
 ١

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥فهرس القوانين الصادرة  
 ــــ

 رقم الصفحة مشروع القانون م

١.
 ١٤٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقـم        ٢٠٠٤ لسنة   ١٦١القانون رقم   

  بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤لسنة 

 

٦ 

٢.
 بتعديل بعـض أحكـام قـانون البنـك          ٢٠٠٤ لسنة   ١٦٢القانون رقم   

 لسـنة   ٨٨صرفى والنقد الصادر بالقـانون رقـم        المركزى والجهاز الم  

٢٠٠٣ 

 

 

٧ 

٣.
 لسنة  ٤٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠٠٥ لسنة   ١القانون رقم   

  بشأن نقابة األطباء ١٩٦٩

 

٩ 

٤.
 لسنة ٣٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠٠٥ لسنة   ٢القانون رقم   

علوم والعلـوم    بإنشاء جوائز الدولة لإلنتاج الفكرى  ولتشجيع ال        ١٩٥٨

  االجتماعية والفنون واآلداب

 

 

١١ 

٥.
ومنـع   بإصدار قانون حمايـة المنافسـة        ٢٠٠٥ لسنة   ٣القانون رقم   

 .الممارسات االحتكارية 

 

١٣ 

٦.
من المرسوم بقـانون    ) ٢٠( بتعديل المادة    ٢٠٠٥ لسنة   ٤القانون رقم   

 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل األحوال        ١٩٢٩ لسنة   ٢٥رقم

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٠شخصية المعدل بالقانون رقم ال

 

 

٢٠ 

٧.
 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات ٢٠٠٥ لسنة ٥القانون رقم 

 .١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 

 

٢١ 

٨.
 لسنة  ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠٠٥ لسنة   ٦القانون رقم   

 . بإنشاء اكاديمية الشرطة ١٩٧٥

 

٢٢ 

٩.
 لسنة  ١٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠٠٥ لسنة   ٧القانون رقم   

 . بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ١٩٨٣

 

٢٣ 

١٠.
 بتعديل بعض أحكام القرار بالقـانون رقـم         ٢٠٠٥ لسنة   ٨القانون رقم   

 . بإصدار قانون تنظيم االعفاءات الجمركية١٩٨٦ لسنة ١٨٦

٢٦ 

١١.
بعض أحكام قانون الضريبة العامـة   بتعديل ٢٠٠٥ لسنة ٩القانون رقم  

 .١٩٩١ لسنة ١١على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

٢٨ 

١٢.
 لسنة ٣٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٠القانون رقم 

  فى شأن النظافة العامة ١٩٦٧

 

٣٢ 

١٣.
 بالترخيص لوزير البترول فـى      ٢٠٠٥ لسنة   ٢٤ حتى   ١١القوانين من   

المصرية العامة للبترول وبعض الشـركات األجنبيـة        التعاقد مع الهيئة    

 للبحث عن البترول واستغالله فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

 

٣٣ 

١٤.
 ٣٨  بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم          ٢٠٠٥ لسنة   ٢٥القانون رقم   

 لسنة  ١١٨ بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم        ١٩٧٧لسنة  

١٩٨٣.  

 

٣٤ 

١٥.
 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة       ٨٦ وحتى   ٢٦من  القوانين  

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣والهيئات االقتصادية للسنة المالية 

 

٣٥ 



 ٢

 رقم الصفحة مشروع القانون م

١٦.
 لسنة ٥٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨٧القانون رقم 

 . بشأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧٣

 

٣٦ 

١٧.
القانون رقـم    بتعديل بعض أحكام القرار ب     ٢٠٠٥ لسنة   ٨٨القانون رقم   

 فى شأن دخول وخروج االجانب بجمهوريـة مصـر          ١٩٦٠ لسنة   ٨٩
 .العربية

 
٤٠ 

 بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية صناعة       ٢٠٠٥ لسنة   ٨٩القانون رقم   .١٨
  .٢٠٠٤/٢٠٠٥تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 

 
٤٧ 

 ٤٩ .قرار مجلس الشعب بتعديل الدستور .١٩

  بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر        ٢٠٠٥ لسنة   ٩٠القانون رقم   .٢٠
 .٢٠٠٣ لسنة ١٢بالقانون رقم 

٥٢ 
 

 ٥٤ .  بإصدار قانون الضريبة على الدخل ٢٠٠٥ لسنة ٩١القانون رقم .٢١

 ١٠٣ .  بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة ٢٠٠٥ لسنة ٩٢القانون رقم .٢٢

٢٣.
 البنـك     بتعديل بعـض احكـام قـانون        ٢٠٠٥ لسنة   ٩٣القانون رقم   

 لسـنة   ٨٨المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقـانون رقـم          
٢٠٠٣  

 
١٠٥ 

 

٢٤.

  بتعديل بعض أحكـام قـانون شـركات          ٢٠٠٥ لسنة   ٩٤القانون رقم   

المساهمة وشركات التوصـية باألسـهم والشـركات ذات المسـئولية           

 وقـانون ضـمانات     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم     

 ١٩٩٧ لسنة ٨ستثمار الصادر بالقانون رقم وحوافز اال

 

١٠٩ 

٢٥.
  بتعديل بعض أحكـام قـانون الجمـارك          ٢٠٠٥ لسنة   ٩٥القانون رقم   

 ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقانون رقم 

 

١١٣ 

٢٦.
  بإعتمـاد خطـة التنميـة االقتصـادية          ٢٠٠٥ لسنة   ٩٦القانون رقم   

  العام الرابع٢٠٠٦-٢٠٠٥واالجتماعية لعام 

 

١١٨ 

٢٧.
-٢٠٠٥  بربط الموازنة العامة للدولـة        ٢٠٠٥ لسنة   ٩٧قم  القانون ر 

٢٠٠٦ 

 

١١٩ 

٢٨.
 بـربط موازنـات الهيئـات    ٢٠٠٥ لسـنة  ١٤٥ ـ  ٩٨القوانين مـن  

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥االقتصادية 

 

١٢٠ 

٢٩.
 بربط موازنة الهيئية القومية لإلنتـاج       ٢٠٠٥ لسنة   ١٤٦القانون رقم   

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥الحربى لسنة 

 

١٢١ 

٣٠.
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع       ١٥٤ وحتى   ١٤٧القوانين من   

الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات األجنبية للبحـث عـن           

 .البترول واستغالله فى مناطق متفرقة من انحاء الجمهورية

 

 

١٢٢ 

 ١٢٣ . بزيادة المعاشات ٢٠٠٥ لسنة ١٥٥القانون رقم .٣١

 ١٢٦ سكرية بزيادة المعاشات الع٢٠٠٥ لسنة ١٥٦القانون رقم .٣٢

٣٣.
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع       ١٧٢ وحتى   ١٥٧القوانين من   

الهيئة المصرية العامة البترول وبعض الشركات األجنبية للبحـث عـن           

 .البترول واستغالله فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية 

 

١٢٨ 

 ١٢٩ ٧٣  بتعديل بعض أحكام القانون رقـم         ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣القانون رقم   .٣٤



 ٣

 رقم الصفحة مشروع القانون م
 . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦لسنة 

 ١٣٥ .  تنظيم االنتخابات الرئاسية ٢٠٠٥ لسنة ١٧٤القانون رقم .٣٥

٣٦.
 ٣٨  بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم         ٢٠٠٥لسنة  ١٧٥القانون رقم   

 . فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢لسنة 

 

١٤٧ 

٣٧.
 ١٢٠رقـم  بتعديل بعض أحكام القانون      ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٦القانون رقم   

  فى شأن مجلس الشورى ١٩٨٠لسنة 

 

١٤٩ 

٣٨.
 ٤٠ بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم       ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٧القانون رقم   

 . بتنظيم االحزاب السياسية ١٩٧٧لسنة 

 

١٥٠ 

٣٩.
 من  ٨٩  بإلغاء الفقرة الثانية من المادة        ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٨القانون رقم   

ظـام اإلدارة    بإصـدار قـانون ن     ١٩٧٩ لسنة   ٤٣القرار بالقانون رقم    

 .المحلية 

 

١٥٥ 

٤٠.
 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين       ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٩القانون رقم   

  ،١٩٧٤ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 

١٥٦ 

٤١.
  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم        ٢٠٠٥ لسنة   ١٨٠القانون رقم   

 ية  فى شأن المنشآت الفندقية والسياح١٩٧٣ لسنة ١

 

١٥٧ 

 



 ٤

 

 ٢٠٠٤لسنة ) ١٦١(القانون رقم 
  بعض أحكام القانون بتعديل

 للدولة بفرض رسم تنمية الموارد المالية ١٩٨٤ لسنة ١٤٧ رقم
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر

 )المادة األولى(
 بفرض ١٩٨٤ لسنة ١٤٧ رقم القانونألولى من من المادة ا) ١٥( بنص البند يستبدل

 :رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، النص اآلتى 

 . التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية الترفيهية الحفالت والخدمات -١٥

 . ٪ ١٠ بنسة المدفوعة الرسم عليها وفقاً للمبالغ ويحدد 

 هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده بتحصيل  الجهات التى تقدم هذه الخدماتوتلتزم 

 . إلى مصلحة الضرائب 

 

 )المادة الثانية (
 من اليوم التالى لتاريخ اعتباراً هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ينشر

 . نشره

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 

 
 رئيس الجمهورية

 )كحسـنى مبـار(
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاريخ )  مكرر٥١(الجريدة الرسمية العدد 



 ٥

 ٢٠٠٤لسنة ) ١٦٢(القانون رقم 
 بتعديل بعض احكام 

 قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد 
  ٢٠٠٣ لسنة ٨٨الصادر بالقانون رقم 

-------- 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

  : لس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناهقرر مج 

 
 )المادة األولى(

من قانون البنك المركزى والجهـاز المصـرفى والنقـد          ) ١٣٣(يستبدل بنص المادة    

  -:  ، النص اآلتى ٢٠٠٣ لسنة ٨٨والصادر بالقانون رقم 

إليها فى  للبنوك الخاضعة ألحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار          ) : ١٣٣(مادة  

منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى               ) ١٣١(المادة  

أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه اتمام                  

التصـالح  الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً ال يكـون                

 . نافذاً إال إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك 

وفى جميع االحوال يشترط موافقة مجلس ادارة البنك الدائن على التصالح ، ويحـرر              

عنه محضر يوقعه اطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداًَ بالمستندات للنظر فـى               

 .ويكون التوثيق بدون رسوم . نافذا إال بهذا االعتماد وتوثيقه اعتماده ، وال يكون التصالح 

          فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق 

البنك يعرض األمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى التخاذ مايراه 

 .مناسبا

  هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ اخطار  ويكون لمحضر التصالح فى

 . النائب العام به 

) ١٣١(          ويعتبر ذلك االخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فـى المـادة              

وتـأمر  . ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميـع أوصـافها              

 العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبـل             النيابة العامة بوقف تنفيذ   

 . صيرورة الحكم باتاً 

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفـاذا لهـذا                

 الحكم، جاز له أن يتقدم الـى النائـب العـام بطلـب لوقـف التنفيـذ مشـفوعاً بالمسـتندات                    

 .  المؤيدة له 

ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأى            

 . النيابة العامة فيه وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه 



 ٦

 ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقـدة فـى غرفـة مشـورة               

ائياً إذا تحققت مـن إتمـام التصـالح          بوقف تنفيذ العقوبات نه    – بقرار مسبب    –لنظره ، لتأمر    

 . واستيفائه كافة الشروط واالجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة 

ويكون الفصل فى الطلب خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضـه ، وبعـد سـماع                 

 . أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه 

 الجنائية أو وقف تنفيذ     وفى جميع األحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى         

 . العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة 

 
 ) المادة الثانية ( 

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 
 يةرئيس الجمهور

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاريخ )  مكرر٥١(الجريدة الرسمية العدد 



 ٧

 
 ٢٠٠٥لسنة ) ١(القانون رقم 

  بعض أحكام القانون بتعديل
  بشأن نقابة األطباء ١٩٦٩ لسنة ٤٥ رقم

_____ 
  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

 بشأن ١٩٦٩ لسنة ٤٥ رقم القانون من ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٢ بنصوص المواد تستبدل

 : نقابة األطباء ، النصوص التالية 

 الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية ، تكون إقامةمع عدم اإلخالل بحق  : ٥٢ مادة

  :العقوبات على الوجه اآلتي 

 .  التنبيه -أ

 .  اإلنذار -ب

 . اللوم – ج

 .  جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة العامة ألف الغرامة بحد أقصى – د

 .  سنة تجاوز الوقف مدة ال - هـ

 ويترتب على ذلك شطب االسم من سجالت وزارة الصحة النقابة إسقاط العضوية من – و

لة المهنة إال بعد إعادة قيد اسمه في جداول  الحق في مزاوللعضووفى هذه الحالة ال يكون 

 . النقابة 

 بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد األطباء بالمحافظة على الفرعيةلمجلس النقابة  : ٥٥ مادة

 أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة ال تجاوز منتالفى ما وقع منه 

 بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع  النقابة ، وذلكلصندوقخمسين جنيهاً تدفع 

 في التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة العامة خالل ثالثين يوما الحقأقواله ، وللطبيب 

 .  به ، ويكون قراره في هذا المجال نهائياً إعالنهمن 

  :٥٦ مادة

ارهما مجلس النقابة من  بالنقابة العامة من ثالثة أعضاء ، عضوين يختالتحقيق تشكل لجنة – أ

 .  يكون أقدمهما قيداً رئيساً ، وعضو من النيابة اإلدارية لوزارة الصحة أعضائهبين 

 الفرعية من ثالثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلسها من بالنقابة تشكل لجنة التحقيق -ب

 المحافظة ،  قيداً رئيساً ، وعضو من النيابة اإلدارية على مستوىأقدمهمابين أعضائه ويكون 

 .  التحقيقات التى تحول إليها من لجنة التحقيق بالنقابة العامة اختصاصهاويكون 



 ٨

 هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء عضوين العامةتشكل بالنقابة  : ٥٧ مادة

 أعضائه ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة بينيختارهما مجلس النقابة من 

 .  التي يرشحها وزير العدل وتكون رئاستها القدم العضوين قيداً العامة الشخصيات وأحد

 يرجح الجانب الذى منه الرئيس التساوى قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند وتصدر

 . ويكون االنعقاد صحيحاً بحضور ثالثة أعضاء 

س النقابة الفرعية أو  قرار من مجلعلى الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء وترفع

 النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة طلببقرار من مجلس النقابة العامة ، أو بناء على 

  . التأديبيةالتحقيق توجيه االتهام أمام الهيئة 
 )المادة الثانية(

إلى القانون ) ٦٤( للمادة أخيرة مكررا ، كما تضاف وفقرة ٥٨ مادة جديدة برقم تضاف

 :  نصاهما كالتالى المشار إليه ،

 اإلشتراك في مناقشة التأديب على أي عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتى يحظر

 . حاالت رفع الدعوى التأديبية بمجالس النقابة 

 ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف ،لمن صدر القرار ضده  : ٦٤ مادة

 خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن القرار إلى المتهم إذا االستئنافيةالقرار أمام هيئة التأديب 

 .  تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا منكان حضوريا أو 

 .  االستئناف بتقرير يدون في سجل معد لذلك ويكون
 )المادة الثالثة(

 .  األطباء نقابة بشأن ١٩٦٩ لسنة ٤٥ من القانون ٥٣ المادة تلغى
 )عةالمادة الراب(

 من اليوم التالى لتاريخ اعتباراً هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ينشر

 . نشره

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الجمهورية وينفذ كقانون يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٢٠٠٥/ ١٢الجريدة الرسمية العدد األول مكرر بتاريخ 



 ٩

  ٢٠٠٥لسنة ) ٢(القانون رقم 
  بعض أحكام القانون بتعديل

  بإنشاء جوائز الدولة لإلنتاج الفكرى١٩٥٨ لسنة ٣٧ رقم
  والعلوم االجتماعية والفنون واآلداب العلوم ولتشجيع 

_____ 
  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

 والعلوم االجتماعية والفنون واآلداب العلوم جوائز الدولة لإلنتاج الفكرى ولتشجيع تكون

 لسنة ٣٧من القانون رقم ) ٨(،  ) ١مكرراً ٦(، ) ٣(، ) ١(المنصوص عليها فى المواد 

نون  ولتشجيع العلوم والعلوم االجتماعية والفالفكرى بإنشاء جوائز الدولة لإلنتاج ١٩٥٨

 :واآلداب على النحو اآلتى 

واحدة فى كل من مجاالت اآلداب :  وميدالية ذهبية لجائزة مبارك جنيهمائتا ألف ) : ١ (مادة

 .   ، والعلوم ، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة االجتماعيةوالفنون والعلوم 

 

 .رية  وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديجنيهمائة ألف ) : ٣ (مادة

 

 . ألف جنيه وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق خمسون) : ١( مكرراً ٦ مادة

 

 . لجائزة الدولة التشجيعية جنيهعشرون ألف ) : ٨ (مادة

 
 )المادة الثانية(

 ١٢،  ) بنـد أ    (  مكرراً   ٦،  ) بند ب    ( ٢،  ) فقرة أخيرة    ( ١ المواد   بنصوص يستبدل

 -:لمشار إليه ، النصوص اآلتية  ا١٩٥٨ لسنة ٣٧ رقم القانونمن 

 

 الدولة لإلنتاج الفكرى    جوائز"  تقديرية تسمى    جائزة عشرون   وتنشأ) : " فقرة أخيرة    ( ١ مادة

 وسبعون جائزة تشجيعية تسمى     واثنتان"  الدولة للتفوق    جوائز " تسمى وأربع عشرة جائزة     ،" 

 والعلـوم تقدمة ، والفنـون واآلداب ،        الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية الم       جوائز" 

 " .االجتماعية 

 

 

 . المتقدمة التكنولوجيةخمس جوائز للعلوم ) : بند ب  ( ٢ مادة

 

 سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة ) : بند أ  ( مكرراً  ٦ مادة



 ١٠

 

مية البحث العلمى المجلس األعلى للثقافة وأكادي(  المجلس األعلى المختص يمنح) : " ١٢ (مادة

 وطبقاجوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقا للقواعد المنصوص عليها به  ) والتكنولوجيا

 والالئحة للجوائزللضوابط التى يضعها المجلس األعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة 

 " .المنفذة ألحكام هذا القانون 

 
 )المادة الثالثة(

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

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٢/٢٠٠٥بتاريخ )  مكرر٦(الجريدة الرسمية العدد 



 ١١

  ٢٠٠٥ لسنة) ٣(القانون رقم 
  قانون حماية المنافسةبإصدار
  الممارسات االحتكاريةومنع

_____ 
  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

 . القانون المرافق فى شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بأحكام يعمل
 )نيةالمادة الثا (

 . القانون المرافق أحكام مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق رئيس
 )المادة الثالثة (

 رئيس مجلس الوزراء وذلك خالل من الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار تصدر

 . شهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

 
 )المادة الرابعة(

 ثالثة أشهر من اليوم التالى بعدويعمل به   هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ينشر

  .نشرهلتاريخ 

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٢/٢٠٠٥بتاريخ ) مكرر٦(الجريدة الرسمية العدد 

 



 ١٢

 قانون
 االحتكاريةلممارسات  المنافسة ومنع احماية

_____ 
 

 يؤدى إلى منع حرية المنافسة      ال ممارسة النشاط االقتصادى على النحو الذى        تكون) : ١ (مادة

  . القانونأو تقييدها أو اإلضرار بها ، وذلك كله وفق أحكام 

 

  :  المبين قرين كل منهاالمعنى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات اآلتية فى) : ٢ (مادة

األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتبارية ، والكيانـات االقتصـادية ،           : األشخاص ) أ(

 والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص على اخـتالف طـرق          والروابطواالتحادات ،   

 على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية بما        المرتبطةتأسيسها، وغيرها من األطراف     

  . نونالقايتفق مع أهداف وأحكام هذا 

 .السلع والخدمات  : المنتجات  ) ب(

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية المنشأ طبقاً ألحكـام           : الجهاز ) ج(

 . هذا القانون 

 .  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية إدارةمجلس : المجلس ) د(

 

 التى تقوم على عنصـرين      لسوقا المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى         السوق) : ٣ (مادة

 بديالًوتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها         . هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى        

 فيهـا   تتجـانس عملياً وموضوعياً عن اآلخر ، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة            

 للمعـايير التـى     وفقاًذلك كله   ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى االعتبار ، و          

  . القانونتبينها الالئحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا 

 

 هى قدرة الشـخص الـذى       القانون على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا         السيطرة) : ٤ (مادة

 األسعار أو حجم المعروض     على٪ من تلك السوق على إحداث تأثير فعال         ٢٥تزيد حصته على    

 . دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك بها 

 التى تبينها الالئحـة التنفيذيـة لهـذا         لإلجراءات الجهاز حاالت السيطرة وفقاً      ويحدد 

 . القانون

 

 على األفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منـع            القانون أحكام هذا    تسرى) : ٥ (مادة

 .ار بها فى مصر و التى تشكل جرائم طبقاً لهـذا القـانون               أو اإلضر  تقييدهاحرية المنافسة أو    

 

 أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه           بين االتفاق أو التعاقد     يحظر) : ٦ (مادة

 : إحداث أى مما يأتى 



 ١٣

 .  خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل أو رفع ) أ(

صها على أساس مـن المنـاطق الجغرافيـة أو           المنتجات أو تخصي   أسواق اقتسام ) ب(

 .  العمالء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية نوعيةمراكز التوزيع أو 

 والمزايـدات   المناقصـات التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول فى          ) ج(

 . والممارسات وسائر عروض التوريد 

أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو           أو التوزيع    التصنيعتقييد عمليات   ) د(

 .  أو قيود على توفيرها شروطحجمها أو وضع 

 

 أو من عمالئه ، إذا كان من        مورديه االتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من         يحظر) : ٧ (مادة

 . شأنه الحد من المنافسة 

 

 :  بأى مما يأتى قيامال على من تكون له السيطرة على سوق معنية يحظر) : ٨ (مادة

 شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات               من فعل ) أ(

  . محددة

 إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه              عن االمتناع ) ب(

 من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت            الحدعلى نحو يؤدى إلى     

 . 

 أسـاس   علىعل من شأنه أن يؤدى إلى االقتصار على توزيع منتج دون غيره ،              ف) ج(

مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عمالء أو مواسم أو فتـرات زمنيـة وذلـك بـين                  

 .  ذوى عالقة رأسية أشخاص

 اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامـات أو منتجـات              أوتعليق إبرام عقد    ) د(

 االستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة بـه أو بمحـل التعامـل     بموجبأو  تكون بطبيعتها   

 . األصلى أو االتفاق 

 أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشـراء            بائعينالتمييز بين   ) هـ(

  .  التعاملأو فى شروط 

 .  ممكنة اقتصادياً  إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحتهأواالمتناع عن إنتاج ) و(

 أال يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه مـن           معهأن يشترط على المتعاملين     ) ز(

 .  هذا االستخدام ممكن اقتصادياً إتاحةمرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن 

 .  عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة يقلبيع منتجات بسعر ) ح(

 .  مع منافس لتعاملاإلزام مورد بعدم ) ط(

 .  تطبيق أحكام هذه المادة وإجراءات الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتبين 

 

 .  التى تديرها الدولة العامة تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق ال) : ٩ (مادة



 ١٤

 على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض األفعـال               بناء وللجهاز 

المرافق العامة التى تديرها شـركات خاضـعة ألحكـام          ) ٦،٧،٨ (الموادصوص عليها فى    المن

 من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفـوق             كانالقانون الخاص إذا    

 المنافسة ، وذلك وفقاً للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذيـة            حريةآثار الحد من    

 . ون  القانلهذا

 

 أو أكثر لفترة زمنية     أساسى بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج          يجوز) : ١٠ (مادة

 . محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز 

 نشاطاً ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق األسعار التى يتم             يعتبر وال

  . تحديدها

 

 االحتكارية يكون مقـره     الممارسات المنافسة ومنع     جهاز يسمى جهاز حماية    ينشأ) : ١١ (مادة

 ، يتبع الوزير المختص ، ويتولى علـى         العامةالقاهرة الكبرى وتكون له الشخصية االعتبارية       

 . األخص ما يلى 

 االسـتدالالت واألمـر بإتخـاذ هـذه         وجمعتلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصى والبحث       ) ١(

 بالمنافسة ، وذلك طبقـاً لإلجـراءات        الضارةفاقات والممارسات   االجراءات بالنسبة لحاالت االت   

  . القانونالتى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

 أو حقوق ملكيـة أو انتفـاع أو         أصولتلقى اإلخطارات من األشخاص ، فور اكتسابها أى         ) ٢ (

 .  أكثر  دمج ، أو الجمع بين إدارة شخصين أوأوأسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات  

 لهذا القانون ميعاد و بيانات اإلخطار والمستندات التـى يجـب            التنفيذية الالئحة   وتحدد

 .        تقديمه وإجراءاتإرفاقها به 

 ومعلومات متكاملة عن النشاط االقتصادي وتحديثها وتطويـرهـا بياناتإعداد قاعدة ) ٣(

وإنشاء . مرتبطة بحماية المنافسة  عمل الجهاز فى كافة المجاالت اليخدمبصورة دائمة بما 

 .   الدراسات والبحوث الالزمة لكشف الحاالت الضارة بالمنافسة وإجراءقاعدة بيانات 

 . من هذا القانون ) ٢٠( التدابير المنصوص عليها فى المادة اتخاذ) ٤(

  . المنافسةإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم ) ٥(

 .  مع األجهزة النظيرة فى الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات االهتمام المشترك تنسيقال) ٦(

 السـوق الحـرة     ومبادئتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون          ) ٧(

 . بوجه عام 

 التـى يتخـذها     والتـدابير إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات واالجراءات        ) ٨(

 . لجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه ا



 ١٥

 الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير        أنشطة تقرير سنوى عن     إعداد )٩(

 اإلدارة ، وترسل نسـخة منـه الـى مجلسـى الشـعب              مجلسالمختص بعد اعتماده من     

 . والشورى 

جهاز لتحقيق وإثبـات     يتبعها ال  التى الالئحة التنفيذية لهذا القانون االجراءات       وتحدد     

  . القانوناألفعال التى تتضمن أو تشكل مخالفة ألحكام هذا 

 

 من الوزير المختص ، وذلك      قرار إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله        يتولى) : ١٢ (مادة

  -: على الوجه اآلتى 

 .  من ذوى الخبرة المتميزة متفرغ رئيس )١(

 . يختاره رئيس مجلس الدولة  مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس من مستشار )٢(

 .  الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص يمثلون أربعة )٣(

 .  المتخصصين وذوى الخبرة من ثالثة )٤(

 للغرف التجارية واتحاد الصـناعات المصـرية        العام يمثلون االتحاد    ستة   )٥(

ك واالتحـاد    واالتحاد العام لحماية المستهل    األهليةواتحاد البنوك واالتحاد العام للجمعيات      

 .  اتحاد من يمثله كلالعام لعمال مصر ، على أن يختار 

 . المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مدة وتكون

 .  التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس قرار ويتضمن

 

الضرورة ،   وكلما دعت    شهر المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل          يجتمع) : ١٣ (مادة

 .  بأغلبية أعضائه قراراتهوتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه ، وتصدر 

 ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى المـداوالت أو التصـويت فـى حالـة                 يجوز وال

 تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة              المجلسمعروضة على   

 .  مثل أو يمثل أحد األطراف  يكون قدأوالرابعة 

 يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة به من المتخصصين ، وذلـك             أن وللمجلس

 .  معدود فى التصويت صوتدون أن يكون له 

 التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات            الالئحة وتحدد

 .  الى اجتماعاته ونظام العمل فيه الدعوة

 

 العامـة الخدميـة     الهيئـات  للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات         يكون) : ١٤ (مادة

  -:  مما يأتى الجهازويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد 

 .  للجهاز فى الموازنة العامة للدولة يخصص ما )١(

از بما ال يتعارض مـع       وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجه       والهبات المنح )٢(

 . أهدافه



 ١٦

 .  المنصوص عليها فى هذا القانون الرسوم حصيلة )٣(

 

 معاملتـه الماليـة     وبتحديـد  للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصـدر بتعيينـه          يكون) : ١٥ (مادة

 . الجهازواختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس 

 . ر وأمام القضاء   لدى الغيز التنفيذى الجهاالمدير ويمثل

 . التنفيذى اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدودالمدير ويحضر

 إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمـل فيـه وبالشـئون الماليـة              مجلس ويضع 

 به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، وتصـدر             للعاملينواإلدارية  

 .  اللوائح بقرار من الوزير المختص ذهه

 

 المتعلقـة بالحـاالت     البيانـات  على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو        يحظر) : ١٦ (مادة

 يتم تقـديمها أو تـداولها       والتىالخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها ،           

 .  بها الخاصةرات أثناء فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات وإصدار القرا

 استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير األغراض التى قدمت من           يجوز وال 

 .أجلها

 العاملين بالجهاز القيام بأى عمل ، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة،             على ويحظر 

 .  الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ األشخاصلدى 

 

 من وزير العدل باالتفاق مـع       قرار للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم       يكون ) :١٧ (مادة

 فـى تطبيـق أحكـام هـذا         القضائيةالوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية         

 . القانون 

 العاملين الحق فى االطالع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على             لهؤالء ويكون 

 والحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لفحص الحـاالت المعروضـة           والمستنداتالدفاتر  

  .الجهازعلى 

 

 التى يستحقها الجهاز مقابل مـا       الرسوم الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات       تحدد) : ١٨ (مادة

 .  لكل حالة جنيهيؤديه من خدمات، وذلك بما ال يجاوز عشرة آالف 

 

 .  هذا القانون ألحكامغ الجهاز بأية مخالفة تقع  ألى شخص إباليجوز) : ١٩ (مادة

 

من هذا   ) ٨ ،   ٧ ،   ٦( بالمواد   الواردة الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد األحكام        على) : ٢٠ (مادة

 فوراً ، أو خالل فترة زمنيـة يحـددها          المخالفةالقانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة       

 . من هذا القانون باطال٧ً ، ٦ التعاقد المخالف للمادتين أو مجلس إدارة الجهاز وإال وقع االتفاق



 ١٧

 يصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً ، أو بعد انقضـاء الفتـرة              أن وللمجلس

 .  إليها دون تعديل األوضاع وإزالة المخالفة المشارالزمنية 

  . دون اإلخالل بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات كله وذلك

 

 بالنسبة إلى األفعال المخالفة     فيها يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات         ال) : ٢١ (مادة

 .  أو من يفوضه المختصألحكام هذا القانون إال بطلب كتابى من الوزير 

 أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك األفعال قبل صدور حكم بـات               المختص وللوزير

مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى للغرامـة وال يجـاوز مثلـى حـدها                 أداء   مقابلفيها ، وذلك    

 .األقصى 

 بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتـب عليـه انقضـاء              التصالح ويعتبر

 .  التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى الواقعة عن ذات الجنائيةالدعوى 

 

 آخر يعاقـب علـى كـل        قانونليها أى    عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص ع       مع) : ٢٢ (مادة

 ال تقل عن ثالثـين ألـف        بغرامةمن هذا القانون     ) ٨ ،   ٧ ،   ٦( مخالفة ألحكام أى من المواد      

 .  تجاوز عشرة ماليين جنيه والجنيه 

 من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنـتج محـل              بدالً وللمحكمة

 . المخالفالنشاط 

 

 آخر يعاقب على مخالفـة      قانون عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى          مع ) :٢٣ (مادة

 عشرة آالف جنيـه وال تجـاوز        عنمن هذا القانون بغرامة ال تقل       ) ١٦(أى من أحكام المادة     

 . خمسين ألف جنيه 

 

ـ       فى بنشر األحكام النهائية الصادرة باإلدانة       يحكم): ٢٤ (مادة ادة  األفعال المشار إليها فـى الم

 يوميتين واسعتى االنتشار على نفقـة     جريدتينمن هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى        ) ٢٢(

 . المحكوم عليه 

 

 المخالف بـذات العقوبـات      االعتبارى المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص       يعاقب) : ٢٥ (مادة

 علمه بها وكان إخاللـه    القانون ، إذا ثبت    هذاالمقررة عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام        

 .  قد أسهم فى وقوع الجريمة اإلدارةبالواجبات التى تفرضها عليه تلك 

 االعتبارى مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به مـن عقوبـات             الشخص ويكون 

 كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص االعتبارى أو             إذامالية وتعويضات   

 . لصالحه 

 



 ١٨

 ٢٠٠٥لسنة ) ٤(القانون رقم 
 من المرسوم بقانون ) ٢٠( المادة بتعديل

  خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل األحوال الشخصية١٩٢٩ لسنة ٢٥رقم
 ١٩٨٥ لسنة ١٠٠ بالقانون رقم المعدل 

_____ 
  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

، النص ١٩٢٩لسنة ) ٢٥( رقم القانونمن ) ٢٠( بنص الفقرة األولى من المادة يستبدل

 :اآلتى 

 أو الصغيرة سن الصغيرينتهى حق حضانة النساء ببلوغ ) : فقرة أولى ) (٢٠ (مادة

 فى البقاء فى يد السنالخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه 

 .  الصغيرة تتزوجحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى ال

 
 )المادة الثانية(

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

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )كحسـنى مبـار(
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  مكرر٩(الجريدة الرسمية العدد 



 ١٩

  ٢٠٠٥ لسنة ٥ رقم القانون  
  بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بتعديل

 ١٩٩٨ لسنة ٨٩ بالقانون رقم الصادر
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

، ١٩٩٨ لسنة ٨٩ والمزايدات الصادر بالقانون رقم المناقصات إلى قانون تنظيم تضاف

 :، نصاهما اآلتيان )١( مكرراً ٢٢ ، مكرراً ٢٢مادتان جديدتان برقمى 

لحساب تبعاً لتقدم  تصرف للمقاول دفعات تحت ابأن الجهة المتعاقدة تلتزم: مكرراً ) ٢٢ (مادة "

 لهذا القانون وذلك خالل ستين يوماً من تاريخ تقديم التنفيذيةالعمل وفقاً لما تحدده الالئحة 

 بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإال التزمت بأن تؤدى خاللهاالمستخلص لها تلتزم 

 فترة التأخير وفقاً لسعر  يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عنتعويضاًللمتعاقد 

 ."  الخصم المعلن من البنك المركزى واالئتمان 

 سنة فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة تنفيذها العقود التى تكون مدة فى) : ١(مكرراً ) ٢٢ (مادة "

 وفقاً للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى العقدفى نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة 

 المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر االسناد لفتحبعد التاريخ المحدد طرأت 

 لمعاِمالت يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون وفقاًالمباشر ، وذلك 

 . ملزماً للطرفين التعديلهذا 

 . " الحاالت المختلفة فىعار  الالئحة التنفيذية لهذا القانون معاِمالت تغير األسوتحدد 

 
 )المادة الثانية(

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

 .  وينفذ كقانون من قوانينها ، هذا القانون بخاتم الدولة يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  مكرر٩( الرسمية العدد الجريدة



 ٢٠

 ) ٦(القانون رقم 
  بعض أحكام القانون بتعديل

  بإنشاء أآاديمية الشرطة١٩٧٥ لسنة ٩١ رقم
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

" لمجلس األعلى للشرطة يختاره هـذا المجلـس سـنوياً            أعضاء ا  أحد " بعبارة يستبدل"

 أكاديميـة  بإنشـاء    ١٩٧٥ لسنة   ٩١من القانون رقم    ) ٤( فى الفقرة األولى من المادة       الواردة

 مسـاعد وزيـر     لوظيفة أعضاء المجلس األعلى للشرطة أو أحد المنتدبين         أحد"الشرطة عبارة   

 " . يختار المجلس أيهما سنوياً 
 )ةالمادة الثاني (

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

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤/٣/٢٠٠٥بتاريخ ) ١٢(الجريدة الرسمية العدد 



 ٢١

  ٢٠٠٥لسنة ) ٧(ون رقم القان
 بتعديل بعض أحكام القانون 

  بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ١٩٨٣ لسنة ١٣رقم 
_____ 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 
 )المادة األولى(

من الجدول الخاص بفئات ) رابعاً أوالً وثانياً و(  ، وكذلك البنود ٢٥تستبدل بنص المادة 

 بشأن اتحاد ١٩٨٣ لسنة ١٣من القانون رقم ) ١٢(الدمغة الطبية المشار إليه فى المادة 

 : نقابات المهن الطبية ، النصوص التالية 

 يكون رسم القيد فى كل نقابة من النقابات األربع ، عشرين جنيها عند القيد -٢٥مادة 

اشتراكاً سنوياً فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على ألول مرة ، كما يؤدى العضو 

 :الوجه التالى

 .جنيها عن كل سنة من السنوات الثالث األولى ) ثمانية عشر (١٨

 .جنيها عن كل سنة من السنوات الثالث التالية ) ثالثون (٣٠

 .لقيد جنيهاً عن كل سنة بعد الست السنوات األولى من تاريخ ا) ثمانية وأربعون (٤٨

 . جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد ) ستون (٦٠

ويكون تحصيل االشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية ألعضاء 

االتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال 

 .  السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة العام ، وأما بالنسبة لغيرها فيكون

وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد االشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات 

 . المهن الطبية وتوريدها للنقابات المختصة ضماناً الستمرار مزاولتهم للمهنة 

 )الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية(

 

 :مغة الطبية التى يتحملها عضو االتحاد  فئات الد-أوالً 

قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات األطباء أو ) عشرة (١٠ 

 .المستشفيات الخاصة أو العامة التى تقدم عالجاً بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة

 .قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية ) عشرة (١٠ 

 كون فئة الدمغة المقررة على الشهادات والتقارير الطبية التى تصدر عن المعامل الطبية ت

 : وعيادات ومراكز األشعة على الوجه التالى 

 . جنيهاً واحداً عن تقرير المعمل  



 ٢٢

 .جنيها واحداً عن تقرير األشعة العادية  

 .جنيهاً واحداً عن تقرير الموجات الصوتية  

 .  عن تقرير األشعة المقطعية جنيهات) خمسة (٥ 

 . جنيهات عن تقرير أشعة الرنين المغناطيسى ) عشرة (١٠ 

 . جنيها واحداً عن كل كشف نظارة  

 . جنيهين عن كل طقم أسنان جزئى  

جنيهات عن كل طقم أسنان كلى على أن يتم التحصيل من معامل ) عشرة (١٠ 

 .األسنان

 .  الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة جنيهاً واحداً عن كل صفحة من صفحات 

قرشاً عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية ) خمسة وعشرون (٢٥ 

 . بالصيدليات 

قرشاً عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذ بلغت القيمة ) خمسة وعشرون (٢٥ 

 . جنيهاً فأكثر 

 العمليات الجراحية 

ً عن كل قيد لعملية ج  ً واحدا راحية صغرى حسب جدول يوضـع بمعرفـة جنيها

 . النقابــة المختصة

 . جنيهين عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة  

 . جنيهات عن كل قيد لعملية جراحية كبرى ) أربعة (٤ 

ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون ضمانات وحوافز 

 . االستثمار وتعديالته 

 شرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفتراً ويجب على كل طبيب ب

 . يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم األسنان على حسب األحوال وقيمة الدمغة المستوفاة 

 فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شركات ومصانع األدوية والمبيدات الحشرية : ثانياً 

 :والشركات المنتجة للقطن الطبى 

 األدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية وتشمل 

ومستحضرات التجميل والقطن الطبى ومستحضرات طب األسنان على أن تعتبر الدمغة جزءاً 

 .من عناصر التكلفة

 . قرش عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنها أقل من جنيه واحد  

 جنيه واحد بحد أقصى خمسون واحد فى المائة عن كل مستحضر يزيد سعره عن 

 . قرشاً

 . قروش عن كل كيلو من القطن الطبى ) خمسة (٥ 

 : فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن –رابعاً 



 ٢٣

واحد فى األلف من رأس مال شركة اإلنتاج أو التجارة فى المستحضرات الطبية أو 

 . فع عند الترخيص البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تد

 . واحد فى األلف من رأس مال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص 

ً  عند التقدم بطلب تسجيل األدوية أو المبيدات الحشرية أو ) خمسون (٥٠ جنيها

 .مستحضرات التجميل

جنيهاً عند اإلنتهاء من تسجيل األدوية أو المبيدات الحشرية أو ) خمسون (٥٠

 . حضرات التجميل مست

 . قروش عن كل نموذج قيد ميالد ) عشرة (١٠

 . قرشاً عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى ) خمسة وعشرون (٢٥

 .جنيهين عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى واألسنان

  . مائة جنيه عن كل إقامة وعالج بالمستشفى) ١٠٠(يتم إعفاء أقل من 

 مائة جنيه بحد أقصى ) ١٠٠(٪ عن كل فاتورة إقامة وعالج بالمستشفى أكثر من ١

 .جنيهاً ) عشرون (٢٠

خمسين جنيها بحد ) ٥٠(٪ عن كل فاتورة بيع لمستلزمات طبية تزيد قيمتها على ١

 . جنيهاً) عشرون (٢٠أقصى 

 . مائة جنيه ) ١٠٠(٪ عن كل فاتورة بيع أجهزة طبية بحد أقصى ١
 )ادة الثانيةالم(

إلى ) ٥(، وفقرة أخيرة للمادة )  مكرراً ٣(، ) مكرراً ١(تضاف مادتان جديدتان برقمى 
 : قانون اتحاد نقابات المهن الطبية المشار إليه ، نصوصها اآلتية 

ينشأ فى كل محافظة اتحاد فرعى يشكل من رئيس النقابة الفرعية : مكرراً) ١(مادة 
ندوق فى كل نقابة من النقابات الفرعية لألطباء والصيادلة وأطباء والسكرتير العام وأمين الص
 .األسنان واألطباء البيطريين 

 . ويختص هذا االتحاد بتقديم الخدمات االجتماعية المختلفة ألعضائه 
تكون رئاسة مجلس االتحاد الفرعى لرئيس النقابة الفرعية لألطباء : مكرراً ) ٣(مادة 

لفرعية األخرى نواباً له وينتخب المجلس الفرعى سنوياً من بين ويكون رؤساء النقابات ا
أعضائه سكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق وفى حال غياب الرئيس تكون الرئاسة ألكبر نواب 

 . الرئيس سناً 
ويجتمع مجلس االتحاد الفرعى بدعوة من رئيسه وال يكون االجتماع صحيحاً إال  

قل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة بحضور نصف عدد األعضاء على األ
 التساوى يرجح 

 . الجانب الذى منه الرئيس 
وللجمعية العمومية حق تعديل الرسوم واالشتراكات أو أى أعباء : فقرة أخيرة ) ٥(مادة 

 . يتحملها أعضاء االتحاد بما ال يجاوز الضعفين بناء على المبررات التى تدعوها إلى ذلك 



 ٢٤

 )المادة الثالثة( 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ 

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  تابع١٣(العدد الجريدة الرسمية 
 



 ٢٥

 ٢٠٠٥لسنة ) ٨(القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 

  بإصدار قانون  ١٩٨٦ لسنة ١٨٦رقم 
 تنظيم اإلعفاءات الجمرآية

_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(
من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية ) أ/٩(و ) ٨(و ) ٤(يستبدل بنصوص المواد أرقام 

 :  ، النصوص اآلتية ١٩٨٦ لسنة ١٨٦الصادر بالقانون رقم 

 :  ٪ من القيمة على ما يستورد مما يأتى ٥تحصل ضريبة بنسبة ) : " ٤(مادة 

لتى يقتضيها النشاط ،مما يلزم  اآلالت والمعدات واألجهزة ، وخطوط اإلنتاج وأجزائها ا-١

إلنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقاً ألحكام قانونى ضمانات وحوافز االستثمار الصادر 

 بالقانون 

 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية ١٩٩٧ لسنة ٨رقم 

روعات التى يتم إنشاؤها أو  ، وكذا المش١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم 

التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومشروعات االستصالح واالستزراع التى تقام 

على األراضى الصحراوية ، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون اإلسكانى الخاضعة 

جهات التى تحدد  ومشروعات اإلسكان الشعبى التى تقوم بها ال١٩٨١ لسنة ١٤للقانون رقم 

 . بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 

من (  اآلالت والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات االستعماالت الخاصة بالبناء -٢ 

الالزمة إلنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها، والتى يتم تنفيذها ) غير سيارات الركوب 

 .  بشأن بعض األحكام الخاصة بالتعمير ١٩٧٤ لسنة ٦٢م طبقاً ألحكام القانون رق

 اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة إلنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية -٣

  . ١٩٧٣ لسنة ١والسياحية الخاضعة للقانون رقم 

 سيارات الركوب واألوتوبيسات الالزمة إلنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى -٤

 ، وفقاً للشروط واإلجراءات التى ١٩٧٧ لسنة ٣٨جال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم م

 . "يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة

من قانون ) ١٠١(فى غير الحاالت التى يفرج فيها عن البضائع وفقاً للمادة ) : " ٨(مادة 

 ، يجوز اإلفراج مؤقتا عن اآلالت والمعدات ١٩٦٣ة  لسن٦٦الجمارك الصادر بالقانون رقم 

٪ من قيمة ٢واألجهزة للعمل أو التأجير داخل البالد ، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 

الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ اإلفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 



 ٢٦

 وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو ٪ سنوياً، وذلك طوال مدة بقائها داخل البالد ،٢٠

 . "تاريخ اإلفراج النهائى عنها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك 
يحظر التصرف فى األشياء المعفاة ، سواء كان اإلعفاء كامال أو جزئيا أو  "-)أ(بند ) : ٩(مادة 

ا القانون بأى من هذ) ٤(بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت األشياء خاضعة لحكم المادة 
نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير األشخاص والجهات التى تتمتع بذات اإلعفاء أو 

 . استعمالها فى غير األغراض التى تقرر اإلعفاء من أجلها إال بعد إخطار مصلحة الجمارك 
رائب ويبدأ الحظر من تاريخ اإلفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الض 

والرسوم ، عن األشياء المعفاة ، وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات 
 : االستعمال، وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ، ويسرى هذا الحظر لمدة 

 خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب واألوتوبيسات الالزمة إلنشاء الشركات -١
 فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب المرخص لها بالعمل

٪ إذا تم التصرف خالل ٤٠والرسوم إذا تم التصرف فيها خالل الثالث السنوات وتسدد بنسبة 
وذلك بشرط أن تكون .  ٪ إذا تم التصرف خالل السنة الخامسة ٢٠السنة الرابعة وتسدد بنسبة 
 .  فى هذا النشاط حسب ما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون قد استعملت االستعمال الدارج

 .  سبع سنوات بالنسبة إلى باقى األشياء -٢
ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد ، بحسب األحوال بدون إخطار مصلحة  

كما الجمارك، وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركيا ، 
) ٤(يعتبر االستعمال فى غير األغراض التى تقرر اإلعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة 

 من قانون الجمارك الصادر بالقانون ) ٤ / ١١٨(من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 
 . ١٩٦٣ لسنة ٦٦رقم 

دة التصرف فى ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه الما 
 " . الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة 

 )المادة الثانية (
من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية ) ٢(إلى المادة ) ١٠(يضاف بند جديد برقم 

 : المشار إليه، نصه اآلتى 

 ) :٢(مادة

 . " العينات التجارية ونماذج التصنيع-١٠بند " 

 )المادة الثالثة(
 . شر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ين

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  تابع١٣(الجريدة الرسمية العدد 

 



 ٢٧

 ٢٠٠٥لسنة ) ٩(رقم القانون 
 بتعديل بعض أحكام قانون 

 الضريبة العامة على المبيعات 
 ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 

_____ 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 
 )المادة األولى(

لضريبة العامة على  من قانون ا٣٩ ، ٣٥ ، ٢٩ ، ١٧يستبدل بنصوص المواد 

 : ، النصوص اآلتية ١٩٩١ لسنة ١١المبيعات الصادر بالقانون رقم 

للمصلحة تعديل اإلقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك ) :" ١٧(مادة 

بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خالل ثالث سنوات من تاريخ تسليمه اإلقرار 

 . للمصلحة

 أن يتظلم لرئيس المصلحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تسليم اإلخطار فإذا وللمسجل 

رفض التظلم أو لم يبت فيه خالل ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى 

لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خالل الستين يوماً التالية إلخطاره برفض 

عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو إلنتهاء المدة تظلمه وذلك بخطاب موصى 

 . المحددة للبت فى التظلم 

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان  

 . التوفيق خالل المواعيد المشار إليها 

الل ثالثين يوماً من وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة االبتدائية خ 

 ." تاريخ صيرورته نهائيا 

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات واألجهزة والخدمات المعنية فى هذا ) : "٢٩(مادة 

القانون الالزمة ألغراض التسليح للدفاع واألمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات اإلنتاج 

 . واألجزاء الداخلة فى تصنيعها 

السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير ويصدر بتحديد  

 ." المالية



 ٢٨

 الباب الثامن
 التوفيــق

 

 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض ٢٠٠٠ لسنة ٧استثناء من أحكام القانون رقم ) : "٣٥(مادة 
ع مع المنازعات التى تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزا

 المصلحة 
حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى 

خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة 

اع إلى اللجنة من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النز) ١٧(وفقاً للمادة 

 . المذكورة كمرحلة ابتدائية خالل الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور 

وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو  

 . اآلخر

 . وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً  

ة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا فإذا لم تتم المرحلة السابق 

اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة 

التظلمات التى تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة ، 

صاحب الشأن أو من يمثله ، وتصدر ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، و: وعضوية كل من 

اللجنة قرارها بأغلبية األصوات بعد أن تستمع إلى عضوى لجنة التوفيق ، عند توافر المرحلة 

 . االبتدائية ، ومن ترى االستعانة بهم من الخبراء والفنيين 

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خالل خمسة عشر يوماً من  

ه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة تاريخ صدور

 . واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم 

وفى جميع األحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات  

 . ره أمام المحكمة االبتدائية خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطا

ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف  

 ."ألعضائها ونفقات اإلحالة إلى لجان التوفيق 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى اإلطالع على ) :" ٣٩(مادة 

 كان نوعها المتعلقة بتطبيق األوراق والمستندات والدفاتر والسجالت والفواتير والوثائق أيا

 . أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دالئل على وجود مخالفة ألحكامه 

ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع  

 . للتحليل أو الفحص 

التابعة وال يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات االيرادية  

 ."لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية 



 ٢٩

 )المادة الثانية (
 ٢٣يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام  

 :  ، اآلتى نصوصها ٥٣ و ٥٢مكرراً و 

ن الضريبة المستحقة عن قيمة للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم م) :  مكررا٢٣ً(مادة 

مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على اآلالت والمعدات وأجزائها 

وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ، وذلك عدا سيارات 

 . مرخص به للمنشأة نقل األفراد وسيارات الركوب إال إذا كان استخدامها هو النشاط ال

ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات  

 .الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل 

 ."ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على اآلالت والمعدات 

أكثر إلثابة العاملين لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو ): ٥٢(مادة

بمصلحة الضرائب على المبيعات فى ضوء معدالت أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل 

وذلك دون التقيد بأى نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون 

  . "االجتماعى واالدخار والصناديق المشتركة واألندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة

يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب فى إتمام معاملة تترتب عليها آثار بالنسبة إلى ): ٥٣(مادة  "

الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين 

 . موقف المصلحة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة 

 جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ويجب أن يتضمن الطلب 

 . ومراحلها المختلفة 

ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خالل ستين يوما من تاريخ طلبه ، وله طلب  

بيانات إضافية عن المعاملة خالل تلك المدة ، ويكون البيان الذى يصدره رئيس المصلحة ملزما 

 . ه عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان لها، ما لم تتكشف بعد إصدار

وفى جميع األحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خالل المدة المشار إليها رفضا  

 ." للطلب
 )المادة الثالثة(

المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ) و(يضاف إلى الجدول رقم  

المرافق  ) ٤ و ٣البندان  ( ١، وذلك نقال من الجدول رقم  ) ١٢، ١١(قمي بندان جديدان بر

 .لهذا القانون

 . غير الكحولية ) البيرة( الجعة ) ١١ "(

العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساساً لفرض الضريبة 

أما العبوة التى . زير المختص وفقا لنسب استهالك تحدد بقرار من وزير المالية باالتفاق مع الو

 . ال ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساساً لفرض الضريبة 

 . مياه غازية وإن كانت محالة أو معطرة ) ١٢ (



 ٣٠

العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسا لفرض الضريبة  

لمالية باالتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التى وفقا لنسب استهالك تحدد بقرار من وزير ا

 . ال ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسا لفرض الضريبة 

البوست ( تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحالت العامة بنظام الخلط  

لمستخدم فى هذا النظام على وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات ا) ميكس

أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التى تضعها الجهات الفنية 

المختصة، ويصدر وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من 

 ." المياه الغازية تتخذ أساساً لربط الضريبة 
 )المادة الرابعة (

 : يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع اآلتية 

 . الخبز بجميع أنواعه 
 )المادة الخامسة  (

أينما وردت فى قانون الضريبة العامة على " التوفيق"كلمة " التحكيم" يستبدل بكلمة 

 .المبيعات المشار إليه 
 )المادة السادسة (

به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل 

 . نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  تابع١٣(الجريدة الرسمية العدد 



 ٣١

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(القانون رقم 
  بعض أحكام القانون بتعديل

  فى شأن النظافة العامة١٩٦٧ لسنة ٣٨ رقم
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

 فى شأن النظافة ١٩٦٧ لسنة ٣٨ من القانون رقم ٩ ، ٨ بنصى المادتين يستبدل

 :ة ، النصان التاليان العام

 

 المبنية واألراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء العقاراتيلتزم شاغلو ): ٨ (مادة

  :التاليةرسم شهرى بالفئات 

 للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر جنيهاتمن جنيه إلى عشرة ) أ(

 . ة  طبيعة خاصذاتبشأنها قرار جمهورى باعتبارها 

 . جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات أربعةمن جنيه إلى ) ب(

 ثالثين جنيهاً بالنسبة للمحالت التجارية والصناعية ، واألراضى إلىمن عشرة جنيهات ) ج(

 . المستخدمة مقار ألنشطة المهن واألعمال الحرة والوحداتالفضاء المستغلة 

 .  أداء هذا الرسم منعبادة تعفى دور ال) د(

 بذاتها أو بواسطة الغير – المختصة المحلية تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة ويكون 

 المبنية واألراضى الفضاء التى تخضع ألحكام الوحدات خدمات جمع المخلفات والقمامة من –

 . طريقة آمنة  المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها باألماكنهذا القانون ، ونقلها إلى 

 بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة إليه يخل االلتزام بأداء الرسم المشار وال 

 .  عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها تؤديهمع بعض المنشآت على المقابل الذى 

 عليها فى البنود أ ، ب ، ج من هذه المنصوص مقدار الرسم من بين الفئات ويحدد 

 ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المختصدة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ الما

 المحلى للوحدة المحلية التى تخضع ألحكام الشعبىالمحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس 

 الظروف االقتصادية واالجتماعية لكل وحدة من هذه مقدارههذا القانون، ويراعى فى تحديد 

 . الوحدات

 المحلية والهيئات العامة للنظافة اإلدارة صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات وينشأ 

 : حصيلة ما يلى فيهالتى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع 

 .  واالتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة الرسم حصيلة )١(



 ٣٢

من هذا ) ٩( ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة الغرامة حصيلة )٢(

من قانون اإلجراءات )  مكرراً ١٨( استثناء مما تقضى به المادة وذلكالقانون، 

 .الجنائية

 .  تدوير المخلفات والقمامة أعمال عائد )٣(

  .  تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة التى االعتمادات )٤(

 . ت من أجله  استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصيجوز وال

 المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضـررهـم الوحدات وتنشئ

 مـن 

 .  القانون ، وإحالتها إلى جهات اإلختصاص التخاذ الالزم بشأنها هذا االلتزام بأحكام عـدم

 أية  بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب مرتكباإلخاللمع عدم ) : ٩ (مادة

 القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تجاوز هذامخالفة ألحكام 

 .  جنيها خمسين

 بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى المخالف المحلية المختصة أن تكلف وللوحدة 

 .  النفقات بالطريق اإلدارى تحصيلتحددها له وإال أزالتها على نفقته مع 

 من هذا ٤، ١ االلتزام بأحكام المادتين لعدم يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع و 

 للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين بالنسبةالقانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات 

 ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا المخالفةوذلك خالل أسبوع من تاريخ ضبط 

 . التصالح

 
 )ادة الثانيةالم(

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

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  تابع١٣(الجريدة الرسمية العدد 



 ٣٣

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٥ لسنة ٢٤ حتى ١١القانون من 

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية 
العامة للبترول وبعض الشرآات األجنبية للبحث عن البترول 

 واستغالله فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية
 

 

بتاريخ ) و ( تابع ١٧الجريدة الرسمية العدد 
٢٨/٤/٢٠٠٥ 



 ٣٤

  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٥(ون رقم القان
  أحكام القانون بعض بتعديل

  بتنظيم الشرآات السياحية ١٩٧٧ لسنة ٣٨ رقم
 ١٩٨٣ لسنة ١١٨ رقم بالقانون المعدل

_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر

 
 )المادة األولى ( 

 بتنظيم ١٩٧٧ لسنة ٣٨ رقم القانون من ٢٥ن المادة م) ز( بنص الفقرة يستبدل 

 :الشركات السياحية ، النص اآلتى 

 إذا أخلت الشركة بااللتزامات الواجبة عليها وفقاً للفقرة الثالثة من المادة –) ز): " (٢٥ (مادة

 إلغاء من هذا القانون ، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدال من ١٦و١٤و١٣ والمواد الثالثة

 .ترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة كليا أو جزئيا مدة ال تجاوز سنة ال

 ". ذات المخالفة الرتكاب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة ويجب 
 )المادة الثانية ( 

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

 .نشره

 .  من قوانينها كقانوناتم الدولة ، وينفذ  هذا القانون بخيبصم 

  

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ  ) د( تابع ١٨الجريدة الرسمية العدد 

 



 ٣٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 بربط حساب ختامى ٨٦ وحتى ٢٦القوانين من 
المالية الموازنة العامة للدولة والهيئات االقتصادية للسنة 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 
 

 

 



 ٣٦

 ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(القانون رقم 
 ١٩٧٣ لسنة ٥٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن الموازنة العامة للدولة
_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

 
 )المادة األولى ( 

)  ٢٤ ، ١٨ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ (يستبدل بنصوص المواد أرقام  

 :  بشأن الموازنة العامة للدولة ، النصوص اآلتية ١٩٧٣ لسنة ٥٣من القانون رقم 

 

تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً لكل من التصنيف االقتصادي ألوجه نشاط  ):" ٤(مادة 

تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الدولة، والتصنيف االدارى للجهات والوحدات ، كما 

الشعب وفقاً للتصنيف الوظيفى ألنشطة الدولة ، مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج 

 . والمشروعات واألعمال فى مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

ولية المطبقة فى وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف فى ضوء المعايير الد 

 ". هذا الشأن 

 

تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع ) : " ٥(مادة 

المجموعات الرئيسية للتصنيف االقتصادي ، وفقاً لبنود وأنواع وفروع هذه المجموعات ، 

 . ت والوحدات وتوزع هذه األبواب والمجموعات وتقسيماتها وفقاً للتصنيف اإلدارى للجها

 ". وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون التقسيمات الفرعية لكل باب من األبواب  

 

 :تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى ) :" ٦(مادة 

 : المصروفات :  أوالً -

 . األجور وتعويضات العاملين : الباب األول 

 . شراء السلع والخدمات : الباب الثانى 

 . الفوائد : الباب الثالث 

 . الدعم والمنح والمزايا االجتماعية : الباب الرابع 

 . المصروفات األخرى : الباب الخامس 

 ).االستثمارات ( شراء األصول غير المالية : الباب السادس 

 : حيازة األصول المالية :  ثانياً -



 ٣٧

 . ة حيازة األصول المالية المحلية و األجنبي: الباب السابع 

 : سداد القروض :  ثالثاً -

 ." سداد القروض المحلية واألجنبية : الباب الثامن 

 

 : تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى ) : " ٧(مادة 

 : اإليرادات :  أوالً -

 . الضرائب : الباب األول 

 . المنح : الباب الثانى 

 .اإليرادات األخرى : الباب الثالث 

 : مصادر التمويل :   ثانياً-

 . المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول : الباب الرابع 

 ." االقتراض : الباب الخامس 

 

 : تعد موازنة للخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية يعرض فيها ) :" ٨(مادة 

مصروفات واإليرادات المنصوص عليها فى  العجز أو الفائض النقدى ، ويمثل الفرق بين ال-أ

 . من هذا القانون  ) ٧ ، ٦(المادتين 

 العجز أو الفائض الكلى ، ويمثل العجز أو الفائض النقدى مضافاً إليه أو مطروحاً منه -ب

صافى الحيازة من األصول المالية وهى الفرق بين حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية 

الباب السابع من االستخدامات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات المنصوص عليها فى 

األصول المالية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الموارد وبمراعاة استبعاد حصيلة بيع 

 . األصول غير المالية 

 مصادر التمويل للعجز الكلى ، ويمثل االقتراض المنصوص عليه فى الباب الخامس من -جـ

اً إليه حصيلة بيع األصول غير المالية ومستبعداً منه سداد القروض المحلية الموارد ، مضاف

 . واألجنبية المنصوص عليها فى الباب الثامن من االستخدامات 

وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة  

 ". العامة للدولة ، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات 

يجوز العتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبالد أن تدرج فى أبواب ) : " ١٠(مادة 

االستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون 

التقيد بالتصنيفات االقتصادية لهذه األبواب وذلك لمواجهة االلتزامات الحتمية القومية أو 

لطارئة أو المصروفات أو االلتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو ا

 . غيرها من الضرورات 

٪ من إجمالى ٢٠ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة ال يتجاوز  

يض هذه اإلعتمادات المدرجة إلنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة ، على أن يتم تخف



 ٣٨

٪ فى السنة المالية ٥النسبة خالل السنوات األربع التالية للعمل بأحكام هذا القانون لتصبح 

الرابعة وفقاً لنسب وبرنامج زمنى يحدده وزير المالية ، ويستثنى من ذلك مجلس الشعب 

ومجلس الشورى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى العام االشتراكى و القوات 

 .  والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها المسلحة

٪ من إجمالى استخدامات الموازنة ٥ويراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة ال يتجاوز  

العامة للدولة بدون الفوائد ، وتوزع هذه االحتياطيات خالل العام المالى على أبواب وتقسيمات 

المعايير التى يعرضها وزير المالية على االستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار 

 . مجلس الوزراء 

ويتضمن الحساب الختامى الذى يقدم لمجلس الشعب ما تم استخدامه من هذه  

 ." االحتياطيات 

 

تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً للنظام النقدى بما فى ذلك العمليات ) : " ١٢(مادة 

 ) . االستثمارات ( ية المتعلقة بشراء األصول غير المال

ويتبع فى إعداد الموازنات المستقلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة  

 . "الثالثة من هذا القانون نظام االستحقاق 

 

تشكل فى كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقاً لما ): " ١٤(مادة 

موازنة خالل الثالث سنوات السابقة مع مراعاة معدالت النمو تسفر عنه  النتائج الفعلية لتنفيذ ال

الحقيقى والتضخم وعلى أساس المقاييس واألنماط الكمية والمالية والدراسات واألبحاث الفنية 

واالقتصادية التى تؤدى إلى تحقيق األهداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات 

 ." استثنائية تحققت خالل سنة معينة 

 

يكون تمويل االستخدامات لكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة عن طريق ) :" ١٨(مادة 

 . "مواردها ، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية 

 

ال يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب االستخدامات المختلفة أو استحداث ):" ٢٤(مادة 

ال بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة نفقات غير واردة بالموازنة إ

 . من مجلس الشعب، وصدور القانون الخاص بذلك 

ويجوز النقل داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة أو النقل من باب فى جهة إلى  

نفس الباب فى جهة أخرى وذلك على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه فى الحاالت 

لتى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والخطة ا

العامة للدولة أو العتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو إلجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات 

نسبة  – بخالف ما ينقل من االحتياطيات العامة –ضرورية ، على أال تتجاوز جملة المناقالت 



 ٣٩

٪ من إجمالى اعتمادات الموازنة العامة للدولة التى ١٪ من االعتمادات األصلية لكل باب أو ١٠

 . "وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد أيهما أقل 
 )المادة الثانية  ( 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من موازنة السنة المالية 

 .ويلغى كل حكم يخالف أحكامه  ، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  
 

 رئيس الجمهورية
 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨/٤/٢٠٠٥بتاريخ  ) هـ( تابع ١٧الجريدة الرسمية العدد 



 ٤٠

 ٢٠٠٥لسنة ) ٨٨(القانون رقم 
 ١٩٦٠ لسنة ٨٩رار بالقانون رقم بتعديل بعض أحكام الق

 فى شأن دخول وإقامة األجانب بأراضى جمهورية مصر  
 العربية والخروج منها

_____ 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 
 )المادة األولى ( 

 ١٨ ، ١٦، ١٥، ١٣، ١١، ٨ ، ٧، ٥ ، ٤، ٣، ٢ ،١يستبدل بنصوص المواد أرقام  

 ،٤٢، ٤١، ٤٠ ،٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢، ١٩ 

 بشأن دخول وإقامة األجانب بأراضى جمهورية مصر ١٩٦٠ لسنة ٨٩من القرار بالقانون رقم 

 : العربية والخروج منها ، النصوص التالية 
 الباب األول
 قواعد عامة
________ 

 

يعتبر أجنبياً فى حكم هذا القانون كل من ال يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية  " ) :١(مادة 

 . " 

ال يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إال لمن يحمل جواز سفر ) : " ٢(مادة 

أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو أى سلطة أخرى معترف بها يخوالنه 

 . لى البلد الصادر منها العوده إ

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أى منهما من وزارة الداخلية أو من  

 " . إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض 

ماكن التى ال يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إال من األ) : " ٣(مادة 

يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على 

 " .جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه 

يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى األجنبى ) : " ٤(مادة 

 " . من أحكام المادتين السابقتين 

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البالد العربية واألجنبية أو  : " )٥(مادة 

 . قسما خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر 

 " . ويجوز قصر هذا اإلعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية  

سائقى المركبات عند وصولهم إلى يجب على ربابنة السفن وقائدى الطائرات و) : " ٧(مادة 

جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء أطقم 



 ٤١

سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات 

ون جوازات غير صحيحة المختصة بأسماء الركاب الذين ال يحملون جوازات سفر والذين يحمل

أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو 

 الصعود 

 " . إليها 
 الباب الثانى 
 تسجيل األجانب

___ 

 

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خالل ) : " ٨(مادة 

ليوم التالى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور سبعة أيام من ا

إلى مكتب تسجيل األجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وأن يحرروا إقراراً عن 

حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة اإلقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ، 

قامتهم العادية ، وتاريخ بدء اإلقامة ، وغير ذلك من البيانات واألوراق والمحل الذى يختارونه إل

 . المثبتة لشخصيتهم 

ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبالغ مكتب تسجيل األجانب أو  

مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب 

يهم أن يتقدموا خالل يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب عل

 " . تسجيل األجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها 

 من ٨يجوز أن يعفى األجنبى من شرط الحضور شخصياً المشار إليه فى المادة ) : " ١١(مادة 

 . خاصة بالمجامالت الدولية أو ألعذار مقبولة هذا القانون العتبارات 

وفى هذه الحالة يحرر اإلقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب  

التسجيل أو مقر الشرطة المختص خالل سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر 

 " .العربية

 فى جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب على االجانب خالل مدة إقامتهم) : " ١٣(مادة 

منهم جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من األوراق وأن يدلوا بما يسألون 

عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة 

 . المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم 

الة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبالغ مقر الشرطة خالل ويجب عليهم فى ح 

 " . ثالثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف 

 من قانون االجراءات الجنائية ، ٣ ، ٢ مكرراً فقرة ١٨استثناء من أحكام المادة ) : " ١٥(مادة 

 يتصالح فى لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه وألعذار يقبلها أن

 من هذا القانون مقابل دفع ١٦، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ٨الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 . المتهم مائة جنيه 



 ٤٢

 . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم  
 
 الباب الثالث

 تراخيص االقامة
_____ 

ة أن يكون حاصالً على ترخيص على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربي) : " ١٦(مادة 

 " . بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال إنتهاء إقامته 

 : األجانب ذوو اإلقامة الخاصة هم ) : " ١٨(مادة 

 ٧٤ األجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم -أ

 . بهذا القانون  ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل ١٩٥٢لسنة 

 األجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على -ب

 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا ١٩٥٢ لسنة ٧٤تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 

 . القانون وكانوا قد دخلوا البالد بطريق مشروع 

مهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات  األجانب الذين مضى على إقامتهم فى ج-ج

وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البالد بطريق مشروع ، 

وكذلك األجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى 

ون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية الحالتين يقومون بأعمال مفيدة لالقتصاد القومى أو يؤد

 . للبالد 

 العلماء ورجال األدب والفن والصناعة واالقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبالد -د

 . الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية 

ويرخص ألفراد هذه الفئة فى اإلقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب ، وذلك ما لم  

 .  من هذا القانون ٢٦ فى إحدى الحاالت المنصوص عليها فى المادة يكونوا

 : األجانب ذوو اإلقامة العادية هم ) : " ١٩(مادة 

األجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة 

العمل  ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ ١٩٥٢ لسنة ٧٤على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 

 . بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البالد بطريق مشروع 

 " . ويرخص ألفراد هذه الفئة فى االقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها 

 من هذا القانون ١٩ ، ١٨ال يجوز ألحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين ) : " ٢٢(مادة 

م يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما ل

على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ألعذار يقبلها وال يجوز أن تزيد 

 . مدة الغياب فى الخارج على سنتين 

ويترتب على مخالفة األحكام المتقدمة سقوط حق األجنبى فى اإلقامة المرخص له  

 . فيها



 ٤٣

جانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات األجنبية ويستثنى من ذلك األ 

أو للخدمة اإلجبارية أو ألعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا 

 قدموا 

 . " ما يثبت ذلك 

ال يجوز لألجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى االقامة لغرض معين أن ) : " ٢٣(مادة 

 الغرض إال بعد الحصو ل على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة يخالف هذا

 " . والجنسية 

ال ينتفع باإلقامة الخاصة إال الشخص المرخص له بها وأوالده القصر الذين ) : " ٢٤(مادة 

يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية 

ة مصر العربية سنتان من تاريخ إعالن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى جمهوري

 " . بالزواج طالما ظلت الزوجية قائمة 

 : تشكل لجنة اإلبعاد على الوجه اآلتى ) : " ٢٩(مادة 

 .رئيساً ....................................... مساعد أول وزير الداخلية لألمن  -١

 . عضواً ..................... لوزارة الداخلية بمجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى -٢

 . عضواً .............................مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  -٣

 . عضواً .................................مدير اإلدارة القنصلية بوزارة الخارجية  -٤

. عضواً .........................................مندوب عن مصلحة األمن العام  -٥
  

وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثالثة 

أعضاء على األقل ، وتصدر القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوى األصوات 

 . يرجح الرأى الذى منه الرئيس 

قامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أو ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير إدارة اإل

 . من يقوم مقامه 

 . " وتبدى اللجنة رأيها فى أمر اإلبعاد على وجه السرعة 

لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على األجنبى ) : " ٣٠(مادة 

تقدم إلى مقر الشرطة الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه ، االقامة فى جهة معينة وال

 ". المختص فى المواعيد التى يحددها القرار ، وذلك إلى حين إبعاده 

ال يسمح لألجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إال بإذن ) : " ٣١(مادة 

 " . من وزير الداخلية 



 ٤٤

 
 الباب الخامس
 أنواع التأشيرات

____ 

در من وزير الداخلية و بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات تحدد بقرار يص) : " ٣٢(مادة 

ومدة صالحيتها وشروط وإجراءات منحها واإلعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على 

 . " أال تجاوز مبلغ خمسين جنيهاً وحاالت اإلعفاء منها كلياً أو جزئياً 

 
 الباب السادس 

 جانب والالجئينوثائق سفر تصرف لبعض فئات من األ
_______ 

تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى ) : " ٣٣(مادة 

لبعض فئات من األجانب والالجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها 

 " . على أال تجاوز مبلغ ثالثين جنيها وحاالت اإلعفاء منها كلياً أو جزئياً 

تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة ) : " ٣٤(مادة 

 . البالد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها 

ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحدد اختصاصها  

 " . ن قراراتها وكيفية التظلم م

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على تراخيص ) : " ٣٦(مادة 

وبطاقات اإلقامة على أال تجاوز مبلغ خمسين جنيهاً ، وكذلك حاالت اإلعفاء منها كلياً أو 

 ". جزئياً
 الباب السابع 
 اإلعفاءات 

___ 

 :  فيما يتعلق بتراخيص اإلقامة والتسجيل على ال تسرى أحكام هذا القانون) : " ٣٧(مادة 

أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى األجنبى المعتمدين فى جمهورية مصر  -١

العربية طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها ، ويتبع فى شأن أعضاء السلك 

الدبلوماسى والقنصلى األجنبى غير المعتمدين  فى جمهورية مصر العربية مبدأ 

 . المعاملة بالمثل 

أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التى تصل إلى جمهورية مصر العربية  -٢

طوال مدة بقائها بالبالد ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير 

 . الداخلية 

رعايا الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود  -٣

لك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود فى المتاخمة لت

 . نطاق األحكام المنصوص عليها فى االتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول 



 ٤٥

المعفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها وذلك فى  -٤

 . حدود تلك االتفاقيات 

 ". ءه بإذن خاص العتبارات خاصة بالمجامالت الدولية من يرى وزير الداخلية إعفا -٥
 الباب الثامن
 العقوبات
 ـــ

 
 كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو ترحيله أو خالف أحكام المادة) : " ٣٨(مادة 

 من هذا القانون يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ٣٠

ه وال تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم اإلخالل بتنفيذ خمسمائة جني

 " . قرار اإلبعاد أو الترحيل ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى يعاقب بالحبس ) : " ٤٠(مادة 

 مدة 

تجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام ال 

السلطات المختصة أقواالً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله 

 " . جمهورية مصر العربية أو إقامته أو دخول غيره أو إقامته 

 بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى ، يعاقب بالحبس مع عدم اإلخالل) : " ٤١(مادة 

مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على ألف جنيه أو بإحدى 

 من هذا القانون والقرارات الصادرة ٧ و ٣ و ٢هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 

 . تنفيذاً لها

حبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال وتكون العقوبة ال 

 و ٣ و ٢تقل عن ألف جنيه وال تزيد على خمسة آالف جنيه ، فى حالة مخالفة أحكام المواد 

  والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو األجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب ٤٠

الة قطع العالقات السياسية معها ، أو إذا وقعت مخالفة مع جمهورية مصر العربية أو فى ح

 من هذا القانون فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ٣أحكام المادة 

 . باالتفاق مع وزير الخارجية 

ومع عدم اإلخالل بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة ، يجوز فى األحوال المبينة فى  

 . "  من هذا القانون ، إبعاد األجنبى عن البالد ١٦ و ٣ و ٢ المواد

و ١٢ و ٨يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد ) : " ٤٢(مادة 

 من هذا القانون بغرامة ١٦ من هذا القانون ، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٤و١٣

ى من التخلف وتكون الغرامة مائتى جنيه إذا زادت قدرها مائة جنيه خالل الستة األشهر األول

 . مدة التخلف عن ذلك 

 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه ٢٣ويعاقب كل من خالف أحكام المادة  

 " . وال تزيد على ألفى جنيه مع جواز ترحيله خارج البالد 



 ٤٦

 
 )المادة الثانية ( 

 المشار إليه ، ١٩٦٠ لسنة ٨٩ر بالقانون رقم  مكرراً للقرا٣١تضاف مادة جديدة برقم 

 : نصها اآلتى 

لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل االجنبى من )  مكرراً ٣١(مادة  " 

 : غير ذوى اإلقامة الخاصة وذلك فى األحوال اآلتية 

دخول البالد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص باإلقامة بعد  -١

 . هاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول ن

 . مخالفة الغرض الذى حصل على اإلقامة من أجله  -٢

عدم مغادرة البالد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية اقامته ، إال إذا تقدم  -٣

 . بطلب لتجديد إقامته قبل انتهاء مدة إقامته األصلية ووفق عليه 

عشر يوماً من تاريخ إعالنه برفض منحه اإلقامة عدم مغادرة البالد خالل خمسة  -٤

أو تجديدها ، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز األجنبى أو تحديد إقامته فى 

 " . مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء إجراءات ترحيله 

 
 )المادة الثالثة  ( 

 المشار ١٩٦٠ لسنة ٨٩ رقم  من القرار بالقانون٤٣ ، ٦يلغى نص المادتين رقمى 

 .إليه

 
 )المادة الرابعة  ( 

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٥/٢٠٠٥بتاريخ  )  مكرر١٨(لجريدة الرسمية العدد ا
 



 ٤٧

 ٢٠٠٥لسنة ) ٨٩(القانون رقم 
  الهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات موازنة بربط

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ المالية السنة عن
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر

 
 )لمادة األولى ا( 

 المعلومات للسنة المالية تكنولوجيا جملة موازنة الهيئة العامة لتنمية صناعة قدرت 

 ).  وستون مليون جنيه أربعةفقط وقدره (  جنيه ٦٤٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 
 )المادة الثانية ( 

 جنيه ٢٠٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ االستخدامات الجارية للسنة المالية قدرت 

  : التالىموزعة على النحو ) ط وقدره عشرون مليون جنيه فق(

 .  جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠ بمبلغ أجور -

 . جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠ وتحويالت جارية بمبلغ جارية نفقات -

 
 )المادة الثالثة ( 

 بمبلغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ للسنة المالية الجارية اإليرادات الجارية والتحويالت قدرت 

 ) .  جنيه مليونربعون فقط وقدره سبعة وأ(  جنيه ٤٧٠٠٠٠٠٠

 
 )المادة الرابعة (

 جنيه ٢٧٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ المالية فائض العمليات الجارية للسنة قدر 

 .  جنيه فائض حكومة ٥٠٠٠٠٠٠منه ) فقط وقدره سبعة وعشرون مليون جنيه (

 
 )المادة الخامسة ( 

 ١٧٠٠٠٠٠٠غ  بمبل٢٠٠٤/٢٠٠٥ المالية االستخدامات الرأسمالية للسنة قدرت 

 .  باالستخدامات االستثمارية كلها) فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه ال غير (جنيه 

 
 )المادة السادسة ( 

 جنيه ١٧٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ المالية اإليرادات الرأسمالية للسنة قدرت 

 .  إيرادات رأسمالية متنوعة كلها) فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه ال غير (

 



 ٤٨

 )مادة السابعة ال(
 الملحقة بهذا القانون جزءاً ال يتجزأ االقتصادية أحكام التأشيرات العامة للهيئات تعتبر 

 .  مع قانون إنشائها يتعارضمنه وتسرى على هذه الهيئة بما ال 

 
 )المادة الثامنة (

 المدرجة باالستخدامات المشروعات الهيئة بمراعاة عدم الصرف على تلتزم 

 .  القومى االستثمار إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمارية

 
 )المادة التاسعة (

  المركزى المصرى والبنوك األخرى البنك يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ال 

 .  بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية إال

 
 )المادة العاشرة ( 

 .٢٠٠٤ به اعتباراً من أول يوليو ويعملة ،  هذا القانون فى الجريدة الرسميينشر 

 .بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  القانونهذا  يبصم 

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٥/ ٢٦بتاريخ    ) ٢١(الجريدة الرسمية العدد 



 ٤٩

 بـــس الشعـلـجـ مرارـــق
 بتعديل الدستور 

 ــــــ

 مجلس الشعب

  من الدستور ؛١٩٥ ، ١٨٩المادتين  االطالع على بعد

 من ٢٦وعلى طلب تعديل الدستور المقـدم مــن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 

  ؛٢٠٠٥فبراير سنة 

 ٢٠٠٥ من مارس سنة ٩وعلى موافقة مجلس الشعب بجلستيـه المعقودتين بتاريخ 

 ؛على تعديل الدستور ، من حيث المبدأ 

 وعلى رأى مجلس الشورى بشأن تعديل الدستور ؛

 من مايو ١٠وعلى موافقة مجلس الشعـب على التعديـل بجلسته المعقودة بتاريخ 

  ؛٢٠٠٥سنة 

 قــــرر :
)المادة األولى(  

 :من الدستور ، النص اآلتى ) ٧٦(يستبدل بنص المادة 

 ) ٧٦(مادة 

 .ى العام المباشرينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع السر" 

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً  

على األقل من األعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية 

للمحافظات ، على أال يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة 

رين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة وعش

ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى . من أربع عشرة محافظة على األقل 

الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ 

وفى جميع األحوال ال يجوز أن يكون التأييد . من هذه المجالس من زيادة على عدد أعضاء أى 

 .ألكثر من مرشح، وينظم القانون اإلجراءات الخاصة بذلك كله

ولألحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على األقل قبل إعالن 

أعضائها فى فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول 

على األقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب % ٥آخر انتخابات على نسبة 

ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها 

 .األساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على األقــل

 ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات واستثناء من حكم الفقرة السابقة

 رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه األساسى

 ٢٠٠٥ مايو سنة ١٠حتى  



 ٥٠

تتمتع باالستقالل ، " لجنة االنتخابات الرئاسية" وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى 

دستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف وتشكل من رئيس المحكمة ال

القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، 

وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار 

 اآلخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب ثالثة منهم مجلس الشعب ويختار االثنين

كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى 

 . من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه 

 :وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى 

 .لقائمة النهائية للمرشحين  إعالن فتح باب الترشيح واإلشراف على إجراءاته وإعالن ا-١

 . اإلشراف العام على إجراءات االقتراع والفرز -٢

 .إعالن نتيجة االنتخاب-٣

 الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك -٤

 . تنازع االختصاص 

 .  وضع الئحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها-٥

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على األقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة 

بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما ال يجوز التعرض لقراراتها 

ويحدد القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية االختصاصات األخرى . بالتأويل أو بوقف التنفيذ 

 .للجنة

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين ألى سبب 

 .غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء االقتراع 

ويجرى االقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة االنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى 

فرز ، على أن تقوم باإلشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من مراحل العملية االنتخابية وال

 . وذلك كله وفقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها اللجنة. أعضاء الهيئات القضائية

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على األغلبية المطلقة لعدد األصوات 

ذه األغلبية أعيد االنتخاب بعد سبعة أيام الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على ه

على األقل بين المرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما 

غيره فى عدد األصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات اإلعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من 

 .يحصل على أكبر عدد من األصوات الصحيحة
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راع النتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم ويتم االقت

يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خال مكانه ، وفى هذه 

. الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة 

 .لة عدم حصول المرشح على هذه األغلبيةوينظم القانون ما يتبع فى حا

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية  على المحكمة 

. الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور 

.  عرض األمر عليها وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية 

وفى جميع األحوال يكون قرار المحكمة ملزما . إلى مجلس الشعب إلعمال مقتضى هذا القرار 

 ".دوره للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خالل ثالثة أيام من تاريخ ص

 
 )المادة الثانية(

 : مكررا إلى مواد الدستور نصها اآلتى١٩٢تضاف مادة جديدة برقم 
 )  مكررا١٩٢(مادة " 

أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار " االستفتاء " بكلمة " االنتخاب " تستبدل كلمة 

 ".رئيس الجمهورية 
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 ٢٠٠٥لسنة ) ٩٠(القانون رقم 
  قانون العمل  بعض أحكامبتعديل
  ٢٠٠٣ لسنة ١٢ بالقانون رقم الصادر

_____ 
  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

  العمل الصادر بالقانون قانون من ٢٤٨ ، ٧٢ ، ٧١ ، ٧٠ بنصوص المواد تستبدل

  :  ، النصوص التالية٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم

 شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل فى نشأ نزاع فردى إذا) : " ٧٠ (مادة

 المختصة خالل سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته اإلداريةوصاحب العمل أن يطلب من الجهة 

 فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما التسويةودياً ، فإذا لم تتم 

من هذا القانون فى موعد أقصاه ) ٧١( القضائية المشار إليها فى المادة اللجنةاللجوء إلى 

 يوما من تاريخ النزاع وإال سقط حقه فى عرض األمر على اللجنة ، وألى وأربعونخمسة 

 إليه للجهة اإلدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خالل الموعد المشار التقدممنهما 

" . 

 وزير العدل باالتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص من بقرار تشكل) : " ٧١ (ادةم

 : قضائى من 

 .  المقررة بقانون السلطة القضائية للقواعد من القضاة تكون الرئاسة ألقدمهما وفقاً اثنين  -

 .  ينيبه من مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو مدير  -

 .  لنقابات عمال مصر العاماد  ممثل عن االتح-

 .  األعمال المعنية أصحاب ممثل عن منظمة -

 األعضاء على أن يكون من بينهم أغلبية انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور ويكون 

 . القاضيان الممثالن فيها 

 الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام المنازعات اللجنة دون غيرها بالفصل فى وتختص 

 عليها خالل ستين يوما من تاريخ عرضه المعروضتفصل اللجنة فى النزاع هذا القانون ، و

 . عليها 

 خمسة عشر يوماً من تاريخ أول خالل اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل وعلى 

 إلى عمله ، وبأن يؤدى إليه ما العاملجلسة ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة 

 . لم يصرف له من مستحقات 

 بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصالً اللجنة لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار إذاف 

 . من هذا القانون ) ١٢٢ (للمادةتعسفياً يستوجب التعويض طبقاً 

 .  المؤقت إذا طلب العامل ذلك بالتعويض اللجنة أن تفصل فى الموضوع وعلى 
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 . وراً ولو طلب استئنافه  فالنفاذ قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب ويكون 

 تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من استوفاها المبالغ التى يكون العامل قد وتخصم 

 .  من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل أومبلغ التعويض الذى قد يحكم له به 

 عمله إذا  قضت اللجنة بإعادته إلىالنقابى ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه وإذا 

 . طلب ذلك 

 المرافعات واإلثبات فى المواد قانونى فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام ويتبع 

 . "المدنية والتجارية 

 

 بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة تعادل األصوات يرجح اللجنة قرار يصدر) : " ٧٢ (مادة

  . رئيسهاالجانب الذى منه 

 صادر عن المحكمة االبتدائية ، وذلك بعد حكمعتبر بمثابة  قرار اللجنة مسبباً ويويكون 

 .  االبتدائية المختصة المحكمةوضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب 

 المحكمة االستئنافية المختصة وفقاً أمام الطعن فى القرار الصادر من اللجنة ويجوز 

 . "ألحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 

 العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المواد صاحب يعاقب): " ٢٤٨ (مادة

 من هذا ١٠٢ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٠ ، ٨٩ ، ٧٥ ، ٧٤، ) ثانيةفقرة  (٧٣

 المنفذة لها بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه، الوزارية والقرارات انونالق

 ."د العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود بتعدالغرامةوتتعدد 
 )المادة الثانية (

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

  . قوانينها هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من يبصم

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢٠٠٥/ ٢بتاريخ )  تابع٢٢(الجريدة الرسمية العدد 
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 ٢٠٠٥لسنة ) ٩١(القانون رقم 
 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

______ 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه
 )المادة األولى(

 .ة على الدخل بأحكام القانون المرافقيعمل في شأن الضريب
 )المادة الثانية(

،على أن  ١٩٨١ لسنة   ١٥٧      يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم         

 ٣١تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً ألحكام قانون الضرائب على الدخل المشـار إليـه حتـى                 

، ٢٠٠٤ المتعلقة بالسنوات حتى نهاية       فى النظر في المنازعات الضريبية     ٢٠٠٥ديسمبر سنة   

وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً ألحكام القانون               

 .المرافق 

 كما تظل اإلعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى 

يخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه األشخاص الذين بدأت مدد اإلعفاء لهم قبل تار

 . المدد

 بفرض رسم تنمية ١٩٨٤ لسنة ١٤٧ من القانون رقم ١ من المادة ١و يلغى البند 

 .الموارد المالية للدولة
 )المادة الثالثة(

 ٢٥ و٢٤ مكررا و٢٣ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦تلغى المواد أرقام 

 .  ١٩٩٧ لسنة ٨االستثمار الصادر بالقانون رقم  من قانون ضمانات وحوافز ٢٦و

وتظل اإلعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت 

التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة 

 .لهذه اإلعفاءات

نشئت وفقاً ألحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة أما الشركات والمنشآت التى أ

نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها باإلعفاءات المقررة بذلك 

القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا 

 .القانون
 )المادة الرابعة (

عفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ ي

الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا 

القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك 

 :بالشرطين اآلتيين
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أال يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه إلقرار ضريبى أو خضع ألى شكل : أوالً

من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على 

 .المبيعات

أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل : ثانياً

ن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد البيانات ذات الصلة، وأ

 .التسجيل، وذلك  قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

ويسقط اإلعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات 

 .الضريبية الثالث التالية
 )المادة الخامسة(

 على الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم ع جميفى الخصومة تنقضى

 يكون والتى بين مصلحة الضرائب والممولين ٢٠٠٤ أول أكتوبر سنة قبلاختالف درجاتها 

ال  السنوى للضريبة محل النزاع عاءالو تقدير الضريبة وذلك إذا كان فىموضوعها الخالف 

 .سدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى المطالبة بما لم يوتمتنع .يجاوز عشرة آالف جنيه

وفى جميع األحوال ال يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق 

 .أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه

 يقدم إلى بوذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطل

 .ها الدعوى خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونالمحكمة المنظورة لدي
 )المادة السادسة(

        فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون 

للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام 

، طلب إنهاء تلك المنازعات خالل ٢٠٠٤ل أول أكتوبر سنة المحاكم على اختالف درجاتها قب

سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة 

 : على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح اآلتية 

وعاء المتنازع عليه من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة على ال) ٪١٠ (-١

 . إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه

من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه ) ٪٢٥ (-٢

وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ، 

 بالنسبة الى ما ال يجاوز مائة ألف جنيه ١ وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند

 .من هذا الوعاء

من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه ) ٪٤٠ (-٣

وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين 

الى ما ال يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا  بالنسبة ١،٢المنصوص عليهما فى البندين 

 . الوعاء 



 ٥٦

       ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من 

قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم 

 .الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء

 جميع األحوال ال يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق وفى

 .أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها
 )المادة السابعة(

 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة ٥٢ من المادة ١ استثناء من حكم البند 

شخاص االعتبارية فيما يزيد على واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها األ

أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وال يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة 

 : وفقا للجدول اآلتى٢٠٠٩ وتنتهى بنهاية السنة الضريبية ٢٠٠٥الضريبية 

 ٢٠٠٥ للسنة الضريبية ١:٨

 ٢٠٠٦ للسنة الضريبية ١:٧

 ٢٠٠٧ للسنة الضريبية ١:٦

 ٢٠٠٨ للسنة الضريبية ١:٥

 ٢٠٠٩ للسنة الضريبية ١:٤
 )لثامنة المادة ا(

يصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خالل ستة أشهر 

من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح 

 . ال يتعارض مع أحكام هذين القانونينوالقرارات المعمول بها حاليا فيما
 )المادة التاسعة( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع 
 : مراعاة ما يأتى 

 من أول اعتباراًالمرتبات وما فى حكمها  تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى -١
 .في الجريدة الرسميةه  لتاريخ نشرالتالىالشهر 

تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي  -٢
وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية لألشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة 

  ٢٠٠٥الضريبية
 أو الفترة ٢٠٠٥ترة الضريبية الف من اعتباراً وتسرى بالنسبة إلى أرباح األشخاص االعتبارية

 . الضريبية للشخص االعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون
 .قوانينها وينفذ كقانون من الدولة،يبصم هذا القانون بخاتم 

 رئيس الجمهورية
 )حسـنى مبـارك(

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢٠٠٥/ ٩بتاريخ  )  تابع٢٣( الجريدة الرسمية العدد 
 قانون الضريبة على الدخل

 الكتاب األول
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 أحكام عامة
____ 

 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين ) : ١(مادة 

 :أمام كل منها 

 .الضريبة على الدخل:  الضريبة-

 .وزير المالية:  الوزير-

 .رئيس مصلحة الضرائب العامة:  رئيس المصلحة-

 .مصلحة الضرائب العامة:  المصلحة-

الشخص الطبيعى أو الشخص االعتبارى الخاضع للضريبة وفقا ألحكام هذا :  الممول-

 .القانون

شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات :  شركات األموال-

 .المسئولية  المحدودة

 .يطةشركات التضامن وشركات التوصية البس:  شركات األشخاص-

الشركة التي تقوم  بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات :  شركة الواقع-

 .االنعقاد أو الشهر فيما عدا الحاالت الناشئة عن ميراث منشأة فردية

الكيان االقتصادى الذى يزاول النشاط األصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة :  المشروع-

 .رجفى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخا

كل شخص يرتبط بممول بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما :  الشخص المرتبط-

 :في ذلك

 . الزوج والزوجة واألصول والفروع-١

٪ على ٥٠ شركة األموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر -٢

 .األقل من عدد أو قيمة األسهم أو من حقوق التصويت

 .لشركاء المتضامنون والموصون فيها شركة األشخاص وا-٣

٪ على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو ٥٠ أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر -٤

 .حقوق التصويت في كل منها

السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، :  السعر المحايد-

 .ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل

المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق : ات اإلتاو-

النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفالم السينما، وأي براءة اختراع أو 

عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو 

عدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو الحق في استعمال م

 .التجارية أو العلمية

فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى ): ٢(مادة 

 :من األحوال اآلتية



 ٥٨

 . إذا كان له موطن دائم فى مصر-١

متصلة أو متقطعة خالل اثنى عشر  يوماً ١٨٣ المقيم في مصر مدة تزيد على -٢

 .شهراً

 المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة -٣

 .مصرية

 :ويكون الشخص االعتبارى مقيما فى مصر فى أى من األحوال اآلتية

 . إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى-١

 .ر إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مص-٢

٪ ٥٠ إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أكثر من -٣

 .من رأسمالها

 .وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز اإلدارة الفعلى

 :يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى) : ٣(مادة 

 .تى تؤدى في مصر بما  في ذلك المرتبات وما فى حكمهاالدخل من الخدمات ال)  أ(

 .الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج) ب(

 .الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر) ج(

 . مصرالدخل من األعمال التى يؤديها غير المقيم من خالل منشأة دائمة فى) د(

 .الدخل من التصرفات في المنقوالت التي تخص منشأة دائمة فى مصر) هـ(

الدخل من االستغالل والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق ) و(

 .بها من عقارات بالتخصيص

 .التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر) ز(

 .خاص مقيمة فى مصرحصص األرباح التى تدفعها شركة أش) ح(

العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات اإلدارة المحلية أو األشخاص االعتبارية ) ط(

العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان 

 .مالكها غير مقيم فيها

 مقيم فى مصر أو مبالغ اإليجار ورسوم الترخيص واإلتاوات التى يدفعها شخص) ي(

 .التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها

 .الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر) ك(

يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت لألعمال ): ٤(مادة 

 بشخص غير مقيم في مصر، يتم من خالله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة

 :وتشمل على األخص

 .محل اإلدارة) أ(

 .الفرع) ب(

 .المبنى المستخدم كمنفذ للبيع) ج(



 ٥٩

 .المكتب) د(

 .المصنع) هـ(

 .الورشة) و(

المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر الستخراج ) ز(

 .إنتاج آخر من الغاباتالموارد الطبيعية بما في ذلك األخشاب أو أي 

 .المزرعة أو الغراس) ح(

موقع البناء أو مشروع اإلنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو األنشطة اإلشرافية ) ط(

 .المرتبطة بشيء من ذلك

ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له 

ادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتم

 .البضائع للمشروع

 :وال يعتبر منشأة دائمة ما يأتي

ـ االنتفاع بالتسهيالت الخاصة ألغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة ١

 .للمشروع فقط

ـ االحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ألغراض التخزين أو ٢

 .عرضال

ـ االحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط ٣

 .بواسطة مشروع آخر

ـ االحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع ٤

 .المعلومات للمشروع

 أو ـ االحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية٥

 .مساعدة للمشروع

ـ االحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من األنشطة المشار إليها في ٦

البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط اإلجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه 

 .األنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط

 تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو ـ األعمال الصناعية أو التجارية التي٧

وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل 

 .قد كرس معظم وقته أو جهده خالل الفترة الضريبية لصالح الشركة األجنبية

كة المقيمة وال تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشر

 .  منشأة دائمة لألخرى

 ٣١الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى ) ٥(مادة 

 .ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة



 ٦٠

 ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد الالئحة

 .التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة

وتستحق الضريبة في اليوم التالي النتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول 

 .أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط

 
 الكتاب الثانى

 الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين
––––––––– 
 الباب األول

 نطاق سريان الضريبة وسعرها
––––––––– 

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل األشخاص الطبيعيين المقيمين ): ٦(مادة 

 .وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر

 :ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر اآلتية

 .المرتبات وما في حكمها .١

 .النشاط التجارى أو الصناعى .٢

 .لمهنى أو غير التجارىالنشاط ا .٣

 .الثروة العقارية .٤

تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آالف جنيه من مجموع صافى الدخل ): ٧(مادة 

 .الذى يحققه الممول المقيم خالل السنة

 :تكون أسعار الضريبة على النحو اآلتى): ٨(مادة 

 ٪١٠ جنيه  ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٥٠٠٠أكثر من : الشريحة األولى

 ٪١٥ جنيه ٤٠٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠أكثر من : الثانيةالشريحة 

 ٪٢٠ جنيه                      ٤٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الثالثة

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة ألقرب عشرة جنيهات 

 .أقل
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 الباب الثانى
 المرتبات وما فى حكمها

–––––– 
 :رتبات وما فى حكمها على النحو اآلتى تسرى الضريبة على الم): ٩(مادة 

 كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو -١

غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال 

ألجور والمكافآت أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك ا

والحوافز والعموالت والمنح واألجور اإلضافية والبدالت والحصص و األنصبة فى األرباح 

 .والمزايا النقدية والعينية بأنواعها

 .  ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر-٢

قطاع  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة في شركات القطاع العام و-٣

 .األعمال العام من غير المساهمين

 مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين فى شركات األموال -٤

 .مقابل عملهم اإلدارى

 .وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية  

 جزء من السنة تم تحدد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل): ١٠(مادة 

الحصول فيه على أى إيراد من اإليرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس 

 .اإليراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى

وفى حالة حدوث تغيير فى اإليراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا اإليراد من تاريخ 

ويتم . يراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوىالتغيير على أساس اإليراد الجديد أو اإل

 .فى كل سنة إجراء تسوية وفقا لإلجراءات والقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

و يتم توزيع متجمد المرتبات واألجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة 

ازات ، ويعاد حساب اإليراد الداخل فى وعاء الضريبة ما على سنوات االستحقاق عدا مقابل اإلج

 .عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا األساس

 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع ٨استثناء من أحكام المادة ): ١١(مادة 

ت تحت المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم ألداء خدما

إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم 

 .٪ بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر١٠األصلية وذلك بسعر 

وفي جميع األحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل 

ولى من كل شهر طبقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية الخمسة عشر يوما األ

 .لهذا القانون

 :ال تخضع للضريبة): ١٢(مادة 

 .    المعاشات-١

 . مكافآت نهاية الخدمة-٢
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مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى ): ١٣(مادة 

 :من الضريبة

 .نيه إعفاء شخصيا سنويا للممول ج٤٠٠٠ مبلغ -١

 اشتراكات التأمين االجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً ألحكام قوانين التأمين -٢

 . االجتماعي أو أية نظم بديلة عنها

 اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا ألحكام قانون -٣

 . ١٩٧٥ لسنة ٥٤ صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم

 أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة -٤

 .الزوج أو أوالده القصر، وأية أقساط تأمين الستحقاق معاش

 : المزايا العينية الجماعية التالية-٥

 .الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين) أ(

 .له من تكلفة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقاب) ب(

 .الرعاية الصحية) ج(

 .األدوات والمالبس الالزمة ألداء العمل) د (

 . المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل) هـ(

 . حصة العاملين من األرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون-٦

ظمات الدولية وغيرهم  ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمن-٧

من الممثلين الدبلوماسيين األجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى 

 .حدود تلك المعاملة

٪ من صافى ١٥ أال تزيد جملة ما يعفى للممول على ٤ و ٣ويشترط بالنسبة للبندين 

 ذات االشتراكات واألقساط من أى اإليراد أو ثالثة آالف جنيه أيهما أكبر، وال يجوز تكرار إعفاء

 . من هذا القانون٦دخل آخر منصوص عليه فى المادة 

على أصحاب األعمال والملتزمين بدفع اإليرادات الخاضعة للضريبة بما فى ): ١٤(مادة 

ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من 

 مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة  من هذا القانون٩عليها فى المادة المبالغ المنصوص 

ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، 

المختصة خالل الخمسة عشر يوماً األولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر 

 .السابق

عمال والملتزمين بدفع اإليراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وعلى أصحاب األ

 .وذلك كله دون اإلخالل بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به

 من هذا ١٤يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة ): ١٥(مادة 

 :القانون باآلتى



 ٦٣

مختصة في يناير وابريل ويوليو  تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب ال-١

 . وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك

 إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثالثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة -٢

 .الضريبة المحجوزة

 .وتبين الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة

 العمل أو الملتزم بدفع اإليراد الخاضع للضريبة غير مقيم إذا كان صاحب): ١٦(مادة 

في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون االلتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق 

 .اإليراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 
 الباب الثالث

 جارى والصناعىالنشاط الت
––––––– 

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس اإليراد الناتج عن جميع ): ١٧(مادة 

العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك األرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص 

 التعويضات  من هذا القانون، واألرباح المحققة من٢٥  من المادة ٤ و٢ و١عليها في البنود 

التي يحصل عليها الممول نتيجة الهالك أو االستيالء على أي أصل من هذه األصول وكذلك 

أرباح التصفية التى تحققت خالل الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة 

 .الخصم

، ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية

 .كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه

يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على ): ١٨(مادة 

أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما ال يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت 

، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب ٢٠٠٤ لسنة ١٤١ رقم الصغيرة الصادر بالقانون

 .معاملتها الضريبية

 
 الفصل األول

 اإليرادات الخاضعة للضريبة
–––––––––– 

 :تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها): ١٩(مادة 

 . والبترول أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر -١

 . أرباح أصحاب الحرف واألنشطة الصغيرة-٢

 األرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، -٣

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام 

 .هذا البند
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ية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكالء  األرباح التى تتحقق نتيجة العمل-٤

بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو 

 .تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

 أو بعض  األرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل اإليجار كل-٥

عناصره المادية أو المعنوية وكذلك األرباح الناتجة عن تأجير اآلالت الميكانيكية والكهربائية، 

 .عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها واآلالت والمعدات المستخدمة فى الزراعة

 . أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة-٦

شييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها  األرباح التى يحققها من يزاولون ت-٧

على وجه االحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات 

 .إدارية أو تجارية أو غير ذلك

 . األرباح الناتجة عن عمليات تقسيم األراضى للتصرف فيها أو البناء عليها-٨

ع األراضى، ومشروعات استغالل حظائر تربية  أرباح منشآت استصالح أو استزرا-٩

الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز 

 .عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية

ال تسرى الضريبة على األرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة ): ٢٠(مادة 

 عند تقديمها كحصة عينية نظير اإلسهام فى رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن الفردية

 .تكون األسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وأال يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات

يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود ): ٢١(مادة 

 . تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية طويلة األجل ، على أساس نسبة ما

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية لألعمال التى تم  

 . تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 

 

 

 . قدرة له ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف الم 

ويحدد الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة  

السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خالل الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية 

نها التكاليف الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً م

 . الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح 

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خاللها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه  

الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خاللها وبما ال يجاوز 

 ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا األساس ويسترد الممول . ترة أرباح العقد خالل تلك الف

 . ما سدده بالزيادة منها 
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فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة،  

 .  من هذا القانون ٢٩يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً ألحكام المادة 

 تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل األجل عقد التصنيع أو التجهيز أو وفى 

اإلنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة 

 . محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة 

 
 الفصل الثانى

 يبةتحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضر
–––––––––––––––––––––– 

يتحدد صافى األرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس ): ٢٢(مادة 

إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات الالزمة لتحقيق هذه األرباح، ويشترط فى 

 :التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى

رى أو الصناعى للمنشأة والزمة لمزاولة هذا  أن تكون مرتبطة بالنشاط التجا-١

 .النشاط

 أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم -٢

 .يجر العرف على إثباتها بمستندات

 :يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على األخص، ما يأتى): ٢٣(مادة 

فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد  عوائد القروض المستخدمة -١

 .الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا

 . من هذا القانون٢٥ اإلهالكات ألصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة -٢

 طبقا لهذا  الممولعدا الضريبة التى يؤديها الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة -٣

 .قانونال

أقساط التأمين االجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه،  -٤

 .القومية للتأمين االجتماعى والتى يتم أداؤها للهيئة 

 لحساب الصناديق أرباحهاالمبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو  -٥

سواء أكانت منشأة طبقا ألحكام قانون صناديق الخاصة للتوفير أو االدخار أو المعاش أو غيرها 

 بشأن أنظمة التأمين ١٩٨٠ لسنة ٦٤ القانون رقم م، أ١٩٧٥ لسنة ٥٤التأمين الخاصة رقم 

ال  كانت منشأة طبقا لنظام له الئحة أو شروط خاصة وذلك بما ماالجتماعى الخاص البديلة، أ

أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه ٪ من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط ٢٠ زيجاو

 فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام االمنشآت الئحة أو شروط خاصة منصوص

يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن 

 . أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص

 يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو  أقساط التأمين التى-٦

 . جنيه فى السنة٣٠٠٠إيراد، وذلك بحيث ال تجاوز قيمة األقساط 
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 التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من األشخاص -٧

 .االعتبارية العامة أيا كان مقدارها

ت والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة  التبرعات واإلعانات المدفوعة للجمعيا-٨

طبقا ألحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومى 

٪ من الربح السنوى الصافى ١٠ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما ال يجاوز 

 .للممول

 . يجة مسئوليته العقدية  الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نت-٩

 :ال يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى): ٢٤(مادة 

 . االحتياطيات والمخصصات على اختالف أنواعها-١

 ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو -٢

 .ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية 

 .على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون الضريبة -٣

المعلن لدى االئتمان والخصم  العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر -٤

 .البنك المركزي فى بداية السنة الميالدية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية

عوائد القروض والديون على اختالف أنواعها المدفوعة ألشخاص طبيعيين غير -٥

 .عين للضريبة أو معفيين منهاخاض

 :يكون حساب اإلهالكات ألصول المنشأة على النحو اآلتى): ٢٥(مادة 

 ٪ من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى ٥ -١

 .والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية

ر أو تحسين أو تجديد أي من األصول المعنوية التي  ٪ من تكلفة شراء أو تطوي١٠ -٢

 .يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية

 يتم إهالك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس اإلهالك بالنسب -٣

 :المبينة قرين كل منها

٪ من ٥٠ تخزين البيانات نسبة الحاسبات اآللية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة) أ(

 .أساس اإلهالك لكل سنة ضريبية

 .٪ من أساس اإلهالك لكل سنة ضريبية٢٥جميع أصول النشاط األخرى نسبة ) ب(

 ال يحسب إهالك لألرض واألعمال الفنية واألثرية والمجوهرات واألصول األخرى -٤

 .للمنشأة غير القابلة بطبيعتها لالستهالك

 من هذا القانون القيمة ٢٥بأساس اإلهالك فى تطبيق أحكام المادة  يقصد ):٢٦(مادة 

الدفترية لألصول كما هى مدرجة فى الميزانية االفتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا األساس 

بما يوازى تكلفة األصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء 

بية، ويقل األساس بما يوازى قيمة اإلهالك السنوى وقيمة بيع األصول وذلك خالل الفترة الضري
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التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هالكها خالل 

 .الفترة الضريبية

فإذا كان أساس اإلهالك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى األصل أو التعويض عنه 

والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس اإلهالك عشرة آالف جنيه، إلى األرباح التجارية 

 .يعد أساس اإلهالك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم

٪ من تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة فى االستثمار فى ٣٠تخصم نسبة ): ٢٧(مادة 

يتم خاللها استخدام مجال اإلنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية 

 .تلك األصول

 من هذا القانون عن تلك ٢٥ويتم حساب أساس اإلهالك المنصوص عليه فى المادة 

 .٪ المذكورة٣٠الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات 

 .منتظمة

لمعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر يسمح بخصم الديون ا): ٢٨(مادة 

المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين 

 :والمراجعين يفيد توافر الشروط اآلتية

 . أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة-١

 . أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة-٢

 .دراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة أن يكون قد سبق إ-٣

 أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة الستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله -٤

 . شهرا من تاريخ استحقاقه١٨بعد 

 :ويعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين ما يلى

 . الحصول على أمر أداء فى الحاالت التى يجوز فيها ذلك-أ 

 . صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين-ب 

 المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفالس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من -ج 

 .اإلفالس

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة 

 .فى السنة التى تم التحصيل فيها

إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح ): ٢٩(مادة 

السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة 

 .الخامسة، وال يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى

بطون بوضع شروط فى معامالتهم التجارية أو إذا قام األشخاص المرت): ٣٠(مادة 

المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء 
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 إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، خاضع للضريبةالضريبة أو نقل عبئها من شخص 

 .يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد

ئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد ولر

 .السعر المحايد فى تعامالتها

 .وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد
 الفصل الثالث
 اإلعفاءات
–––––– 

 :يعفى من الضريبة): ٣١(مادة 

ألراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من  أرباح منشآت استصالح أو استزراع ا-١

 . تاريخ بدء مزاولة النشاط 

وحظائر تربية المواشي وتسمينها،  تربية النحل أرباح منشآت اإلنتاج الداجني و-٢

ومشروعات مصايد ومزارع األسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر 

 .سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط

تعامل األشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى األوراق المالية المقيدة فى  ناتج -٣

سوق األوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو 

 .ترحيلها لسنوات تالية

 : ما يحصل عليه األشخاص الطبيعيون من-٤

المقيدة فى سوق األوراق  عوائد السندات وصكوك التمويل على اختالف أنواعها -

 . المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات األموال

 .  التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية باألسهم-

 التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات -

 .لتوصية باألسهماألشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات ا

 . التوزيعات على صكوك االستثمار التى تصدرها صناديق االستثمار-

 العوائد التى يحصل عليها األشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير -٥

بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات االستثمار واإلدخار واإليداع التى 

دائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن األوراق المالية تصدرها تلك البنوك، وعن الو

 .وشهادات اإليداع التى يصدرها البنك المركزى

 األرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق -٦

االجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

ولة النشاط أو بدء االنتاج بحسب األحوال ، وال يسرى هذا االعفاء إال على أرباح من أبرم مزا

 . قرض الصندوق باسمه 
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 الباب الرابع

 إيرادات المهن غير التجارية
––––––– 
 الفصل األول

 اإليرادات الخاضعة للضريبة
–––––––– 

 :تفرض الضريبة على): ٣٢(مادة 

رة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول  صافى إيرادات المهن الح-١

بصفة مستقلة، ويكون العنصر األساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو 

 النشاط 

 .فى مصر

 . الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغالل حقوقهم-٢

 من هذا ٦أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة  أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة -٣

 .القانون
 الفصل الثانى

 تحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
–––––––––– 

تحدد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى ): ٣٣(مادة 

ات التصرف فى أية اإليرادات، خالل السنة السابقة، ويشمل اإليراد من المهن غير التجارية عائد

أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية 

 . مبالغ محصلة نتيجة إلغالق المكتب

ويكون تحديد صافى اإليرادات على أساس اإليراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا 

لمصروفات الالزمة لمباشرة المهنة بما فيها ألحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف وا

 . إهالكات األصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير 

 : ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى 

 . رسوم القيد واالشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة  -١

 عدا الضريبة التى يؤديها الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة -٢

 .وفقاً ألحكام هذا القانون 

 .المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات  -٣

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه  -٤

 .وأوالده القصر 

لة ما يعفى للممول من صافى  يشترط أال تزيد جم٤ و ٣وفى تطبيق أحكام البندين 

 . جنيه سنوياً ٣٠٠٠اإليراد الخاضع للضريبة على 
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 ٦وال يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة  

 .من هذا القانون

 من هذا القانون ٣٢يخصم من صافي اإليرادات المنصوص عليها فى المادة ): ٣٤(مادة 

حدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة أو التي التبرعات المدفوعة للحكومة وو

تؤول إليها بما ال يجاوز صافى اإليراد السنوى، وكذلك التبرعات واإلعانات المدفوعة للجمعيات 

والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة طبقا ألحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم 

ة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما ال والمستشفيات الخاضعة إلشراف الحكوم

 .٪ من صافى اإليراد السنوى١٠يجاوز 

وال يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من اإليرادات المنصوص عليها في 

 . من هذا القانون٦المادة 

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات الالزمة ): ٣٥(مادة 

 المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف ةاإليراد من واقع الحسابات المنتظملتحقيق 

والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا 

 . فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة ٪١٠القانون ، ويكون الخصم بنسبة 

 من هذا القانون إذا كان الممول ٢٩رى حكم المادة وفى تطبيق أحكام هذا الباب يس 

 .ممسكاً لدفاتر منتظمة 
 الفصل الثالث

 اإلعفاء من الضريبة
––––––– 

 :تعفى من الضريبة): ٣٦(مادة 

 المنشآت التعليمية الخاضعة إلشراف الحكومة أو إلشراف األشخاص االعتبارية -١

 . العامالعامة أو إلشراف القطاع العام أو قطاع األعمال

 إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقاالت الدينية والعلمية والثقافية واألدبية، عدا ما -٢

 .يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة إلخراجه في صورة مرئية أو صوتية

 إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم -٣

زيعها على الطالب وفقا للنظم واألسعار التي تضعها الجامعات ومصنفاتهم التي تطبع أصال لتو

 .والمعاهد

 إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت -٤

 .والحفر

 إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال   -٥

سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، وال يلزمون بالضريبة إال تخصصهم ، وذلك لمدة ثالث 

اعتباراً من أول الشهر التالى النقضاء مدة اإلعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى 

يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو االستدعاء لالحتياط إذا كانت 

دء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة لإلعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول تالية لتاريخ ب
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ويشترط لسريان . المهنة ألول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً 

 .اإلعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً باإلعفاء 
 الباب الخامس

 يرادات الثروة العقاريةإ
–––––– 
 الفصل األول

 اإليرادات الخاضعة للضريبة
–––––––––– 

 :تشمل اإليرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى): ٣٧(مادة 

 .إيرادات األراضي الزراعية-١

 .إيرادات العقارات المبنية-٢

 . إيرادات الوحدات المفروشة-٣
 الفصل الثانى
 عاء الضريبةتحديد اإليرادات الداخلة فى و

––––––––––– 
 يحدد إيراد األراضى الزراعية على أساس القيمة اإليجارية المتخذة -١): ٣٨(مادة 

 لسنة ١١٣أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 

 .٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات٣٠ الخاص بضريبة األطيان، وذلك بعد خصم ١٩٣٩

 تحدد إيرادات االستغالل الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة -٢

على ما يجاوز مساحة ثالثة أفدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية 

والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه 

شاتل للمنفعة الخاصة ألصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة اإليجارية المتخذة أساسا لربط الم

 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس ١٩٣٩ لسنة ١١٣الضريبة المفروضة بالقانون رقم 

مستأجرا لألرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا لألرض فتحدد اإليرادات على أساس مثلي 

يجارية المشار إليها، وال تدخل في وعاء الضريبة اإليرادات المنصوص عليها في البند القيمة اإل

٪ من هذه اإليرادات مقابل جميع التكاليف ٢٠ من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم ١

 .والمصروفات

ويصدر قرار من الوزير باالتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي 

 . منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانيةتعتبر بعدها

ويحدد صافى اإليرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا لألرض 

 .أم مستأجرا لها، وال يسرى فى حق المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك

 ٢ويعتبر الممول وزوجه وأوالده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند 

من هذه المادة، وتحدد اإليرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو األوالد القصر 

 .عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب األحوال
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ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكا لألرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية 

ل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خالل الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من ك

ثالثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات 

المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خالل 

 .ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة

لة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة وفي حالة إزا

 .اإلزالة خالل ثالثين يوماً من تاريخ حدوثها

تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة اإليجارية المتخذة ): ٣٩(مادة 

 فى شأن ١٩٥٤ة  لسن٥٦أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 

٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضال ٤٠الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 

عن القيمة اإليجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل اإليرادات 

 .ة تامةالناتجة عن تقرير حق االنتفاع معاملة اإليرادات الناتجة عن األموال المملوكة ملكي

٪ ٥٠ويحدد اإليراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار األجرة الفعلية مخصوما منه 

مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة لإليرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو 

 .جزء منه وفقاً ألحكام القانون المدنى 

ية المنصوص عليها في المادة للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقار): ٤٠(مادة 

 من هذا القانون على أساس اإليراد الفعلى، بشرط أن ٣٩، والفقرة األولى من المادة ٣٨

 .يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية

ويجب أن يقدم الطلب خالل الفترة المحددة لتقديم اإلقرارات السنوية، وأن يكون 

 . على الوجه الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون الممول ممسكا دفاتر منتظمة

تسرى الضريبة على اإليرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو ): ٤١(مادة 

جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية 

 .أو ألى غرض آخر

٪ ٥٠ أساس قيمة اإليجار الفعلى مخصوما منه ويحدد اإليراد الخاضع للضريبة على

 .مقابل جميع التكاليف والمصروفات

٪ وبغير أى تخفيض على إجمالى اإليرادات ٢,٥تفرض ضريبة بسعر ): ٤٢(مادة 

الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو األراضى داخل كردون المدن سواء انصب 

 عليها وسواء كان هذا التصرف شامال العقار كله التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت

أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة 

 .للممول أو للغير

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى 

ذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وك

 .شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى األسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
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وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها 

 .الضريبة طبقا ألحكام هذا القانون وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ الشهر

يق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير وفى تطب

األصول أو األزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 

خمسين عاما، وال يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك 

لمنفعة العامة أو للتحسين، كما ال يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة نزع الملكية أو االستيالء ل

التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات اإلدارة المحلية أو األشخاص االعتبارية العامة 

 .أو المشروعات ذات النفع العام
 الفصل الثالث

 اإلعفاء من الضريبة
–––––––– 

 :تعفى من الضريبة): ٤٣(مادة 

 .النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون إيرادات -١

 إيرادات المساحات المزروعة فى األراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ -٢

ويصدر قرار من الوزير باالتفاق مع وزير الزراعة  من التاريخ الذى تعتبر فيه األرض منتجة،

 .منتجةتبر فيه األرض  تعالذى لتحديد التاريخ بالمعايير االسترشادية

 
 الفصل الرابع
 أحكام متنوعة

–––––– 

على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع ): ٤٤(مادة 

 والفقرة األولى ٣٨ من المادة ١صافى إيراداته من قيمتها اإليجارية المنصوص عليها فى البند 

 منه، تقديم ٧لمعفاة المنصوص عليها فى المادة  من هذا القانون على الشريحة ا٣٩من المادة 

بيان بجميع العقارات المبنية واألراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها اإليجارية إلى أحد مكاتب 

التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية واألراضى الزراعية التى تقع فى 

ك على النموذج الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا دائرتها أى من العقارات المشار إليها، وذل

 .القانون 

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية األصلية المفروضة ): ٤٥(مادة 

 فى ١٩٥٤ لسنة ٥٦ الخاص بضريبة األطيان ورقم ١٩٣٩ لسنة ١١٣بالقانـونـيـن رقـم 

ريبة المستحقة عليه طبقاً ألحكام شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب األحوال، من الض

 .الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما ال يزيد على هذه الضريبة

 من هذا القانون على األراضى الزراعية ٣٩ و٣٨ال يسرى حكم المادتين ): ٤٦(مادة 

 .والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة
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 الكتاب الثالث
 يبة على أرباح األشخاص االعتباريةالضر

––––––– 
 الباب األول

 نطاق سريان الضريبة 
–––––– 

تفرض ضريبة سنوية على صافى األرباح الكلية لألشخاص االعتبارية أيا ): ٤٧(مادة 

 . كان غرضها

 : وتسرى الضريبة على

ققها  األشخاص االعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع األرباح التى تح-١

 . سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع

 األشخاص االعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى األرباح التى تحققها من خالل منشأة -٢

 . دائمة فى مصر

 من هذا القانون، يعد من األشخاص االعتبارية ما ٤٧فى تطبيق حكم المادة ): ٤٨(مادة 

 :يأتى

 شركات األموال وشركات األشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات -١

 . الواقع

 . الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة االعفاءات المقررة لها بحكم القانون-٢

 الهيئات العامة وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من -٣

 .ة وذلك مع عدم اإلخالل باإلعفاءات المقررة فى قوانين إنشائهانشاط خاضع للضريب

 البنوك والشركات والمنشآت األجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، -٤

 .  وفروعها فى مصر

 .   الوحدات التى تنشئها اإلدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة-٥

يبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر يقرب وعاء الضر): ٤٩(مادة 

 .٪ من صافى األرباح السنوية٢٠

واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة 

٪، كما تخضع أرباح شركات ٤٠المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 

 .٪٤٠,٥٥ز وإنتاجها للضريبة بسعر البحث عن البترول والغا

 : يعفى من الضريبة): ٥٠(مادة 

 . الوزارات والمصالح الحكومية-١

 المنشآت التعليمية الخاضعة إلشراف الدولة التى ال تستهدف أساساً الحصول على -٢

 .الربح

 الجمعيات والمؤسسات األهلية المنشأة طبقا ألحكام قانون الجمعيات والمؤسسات -٣

 . وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله٢٠٠٢ لسنة ٨٤ة الصادر بالقانون رقم األهلي
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 الجهات التى ال تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو -٤

رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو 

 .مهنية

 . ١٩٧٥ لسنة ٥٤لتأمين الخاصة الخاضعة ألحكام القانون  أرباح صناديق ا-٥

 المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على -٦

 . إعفائها

 أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر -٧

 بالقانون 

 . المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة األوراق المالية وعائد السندات١٩٩٢ لسنة ٩٥رقم 

 ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى -٨

األوراق المالية المقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن 

 .هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية

لتى تحصل عليها األشخاص االعتبارية عن األوراق المالية التى يصدرها  العوائد ا-٩

 ٥٦البنك المركزى المصرى أو اإليرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 

 . من هذا القانون 

 التوزيعات واألرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل -١٠

 .  أشخاص اعتبارية مقيمة أخرىمساهمتها فى

 أرباح شركات استصالح أو استزراع األراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من -١١

تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء االنتاج حسب األحوال وفقاً للقواعد التى تحددها الالئحة 

 .التنفيذية لهذا القانون 

ائر تربية المواشي وتسمينها  أرباح شركات اإلنتاج الداجني وتربية النحل وحظ-١٢

 .وشركات مصايد ومزارع األسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط

 
 الباب الثانى

 تحديد الدخل الخاضع للضريبة
–––––––––––––– 

يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا لألحكام المطبقة على أرباح ): ٥١(مادة 

ردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما النشاط التجارى والصناعى الوا

 .لم يرد به نص خاص فى هذا الباب

 :ال يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى): ٥٢(مادة 

 ٤٧ العوائد المدينة التى تدفعها األشخاص االعتبارية المنصوص عليها في المادة -١

التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط من هذا القانون على القروض والسلفيات 

حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وال 
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يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي 

 . يصدر بتحديدها قرار من الوزير

ما  التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختالف أنواعها، عدا غمبال ال-٢

 :  ىيأت

٪ من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير ٨٠)أ(

 .القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى

ينها بالتطبيق ألحكام قانون المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكو) ب(

 .١٩٨١ لسنة ١٠اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 

 حصص األرباح وأرباح األسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين -٣

 . بمناسبة حضور الجمعيات العمومية

 .لعضوية وبدالتها ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة من مكافآت ا-٤

 . حصة العاملين من األرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون-٥

 . من هذا القانون٢٤ التكاليف األخرى المنصوص عليها في المادة -٦

فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر ال يدخل فى حساب ): ٥٣(مادة 

سمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات األرباح والخسائر األرباح أو الخسائر الرأ

األصول وااللتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك ألغراض حساب 

الضريبة، وأن يتم حساب اإلهالك على األصول وترحيل المخصصات واالحتياطيات وفقا للقواعد 

 . المقررة قبل إجراء هذا التغيير

 : لقانونى على األخص ما يأتىويعد تغييرا للشكل ا

 . اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر-١

 . تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر-٢

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال -٣

 . أخرى

 ٪ أو أكثر من األسهم أو حقوق التصويت، سواء من٥٠ شراء أو االستحواذ على -٤

 .المستحوذةحيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو 

٪ أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل ٥٠ شراء أو االستحواذ على -٥

 .شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة

 .  تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال -٦

تخصم الضريبة األجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها ): ٥٤(ة ماد

المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا ألحكام هذا القانون وبشرط تقديم 

 . المستندات المؤيدة لها

وال تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة 

 . و أي فترة تاليةالضريبية أ
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وال يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة األولى الضريبة واجبة السداد فى مصر 

 . والتي كان يمكن أن تستحق عن األرباح المحققة من أعمال فى الخارج

 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة ٢٩ال يسرى حكم المادة ): ٥٥(مادة 

٪ من ٥٠قة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على الضريبية والفترات الساب

 .الحصص أو األسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط

ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية 

 . ة المصريةباألسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق األوراق المالي

 
 الكتاب الرابع

 الضريبة المستقطعة من المنبع
––––––––––––– 

٪ المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية ٢٠تخضع للضريبة بسعر ): ٥٦(مادة 

واألشخاص االعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر 

 . خصم أى تكاليف منهالغير المقيمين فى مصر وذلك دون

 :وتشمل هذه المبالغ ما يأتى

 .  العوائد-١

 اإلتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة -٢

ويحدد الوزير باالتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحاالت التى تكون فيها حقوق . الصناعة

 .المعرفة لخدمة الصناعة

ات ، وال يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة  مقابل الخدم-٣

فى مصر من المصروفات اإلدارية ومصروفات الرقابة واإلشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى 

 .فى الخارج

 .  مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خالل أى جهة-٤

عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيالت ويعفى من الضريبة المنصوص 

االئتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من األشخاص االعتبارية 

كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام و القطاع . العامة من مصادر خارج مصر 

 .رض أو التسهيل ثالث سنوات على األقلالخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة الق

وتلتزم المنشآت واألشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة 

وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى 

 .للشهر الذى تم فيه الخصم

عها المنشآت الفردية واألشخاص االعتبارية تخضع للضريبة المبالغ التي تدف): ٥٧(مادة 

 . ألى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى 

الشهر التالى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خالل الخمسة عشر يوما األولى من 
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 من هذا ٥٦للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 

 .القانون دون خصم أى تكاليف

مع عدم اإلخالل بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع ): ٥٨(مادة 

مركزي أوغيره من البنوك للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك ال

٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز ٣٢بسعر 

مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوما 

 .األولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم

 
 الكتاب الخامس

 حصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبةالخصم والت
––––––––––––– 

 الباب األول
 النشاط التجارى والصناعى

–––––––––––––– 
 الفصل األول
 الخصم
––– 

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد ): ٥٩(مادة 

و مقابل عمليات الشراء أو التوريد على ثالثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أ

أو المقاوالت أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه 

٪ من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى ٥النسبة قرار من الوزير بما ال يجاوز 

 . ين تستحق على هؤالء األشخاص، ويستثنى من ذلك األقساط التى تسدد لشركات التأم

 وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات اإلدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات -١

القومية االقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع األعمال العام، 

وشركات األموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين االستثمار، وشركات األشخاص التى 

 رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين يجاوز

خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات األجنبية، 

ومخازن األدوية ومكاتب االستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد 

ابات والروابط واألندية ومراكز الشباب واالتحادات والمستشفيات والفنادق التعليمية والنق

والجمعيات والمؤسسات األهلية على اختالف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل 

األجنبية، ومنشآت اإلنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة 

 .  أو بأى قانون آخر١٩٧٥  لسنة٥٤بالقانون رقم 

 .  الجهات والمنشآت األخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير-٢

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا 

لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم 
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أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ باإلضافة إلى ما يرتبط بها من بخصم 

 .مقابل تأخير

 من هذا القانون ٥٩يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة  ):٦٠(مادة 

من الخضوع ألحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجالً منتظماً 

موجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا ألحكام الفصل الثانى من تلتزم ب

 . هذا الباب
 الفصل الثانى
 الدفعات المقدمة
–––––––––– 

 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام ٦٣مع مراعاة حكم المادة ): ٦١(مادة 

ضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب ال

 :٪ من أى مما يأتى٦٠وذلك بواقع 

 .  آخر ضريبة أقر بها الممول-١

 الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان -٢

ترة الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان اإلقرار الضريبي الذى تقدم به عن الف

 .الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة

 ٥٩للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة ):  ٦٢(مادة 

 . من هذا القانون، وبين االلتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل

مورية الضرائب المختصة، قبل ويكون االختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأ

ستين يوما على األقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة 

 .ابتداء منها

وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خالل ستين يوما 

 .من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خالل هذه المدة رفضا للطلب

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى 

 .يجب إرفاقها به واإلجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه

يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص ):  ٦٣(مادة 

هذا القانون على ثالث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على  من ٦١عليها في المادة 

التوالى في مواعيد ال تجاوز الثالثين من يونيو والثالثين من سبتمبر والحادى والثالثين من 

 .ديسمبر من كل عام

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا 

 .باحه عن العام الكامل ستكون أقل من األرباح المقدرة عن العام السابق عليهتبين له أن أر

 ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه 

 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية ٦١في المادة 
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وضاع واإلجراءات وعلى النموذج الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا الضرائب المختصة طبقا لأل

 .القانون 

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم اإلقرار السنوي المنصوص 

 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة ٨٢عليه فى المادة 

 بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد المستحقة من واقع اإلقرار

٪ ٢سنوى محسوبا وفقا لسعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 

 .مع استبعاد كسور الشهر والجنيه

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم ): ٦٤(مادة 

 : من هذا القانون ، وذلك بالشرطين اآلتيين٥٩ب الضريبة وفقا للمادة تحت حسا

 أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خالل سنة كاملة على األقل وأن -١

 .يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام 

 يوما على  أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل تسعين-٢

األقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا 

 .منها

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول 

بوال بقرارها خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإال اعتبر عدم اإلخطار خالل هذه المدة ق

 .للطلب

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى 

 .اإلخطار بقرار المصلحة

 :يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين اآلتيتين): ٦٥(مادة 

 . تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين-١

 . القانونى للمنشأة أو الشركة تغيير الشكل-٢

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين 

تقديرات الممول ألرباحه وبين األرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها 

 . النظام

 وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم

 .الوصول

 
 الفصل الثالث

 ةالتحصيل تحت حساب الضريب
–––––––––– 

على الجهات التى تمنح تراخيص لالتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة ): ٦٦(مادة 

والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة األنشطة الحرفية، أن 



 ٨١

 الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب

 . على تلك الجهات تجديد الترخيص إال بعد تحصيل هذا المبلغ

 .٪ من رسم التجديد١٠ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما ال يجاوز 

 الخاص نسبة من انونحصل من أشخاص القتعلى مصلحة الجمارك أن ): ٦٧(مادة 

حساب تحت ع المسموح بتوريدها للبالد لالتجار فيها أو تصنيعها، وذلك قيمة وارداتهم من السل

 . تستحق عليهمىالضريبة الت

وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من 

 . كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير

٪ من قيمة الواردات، ويتم ٢بما ال يجاوز ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير 

 .تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها

على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين ): ٦٨(مادة 

ة، وذلك عن للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحق

 .كل رأس من الذبائح

 . ٪ من قيمة الرسم١٠ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما ال يجاوز 

على أقسام المرور االمتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات األجرة ): ٦٩(مادة 

أو النقل المملوكة ألى شخص من أشخاص القطاع الخاص إال بعد تحصيل مبلغ تحت حساب 

 . الضريبة المستحقة عليه

 ٪ من الرسم المقرر ١٠ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما ال يجاوز 

 ويتم تحصيل ذلك ،١٩٧٣ لسنة ٦٦ المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم للترخيص

لسيارة المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على ا

 .وفقا لقانون المرور



 ٨٢

 الباب الثانى
 المهن غير التجارية

––––––– 
 الفصل األول
 الخصم

–––––– 
 من هذا القانون أن تخصم ٥٩تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة ): ٧٠(مادة 

٪ من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير ٥تحت حساب الضريبة 

 . يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالتجارية التى
 

 ىالفصل الثان
 حساب الضريبةتحت التحصيل 

––––––––– 
 عند تقديم صحف الدعاوى ،على اختالف درجاتها،  أقالم كتاب المحاكمتلتزم :)٧١(مادة 

 عند التأشير على المحررات بالصالحية ىالطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقار أو

الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو تحت حساب ل مبلغ تحصي، بللشهر 

 .المحرر

يقوم بأداء عمل بها الذى  ىخصائاألطبيب أو الحصل من تأن بكل مستشفى وتلتزم 

 .لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة

 مبلغا ىن يزاول مهنة التخليص الجمركمأن تحصل مب مصلحة الجمارك وتلتزم

 .يهحساب الضريبة المستحقة علتحت وذلك ،  يقدمه للمصلحةى بيان جمركعن كل

 .ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير
 الباب الثالث
 أحكام عامة
–––––– 

 ٧١ و٧٠ و٦٩ و٦٨ و٦٧ و٦٦تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد ): ٧٢(مادة 

يد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا من هذا القانون، بتور

 . لإلجراءات وخالل المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة األولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها 

د التى تحددها الالئحة التنفيذية لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا لإلجراءات وخالل المواعي

لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى 

 .للمصلحة هذه المبالغ باإلضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير

ال تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ ): ٧٣(مادة 

 .لتى تدفع إلى الممول خالل فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبةا

 



 ٨٣

 الكتاب السادس
 التزامات الممولين وغيرهم

––––– 
 الباب األول

 اإلخطار وإمساك الدفاتر
–––––– 

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً ): ٧٤(مادة 

مصلحة إخطاراً بذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا غير تجارى، أن يقدم إلى ال

 .النشاط

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيالً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان 

آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خالل ثالثين 

 .تغيير يوماً من تاريخ ذلك ال

        ويقع واجب اإلخطار بالنسبة إلى األشخاص االعتباريـة على الممثل القانوني 

أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن اإلدارة  للشخص االعتبارى أو مديره

 . بحسب األحوال

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون بيانات اإلخطار والمستندات المؤيدة له 

 .اإلجراءات التى تتبع فى شأنهو

يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير ): ٧٥(مادة 

تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة الستخراج 

تأسيس أو البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات ال

وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة . الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده 

 .الضريبية

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة 

يبية سريانها والمدة التي تسلم للممول خاللها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضر

للممولين غير الخاضعين ألحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى 

 . هذا القانون

على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات ): ٧٦(مادة 

والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو اإليداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم 

 . ف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيرهالمؤل

 .      وال تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع

على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية ): ٧٧(مادة 

وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص 

ارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء مزاولة تج

عقار أو إلمكان استغالل عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة 



 ٨٤

عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا 

 .ة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص القانون وذلك خالل مد

ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن الزم لمزاولة 

 . التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة

يلتزم الممولون اآلتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجالت التى تستلزمها ): ٧٨(مادة 

جارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا طبيعة ت

 :القانون

 الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا ألحكام الباب األول من الكتاب الثانى من -١

هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله 

تثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف المس

 . جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا آلخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه

 .  الشخص االعتباري الخاضع ألحكام الكتاب الثالث من هذا القانون-٢

سجالت المنصوص عليها في الفقرة األولى من ويلتزم الممول باالحتفاظ بالدفاتر وال

 من ٩١هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 

 . هذا القانون

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا 

أتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، ك

خاضع لهذه الضريبة، إيصاال موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم 

 .الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب

و للممولين إمساك حسابات الكترونية توضح اإليرادات والتكاليف السنوية ويصدر 

قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الوزير 

 .االلكترونية

 

إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة ): ٧٩(مادة 

 .األرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل

وجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أ

 .أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خالل ثالثين يوما من التاريخ 

الذى توقف فيه عن العمل، وإال حسبت األرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه 

 . ك التاريخلم يحقق أية إيرادات بعد ذل

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خالل مدة الثالثين يوما 

المحددة لتقديم اإلخطار عن التوقف، التزم ورثته باإلخطار عن هذا التوقف خالل ستين يوما من 

 . تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم اإلقرار الضريبى خالل تسعين يوما من هذا التاريخ



 ٨٥

فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية ): ٨٠(ة ماد

الضرائب المختصة بهذا التنازل خالل ثالثين يوما من تاريخ حصوله، وإال حسبت األرباح عن 

 . سنة ضريبية كاملة

 به كما يلتزم المتنازل خالل ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا

نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات الالزمة لتحديد األرباح 

 . حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا اإلقرار ضمن اإلقرار الضريبى السنوى للمتنازل

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على 

ح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على األرباح أربا

 . الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن 

توافيه بالبيان المطلوب الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن 

بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خالل تسعين يوما من تاريخ الطلب 

وإال برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى 

 ذلك البيان، 

ذ اإلجراءات المنصوص عليها وال يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخ

 .قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها

وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، 

 . وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها

لتنازل عن المنشأة للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو ا): ٨١(مادة 

أو مغادرة البالد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ 

توقفه أو تنازله أو مغادرته للبالد بشرط أن يكون قد قدم اإلقرارات الملتزم بتقديمها وفقا ألحكام 

ال يجاوز عشرين جنيها، هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 .وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خالل تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب

 
 الباب الثانى

 اإلقرارات الضريبية
–––––––––––––– 

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا ): ٨٢(مادة 

التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى سنويا على النموذج الذى تحدده الالئحة 

 .تحددها الالئحة

 .ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خالل فترة إعفائه من الضريبة

 . ويعتبر تقديم اإلقرار ألول مرة إخطارا بمزاولة النشاط

 :  ويعفى الممول من تقديم اإلقرار فى الحاالت اآلتية

 .لمرتبات وما فى حكمها إذا اقتصر دخله على ا-١



 ٨٦

 إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ -٢

 . من هذا القانون٧المحدد فى المادة 

 وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز  حكمهاىالمرتبات وما ف إذا اقتصر دخله على -٣

 . من هذا القانون٧صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة 

 : يجب تقديم اإلقرار الضريبي خالل المواعيد اآلتية): ٨٣(مادة 

قبل أول إبريل من كل سنة تالية النتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها ) أ(

 . بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين

لسنة المالية قبل أول مايو من كل سنة أو خالل أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء ا) ب(

 . بالنسبة إلى األشخاص االعتبارية

ويوقع اإلقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد اإلقرار محاسب مستقل فإن 

 . عليه التوقيع على اإلقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإال اعتبر اإلقرار كأن لم يكن

حاسب مقيد بجدول المحاسبين وفى جميع األحوال يجب أن يكون اإلقرار موقعا من م

والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات األموال والجمعيات التعاونية، واألشخاص الطبيعيين 

 .وشركات األشخاص إذا تجاوز رقم األعمال ألى منهم مليونى جنيه سنويا

وفى حالة وفاة الممول خالل السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن 

 الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خالل تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يقدم اإلقرار

 . يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة

وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم اإلقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته 

 . ئ خارج عن إرادتهبستين يوما على األقل ما لم يكن هذا االنقطاع لسبب مفاج

وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم اإلقرار 

 .الضريبى خالل ستين يوما من تاريخ التوقف

 من ٨٢تلتزم المصلحة بقبول اإلقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة ): ٨٤(مادة 

 . هذا القانون على مسئولية الممول

 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد ٦٣الفقرة الثانية من المادة ومع مراعاة أحكام 

مبلغ الضريبة المستحق من واقع اإلقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة 

والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة 

دة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات المستحقة يتم استخدام الزيا

ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة 

 .لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل

سة عشر إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم اإلقرار بخم): ٨٥(مادة 

يوما على األقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره 

الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم اإلقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون المتداد الميعاد أثر 

 .د منهاعلى ميعاد سداد الضريبة وال على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسد



 ٨٧

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في ): ٨٦(مادة 

 وعليها توفير السجالت الالزمة آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عامموعد أقصاه  

 : للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية

 .عة والشخص المتلقى لهاالمبالغ المدفو) أ(

 . الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ) ب(

وترسل تلك الجهات صورة من السجالت المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا 

 .للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

هوا أو خطأ فى إقراره إذا اكتشف الممول خالل فترة تقادم دين الضريبة س): ٨٧(مادة 

الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى 

 .معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ

وإذا قام الممول بتقديم اإلقرار الضريبى المعدل خالل ثالثين يوما من الموعد القانونى 

 .ابة اإلقرار األصلىلتقديم اإلقرار، يعتبر اإلقرار المعدل بمث

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام واألشخاص 

االعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية 

 .لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها

رتين الثانية والثالثة، ال يعتبر الخطأ أو السهو وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفق

 .فى اإلقرار مخالفة أو جريمة جنائية

ال يجوز للمصلحة عدم االعتداد بالدفاتر والسجالت المنتظمة للممول وفقا ): ٨٨(مادة 

 لنص  

 من هذا القانون أو إهدارها إال إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم ٧٨المادة 

   .صحتها

 
 الباب الثالث
 ربط الضريبة

–––––––––– 

 .تربط الضريبة على األرباح الثابتة من واقع اإلقرار المقدم من الممول): ٨٩(مادة 

ويعتبر اإلقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من 

 .واقع هذا اإلقرار

قع البيانات الواردة باإلقرار والمستندات للمصلحة أن تعدل  الربط من وا): ٩٠(مادة 

 .المؤيدة له

 كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة 

 . عدم تقديم الممول إلقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإلقرار

ابقة اإلقرار للحقيقة فعليها إخطار وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مط

 .الممول وإجراء الفحص وتصحيح اإلقرار أو تعديله وتحديد اإليرادات الخاضعة للضريبة



 ٨٨

ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد 

ط للتهرب من الضرائب الستحقاقها إذا استلزم األمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخط

 .بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة

وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحاالت أن تخطر الممول بكتاب موصى 

عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده الالئحة 

 .انونالتنفيذية لهذا الق

في جميع األحوال ال يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إال خالل خمس ): ٩١(مادة 

سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم اإلقرار عن الفترة الضريبية، وتكون 

 . هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة

سباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى، وتنقطع المدة بأي سبب من أ

 . وباإلخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو باإلحالة إلى لجان الطعن

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خالل خمس 

 . سنوات من تاريخ نشوء حقه فى االسترداد

إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق ): ٩٢(مادة 

الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام 

 .  هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على األرباح

لى المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب فى جميع األحوال يكون ع): ٩٣(مادة 

 .  الممول تصحيح األخطاء المادية والحسابية
 الباب الرابع

 الفحص والتحريات
––––– 

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خالل عينة يصدر ):  ٩٤(مادة 

 . بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة

تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم ): ٩٥(دة ما

الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على األقل من ذلك 

 .التاريخ

ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم 

 .ع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحرراتمن اإلطال

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار 

عمل الممول خالل ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية 

 .على تهرب الممول من الضريبة

م تتكشف حقائق جوهرية تستوجب وال يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما ل

 .إعادة الفحص



 ٨٩

يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ): ٩٦(مادة 

 وذلك خالل خمسة عشر يوما من ةذلك قوائم العمالء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتاب

عوبات التي واجهها في إعداد وتقديم تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليال كافيا على الص

 . البيانات المطلوبة خالل الفترة المحددة

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليال كافيا 

 .على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور

ز الكسب غير المشروع ووحدات ال يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جها): ٩٧(مادة 

اإلدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة ولو 

بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطالع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية 

الضريبة المقررة بموجب على ما يريدون االطالع عليه لديها من الوثائق واألوراق بغرض ربط 

هذا القانون، كما يتعين في جميع األحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما 

 .  تطلبه من البيانات الالزمة لربط الضريبة

للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات ): ٩٨(مادة 

لق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب أية دعوى مدنية أو جنائية تتع

 .المقررة بهذا القانون

للوزير ألغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة ): ٩٩(مادة 

األمر بإطالع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العمالء وودائعهم 

 .وخزائنهم

كلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم كما يلتزم الم

المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية 

وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند 

قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم 

من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق اإليرادات والمصروفات لكي يتمكن 

الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع األحكام التى يقررها هذا القانون، سواء 

 .بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين

وز االمتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من االطالع على أن يتم وال يج

بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى 

 .إخطار مسبق

تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من ): ١٠٠(مادة 

ص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضريبة المنصو

 .الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات



 ٩٠

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ): ١٠١(مادة 

ن أو في الفصل فيما يتعلق بها من ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانو

 .منازعات بمراعاة سرية المهنة

وال يجوز ألي من العاملين بالمصلحة ممن ال يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة 

 الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إال في األحوال إطالعإعطاء أى بيانات أو 

 .المصرح بها قانونا

ت من الملفات الضريبية إال بناء على طلب كتابي من الممول أو وال يجوز إعطاء بيانا

بناء على نص في أى قانون آخر، وال يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن 

المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات االيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم 

 .  الوزير الذى يصدر به قرار من 
 الباب الخامس

 ضمانات التحصيل
–––––––– 

تكون الضرائب والمبالغ األخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ): ١٠٢(مادة 

دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو 

 .الملتزمين بتوريدها

اء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة ويكون دين الضريبة واجب األد

 . في مقر المدين

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما ): ١٠٣(مادة 

في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها 

وتوقع هذه المطالبات . ع على من هم مدينون بها وبغير إخالل بما قد يكون لهم من حق الرجو

من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم الالئحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى 

 .عليه مصحوباً بعلم الوصول

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب ): ١٠٤(مادة 

لممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى من واقع اإلقرارات المقدمة من ا

 .إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خالل ستين يوما من تاريخ موافقة 

 الطعن أو حكم من المحكمة االبتدائية الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة

 .وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

وفى جميع األحوال ال يجوز توقيع الحجز إال بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه 

 .مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة

 واحدة أو على أقساط ال تجاوز عدد السنوات يكون تحصيل الضريبة دفعة): ١٠٥(مادة 

 .الضريبية التي استحقت عنها الضريبة



 ٩١

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا 

لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث ال تزيد 

 .بيةعلى مثلي عدد السنوات الضري

ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من 

 .ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحاالت التي يقدرها

يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ األخرى المستحقة بمقتضى هذا ): ١٠٦(مادة 

 في شأن الحجز اإلدارى واألحكام المنصوص ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨م القانون أحكام القانون رق

 .عليها في هذا القانون

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن ): ١٠٧(مادة 

يطلب من قاضى األمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز األموال التي تكفى 

ة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر األموال محجوزة بمقتضى الستيفاء الحقوق المعرض

هذا األمر حجزا تحفظيا وال يجوز التصرف فيها إال إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار 

من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة 

 . المختصةالضريبة طبقا لتقدير المأمورية

ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول 

 . أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك

ويرفع الحجز بقرار من قاضى األمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة 

تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة مبلغ يكفى لسداد 

 .نهائية

على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار ): ١٠٨(مادة 

إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك 

 .يخ اإليداعخالل الخمسة عشر يوما التالية لتار

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع 

بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو 

 .المنقوالت وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على األقل

لمشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب وكل تقصير أو تأخير في اإلخطار ا

 .فيه للمساءلة التـأديبية

على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة ): ١٠٩(مادة 

 المشار ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق ألحكام هذا القانون أو القانون رقم 

منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع إليه أن يعطى الممول الذي حجزت 

 .الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة



 ٩٢

وتعتبر الشهادات أو اإليصاالت الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل 

بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء 

 .بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة

 :يستحق مقابل تأخير على): ١١٠(مادة 

 ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة األداء حتى لو صدر قرار -١

 .د لتقديم هذا اإلقراربتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى النتهاء األجل المحد

 ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو -٢

تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة،  وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة 

 .للتوريد طبقا ألحكام هذا القانون

 االئتمان والخصملمادة على أساس سعر ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه ا

٪، مع ٢المعلن من البنك المركزى فى األول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 

وال يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا . استبعاد كسور الشهر والجنيه

 .المقابل

 .تأخرة معاملة الضريبة المتعلق بهايعامل مقابل التأخير على المبالغ الم): ١١١(مادة 

 ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء اللتزامات الممول على النحو 

 :ىاآلت

 .المصروفات اإلدارية والقضائية -١

 .مقابل التأخير -٢

 .الضرائب المحجوزة من المنبع -٣

 .الضرائب المستحقة -٤

في استرداد كل أو بعض الضرائب أو إذا تبين للمصلحة أحقية الممول ): ١١٢(مادة 

غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خالل خمسة 

 يوما من تاريخ طلب الممول االسترداد وإال استحق عليها مقابل تأخير على أساس وأربعين

 السابق على تاريخ  المعلن من البنك المركزي في األول من ينايراالئتمان والخصمسعر 

 .٪٢استحقاق الضريبة مخصوما منه 

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة ): ١١٣(مادة 

يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب األداء بموجب أي قانون ضريبي 

 .تطبقه المصلحة

المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب للوزير بناء على عرض رئيس ): ١١٤(مادة 

 :ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في األحوال اآلتية

 . إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة-١

 . إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه-٢
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  قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو إذا كان الممول-٣

بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل 

 إيرادا 

 .خمسة آالف جنيه سنويا ال يقل عن

للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى ): ١١٥(مادة 

 .من الضرائب يحدده الوزير

حقة عليها قوة اإلبراء عند سداد الضرائب وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المست

 .المستحقة

 
 الباب السادس
 إجراءات الطعن

–––––– 
يكون لإلعالن المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى ): ١١٦(مادة 

وسيلة الكترونية لها الحجية في اإلثبات وفقا لقانون التوقيع االلكتروني الصادر بالقانون رقم 

 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات األثر المترتب على اإلعالن الذى يتم ٢٠٠٤ لسنة ١٥

 .بالطرق القانونية، بما في ذلك إعالن المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز

ويكون اإلعالن صحيحا قانونا سواء تسلم الممول اإلعالن من المأمورية المختصة أو 

 .منشأة أو بمحل إقامته المختارمن لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل ال

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعالنه بإحدى الطرق المشار إليها 

وكذلك في حالة رفض الممول تسلم اإلعالن يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى 

 المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن

 .المختصة، بحسب األحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة

وإذا ارتد اإلعالن مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على 

 .عنوان الممول يتم إعالن الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات الالزمة

واجهة النيابة العامة إجراء قاطعا ويعتبر النشر على الوجه السابق واإلعالن في م

 .للتقادم

ويكون للممول في الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه 

وذلك خالل ستين يوما من . المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب األحوال

 .ئياتاريخ توقيع الحجز عليه وإال أصبح الربط أو قرار اللجنة نها

في الحاالت التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن ): ١١٧(مادة 

على نموذج ربط الضريبة خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خالل هذه 

 .المدة أصبح الربط نهائيا
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 يوما من للممول الخاضع للضريبة على المرتبات واألجور خالل ثالثين): ١١٨(مادة 

تاريخ استالم اإليراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم 

 .إلى الجهة التى قامت بالخصم

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب 

 .المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه

رض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة كما يكون للجهة المذكورة أن تعت

 .عن الفحص، خالل ثالثين يوما من تاريخ استالم اإلخطار

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو االعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار 

الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو االعتراض فيتعين عليها إحالته 

ى لجنة الطعن طبقا ألحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه إل

 .مصحوباً بعلم الوصول وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلحالة

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم 

 .لمختصة أو لجنة الطعن بحسب األحوالبالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب ا

في الحاالت التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم ): ١١٩(مادة 

من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثالث صور يودعها المأمورية 

 وتثبت المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها

 .فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخالف التي تتضمنها

وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخالف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، 

وذلك خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخالف يصبح 

ظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات الربط نهائيا، وتن

 .العمل فيها وإثبات االتفاقات التي تتم أمامها

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخالف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، 

 من تاريخ البت في هذه وعليها إحالة أوجه الخالف إلى لجنة الطعن المختصة خالل ثالثين يوما

فإذا . األوجه على أن تقوم بإخطار الممول باإلحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

انقضت مدة الثالثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخالف إلى لجنة الطعن المختصة، كان 

صى عليه مصحوباً للممول أن يعرض األمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب مو

بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ عرض األمر عليه أو 

 .وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول

ويجوز اتخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونية 

 .يحددها الوزير

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين ): ١٢٠ (مادة

بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة 

يختارهما االتحاد العام للغرف التجارية باالشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين 
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بين والمراجعين لشركات األموال بالسجل العام لمزاولى المحاسبين المقيدين فى جدول المحاس

 .المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة 

ويعتبر األعضاء األصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان األخرى في المدن التي . واحدة

من لجنة، ويكون ندبهم بدال من األعضاء األصليين الذين يتخلفون عن الحضور من بها أكثر 

 .اختصاص رئيس اللجنة األصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه

وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال إذا حضرها رئيسها وثالثة من أعضائها على األقل 

 .ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة

ان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان وتكون لج

 .مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها

تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخالف بين الممول ): ١٢١(مادة 

والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧، وفى القانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١١ريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ض

 .بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وتخطر اللجنة كال من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة 

 تطلب من كل من أيام على األقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن

المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات واألوراق وعلى الممول الحضور أمام 

 .اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإال فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة 

 .قرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القراروفقا ل

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات ): ١٢٢(مادة 

الحاضرين وفى حالة تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من 

 .عشر يوما على األكثر من تاريخ صدورهاالرئيس وأمين السر خالل خمسة 

وتلتزم اللجنة بمراعاة األصول والمبادئ العامة إلجراءات التقاضى ويعلن كل من 

الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 

وال يمنع الطعن فى وتكون الضريبة واجبة األداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، 

 .قرار اللجنة أمام المحكمة االبتدائية من تحصيل الضريبة

لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة االبتدائية ): ١٢٣(مادة 

 .منعقدة بهيئة تجارية خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالن بالقرار

تصاصها المركز الرئيسى للممول أو وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اخ

 .محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا ألحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق االستئناف أيا كانت قيمة 

 .النزاع
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قدير المأمورية أو على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى ت): ١٢٤(مادة 

قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خالل خمس سنوات من التاريخ الذى 

 :أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحاالت اآلتية

 .عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .١

 .ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .٢

 غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خالف ربط الضريبة على إيرادات .٣

 .ذلك

 .عدم تطبيق اإلعفاءات المقررة قانونا .٤

 .الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .٥

 .الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول .٦

 .عدم ترحيل الخسائر على خالف حكم القانون .٧

 .عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .٨

 .قارات التي تستأجرها المنشأةعدم خصم القيمة اإليجارية للع .٩

 .عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا .١٠

 .تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .١١

 .ربط ذات الضريبة على ذات اإليرادات أكثر من مرة .١٢

 .وللوزير أن يضيف حاالت أخرى بقرار منه

يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق وعلى وجه العموم في الحاالت التى 

 .قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط

لجنة إعادة النظر فى (وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى 

يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على ) الربط النهائى

 الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس األقل يندبه رئيس مجلس

 .المصلحة، وال يكون قرار اللجنة نافذا إال بعد اعتماده من رئيس المصلحة

 .ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة

ى جلسة الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها ف): ١٢٥(مادة 

سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى 

 .الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند ): ١٢٦(مادة 

 .تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية

للممول الذى يرغب فى إتمام معامالت لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم ): ١٢٧(مادة 

بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك 

 .المعاملة

 :ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق اآلتية
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 .اسم الممول ورقم حصره الضريبي -١

 .لمعاملة واآلثار الضريبية لهابيان با -٢

 .صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة -٣

ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز 

ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف . له طلب بيانات إضافية من الممول خالل تلك المدة

 .ناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القراربعد إصداره ع

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح ): ١٢٨(مادة 

الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع 

تنفيذ الجهات المذكورة ألحكام هذا األعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سالمة 

القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب 

 .وفقا ألحكام هذه التشريعات

ويكون لهؤالء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار 

صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية 

مخالفات ألحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بياناتها الالئحة التنفيذية لهذا 

 .القانون

 :يقع على المصلحة عبء اإلثبات في الحاالت اآلتية): ١٢٩(مادة 

بقا للشروط واألوضاع  تصحيح اإلقرار أو تعديله أو عدم االعتداد به إذا كان مقدما ط-١

 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث ٨٤ و٨٣المنصوص عليها في المادتين 

الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة 

 .القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن

 .ذا القانون من ه٩١  تعديل الربط وفقا للمادة -٢

 عدم االعتداد باإلقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا -٣

 .من هذا القانون) ٧٨(ألحكام المادة 

 :يقع عبء اإلثبات على الممول فى الحاالت اآلتية): ١٣٠(مادة 

 . من هذا القانون٩٠ قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة -١

 . قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى-٢

 اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة -٣

 .الضبطية القضائية



 ٩٨

 
 الكتاب السابع
 العقوبات

–––––– 
مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى ) : ١٣١(مادة 

 .ب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها قانون آخر ، يعاق

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف ): ١٣٢(مادة 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا 

 :ات مؤيدة له إذا ارتكب أحد األفعال اآلتيةضريبيا أو وثائق أو مستند

 إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد -١

بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن 

 .حقيقة نشاط الممول

علق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو  إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تت-٢

الحسابات أو السجالت أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير اإليهام بقلة األرباح 

 .أو زيادة الخسائر

 . وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً  

 ستة يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة ال تقل عن): ١٣٣(مادة 

اشهر وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا 

 . أو بإحدى هاتين العقوبتين القانون

 : ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق اآلتية 

ت أو  تقديم اإلقرار الضريبى السنوى باالستناد إلى دفاتر أو سجالت أو حسابا-١

مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجالت أو 

 .الحسابات أو المستندات التى أخفاها

 تقديم اإلقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات -٢

تر أو سجالت أو حسابات أو أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفا

 . مستندات أخفاها

 اإلتالف العمد للسجالت أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء األجل -٣

 .المحدد لتقادم دين الضريبة

 اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات إليهام المصلحة -٤

 .بقلة األرباح أو زيادة الخسائر

 .إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة -٥

 .وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً  

        وفى جميع األحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف 

 .واألمانة



 ٩٩

يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى االلتزام بأداء قيمة ): ١٣٤(مادة 

 . التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنهاالضرائب

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه كل من  ):١٣٥(مادة 

 :ارتكب أيا من األفعال اآلتية

 . االمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط-١

 . الضريبياإلقرار االمتناع عن تقديم -٢

ق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في  االمتناع عن تطبي-٣

 .     المواعيد القانونية

 . ١ فقرة ٩٦كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 

 ١ بند٧٨ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آالف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 

 .٣ فقرة ٨٣و

يها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات وفى جميع األحوال تضاعف الغرامة المنصوص عل

 .المخالفة خالل ثالث سنوات

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في اإلقرار الضريبي بأقل من قيمة ): ١٣٦(مادة 

 :الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحاالت اآلتية

الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ ٥ -١

 .٪ من الضريبة المستحقة قانونا٢٠٪ إلى ١٠يعادل من 

٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر ١٥ -٢

 .٪ من الضريبة المستحقة قانونا٥٠٪ إلى ٢٠من 

م إدراجه، إذا كان يعادل أكثر ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يت٨٠ -٣

 .٪ من الضريبة المستحقة قانونا٥٠من 

ال يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا ): ١٣٧(مادة 

 .القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إال بناء على طلب كتابى من الوزير 

ى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة للوزير أو من ينيبه التصالح ف): ١٣٨(مادة 

 :فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء

 من ١٣٥المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ) أ(

 .هذا القانون باإلضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه

لمخالف باإلضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المبالغ المستحقة على ا) ب(

 . من هذا القانون١٣٦المقررة فى المادة 

 ١٣٣المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ) ج(

 .   باإلضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ١٣٤و

 من ١٣٢ص عليها في المادة تعويض يعادل نصف الحد األقصى للغرامة المنصو) د(

 .هذا القانون



 ١٠٠

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية واآلثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة 

 .العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

 
 الكتاب الثامن
 أحكام ختامية

––––––––– 
س أعلي للضـرائب يتبـع رئـيس        ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجل     ): ١٣٩(مادة  

 مجلس الوزراء

 .مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية االعتبارية 

يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختالف أنواعها ): ١٤٠(مادة 

والتزام اإلدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم 

 . الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النيةإجراءات

 .وكذلك توجيه الممولين إلى اإلجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم 

 :يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه االختصاصات اآلتية): ١٤١(مادة 

 .  دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة االلتزام بها-١

اسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختالف أنواعها واقتراح  در-٢

ويجب عرض مشروعات . تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات اإلدارية المختصة

القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس 

 . عرضها على مجلس الشعبلمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل

 دراسة التعليمات الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة بشئون الضرائب على -٣

اختالف أنواعها والتدخل لدى جهات االختصاص والسلطات المختصة إللغاء التعليمات التي ال 

تكون تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن 

 .هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت

 متابعة ممارسة المصالح الضريبية الختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي -٤

 .الضرائب

 : مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى األخص-٥

 .لضريبية أدلة عمل اإلدارة ا-

 . دليل القواعد األساسية للفحص-

 .إجــراءات الفحـص  دليل-

 . دليل الفحص بالعينـة-

 دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات اإلدارية القائمة على شئون الضرائب -٦

بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية واإلدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة 

 . المقترحات إلزالة أي قصور في هذا الشأنوتقديم



 ١٠١

 نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على -٧

 .حقوقهم والتزاماتهم

 دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات االختصاص -٨

وتلتزم . بابها في المستقبلإلزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أس

الجهات اإلدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود 

 .  المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله

ويقدم المجلس في الثالثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس 

رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته الختصاصاته من نقص في الجمهورية و

التشريعات الضريبية أو حاالت إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات اإلدارة الضريبة 

 . أو مجاوزة تلك الجهات الختصاصاتها

 .ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس

ل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة يشك): ١٤٢(مادة 

 -:للتجديد على النحو اآلتي

 . رئيس من الشخصيات العامة-١

 . ثالثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين  يرشحهم الوزير-٢

 . أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي األقل يرشحه وزير العدل-٣

اسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات األموال  اثنان من المح-٤

بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة 

 . بنقابة التجاريين

 . رئيس اتحاد الصناعات المصرية-٥

 . رئيس االتحاد العام للغرف التجارية-٦

المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس األعلى  أحد أساتذة الجامعات من -٧

 .للجامعات

 . أحد وكالء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز-٨

 .ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي األقل كل شهرين و كلما رأى ): ١٤٣(مادة 

الجتماع صحيحا إال بحضور ستة من أعضائه على األقل، الرئيس ضرورة لذلك، وال يكون ا

 .وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين لإلدارات الضريبية المتصلة 

 أو اقتصاديين أو بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى االستعانة بهم من خبراء ماليين

 .قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداوالت

 :تتكون موارد المجلس مما يأتي): ١٤٤(مادة 

 . ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة-١



 ١٠٢

 الهبات والتبرعات واإلعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي ال تتعارض مع -٢

 .أغراضه 

 . عائد استثمار أمواله-٣

يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول ): ١٤٥(مادة 

 .يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام

 .يضع المجلس اللوائح المالية واإلدارية والفنية لعمله): ١٤٦(مادة 

 ثالث سنوات ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة

كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس . ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية

 .بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها

تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق ): ١٤٧(مادة 

 :ت وتكون مما يدخل ضمن األنواع المبينة بعدأصحابها فيها بالتقادم بحكم با

 األرباح والعوائد الناتجة عن األسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته -١

 .أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة

 األسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة األخرى الخاصة بالشركات -٢

 .المذكورةأو الهيئات أو الجهات 

 ودائع األوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك األوراق لدى -٣

 .البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه األوراق على سبيل الوديعة أو ألى سبب آخر

 كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين ألى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو -٤

 .اصةجهة عامة أو خ

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها 

في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد ال يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع 

األموال والقيم التي لحقها التقادم خالل السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه 

عليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خالل الثالثين يوما التالية المادة و

 .لتقديم هذا البيان

للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر إلثابة ): ١٤٨(مادة 

العاملين بالمصلحة في ضوء معدالت أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون 

لتقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها ا

الدولة في صندوق الرعاية االجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو 

 .يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم
 



 ١٠٣

 ٢٠٠٥لسنة ) ٩٢(القانون رقم 
 بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة

_____ 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

 
 )المادة األولى ( 

٪ من األجر األساسى لكل ٢٠يمنح جميع العاملين بالدولة عالوة خاصة شهرية بنسة  

حد أدنى  أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك ب٣٠/٦/٢٠٠٥منهم فى 

 جنيه ودون حد أقصى ، وال تعتبر هذه العالوة جزءاً من األجر األساسى للعامل ، وال ٣٠

 . تخضع ألية ضرائب أو رسوم 

 .ويصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصة  

 
 )المادة الثانية  ( 

ون العاملون داخل جمهورية مصر يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القان 

العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز اإلدارى للدولة ، أو بوحدات اإلدارة 

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

شئون توظيفهم قوانين أو لوائح قطاع األعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم 

 . خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت 

 
 )المادة الثالثة ( 

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

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك ٢٠٠٥التى تتقرر إعتباراً من أول يوليو سنة 

 اة بمراع

  -:ما يأتى 

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

 . العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

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

أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل الزيادة فى المعاش أقل من العالوة 

 . بها

 



 ١٠٤

 )المادة الرابعة (
تضم العالوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى األجور األساسية للخاضعين ألحكامه  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ٢٠١٠اعتباراً من أول يوليو سنة 

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

الدورية أو اإلضافية أو التشجيعية أو عالوات الترقية طبقاً لألحكام المنظمة لها فى القوانين أو 

 . اللوائح ، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العالوة 

سرى هذا وال تخضع العالوة المضمومة ألية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة أال ي 

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

 . الخاصة إلى األجور األساسية 

ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين إعتباراً من أول يوليو سنة  

٢٠٠٥ . 

 
 )المادة الخامسة ( 

لخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص ال تخضع للضرائب والرسوم العالوة ا 

٪ من األجر األساسى للعامل فى ٢٠ وبما ال يجاوز ٢٠٠٥إعتباراً من أول يوليو سنة 

٣٠/٦/٢٠٠٥ . 

 
 )المادة السادسة( 

  . ٢٠٠٥       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 

 . م الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخات 

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩/٦/٢٠٠٥بتاريخ ) أ (  تابع ٢٣الجريدة الرسمية العدد 



 ١٠٥

 ٢٠٠٥لسنة ) ٩٣(القانون رقم 
 المرآزى بعض أحكام قانون البنك بتعديل

 ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ رقم  ونبالقان المصرفى والنقد الصادر والجهاز
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى ( 

 و ١٠٠و٩٩ و٩١ و ٨٩ و ٥٥( فقرة ثانية و) ٥٣( بنصوص المواد أرقام يستبدل 

من قانون ) ١٢١  و١١٥ فقرة ثانية و ١٠٤ فقرة أولى و ١٠٣ فقرة أولى و ١٠٢ و ١٠١

 ، النصوص ٢٠٠٣ لسنة ٨٨البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 

 : اآلتية 

 كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لالكتتاب فى فإذا " ثانيةفقرة ) : ٥٣ (مادة

ثين يوماً من تاريخ  فى اكتتاب عام ، تعين تقديم طلب استمرار التملك خالل ثالمطروحةأسهم 

 . " الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو االكتتاب العام علم

 ) ٥٣(  صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة يخطر) : " ٥٥ (مادة

 خالل ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول القانونمن هذا 

 .  أن يكون قرار الرفض مسبباً ويجب

 للنسبة التى آلت إليه بطريق الطالب حالة صدور قرار برفض استمرار تملك وفى 

 اكتتاب عام ، يصدر البنك المركزى فىالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة 

ان التملك بالميراث  بقرار الرفض إذا كإخطارهقراراً يطالبه بالتصرف فيها خالل سنة من تاريخ 

 نتيجة اكتتاب عام ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه التملكأو الوصية وخالل ثالثة أشهر إذا كان 

 ، ويترتب على عدم التصرف خالل هذه المدة أال تكون للمالك مماثلةالمدة بما ال يجاوز مدة 

يزيد على الحد  العامة أو فى مجلس اإلدارة ، بالنسبة لما الجمعيةحقوق التصويت فى 

 . " من هذا القانون ) ٥٢ (المادةالمنصوص عليه فى 

من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام ) ٤٣( عدم اإلخالل بأحكام المادة مع) : " ٨٩ (مادة

 التى تخضع لها البنوك األخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب ، األحكاملذات 

 بها المعمول تلك البنوك والعاملون فيها ألحكام القوانين واللوائح  جميع األحوال ال تخضعوفى

 " . فى شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام 

 مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول األجور يعتمد) : " ٩١ (مادة

 فى هذا ٢٠٠٣ لسنة ١٢م  وفقاً لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقوالبدالتوالحوافز 

 أدائهم ، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر إلثابة العاملين به فى ضوء معدالت الشأن

 بها فى المعمولوحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح 

 . " شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام 



 ١٠٦

 

 البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العمالء يتبادل) : " ٩٩ (مادة

 التمويل شركات االئتمانية المقررة لهم ، كما يتم تبادل هذه المعلومات والبيانات مع والتسهيالت

 ، ويضع مجلس االئتمانىالعقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات االستعالم والتصنيف 

 سرية المعلومات والبيانات كفالةمركزى القواعد المنظمة لهذا التبادل ، مع إدارة البنك ال

 .  منها لسالمة تقديم االئتمان يلزموضمان توافر ما 

 إلعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك اتباعها يضع المجلس القواعد التى يلزم كما 

 . "  الندماجها أوتمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها 

 على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى يحظر) : " ١٠٠ (مادة

 وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى ومديريها و العاملين بها التمويلىوشركات التأجير 

 معلومات أو بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو أيةإعطاء أو إفشاء 

 بهم أو معامالتهم فى شأنها أو تمكين الغير من اإلطالع عليها فى غير الحاالت اصةالخالخزائن 

 .  بها بمقتضى أحكام هذا القانون المرخص

 بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق يطلع هذا الحظر على كل من يتلقى أو ويسرى 

 . "  المشار إليها والبياناتمباشر أو غير مباشر على المعلومات 

 : من هذا القانون بما يلى ) ١٠٠ ، ٩٧( تخل أحكام المادتين ال) : " ١٠١ (ةماد

 قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وباالختصاصات المخولة قانوناً أداؤها المنوط الواجبات - أ

 . للبنك المركزى 

 بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب شهادة البنك باصدار التزام - ب

 . الحق

 شركة التمويل العقارى أو شركة التأجير التمويلى فى الكشف عن كل  البنك أوحق -ج

 الخاصة بمعامالت العميل الالزمة إلثبات حق البنك أو الشركة فى البياناتأو بعض 

 .  مع العميل بشأن هذه المعامالت نشأنزاع قضائى 

 .  تنص عليه القوانين واألحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل األموال ما -د

 تقدمه شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى من معلومات وبيانات وفقاً للقواعد ما -هـ

 . "  يقررها مجلس إدارة البنك المركزى التى

 

 عدم اإلخالل بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات مع " أولىفقرة ) : ١٠٢ (مادة

 فى القوانين المنظمة لها وبأحكام  التجارى للمحال التجارية المنصوص عليهاوالرهنوالسفن 

 ، يقدم البنك أو الراهن طلب ٢٠٠١ لسنة ١٤٨ التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم قانون

 رهن األصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل قيد

 سند الملكية بهه العقار ، مرفقاً  االئتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرتوالتسهيالت

 التسهيل وبيانوشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، 



 ١٠٧

 الشهر بمكتباالئتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك 

 . " العقارى المختص 

 

الخفض واإلعفاء المقررة قانوناً بالنسبة  عدم اإلخالل بأحكام مع " أولىفقرة ) : ١٠٣ (مادة

 على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسومإلى 

 التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والرهونالرسمية 

ى شرط من شروطها  االئتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، أو أوالتسهيالت

 : "  يكون الحد األقصى لهذه الرسوم على النحو التالى وبحيث

 رهن المحل التجارى لدى البنوك األجنبية ومؤسسات التمويل ويجوز " ثانيةفقرة ): ١٠٤ (مادة

 العربية ضماناً للتمويل والتسهيالت االئتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر الدولية

 ". 

 أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها يلزم) : " ١١٥ (مادة

 ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وأال يقل رأس لمصريينإسمية مملوكة 

 . "  عن خمسة ماليين جنيه المدفوعمالها 

ائتى ألف جنيه كل من  بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز ميعاقب) : " ١٢١ (مادة

 . " من هذا القانون ) ٥٥(و ) ٥٢(و ) ٥١( أحكام المواد منخالف أياً 
 )المادة الثانية ( 

 والنقد المشار إليه مواد جديدة المصرفى إلى قانون البنك المركزى والجهاز تضاف 

 ١٣٥ فقرة ثانية و١٢٣ مكرراً و١١٥و فقرة أخيرة ١٠٢ مكرراً و٦٧ مكرراً و٤٣(بأرقام 

 : ، نصوصها اآلتية ) فقرة أخيرة

ال يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة إلشراف البنك  : مكرراً) ٤٣ (مادة" 

 بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس سواءالمركزى 

ال اإلدارة أو  آخر خاضع إلشراف البنك المركزى أو القيام بأى عمل من أعمبنكإدارة 

 . " فيه االستشارة

 

 إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات لمجلس : " مكرراً) ٦٧ (مادة" 

 العقارى والتصنيف االئتمانى المتعلقة بمديونية عمالء البنوك وشركات التمويل االستعالم

 موردى منائتمانية وشركات التأجير التمويلى ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيالت 

 مساهمة شركةالسلع والخدمات ، ويجب أن تتخذ شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى شكل 

 ، وأال يقل االئتمانىمصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات االستعالم والتصنيف 

 . رأس مالها المدفوع عن خمسة ماليين جنيه 

 قواعد وشروط وإجراءات الترخيص منهرار  مجلس إدارة البنك المركزى بقويحدد 

 . "  عليها المركزىونظام العمل فى الشركات ونظام رقابة البنك 



 ١٠٨

 فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد وتسرى " أخيرةفقرة ) : ١٠٢ (مادة

   . " ٢٠٠١ لسنة ١٤٨من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ) ٢٧ إلى ١٢(من 

 

لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل  : مكرراً) ١١٥ (مادة" 

 أن تتخذ شركة تحويل األموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها ويجباألموال ، 

 .  خدمات تحويل األموال وأال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ماليين جنيه مزاولةالوحيد 

  . الشركات فى البنك المركزى سجل لقيد هذه عدوي 

 قواعد وشروط وإجراءات الترخيص منه مجلس إدارة البنك المركزى بقرار ويحدد 

 .  عليها المركزىونظام العمل فى هذه الشركات ونظام رقابة البنك 

 فى مصر لشركات أجنبية ، فيما عدا تعمل أحكام هذه المادة على الفروع التى وتسرى 

 . "ط رأس المال شر

 بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف ويعاقب : " ثانيةفقرة ) ١٢٣ (مادة

 من إرتكب غشاً أو تدليساً فى تقديم خدمات االستعالم أو التصنيف االئتمانى بقصد كلجنيه 

بمبلغ يعادل  الحصول على االئتمان، وذلك فضالً عن الحكم عليه لصالح مانح االئتمان تيسير

 ضرر ما لم يتم الوفاء به من االئتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح االئتمان من قيمة

 . " من غش أو تدليسبهبسبب ما ارتك

  اتخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليها فى البنودويجوز " أخيرةفقرة ) : ١٣٥ (مادة

 أو االئتمانىات االستعالم والتصنيف فى حالة ثبوت المخالفة فى حق إحدى شرك) أ ، هـ ، ز(

 ."  تحويل األموال ، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة 
 )المادة الثالثة ( 

 الصرافة القائمة بتوفيق أوضاعها وشركات شركات تقديم خدمات تحويل األموال تلتزم 

 .  به العملوفقاً لهذا القانون خالل سنة من تاريخ 

 
 )المادة الرابعة  ( 

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

 .  من قوانينها كقانون هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ يبصم 

 
 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢٠٠٥/ ٢١بتاريخ  )  مكرراً ٢٤(  الجريدة الرسمية العدد 

 



 ١٠٩

 ٢٠٠٥لسنة ) ٩٤(القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية 
 باألسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 

  وقانون ضمانات وحوافز االستثمار ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 
 ١٩٩٧ لسنة ٨الصادر بالقانون رقم 

_____ 
 باسم الشعب 

 رية رئيس الجمهو

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 
 )المادة األولى(

من قانون ضمانات  ) ٤٧ فقرة أولى ، ٣١ و ١٢ و ٤( يستبدل بنصوص المواد أرقام 

 : ، النصوص التالية ١٩٩٧ لسنة ٨وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 

 

تى تؤسس وفقاً ألحكام هذا القانون األحكام الواردة تسرى على شركات األموال ال) : " ٤(مادة  

من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم ) ١٩ و ١٨ و ١٧(فى المواد 

 ، ويتم نشر ١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 . الالئحة التنفيذية لهذا القانون األنظمة األساسية لها وفقاً للقواعد واإلجراءات التى تحددها 

ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات االشخاص التى تؤسس وفقاً ألحكام هذا القانون 

قرار من الجهة اإلدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات األساسية لعقود تأسيس هذه 

جل التجارى ، الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدها فى الس

 .ويتم نشر عقود تأسيسها وفقاً للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً  

دفوع كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال الم

بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد األجنبى بحسب األحوال سواء تم 

 . التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج 

 ."وتسرى األحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة 

هذا القانون ، يكون مع عدم االخالل بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل ب) : " ١٢(مادة 

للشركات والمنشآت الحق فى تملك األراضى والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه 

أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى 

تحديدها قرار من رأسمالها ، وذلك عدا األراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر ب

 .مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها

 

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية ) فقرة أولى) : " (٣١(مادة 

على إقامة الشركات والمنشآت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من 



 ١١٠

ارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة الجهة اإلد

 ."نشاطها 

 

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأية عملة قابلة ) : "٤٧(مادة 

للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون االكتتاب فى رأسمالها بذات 

وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة العملة 

 . لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد األجنبى 

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة  

بشرط االلتزام بالضوابط التى تحددها للتحويل وفقاً ألسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل 

 . "الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
 )المادة الثانية ( 

من ) ٧٧(والفقرة الرابعة من المادة ) ٣١(يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادة  

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 

 : ، النصان اآلتيان١٩٨١ لسنة ١٥٩ن رقم بالقانو

 

ويحدد النظام القيمة االسمية للسهم بحيث ال تقل عن جنيه وال تزيد " فقرة ثانية ) : ٣١(مادة 

 ".على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعمالت الحرة ، ويلغى كل نص يخالف ذلك فى أى قانون آخر 

 

قرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن ومع مراعاة حكم الف" فقرة رابعة ) : ٧٧(مادة 

 ." بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون االنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس
 )المادة الثالثة ( 

 ١٩٩٧ لسنة ٨تضاف إلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  

 : ، نصها اآلتى )  مكرراً ٢٩(مادة جديدة برقم 

يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة ):  مكرراً ٢٩(مادة " 

العامة والخاصة للعمل بنظام االستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشآت التى يتم 

تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما استوردته من معدات وآالت وأجهزة 

نتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهالكه منها وبشرط وخطوط إ

 .  شهراً على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها لإلنتاج داخل المنطقة الحرة ١٢مرور 

على أن يتم الترخيص واالعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للشروط  

 .ى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والضوابط    و اإلجراءات الت
 )المادة الرابعة ( 

من قانون شركات المساهمة وشركات ) ١٧(يضاف إلى الفقرة األخيرة من المادة  

، ١٩٨١ لسنة ١٥٩التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 :النص التالى 



 ١١١

 المختصة اكتسابها الشخصية االعتبارية قبل إنقضاء هذه مالم تقرر الجهة اإلدارية"  

المدة ، واستثناء مما تقدم ال تكتسب الشركات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة 

سيناء الشخصية االعتبارية إال بقرار من رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ، كما 

ألساسى أو تداول أسهم رأسمالها إال بعد موافقة رئيس ال يتم إجراء أى تعديل فى نظامها ا

 ". الهيئة المشار إليها 
 )المادة الخامسة ( 

تضاف إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات  

، )  مكرراً ٤٨( مادة جديدة برقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 :نصها اآلتى

مع عدم اإلخالل بالنظام القانونى لتوزيع األرباح ، يجوز أن ) :  مكرراً ٤٨(مادة "  

يتضمن النظام األساسى للشركة نظاماً أو أكثر إلثابة أو تحفيز العاملين و المديرين بالشركة من 

خالل تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها ، وذلك وفقاً للطرق والقواعد 

اءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وتتولى الهيئة العامة لسوق المال واإلجر

 . "إعداد النماذج ومراجعة العقود التى يتم إبرامها فى هذا الشأن 
 )المادة السادسة ( 

من قانون ضمانات وحوافز االستثمار ) ١٤(يلغى العمل بالفقرة األولى من المادة  

 بالنسبة للشركات والمنشآت والمشروعات التى يتم ١٩٩٧ لسنة ٨قم الصادر بالقانون ر

 . تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون 

مع  " ١٩٨١ لسنة ١٥٩و " من ذات القانون عبارة ) ٣٦(كما تحذف من المادة  

 . الواردة فى هذه المادة " القانونين " بدالً من كلمة " القانون " إستبدال كلمة 
 )لمادة السابعة ا( 

تتمتع الشركات المؤسسة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم  

 و الشركات ١٩٨١لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 من ١٣ إلى ٨المؤسسة وفقاً ألحكام قانون التجارة بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من

  . ١٩٩٧ لسنة ٨ ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم قانون
 )المادة الثامنة ( 

من قانون شركات المساهمة وشركات ) ٧٧(تحذف من الفقرة األولى من المادة  

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 ".  فردى"كلمة 
 )تاسعة المادة ال( 

من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية  ) ٩٣ و ٩١ و٨٣(تلغى المواد أرقام  

  . ١٩٨١ لسنة ١٥٩باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 ) المادة العاشرة ( 

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

 . صم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يب



 ١١٢

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢٠٠٥/  ٢١بتاريخ  )  مكرراً  ٢٤(الجريدة الرسمية العدد 



 ١١٣

 ٢٠٠٥لسنة ) ٩٥(القانون رقم 
  أحكام قانون الجماركبعض بتعديل
 ١٩٦٣ لسنة ٦٦  رقمبالقانون الصادر

_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قــــرر
 )المادة األولى(

 ، ١٢٢ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ٤٦ ، ٣٨ المواد أرقام بنصوص يستبدل

وص  ، النص١٩٦٣ لسنة ٦٦ الجمارك الصادر بالقانون رقم قانون من ١٣١ ، ١٢٤ ، ١٢٣

 : اآلتية 

 

من هذا القانون فى ) ٣٧( فى المادة الوارد المسئولية عن مخالفة الحكم تنتفى): " ٣٨ (مادة

 : األحوال اآلتية 

 .  الناقصة لم تشحن أصال من ميناء الشحن الطرود كانت البضائع أو إذا -١

 .  البضائع أو الطرود إال أنها لم تفرغ فى البالد أو فرغت خارجها شحنت إذا -٢

 عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام كانت ذاإ -٣

 هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة لمامطابقة 

 .  قبل الشحن النقصيرجح معها حدوث 

 يكون تبرير النقص فى الحاالت المنصوص عليها فى البنود الثالثة أن ويتعين

 " .  والشروط التى تنظمها الالئحة التنفيذية لهذا القانون للقواعدقاً السابقة وف

 

 البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد فى تعديل اإليضاحات الواردة يجوز): " ٤٦ (مادة

 " . األخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل اإلفراج تعديلالطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز 

 

 الطائرات ووسائل النقل األخرى غرامة بواقع قادة على ربابنة السفن أو تفرض" ) : ١١٤(مادة

 : خمسمائة جنيه فى األحوال التالية 

أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى ) المانيفست(  قائمة الشحن تقديم عدم -١

 .  عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك االمتناعتقديمها أو 

 . دراجه فى قائمة الشحن  يجب إما إغفال -٢

 أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل األخرى داخل الدائرة السفن رسو -٣

 .  التى تحددها الجمارك لذلك األماكنالجمركية فى غير 



 ١١٤

 أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون البضائع شحن -٤

 .  أو دون حضور موظفيها الجماركترخيص من 

 .  داخل الدائرة الجمركية فى غير األماكن المخصصة لذلك البضائع تفريغ -٥

 أو الطائرات أو وسائل النقل األخرى الدائرة الجمركية دون السفن مغادرة -٦

 . ترخيص

 .  فى إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف الحق وللجمارك

 تفريغها أو نقلها  األحوال ال يجوز للجمارك تأخير اإلفراج عن البضائع أوجميع وفى

 المشار إليها ، كما ال يجوز مطالبة من وردت البضائع باسمائهم سداد قيمتها للغرامةوفاء  ." 

 القانون ، تفرض غرامة بواقع مائتى عليها إخالل بأى عقوبة أشد ينص دون): " ١١٥ (مادة

 : جنيه فى األحوال اآلتية 

م وممارسة حقهم فى التفتيش  موظفى الجمارك من القيام بواجباتهتمكين عدم -١

  . المستنداتوالمراجعة وطلب 

 .  المخلصين الجمركيين األنظمة التى تحدد واجباتهم إتباع عدم -٢

 على األختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن المحافظة عدم -٣

 .  تغيير فى البضائع أويؤدى ذلك إلى نقص 

 " . من هذا القانون ) ٦٢(المادة  اإلجراءات المشار إليها فى إتباع عدم -٤

 عليها القانون ومع عدم اإلخالل بأحكام ينص إخالل بأى عقوبة أشد دون) : " ١١٧ (مادة

٪ من الضريبة الجمركية المعرضة ٢٥ تعادلمن هذا القانون ، يعاقب بغرامة ) ٣٨(المادة 

قائمة الشحن فى عدد  الزيادة عما أدرج فى فىللضياع كل من تسبب عمداً أو بطريق اإلهمال 

 . المنفرطةالطرود أو محتوياتها أو البضائع 

 الزيادة فى البضائع تحمل نفس العالمات واألرقام الموضوعة على طرود كانت فإذا 

 قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الطرود فىأخرى مدرجة 

 " . الزائدة 

 الجمركية المعرضة للضياع فى األحوال الضريبةساوى ربع  غرامة تتفرض) : " ١١٨ (مادة

 :اآلتية

 .  منشأ البضاعة أو نوعها عن بيانات خاطئة تقديم -١

 العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت واإلفراج نظم مخالفة -٢

 من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت وغيرهاالمؤقت واإلعفاءات 

 .  ألف جنيه للضياعكية المعرضة الضرائب الجمر

 باألوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة ألحكام االحتفاظ عدم -٣

 . من هذا القانون ) ٣٠(المادة 



 ١١٥

٪ من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة ١٥ غرامة تساوى تفرض كما

ا بما يجاوز عشرين فى المائة  لألغراض الجمركية على نحو ينقصهالقيمةتقديم بيانات عن 

 " .  باتفاقية التقييم لألغراض الجمركية  الجماركبشرط أن تلتزم 

 

 عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مع) : " ١٢٢ (مادة 

 وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى بالحبسالتهريب 

 . لعقوبتيناهاتين 

 تهريب البضائع بقصد االتجار كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال كان فإذا 

 سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى خمستجاوز 

  . العقوبتينهاتين 

ة بغرامة ال  على حيازة البضائع المهربة بقصد اإلتجار مع العلم بأنها مهربيعاقب كما 

 .  الف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه عنتقل 

 األحوال يحكم على الفاعلين والشركاء واألشخاص االعتبارية التى تم جميع وفى 

 لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا الجريمةارتكاب 

ة أو المحظور استيرادها كان التعويض  موضوع الجريمة من األصناف الممنوعالبضائعكانت 

 بمصادرة لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفى هذه الحالة يحكم معادالً

 . البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها 

  بمصادرة وسائل النقل واألدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ،الحكم ويجوز 

 . السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعالً بمعرفة مالكيها لهذا الغرضعداوذلك فيما 

 دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة األشد فى حاالت يحول وال 

 .االرتباط

 ".  التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه االستعجال قضايا وتنظر 

 

من هذا القانون على ) ١٢٢( من المادة والرابعة أحكام الفقرتين الثانية رىتس): " ١٢٣ (مادة

 الجمركية أو الضرائب األخرى أو المبالغ الضرائبكل من استرد بطريق الغش أو التزوير 

 عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادالً مثلى المقدمةالمدفوعة لحسابها أو الضمانات 

 ".المبلغ موضوع الجريمة 

 

 فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد الجنائية يجوز رفع الدعوى ال) : " ١٢٤ (مادة

 .  من وزير المالية أو من يفوضه كتابىالسابقة إال بناء على طلب 



 ١١٦

 أو من يفوضه التصالح فى أى من هذه الجرائم فى أى مرحلة كانت المالية ولوزير 

فإذا كانت البضائع محل الجريمة من . ء مبلغ التعويض كامالً  مقابل أداالجنائيةعليها الدعوى 

 الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة األصناف

 .  أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر الجمركية

 تكن  التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لمحالة وفى

 أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل واألدوات والمواد التى الممنوعةمن االنواع 

 .  فى التهريب استخدمت

 فى الحاالت السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم التعويض ويضاعف 

 حكم بات  تهريب أخرى ، خالل السنوات الخمس السابقة ، صدر فيهاجريمةسبق له ارتكاب 

 .  الجنائية عنها بالتصالح الدعوىباإلدانة أو إنقضت 

 التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع اآلثار المترتبة على الحكم على ويترتب 

 العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان النيابةفيها، وتأمر 

 ". باتاً الحكم

 إلثابة العاملين بمصلحة الجمارك فى ضوء أكثر المالية وضع نظام أو لوزير ) : "١٣١ (مادة

 وذلك دون التقيد بأى نظام آخر وبعد العرض العملمعدالت أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى 

 العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى الموازنةعلى مجلس الوزراء ، ويجوز أن تتضمن 

 والصناديق المشتركة واألندية الرياضية الخاصة بموظفى واالدخارعى صناديق التعاون االجتما

 " . المصلحة 
 )المادة الثانية (

إلى قانون الجمارك المشار )  مكرراً ١١٨ مكرراً و ٣٠( جديدتان برقمى مادتان تضاف

  : اآلتىإليه، نصاهما 

 أى إجراء من إجراءات  ، ال يجوز اتخاذبالجريمةفى غير حاالت التلبس ):  مكرراً ٣٠ (مادة

 مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية موظفىالتحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من 

.  على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه بناءالقضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إال 

 " . ا الطلب  الجنائية عليهم إال بعد الحصول على هذالدعوىوفى جميع األحوال ال يجوز رفع 

 

) ١١٤( الجرائم المنصوص عليها فى الموادفيهافى األحوال التى ترتكب ) :  مكرراً ١١٨ (مادة

 بواسطة شخص اعتبارى ، يعاقب القانونمن هذا ) ١١٨(و ) ١١٧(و ) ١١٦(و ) ١١٥(و

  بذات العقوبات المقررة على األفعالالمخالفالمسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى 

 ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب الموادالتى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذه 

 الشخص االعتبارى مسئوال بالتضامن معه عن الوفاء بما ويكون. إخالله بواجبات وظيفته 

 .  الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه كانتيحكم به من غرامات ، إذا 



 ١١٧

 البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها نتكو كما 

 ". أو ممثله
 )المادة الثالثة ( 

 التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما ال يزيد على ثالثه الالئحة تصدر 

لشروط وتبين الالئحة النسب والبضائع والقواعد وا.  تاريخ العمل بهذا القانون منأشهر 

 رئيس أو واإلجراءات التى اسند هذا القانون تحديدها أو اصدارها إلى وزير المالية والضمانات

 . مصلحة الجمارك أو المدير العام للجمارك 
 )المادة الرابعة  ( 

 . إليه المشارمن قانون الجمارك )  مكرراً ١٢٤( المادة تلغى
 )المادة الخامسة ( 

 . ة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  القانون في الجريدهذا ينشر

 .  القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها هذا يبصم
 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١/٦/٢٠٠٥بتاريخ )  مكرر٢٤(الجريدة الرسمية العدد 



 ١١٨

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٥لسنة ) ٩٦(القانون رقم 

 باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية

  العام الرابع من الخطة الخمسية ٢٠٠٥/٢٠٠٦لعام 

 )٢٠٠٧-٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٢/٢٠٠٣(

 ٢٣/٦/٢٠٠٥فى ) أ ( تابع ٢٥الجريدة الرسمية العدد 



 ١١٩

 

 

 

 

 

 

     ٢٠٠٥ لسنة ) ٩٧(القانون رقم 

 بربط الموازنة العامة للدولة

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦للسنة المالية 

 

 ٢٣/٦/٢٠٠٥فى) أ (  تابع ٢٥الجريدة الرسمية العدد 



 ١٢٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٤٥(ـ ) ٩٨(القوانين من 

بربط موازنات الهيئات االقتصادية للسنة المالية 
٢٠٠٥/٢٠٠٦  

 ٢٣/٦/٢٠٠٥فى ) أ( تابع٢٥الجريدة الرسمية العدد 



 ١٢١

 

 

 

 

 

     ٢٠٠٥ لسنة ) ١٤٦(القانون رقم 

 ومية لإلنتاج الحربى بربط موازنة الهيئة الق

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦للسنة المالية 

 

 ٢٣/٦/٢٠٠٥فى  ) د(  تابع ٢٥الجريدة الرسمية العدد 



 ١٢٢

 

 

 

 

 

 بالترخيص لوزير ١٥٤ وحتى ١٤٧القوانين من 
 البترول 

فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض 
 الشرآات األجنبية للبحث عن البترول واستغالله 

 فرقة من أنحاء الجمهورية فى مناطق مت

 

 ٢٣/٦/٢٠٠٥فى  ) و(  تابع ٢٥الجريدة الرسمية العدد 



 ١٢٣

 ٢٠٠٥ لسنة ١٥٥ رقم القانون
  المعاشات العسكرية بزيــادة
  بعض أحكام قانون التقاعدوتعديل

  للقوات المسلحةوالمعاشات والتأمين 
 ١٩٧٥ لسنة ٩٠ رقم بالقانون الصادر 

_____ 
  الشعب باسم

 مهورية  الجرئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر

 
 )األولىالمادة (

 ألحكام قانون التقاعد وفقاً ٣٠/٦/٢٠٠٥٪ المعاشات المستحقة فى ١٥ بنسبة تزاد

  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠ رقموالتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون 

  جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة شأنها وتسرى فى  هذه الزيادة جزءاً من المعاشوتعتبر

 : يأتى ما

 على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين الزيادة تحسب -١

 وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز األصلىمن معاش الراتب 

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ الثانية عشرة من القانون رقم المادةالكلى المنصوص عليها فى 

 والمعاشات للقوات المسلحة الصادر والتأمينبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد 

 بالقانون 

  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠ رقم

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

  المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما الالزياداتمضافاً إليه 

 للمعاملين بأحكام قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون المقررةيجاوز الزيادة 

 والقرارات المنفذة له ، وذلك بإستثناء معاشات المصابين ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 . الحربيةالعملياتأو الشهداء فى 

 .  الزيادات باإلضافة للحدين األدنى واألقصى للمعاش هذه تستحق -٣

بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بإفتراض وفاة صاحب المعاش فى  الزيادة توزع -٤

٣٠/٦/٢٠٠٥ .  

 غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين إعانة تستبعد -٥

عند ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠فى 

لقواعد المنصوص  ، وتستحق لهم وفقاً لالمستحقينتوزيع أو رد المعاش على 

 .عليها فى هذين القرارين



 ١٢٤

 )المادة الثانية( 
 قانون التقاعد والتأمين أحكام من ٧٥ ، ٤٨ ، ٤٥ بنصوص المواد يستبدل 

فقرة (  ، والمادة الثانية ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

م القانون المشار اليه ، النصوص  أحكابعض بتعديل ١٩٨٤ لسنة ٥١من القانون رقم ) أولى 

 : اآلتية 

 

 :  إلستحقاق الزوج ما يأتى يشترط) : ٤٥ (مادة

  . رسمياً يكون عقد الزواج أن -١

 .  عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين يكون أن -٢

 .  متزوجاً بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش يكون أال -٣

 األرملة والمنصوص لمعاش فى شأن هذا المعاش ذات األحكام المقررة ىويسر

 ) . هـ( فقرة ٥٣، ) فقرة ثالثة  (٥٠،  ) ٣بند  (٤٩عليها فى المواد 

 فى تاريخ الطالق أو الترمل ، بأخرى لعودة الحق فى المعاش أال يكون متزوجاً ويشترط

ه أو بعضه على باقى المستحقين  كلردهوإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق 

  . المعاشفيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا 

 

 إلستحقاق األخوة واألخوات باإلضافة إلى شروط إستحقاق األبناء والبنات يشترط) : ٤٨ (مادة

 المعاش للمنتفع أوالد مستحقين معاشاً وقت وفاته وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب يكونأال 

 . اهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك إي

 

من الفقرة األولى من ) أ ، ب (  إنتهت خدمة أحد األفراد المذكورين فى البندين إذا) : ٧٥ (مادة

 للبند طبقاًلعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين كامالً فال يصرف مبلغ التأمين ) ١ (المادة

 فيصرف باقى التأمينت إنهاء الخدمة التى إستحقت نصف مبلغ ، أما حاال) ٧٦(من المادة ) أ(

 . مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة 

 

 فى عليها إحتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص يقتطع) : فقرة أولى (  الثانية المادة

لصادر  االمسلحةمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ) ١(البندين أ ، ب من المادة 

 : ٪ شهرياً من العناصر اآلتية ٩ بنسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

 

 األخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجـر اإلشـتراك           والبدالت طبيعة العمل ،     بدل - أ

 التأمين اإلجتماعى ، ومازاد عـن الحـد األقصـى لألجـر             قانونالمتغير وفقاً ألحكام    

 . األساسى 

 . لمنطقة المركزية  ابفئة الجهود اإلضافية بدل - ب



 ١٢٥

 .  والوظيفية والتشكيل حسب األحوال التخصصية عالوات أركان حرب -ج

  .١/٧/٢٠٠١ إعتباراً من ٢٠٠١ لسنة ١٨ بالقانون رقم المقررة العالوة الخاصة -د

  .١/٧/٢٠٠٢ إعتباراً من ٢٠٠٢ لسنة ١٤٩ بالقانون رقم المقررة العالوة الخاصة -هـ

 .١/٧/٢٠٠٣ إعتباراً من ٢٠٠٣ لسنة ٨٩ بالقانون رقم  المقررةالخاصة العالوة - و

  . ١/٧/٢٠٠٤ إعتباراً من ٢٠٠٤ لسنة ٨٦ المقررة بالقانون رقم الخاصة العالوة - ز

  .١/٧/٢٠٠٥ إعتباراً من المقررة العالوة الخاصة -ح

 
 )المادة الثالثة(

  -: ، ما يلى ١/٧/٢٠٠٥ من اعتباراً فى شأن العالوة الخاصة المقررة يراعى 

 المشار إليه ، ١٩٧٥ لسنة ٩٠ أجر اإلشتر اك األساسى فى القانون رقم إلى تضاف -١

 التاريخ المحدد لضمها إلى األجر األساسى وفقاً للقانون الصادر منوذلك إعتباراً 

 . بمنحها 

 المعاش اإلضافى عن هذه العالوة الخاصة لحاالت إستحقاق المعاش يستحق ال -٢

 . ريخ ضمها لألجر األساسى  من تاإعتباراًالتى تنشأ 

 
 )المادة الرابعة ( 

  .٣٠/٦/٢٠٠٥ القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من هذا ينشر

 .  من قوانينها كقانون هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ يبصم 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢٠٠٥/ ٢٨بتاريخ ) أ( مكرر ٢٥ة العدد الجريدة الرسمي

 



 ١٢٦

 ٢٠٠٥ لسنة )١٥٦( رقم القانون
  الـمعاشــاتبزيــادة

_____ 
  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر

 
 ) األولى المادة( 

جتماعى الصادر  لقانون التأمين اإلوفقاً إلى معاش األجر المتغير المحسوب يضاف 

 للمؤمن عليه الذى تسرى ١/٧/٢٠٠٥ من اعتباراً المستحق ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

٪ من قيمة هذه العالوة ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/٢٠٠٥ من اعتباراًبشأنه العالوة الخاصة المقررة 

  -:أتى  تاريخ إنتهاء الخدمة ، ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يفى، إذا كان مشتركاً عنها 

 أساس قيمة العالوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه على قيمة الزيادة تحسب - أ

 التأمين االجتماعى المشار إليه ، وذلك بما ال يجاوز بقانوناألساسى المنصوص عليه 

  .٣٠/٦/١٩٩٢ المشار إليه فى االشتراكالحد األقصى ألجر 

 . عاش  بالحدود القصوى للمالتقيد الزيادة دون تستحق - ب

 للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين اإلجتماعى المشار إليه ، بالنسبة -ج

 كان قد سبق منحه هذه الزيادة أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أو قرار آخر ، والذى

 .  أفضل الزيادتين يستحق

 .  الخزانه العامة عبء هذه الزيادة تتحمل و

 
 )المادة الثانية(

  -: ما يلى ١/٧/٢٠٠٥ من اعتباراً فى شأن العالوة الخاصة المقررة ىيراع 

  أجر اإلشتراك األساسى فى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون إلى تضاف -٣

  . ١/٧/٢٠١٠ ، وذلك إعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩ رقم

 العالوة الخاصة التى يتم إضافتها فـى أجـر تسـوية معـاش األجـر                قيمة تدخل -٤

   .اسىاألس

٪ من الحد األقصى لهذا ٨٠ االقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى إلى الحد يزاد -٥

 .  ضم العالوة تاريخاألجر فى 

 عن العالوة الخاصة المقررة ١/٧/٢٠٠٥ الزيادة المقررة اعتباراً من تستحق ال -٦

 من اراً وذلك بالنسبة لحاالت إستحقاق المعاش التى تنشأ اعتبالتاريخفى ذات 

 .  إلى األجر األساسى العالوةخ ضم هذه تاري

 .  التأمينات والشئون االجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ األحكام المشار إليها وزير ويصدر



 ١٢٧

 وفقاً الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العالوة وذلك وتتحمل

 . للتكلفة الفعلية 

 
 )المادة الثالثة ( 

  .١/٧/٢٠٠٥ به اعتباراً من ويعملا القانون فى الجريدة الرسمية ،  هذينشر 

 .  من قوانينها كقانون هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ يبصم 

  

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢٠٠٥/ ٢٨بتاريخ ) أ( مكرر ٢٥الجريدة الرسمية العدد 



 ١٢٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالترخيص لوزير البترول  فى ١٧٢ وحتى ١٥٧نين من القوا
 التعاقد

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشرآات األجنبية 
 للبحث عن البترول واستغالله 

 فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية
 ٦/٢٠٠٥/ ٣٠بتاريخ ) ٢٦(الجريدة الرسمية العدد 

 

 



 ١٢٩

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٣(القانون رقم 
 ١٩٥٦ لسنة ٧٣ أحكام القانون رقم بعض بتعديل

  الحقوق السياسية مباشرة بتنظيم
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قــــرر
 )المادة األولى(

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باب جديد       ١٩٥٦ لسنة   ٧٣ القانون رقم    إلى يضاف 

 : ، نصه اآلتى ) اللجنة العليا لالنتخابات (  األول مكرراً بالباعنوانه 
 ) مكررًا(  األول الباب" 

  العليا لالنتخابات اللجنة
_____ 

 :  تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية لالنتخابات لجنة عليا تنشأ: مكرراً ) ٣ (مادة

ما يعادلهـا ومـثلهم      محكمة النقض أو     رئيس ثالثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب         -

 . كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء األعلى 

 سياسى ، يختار مجلس الشعب أربعة       حزب ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى          -

 الهيئات القضائية السـابقين ، ويختـار        أعضاءمنهم على أن يكون اثنان منهم على األقل من          

 الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمـدة        أعضاءمن  مجلس الشورى اثنين أحدهما على األقل       

 . مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين عدداًست سنوات ، ويختار كل من المجلسين 

 األعضاء االحتيـاطيين بحسـب      أحد وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله           فإذا

 . ترتيب اختيارهم 

 . ممثل لوزارة الداخلية -

 .  اللجنة قرار من رئيس الجمهورية تشكيلب ويصدر 

 

 للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القـاهرة ، وتتمتـع             تكون) : أ(مكرراً  ) ٣ (مادة

 . اختصاصاتها ممارسةباالستقالل فى 

 . أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة للجنة وتكون 

 .  العامة للدولة ازنة ضمن المو ميزانية خاصة تدرجلها وتكون 

 .  اللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم العمل بها اللجنة وتصدر 

 اللجنة بدعوة من رئيسـها ، وال يكـون اجتماعهـا صـحيحاً إال             تجتمع): ب(مكرراً  ) ٣ (مادة

 .  على األقل أعضائهابحضور رئيسها وسبعة من 

  .  اللجنة بأغلبية ثمانية أصواتقرارات وتصدر 

 



 ١٣٠

  - : اآلتية اللجنة االختصاصات تتولى ) :ج ( مكرراً ) ٣ (مادة
 .  إعداد جداول االنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها قواعد وضع -١

 .  تحديد الدوائر االنتخابية قواعد اقتراح -٢

 .  العامة لتنظيم الدعاية االنتخابية القواعد وضع -٣

 والتثقيف المتعلقة باالنتخابات ووضع القواعد اإلرشادية        جهود التوعية  فى اإلسهام -٤

 .  االنتخابية العمليةلسير 

 .  بمواثيق الشرف المتصلة باالنتخابات االلتزام متابعة -٥

 .  العامة لالنتخاب واالستفتاء النتيجة إعالن -٦

 .  فى مشروعات القوانين الخاصة باالنتخابات الرأى إبداء -٧

 

 أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشـرة اختصاصـاتها وتنفيـذ            لتزمت) : د(مكرراً  ) ٣ (مادة

 تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه االختصاصـات ، وللجنـة أن              بماقراراتها وتزويدها   

 . " أداء مهامهافىتستعين بأى جهة 
 )المادة الثانية  ( 

 ، ١٠لمادة  ، وا٢من المادة ) ٥(، ) ٢( ، والبندين ١ بنصوص المادة يستبدل 

 ٢٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٢٤ المادة من ، والفقرة الرابعة ١٩والفقرة الثانية من المادة 

 :  المشار إليه ، النصوص اآلتية ١٩٥٦ نة لس٧٣ رقم من القانون ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦، والمواد 

 

سه الحقوق  كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميالدية أن يباشر بنفعلى) : " ١ (مادة

 :  اآلتية السياسية

 .  كل استفتاء ينص عليه الدستور فىإبداء الرأى : ً أوال

  : منانتخاب كل  : ثانياً

 . الجمهورية رئيس -١

 . الشعب مجلس أعضاء -٢

 .  الشورى مجلس أعضاء -٣

 .  المحلية الشعبية المجالس أعضاء -٤

ت الرئاسية ، وتكون  وفقاً للقانون المنظم لالنتخاباالجمهورية انتخاب رئيس ويكون

 .  النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون علىمباشرة الحقوق األخرى 

 المسلحة الرئيسية والفرعية القوات من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد ويعفى 

 ." بالقوات المسلحة أو الشرطة خدمتهمواإلضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة 

 

من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة ) ٢ (بند) : " ٢ (مادة

 . " من تاريخ صدور الحكم سنواتخمس 



 ١٣١

 بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد عليهالمحكوم ) ٥ (بند" 

حكوم عليه  القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه ، أو كان المهذا من ٥١ إلى ٤١من 

 . " اعتبارهإليهقد رد 

 

 يجوز إدخال أى تعديل على جداول االنتخاب بعد دعوة الناخبين إلى االنتخاب ال) : " ١٠ (مادة

وما بعدها كاملة من ) ٥( ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة االستفتاءأو 

 . "اء  من اليوم التالى إلعالن نتيجة االنتخاب أو االستفتجديد

 

 أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة ال تقل عن وللمحكمة) "  الثانية الفقرة) : ( ١٩ (مادة

 " . وال تجاوز ألف جنيه جنيهمائة 

 

 اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من بتشكيل ويصدر) " الرابعةالفقرة ) : (٢٤ (مادة

 القرار الداخلية ، وفى جميع األحوال يحدد  العليا لالنتخابات بالتنسيق مع وزيراللجنةرئيس 

 العمل ، منالصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه 

  " . ذلكعلى أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى األحوال التى يوجب القانون فيها 

 

 أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على  رئيس اللجنةوعلى) : " الفقرة الثانية ) : ( ٢٩ (مادة

 ختم اللجنة وتاريخ االنتخاب أو االستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب ظهرها

 إلبداء الرأى فى قاعة االنتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها المخصصة

، ثم يقوم الناخب بغمس  إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات االنتخاب مطوية

 فى بصوته فى مداد غير قابل لإلزالة إال بعد أربع وعشرين ساعة على األقل بعد اإلدالء إصبعه

 . "االنتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه 

 

يه كل  رئيس اللجنة العامة نتيجة االنتخاب أو االستفتاء وعدد ما حصل عليعلن) : " ٣٦ (مادة

 من من أصوات فى دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثالث نسخ مرشح

 إلى والثانيةمحضرها ترسل إحداها مع كل أوراق االنتخاب أو االستفتاء إلى وزير الداخلية 

  . "األمناللجنة العليا لالنتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية 

 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات النتيجة العامة لالنتخاب أو االستفتاء بقرار يعلن) : " ٣٧ (مادة

 اللجان العامة نتائج االنتخاب أو االستفتاء فى رؤساء األيام الثالثة التالية إلعالن خالل  منه

 . االنتخابيةالدوائر     

 ." صدوره  يومين من تاريخخالل هذا القرار فى الوقائع المصرية وينشر 

 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات عقب اعالن نتيجة االنتخاب إلى كل من يرسل) : " ٣٨ (مادة

 . " المنتخبين شهادة بانتخابه خالل شهر من تاريخ االعالن المرشحين



 ١٣٢

 

 
 )المادة الثالثة ( 

 المشار إليه ، ١٩٥٦ لسنة ٧٣ رقم القانون بنصوص مواد الباب الرابع من يستبدل 

 : صوص اآلتية الن
  الرابعالباب

  جرائم االنتخابفى
____ 

 عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على األفعال اآلتية مع) : " ٣٩ (مادة

 . " المقررة لها فى المواد التالية بالعقوبات

 

 وتخلفنتخاب  بغرامة ال تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول االيعاقب) : " ٤٠ (مادة

 . " بغير عذر عن اإلدالء بصوته فى االنتخاب أو االستفتاء 

 

 من استخدم القوة أو العنف كل بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات يعاقب) : " ٤١ (مادة

 منعه من أداء العمل المنوط به بقصدمع رئيس أو أى من أعضاء لجنة االنتخاب أو االستفتاء 

  . مقصدهلى وجه خاص ولم يبلغ بذلك أو إكراهه على أدائه ع

 ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا السجن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة فإذا 

 ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا مستديمةصدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة 

 . "أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت 

 

 تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة  بالحبس مدة اليعاقب) : " ٤٢ (مادة

 العمل أداء أو االستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد االنتخاب

 . "على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس 

 

 تجاوز  بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيه واليعاقب) : " ٤٣ (مادة

 أحد آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان باإلشارة أو القول رئيس أو خمسة

 . "أعضاء لجنة االنتخاب أو االستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها 

 

 بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو يعاقب) : " ٤٤ (مادة

 فإذا ،قصد التأثير فى سالمة سير إجراءات االنتخاب أو االستفتاء ولم يبلغ مقصده  بالتخويف

 " . بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنين 

 



 ١٣٣

 بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز يعاقب) : " ٤٥ (مادة

 أو المبانىإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من  آالف جنيه أو بثالثة

 أو االستفتاء االنتخابالمنشآت أو وسائل النقل أو االنتقال المستخدمة أو المعدة لالستخدام فى 

 . " أو أتلفه هدمهبقصد عرقلة سيره ، وذلك فضالً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما 

 

بس مدة ال تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد  بالحيعاقب) : " ٤٦ (مادة

 أو أو بطاقة االنتخاب أو االستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية االنتخاب االنتخابجداول 

 أو االنتخاباالستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة 

 االستفتاء

 . "  تعطيلهأو 

 

 بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال يعاقب) : " ٤٧ (مادة

 آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد ثالثةتجاوز 

 . " أو اسم غيره فى جداول االنتخاب أو حذفه منها على خالف أحكام القانون اسمه

 

 بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال يعاقب) : " ٤٨ (مادة

 :  آالف جنيه خمسةتجاوز 

 أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى االنتخاب أو االستفتاء القوةكل من استعمل  : أوالً

 . إبداء الرأى على وجه معين علىأو إلكراهه 

 علىأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله  أو عرض أو التزم بآخركل من أعطى  : ثانياً

 .  الرأى أو إبدائه على وجه معين أو االمتناع عنه إبداءاالمتناع عن 

 .  طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره أوكل من قبل  : ثالثاً

 أو عن  أذاع أقواالً أو أخباراً كاذبة عن موضوع االنتخاب أو االستفتاءأوكل من نشر  : رابعاً

  أو عن أخالقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير فى نتيجة االنتخاب المرشحينسلوك أحد 

 .  االستفتاء أو

 ال يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة وقت أذيعت تلك األقوال أو األخبار فى فإذا 

 . "ضوعفت العقوبة 

 

 ال تقل عن خمسمائة جنيه وال  بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامةيعاقب) : " ٤٩ (مادة

 : جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ألفتجاوز 

 .  فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق رأيهكل من أبدى  : أوالً

 .  منتحالً اسم غيره رأيهكل من أبدى  : ثانياً

 . "كثر من مرة  االنتخاب أو االستفتاء الواحد أفىكل من اشترك  : ثالثاً



 ١٣٤

 

 بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على يعاقب) : " ٥٠ (مادة

 . " أو االستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه االنتخاببطاقات 

 

 على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات يعاقب) : " ٥١ (مادة

 . "تامة  الللجريمةالمقررة 

 

 لرئيس لجنة االنتخاب أو االستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط يكون) : " ٥٢ (مادة

 . " فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة القضائى،

 
 )المادة الرابعة ( 

 المشار إليه ، فقرة جديدة ١٩٥٦ لسنة ٧٣من القانون رقم ) ٢٤( إلى المادة تضاف 

  : اآلتىخامسة لتكون هى السادسة ، نصها بعد الفقرة ال

 أو االستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد االنتخاب جميع األحوال تبدأ عملية وفى"  

 بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من المرشحونالمحدد لها، دون أن يتقدم 

 " . استكمال من يحل محلهم 
 )المادة الخامسة ( 

 لتبدأ هذا القانون من"  عامة وأخرى وقتيه أحكام"  الباب الخامس  موادترتيب يعاد

 ) .٥٣(مواده برقم 
 )المادة السادسة ( 

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

 .  القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها هذا يبصم
 

 رئيس الجمهورية

 )ـنى مبـاركحس(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/ ٢بتاريخ  )  مكررا٢٦ً(الجريدة الرسمية العدد 



 ١٣٥

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٤(القانون رقم 

 بتنظيم االنتخابات الرئاسية

 ــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 

 :قـــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع السرى العـام المباشـر مـن            ينتخب  ) : ١(مادة  

 .الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول االنتخاب، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق 

 

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسـون           ) : ٢(مادة  

ى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية      عضوا على األقل من األعضاء المنتخبين لمجلس      

للمحافظات، على أال يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة               

وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظـة              

 . من أربع عشرة محافظة على األقل

ضاء كل من مجلسى الشعب والشـورى ومـن          ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أع      

أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيـادة علـى عـدد                 

 . أعضاء أى من هذه المجالس

 .وال يجوز ألى من هؤالء األعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية  

 

ى تأسيسها خمسة أعوام متصلة على األقل       لألحزاب السياسية التى مضى عل    ) : ٣(مادة  

قبل إعالن فتح باب الترشيح النتخاب رئيس الجمهورية ، واستمرت طـوال هـذه المـدة فـى                  

٪على األقل مـن مقاعـد      ٥ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة           

ريـة أحـد    المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسـة الجمهو             

أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها األساسى متى مضى على عضويته فى هـذه الهيئـة سـنة                 

 .متصلة على األقل 

 



 ١٣٦

 من هذا القانون ، يجوز لكل حـزب سياسـى أن            ٣استثناء من حكم المادة     ) : ٤(مادة  

أحـد   من الدسـتور     ٧٦يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة            

 . م وفقا لنظامه األساسى ٢٠٠٥أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 

 مــن   ٧٦تشكل لجنة االنتخابات الرئاسية المنصوص عليها فـى المـادة          ) : ٥(مادة  

 : الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من 

 . رئيس محكمة استئناف القاهرة  -

 . اب رئيس المحكمة الدستورية العليا أقدم نو -

 . أقدم نواب رئيس محكمة النقض  -

 .   أقدم نواب رئيس مجلس الدولة -

خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثالثة مـنهم مجلـس              -

الشعب ويختار االثنين اآلخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل مـن             

مس سنوات ، ويختار كل من المجلسين عددا مسـاويا          المجلسين ، وذلك لمدة خ    

 . من األعضاء االحتياطيين

ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسـماء مـن تـم                

اختيارهم خالل سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مـدة عضـويتهم باللجنـة ،                  

 . اع خالل سبعة أيام من تاريخ إبالغهويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى االجتم

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشـكيلها،وفى هـذه                 

الحالة يضم لعضوية اللجنة خالل فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليـا               

أعضاء اللجنة من الهيئات    التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة ، وعند وجود المانع لدى أحد             

 .القضائية يحل محله من يليه فى األقدمية من أعضاء هيئته 

فإذا وجد المانع لدى أحد األعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحـد األعضـاء                

االحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم ، وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة العضو الذى            

 .مانعوجد لديه هذا ال

وال يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنـة      

من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة ألعمالها إال بإذن سابق من اللجنة وفقـا للقواعـد                

 .واإلجراءات التى تحددها

مهـام    ويؤدى أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسـها  قبـل مباشـرة                

 :أعمالهم اليمين التالية 

أقسم باهللا العظيم أن أؤدى أعمالى باألمانة والنزاهة والحيدة وأن احتـرم الدسـتور              "  

 ".والقانون

  



 ١٣٧

تكون للجنة االنتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسـى          ) : ٦(مادة  

 . مدينة القاهرة، وتتمتع باالستقالل فى ممارسة اختصاصاتها 

 . وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة  

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، وال يكون اجتماعها صحيحا إال بحضور            ) : ٧( مادة  

رئيسها وستة من أعضائها على األقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية ال تقل عن سبعة من أعضائها                

 . رسمية ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة ال

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنـة، وتصـدر اللجنـة                

 .اللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها 

 

 : تختص لجنة االنتخابات الرئاسية ، دون غيرها بما يأتى ) : ٨(مادة 

 . إعالن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية   )١(

وضع اإلجراءات الالزمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية واإلشراف علـى            )٢(

 . تنفيذها

تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط            )٣(

 . فى المتقدمين للترشيح 

 . إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعالنها   )٤(

 .إعالن ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح   )٥(

 . تحديد تاريخ بدء الحملة االنتخابية ونهايتها  )٦(

التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية المنصوص عليها فـى             )٧(

هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فـى اسـتخدام وسـائل              

اإلعالم المسموعة والمرئية المملوكة للدولة ألغـراض الدعايـة االنتخابيـة           

 .ا تراه من تدابير عند مخالفتها واتخاذ م

 . اإلشراف العام على إجراءات االقتراع والفرز   )٨(

البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة النتخاب رئـيس               )٩(

 .الجمهورية 

 . تلقى النتائج المجمعة لالنتخابات ، وتحديد نتيجة االنتخاب وإعالنها  )١٠(

 . المتعلقة باالنتخابالفصل فى جميع التظلمات والطعون )١١(

الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فـى ذلـك تنـازع               )١٢(

 .االختصاص، وكذلك االختصاصات األخرى التى ينص عليها هذا القانون 



 ١٣٨

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليهـا بـأى                

 .ض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذطريق وأمام أى جهة ، كما ال يجوز التعر

وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية االنتخابات الرئاسية والـدعوة             

 .إلى المشاركة فيها

وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضـير              

 . واإلعداد لالنتخابات وسائر األعمال الالزمة لذلك 

 

للجنة االنتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المسـتندات          ) : ٩(مادة  

واألوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التـى تحـددها               

لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامـة ، وأن                    

ن الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحـث               تكلف من تراه م   

 .أو دراسة الزمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها 

 

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم االنتخاب ويـوم           ) : ١٠(مادة  

يد المنصوص عليهـا فـى      اإلعادة بقرار من لجنة االنتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواع         

 . الدستور ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار 

 

يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحليـة          ) : ١١(مادة  

لجنـة  للمحافظات لمن يرغب فى التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعـده              

االنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج ، على وجه الخصوص ، البيانات المثبتـة               

لشخصية المرشح ، ولشخصية العضو الذى يؤيده، ولعضويته المنتخبة فى أى مـن المجـالس               

ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنـه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات             . المشار إليها   

 بمعرفة أحد مكاتب التوثيـق بمصـلحة الشـهر العقـارى            - بغير رسوم    –ة هذا التوقيع    صح

 . والتوثيق 

 

تحدد لجنة االنتخابات الرئاسية البيانات الالزمة لتقدم األحزاب بمرشـحيها          ) : ١٢(مادة  

لالنتخابات الرئاسية من أعضاء هيئاتها العليا، على أن تتضمن هـذه البيانـات، علـى وجـه                 

، البيانات المتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته فى الهيئة العليا للحزب وتاريخها           الخصوص  

 .، وكيفية اختيار الحزب له وموافقته على الترشيح 

 .وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها   

 



 ١٣٩

يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة االنتخابات الرئاسـية ، وذلـك علـى              ) : ١٣(مادة  

 لذى النموذج ا

تعده اللجنة ، خالل المدة التى تحددها ، على أال تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح بـاب                 

 . الترشيح

 :ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى األخص    

 . النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له ) ١(

 . و مستخرج رسمى منها شهادة ميالد طالب الترشيح أ ) ٢(

 .إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه ال يحمل جنسية أخرى  ) ٣(

 . شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون ) ٤(

 فـى شـأن الكسـب غيـر         ١٩٧٥ لسنة   ٦٢إقرار الذمة المالية طبقاً ألحكام القانون رقم        ) ٥(

 .المشروع

 . بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة  )٦(

وتعتبر األوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها األحـزاب بشـأن مرشـحيها                

 .أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات 

 

 سجل خـاص ، وتعطـى       تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى      ) : ١٤(مادة  

عنها    إيصاالت ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد واإلجراءات التـى تحـددها لجنـة       

 . االنتخابات الرئاسية 

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار فى اليوم التالى النتهاء مدة تلقى             

مؤيدين لهم أو األحزاب التى قامـت       طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء ال        

 من هذا القانون ، ولكل من تقدم بطلب للترشـيح أن            ٤ ،   ٣ ،   ٢بترشيحهم طبقا ألحكام المواد     

يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خالل اليـومين                

  . التاليين من تاريخ اإلعالن ، وفقا لإلجراءات التى تحددها اللجنة

 

تتولى لجنة االنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر          ) : ١٥(مادة  

الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى االعتراضات التى تقدم طبقا ألحكام المادة              

 من هذا القانون ، وذلك خالل اليومين التاليين النتهاء المدة المشـار إليهـا فـى المـادة                   ١٤

 .سابقةال

تخطر لجنة االنتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بـذلك            ) : ١٦(مادة  

 . وبأسبابه ، وذلك وفقا لإلجراءات التى تحددها 



 ١٤٠

ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خالل ثمان وأربعين ساعة مـن                 

ع والعشرين ساعة التالية النتهاء المـدة       تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خالل األرب         

 . السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور 

 

تتولى لجنة االنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقـوم           ) : ١٧(مادة  

تين يـوميتين واسـعتى     بإعالن هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفـى صـحيف           

 . االنتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوما على األقل من اليوم المحدد لالنتخابات 

إذا خال مكان أحد المرشحين ألى سبب غير التنازل عن الترشـيح خـالل              ) : ١٨(مادة  

الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعالن القائمة النهائية للمرشـحين ، تتـولى لجنـة االنتخابـات                 

ئاسية اإلعالن عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يـوميتين واسـعتى               الر

االنتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب األحوال لخمسة أيام على األكثر من تـاريخ                

هذا اإلعالن ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خالل هـذه المـدة ، وذلـك بـذات                   

 .لمقررة اإلجراءات ا

 وإذا كان الخلو خالل الفترة بين إعالن القائمة المذكورة وقبل انتهاء االقتراع ، يـتم                

اإلعالن عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد لالقتراع مدة ال تزيد على خمسة وعشرين يوما ،                

لذى أعلن  ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خالل سبعة أيام على األكثر من التاريخ ا             

ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خالل الفترة بين بـدء إجـراءات انتخابـات               . فيه خلو المكان    

 .اإلعادة وقبل انتهاء االقتراع 

وفى جميع األحوال يجب على لجنة االنتخابات الرئاسـية إصـدار قرارهـا بالنسـبة                

 . يح للمرشحين الجدد خالل ثالثة أيام على األكثر من تقديم طلب الترش

وتحدد اللجنة اإلجراءات األخرى للترشيح فى األحوال المشار إليها والقواعد المنظمة            

 . لها 

لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابى يقدم إلـى لجنـة االنتخابـات             ) : ١٩(مادة  

وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطـار اللجنـة         . الرئاسية قبل إعالنها ألسماء المرشحين      

وذلك قبل اليوم المحدد لالقتراع بخمسة عشر يوما على األقل ، وينشر هذا التنازل فـى                كتابة ،   

 . الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار خالل يومين من تاريخ تقديمه 

تكون الحملة االنتخابية اعتباراً من بدء الثالثة األسـابيع السـابقة علـى             ) : ٢٠(مادة  

لالقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ ، وفى حالة انتخابات اإلعادة تبدأ من              التاريخ المحدد   

اليوم التالى إلعالن نتيجة االقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ              

وتحظر الدعاية االنتخابية فى غير هذه المواعيـد بـأى          . المحدد لالقتراع فى انتخابات اإلعادة      

 .  من الوسائلوسيلة



 ١٤١

وتتضمن الدعاية االنتخابية األنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيـدوه ، وتسـتهدف                

إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق االجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشـر              

 وتوزيع مواد الدعاية االنتخابية ، ووضع الملصقات والالفتات ، واسـتخدام وسـائل اإلعـالم              

المسموعة والمرئية والمطبوعة وااللكترونية ، وغيرها من األنشطة التى يجيزهـا القـانون أو           

 . القرارات التى تصدرها لجنة االنتخابات الرئاسية 

يجب االلتزام فى الدعاية االنتخابية بأحكام الدستور والقـانون وبقـرارات           ) : ٢١(مادة  

 : اللجنة والقواعد اآلتية

 . حرمة الحياة الخاصة ألى من المرشحينعدم التعرض ل ) ١(

 . االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، واالمتناع عن استخدام الشعارات الدينية  ) ٢(

 . االمتناع عن استخدام العنـف أو التهديد باستخدامه ) ٣(

ع أو  حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلـك مـن المنـاف                   ) ٤(

 . الوعد بتقديمها سواء كان ذلـك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل واالنتقال المملوكـة للدولـة أو لشـركات               ) ٥(

 . القطاع العام وقطاع األعمال العام فى الدعاية االنتخابية بأى شكل من األشكال 

دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسـات        حظر استخدام المرافق العامة و     ) ٦(

 . التعليم العامة والخاصة فى الدعاية االنتخابية 

حظر إنفاق األموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام فى أغـراض               ) ٧(

 . الدعاية االنتخابية 

ملوكة للدولة بتحقيق المساواة    تلتزم وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة الم     ) : ٢٢(مادة  

 . بين المرشحين فى استخدامها  ألغراض الدعاية االنتخابية

    وتختص لجنة االنتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هـذه              

 .المادة

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل اإلعالم من استطالعات للـرأى             ) : ٢٣(مادة  

خابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت باالستطالع ، والجهة التى             حول االنت 

تولت تمويله ، واألسئلة التى اشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه ، وطريقة                

 . جمع بياناته ، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه 

ن هذه االستطالعات خالل السبعة األيام السابقة على اليـوم          ويحظر نشر أو إذاعة أى م     

 . المحدد لالقتراع وحتى انتهائه 

يكون الحد األقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة االنتخابية عشرة ماليين            ) : ٢٤(مادة  

 . جنيه ، ويكون الحد األقصى لإلنفاق فى حالة انتخابات اإلعادة مليونى جنيه 



 ١٤٢

 كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل           يحصل) : ٢٥(مادة  

خمسة فى المائة من قيمة الحد األقصى لألموال التى يجوز إنفاقها فـى الحملـة االنتخابيـة ،                  

 .  ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى حالة انتخابات اإلعادة 

ية أو عينية من األشخاص الطبيعيين من       لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقد     ) : ٢٦(مادة  

المصريين ومن الحزب الذى رشحه ، بشرط أال يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فـى                 

 . المائة من الحد األقصى لإلنفاق فى الحملة االنتخابية 

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنـوك التـى تحـددها لجنـة                 

سية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، وما يحصل عليه من الدولة مـن       االنتخابات الرئا 

مساعدة مالية ، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبالغ اللجنة أوال بأول بما يتم إيداعه                

فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خالل المواعيد وباإلجراءات التى تحـددها ،               

 . ق على الحملة االنتخابية من خارج هذا الحساب وال يجوز اإلنفا

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيـه بنسـب                  

 .مساهمتهم ، وذلك وفقا لإلجراءات التى تحددها اللجنة 

وتلتزم األحزاب بإخطار لجنة شئون األحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجـاوز              

ا ألفى جنيه خالل الثالثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد لالقتراع ، ويكون اإلخطار              كل منه 

 . خالل الخمسة األيام التالية لتلقى التبرع 

يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة االنتخابية من أى             ) : ٢٧(مادة  

بية أو منظمـة دوليـة أو أى        شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى ، أو من أى دولة أو جهة أجن            

 .جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى

على المرشح أن يقدم إلى لجنة االنتخابات الرئاسية خالل خمسـة عشـر             ) : ٢٨(مادة  

يوما من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب بيانا يتضمن مجمـوع اإليـرادات التـى حصـل عليهـا                  

وفى حالة عدم   . نفقه منها على الحملة االنتخابية وأوجه هذا اإلنفاق       ومصدرها وطبيعتها ، وما أ    

اعتماد اللجنة لهذا البيان ، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة ، يلتزم بأن           

 .يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية

 واإلجراءات التى يتطلبهـا تنفيـذ       ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه باألعمال         

أحكام هذا القانون بما فيها جميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثـق بمعرفـة أحـد                  

مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد لجنة االنتخابات الرئاسية بصورة             

 . رسمية من التوكيل

 



 ١٤٣

حاسبات مراجعة حسـابات الحملـة االنتخابيـة      يتولى الجهاز المركزى للم   ) : ٢٩(مادة  

للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة االنتخابات الرئاسية خـالل خمسـة           

 .عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه 

يجرى االقتراع فى يوم واحد، تحت اإلشـراف العـام للجنـة االنتخابـات              ) : ٣٠(مادة  

 اللجنة اللجان التى تتولى مراحل العملية االنتخابية والفرز، علـى أن تقـوم              الرئاسية، وتشكل 

باإلشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضـائية، وذلـك كلـه وفقـا                 

 .للقواعد واإلجراءات التى تحددها اللجنة 

لك بالتنسيق مع   وتتولى اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها ، وذ            

 .الجهات المختصة

    وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عنـد             

اللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظـات لإلشـراف               

 .على االنتخابات وتولى رئاسة لجان االقتراع 

أن يعين، فى كل لجنة من لجان االنتخاب التى تشـكلها لجنـة             لكل مرشح   ) : ٣١(مادة  

االنتخابات الرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى              

 .اليوم السابق على يوم االقتراع

وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء االقتراع إذا لم يحضر مـن 

 .المرشحين كلهم أو بعضهميمثـل 

 .يكون اإلدالء بالصوت فى االنتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك) : ٣٢(مادة 

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحـة علـى ظهرهـا خـتم لجنـة                   

االنتخابات الرئاسية وتاريخ االقتراع، وينتحى الناخب جانبا من الجوانـب المخصصـة إلثبـات              

ى فى قاعة االنتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقـة يـتم إيـداعها مطويـة فـى              الرأ

الصندوق الخاص بالبطاقات االنتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فـى              

كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه فى مداد غير قابل لإلزالة قبـل أربـع                 

 .ى األقلوعشرين ساعة عل

للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسـمه              ) : ٣٣(مادة  

فيها، أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان االقتراع بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقـدم                  

إلى رئيس اللجنة بطاقته االنتخابية وما يثبت شخصيته ، وتضع لجنـة االنتخابـات الرئاسـية                

 .القواعد واإلجراءات التى تتبع فى هذا الشأن

 .تفرز األصوات طبقا للقواعد التى تحددها لجنة االنتخابات الرئاسية) : ٣٤(مادة 



 ١٤٤

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة االنتخابات الرئاسـية وضـع            ) : ٣٥(مادة  

 فى ذلك كيفيـة إدالء الناخـب        سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية االنتخابية والفرز بما        

 .بصوته ونظام عمل اللجان التى تشكلها

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعمليـة االقتـراع، وتقـرر             ) : ٣٦(مادة  

 .صحة أو بطالن إدالء أى ناخب بصوته

وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمـام لجنـة االنتخابـات               

ية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خالل اليوم التالى علـى األكثـر لصـدور القـرار                  الرئاس

المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه، بعـد سـماع أقـوال الطـاعن أو                   

 .إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور

 .لفصل فيهاوتضع اللجنة القواعد واإلجراءات التى تتبع فى نظر هذه الطعون وا 

يتم االقتراع النتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشـيح مرشـح            ) : ٣٧(مادة  

واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خال مكانه من                  

 من هذا القانون، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علـى             ١٨المرشحين وفقا للمادة    

 .بية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة األغل

فإذا لم يحصل المرشح على هذه األغلبية، تعلن لجنة االنتخابات الرئاسية فـتح بـاب                

الترشيح النتخابات أخرى خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ إعالن النتيجة، ويجرى              

 .االنتخاب فى هذه الحالة وفقا ألحكام هذا القانون

يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين فى جميع لجان االقتراع           ) : ٣٨(ة  ماد

وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثالث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل                 

 .إلى لجنة االنتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق االنتخاب

 االنتخابات الرئاسية النتيجة العامة لالنتخاب خالل األيام الثالثـة    تعلن لجنة ) : ٣٩(مادة  

 .التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة ، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على األغلبيـة المطلقـة           ) : ٤٠(مادة  

من المرشحين على هذه األغلبية أعيد االنتخاب بعد        لعدد األصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى        

سبعة أيام على األقل بين المرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات، فإذا تساوى مع                

وفى هذه الحالة يعلـن     . ثانيهما غيره فى عدد األصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات اإلعادة           

 .حةفوز من يحصل على أكبر عدد من األصوات الصحي

 .تخطر لجنة االنتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية) : ٤١(مادة 

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب علـى               ) : ٤٢(مادة  

 .األفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد اآلتية



 ١٤٥

قيدا بجداول االنتخـاب،    يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه من كان اسمه م         ) : ٤٣(مادة  

 .وتخلف بغير عذر عن اإلدالء بصوتـه فى انتخاب رئيس الجمهورية

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من اسـتخدم القـوة أو               ) : ٤٤(مادة  

العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل                

 .لى أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصدهالمنوط به أو إكراهه ع

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبـة السـجن المشـدد إذا              

صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا                

 .أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت

 ال تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضـاء      يعاقب بالحبس مدة  ) : ٤٥(مادة  

لجان انتخاب رئيس الجمهورية ، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد                

 .أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال              ) : ٤٦(مادة  

تجاوز خمسة آالف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان باإلشارة أو القول رئيس أو                 

 .أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من اسـتخدم أيـاً مـن وسـائل              ) : ٤٧(مادة  

تأثير فى سالمة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصـده،           الترويع أو التخويف بقصد ال    

 .فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنين

يعاقـب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عـن خمسـة آالف               ) : ٤٨(مادة  

 :بتينجنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقو

 كل من أنفق فى الدعاية االنتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليـه                )١(

 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض              ٢٦فى المادة   

 .الدعاية االنتخابية 

 . كل من جاوز الحد األقصى المقرر لإلنفاق على الحملة االنتخابية  )٢(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألـف جنيـه وال                ) : ٤٩(مادة  

تجاوز ثالثة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلـف عمـدا شـيئا مـن                     

المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو االنتقال المستخدمة أو المعدة لالستخدام فـى انتخـاب                

رقلة سيرها، وذلك فضال عن الحكم عليه بدفع قيمـة مـا هدمـه أو       رئيس الجمهورية بقصد ع   

 .أتلفه

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى               ) : ٥٠(مادة  

ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى االنتخاب أو بقصد ما يستوجب              

 .إعادة االنتخاب أو تعطيله



 ١٤٦

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيـه               ) : ٥١(مادة  

 :وال تجاوز خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من اإلدالء بصوته فى انتخاب رئيس              : أوال

 .الجمهورية أو إلكراهه على اإلدالء به على وجه معين

من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله               كل  : ثانيا

على اإلدالء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو االمتناع عنه، وكـل مـن                 

 .قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره

خمسمائة جنيـه   يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن            ) : ٥٢(مادة  

وال تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلـى بصـوته فـى انتخـاب رئـيس                    

 .الجمهورية وهو يعلم بأنه ال يحق له ذلك

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه            ) : ٥٣(مادة  

يل أو وقـف تنفيـذ قـرارات اللجنـة          أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعال بقصد تعط         

 .الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه              ) : ٥٤(مادة  

وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف األحكام المنظمـة للدعايـة                 

 . من هذا القانون٢١لمادة  المنصوص عليها فى اةاالنتخابي

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنوات كـل مـن               ) : ٥٥(مادة  

 . من هذا القانون، وذلك فضال عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال٢٧خالف حكم المادة 

 

يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليهـا فـى المـواد السـابقة              ) : ٥٦(مادة  

 .قررة للجريمة التامةبالعقوبة الم

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئـيس الجمهوريـة السـلطة             ) : ٥٧(مادة  

 .المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى             ) : ٥٨(مادة  

 .تاريخ نشرهل

 ".       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها   

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/ ٢بتاريخ  )  مكرر٢٦(الجريدة الرسمية العدد 



 ١٤٧

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٥(القانون رقم 
 ١٩٧٢ة  لسن٣٨ أحكام القانون رقم بعض بتعديل

  شأن مجلس الشعبفى 
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس
 :  مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قــــرر

 )المادة األولى(
 العاشـرة والحاديـة عشـرة ،        والمادتين من المادة الخامسة ،      ٤ بنصوص البند    تستبدل

لتاسعة والعشرين والحادية والثالثين ، من       ا والمادتينوالفقرة األولى من المادة الثامنة عشرة ،        

 :  مجلس الشعب ، النصوص اآلتية شأن فى ١٩٧٢ لسنة ٣٨القانون رقم 

 يكون حاصالً على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسـى أو مـا             أن " -٤  ) :الخامسة المادة( 

 سـنة  ما قبل أول يناير       األقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد         علىيعادلها  

١٩٧٠" .  

 لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول النـاخبين            يكون " ) : العاشرة   المادة( 

 ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفـاة               االنتخابيةفى الدائرة   

 . "رسم  الدمغة خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ سداد الرسممن 

  االلتزام فى الدعاية االنتخابية بمبادئ الدسـتور والقـانون          يتعين " ) : الحادية عشرة    المادة( 

 :  اآلتية وبالقواعد

 .  لحرمة الحياة الخاصة ألى من المرشحين التعرض عدم )١(

 على الوحدة الوطنية ، واالمتناع عن استخدام الشعارات الدينية          بالمحافظة االلتزام )٢(

  . اليها أو يسئ  ددهايهعلى نحو 

 المبانى والمنشآت ووسائل النقل واالنتقـال المملوكـة للدولـة أو            استخدام حظر )٣(

 العام وقطاع األعمال العام وللشركات التى تسـاهم الدولـة فـى             القطاعلشركات  

 .  االنتخابية الدعايةرأسمالها فى 

عمـال العـام     األموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطـاع األ         إنفاق حظر )٤(

 .  تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية االنتخابية التىوالشركات 

 دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى          استخدام حظر )٥(

  . االنتخابيةالدعاية 

 أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبيـة أو دوليـة أو        تلقى حظر )٦(

 لإلنفاق فى الدعاية االنتخابية ، أو العطائها للناخبين مقابـل           لداخلامن يمثلها فى    

 . الرأى أو إبدائه على وجه معين إبداءاالمتناع عن 



 ١٤٨

 عن القواعد الخاصة بالوسائل واألساليب المنظمة للدعاية االنتخابية بما          فضالً وذلك

 ، والتى يصـدر بهـا        األقصى الذى ال يجوز تجاوزه فى اإلنفاق على تلك الدعاية          الحدفيها  

 .  من اللجنة العليا لالنتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار قرار

 أن يأمر بإزالة الملصـقات وجميـع وسـائل الدعايـة األخـرى              المختص وللمحافظ 

 .  من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف ألىالمستخدمة بالمخالفة 

من القواعد المشار إليهـا فـى هـذه المـادة           ) ٦(ف أحكام البند     من يخال  كل ويعاقب 

 وال تجاوز مائـة ألـف       جنيه تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف           البالحبس مدة         

 . جنيه فضالً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال 

ـ     كل ويعاقب  ن  من يخالف أياً من القواعد األخرى المشار إليها بالحبس مدة ال تقـل ع

 ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرين ألـف جنيـه أو بإحـدى                 وبغرامةثالثة أشهر   

  . " العقوبتينهاتين 

 خال مكان أحد المنتخبين قبل إنتهاء مدة        إذا ) :فقرة أولى    ( ") الثامنة عشرة    المادة(  

 شـروط   يجرى انتخاب تكميلى النتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتـوافر فيـه         عضويته

 الثالثة  المادة ترشيح نفسه فى هذا االنتخاب ، وذلك دون إخالل بحكم الفقرة األولى من               الترشيح

 . "من هذا القانون 

 عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقـدارها ألـف          يتقاضى " ) : التاسعة والعشرون    المادة( 

الحجز عليها وتعفى من     اليمين وال يجوز التنازل عنها أو        العضوجنيه، تستحق من تاريخ حلف      

 . "كافة أنواع الضرائب 

 رئيس مجلس الشعب مكافأة مسـاوية لمجمـوع مـا           يتقاضى " ) : الواحدة والثالثون    المادة( 

 ، وذلك دون إخالل بأحكام المادة التاسعة والعشرين مـن هـذا             الجمهوريةيتقاضاه نائب رئيس    

 ."القانون 
 )المادة الثانية ( 

 والمواد الرابعة والثالثون مكرراً ، والرابعة ،ة من المادة السادسة  الفقرة األخيرتلغى 

 ،" ٣" والرابعة والثالثون مكرراً ،" ٢" والثالثون مكرراً والرابعة ،" ١"والثالثون مكرراً 

 .  المشار إليه ١٩٧٢ لسنة ٣٨ من القانون رقم ،" ٤"والرابعة والثالثون مكرراً 
 )المادة الثالثة ( 

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

 .  القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها هذا يبصم

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/  ٢بتاريخ  )  مكرر٢٦( الجريدة الرسمية العدد 



 ١٤٩

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٦(لقانون رقم ا          
 ١٩٨٠ لسنة ١٢٠ أحكام القانون رقمبعض بتعديل

  الشورى مجلس شأن فى
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قــــرر
 )المادة األولى(

القانون رقـم    من   ٢٠ و   ١٩و   ) ٤بند   ( ٦و  ) فقرة أولى    ( ٤ بنصوص المواد    تستبدل

 :  فى شأن مجلس الشورى ، النصوص اآلتية ١٩٨٠ لسنة ١٢٠

 

 خال مكان أحد األعضاء المنتخبين قبل انتهاء مـدة عضـويته            إذا): " فقرة أولى   ) : (٤ (مادة

 من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشـيح أن              النتخابيجرى انتخاب تكميلى    

  ."االنتخابيرشح نفسه لهذا 

 

  على شهادة اتمام مرحلة التعليم األساسى أو ما يعادلها على          حاصالً أن يكون    -٤) : " ٦ (مادة

  . "١٩٧٠ ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة األقل

 

 الشورى مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تسـتحق مـن           مجلس عضو   يتقاضى) : " ١٩ (مادة

 التنازل عنها أو الحجز عليها ، وتعفى مـن كافـة أنـواع              يجوزريخ حلف العضو اليمين وال      تا

 ."الضرائب 

 

 الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس         مجلس رئيس   يتقاضى) : " ٢٠ (مادة

 . "من هذا القانون ) ١٩( بحكم المادة إخاللالجمهورية ، وذلك دون 
 )المادة الثانية ( 

 .  القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره هذا شرين

 .  القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها هذا يبصم
 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/  ٢بتاريخ  )  مكرر٢٦( الجريدة الرسمية العدد 



 ١٥٠

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٧(انون رقم الق
 ١٩٧٧ لسنة ٤٠ أحكام القانون رقمبعض بتعديل

  السياسية االحزاب بتنظيم
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قــــرر

 )المادة األولى(
مـن  ) ٢(والبنـد   ) ٥(والبند أوالً من المادة     ) ٤(من المادة   ) أ( البند   بنصوص يستبدل 

من القانون رقم   ) ١٨(،  ) ١٧(،  ) ١٦(،  ) ١٥(،  ) ١١(،  ) ٩(،  ) ٨(،  ) ٧(والمواد  ) ٦(المادة  

 :  بنظام األحزاب السياسية ، النصوص اآلتية ١٩٧٧ لسنة ٤٠

 

 :  أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى لتأسيس ويشترط – أ) : " ٤ (مادة

 .  حزب قائم اسماثل أو يشابه أن يكون للحزب اسم ال يم : أوالً

 أو سياساته أو أساليبه فـى ممارسـة         برامجهعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو         : ثانياً

 الوحدة الوطنية والسالم االجتماعى والنظـام       علىنشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ        

 . الديمقراطى 

 .  وفق أهداف وأساليب محددة السياسيةأن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة  : ثالثاً

 مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداتـه أو         فىعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو          : رابعاً

 ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على اسـتغالل            طائفىأعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو          

 . العقيدة  أو األصل أو الجنسالمشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب 

 مـن التشـكيالت العسـكرية أو شـبه        نوععدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى         : خامساً

 . العسكرية

 .  أجنبى سياسىعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم  : سادساً

 . " ووسائل ومصادر تمويله وتنظيماتهعالنية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه  : سابعاً

 

  . "الحزباسم  : أوالً) : " ٥ (مادة

 

 . " بحقوقه السياسية متمتعاً يكون أن " -٢) : ٦ (مادة

 

 كتابى إلى رئيس لجنة شئون األحزاب السياسـية المنصـوص           إخطار تقديم   يجب) : " ٧ (مادة

 القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على األقـل             هذا من   ٨عليها فى المادة    

 رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشـرة محافظـات             مصدقاًمن أعضائه المؤسسين    

 عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفـق بهـذا اإلخطـار جميـع                يقلعلى األقل وبما ال     



 ١٥١

 ، وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان          بالحزبالمستندات المتعلقة   

اسم من ينوب عن الحزب فـى إجـراءات          والمصرف المودعة به ، و     ومصادرهاأموال الحزب   

 . تأسيسه 

 عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خالل            اإلخطار ويعرض 

 من تاريخ تقديم هذا اإلخطار ، وتتولى اللجنة إبالغ من ينوب عن الحزب فى               يوماًخمسة عشر   

 المنصـوص ر عليها إلجراء النشـر       تأسيسه خالل السبعة األيام التالية لعرض اإلخطا       إجراءات

 . " من هذا القانون ٨عليه فى المادة 

 

 : األحزاب السياسية على النحو اآلتى شئون لجنة تشكل) : " ٨ (مادة

  رئيساً  رئيس مجلس الشورى ) ١(

  عضواً   وزير الداخلية ) ٢(

  عضواً  وزير شئون مجلس الشعب ) ٣(

 بـين الرؤسـاء السـابقين للهيئـات         منزب سياسى ،    ثالثة من غير المنتمين إلى أى ح      ) ٤(

 . القضائية ونوابهم 

ويصدر باختيار األعضاء   .  حزب سياسى    أىثالثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى        ) ٥(

 الجمهورية لمدة ثـالث سـنوات قابلـة         رئيس قرار من    ٥ و   ٤المنصوص عليهم فى البندين     

 . للتجديد 

 : المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون بما يأتى  فضالً عن اللجنة وتختص 

 .  األحزاب السياسية طبقاً ألحكام هذا القانون تأسيس ودراسة إخطارات فحص - أ

 لقواعد الديمقراطية الداخليـة وفقـاً للوائحهـا ونظمهـا           األحزاب من اتباع    التأكد - ب

 . األساسية الداخلية 

 مـن اعضـائها علـى       وستةيسها   يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إال بحضور رئ       وال

 . األقل

 التساوى يرجح رأى الجانـب      وعند قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين       وتصدر

 . الذى منه الرئيس 

 والبيانـات   واألوراق فى سـبيل مباشـرة اختصاصـاتها طلـب المسـتندات             وللجنة

لك ، ولهـا أن      لـذ  تحـددها واإليضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى           

 أو عامة وأن تجرى     رسميةتطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة             

 من الجهات الرسـمية     تراهما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من              

 .  هو معروض عليها فيمابإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة الزمة للتوصل إلى الحقيقة 

 أسمائهم على نفقتهم فى     نشر مؤسسو الحزب الذين تضمنهم إخطار التأسيس        لىويتو

 اإلبالغ للنشـر المنصـوص      تاريخصحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار خالل عشرة أيام من         



 ١٥٢

 باعتراض على أى مـن تلـك        يتقدممن هذا القانون ، ولكل ذى شأن أن         ) ٧ (المادةعليه فى   

 .  تاريخ النشر منك خالل ثالثين يوماً األسماء مؤيداً بالمستندات ، وذل

 التسعين يومـاً التاليـة      خالل اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب          وعلى

 باالعتراض على تأسيس الحزب     اللجنةلتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار          

مدة المشار إليها دون     ويعتبر انقضاء ال   ،مسبباً بعد سماع اإليضاحات الالزمة من ذوى الشأن         

 .  قرار بعدم االعتراض على تأسيسه بمثابةصدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب 

 وأسبابه بكتاب موصـى     االعتراض رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار        ويخطر

 .  صدور القرار تاريخعليه مصحوب بعلم الوصول خالل عشرة أيام على األكثر من 

 علـى تأسـيس الحـزب أو        االعتـراض رات التى تصدرها اللجنة بعـدم        القرا وتنشر

 واسعتى االنتشار خالل    يوميتينباالعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين         

 . ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة 

 تأسيس الحزب خالل الثالثـين يومـاً التاليـة لنشـر قـرار              لطالبى ويجوز 

 أو يطعنوا فى هذا القرار باإللغاء أمام الدائرة األولى للمحكمة           الرسميةريدة  االعتراض فى الج  

 التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عـدد مماثـل مـن                العليااإلدارية  

 يصدر باخيتارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس األعلى للهيئات            العامةالشخصيات  

لخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السـمعة           من الكشوف ا   القضائية

 .  تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية وال

 فى الطعن خالل أربعة أشهر على األكثر من تـاريخ إيـداع             المحكمة وتفصل 

 . "عريضته 

 

ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من      االعتبارية الخاصة    بالشخصية الحزب   يتمتع) : " ٩ (مادة

 لجنة األحزاب السياسية بعدم االعتراض على تأسيسه ، أو مـن اليـوم              قراراليوم التالى لنشر    

 من هذا القانون ، أو من تـاريخ  ٨ التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة    مدةالتالى لمضى   

 .  باالعتراض على تأسيس الحزب  الصادرالقرار العليا بإلغاء اإلدارية المحكمة  حكمصدور 

 ٧ اإلجراءات اإلدارية التى تنتهى بتقديم اإلخطار المنصوص عليه فى المادة            عدا وفيما 

 القانون ال يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصـرف باسـم الحـزب قبـل                   هذامن  

 . " االعتبارية الشخصيةاكتسابه 

 

راكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعـم مـالى مـن             من اشت  الحزب موارد   تتكون) : " ١١ (مادة

 الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أموالـه          األشخاصالدولة ومن تبرعات من     

 التى يحددها نظامه الداخلى ، وال يعتبر من األوجه التجارية فى حكـم              التجاريةفى األوجه غير    

ستغالل دور للنشر أو الطباعة إذا كـان         استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو ا        المادةهذه  

 من األساسى خدمة أغراض الحزب ، وال يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزه أو منفعة                 هدفها



 ١٥٣

 شخص اعتبـارى ولـو كـان متمتعـاً بالجنسـية            من من جهة أجنبية أو دولية أو        أوأجنبى    

 . المصرية

ثالثة أشهر بما تلقاه مـن       بأن يخطر لجنة شئون األحزاب السياسية كل         الحزب ويلتزم 

 قيمة كل منها ألف جنيه وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك طبقـاً للقواعـد               تجاوزتبرعات  

 .  تضعها اللجنة التى

 . " قيمة التبرعات التى تقدم لألحزاب من وعاء أى ضريبة تخصم وال 

 

م المنصوص عليها فـى      فى إصدار الصحف وفقاً لألحكا     بالحق عدم اإلخالل    مع) : " ١٥ (مادة

 تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصـدار صـحيفتين            بشأن ١٩٩٦ لسنة   ٩٦القانون رقم   

 وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى          ،على األكثر للتعبير عن آرائه      

 . "القانون المذكور

 

ية ، بتشكيل هيئته العليـا   رئيس لجنة شئون األحزاب السياس    إخطار الحزب   على) : " ١٦ (مادة

 أو الئحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى مـن               األساسىوفقاً لنظامه   

 العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه األساسى أو الئحتـه                 هيئتهاعضاء  

 بعلمرار وبكتاب موصى عليه      ، وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو الق           الداخلية

 . الوصول 

 فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا لالنتخابات الرئاسية إال             يعتد وال 

 . " التى وردت فى اإلخطار المشار إليه بالبيانات

 

 شئون األحزاب السياسية ، بعد موافقتهـا ، أن يطلـب مـن         لجنة لرئيس   يجوز) : " ١٧ (مادة

 من هذا القانون ، الحكم بحـل        ٨ بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة       ،ارية العليا   المحكمة اإلد 

 وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير تعده لجنة شئون              أموالهالحزب وتصفية   

 مـن هـذا     ٤ ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فـى المـادة                األحزاب

 . القانون

 تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خالل السبعة أيام التاليـة إلعالنـه إلـى     ةالمحكم وعلى 

 بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خالل ثالثين يوماً على األكثـر مـن          الحزبرئيس  

 .  الجلسة المذكورة تاريخ

 طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وقف نشاط الحـزب أو أى قـرار أو              للجنة ويجوز 

 الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة األولى من هذه المادة أو كـان               اتخذهتصرف مخالف   

 قياداتـه  على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة خروج الحزب أو بعض                  مترتباً

 .  من هذا القانون ٤ و ٣أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين 



 ١٥٤

ريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى           اإليقاف من تا   قرار وينفذ 

 واسعة االنتشار ، كما يعلن رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خالل ثالثة              اليوميةالصحف  

 من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتسرى بالنسبة للطعن فى               أيام

 المادة من   ١٢و  ١١منصوص عليها فى الفقرتين      اإليقاف اإلجراءات والمواعيد واألحكام ال     قرار

 . " من هذا القانون ٨

 

 مالياً سنوياً لألحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس         دعماً الدولة   تقدم) : " ١٨ (مادة

 : لجنة شئون األحزاب السياسية توزيعه على النحو اآلتى وتتولىالشورى ، 

عشر سنوات ، ويشترط الستحقاقها بعـد هـذه          حزب لمدة    لكل ألف جنيه سنوياً     مائة )١(

 على األقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس          واحدالمدة أن يكون للحزب مقعد      

 . الشعب أو مجلس الشورى 

 جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب             آالف خمسة )٢(

 . " الواحد  بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزبوذلكأو مجلس الشورى 

 
 )المادة الثانية ( 

 :  إليه المادتان اآلتيتان المشار ١٩٧٧ لسنة ٤٠ إلى القانون رقم تضاف 

 

 ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون حرية: مكرراً ) ٩ (مادة" 

 :  على وجه الخصوص ما يأتى ذلك، وله فى سبيل 

 . فكاره ونشر معلومات عن أنشطته  ألالمشروعة بالوسائل الترويج -١

 .  االستفتاءات واالنتخابات العامة فى المشاركة -٢

 اإلعالم المسموعة والمرئية المملوكة للدولة أثناء الدعاية وسائل استخدام -٣

 . " للقواعد المنظمة لذلك وفقاًاالنتخابية ، 

 

نشطته على النحو الـوارد      فى سبيل ممارسته أل    السياسىيتمتع الحزب   ) أ: (مكرراً  ) ٩ (مادة" 

 بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسـة ، وعلـى            القانون مكرراً من هذا     ٩فى المادة   

 :وجه الخصوص ما يأتى 

 .  اشتراط اإلفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية جواز عدم -١

 بينهم لسبب    المعاملة بين أعضاء األحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز        فى المساواة -٢

 . " حزب معين عضويةيرجع إلى 
 )المادة الخامسة  ( 

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

 .  القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها هذا يبصم
 



 ١٥٥

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/  ٧بتاريخ  ) ط (٢٧الجريدة الرسمية العدد  

 

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٨(القانون رقم 

  من قانون نظام اإلدارة المحلية ٨٩ الثانية من المادة الفقرة بإلغاء

  ١٩٧٩ لسنة ٤٣ رقم بالقانون بالقرار الصادر

_____ 

 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 

 : تى نصه ، وقد أصدرناه  مجلس الشعب القانون اآلقــــرر

 
 )المادة األولى(

  المحلية الصادر بالقرار بالقانون     اإلدارة من قانون نظام     ٨٩ الفقرة الثانية من المادة      تلغى

  . ١٩٧٩ لسنة ٤٣ رقم
 )المادة الثانية  ( 

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

 . القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  هذا يبصم
 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/ ٧بتاريخ   ) ط(  تابع ٢٧الجريدة الرسمية العدد 



 ١٥٦

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٩(القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧در بالقانون رقم الصا
_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

  
 

 )المادة األولى ( 
  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ٧٢يستبدل بنص المادة 

 :  ، النص اآلتى ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 

 الترخيص للعامل بأن - وفقاً للقواعد التى تضعها -يجوز للسلطة المختصة ) : " ٧٢(مادة 

 . يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من األجر 

ويستحق فى هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء 

 . ذا القانون فيما عدا ذلك من الوقت الذى خصصه لعمله ، وتسرى عليه أحكام ه

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نسبة الوقت واألجر واإلجازات المشار إليها 

 .فى الفقرتين األولى والثانية 

 ٧٩ من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٢٥واستثناء من حكم المادة 

كات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من  والقوانين المعدلة له تؤدى االشترا١٩٧٥لسنة 

األجر المخفض على أساس األجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام 

 ."المذكور
 )المادة الثانية  ( 

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

 . ولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الد 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/ ٧بتاريخ   ) ط(  تابع ٢٧الجريدة الرسمية العدد 

 



 ١٥٧

 



 ١٥٨

  ٢٠٠٥لسنة ) ١٨٠(القانون رقم 

  بعض أحكام القانون بتعديل

 حية  فى شأن المنشآت الفندقية والسيا١٩٧٣ لسنة ١ رقم
_____ 

  الشعب باسم

  الجمهورية رئيس

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه القانون مجلس الشعب قــــرر
 )المادة األولى(

 فى شأن المنشآت الفندقية ١٩٧٣ لسنة ١ من القانون رقم ١ فقرة جديدة للمادة تضاف

 : والسياحية ، نصها اآلتى 

 قرار منه خدمة للسياحة دهابتحدي السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر ولوزير" 

 ."والسائحين
 )المادة الثانية (

 من اليوم التالى لتاريخ اعتباراً هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ينشر

 . نشره

 .  قوانينها من هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون يبصم

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٥/ ١١ مكرر بتاريخ   ٢٧الجريدة الرسمية العدد 



 ١

 ١٩٧٧ لسنة ٤٠قانون رقم 
 (*)  بنظام األحزاب السياسية

 ـــــــــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 
 الباب األول 

 األحزاب السياسية
 ـــــــــــــــــ

 )١مادة (
زب ـاالنتماء ألى حللمصريين حق تكوين األحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى 

 .ونـسياسى وذلك طبقا ألحكام هذا القان
 )٢مادة (

يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا ألحكام هذا القانون وتقوم  

على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة 

اعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى تتعلق بالشئون السياسية واالقتصادية واالجتم

 .مسئوليات الحكم 
 )٣مادة (

تسهم األحزاب السياسية التى تؤسس طبقا ألحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم  

السياسى واالجتماعى واالقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب 

ال ـالعم قراطية والحفاظ على مكاسبالعاملة والسالم االجتماعى واالشتراكية الديم

 .والفالحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور

وتعمل هذه األحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع  

 .المواطنين وتمثيلهم سياسيا 
 (*) )٤مادة (

                                                           
 : والقرارات بالقوانني اآلتية نيلقانون وقد عدل با١٩٧٧ يوليو سنة ٧ بتاريخ ٢٧اجلريدة الرمسية العدد (*) 
 ).١٩٧٩ مايو ٣٠بتاريخ ) أ( مكرر ٢١ العدد -اجلريدة الرمسية  (١٩٧٩ لسنة ٣٦ القرار بالقانون رقم -
  )  .١٩٨٠ يوليو ١٣بتاريخ ) أ( مكرر ٢٨ العدد -اجلريدة الرمسية  (١٩٨٠ لسنة ١٤٤القانون رقم  -
 ).١٩٨١ أبريل ٣٠خ ـ بتاري١٨دد ـالعـ ة ـدة الرمسيـرياجل (١٩٨١ة ـ لسن٣٠م ـالقانون رق -
 ) .١٩٨١ سبتمرب ٣بتاريخ ) تابع (٣٦العدد ـ اجلريدة الرمسية  (١٩٨١ لسنة ١٥٦القرار بالقانون رقم  -
 ).١٩٩٢ ديسمرب ١٧ىف ) تابع (٥١ العدد -اجلريدة الرمسية (١٩٩٢لسنة ١٠٨القانون رقم  -
 )١٩٩٤ أكتوبر ٢٧ ىف )تابع( ٤٣العدد ـ اجلريدة الرمسية  (١٩٩٤نة  لس٢٢١والقرار بالقانون رقم  -
  ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧ القانون رقم -



 ٢

 
 : يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى 

 .  للحـزب اسم ال يماثل أو يشابه اسم حزب قائمأن يكـون: أوالً 

عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة  :ثانياً 

نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم االجتماعى 

 . والنظام الديمقراطى 

 . ثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة أن تكون للحزب برامج تم: ثالثاً 

عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو : رابعاً

أعضائه على أساس دينى، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على 

 .س أو األصل أو العقيدة استغالل المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجن

عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيالت العسكرية أو شبه :خامساً

 . العسكرية

 . عـدم قيـام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى:سادساً

 . عالنية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله  :سابعاً
 (*) )٥مادة (

يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية  

 بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام واإلداريةوالتنظيمية والمالية 

 :بصفة خاصة ما يأتى

 .اسم الحزب :أوال 

ب أن تكون جميع  ويج- وجدت إن -بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية : ثانيا

 أو الخدمية أو اإلنتاجيةمقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير األماكن 

 .التعليمية

 أو األهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها المبادئ: ثالثا

 .لتحقيق هذه األهداف 

نضمام إليه، والفصل من عضويته  االوإجراءاتشروط العضوية فى الحزب ، وقواعد : رابعا

 .واالنسحاب منه 

                                                                                                                                                                      
 .١٩٨٠ لسنة ١٤٤ بالقانون رقم ، و ١٩٧٩ لسنة ٣٦بالقرار بقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧معدلة بالقانون رقم    (*)
 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٧معدل بالقانون رقم " أوال " البند    (*)



 ٣

 أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو زوال يجو 

 .العنصر أو الجنس أو المركز االجتماعى 

 تكوين تشكيالت الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته وإجراءاتطريقة :خامسا

 ديمقراطى وتحديد االختصاصات أساسقته بأعضائه على لنشاطه وتنظيم عال

 ألى من هذه القيادات والتشكيالت ، مع كفالة واإلداريةالسياسية والتنظيمية والمالية 

 .أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيالت 

اله النظام المالى للحزب شامال تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمو:سادسا

 إمساك وإجراءات المنظمة للصرف من هذه األموال ، وقواعد واإلجراءاتوالقواعد 

 .حسابات الحزب ومراجعتها وإقراراها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها 

 الحل واالندماج االختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة وإجراءاتواعد ـق:سابعا

 .التى تؤول إليها هذه األموال
  (*) )٦ادة م(

أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى  مع مراعاة 

 :ما يلى 

وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات  أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا  -١

ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه . على األقل

 .ب مصرى أن يكون من أ

 .أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية   -٢

أال يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو   -٣

 أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك اإلداريةالشرطة أو من أعضاء الرقابة 

 .السياسى أو القنصلى أو التجارى 
 (*)) ٧مادة  (

طار كتابى إلى رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية المنصوص عليهـا           يجب تقديم إخ  

من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على األقل من              ) ٨(فى المادة   

أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على              

ل محافظـة ، وترفـق بهـذا اإلخطـار جميـع            األقل وبما ال يقل عن خمسين عضواً من ك        

المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه األساسى والئحتـه الداخليـة وأسـماء             

                                                           
 .١٩٧٩ لسنة ٣٦بالقرار بقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧ معدلة بالقانون رقم   (*)
   .١٩٨٠ لسنة ١٤٤بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧معدلة بالقانون رقم     (*)



 ٤

أعضائه المؤسسين وبيان األموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم مـن              

 . ينوب عن األعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب 

لحزب والمستندات المرفقة به على اللجنـة المشـار         ويعرض اإلخطار عن تأسيس ا     

 .إليها فى الفقرة السابقة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا اإلخطار 
 

  (*)) ٨مادة (
 : تشكل لجنة شئون األحزاب السياسية على النحو اآلتى 

 رئيساً  .رئيس مجلس الشورى ) ١(

  .وزير الداخلية )  ٢(

  .مجلس الشعب وزير شئون )  ٣(

ثالثة من بين الرؤساء السابقين للهيئـات القضـائية أو          ) ٤(

 .نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى 

  

 أعضاء 

ثالثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب         ) ٥(

 . سياسى 

 

قـرار مـن رئـيس      ) ٥(و) ٤(ويصدر باختيار األعضاء المنصوص عليهم فى البندين        

 . مهورية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديدالج

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس األحزاب السياسية طبقاً ألحكام هذا   

 . القانون ، وذلك فضال عن االختصاصات األخرى المنصوص عليها فيه 

 . وال يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إال بحضور رئيسها وستة من أعضائها على األقل 

 قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى  الجانـب             وتصدر

 . الذى منه الرئيس 

وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات واألوراق والبيانات واإليضاحات          

التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحـددها لـذلك ، ولهـا أن تطلـب أى                

 أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه               مستندات أو أوراق  

من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بـإجراء                 

 . أى تحقيق أو بحث أو دراسة الزمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٢٢١بقانون رقم وبالقرار  ، ١٩٨١ لسنة ٣٠بالقانون رقم لها  ، وكان قد سبق تعدي٢٠٠٥ لسنة ١٧٧معدلة بالقانون رقم    (*)



 ٥

اءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسـيه      ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجر        

الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشـار خـالل     

ثالثين يوماً من تاريخ اإلخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنـة شـئون                 

 .فيد تمامه األحزاب السياسية مع إبالغ اللجنة خالل ثالثة أيام من تاريخ النشر بما ي

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خالل التسـعين يومـاً التاليـة                

لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة باالعتراض على تأسيس الحزب              

مسبباً بعد سماع اإليضاحات الالزمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشـار إليهـا                

قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعـدم االعتـراض علـى               دون صدور   

 . تأسيسه 

ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار االعتراض وأسبابه بكتـاب موصـى             

 . عليه مصحوباً بعلم الوصول خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ صدور القرار 

عـدم االعتـراض علـى تأسـيس الحـزب أو           وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنـة ب      

باالعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسـعتى االنتشـار             

 . خالل ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة 

ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خالل الثالثين يوماً التالية لنشر قرار االعتراض فـى              

ى هذا القرار باإللغاء أمام الدائرة األولى للمحكمـة اإلداريـة           الجريدة الرسمية أن يطعنوا ف    

العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصـيات               

العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس األعلى للهيئات القضـائية              

 الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة وال تقـل         من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ،     

 . أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية 

 .وتفصل المحكمة فى الطعن خالل أربعة أشهر على األكثر من تاريخ إيداع عريضته  
  (*)) ٩مادة (

راً مـن   يتمتع الحزب بالشخصية االعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبـا         

اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون األحزاب السياسية بعدم االعتراض على تأسيسه ، أو من               

من هذا القانون ، أو     ) ٨(اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة           

س من تاريخ صدور حكم المحكمة  اإلدارية العليا بإلغاء القرار الصادر باالعتراض على تأسي          

 . الحزب 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ١٠٨، والقانون رقم  ١٩٧٩ لسنة ٣٦م قبالقرار بالقانون ر ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧معدلة بالقانون رقم     (*)



 ٦

وفيما عدا اإلجراءات اإلدارية التى تنتهى بتقديم اإلخطار المنصوص عليه فى المادة             

من هذا القانون ال يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل    ) ٧(

 .اكتسابه الشخصية االعتبارية 
 )١(مكررًا ) ٩مادة  (

لة يمارسها فى حدود القانون ، ولـه فـى          حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفو     

 : سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى

 . الترويج بالوسائل المشروعة ألفكاره ونشر معلومات عن أنشطته  -١

 . المشاركة فى االستفتاءات واالنتخابات العامة  -٢

استخدام وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص           -٣

 . " دعاية االنتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك أثناء ال
 )٢() أ(مكررًا ) ٩مادة (

 ٩(يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته ألنشطته على النحو الوارد فـى المـادة               

من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسـة ، وعلـى وجـه                ) مكرراً  

 :الخصوص ما يأتى 

 . راط اإلفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية عدم جواز اشت -١

المساواة فى المعاملة بين أعضاء األحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسـبب              -٢

 .يرجع إلى عضوية حزب معين
 )١٠مادة (

رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة  

 .  الغيرأخرى أو فى مواجهة

ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة  

 .بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا للنظام الداخلى 
 
 
 
 

 (*) )١١مادة (

                                                           
 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٧ مضافتان بالقانون رقم ) ٢(، ) ١(

 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٧انون رقم معدلة بالق   (*)



 ٧

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومـن    

 ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى األوجه         تبرعات من األشخاص الطبيعيين المصريين    

غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، وال يعتبر من األوجه التجارية فـى حكـم هـذه                  

المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغالل دور للنشر أو الطباعة إذا كـان                

 . هدفها األساسى خدمة أغراض الحزب 

ل أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى  أو من جهـة أجنبيـة أو                 وال يجوز للحزب قبو   

 . دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية 

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانـات             

 . الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام 

 .تبرعات التى تقدم لألحزاب من وعاء أى ضريبة وال تخصم قيمة ال 
 (*)) ١٢مادة (

 واإلجراءات على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد إالال يجوز صرف أموال الحزب  

 .التى يتضمنها نظامه الداخلى 

ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر  

 الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه تإيرادامنتظمة للحسابات تتضمن 

 .الداخلى 

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات  

 ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سالمة موارد إيرادات

 .مكن الجهاز من ذلك الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن ي

 تقرير سنوى عن كافة األوضاع والشئون المالية إعدادوعلى الجهاز المذكور  

 . رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية بهذه التقارير وإخطارللحزب 
 )١٣مادة (

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة  

 .والمحلية 

 

 
 )*() ١٤مادة (

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرة األخرية من املادة بالقانون رقم   (*)

  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرة األخرية من املادة بالقانون رقم  ) *(



 ٨

تعتبر أموال الحزب فى حكم األموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما  

يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق 

أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع ، وال 

 بحضور أحد إالالتلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب يجوز فى غير حالة 

 . اعتبر التفتيش باطال وإالرؤساء النيابة العامة 

 رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية بما اتخذ من إخطارويجب على النيابة العامة  

 . بمقر الحزب خالل ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه إجراء
 

 )١() ١٥مادة (
عدم اإلخالل بالحق فى إصدار الصحف وفقاً لألحكام المنصوص عليها فى القـانون    مع  

 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين علـى             ١٩٩٦ لسنة   ٩٦رقم  

األكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فـى               

  .القانون المذكور
 )٢() ١٦مادة (

ى الحزب إخطار رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليـا وفقـاً              عل

لنظامه األساسى أو الئحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسـه أو أى مـن                 

أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فـى نظامـه األساسـى أو                   

ل عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى           الئحته الداخلية ، وذلك خال    

 . عليه بعلم الوصول 

وال يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا لالنتخابات الرئاسـية               

 .إال بالبيانات التى وردت فى اإلخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك 
 )*() ١٧مادة  (

ن األحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمـة          يجوز لرئيس لجنة شئو    

من هذا القـانون ، الحكـم بحـل         ) ٨(اإلدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة         

الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام               

                                                           
قـد  كانت  و . ١٩٧٩ لسنة   ٣٦قم   إىل  املادة بالقرار بالقانون ر      "فقرة ثانية   "أضيفت   ، وكان قد سبق أن       ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٧بالقانون رقم    معدلة )١(

 . ق دستورية بعدم دستورية نص هذه الفقرة ١٦ لسنة ٢٥ ىف الدعوى رقم ٣/٧/١٩٩٥حكمت احملكمة الدستورية العليا بتاريخ 
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلهـا ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧بالقانون رقم  معدلة )٢(
 ١٩٧٨ لسـنة    ٣٣وقد الغى القانون رقم     ،   ١٩٧٩ لسنة   ٣٦بالقرار بقانون رقم     ، وكان قد سبق تعديلها       ٢٠٠٥ة   لسن ١٧٧بالقانون رقم    معدلة )*(

 .١٩٩٤ لسنة ٢٢١مبوجب القرار بقانون رقم 



 ٩

على طلب لجنة شئون األحزاب ، تخلـف أو زوال          االشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء       

 . من هذا القانون ) ٤(أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خالل السبعة األيام التالية إلعالنه إلـى               

ألكثر من  رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خالل ثالثين يوماً على ا             

 . تاريخ الجلسة المذكورة 

ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة االستعجال أن تأمر مؤقتا             

بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فـى الحالـة                  

فة ، أو فى حالة مـا       المبينة فى الفقرة األولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخال            

إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير من المدعى العام االشـتراكى بعـد تحقيـق يجريـه،                   

من ) ٤(خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى  المادة               

 . هذا القانون 

ـ               مية وفـى   وينفذ قرار اإليقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريـدة الرس

إحدى الصحف اليومية واسعة االنتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحـزب فـى مقـر الحـزب                  

الرئيسى خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلـم الوصـول ،                

وعلى اللجنة ان تعرض أمر الوقف على المحكمة اإلدارية العليا بتشكيلها المشار إليـه فـى           

 هذه المادة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ صدوره بطلـب الحكـم               الفقرة األولى من  

 . بالوقف ، وإال أعتبر األمر كأن لم يكن 

وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ                 

عرض األمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل باألمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهاً               

 . تأجيل نظر الطلب ل

وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثالثة أشهر مـن               

تاريخ الحكم  ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثالثة أشـهر                   

 . من تاريخ الحكم برفض التظلم 

يس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر      ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئ        

التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الـتظلم خـالل                  

 .مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به 

 



 ١٠

 )*() ١٨مادة (

تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً لألحزاب السياسية تـدرج اعتماداتـه بموازنـة مجلـس               

 :، وتتولى لجنة شئون األحزاب السياسية توزيعه على النحو اآلتى الشورى 

مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط الستحقاقها بعد هـذه                ) ١(

المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على األقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلـس                

 .الشعب أو مجلس الشورى 

 يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشـعب          خمسة آالف جنيه عن كل مقعد      ) ٢(

 .أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد 
 )٢() ١٩مادة (

............................... 
 )٢( )٢٠مادة  (

............................... 
 (3)) ٢١مادة  (

ظمة التصال الحزب بأى حزب أو تضع لجنة شئون األحزاب السياسية القواعد المن 

 .تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة 

 إالوال يجوز ألى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى  

 .طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة 

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٣٦بالقرار بقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٧بالقانون رقم  معدلة )*(
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤تان بالقانون رقم ألغيت هاتان املاد )٢(، ) ٢(

   .١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرة األوىل من املادة بالقانون رقم    (3)



 ١١

 الباب الثانى
 العقوبات
 ــــــــــــ

 )١() ٢٢مادة (
 أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على أسسيعاقب بالسجن كل من أنشأ أو  

خالف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو 

فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق 

 .عليه 

 الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير وتكون العقوبة األشغال 

المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات 

العنيفة التى تهدف إلى اإلعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة 

 .أجنبية  

ة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة وتكون العقوبة األشغال الشاق 

 .معادية 

 بحل التنظيمات المذكورة باإلدانةوتقضى المحكمة فى جميع األحوال عند الحكم  

وإغالق أمكنتها ومصادرة األموال واألمتعة واألدوات واألوراق الخاصة بها أو المعدة 

 .الستعمالها 
 )*() ٢٣مادة (

 من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى يعاقب بالحبس كل 

ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف 

 .الذى يطلق على هذا التنظيم 

وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام  

 عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى المجتمع أو ذا طابع

م قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم ـ القتالى ، أو إذا كان التنظياإلعداد

 .بذلك

وتكون العقوبة األشغال الشاقة  المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع  

 .الجانى يعلم بذلكة معادية وكان ـدول

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٥٦بالقرار بقانون رقم عدلت الفقرتان األوىل والثانية من املادة )   ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٦عدلت الفقرتان األوىل والثانية بالقرار بقانون رقم )*(



 ١٢

 
 )٢٤مادة (

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبالغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات  

 .المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم اإلبالغ قبل بدء التحقيق 

ى ـد فـ بعد بدء التحقيق وساعاإلبالغة اإلعفاء من العقوبة إذا تم ـويجوز للمحكم 

 .شف عن مرتكبى الجريمة اآلخرين الك
 )٢٥مادة (

يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به  

قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة ماال أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من 

 .شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب 

إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة وتكون العقوبة السجن  

 .أجنبية 

 .وتقضى المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة كل مال يكون متحصال من الجريمة  
 )*() ٢٦مادة (

يعاقب بالحبس والغرامة التى ال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  

 . من هذا  القانون ٢١ية من المادة من خالف أحكام الفقرة الثان

 

ذى ال تقل مدته عن سنة وال تزيد على خمس سنوات كل ـس الـويعاقب بالحب 

 من ١٢ أو الفقرة األولى أو الثانية من المادة ٩ن خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ـم

 .هذا القانون 

 .ن من هذا القانو٤ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة  
 )٢٧مادة (

ال تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون  

 .آخر 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ١٠٨ة بالقانون رقم معدل   )*(



 ١٣

 الباب الثالث 
 ام ختامية ووقتيةكأح

 ــــــ
 )٢٨مادة (

يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل ) ٧(استثناء من أحكام المادة  

س الشعب ، ان ـى لمجلـمن الفصل التشريعى الحالبهذا القانون وحتى بداية الدور األخير 

 .يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على األقل من أعضاء هذا المجلس
 )٢٩مادة (

فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكى  

تنظيمات ولجان العربى خالل ثالثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات و

 .ومؤتمرات االتحاد المذكور
 )٣٠مادة (

 :تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثالثة الحالية وهى  

 .  حزب مصر العربى االشتراكى -١

 .  حزب األحرار االشتراكيين -٢

 .  حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى -٣

أحزاب طبقا ألحكام هذا وتتمتع بالشخصية االعتبارية وتمارس نشاطها السياسى ك 

القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية 

والسياسية باألوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خالل ثالثين يوما من تاريخ العمل بهذا 

 .القانون 
 )٣١مادة  (

 ما -اعد التى تضعها اللجنة   طبقا للقو-يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية  

يؤول إلى األحزاب المشكلة طبقا ألحكام هذا القانون من أموال هذا االتحاد خالل ستين يوما 

 .من تاريخ العمل به 

 األماكن التى يشغلها إيجارويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق  

دارى أو إلى إحدى وحدات الجهاز اإلاالتحاد المذكور إلى أى من األحزاب المشار إليها 

للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من األشخاص االعتبارية العامة وطبقا للقواعد 

 .التى تضعها اللجنة المركزية 

وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا ألحكام الفقرة السابقة بقوة  

 .القانون محل االتحاد المذكور 
 )٣٢ادة م(



 ١٤

 فى شأن حل ١٩٥٣ لسنة ٣٧من المرسوم بقانون رقم ) ٦(و) ٢(تلغى المادتان  

 تكوين األحزاب التى إعادةاألحزاب السياسية وال يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون 

 ثورتى مبادئخضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو األحزاب  التى تتعارض مقوماتها مع 

 .١٩٧١ مايو سنة ١٥و١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣

 بشأن ١٩٧٢ لسنة ٣٤وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم  

 بشأن حماية ١٩٧٧ لسنة ٢من القرار بقانون رقم ) ٢(حماية الوحدة الوطنية، والمادة 

 .(*)حرية الوطن والمواطن

 .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  
 )٣٣مادة (

 .القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ينشر هذا  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  

  هـ ١٣٩٧ رجب سنة ١٥صدر برياسة الجمهورية فى  

 )  م ١٩٧٧يوليو سنة  ٢ (

 )أنور السادات(

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١٩٤ مبوجب القرار بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢ ، والقرار بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٤ألغى القانون رقم    (*) 
 



 ١٥

  25  1920 

       (*)  

--------- 
 نحن سلطان مصر ؛

ران -ا األم-بعد االطالع على الئحة ترتيب المحاكم الشرعية واإلجراءات المتعلقة بهما الصادر به 

  ١٣٢٨ جمادى الثانية سنة ٢٦و ) ١٩٠٩ ديسمبر سنة ١٠ (١٣٢٧ ذو القعدة سنة ٢٧ان المؤرخان -العالي

 ؛) ١٩١٠ يوليو سنة ٣(

  الصادر فى هذا اليوم ؛٢٤ع على القانون نمرة وبعد االطال

زهر ألصحاب الفضيلة شيخ الجامع ا    أوبعد االطالع على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات            

وشيخ المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتى الديار المصرية، ونائب السادة المالكية وغيرهم مـن               

 العلماء ؛

 ضه علينا وزير الحقانية،وبناء على ما عر

 وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،

 رسمنا بما هو آت

 فى النفقة – الباب األول

 فى النفقة والعدة – القسم األول

----- 

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى   -) ١( ١مادة 

 .  فى الدينلو كانت موسرة أو مختلفة معه

                                                           
 من مارس سنة ٢٥صرية ىف الوقائع امل ( ١٩٢٩ لسنة ٢٥، وقد عدل بالقانون رقم ٦١ وجه واحد من العدد ١٩٢٠ يوليو سنة ١٥الوقائع املصرية ىف  (*)

 لسنة ٤ وبالقانون رقم )١٩٨٥ يوليو سنة ٤ىف ) تابع     ( ٢٧العدد  –   اجلريدة الرمسية ( ١٩٨٥ لسنة ١٠٠وبالقانون رقم   ) ٢٧العدد  – ١٩٢٩
 .٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ ) مكرر٩( اجلريدة الرمسية العدد – ٢٠٠٥

) ( مرفق  – بشأن تعديل أحكام بعض النفقات ( ١٩٧٦ لسنة ٦٢ جدير بالذكر أنه قد صدر القانون رقم ، ومما هو١٩٨٥ لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم  )  ١(
 : ونص على اآلتى ) ٣٣العدد  – ١٢/٨/١٩٧٦اجلريدة  الرمسية ىف 

نفقة أن يستصدر أمرا من احملكمة املنظور أمامها تنظر الدعاوى املتعلقة بنفقة الزوجة أو املطلقة أو األبناء أو الوالدين على وجه االستعجال ولطالب ال  - ١مادة 
 . الدعوى بتقدير نفقة وقتية له

 . والنفاذ املعجل بغري كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة احلضانة أو الرضاعة أو املسكن للزوجة   أو املطلقة أو األبناء أو الوالدين      
كال مقدم من احملكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة ألى من الديون املشار اليها ىف املادة السابقة، ومع ذلك ال جيوز ال يترتب على أى إش - ٢مادة 

 . للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض األوراق على قاضى التنفيذ ليأمر مبا يراه
من هذا القانون مىت طلب احملكوم ) ١(ة أو األبناء أو الوالدين مما نص عليه ىف املادة على بنك ناصر االجتماعى وفاء الديون املستحقة للزوجة أو املطلق – ٣مادة 

له ذلك وقدم الصورة التنفيذية للحكم أو األمر وما يدل على متام اإلعالن، وذلك من أحد فروعه أو من الوحدة التابعة لوزارة الشئون االجتماعية 
 االىت حييل إليها البنك املبالغ احملكوم. 

 . ويكون وفاء البنك ذه الديون ىف حدود املبالغ الىت ختصص هلذا الغرض     
استثناء مما تقرره القوانني ىف شأن قواعد احلجز على املرتبات أو األجور أو املعاشات وما ىف حكمها يكون احلد األقصى ملا جيوز احلجز عليه منها وفاء   - ٤مادة 

 : من هذا القانون ىف حدود النسب اآلتية) ١(لدين مما نص عليه ىف املادة 
 . للزوجة أو املطلقة، وىف حالة وجود أكثر من واحدة يوزع هذا القدر بينهن بنسبة ما حكم به لكل منهن% ٢٥   -أ  

 



 ١٦

 . وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة

 . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العالج وغير ذلك بما يقضى به الشرع

وال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى 

 . ون اذن زوجهاذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت د

  زوجها فى األحوال إذندون   – وال يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية

التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، وال خروجها 

اءة استعمال الحق، أو مناف بإس ) ١(للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط  مشوب 

 . لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن االنفاق مع وجوبه، وال تسقط إال باألداء 

 . أو اإلبراء

 . وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى

قبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إال فيما يزيد على ما يفى وال ي

 . بحاجتها الضرورية

 . ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم مرتبته على ديون النفقة األخرى

 . فى المادة السابقة من تاريخ الطالق  المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما - ٢مادة 

 )٢ (............................................... - ٣مادة 

  القسم الثانى

 فى العجز عن النفقة 

---- 

                                                                                                                                                                      
 . لالبن الواحد أو أكثر على أن يوزع بينهم بنسبة ما حكم به لكل منهم % ٣٥   -ب
 . ن الواحد أو أكثر أو الوالدينللزوجة أو املطلقة واالب% ٤٠ -جـ = 

      . أيا كان دين احملجوز من أجله% ٤٠جيوز أن جتاوز النسبة الىت جيوز احلجز عليها  وىف مجيع األحوال ال  
وما ىف حكمها، وجـب عليـه أن   إذا كان احملكوم عليه بنفقة الزوجة أو املطلقة أو األبناء أو الوالدين من غري ذوى املرتبات أو األجور أو املعاشات   -  ٥مادة 

منها ىف األسـبوع   يودع دين النفقة احملكوم به خزانة بنك ناصر االجتماعى أو فرعه أو وحدة الشئون االجتماعية الذى يقع حمل إقامته ىف دائرة أى
 . األول من كل شهر مىت قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

ام بوفائه من ديون وفقا ألحكام هذا القانون بطريق احلجز اإلدارى على أموال احملكوم عليه ىف حدود املبالغ امللزم لبنك ناصر االجتماعى استيفاء ما ق  - ٦مادة 
 .  بشأن احلجز االدارى١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ا طبقا ألحكام القانون رقم 

قطاع العام وجهات القطاع اخلاص واهليئة العامة للتأمني واملعاشات على الوزارات واملصاحل احلكومية ووحدات احلكم احمللى واهليئات العامة ووحدات ال - ٧مادة 
واهليئة العامة للتأمينات االجتماعية وإدارة التأمني واملعاشات للقوات املسلحة والنقابات املهنية، بناء على طلب من بنك ناصر االجتماعى مرفق به 

من هذا ) ٤(فيد متام اإلعالن أن تقوم خبصم املبالغ اجلائز احلجز عليها وفقا للمادة صورة طبق األصل من الصورة التنفيذية للحكم أو األمر وما ي
 . القانون وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إىل إجراء آخر

 . والدين فنفقة األقارب مث الديون األخرىىف حالة التزاحم بني الديون تكون األولوية لدين نفقة الزوجة أو املطلقة فنفقة األبناء فنفقة ال - ٨مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب باحلبس كل من توصل إىل احلصول على أية مبالغ من بنك ناصر  - ٩مادة 

 . ت   أو أدلة صورية أو مصطنعةاالجتماعى نفاذا حلكم أو ألمر مما نص عليه ىف هذا القانون صدر بناء على إجراءا
 . يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ىف القوانني األخرى  - ١٠مادة 

 . ١٥/٨/١٩٨٥ ىف ٣٣مصححة باالستدراك املنشور باجلريدة الرمسية العدد )   ١(
  .١٩٢٩ لسنة ٢٥ ملغاة بالقانون رقم )  ٢(



 ١٧

 على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان اإلنفاقإذا امتنع الزوج عن  – ٤مادة 

 طلق عليه القاضى اإلنفاقولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم لم يكن له مال ظاهر 

فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حاال، وان أثبته أمهله مدة ال تزيد على شهر، فان 

 . لم يتفق طلق عليه بعد ذلك

وان لم يكن . عليه بالنفقة فى ماله إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم  – ٥مادة 

له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجال، فان لم يرسل ما تنفق منه 

 . زوجته على نفسها أو لم يحضر لإلنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى األجل

مفقودا وثبت أن ال مال له فان كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان 

 . تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضى

 . وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة

 لإلنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت  ايساره واستعد اإلنفاق تطليق القاضى لعدم  - ٦مادة 

 .  لم تصح  الرجعةلإلنفاقتعد فى أثناء العدة، فان لم يثبت ايساره ولم يس

 

  الباب الثانى

 فى المفقود 

--- 

 )١ (ملغاه .......................................  -  ٧مادة 

. إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له، ما لم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة األول – ٨مادة 

 . ياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى عدة وفاة األولفان تمتع بها الثانى غير عالم بح

 

 الباب الثالث

 فى التفريق بالعيب

--- 

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ال يمكن البرء منه أو  – ٩مادة 

واء كان ذلك يمكن بعد زمن طويل وال يمكنها المقام معه اال بضرر كالجنون والجذام والبرص س

العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فان تزوجته عالمة بالعيب أو 

 . علمها، فال يجوز التفريق حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو داللة بعد

 . الفرقة بالعيب طالق بائن - ١٠مادة 

 . يطلب فسخ الزواج من أجلها يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى -١١مادة 

 

  الباب الرابع

 فى أحكام متفرقة   

                                                           
 . ١٩٢٩ لسنة ٢٥ملغاة بالقانون رقم )   ١(



 ١٨

----- 

 )١ (ملغاه ........................................ - ١٢مادة  

 .  على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية-١٣مادة 

 )١٩٢٠ يولية سنة ١٢ (١٣٣٨ال سنة  من شو٢٥صدر بسراى رأس التين فى 
 
 
 ١٩٢٩ لسنة ٢٥مرسوم بقانون رقم 

  (*)خاص ببعض أحكام األحوال الشخصية 
___ 

  ملك مصر األولنحن فؤاد 
  ١٩٢٨ لسنة ٤٦بعد االطالع على امرنا رقم 

 ٢٧لرقيمان  العاليان ااألمران المتعلقة بها، الصادر بهما واإلجراءاتوعلى الئحة ترتيب المحاكم الشرعية 
 ،  )١٩١٠ يوليو ٣ ( ١٣٣٨ جمادى الثانية سنة ٢٦و ) ١٩٠٩ ديسمبر ١٠ (١٣٣٧من ذى القعدة سنة 

 الصادر فى هذا اليوم المعدل للمادة ٢٤، والقانون نمرة ١٩٢٠ لسنة ٢٥وبعد االطالع على القانون نمرة 
  من الالئحة المذكورة، ٢٨٠

  وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية،
 ء، اوموافقة رأى مجلس الوزر

 :رسمنا بما هو آت 
  الطالق -١

___ 
 .يقع طالق السكران والمكره   ال- ١مادة 
 .غير  يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه ال  ال- ٢مادة 
 .ال واحدة إيقع  شارة الإالطالق المقترن بعدد لفظا أو  - ٣مادة 
 .ال بالنية إيقع بها الطالق  ت الطالق وهى ما تحتمل الطالق وغيره ال كنايا- ٤مادة 
ال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على مال وما نص على إ كل طالق يقع رجعيا - ٥مادة 

 .١٩٢٠ سنة ٢٥كونه بائنا فى هذا القانون والقانون نمرة 
يقاع إقه لدى الموثق المختص خالل ثالثين يوما من شهاد طالإ على المطلق أن يوثق - )٢( مكررا ٥مادة 

 .الطالق 

                                                           
 . ١٩٢٩ لسنة ٢٥ملغاة بالقانون رقم     )١(

يوليه ٤ىف ) تابع  ( ٢٧اجلريدة الرمسية ـ العدد  ( ١٩٨٥لسنة ١٠٠، وقد عدل بالقانونني رقمى ٢٧ العدد ١٩٢٩ مارس سنة ٢٥الوقائع املصرية ىف   (*)
  ) .ب(  مكرر ٢٢ العدد - ١٩٩٢ول يوليه سنة أ اجلريدة الرمسية ىف ١٩٩٢ لسنة ٣٣و ) ١٩٨٥سنة 

يعمل به من تاريخ نشر احلكم الصادر من احملكمة الدستورية العليا " ... نصت املادة السابعة منه على أن   وقد١٩٨٥لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم  )٢(
 .خ نشره مكررا فيسرى حكمها من اليوم التاىل لتاري) ٢٣(، وذلك فيما عدا حكم املادة ١٩٧٩لسنة ٤٤بعدم دستورية القرار بقانون رقم 



 ١٩

يقاع إعالن إوتعتبر الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق  

شهاد الطالق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، إالطالق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة 

 .در بها قرار من وزير العدل جراءات التى يصإلوفق ا

، فال تترتب آثاره من حيث ةالزوج) 1(ال إذا أخفاه الزوج عن إيقاعه إوتترتب آثار الطالق من تاريخ  

 .ال من تاريخ علمها به إالميراث والحقوق المالية األخرى 

 

  الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر-٢

__ 

 
بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن ضرار الزوج إإذا ادعت الزوجة  - ٦مادة 

 اإلصالحتطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن 
بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على 

 ) .١٠،١١ ،٩ ،٨ ،٧(الوجه المبين بالمواد 
ال فمن غيرهم ممن لهم خبرة إ أمكن وإنن يكونا عدلين من أهل الزوجين أيشترط فى الحكمين  -) 2( ٧مادة 

 .صالح بينهما إلبحالهما وقدرة على ا
 : )3( - ٨مادة 

يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أال تجاوز مدة ستة أشهر )  أ( 

وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل . الحكمين والخصم بذلك وتخطر المحكمة 

 .وبأمانة 

تزيد على ثالثة أشهر فإن لم يقدما  يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة ال) ب( 

 .تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين 

 .إخطارهحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم يؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أ ال -)4( ٩مادة 

 بينهما على أية اإلصالحسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدهما فى أن يتعرفا أوعلى الحكمين  

 .طريقة ممكنة 

  :اإلصالح إذا عجز الحكمان عن -  )5( ١٠مادة 

 بطلقة بائنة دون مساس بشئ  كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليقاإلساءة  فان كانت -١ 

 .من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق 

 (*) كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به اإلساءة  إذا كانت -٢ 

 .الزوجة 

                                                           
  .١٥/٨/١٩٨٥ ىف ٣٣مصححة باالستدراك املنشور باجلريدة الرمسية العدد   ) 1(

 .١٩٨٥ لسنة ١٠٠ معدلة بالقانون رقم ) 2(

 .١٥/٨/١٩٨٥ىف ٣٣ومصححة باالستدراك املنشور باجلريدة الرمسية ـ العدد  . ١٩٨٥لسنة ١٠٠ معدلة بالقانون رقم ) 3(

  .١٩٨٥نة  لس١٠٠ معدلة بالقانون رقم ) 4(

  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم )  5(

  .١٥/٨/١٩٨٥ىف ٣٣مصححة باالستدراك املنشور باجلريدة الرمسية العدد   (*)



 ٢٠

 .اإلساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة إذا كانت -٣ 

 . وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل -٤ 
 على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتمال على األسباب التى بنى عليها، فان لم -  )1(١١مادة 

وإذا ) ٨( وحلفته اليمين المبينة فى المادة اإلصالحيتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على 
، وان عجزت المحكمة اإلثباتاختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى  

عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها  استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطالق قضت 
 وإلزامهاعضها  حقوق الزوجة المالية كلها أو بإسقاطالمحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع 

 . كان لذلك كله مقتضى أنبالتعويض المناسب 

ن يبين  أ على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته االجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه               - )2( مكررا   ١١مادة  

خطارهن بـالزواج   إوعلى الموثق   . قامتهن  إقرار اسم الزوجة أو الزوجات الالتى فى عصمته ومحال          إلفى ا 

 . بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصولالجديد

معنوى  ن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادى أوأويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها  

 .ال يتزوج عليها أيتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد 

ويسقط حق الزوجة فى طلب . نة  بينهما طلقها عليه طلقة بائاإلصالحفإذا عجز القاضى عن  

التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إال إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو 

 .ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى . ضمنا 

تطليق وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب ال 

 .كذلك 

 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجـة مـن تـاريخ                 - )3( مكررا ثانيا    ١١مادة  

 .االمتناع 

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بإعالن على يد  

 . المسكنإلعالنامحضر لشخصها  أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا 

وللزوجة االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية خالل ثالثين يوما من تاريخ هذا االعالن،  

وعليها أن تبين فى صحيفة االعتراض األوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإال حكم 

 .بعدم قبول اعتراضها 

 .يعاد االعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء م 

 النزاع بينهما إلنهاءوعلى المحكمة عند نظر االعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل  

صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخالف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت 

 .من هذا القانون ١١الى ٧ فى المواد من جراءات التحكيم الموضحةإالمحكمة 

 

 

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم )  1(

 .١٩٨٥لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم )  2(
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 ٢١

  التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه -٣
 ــــ

 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنا إذا - ١٢مادة 
 . منه اإلنفاقتضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع 

ائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجال واعذر إليه بأنه يطلقها عليه ان لم ن أمكن وصول الرسإ - ١٣مادة 
 . معها أو ينقلها إليه أو يطلقهالإلقامةيحضر 

 . بائنة هفإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فرق القاضى بينهما بتطليق 
 .ر وضرب أجل عذاأوان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بال  

 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنين فأكثر أن تطلب إلى - ١٤مادة 
 .نفاق منه إلالقاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع ا

 
 

  دعوى النسب -٤
__ 

ب لولد زوجة ثبت عدم التالقى بينها وبين زوجها من حين العقد نكار دعوى النسإلتسمع عند ا  ال– ١٥مادة 
وال لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا 

 .أتت به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة 

 
  النفقة والعدة -٥

 ـــ

ال تقل النفقـة فـى   أالزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على  تقدر نفقة الزوجة بحسب حال    - )1( ١٦مادة  

 .حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية 

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه  

بحكم غير مسبب ) ضرورية بحاجتها ال(فى مدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة 

 .واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ 

 أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، (*)وللزوج  

 .يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية بحيث ال

 .تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق   ال– ١٧مادة 

نكار دعوى اإلرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ إلتسمع عند ا كما أنه ال 

 .الطالق 

 واليجوز تنفيذ حكم بنفقه صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق   ال– ١٨مادة 

ال بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ إيجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره 

 .الطالق 

                                                           
  .١٩٨٥لسنة ١٠٠ن رقم معدلة بالقانو)  1(

  .١٥/٨/١٩٨٥ىف ٣٣ مصححة باالستدراك املمنشور باجلريدة الرمسية العدد (*)



 ٢٢

بسبب مـن    الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال - )1(  مكـررا  ١٨مادة  

اعاة حال المطلق يسرا وعسرا     قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمر           

 .ن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط أوظروف الطالق ومدة الزوجية، ويجوز 

 : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه - )2( مكررا ثانيا ١٨مادة 

 االبن وتستمر نفقة األوالد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم 

الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزا عن الكسب آلفة بدنية أو عقلية أو 

 .بسبب طلب العلم المالئم ألمثاله والستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه 
كفل لألوالد العيش فى المستوى ويلتزم األب بنفقة أوالده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما ي 

 .الالئق بأمثالهم 
 .نفاق عليهم إلوتستحق نفقة األوالد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن ا 

 على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل - )3( مكررا ثالثا ١٨مادة 
 .غل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة المناسب فإذا لم يفعل خالل مدة العدة، استمروا فى ش

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن  
 .المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة 

ويخير القاضى الحاضنة بين االستقالل بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها أجر مسكن مناسب  
 .لمحضونين ولها ل

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أوالده إذا كان من حقه ابتداء االحتفاظ به  
 .قانونا 

وللنيابة العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى  
 .تفصل المحكمة فيها 

 
 رــالمه-٦

 ـــ
ال إ اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه  إذا- ١٩مادة 

 .ن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل أإذا ادعى ماال يصح 
 .وكذلك الحكم عند االختالف بين أحد الزوجين وورثة اآلخر أو بين ورثتهما  

 
 )4(  سن الحضانة-٧

 ــــ

أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى نتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير ي  )1( -٢٠مادة 

الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير 

 .سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
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 ٢٣

 .مثل ذلك عند عدم وجود األبوين ولكل من األبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة ولألجداد  

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان اليضر بالصغير أو الصغيرة  

 .نفسيا 

ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى  وال 

اجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم و

 .لمدة يقدرها 

ويثبت الحق فى الحضانة لألم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى باألم على من يدلى باألب،  

 .ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التالى 

علت، فاألخوات الشقيقات، فاألخوات ألم، فاألخوات ألب، األم، فأم األم وان علت، فأم األب وان  

فبنت األخت الشقيقة، فبنت األخت ألم، فالخاالت بالترتيب المتقدم فى األخوات، فبنت األخت ألب، فبنات األخ 

بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخاالت األم بالترتيب المذكور، فخاالت األب بالترتيب 

 . فعمات األم بالترتيب المذكور فعمات األب بالترتيب المذكورالمذكور،

فإذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة  

النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق فى االرث، مع مراعاة 

 . االخوة تقديم الجد الصحيح على

فإذا لم يوجد أحد من هؤالء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات  

 :على الترتيب اآلتى 

 .الجد ألم، ثم األخ ألم، ثم ابن األخ ألم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال ألب فالخال ألم  

 
  المفقود -٨

 ــــ
 .ود الذى يغلب عليه الهالك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده  يحكم بموت المفق- )2( ٢١مادة 

ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت انه كان على ظهر سفينة  
 .  العمليات الحربية أثناء القوات المسلحة وفقد أفرادغرقت، أو كان فى طائرة سقطت، أو كان من 

، وبعد  التحرى واستظهار القرائن األحوالزراء أو وزير الدفاع، بحسب ويصدر رئيس مجلس الو 
ويقوم هذا .  فى حكم الفقرة السابقة أمواتا المفقودين الذين اعتبروا بأسماءالتى يغلب معها الهالك، قرارا 
 .القرار مقام الحكم بموت المفقود 

 تقل أالود بعدها إلى القاضى على  يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقاألخرى األحوالوفى  
 سنوات، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة ان كان المفقود حيا أو أربععن 
 . ميتا 

                                                                                                                                                                      
  .١٩٨٥لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم )  1(

  :أن، وقد نصت املادة الثانية من هذا القانون على ١٩٩٢ لسنة ٣٣معدلة بالقانون رقم )  2(
 ىف تاريخ العمل األقلسنة على  ومضى على فقده ٢١ هذا القانون على ما سبق فقده ىف اى من احلاالت الواردة ىف الفقرة الثانية من املادة أحكامتسرى  

 . ذا القانون 



 ٢٤

 عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع -) 1( ٢٢مادة  

 المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين باعتباره ميتا على الوجه المبين فى

  .األخرىوقت الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار 

 

  أحكام عامة- ٩

 ــــ

 .يوما ٣٦٥هى السنة التى عدد أيامها ) ١٨الى ١٢( المراد بالسنة فى المواد من - ٢٣مادة 

تجاوز مائتى جنيه أو   ستة أشهر وبغرامة ال(*)تجاوز   يعاقب المطلق بالحبس مدة ال-)2( كررام٢٣مادة 

من هذا ) مكررا ٥(حدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من األحكام المنصوص عليها فى المادة إب

 .القانون

ه االجتماعية أو كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالت 

 .مكررا ١١ زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خالف ما هو مقرر فى المادة إقامةمحال 

تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأى من  تزيد على شهر وبغرامة ال ويعاقب الموثق بالحبس مدة ال 

 .تجاوز سنة  دة الويجوز أيضا الحكم بعزلة أو وقفه عن عمله لم.االلتزامات التى فرضها عليه القانون 

 التى تتضمن أحكاما بشأن النفقة ١٩٢٠ سنة ٢٥من القانون نمرة ) ١٢، ٧، ٣( تلغى المواد -) 3( ٢٤ مادة

 .ومسائل أخرى متعلقة باألحوال الشخصية 

 . على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية- ٢٥مادة 

ذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين نأمر بأن يبصم ه 

 الدولة،

 ) .١٩٢٩ مارس سنة ١٠ ( ١٣٤٧ رمضان سنة ٢٨صدر بسراى عابدين فى  

                                                           
  :أن، وقد نصت املادة الثانية من هذا القانون على ١٩٩٢ لسنة ٣٣معدلة بالقانون رقم  ) 1(

 تاريخ  ىفاألقل ومضى على فقده سنة على ٢١ من احلاالت الواردة ىف الفقرة الثانية من املادة أى هذا القانون على ما سبق فقده ىف أحكامتسرى  
 .العمل ذا القانون 

 .١٩٨٥لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم  ) 2(
 .١٥/٨/١٩٨٥ىف ٣٣مصححة باالستدراك املنشور باجلريدة الرمسية العدد   (*)

  على أنه ١٩٨٥لسنة ١٠٠هذا وقد نصت املادة الرابعة من القانون رقم )  3(
سها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص احملاكم االبتدائية مبقتضى أحكام هذا القانون على احملاكم اجلزئية أن حتيل دون رسوم ومن تلقاء نف"  

 .وذلك باحلالة الىت تكون عليها 
 . إليه مع تكليفه باحلضور ىف املواعيد العادية أمام احملكمة الىت أحيلت إليها الدعوى اإلحالةوىف حالة غياب أحد اخلصوم يعلن قلم الكتاب أمر  
 ."التسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى احملكوم فيها، وتبقى خاضعة ألحكام النصوص السارية قبل العمل ذا القانون و 

 



 ٢٥

     
  89  1960 

        
   (*)  

 
 باسم األمة  

 رئيس الجمهورية  

 بعد االطالع على الدستور المؤقت ؛ 

 المتضمن الدخول إلى األراضى السورية والخروج ١٩٥٢ لسنة ٥٤وعلى المرسوم التشريعى رقم  

  السورى ؛اإلقليم فيها الصادر فى واإلقامةمنها 

 فى شأن جوازات السفر واقامة األجانب الصادر فى ١٩٥٢لسنة  ٧٤وعلى المرسوم بقانون رقم  

  المصرى ؛اإلقليم

عن أبناء دول الجامعة العربية ) التأشيرات (  بإلغاء السمات ١٩٥٥ لسنة ٢٨وعلى القانون رقم  

  السورى ؛اإلقليمالصادر فى 

نيين الصادر فى  بشأن وثائق سفر مؤقتة للالجئين الفلسطي١٩٥٥ لسنة ٤٤٨وعلى القانون رقم  

  السورى ؛اإلقليم

) تأشيرة (  الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة بإعفاء ١٩٥٥ لسنة ١٦٠٣وعلى المرسوم رقم  

 الصادر فى االقليم السورى ؛

 جوازات السفر بين الجمهورية السورية والمملكة بإلغاء ١٩٥٦ لسنة ٢٥٥وعلى القانون رقم  

  السورى ؛اإلقليم األردنية الهاشمية الصادر فى

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، 

 :قرر القانون اآلتى 

 الباب األول

 قواعد عامة

 ـــــ

 .(*)جمهورية مصر العربية  يعتبر أجنبيا، فى حكم هذا القانون، كل من ال يتمتع بجنسية - ١مادة 

                                                           
و رقم  ) ٤٠ العدد ١٩٦٨ اكتوبر ٣اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٦٨ لسنة ٤٩ وقد عدل بالقوانني ارقام ٧١ العدد - ١٩٦٠ مارس سنة ٢٤اجلريدة الرمسية ىف  (*)

 يونيه ٣٠اجلريدة الرمسية  ىف  ( ١٩٩٦ لسنة ٩٩، وبالقانون رقم ) تابع أ ٣١ العدد - ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤ىف ) اجلريدة الرمسية  ( ١٩٨٣ لسنة ١٠٠
  .٧/٥/٢٠٠٥بتاريخ )  مكرر١٨( اجلريدة الرمسية العدد – ٢٠٠٥ لسنة ٨٨ وبالقانون رقم ،)ب( مكررا ٢٥ العدد - ١٩٩٦سنة 

 ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٣، ١١، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢، ١قام  املواد أر (*)
 بناء علـى    ٤٣،  ٦ مكرراً وألغيت املادتان     ٣١، كما أضيفت املادة     ٧/٥/٢٠٠٥ مكرر بتاريخ    ١٨ اجلريدة الرمسية العدد     ٢٠٠٥ لسنة   ٨٨مستبدلة بالقانون رقم    

 .ون املشار إليهذات القان



 ٢٦

حمل جواز سفر أو وثيقة ال يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إال لمن ي – ٢مادة 

صادرتين من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو أى سلطة أخرى معترف بها يخوالنه العودة إلى 

 .البلد الصادر منها

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات 

 . ة مصر العربية لهذا الغرضالدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهوري

ال يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إال من األماكن التى يحددها وزير الداخلية  – ٣مادة 

بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى 

 (*).تقوم مقامه

مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى األجنبى من أحكام يجوز بإذن خاص من مدير  – ٤مادة 

 .المادتين السابقتين

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البالد العربية واألجنبية أو قسما خاصاً منهم من  – ٥مادة 

 .الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر

 (*).ة بجمهورية مصر العربيةعلى منطقة محددويجوز قصر هذا اإلعفاء  

 يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على األجانب قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية - ٦مادة 

وله أن يبين حاالت اإلعفاء من الحصول على " تأشيرة " العربية المتحدة الحصول على إذن خاص 

 .هذا اإلذن 

التى يرخص لها فى منحه ومدة صالحيته وقيمة الرسم  والسلطة اإلذنويحدد هذا القرار شروط منح  

 .الذى يحصل، على أال يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية 

يجب على ربابنة السفن وقائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولهم إلى جمهورية مصر  – ٧مادة 

 بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً

مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين 

ال يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن 

 (*). أو الصعود إليهايمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة

 

 الباب الثانى

 تسجيل األجانب

 ـــــ

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خالل سبعة أيام  – )١( ٨مادة 

من اليوم التالى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل 

لشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، األجانب أو مقر ا

والغرض من حضورهم، ومدة اإلقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه 

 .إلقامتهم العادية، وتاريخ بدء اإلقامة، وغير ذلك من البيانات واألوراق المثبتة لشخصيتهم

                                                           
  ١٩٦٨ لسنة ٤٩وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم  . ١٩٩٦ لسنة ٩٩   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٧

بالغ مكتب تسجيل األجانب أو مقر الشرطة إ إقامتهم الدول قبل تغيير محال ويجب على رعايا تلك 

ن يتقدموا خالل أخرى وجب عليهم أالذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة 

لمختص أو مقر الشرطة ااألجانب  الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل إقامتهميومين من وقت وصولهم إلى محال 

 . فى المدينة التى انتقلوا إليها 

  )١(.... .... .... .... ....  - ٩مادة 

 )٢(....  .... .... .... ....  - ١٠مادة 

 من هذا القانون ٨يجوز أن يعفى األجنبى من شرط الحضور شخصياً المشار إليه فى المادة  -١١مادة 

 .لةالعتبارات خاصة بالمجامالت الدولية أو ألعذار مقبو

وفى هذه الحالة يحرر اإلقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو  

 .مقر الشرطة المختص خالل سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر العربية

جنبيا أوى ى محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آأيجب على مدير الفندق أو النزل أو  - ١٢مادة 

بالغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع  فى دائرته سكن إأو أسكنه أو أجر له محال للسكن 

 كذلك اإلبالغ ساعة من وقت نزوله لديه وعليه ٤٨جنبى ومحل سكنه خالل ألجنبى عن اسم هذا األا

 .  ساعة٤٨عند مغادرة االجنبى خالل 

 المنوه عنه خالل المدة التى يحددها وزير إلبالغباوعلى مؤجرى محل السكن الحاليين القيام  

 . الداخلية

 يقدموا متى طلب منهم جواز جمهورية مصر العربية أن فى إقامتهم على األجانب خالل مدة - ١٣مادة 

وراق وان يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وان ألالسفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من ا

 إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد يتقدموا عند الطلب

 . لهم 

 من أيام مقر الشرطة خالل ثالثة إبالغويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة  

 . تاريخ الفقد أو التلف 

جانب أو مقر الشرطة الذى يقع  يقدم إلى مكتب تسجيل األأن أجنبيا يجب على كل من يستخدم - ١٤مادة 

 األجنبى ساعة من وقت التحاق ٤٨محل العمل فى دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خالل 

 ان يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة األجنبىبخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة 

 . ساعة من انقطاع عالقته به ٤٨خالل 

 من قانون اإلجراءات الجنائية، لمدير مصلحة ٣، ٢ مكرراً فقرة ١٨ن أحكام المادة استثناء م – ١٥مادة 

الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه وألعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص 

 . من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه١٦، ١٤، ١٣، ١٢، ٨عليها فى المواد 

 .نقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمويترتب على التصالح ا

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٩٩ملغاتان بالقانون رقم )   ٢(، )١(
 ١٩٦٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم  ) ٣(



 ٢٨

 

 الباب الثالث 

  اإلقامةتراخيص 

 ــــ

على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصالً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن  -١٦مادة 

 . يغادرها حال انتهاء إقامته

 : إلى ثالث فئات اإلقامة يقسم األجانب من حيث - ١٧مادة 

 . خاصة إقامة ذوى أجانب  )١( 

 .  عادية إقامة ذوى أجانب  )٢( 

 . مؤقتة إقامة ذوى أجانب  )٣( 

 :  الخاصة هم اإلقامة األجانب ذوو - ١٨مادة 

 ٧٤األجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم  )أ ( 

 .عمل بهذا القانون ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ ال١٩٥٢لسنة 

األجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على  )ب( 

 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا ١٩٥٢ لسنة ٧٤تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 

 .القانون وكانوا قد دخلوا البالد بطريق مشروع

م فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات األجانب الذين مضى على إقامته  )ـج( 

وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البالد بطريق 

مشروع، وكذلك األجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها 

و يؤدون خدمات علمية أو إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة لالقتصاد القومى أ

  .ثقافية أو فنية للبالد 

العلماء ورجال األدب والفن والصناعة واالقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبالد  )د ( 

 .الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية

يكونوا فى  وذلك ما لم ،قامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلبإلفراد هذه الفئة فى األويرخص  

 . .من هذا القانون ٢٦إحدى الحاالت المنصوص عليها فى المادة 

 : قامة العادية هم إل األجانب ذوو ا- ١٩مادة 

األجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ 

خ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا  ولم تنقطع إقامتهم حتى تاري١٩٥٢ لسنة ٧٤نشر المرسوم بقانون رقم 

 .البالد بطريق مشروع

 .قامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدهاإلفراد هذه الفئة فى األويرخص  



 ٢٩

 المؤقتة، وهم الذين ال تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من اإلقامة األجانب ذوو - )١( ٢٠مادة 

 أقصاها مدة اإلقامة هذه الفئة ترخيصاً فى أفرادية منح مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنس

 . سنة قابله للتجديد

 خمس سنوات قابلة أقصاها لمدة اإلقامةومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى  

 . التى يصدر بها قرار منه واألوضاعللتجديد وفقا للشروط 

 وتجديدها وميعاد اإلقامة الخاصة بالترخيص فى اإلجراءات يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره - ٢١مادة 

 . طلبها 

 من هذا القانون الغياب فى الخارج ١٩، ١٨ال يجوز ألحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين  – ٢٢مادة 

مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير 

 الجوازات والهجرة والجنسية ألعذار يقبلها وال يجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على مصلحة

 .سنتين 

 . قامة المرخص له فيهاإلجنبى فى األحكام المتقدمة سقوط حق األويترتب على مخالفة ا 

دمة جنبية أو للخألويستثنى من ذلك األجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات ا 

 . يثبت ذلك  إذا قدموا ماأو ألعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية جبارية إلا

ن يخالف هذا الغرض أ لغرض معين اإلقامة الذى رخص له فى الدخول أو فى لألجنبى ال يجوز - ٢٣مادة 

 . الهجرة والجنسية و بذلك من مدير مصلحة الجوازات إذنال بعد الحصول على إ

والده القصر الذين يعيشون فى كنفه أ الشخص المرخص له فيها وإال الخاصة باإلقامة ال ينتفع - ٢٤مادة 

جمهورية مصر قامتها الشرعية فى إ وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على ،لحين بلوغ سن الرشد

ج طالما ظلت الهجرة والجنسية بالزواوعالن مدير عام مصلحة الجوازات إسنتان من تاريخ العربية 

 .الزوجية قائمة 

  

 الباب الرابع

 اإلبعاد 

 ــــ

 .  لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد األجانب - ٢٥مادة 

 ال يجوز إبعاد األجنبى من ذوى اإلقامة الخاصة إال إذا كان فى وجوده ما يهّدد أمن الدولة أو - ٢٦مادة 

 أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو السكينة سالمتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى

 ٢٩العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض األمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

 .وموافقتها 

 . لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات اإلبعاد - ٢٧مادة 

 .راءات التى تتبع فى إصدار قرار اإلبعاد وإعالنه وتنفيذه  يبين وزير الداخلية اإلج- ٢٨مادة 

 : تشكل لجنة اإلبعاد على الوجه اآلتى - ٢٩مادة 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٩٩  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٠

 رئيسا... ... ... ... ... ...  .مساعد أول وزير الداخلية لألمن ) ١(

 عضواً..... رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ) ٢(

 عضواً............. الهجرة والجنسية مدير مصلحة الجوازات و) ٣(

 عضواً... ... .... ... مدير اإلدارة القنصلية بوزارة الخارجية ) ٤(

 عضواً... ... ... ... .... ...مندوب عن مصلحة األمن العام  ) ٥(

ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثالثة أعضاء على . وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها  

 وتصدر القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوى األصوات يرجح الرأى الذى منه -األقل 

 .الرئيس

مقرر اللجنة مدير إدارة اإلقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أو من يقوم ويتولى أعمال  

 .مقامه 

 .وتبدى اللجنة رأيها فى أمر اإلبعاد على وجه السرعة  

الهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على األجنبى الذى صدر قرار ولحة الجوازات  لمدير مص- ٣٠مادة 

بإبعاده وتعذر تنفيذه، اإلقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى 

 . وذلك إلى حين إبعاده ،القراريحددها 

إال بإذن من وزير مهورية مصر العربية ج ال يسمح لألجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى - ٣١مادة 

 .الداخلية 

 لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل األجنبى من غير ذوى اإلقامة -مكرراً ٣١مادة 

 (*):الخاصة وذلك فى األحوال اآلتية

ممنوحة دخول البالد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص باإلقامة بعد نهاية المدة ال -١

 .له بموجب تأشيرة الدخول

 .مخالفة الغرض الذى حصل على اإلقامة من أجله -٢

عدم مغادرة البالد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته، إال إذا تقدم بطلب لتجديد إقامته  -٣

 .قبل انتهاء مدة إقامته األصلية ووفق عليه

عالنه برفض منحه اإلقامة أو تجديدها، عدم مغادرة البالد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إ -٤

ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز األجنبى أو تحديد إقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر 

 .قابلة للتجديد لحين انتهاء إجراءات ترحيله

 

 الباب الخامس

 أنواع التأشيرات

 ــــ

                                                           
  .٢٠٠٥  لسنة٨٨ أضيف بالقانون رقم  (*)



 ٣١

لخارجية أنوع التأشيرات ومدة صالحيتها تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير ا – ٣٢مادة 

وشروط وإجراءات منحها واإلعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على أال تجاوز مبلغ 

 .خمسين جنيهاً وحاالت اإلعفاء منها كلياً أو جزئياً 

 

 الباب السادس

 وثائق سفر تصرف لبعض فئات من األجانب والالجئين

 ــــ

يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى لبعض فئات من تحدد بقرار  – ٣٣مادة 

األجانب والالجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على أال تجاوز مبلغ 

 . ثالثين جنيها وحاالت اإلعفاء منها كلياً أو جزئياً 

ات تحديد الممنوعين من مغادرة البالد أو من تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراء – ٣٤مادة 

 .الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها

 " . ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها

كال وأوضاع بطاقات االقامة والترخيص باالقامة والنماذج  يصدر وزير الداخلية قرارا بأش- )١( ٣٥مادة 

 .واإلقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى تتضمنها تلك النماذج واإلقرارات

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على تراخيص وبطاقات اإلقامة  -)1( ٣٦مادة 

 .ن جنيهاً، وكذلك حاالت اإلعفاء منها كلياً أو جزئياًعلى أال تجاوز مبلغ خمسي

 

 الباب السابع

 عفاءاتاإل

 ــــ

 :على فيما يتعلق بتراخيص اإلقامة والتسجيل ال تسرى أحكام هذا القانون  - ٣٧مادة 

طالما جمهورية مصر العربية أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى األجنبى المعتمدين فى )  ١( 

غير ويتبع فى شأن أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى األجنبى ة الدولة التى يمثلونها، كانوا فى خدم

 .مبدأ المعاملة بالمثل جمهورية مصر العربية المعتمدين فى 

جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها بالبالد، السفن والطائرات القادمة إلى أطقم وركاب ) ٢( 

 .ها قرار من وزير الداخليةوذلك وفقاً للقواعد التى يصدر ب

لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك رعايا الدول المجاورة )  ٣( 

الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود فى نطاق األحكام المنصوص عليها فى 

 .االتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٤٩ معدلتان بالقانون رقم )١(
 



 ٣٢

عفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها وذلك فى حدود تلك الم)  ٤( 

 .االتفاقيات

 .من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص العتبارات خاصة بالمجامالت الدولية) ٥( 

 

 الباب الثامن

 العقوبات

 ــــ

من هذا  ٣٠المادة أحكام خالف يله أو ترح كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو - ٣٨مادة 

القانون يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال 

تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم اإلخالل بتنفيذ قرار اإلبعاد أو 

 " . ال تقل عن ستة أشهرالترحيل، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة 

 . بالحبس مع الشغل مدة ال تقل عن سنة ٣١ يعاقب كل من خالف حكم المادة - ٣٩مادة 

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين األخرى يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين - ٤٠مادة 

ن كل من أبدى أمام السلطات جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتيألفى وبغرامة ال تزيد على 

وراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أالمختصة أقواال كاذبة أو قدم إليها 

 .العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته 

تزيد على  بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين األخرى، يعاقب بالحبس مدة ال اإلخالل مع عدم - ٤١مادة 

حدى هاتين العقوبتين، كل إجنيه أو بألف جنيه وال تزيد على مائتى شهر وبغرامة ال تقل عن ستة أ

 .والقرارات الصادرة تنفيذاً لها  من هذا القانون ٧، ٣، ٢من خالف أحكام المواد 

ف ألوتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن 

والقرارات الصادرة تنفيذا لها  ٤٠، ٣، ٢جنيه، فى حالة مخالفة أحكام المواد خمسة آالف جنيه وال تزيد على 

إذا كان المخالف أو األجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع 

فى مناطق الحدود التى يصدر ا القانون  من هذ٣العالقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة 

 " .بتحديدها قرار من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير الخارجية 

، ٣، ٢ بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى االحوال المبينة فى المواد اإلخاللومع  عدم  

 .  عن البالد األجنبىمن هذا القانون، إبعاد  ١٦

 من هذا ١٤، ١٣، ١٢، ٨خالف أحكام المواد يكل من مائة جنيه ب بغرامة ال تجاوز  يعاق-) ١( ٤٢مادة 

 من هذا القانون بغرامة قدرها مائة جنيه خالل ١٦القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 

 .الستة األشهر األولى من التخلف وتكون الغرامة مائتى جنيه إذا زادت مدة التخلف عن ذلك

 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على ألفى ٢٣ خالف أحكام المادة ويعاقب كل من

 .جنيه مع جواز ترحيله خارج البالد

 ملغاه .........................................  - ٤٣مادة 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٩٩معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٣٣

 والقانون ١٩٥٢ لسنة ٧٤ والمرسوم بقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٥٤ يلغى المرسوم التشريعى رقم - ٤٤مادة 

 والقانون ١٩٥٥ لسنة ١٦٠٣ والمرسوم رقم ١٩٥٥ لسنة ٤٤٨ والمرسوم بقانون رقم ١٩٥٥ لسنة ٢٨رقم 

 . المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ١٩٥٦ لسنة ٢٥٥رقم 

 . لتنفيذه  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات الالزمة- ٤٥مادة 

  )١٩٦٠ مارس سنة ١٨ ( ١٣٧٩ رمضان سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

 )جمال عبد الناصر     (            

 



 ٣٤

   
  43  1979 

     (*) 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 بعد االطالع على الدستور، 

  بإصدار قانون نظام اإلدارة المحلية،١٩٧٥ لسنة ٥٢وعلى القانون رقم  

 :قرر القانون اآلتى

 )المادة األولى ( 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام اإلدارة المحلية  

 )المادة الثانية ( 

ل بهذا القانون فيما ال يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العم 

 .يتعارض مع أحكام القانون المرافق 

 )المادة الثالثة ( 

تتخذ اإلجراءات الالزمة لنقل االعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل  

دات اعتبارا من االختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات اإلدارة المحلية، إلى موازنات هذه الوح

 . من القانون المرافق ١٤٢، ومع مراعاة أحكام المادة ١٩٨٠السنة المالية 

                                                           
 : تابع، وقد عدل بالقوانني أرقام ٢٥ العدد ١٩٧٩ يونية سنة ٢١اجلريدة الرمسية ىف  (*)

 ، )١٩٨١ يونية سنة ٢٥اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨١ لسنة ٥٠ - 
 ، ) مكرراً ج ٤٣ العدد - ١٩٨١ أكتوبر سنة ٢٧الرمسية ىف اجلريدة  ( ١٩٨١ لسنة ١٦٨ - 
 ، )٢٥ العدد - ١٥/٤/١٩٨٢اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٢ لسنة ٢٦ - 
 ،) مكرراً ٢٤ العدد - ٢١/٦/١٩٨٦اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٦ لسنة ٨٤ - 
 ،  )١ تابع ٢٣ العدد رقم - ٩/٦/١٩٨٨اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٥ - 
 ، )١١ العدد - ١٦/٣/١٩٨٩اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٩ لسنة ٩ - 
 ،) مكرراً ٣٠ العدد - ٢١/٦/١٩٨٧اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠٦ - 
 ،) مكرراً ٢٤ العدد - ٢٧/٧/١٩٩٦اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٩٦ لسنة ٨٤ - 
 ) .مكرراً  ٢٧ العدد - ١٤/٧/١٩٩٦اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٢٥ - 
بالقانون رقم " والوزير املختص باحلكم احمللى " احلكم احمللى " بعبارتى " الوزير املختص باإلدارة احمللية " و " اإلدارة احمللية "  استبدلت عبارتا - 

  . ١٩٨٨ لسنة ١٤٥
 لسنة ١٤ العمل بالقوانني أرقام إلغاءل قد نصت على  قانون الضرائب على الدخبإصدار ١٩٨١ لسنة ١٥٧ املادة الثانية من القانون رقم أنويالحظ  

 .... " .  التجارية والصناعية األرباح رؤوس املنقولة وعلى إيرادات بفرض ضريبة على ١٩٣٩
 .٢٠٠٣ من يونية سنة ١٩ىف )  تابع٢٥اجلريدة الرمسية العدد  (٢٠٠٣ لسنة ٩٦ قانون رقم - 
 .٧/٧/٢٠٠٥بتاريخ ) ط( تابع ٢٧الرمسية العدد اجلريدة  (٢٠٠٥لسنة ) ١٧٨( القانون رقم - 

 



 ٣٥

 

 

 )المادة الرابعة ( 

 والقرارات المكملة له بشأن الموارد ١٩٧١ لسنة ٢٣٩يعمل بأحكام قرار وزير اإلدارة المحلية رقم  

 .بقا لألحكام الواردة فى القانون المرافق المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم ط

ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما ال يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه  

وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص باإلدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبى 

 .)1( المحلى للمحافظة المختصة

 )المادة الخامسة ( 

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ  

 .العمل بأحكامه 

 )المادة السادسة ( 

على أن تجرى االنتخابات لتشكيل . تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها  

 ألحكام القانون المرافق، خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس المجالس الجديدة، وفقا 

 .)2( الحالية

 )المادة السابعة ( 

 بإنشاء صندوق تمويل ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ من القانون رقم ٦، ٥، ٤فيما عدا ما نص عليه فى المواد  

موارد هذا الصندوق على مشروعات اإلسكان االقتصادى، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة 

  .واإلسكانالمحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضعها مجلس المحافظين باالتفاق مع وزيرى المالية 

 )المادة الثامنة ( 

" أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا " المجالس المحلية " و " المجلس المحلى " يستبدل بعبارتى  

 " .المجالس الشعبية المحلية  " و" المجلس الشعبى المحلى 

 بإصدار قانون نظام اإلدارة المحلية، كما يلغى كل نص يخالف ١٩٧٥ لسنة ٥٢ويلغى القانون رقم  

 .)٣(أحكام القانون المرافق 

 )المادة التاسعة ( 

                                                           
دستورية .  ق١٨ لسنة ٣٦، ومما هو جدير بالذكر أن احملكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها ىف الدعوى رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم )  1(

شأن الرسوم املوحدة للمجالس احمللية وسقوط األحكام الىت تضمنتها املادة  ب١٩٧١ لسنة ٢٣٩ بعدم دستورية قرار وزير اإلدارة احمللية رقم ٣/١/١٩٩٨بتاريخ 
 .الرابعة من قانون إصدار قانون اإلدارة احمللية 

سابقني وتتوىل جلان مؤقتة تضم مجيع األعضاء ال. حتل اجملالس الشعبية احمللية القائمة :  "   على أن ١٩٩٦ لسنة ٨٤نصت املادة الثانية من القانون رقم )  2(
للجان الدائمة للمجالس الشعبية احمللية املنحلة تسيري األمور الضرورية والعاجلة وذلك ىف نطاق اختصاص كل جملس حلني تشكيل اجملالس املنتخبة وفق أحكام هذا 

 اجملالس املنتخبة ىف أول اجتماع هلا بعد تشكيلها وتعرض القرارات الىت اختذا اللجان املؤقتة على.  القانون خالل مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل بـه 
لتقرر ما تراه بشأنه فإذا مل تعرض أو عرضت ومل يوافق عليها اجمللس زال ما كان هلا من أثر، ما مل يقرر اجمللس اعتماد نفاذها ىف الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب 

 .عليها من آثار بوجه آخر 
أينما وردت " مساعدى احملافظ " أو  " مساعد احملافظ " يستبدل بعبارة :   نصت على أن ١٩٨١ لسنة ١٦٨ن القانون رقم يالحظ أن املادة الثانية م )٣(

 .حسب األحوال " نائىب احملافظ " أو " نائب احملافظ " بالقوانني واللوائح عبارة 



 ٣٦

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره  

 ) .١٩٧٩ يونيه سنة ٢٠ (١٣٩٩ رجب سنة ٢٥رياسة الجمهورية فى صدر ب 

 أنور السادات 

 قانون نظام اإلدارة المحلية

---- 

 الباب األول

 التنظيمات األساسية لإلدارة المحلية

---- 

 الفصل األول

 وحدات اإلدارة المحلية واختصاصاتها 

---- 

المراكز والمدن واألحياء والقرى، ويكون لكل منها  وحدات اإلدارة المحلية هى المحافظات و- )1( ١مادة 

الشخصية االعتبارية ويتم إنشاء هذا الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو 

 :التالى 

 : المحافظات -أ 

 .بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة  

  : المراكز والمدن واألحياء-ب 

 .بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة  

 : القرى -ج 

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس  

 .الشعبى المحلى للمحافظة 

تجاورة، ويكون للمحافظة ذات ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى الم 

 .المدينة الواحدة الموارد واالختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة 

ويباشر المركز أو الحى بحسب األحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى ال  

 .تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية 

 حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع  تتولى وحدات اإلدارة المحلية فى- )2( ٢مادة 

 .المرافق العامة الواقعة فى دائرتها 

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع االختصاصات التى تتوالها الوزارات  

صة التى يصدر بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخا

بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد الالئحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها 

 .والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات األخرى لإلدارة المحلية

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )  1(
 .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )  2(



 ٣٧

صوص عليها كما تبين الالئحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من االختصاصات المن 

 .فى هذه المادة 

وتباشر المحافظات جميع االختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى ال تختص بها الوحدات  

 .األخرى 

 يكون لكل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم -)1( ٣مادة 

على أن  يكون نصف عدد . حكام هذا القانون عن طريق االنتخاب المباشر السرى العام وفقا أل

األعضاء على األقل من العمال والفالحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفالح  المنصوص عليه فى 

 .  فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢ لسنة ٣٨القانون رقم 

يل أى من وال يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات اإلدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشك 

 .المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدتها 

 .ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير 

 يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية رئيسها وذلك أمام القضاء  - ٤مادة 

 .وفى مواجهة الغير 

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح - )2(  مكرر٤مادة  

الوزير المختص باإلدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات األهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها 

 .والنهوض بمرافقها 

 

 الفصل الثانى

 المجلس األعلى لإلدارة المحلية

 ــــ

 : يشكل مجلس أعلى لإلدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية - )3( ٥مادة 

 .الوزير المختص باإلدارة المحلية   -

 .المحافظين   -

 .رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات   -

ويجتمع المجلس . ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم  

بدعوة من رئيسه بصفة دورية فى المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية ويتولى النظر فى كل ما يتعلق بنظام 

اإلدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع 

 .المحلى 

                                                           
 ومما هو جدير بالذكر أن ١٩٨٨ لسنة ١٤٥، وبالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم )  1(

، ٥٦، ٥٩، ٤٧، ٣٦، ١٠  بعدم دستورية هذه املادة واملواد٣/٢/١٩٩٦دستورية جبلسة .  ق ١٦ لسنة ٢احملكمة الدستورية العليا قد حكمت ىف الدعوى رقم 
 مكررا وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد ىف كل جملس من اجملالس الشعبية احمللية بطريق االنتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم ٧٥

 .احلزبية 
  .١٩٨٩ لسنة ٩مضافة بالقانون رقم )  2(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون )  3(



 ٣٨

الوزير المختص باإلدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة  تتبع األمانة العامة لإلدارة المحلية - )1( ٦مادة 

 .للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات 

كما تتولى تنظيم االشتراك فى المؤتمرات الدولية المتعلقة باإلدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين  

دات اإلدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى الصادر فى وتقديم المشورة لوح. باألجهزة المحلية 

 .المسائل المتعلقة بشئون اإلدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات 

إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة  كما تقوم بمعاونة الوزير المختص باإلدارة المحلية فى 

جلس الوزراء والمجلس األعلى لإلدارة المحلية وإبالغ القرارات إلى بالموضوعات التى يعرضها على م

 .الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها 

 

 الفصل الثالث

 األقاليم االقتصادية وهيئات التخطيط االقليمى 

 ـــــ

ليم   تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إق- ٧مادة 

 .عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية 

 : ينشأ بكل إقليم اقتصادى لجنة للتخطيط االقليمى تشكل على النحو اآلتى - )2( ٨مادة 

 . محافظ اإلقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظى المحافظات المكونة لإلقليم -

 .لمكونة لإلقليم  محافظو المحافظات ا-

 . رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة لإلقليم -

 . أمينا عاما للجنة - رئيس هيئة التخطيط االقليمى -

 ممثلو الوزارات المختصة ، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص وتختص هذه اللجنة بما -

 :يأتى 

والتى ..  وإقرار األولويات التى تقترحها هيئة التخطيط االقليمى  التنسيق بين خطط المحافظات- ١ 

 .تتخذ أساسا فى وضع بدائل الخطة االقليمية وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا 

 النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديالت التى تقترحها هيئة التخطيط - ٢ 

طة وفقا للظروف التى تواجه تنفيذها ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس االقليمى فى الخ

 .األعلى لإلدارة المحلية 

 تنشأ بكل من األقاليم االقتصادية هيئة للتخطيط االقليمى تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها - ٩مادة 

افظات قرار من وزير التخطيط باالتفاق دارات التخطيط والمتابعة بالمحإوتحديد العالقة بينها وبين 

 . مع محافظ اإلقليم 

 :وتختص باآلتى  

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥القانون رقم معدلة ب)  1(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم )  2(



 ٣٩

 القيام بالبحوث والدراسات الالزمة لتحديد إمكانيات وموارد اإلقليم الطبيعية والبشرية ووسائل -١ 

 .يم تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لإلقل

 القيام بإعداد األجهزة الفنية الالزمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى - ٢ 

 .اإلقليم 

 



 ٤٠

 الباب الثانى

 المحافظات

 ــــ

 المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ــــ

 الفرع األول

 تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ـــــ

 .ل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى يشكل بك- )1(  ١٠مادة 

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال  

 .سيناء وجنوب سيناء والبحر األحمر بأربعة عشر عضواً 

ضائه فى أول اجتماع لدور االنعقاد العادى ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أع  - ١١مادة 

 .ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على األقل من العمال أو الفالحين 

ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة ألكبر األعضاء سنا  

 . أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته إذا غاب الرئيس والوكيالن وإذا خال مكان

 

 الفرع الثانى

 ختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظاتا

 ــــــ

 يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف - )2( ١٢مادة 

 .من هذا القانون ) ٢( وفقا للمادة المرافق واألعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة

وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات األخرى االنتاجية واالقتصادية  

 .وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة 

كما يتولى اإلشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ورعايتها وذلك على النحو المبين  

 . والالئحة التنفيذية بالقانون

 :ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى 

إقرار مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة   - ١

 .تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى 

 . وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود واالمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية تحديد  - ٢

واقتراح مشروعات التخطيط . الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات االسكان والتشييد  - ٣

 .العمرانى والتعمير 

                                                           
 ).٣(أنظر هامش مادة )  1(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )  2(



 ٤١

 . على المحافظة الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام - ٤

 . المحلية وعلى األخص المشروعات المتعلقة باألمن الغذائى اإلنتاجيةإقرار إنشاء المشروعات  - ٥

 .اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى  - ٦

 أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها - وفقا ألحكام هذا القانون -فرض الرسوم ذات الطابع المحلى  - ٧

 .ها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء  مناإلعفاءأو 

دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو األمية وتنظيم األسرة فى نطاق المحافظة وتوفير  - ٨

 .االحتياجات الالزمة لذلك ومتابعة تنفيذها 

 .إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام واألمن المحلى  - ٩

 .ار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجاالت إقر -١٠

اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى وكذلك القيام  -١١

بمشروعات مشتركة مع المحافظات األخرى أو مع الوحدات المحلية أو األشخاص االعتبارية 

وبمراعاة أحكام قانون استثمار .. فظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة األخرى بالمحا

 .المال العربى واألجنبى 

مباشرة االختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والتى ال  -١٢

 .تتمكن هذه المجالس من القيام بها 

مؤتمرات الداخلية واالشتراك فى الندوات والمناقشات والدراسات الموافقة على تمثيل المجلس فى ال -١٣

 .التى تجريها السلطات المركزية 

وللمجلس الشعبى المحلى إصدار القرارات الالزمة لدعم ممارسته لالختصاصات المنصوص عليها  

 .فى هذه المادة 

سة عشر يوما من تاريخ ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خالل خم 

 .صدورها 

 يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية األخرى فى نطاق -)1( ١٣مادة 

 :المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون والئحته التنفيذية بما يأتى 

 .االشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس  -أ 

لتصديق أو االعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس فى الحدود التى تقررها الالئحة ا -ب 

 .التنفيذية 

الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير  -ج 

 .أسمائها 

 .عشر يوما من تاريخ صدورها ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خالل خمسة  

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو -)٢( ١٤مادة 

المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا 

                                                           
  .١٩٨١  لسنة ٥٠بالقانون رقم ة معدل)  1(
  .١٩٨١  لسنة ٥٠بالقانون رقم ة معدل ) 2(



 ٤٢

لحكومية أو الهيئات العامة أو ألحد كان التصرف  أو التأجير إلحدى الوزارات أو المصالح ا

األشخاص االعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع 

 .العام

 بأحكام القوانين الخاصة بتملك األجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس اإلخاللومع عدم  

بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل ألحد األشخاص االعتبارية مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير 

الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب 

 .موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك 

ألحد األشخاص االعتبارية وفى األحوال التى يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا ألحكام هذه المادة  

الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب أال تزيد مدة اإليجار على ثالثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء 

كما يجب بقاء األموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من 

لمتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت، اعتبر أجله، فإذا زال هذا الغرض ألى سبب أو إذا أخل به ا

التصرف أو عقد اإليجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار وفى هذه الحالة تسترد 

 .المحافظة األموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق االدارى 

 يجوز للمجلس ١٩٧٩ لسنة ٤٣ن رقم  من القرار بقانو١٢٩ بحكم المادة اإلخالل  مع عدم -)1( ١٥مادة 

الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات انتاجية 

% ٤٠أو استثمارية الزمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط أال يجاوز حد المديونية 

 . للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات  الذاتية للمحافظة أولإليراداتمن المجموع السنوى 

 .وال يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو االقتراض من جهة أجنبية إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء 

 للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية - ١٦مادة 

جهات ذات األغراض االجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه دارية للإلوالفنية وا

والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام 

 .باختصاصاتها

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة باالتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى - ١٧مادة 

شراف على المشروعات واألجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات إلارة وااإلد

 التى تحددها الالئحة واإلجراءاتوالخدمات العامة فى المحافظة فى المجاالت وطبقا لألوضاع 

 .التنفيذية 

 .وتحدد الالئحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين  

مة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وال يجوز له التدخل فى ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخد 

 أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما ال يجوز له تقاضى أية مبالغ أو اإلدارىسير العمل 

 .الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )  1(



 ٤٣

بدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء  ي- )1( ١٨مادة 

 .المختصون استشارته فيها 

وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى المتعلقة  

 .بالحاجات العامة للمحافظة والتى ال يمكن تنفيذها محليا

 

 الفرع الثالث

 )2( سئلة وطلبات اإلحاطةاأل

 ــــ

 لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو نائبى المحافظ، - )3( ١٩ مادة 

ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل 

األمور المحلية وأال يكون متعلقا بمصلحة فى اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال فى أمر من 

 .خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية 

 عليها بجلسة المجلس الشعبى اإلجابة أسئلة األعضاء إليهموعلى المحافظ أو غيره ممن توجه  

 . إذا رأى المجلس االكتفاء برد مكتوب عنها إالالمحلى 

 .موجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على األسئلة ال 

 .وتنظم الالئحة الداخلية للمجلس الشعبى إجراءات وأوضاع تقديم األسئلة والرد عليها  

 لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره - )4( ٢٠مادة 

اء الهيئات العامة فى المحافظة علما بأمر له أهمية من نائبى المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤس

 .عامة وعاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم 

 أن يحدد األمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اإلحاطةوعلى مقدم طلب  

 . عنها واإلجابة اإلحاطةالالئحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات 

 .)5(ملغاة  ............................. - مكررا   ٢٠ادة م

 .)6(ملغاه  .......................... -) ١( مكررا  ٢٠مادة 

 

 الفرع الرابع

 نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ــــــ
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 ٤٤

ق بالمجلس العدد الكافى من  يعد مقر للمجلس الشعبى المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلح - ٢١مادة 

العاملين الالزمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس االشراف عليهم وله بالنسبة لهم 

 .سلطة الوزير

 بموازنة المحافظة سنويا االعتمادات الالزمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبى المحلى جكما تدر 

 .س الشعبى المحلى باعتباره اآلمر بالصرف وتوضع هذه االعتمادات تحت تصرف رئيس المجل

 .دور االنعقاد العادى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظات عشرة أشهر على األقل  - ٢٢مادة 

ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على األقل كل شهر بدعوة  

 .من رئيسه فى الموعد الذى يحدده 

 المجلس الجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو ويجوز دعوة 

 .المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه  

ضرين وعنا تساوى وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته باألغلبية المطلقة للحا

 .األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 جلسات المجلس الشعبى الحلى، كما - عند الضرورة - يحضر المحافظ أو من يحل محله - )1(  ٢٣مادة 

يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم 

 .بالمسائل المعروضة على المجلس 

 ألعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة -  )2( ٢٤ادة م

 دون أن يكون اإلحاطةوالمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم االقتراحات واألسئلة وطلبات 

 .لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات 

 

 الفصل الثانى

 المحافظون

 ـــ

 .افظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية  يكون لكل مح - ٢٥مادة 

 .)3( وال يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس المحلية 

 .ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش  

 :وظيفته اليمين التالية ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال  

أقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسالمة "  

 " .الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق 
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 ٤٥

ذلك ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية وال يترتب على  

سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية 

 .الجديد المحافظين الجدد 

 على تنفيذ السياسة العامة اإلشراف يعتبر المحافظ ممثال لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى - )1( ٢٦مادة 

 . فى نطاق المحافظةواإلنتاجافق الخدمات للدولة وله السلطة الكاملة على كل مر

 الزراعى والصناعى والنهوض به وله أن اإلنتاجويكون مسئوال عن كفالة األمن الغذائى ورفع كفاءة  

 .جراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح إليتخذ كافة ا

يعاونه فى ذلك مدير األمن فى إطار كما يكون مسئوال عن األمن واألخالق والقيم العامة بالمحافظة  

السياسة التى يضعها وزير الداخلية وعلى مدير األمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن 

المحافظة العتمادها، ويلتزم مدير األمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات األهمية الخاصة التخاذ التدابير الالزمة 

 .ينهما فى هذا الشأن باالتفاق ب

 الكفيلة بحماية أمالك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها اإلجراءاتوللمحافظ أن يتخذ جميع  

 .من تعديات بالطريق االدارى 

 يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات اإلدارة -)2(  ٢٧مادة 

ن جميع السلطات واالختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى المحلية وفقا ألحكام هذا القانو

 .القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع األجهزة والمرافق المحلية 

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة  

 .ق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة التى تتولى مراف

 على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اإلشرافويتولى  

اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء المالحظات 

 وحسن األداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير نتاجاإلواقتراح الحلول الالزمة فى شأن 

 .المالئمة لحماية أمنها 

 يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى -)3() مكررا (٢٧مادة

 .تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى 

شاء الكليات والمعاهد العليا باالتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس األعلى ويتم إن 

للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن األمن 

 .بالجامعات وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية 

يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى  -)4( )١/مكررا (٢٧مادة 

 .نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير 
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 ٤٦

ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها إلى  

 :ية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتى الوحدات المحل

 .اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها ال يتالءم مع المصلحة العامة  -أ 

 .إبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة -ب 

 . وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزارة اإلحالة إلى التحقيق -ج 

طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة واقتراح  -د 

 .توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة 

 أو أصدر من قرارات فى األحوال ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء 

 .السابقة خالل سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها 

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى  

 .بعض اختصاصاته 

قواعد العامة التى  يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود ال - )1( ٢٨مادة 

 أن يقرر قواعد التصرف فى األراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة -يضعها مجلس الوزراء 

ووحدات اإلدارة المحلية فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى األراضى القابلة لالستزراع داخل 

افظة استصالحها بعد أخذ الزمام واألراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المح

رأى وزارة استصالح األراضى، على أن تعطى األولوية فى هذا التصرف ألبناء المحافظة المقيمين 

ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحاالت التى يتم فيها التصرف فى هذه . فيها العاملين فى دائرتها 

 .ى وتهيئتها للزراعة األراضى دون مقابل ألغراض التعمير واإلسكان واستصالح األراض

وفيما يتعلق باألراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصالحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها  

وزارة استصالح األراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف فى هذه 

عد واالجراءات المنصوص عليها فى األراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا لألحكام والقوا

 .القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن 

 يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها - ٢٩مادة 

فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية واالدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية 

ألجهزتها وموازناتها، وذلك بما ال يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة و

 .العامة للدولة 

 يكون المحافظ مسئوال أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته الختصاصاته - )2()مكررا  ( ٢٩مادة 

وزير المختص باإلدارة المحلية المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى ال

عن نتائج األعمال فى مختلف األنشطة التى تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع 

المحافظات األخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص باإلدارة المحلية على 

                                                           
   .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥عدلت بالقانون رقم  مث ١٩٨١ لسنة ٥٠أضيفت بالقانون رقم  )٢(



 ٤٧

حافظات المختلفة وذلك بعد دراسة رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج األعمال فى الم

 .التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظين

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل  

ات دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأى فى أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحد

 .اإلدارة المحلية من عقبات 

يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار ..  يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ - )١(  ٣٠مادة 

 .من رئيس الجمهورية 

وال يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية  

 .ظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاشالمحلية ويعامل نائب المحاف

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى  

 ) .٢٥(المادة 

 .ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه 

ئاسة رئيس الجمهورية وال يترتب على ذلك ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء ر 

سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية 

 .الجديد النواب الجدد للمحافظين 

ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية  

 .صوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة  المنواإلدارية

 .كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه  

 .وال يجوز ألى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية المحلية 

ه واختصاصاته إلى نائبيه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو  للمحافظ أن يفوض بعض سلطات- ٣١مادة 

 .السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية األخرى 

 : يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية - ٣٢مادة 

 .نائبى المحافظ  - ١

لمصالح واألجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة رؤساء المراكز والمدن واألحياء ورؤساء ا - ٢

 .الذين تحددهم الالئحة التنفيذية 

 .سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس   - ٣

 .ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على األقل كل شهر فى المكان الذى يحدده 

 :ات اآلتية يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة االختصاص - ٣٣مادة 

متابعة األعمال التى تتوالها األجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى األداء وحسن إنجاز  -أ 

 .المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة 

 بعد اعتمادها -عداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات إ -ب 

 . على الوحدات المحلية -

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٦، ١٩٨١ لسنة ١٦٨، ١٩٨١ لسنة ٥٠، وكان قد سبق تعديلها بالقوانني أرقام ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤٨

دارية والمالية الالزمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات إلمعاونة المحافظ فى وضع الخطط ا -ج 

 .والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ 

 .دارية والتنفيذية بالمحافظة إلوضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل باألجهزة ا -د 

 .رة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيهاداإلوضع القواعد العامة  - ـه

 . والتخطيط العمرانى اإلسكانوضع القواعد الخاصة بمشروعات  -و 

دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من  -ز 

 . والقانونية واإلداريةالنواحى الفنية 

 . فى الموضوعات االستثمارية التى تتوالها المحافظة دراسة وإبداء الرأى -ح 

 .دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات  -ط 

 يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة الجتماع - )١() مكررا  ( ٣٣مادة 

وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم 

بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات، ولنصف 

 .أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة الحق فى الدعوة إلى عقد هذا االجتماع 

، وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه وفى حالة غيابهم  يحل أقدم نائبى المحافظ- ٣٤مادة 

يحل مدير األمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع 

 .اختصاصاته 

 : تشمل موارد المحافظات ما يأتى - )٢( ٣٥مادة 

 :يأتى الموارد المشتركة مع سائر المحافظات، وتتضمن ما  :أوالً 

ضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها، ويحدد إلنصيب المحافظة فى الضريبة ا -أ 

القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف اآلخر فى رصيد 

 .الموارد المشتركة 

ضريبة األرباح التجارية ضافية على ضريبة القيم المنقولة وإلنصيب المحافظة فى الضريبة ا -ب 

 .والصناعية 

وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة، ويودع النصف اآلخر فى رصيد الموارد  

 .المشتركة

وإذا اختلف المركز الرئيسى إلحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى، اختص المجلس الشعبى  

رض الضريبة االضافية وتحتفظ هذه المحافظة المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بف

 .بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف اآلخر فى رصيد الموارد المشتركة 

ويصدر قرار من الوزير المختص باإلدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على  

 .المحافظات المختلفة 

 :ى الموارد الخاصة بالمحافظة، وتتضمن ما يأت: ثانيا 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٤٩

ربع حصيلة الضريبة األصلية المقررة على األطيان فى المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة  -أ 

 .ضافية على ضريبة األطيان فى المحافظة إلا

ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكالت والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من  -ب 

 .المحافظة 

 .فظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها حصيلة استثمار أموال المحا -ج 

 .الضرائب والرسوم األخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة  -د 

 .عانات الحكومية إلا - ـه

التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات  -و 

 .أو أشخاص أجنبية 

) ثانيا ( من ) أ،ب(المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها فى البندين ويتولى  

على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة 

 .واحتياجاتها

محافظة، تتكون   ينشأ بكل محافظة حساب خاص ألغراض استصالح األراضى على مستوى ال           - )١( ٣٦مادة  

 موارده من حصيلة التصرف فى األراضى الزراعيـة والمستصـلحة المشـار إليهـا فـى المـادة        

 .من هذا القانون ) ٢٨(

 االقتصادى على مستوى المحافظة، اإلسكانكما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات  

 :تتكون موارده من 

 .من هذا القانون ) ٢٨(المشار إليها فى المادة حصيلة التصرف فى األراضى المعدة للبناء  - ١

 لسنة ١٠٧ من القانون رقم ٤،٥،٦ المشار إليها فى المواد اإلسكانحصيلة االكتتاب فى سندات  - ٢

 . بإنشاء صندوق مشروعات اإلسكان االقتصادى ١٩٧٦

حكام قانون توجيه  من قيود االرتفاع وفقا ألاإلعفاءحصيلة مقابل االنتفاع الذى يؤدى فى حاالت  - ٣

 .وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة 

  .)٢(الغى .................................................  - ٤

 . االقتصادى فى المحافظات فى االتفاقيات التى تعقدها الدولة اإلسكانالمبالغ المختصة ألغراض  - ٥

 .اكن المملوكة للمحافظة حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المس - ٦

 .القروض  - ٧

 . والتبرعات والهبات والوصايا اإلعانات - ٨

حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التى أقيمت بمدن القناة الثالث  - ٩

 .وأقساط تمليك تلك المساكن 

 من قانون توجيه وتنظيم أعمال ٢١المادة حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة األولى من  -١٠

 . وذلك على مستوى المحافظة ١٩٧٦ لسنة ١٠٦البناء رقم 

                                                           
  .١٩٨١سنة  ل٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٩٦ لسنة ٢٢٥بالقانون رقم ) ٤(الغى البند  )٢(



 ٥٠

وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من  

 .الحسابين فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية 

ل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء، كما وتنظم قواعد وادارة ك 

تحدد بقرار منه باالتفاق مع وزير االقتصاد النسبة التى تلتزم شركات التأمين باالكتتاب بها فى سندات 

 .اإلسكان 

 :ارده من  ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون مو- ٣٧مادة 

 .الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب  - ١

 .أرباح المشروعات االنتاجية التى يمولها الحساب المذكور  - ٢

التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا  - ٣

 .الحساب 

 . التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة من الزيادة% ٥٠ - ٤

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى  : ٣٨مادة  

 : للمحافظة فى األغراض اآلتية 

واعتمادها فى  يتم توزيعها تمويل المشروعات االنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية  -  ١

 . إطار الخطة العامة للدولة 

استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى ال تكفى االعتمادات المالية المدرجة لها فى  -٢

 . موازنة المحافظة إلتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية

 . ية رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحل -  ٣

 . الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة  -  ٤

 . ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص  

وتعامل أموال هذا الحساب معاملة األموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات  

 . ئض هذا الحساب إلى الخزانة العامةوفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، وال يؤول فا

 

 الباب الثالث

 المراكز

----- 

 الفصل األول

 المجالس الشعبية المحلية للمراكز 

----- 

 يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بعشرة أعضاء على - )١( ٣٩مادة 

تضم أكثر من قسم ادارى باثنى عشر عضوا أن يكون أحدهم باالنتخاب الفردى، وتمثل المدينة التى 

 . على أن يكون أحدهم باالنتخاب الفردى، مع مراعاة تمثيل جميع االقسام االدارية المكونة للمدينة 

                                                           
  . ١٩٨٨ لسنة ١٤٥ والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  )١(

 



 ٥١

وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة على أن يكون أحدهم  

 . باالنتخاب الفردى 

لس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا  ينتخب المج- ٤٠مادة 

 . الدور رئيسا ووكيال له على ان يكون أحدهما على األقل من العمال أو الفالحين 

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة ألكبر  

 . األعضاء سنا 

 .  مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته وإذا خال 

 والرقابة على اإلشراف يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة - ٤١مادة 

أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها فى الحدود 

 . الالئحة التنفيذية التى تقررها 

كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى  

 : نطاق المركز ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى 

إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب  -  ١

 . ختامى ال

 الذاتية على مستوى المركز فى واإلمكانياتتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود  -  ٢

 . المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها 

 . اقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز  -  ٣

 . ات المركز والتصرف فيها دارة واستخدام ممتلكإلتحديد وإقرار القواعد العامة  -  ٤

 . الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير فى كافة المجاالت  -  ٥

 . الموافقة على القواعد الالزمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها  -  ٦

  . اإلنتاجيةاقتراح خطط رفع الكفاية  -  ٧

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من - )١( ٤٢دة ما

أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض 

 العامة أو ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف إلحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات

 . شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام 

 بأحكام القوانين اإلخاللمن هذا القانون ومع عدم ) ١٤(وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة  

أقل من يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو ب ال. الخاصة بتملك األجانب للعقارات 

ال لغرض ذى نفع عام وبموافقة الوزير إ االعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية األشخاصأجر المثل ألحد 

لف جنيه فى السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس أالمختص باإلدارة المحلية إذا كان ذلك فى حدود عشرين 

وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز لف جنيه، أيجاوز خمسين  مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك بما ال

 . ذلك 

                                                                                                                                                                      
 .٣وأنظر هامش املادة  

  . ١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٥٢

 الفصل الثانى

 الموارد المالية للمراكز

 ــــ

 :  تشمل موارد المركز ما يأتى - )١( ٤٣مادة 

 . ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز  -  ١

 . هاحصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يدير -  ٢

 . اإلعانة الحكومية  -  ٣

التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول مايرد من هيئات أو  -  ٤

 . أشخاص أجنبية 

 . القروض التى يعقدها المجلس  -  ٥

 وينشئ المجلس الشعبى المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب 

قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أمواال عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات 

 .وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة وال يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة 

 

 الفصل الثالث

 رئيس المركز

---- 

ينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء  يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المد-)  ٢( ٤٤مادة 

وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية واالدارية بالنسبة الجهزة 

 . وموازنة المركز على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية 

 بعض ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس المركز تفويضه فى 

 . اختصاصاته 

ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل مأمور  

 .المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته 

 المجلس من هذا القانون أمام) ٢٥(ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته ألعماله اليمين المبينة بالمادة  

 . الشعبى المحلى للمركز 

 :  يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من - ٤٥مادة 

 بالمركز الذين تحددهم الالئحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى واإلنتاجمديرى إدارات الخدمات  )١(

 . الواقعة فى نطاقه

 . سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة  )٢(

 . يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده و 

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ٥٠رقم معدلة بالقانون )   ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )   ٢(



 ٥٣

 والمالية الالزمة لشئون اإلدارية يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط - ٤٦مادة 

 : المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتى 

 . دارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها إتزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة  )١(

 تقديم العون المالى للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما ) ٢(

 . يقرره المجلس الشعبى المحلى للمركز

 .  القيام بها تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن )٣(

 . دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز  ) ٤(

 . التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبى المحلى للمركز  )٥(

ييم مستوى األداء وحسن إنجاز المشروعات متابعة األعمال التى تتوالها األجهزة التنفيذية للمركز وتق )٦(

 . والخدمات على مستوى المركز 

 بعد اعتمادها -إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات  )٧(

 .  على الوحدات المحلية المختلفة -

فقرات د، ز، ح، ط ) ٣٣(كما يتولى هذا المجلس مباشرة االختصاصات المنصوص عليها فى المادة  

 . وذلك على مستوى المركز 

 الباب الرابع

 المدن

------ 

 الفصل األول

 المجالس الشعبية المحلية للمدن

------ 

 يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضوا على أن - )١(  ٤٧مادة 

مدينة ذات القسم الواحد بعشرين عضوا على أن ويكون تمثيل ال. يكون أحدهم باالنتخاب الفردى 

 . يكون أحدهم باالنتخاب الفردى 

ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا  - ٤٨مادة 

ل الدور رئيسا ووكيال له، على أن يكون أحدهما على األقل من العمال أو الفالحين ويحل الوكيل مح

. رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة ألكبر األعضاء سنا   

 . وإذا خال مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته  

 يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة واإلشراف على - ٤٩مادة 

 والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة مجالس األحياء

 من المادة ) ٧-١(ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من 

 . على مستوى المدينة ) ٤١(

                                                           
 .من هذا القانون) ٣(وانظر هامش املادة .  املشار اليه ١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )     ١(



 ٥٤

التصرف بالمجان فى مال من  يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ -) ١(  ٥٠مادة 

أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض 

ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف إلحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو 

 . النفع العام شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات 

خالل بأحكام القوانين إلمن هذا القانون ومع عدم ا) ١٤(الثالثة من المادة  وبمراعاة حكم الفقرة 

يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر  الخاصة بتملك األجانب للعقارات ال

إال لغرض ذى نفع عام وبموافقة الوزير المختص  االعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية األشخاصالمثل ألحد 

باإلدارة المحلية إذا كان ذلك فى حدود عشرين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس 

 . يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك الوزراء فيما زاد على ذلك وبما ال

 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٥٥

 الفصل الثانى 

 ارد المالية للمدينة المو

------ 

 :  تشمل موارد المدينة ما يأتى - ٥١مادة 

حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب ) أوال (  

 . ضافية المقررة عليها ماعدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون ألغراض قومية إلا

 . تى المالهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة حصيلة ضريب) ثانيا (  

من حصيلة الضريبة األصلية المقررة على األطيان الكائنة فى دائرة اختصاص  %  ٧٥)  ثالثا (  

 . ضافية المقررة على هذه األطيانإلمن حصيلة الضريبة ا%  ٧٥المدينة و

لصالح المدينة من الموارد المقررة ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ) رابعا (  

 . للمحافظة 

حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة ) خامسا (  

بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين 

 . ة بسبب أعمال المنفعة العام

الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين ) سادسا (  

 : واللوائح على ما يأتى 

 . جراءات الصحية إلمستخرجات قيد المواليد وا )١(

 . رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد  )٢(

 . أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة  )٣(

 . المحال العمومية واألندية والمحال الصناعية والتجارية  )٤(

 . حيوانات الجر والكالب والدواب وما ماثل ذلك  )٥(

 . المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختالف أنواعها  )٦(

 . ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك  )٧(

 . األسواق المرخص فى إدارتها لألشخاص الخاصة  )٨(

من قيمة االستهالك إذا لم يتول المجلس % ١استهالك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود  ) ٩(

 . استغالل هذه المرافق بنفسه 

 . االنتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغاللها  ) ١٠(

على األكثر من %  ٤رات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية يجارات التى يؤديها شاغلو العقاإلا )١١(

قيمتها االيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعالقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى مالك 

العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى 

 .  ألداء الضريبة على العقارات المبنية المواعيد المحددة

المقابل الذى يفرضه المجلس على االستغالل أو االنتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو ) سابعا (  

 . التى تديرها األجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغالل األمالك العامة التى تديرها المدينة 

مة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى حصيلة الحكو) ثامنا (  

 . أمالكها الخاصة 



 ٥٦

إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتوالها وإيرادات األسواق العامة الواقعة فى ) تاسعا (  

 . نطاقها 

وافقة رئيس مجلس الوزراء عانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط مإلا) عاشرا (  

  . )١(شخاص أجنبية أيرد منها من هيئات أو  على قبول ما

 . القروض التى يعقدها المجلس ) حادى عشر (  

 : من المادة السابقة )  سادسا ١١( يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند - ٥٢مادة  

عامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات ال )١(

 . المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون 

 . العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية  )٢(

 . العقارات المملوكة للدول األجنبية بشرط المعاملة بالمثل  )٣(

نافذا إال بعد ) ٥١(لرسوم المنصوص عليها فى المادة يكون قرار المجلس فى شأن فرض ا  ال– ٥٣مادة 

 . موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ 

ويجوز للمحافظ ان يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله  

عديله أو تقصير أجل سريانه إذا فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو ت

 . رأى أن بقاءه ال يتفق والسياسة االقتصادية أو المالية للدولة 

جابة الطلب يعرض األمر على المجلس الشعبى المحلى إوإذا رفض المجلس فى الحاالت المذكورة  

 قراره فى هذا فإذا استمر الخالف عرض األمر على مجلس الوزراء ويكون. للمحافظة ليقرر فيه ما يراه 

  . )٢(الشأن نهائيا 

 ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمدينة حسابا للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب - ٥٤مادة 

قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أمواال عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون 

والرقابة وال يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف 

 . العامة 

 

 الفصل الثالث

 رئيس المدينة

-------- 

 يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية - ٥٥مادة  

 ة ويقسم اليمين المبينة بالمادة دارية بالنسبة ألجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذيإلوا

 .أمام مجلس المدينة قبل مباشرته ألعماله ) ٢٥(

 : يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من - ٥٦مادة  

 . نتاج بالمدينة الذين تحددهم الالئحة التنفيذيةإلدارات الخدمات واإمديرى  )١(

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠البند عاشرا من املادة معدل بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠خرية من املادة معدلة بالقانون رقم ألالفقرة ا ) ٢(



 ٥٧

 .  للمجلس سكرتير المدينة ويكون أمينا )٢(

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى  

 . حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز 

 يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط االدارية والمالية الالزمة لشئون - ٥٧مادة 

 . ت المجلس الشعبى المحلى للمدينة المدينة ولتنفيذ قرارا

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات  

 :ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى 

حسن إنجاز المشروعات متابعة األعمال التى تتوالها األجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى األداء و )١(

 . والخدمات على مستوى المدينة 

 بعد اعتمادها -عداد مشروع  موازنة المدينة واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات إ )٢(

 .  على مشروعات األحياء المختلفة -

 . مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها  )  ٣(

 . األجهزة المحلية مساعدة المرافق والمنشآت و ) ٤(

االشتراك مع وحدة محلية أخرى فى إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد  ) ٥(

 . موافقة المجلس الشعبى والمحلى  للمدينة 

 . دارية والتنفيذية بالمدينة إلوضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل باألجهزة ا )٦(

وذلك على مستوى .  فقرات ز، ح، ط ٣٣نصوص عليها فى المادة مباشرة االختصاصات الم )٧(

 . المدينة

 

 الباب الخامس

 األحياء

 الفصل األول

 المجالس الشعبية المحلية لألحياء

------- 

 .  يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء - ٥٨مادة 

 محلى يمثل فيه كل قسم ادارى بعشرة أعضاء على أن يكون  يشكل فى كل حى مجلس شعبى-) ١(  ٥٩مادة 

أحدهم باالنتخاب الفردى، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسماً إداريا واحداً من ستة عشر 

 .عضواً على أن يكون أحدهم باالنتخاب الفردى

دور انعقاده العادى ولمدة هذا  ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع ل- ٦٠مادة 

 . الدور رئيسا ووكيال له على أن يكون أحدهما على األقل من العمال أو الفالحين 

 . ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة ألكبر األعضاء سنا 

 . ه وإذا خال مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدت 

                                                           
  .٣، وانظر هامش املادة ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  ) ١(



 ٥٨

 يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة واالشراف على - ٦١مادة 

مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل 

 . على مستوى الحى ) ٤١(من المادة  ) ٧ - ١(المنصوص عليها فى البنود من 

  يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة - ٦٢دة ما

لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبى المحلى للمدينة تحصيلها ) ٥١(

 . مباشرة بواسطة أجهزة المدينة األخرى أو بواسطة األجهزة الحكومية المختصة 

 . جلس الشعبى المحلى للمدينة بتقرير االعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى ويقوم الم 

 

 الفصل الثانى

 رئيس الحى 

----- 

 يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية - ٦٣مادة 

أمام المجلس الشعبى ) ٢٥(مادة ويقسم رئيس الحى قبل مباشرته ألعماله اليمين المبينة بال. واالدارية 

 . المحلى للحى

 :  يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل - ٦٤مادة 

 . رؤساء األجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم الالئحة التنفيذية -  ١

 . سكرتير الحى ويكون أمينا للجنة  -  ٢

ة على األقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مر 

 . غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء األجهزة التنفيذية 

 يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط االدارية والمالية الالزمة لشئون - ٦٥مادة 

 . الحى 

 أو رئيس الحى من الموضوعات ويتولى كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلى 

 : المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى 

 ) .٥١(مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة  -  ١

 . وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل باألجهزة االدارية والتنفيذية بالحى  -  ٢

ط، وذلك على مستوى . فقرات ز، ح) ٣٤(يها فى المادة مباشرة االختصاصات المنصوص عل -  ٣

 . الحى

متابعة األعمال التى تتوالها األجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى األداء وحسن إنجاز المشروعات  -  ٤

 . والخدمات على مستوى الحى 

 . اقتراح االعتمادات التى تخصص لالستثمارات على مستوى الحى  -  ٥



 ٥٩

 الباب السادس

 القرى

 الفصل األول

 المجالس الشعبية المحلية للقرى

------- 

 يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من عشرين عضوا على أن يكون أحدهم باالنتخاب - )١(  ٦٦مادة 

 . الفردى 

فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل عن طريق االنتخاب  

حزبية القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على األقل وباقى القرى بعضو واحد لكل منها، على بالقوائم ال

 . أن يكون المجموع الكلى لعدد أعضاء المجلس زوجيا 

وال يجوز فى جميع األحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن عشرين عضوا وال أن يزيد على ذلك  

 من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية بالحد األدنى المشار إال بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية

 . إليه، على أن يظل العدد الكلى زوجيا 

 ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده ولمدة هذا الدور - ٦٧مادة 

 . أو الفالحين رئيسا ووكيال له على أن يكون  أحدهما على األقل من العمال 

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة ألكبر  

 . األعضاء سنا، وإذا خال مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته 

 على مختلف يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة - ٦٨مادة 

 : المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى 

 . اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا  -  ١

 . وإقرار مشروع الحساب الختامى . اقتراح مشروع الموازنة  -  ٢

 . مكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها إلاقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود وا -  ٣

 . نتاج الزراعى إلالعمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع ا -  ٤

 . اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية  -  ٥

 . العمل على محو األمية وتنظيم األسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية  -  ٦

 

 الفصل الثانى 

 الموارد المالية للقرية

------ 

 :  تشمل موارد القرية ما يأتى - )٢(  ٦٩مادة  

 . من حصيلة الضريبة األصلية المقررة على األطيان الكائنة فى نطاق القرية  %  ٧٥ -  ١

                                                           
 ) . ٣(ادة وأنظر هامش امل١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ٢(



 ٦٠

 . ضافية المقررة على هذه األطيان إلمن حصيلة الضريبة ا %  ٧٥ 

 . هى المفروضة فى نطاق القرية حصيلة ضريبة المال -  ٢

 . دارتها إموارد أموال القرية والمرافق التى تقوم ب -  ٣

 . ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية  -  ٤

 . عانات الحكومية إلا -  ٥

يرد إليها من هيئات  بول ماالتبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على ق -  ٦

 . أو أشخاص أجنبية 

 . القروض التى يعقدها المجلس  -  ٧

 : ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من - ٧٠مادة 

 . المحصلة فى نطاق القرية ) ٣٧(من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً ألحكام المادة  % ٧٥ -  ١

 . المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية أموال  -  ٢

 . نشاءها إمقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات  -  ٣

 . إيجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات إنشاءها -  ٤

 .  التعاونية الزراعية فى نطاق القرية رباح الجمعياتأحصة الخدمات االجتماعية من  -  ٥

 .عانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس الشعبى المحلى للقرية إلا -  ٦

 تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى - ٧١مادة 

 : للقرية فى األغراض اآلتية 

تمويل المشروعات االنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس  -  ١

 . الشعبى المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة للدولة 

تكفى االعتمادات المقررة لها فى موازنة  استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى ال -  ٢

نشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية وفقا لألولويات التى يقترحها المجلس إا وتمامهإلالقرية 

 . الشعبى المحلى للقرية ويقرها مجلس شعبى محلى المحافظة 

 . رفع مستوى أداء الخدمات المحلية  -  ٣

عامة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة االموال ال 

وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة وال يؤول فائض 

 . أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة 

 

 الفصل الثالث

 رئيس القرية

----- 

النسبة  يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية واالدارية ب- ٧٢مادة 

أمام المجلس ) ٢٥(ألجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته ألعماله اليمين المبينة بالمادة 

 . الشعبى المحلى للقرية 

 :  يشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من - ٧٣مادة 

 . ئحة التنفيذية رؤساء األجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم الال -  ١



 ٦١

 . سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة  -  ٢

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده وفى حالة  

 . غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء األجهزة التنفيذية بالقرية 

 والمالية الالزمة لشئون اإلداريةرية فى وضع الخطط  يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس الق - ٧٤مادة 

 . القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبى المحلى للقرية 

 . كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبى المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات  

 : أتى ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما ي 

 .مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها   )١(

 . مساعدة المرافق والمنشآت واألجهزة المحلية  )٢(

 .  والتنفيذية بالقرية اإلداريةوضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل باألجهزة  )٣(

قتصادية واالجتماعية بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات الالزمة للتنمية اال )٤(

 . والعمرانية للقرية 

 

 الباب السابع 

 أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية

 الفصل األول

 عضوية المجالس الشعبية المحلية

------ 

 

 :  يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى - )١(  ٧٥مادة 

 . بية أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العر -  ١

 .  سنة ميالدية كاملة على األقل يوم االنتخاب٢٥أن يكون بالغا من العمر  -  ٢

أن يكون مقيدا فى جداول االنتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى  -  ٣

 . نطاقها 

 . أن يجيد القراءة والكتابة  -  ٤

 .  أو أعفى من أدائها طبقا للقانون اإللزاميةأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية  -  ٥

وال يجوز ألفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية  

 . بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقاالتهم من وظائفهم 

الح أو رؤساء األجهزة يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المص كما ال 

التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى 

 . نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم االستقالة منها 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(



 ٦٢

ليها ومع مراعاة القواعد المنظمة لالستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر االستقاالت المشار إ 

 . فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها 

 يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختالف مستوياتها عن طريق - )١() مكررا (٧٥مادة 

 . االنتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ  

عدد المطلوب انتخابه وتبطل جميع األصوات المعلقة على ن يبدى رأيه باختيار الأوعلى الناخب  

شرط أو التى تعطى ألكثر من العدد المطلوب أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على 

شارة أو عالمة أخرى تدل إبطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية 

 .عليه 

 يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة أو إحدى - )٢( ٧٦مادة 

وحدات اإلدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب األحوال، وذلك خالل المدة التى يحددها المحافظ على 

 . أال تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح 

يصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس إويكون طلب الترشيح مصحوبا ب 

الشعبى المحلى للمحافظة وخمسين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة 

 . أو الحى وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للقرية 

ثبات توافر إلالترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه ويجب أن يرفق بطلب  

الشروط الالزمة للترشيح، ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء 

 . ، أو اإلعفاء منها اإللزاميةالخدمة العسكرية 

 . وراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتعتبر األوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أ 

 تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصاالت ويتبع فى - ٧٧مادة 

 .  التى يحددها المحافظ بقرار منه اإلجراءاتشأن تقديمها 

رئاسة أحد أعضاء الهيئات  تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة ب- ٧٨مادة 

القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية األمن، وممثل 

 . للمحافظة المختصة 

وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واعداد كشوف  

 . المرشحين 

حلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل  يعرض فى دائرة الوحدة الم- )٣( ٧٩مادة 

منهم، وذلك خالل الخمسة األيام التالية إلقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار 

 .منه

                                                           
 ).٣(،وأنظر هامش املادة ١٩٩٦ لسنة ٨٤، وعدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكان قد سبق تعديلها بالقانونني رقمى ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  ) ٢(

 بعدم دستورية ١٥/٤/١٩٨٩ ق دستورية جبلستها املنعقدة ىف ٨ لسنة ١٤ومما هو جدير بالذكر أن احملكمة الدستورية العليا قد حكمت ىف الدعوى رقم  
  . ١٩٧٩ لسنة ٤٣ من قانون اإلدارة احمللية رقم ٧٦الفقرة األوىل من املادة 

  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤قم معدلة بالقانون ر ) ٣(



 ٦٣

ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى  

 . ى خالل المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إدراج اسمهالمادة السابقة وف

ويكون لكل مرشح االعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة  

 . أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور 

 عن القرارات التى تصدر من اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية وتفصل فى االعتراضات المقدمة 

واالعتراضات التى تقدم وفقا للفقرة الثالثة، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ فى كل محافظة برئاسة أحد 

رجة أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من د

قاض أو ما يعادلها على األقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية األمن والمحافظة، ويتم 

 . الفصل فى هذه االعتراضات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ قفل باب الترشيح 

 ومقر ويتم نشر قوائم المرشحين فى جميع وحدات اإلدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة 

 . المجلس الشعبى المحلى المختص 

للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين فى الوحدة  - ٨٠مادة 

 . المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ، على أال يتجاوز هذا الرسم جنيهين

 .  أيام على االكثر من تاريخ تقديمه الطلب وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خالل عشرة 

 .  يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية االنتخابية التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية - ٨١مادة 

ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق االدارى على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية  

 .  المشار إليهخرى التى تتم على خالف أحكام القرارألا

 ال يجوز ألى مرشح أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية وأال اعتبر مرشحا فى الوحدة - )١( ٨٢مادة 

 . التى قيد ترشيحه فيها أوال 

 لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعالن على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ - )٢( ٨٣مادة 

أيام على األقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المختص قبل يوم االنتخاب سبعة 

المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلن التنازل  يوم االنتخاب 

 . على باب مقر اللجنة االنتخابية واللجان الفرعية لها 

) ٧٩(و ) ٧٦(اعيد المنصوص عليها فى المواد  للمحافظ فى الظروف االستثنائية أن يقصر المو- ٨٤مادة 

 . من هذا القانون ) ٨٣(و

 مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفالحين، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى باألغلبية - )٣( ٨٥مادة 

 . النسبية لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت فى االنتخاب 

صوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى األمر وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد األ 

إعالن فوز مرشح واحد منهم الستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى المحلى، تجرى بينهم قرعة 

 . بمعرفة رئيس اللجنة العامة عالنية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانتا قد عدلتا بالقانونني رقمى ١٩٩٦ لسنة ٨٤ن رقم معدلتان بالقانو )٣(



 ٦٤

فوزهم بالتزكية كان عدد المتقدمين للترشيح أقل وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن  

 . من العدد المطلوب أعلن فوزهم على أن يتم استكمال باقى العدد  المطلوب فى انتخابات تكميلية 

 مع مراعاة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، تجرى مديرية األمن عملية االنتخاب لعضوية -) ١( ٨٦مادة 

 لسنة ٧٣لية طبقا للقواعد واالجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم المجالس الشعبية المح

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك فى االنتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول ١٩٥٦

 . االنتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها 

 .  المنتخبة إلى االجتماعويعلن المحافظ نتيجة االنتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية 

وفى جميع األحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن نتيجة  

 . االنتخاب

 يؤول المبلغ الذى أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للصرف منه - ٨٧مادة 

ن، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل األغراض  من هذا القانو٨١على إزالة الملصقات وفقا للمادة 

 . التى من أجلها انشئ هذا الحساب 

 :  يقسم عضو المجلس الشعبى المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين اآلتية - ٨٨مادة 

اقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصا على سالمة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح "  

 " . أن أحترم الدستور والقانون الشعب و

 مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة - )٢( ٨٩مادة 

المجالس الشعبية المحلية الخاضعة الشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة 

 . القانونية لهذه المجالس 

 .....................................................)3( 

 . ويجرى االنتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته  

 ال يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء - ٩٠مادة 

تنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده الالئحة المجالس الشعبية المحلية والمجالس ال

 . التنفيذية 

 ال يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من آراء اثناء اجتماعات ومناقشات المجلس - )٤( ٩١مادة 

 . ولجانه 

 ضد ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية 

أعضاء المجلس خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر من تاريخ اتخاذ هذه االجراءات، كما يتعين اخطاره 

قبل مباشرة أية اجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز االدارى للدولة أو القطاع العام أو 

يتعين أخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى القطاع الخاص وفى جميع الحاالت يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق و

                                                           
 ق دستورية جبلستها ٨ لسنة ١٤، ومما هو جدير بالذكر أن احملكمة الدستورية العليا قد حكمت ىف الدعوى رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )١(

 . من قانون اإلدارة احمللية قبل تعديلها ٨٦ة من املادة  بعدم دستورية الفقرة الثالث١٥/٤/١٩٨٩ىف 
  .١٩٨٧ لسنة ١٠٦، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
  .٧/٧/٢٠٠٥بتاريخ ) ط( تابع ٢٧ اجلريدة الرمسية العدد – ٢٠٠٥ لسنة ١٧٨ ألغيت بالقانون رقم ٨٩الفقرة الثانية من املادة )   3(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ٤(



 ٦٥

قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته اال إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها 

عضو المجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد واألوضاع التى تحددها 

 . الالئحة التنفيذية 

 يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات اإلدارة المحلية أو نقلهم إليها وال 

أثناء عضويتهم إال بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبى 

 . المحلى للمحافظة 

ية وأى عضو فى مجلسها الشعبى المحلى ومع  يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحل- ٩٢مادة 

ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو 

 . بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ المختص 

لجانه إذا كانت له أو  يحظر على عضو المجلس الشعبى المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو - ٩٣مادة 

ألحد اقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة 

 . المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيال عمن له فيها مثل هذه المصلحة 

رضها على المجلس  تقدم االستقالة من عضوية المجلس الشعبى المحلى إلى رئيسه ويجب عليه ع- ٩٤مادة 

فى أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر االستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفى هذه الحالة يقرر 

 . المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل 

  إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من ثالث مرات متوالية أو- ٩٥مادة 

عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون  عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة 

العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على األقل من تاريخ إخطار العضو 

 . بموعدها 

ع بما يبديه ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيال بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك إذا لم يقتن 

 . العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها 

 تسقط عضوية المجلس الشعبى المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفالح التى قام عليها  - )١( ٩٦مادة 

ة عمن تثبت  العضويإسقاطانتخابه فى المجلس أو بفقد شرط من الشروط الالزمة للترشيح ويجب 

 العضوية فى حالة إخالل إسقاطأو من يفقد الثقة أو االعتبار كما يجوز ) ٩٢(مخالفته ألحكام المادة 

 . العضو بواجبات العضوية األخرى أو بمقتضياتها 

 السابقة صدور قرار من المجلس بإعالن سقوط العضوية أو بإسقاطها األحوالويجب فى جميع  

ع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وباألغلبية المنصوص عليها فى المادة وذلك بعد دعوة العضو لسما

 . السابقة

 مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفالحين إذا خال مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى - )٢( ٩٧مادة 

رة، المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد األصوات الصحيحة التالية له مباش

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد سبق تعديلها بالقانونني رقمى ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  ) ٢(



 ٦٦

من ذات ) ٦٦(فان لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة 

 . القانون 

وتجرى االنتخابات التكميلية الستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما  

 . بين أدوار االنعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية

 . ميع األحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفهوفى ج 

 



 ٦٧

 الفصل الثانى 

 نظام سير العمل فى المجالس الشعبية المحلية

---------- 

 يعد للمجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين الالزمين - ٩٨مادة 

المجلس الشعبى المحلى االشراف عليهم وله بالنسبة اليهم لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس 

 . السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية 

ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية األخرى  

 . فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير 

 االعتمادات الالزمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه االعتمادات وتدرج بموازنة الوحدة المحلية 

تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة االدارية 

 . وتكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير

ور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهى فى المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية ويكون  يبدأ د- ٩٩مادة 

دور انعقاد المجلس الشعبى المحلى عشرة أشهر على  األقل ويجتمع المجلس الشعبى المحلى فى 

دده المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يح

ويجوز دعوة المجلس الشعبى المحلى الجتماع غير عادى فى حالة الضرورة أو عند نظر موضوع 

 . عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس 

وفيما عدا ماورد بشأنه نص خاص اليكون اجتماع المجلس صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه  

المجلس باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى وتصدر قرارات 

 . منه الرئيس 

 فى حالة عدم تكامل العدد القانونى الالزم النعقاد المجلس الشعبى  لمحلى للمحافظة يؤجل - )١( ١٠٠مادة 

 . االجتماع لمدة ثالثة أيام على األقل وسبعة أيام على األكثر 

 رئيس المجلس على األعضاء المتخلفين بحضور االجتماع فإذا كان عدد الحاضرين فى وينبه 

االجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظة الوزير المختص 

 .باإلدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض األمر على مجلس الوزراء الجراء شئونه فيه 

 .لمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية األخرى ويخطر ا 

 جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية مالم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو - ١٠١مادة 

وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة .. ثلث األعضاء جعلها سرية 

 . ضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية فى المو

من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة  محلية جميع )  ٢٣(مع مراعاة أحكام المادة  - )٢( ١٠٢مادة 

جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨لسنة  ١٤٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢(



 ٦٨

ختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على  أو األجهزة ممن تتصل ااإلداراتحضورهم من مديرى 

 . المجلس

ويجوز ألعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى كافة  

ن يكون أ دون اإلحاطةمستوياتها والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم االقتراحات واألسئلة وطلبات 

 . لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات 

 للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية - ١٠٣ادة م

التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبى المحلى المختص وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص 

 . المجلس وطبقا لألوضاع واالجراءات التى تحددها الالئحة الداخلية 

 موضوع معين فى إدراجو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلب من رئيسه  لكل عض- ١٠٤مادة 

جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على األقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما 

 .يقدمه األعضاء من اقتراحات وموضوعات 

 . رجة بجدول أعمال الجلسة وفى جميع األحوال ال يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المد 

 يجوز لعدد اليقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام - ١٠٥مادة 

 . يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة

 التى تحددها إلجراءاتواللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأى بشأنها وذلك وفقا لألوضاع  

 . الالئحة التنفيذية 

 ألعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه األسئلة - )١( ١٠٦مادة 

 ولرؤساء األجهزة اإلدارات لرؤساء وحدات اإلدارة المحلية المختصين ولمديرى اإلحاطةوطلبات 

 .  العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات

 من هذا القانون، مع مراعاة ٢٠، ١٩ أحكام المادتين اإلحاطةوتسرى بشأن هذه األسئلة وطلبات  

 .مستوى الوحدة المحلية 

 )٢()   ألغيت -) مكررا (١٠٦مادة 

 )٢()  ألغيت -) ١/مكررا (١٠٦مادة 

ى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة  يشكل المجلس الشعبى المحل-) ٣( ١٠٧مادة 

لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس وال يجوز فى غير 

 إلى اللجنة المختصة إحالته العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل األحوال

ة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجن

 . لها 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(
 .١٩٨١ لسنة ٥٠، وكانتا قد أضيفتا بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥ألغيتا بالقانون رقم   )٢، ٢(
   .١٩٨١ لسنة ٥٠الفقرة األخرية من املادة بالقانون رقم   )٣(



 ٦٩

وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية  

 العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد إخالل الذى يتخذ عند اإلجراءالمحلية واقتراح 

 .  المحلية لإلدارةلى والضوابط التى يضعها المجلس األع

 التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات واألجهزة اإلدارات على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء - ١٠٨مادة 

الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبى المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة 

 . مستوى المجلس 

 اإلفادةن المجلس الشعبى المحلى االستعانة بمن ترى ويجوز للمجلس التنفيذى أو ألية لجنة من لجا 

 . بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها 

ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم  

 . صوت معدود فى مداوالتها 

 يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى أعمال تنفيذية أو االشتراك فى عضوية وال 

لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذى عدا اشتراكهم فى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التى تشكل 

 . دارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية إل

مجلس الشعبى المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل وتحدد الالئحة الداخلية لل 

 . بها 

انه وبرئاسة ج تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء ل- )١(١٠٩مادة 

 : بداء الرأى فيما يلى إرئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة و

 .السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى )أ ( 

 . المقدمة من األعضاء اإلحاطة وطلبات األسئلة )ب(

 .كافة األمور المتعلقة بالعضوية  )ج(

 . المسائل األخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى  )د ( 

بى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشع 

الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى المحلى فى أول اجتماع تال 

 . يراه فى شأنها  لصدورها ليقرر ما

 يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ورأى وزراء - ١١٠مادة 

التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات 

 . بها

ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس 

تصة ورؤساء الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية من أعضائه ورؤساء الوحدات المخ

 . الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة 

                                                           
 " .االستجوابات  "ألغيت، حيث اإلحاطة وطلبات األسئلة -الفرع الثالث " ، وانظر هامش ١٩٨١ لسنة ٥٠ رقم معدلة بالقانون ) ١(



 ٧٠

 تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبى المحلى المختص العمل - ١١١مادة 

ة  والتنمياإلصالح على تنفيذ مقترحات واإلشرافعلى توفير الخدمات الالزمة للمناطق العمالية 

 :بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى 

 الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية واالجتماعية والثقافية ذات إجراء )١(

 .الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها 

 .لمعالجة هذه المشاكل بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم  )٢(

تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقا  )٣(

المخصصة من حصيلة % ١٠ ـلألحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من ال

جتماعية وخدمات المخصصة للخدمات اال% ٥ ـالخدمات االجتماعية المركزية وكذلك حصيلة ال

  .اإلسكان

اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها واالستيالء  )٤(

 .المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة 

 المادة  تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى- ١١٢مادة 

 :السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية

 .ما يخصص من نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة  )١(

 .التبرعات والهبات والوصايا المخصصة ألغراض اللجنة  )٢(

 أو مجالس إدارة الوحدات الموارد األخرى التى تحدد بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة )٣(

 .الصناعية بالمنطقة 

وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة  

 .الصناعية على األغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبى المحلى المختص 

قيام بأى عمل من شأنه التنسيق بين عدد  لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أى إجراء أو ال-) ١( مكررا ١١٢مادة 

من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض 

 .الوزير المختص باإلدارة المحلية وأخذ رأى المحافظين المختصين 

محلية المختصة وبعد أخذ  لمحافظ  اإلقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية ال- ١١٣مادة

رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو المحافظات 

دارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها إلالمختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة 

 .محافظات أو مدن أو قرى متجاورة 

ذين ينتخبهم كل مجلس شعبى محلى فى هذه اللجنة ويجب أن ويحدد محافظ اإلقليم عدد األعضاء ال 

ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ اإلقليم 

 .رئيس اللجنة

ع الئحة  مع مراعاة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى المحلى أن يض-) ١( ١١٤مادة 

 .داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥مضافة بالقانون رقم  ) ١(



 ٧١

ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية األخرى فى نطاق  

 .المحافظة 

وتسرى أحكام الالئحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها المجلس األعلى  

كما تسرى تلك الالئحة فى . ة المحلية على المجالس الشعبية المحلية التى ال تضع لها الئحة داخلية لإلدار

 .المسائل التى ال يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية 

 

 

                                                                                                                                                                      
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(



 ٧٢

 الفصل الثالث

 التخطيط والشئون المالية لوحدات اإلدارة المحلية

 ـــــــ

 الفرع األول

 التخطيط

 ـــــــ

  ال يجوز للوحدات المحلية االرتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجاالت التنمية - )١( ١١٥مادة 

االقتصادية أو االجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة 

 .االقليمية 

 بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو كما ال يجوز للوحدات المحلية االرتباط 

 .أجنبى إال بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

 المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات - ١١٦مادة 

ليها كشف الفرص االستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع مكانيات المجتمع المحلى وعإو

 .الموارد على االحتياجات حسب أولويتها الفعلية فى خططها المحلية

 تقوم األجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط االقليمى وهيئات التخطيط االقليمى - ١١٧مادة 

 المتاحة للوفاء باحتياجات اإلمكانياتما يحقق حسن استغالل والمجالس الشعبية المحلية فى التخطيط ب

 .الجماهير وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية

 تتولى كل محافظة ابالغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية -) ٢( ١١٨مادة 

 .للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة 

دات المحلية احتياجاتها بحسب األولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة وتحدد الوح 

 من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة قبل بدء السنة إقرارهامحلية يتم 

 .المالية بخمسة أشهر على األقل 

لتخطيط االقليمى والوزارات المعنية بدراسة وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة باالشتراك مع هيئة ا 

مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف 

القطاعات بالمحافظة العداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس 

قرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على إل اللجنة العليا للتخطيط االقليمى الشعبى المحلى للمحافظة وكذا

 .األقل 

قرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا إوترفع مشروعات خطط المحافظات بعد  

ة للدولة باالتفاق للتخطيط االقليمى إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينهما وبين الخطة العام

 .مع الوزير المختص باإلدارة المحلية والوزراء المختصين لتحقيق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلتان بالقانون رقم  ) ٢(، )١(



 ٧٣

وتتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم أجهزة  

قارير شهرية للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع ت

 .وذلك طبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 

 الفرع الثانى

 الموازنة والحساب الختامى

 ــــــ

 تحدد األجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شامال اليراداتها - ١١٩مادة 

ا للقواعد المعمول بها فى وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء ومصروفاتها وفق

السنة المالية بخمسة أشهر على األقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت 

 .عليها تقديرات االيرادات والمصروفات 

شروع موازنة المحافظة شامال مشروعات موازنات  يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد م-) ١( ١٢٠مادة 

الوحدات المحلية فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة 

لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على األقل وترسل كل محافظة مشروع 

 المحلية لبحثه مع باإلدارةالوزير المختص موازنتها فور إقرار المجلس الشعبى المحلى لها إلى 

 .المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعا بمالحظاته إلى وزيرى المالية والتخطيط 

 : المبالغ اآلتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها إدراج يجب - )٢( ١٢١مادة 

 .دارة المحلية فى نطاقها ملتزمة بهاااللتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات اإل - ١

 .االستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر  - ٢

مصروفات اإلدارة أو الصيانة الالزمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو األعمال التى تتوالها  - ٣

 .المحافظة أو وحدات اإلدارة المحلية فى نطاق المحافظة 

ة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى  تدرج موازن- ١٢٢مادة 

 .عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام 

 على األجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية -) ٣( ١٢٣مادة 

 كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى

 . المنصوص عليها فى قانون الموازنة العامة للدولة واإلجراءاتفى المواعيد ووفقا للقواعد 

 يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شامال لمشروعات الحسابات - ١٢٤مادة 

 على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة مرفقا بها مالحظات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها

وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد واالجراءات 

 .التى يصدر بها قرار من وزير المالية 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ٣(



 ٧٤

للمحافظة إلى ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد اقرارها من المجلس الشعبى المحلى  

وزير المالية ويعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص من الحساب الختامى للدولة ويسرى عليه 

 .ما يسرى على هذا الحساب من أحكام 

 

 

 الفرع الثالث

 الضرائب والرسوم والموارد المحلية

 ـــــ

 حساب جميع الرسوم ذات الطابع راءاتوإج تبين الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس - ١٢٥مادة 

 . تخفيضها وإجراءاتالمحلى وطريقة التظلم منها 

 حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس وإجراءاتويجوز أن تتضمن هذه الالئحة عدة نظم ألسس  

 .من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذى يالئم ظروف الوحدة المحلية 

 منها وفى سقوطها اإلعفاء فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى  يتبع- ١٢٦مادة 

 .بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة 

وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد  

 .باشرة المصاريف القضائية والضرائب الحكومية م

ويجوز أن تتولى األجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص  

 .الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة 

صادر  ال يجوز منح التزام استغالل أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من م- ١٢٧مادة 

الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص الوحدة المحلية اال بعد 

 .الحصول على موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص 

  ال يجوز للمجلس الشعبى المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة -) ١( ١٢٨مادة 

ها إال بموافقة المحافظ، ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول المجلس أو أن يغير تخصيص

 .التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية 

 أى قرض أو االرتباط بأى مشروع غير وارد فى إبرام ال يجوز لوحدات اإلدارة المحلية -)٢( ١٢٩مادة 

الغ فى فترة مقبلة إال بعد موافقة مجلس الشعب وذلك  مبإنفاقالخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه 

 ) .١٥(مع مراعاة أحكام المادة 

تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية ..  فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص - ١٣٠مادة 

لك المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة ألموال الحكومة وتعفى ت

 .الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة 

 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(
 .  من هذا القانون ١٥انظر حكم املادة  ) ٢(



 ٧٥

 الفصل الرابع

  والرقابة على وحدات اإلدارة المحليةاإلشراف

 ــــــ

 والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق اإلشراف يهدف - ١٣١مادة 

داف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأه

 .للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام اإلدارة المحلية

 تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود االختصاصات المقررة لها فى هذا -) ١( ١٣٢مادة 

 .والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائحالقانون وفى إطار الخطة العامة للدولة 

ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص االعتراض على أى قرار يصدر من المجلس  

الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة للقوانين أو 

وله فى هذه الحالة اعادة هذا القرار إلى ..  المجلس المحددة فى هذا القانون اللوائح أو يخرج عن اختصاصات

المجلس الشعبى المحلى الذى أصدره مشفوعا بمالحظاته واألسباب التى يبنى عليها اعتراضه وذلك خالل 

 . القرارإبالغهخمسة عشر يوما من تاريخ 

ض الوزير المختص باإلدارة المحلية فإذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره، عر 

 . به إبالغهاألمر على مجلس الوزراء خالل ثالثين يوما من تاريخ 

ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المعترض عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ عرض  

 .األمر عليه، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا 

س الشعبية المحلية للوحدات المحلية األخرى على قراره، يخطر صرار أى من المجالإوفى حالة  

المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويعرض األمر على الوزير المختص باإلدارة 

ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ عرضها عليه، . المحلية 

 .ا الشان نهائيا ويكون قراره فى هذ

 يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا ألحكام هذا -) ٢( ١٣٣مادة 

 :القانون والئحته التنفيذية، وتستهدف هذه الرقابة ما يلى 

 .مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة  - ١

 المقررة لها، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى تكفل التنسيق بين تحقيق المحافظات لألهداف - ٢

 .المحافظات والوزارات 

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص باإلدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ  

المحلية القيام به المختص أن يتخذ أى اجراء أو أن يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس الشعبية 

وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير 

 .قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠د سبق تعديلها بالقانون رقم  وكان ق١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٨١ لسنة ٥٠ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٧٦

قريرا سنويا عن نشاط  يقدم الوزير المختص باإلدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب ت-)١() مكررا (١٣٣مادة 

نجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل إو

حاطة واالقتراحات المهمة التى تمت مناقشتها فى المجالس إلمحافظة، وبيانا باألسئلة وطلبات ا

 .الشعبية المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها 

 :من الوزراء فى نطاق اختصاص وزارته  لكل - ١٣٤مادة 

 الوحدات إبالغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك إبالغ - ١

 وتوجيهات فنية تؤدى إلى حسن سير الخدمات فى المرافق العامة بما إرشاداتالمحلية بما يراه من 

فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولى وشئون يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة 

 .التموين وتسعير السلع 

وضع خطة سنوية باالتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق  - ٢

 . الالزمة لتنفيذهااإلجراءاتاحتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين التخاذ 

ساهمة مع الوحدات المحلية فى األعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه الوحدات بعد الم - ٣

 .االتفاق معها 

 يتولى المحافظ التفتيش على األجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق - ١٣٥مادة 

لمختصة أو من يختاره من  هذا التفتيش أجهزة الرقابة ابإجراء وله أن يكلف إلشرافهاالخاضعة 

 .الفنيين واالداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة 

 تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة، وقانون - ١٣٦مادة 

 . ومصروفاتها إليراداتهاالجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة 

ويكون ممثلو وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين  

 .واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تفصله الالئحة التنفيذية 

افظ المختص بالتقارير ويخطر الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمح 

 .شرافها إلالتى يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية األخرى الخاضعة 

كما .. فتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات اإلدارة المحلية إل يتولى مجلس الدولة ا-) ٢( ١٣٧مادة 

 .ت طرفا فيها تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدا

حالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو من إوتتم  

 .المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب األحوال 

 

 الفصل الخامس

 العاملون بوحدات اإلدارة المحلية

 ـــــــ

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥من هذه املادة بالقانون رقم ) االستجوابات (  ومما هو جدير بالذكر أنه  قد حذفت كلمة ١٩٨١ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم  ) ١(
  ) .٢٣ العدد - ٥/٦/١٩٨٦اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٦ لسنة ١٠وذلك بالقانون رقم " هيئة قضايا الدولة " ادارة قضايا احلكومة " صار اسم  ) ٢(



 ٧٧

نظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى  يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل ت-) ١( ١٣٨مادة 

مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، ويكون العاملون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة 

 .وظيفته واحدة، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

ين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين  يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتير-) ٣( ١٣٩مادة 

ورؤساء المدن واألحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات اإلدارة المحلية ونقلهم إلى 

 .أجهزة اإلدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء باالتفاق مع المحافظين المختصين 

ء القرى ونقلهم بين وحدات اإلدارة المحلية الداخلة فى ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤسا 

 .نطاق المحافظة، قرار من المحافظ 

 مع مراعاة األحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات اإلدارة المحلية عن - ١٤٠مادة 

 البيانات المتعلقة ناإلعالالوظائف الخالية بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن 

 .بالوظيفة وشروط شغلها 

ويحدد المحافظ الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين  

فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج االمتحان، وعند التساوى فى 

 .ى التعيين ألبناء المحافظة الترتيب تكون األولوية ف

ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون االمتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء  

 . عادية إقامةالمحافظة من يقيم بدائرتها 

 يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التى تقتضى تفرغ شاغليها - ١٤١مادة 

 .قد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة فى هذا الشأن بطريق التعا

كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين لألعمال الفنية التى تقتضى  

 .مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد 

عتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها  تنقل بقوة القانون اال- ١٤٢مادة 

 .إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات  بمقتضى هذا القانون إلى وحدات اإلدارة المحلية

 تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون األحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين - ١٤٣مادة 

 .العاملين المدنيين بوحدات اإلدارة المحلية فى الدولة على 

 

 

 الفصل السادس

 حل المجالس الشعبية المحلية

 ــــــ

جراء شامل، كما ال يجوز أن يحل المجلس الشعبى إ ال يجوز حل المجالس الشعبية المحلية ب-)٢( ١٤٤مادة 

 .المحلى مرتين لسبب واحد 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلتان بالقانون رقم  )٣(، )١(
  . ١٩٨١ لسنة ٥٠ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلتان بالقانون رقم  ) ٢(

 



 ٧٨

 للمحافظة أو لغيرها من وحدات اإلدارة المحلية قرار  يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى-) ٢( ١٤٥مادة 

من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص باإلدارة المحلية ألسباب تقتضيها المصلحة 

 .العامة ويقرها مجلس الوزراء 

وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى فى الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب  

 . أسبوعين من تاريخ صدورهخالل

يشكل فى القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ  - ١٤٦مادة 

المختص ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت 

ة والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضروري

جراء االنتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خالل الستين يوما التالية إالشعبى المحلى الجديد ويجب 

 .لصدور قرار الحل 

وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد  

 .ذلك طبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية تشكيله التخاذ ما يراه بشأنها و

                                                                                                                                                                      
 :ومما هو جدير بالذكر أن قد وردت بعض أحكام انتقالية ىف بعض القوانني املعدلة لقانون اإلدارة احمللية وذلك على النحو التاىل  

  .١٩٨١ لسنة ٥٠احلكم الوارد باملادة الثالثة بالقانون رقم  :أوالً 
 " .وذلك بعد انتهاء املدة القانونية للمجالس الشعبية احمللية القائمة تشكل اجملالس الشعبية احمللية وفق أحكام هذا القانون "  

 .١٩٨١ لسنة ١٦٨احلكم الوارد باملادة الثالثة بالقانون رقم  :ثانياً 
ير املختص باإلدارة ينقل مساعدو احملافظني احلاليون بدرجام كل إىل الوظيفة الىت يصدر بتحديدها قرار من النائب األول لرئيس جملس الوزراء والوز"  

 " .احمللية 
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 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه  

)المادة األولى(  

 .المرافقأحكام القانون  المصرفى والنقد البنك المركزى والجهازعلى تسرى  

 ١٢٠والقانون رقـم     ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣الصادر بالقرار بالقانون رقم     ويلغى قانون البنوك واالئتمان       

 ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، و القرار بالقانون رقم             ١٩٧٥لسنة  

 بتنظيم التعامل بالنقد األجنبى، والقانون رقـم  ١٩٩٤ لسنة ٣٨ون رقم فى شأن سرية الحسابات بالبنوك، والقان   

 .  بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام ١٩٩٨ لسنة ١٥٥

ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية، يلغى كـل حكـم                  

 . لمرافق يتعارض مع أحكام القانون ا

 

)المادة الثانية(  

 أحكام قانون شركات    – فيما لم يرد بشأنه نص فيه        –تسرى على البنوك الخاضعة ألحكام القانون المرافق         

 لسـنة   ١٥٩المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقـم             

١٩٨١. 

مالت البنوك مع عمالئها تجارا كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة            وتسرى أحكام قانون التجارة على معا      

 .هذه المعامالت

)المادة الثالثة(  

تلتزم البنوك وفروع البنوك األجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القـانون بتوفيـق                  

 من تاريخ العمل بـه، ولمجلـس إدارة         أوضاعها طبقاً ألحكام القانون المرافق و ذلك خالل مدة ال تجاوز سنة           

 . د هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى ال تجاوز ثالث سنوات-البنك المركزى م

                                                           
  .٢٠٠٣ يونيه سنة ١٥ مكرر ىف ٢٤ العدد – اجلريدة الرمسية  (*)
  . ٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاريخ )  مكرر٥١( اجلريدة الرمسية العدد – ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢ من هذا القانون استبدلت بالقانون رقم ١٣٣املادة رقم (*) 
 لسـنة   ٩٣ بالقانون رقم    ١٢١،  ١١٥ فقرة ثانية و     ١٠٣، فقرة أوىل،    ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩١،  ٨٩،  ٥٥ية و    فترة ثان  ٥٣كما استبدلت املواد أرقام     (*) 

  .٢١/٦/٢٠٠٥ مكرراً بتاريخ ٢٤ اجلريدة الرمسية العدد ٢٠٠٥
 . املشار إليه٢٠٠٥ لسنة ٩٣انون  فقرة أخرية بالق١٣٥ فقرة ثانية و ١٢٣ مكرراً، ١١٥ فقرة أخرية و ١٠٢ مكرراً، و ٦٧ مكرراً، ٤٣كما أضيفت املواد 
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وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقاً ألحكام القـانون        

د هـذه   -ه، ولمجلس إدارة البنك المركـزى م      المرافق وذلك خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل ب           

 .المدة لمدة أو لمدد أخرى ال تجاوز سنة 

)المادة الرابعة(  

تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عـرض رئـيس مجلـس                  

 العمـل بـه، وإلـى أن        الوزراء وفقاً القتراح مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ            

 . تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما ال يتعارض مع أحكامه 

)المادة الخامسة(  

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى النقضاء ثالثين يوما من تاريخ نشره  

 . ذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينف 

 حسنى مبارك
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 قانون البنك المركزى

 والجهاز المصرفى والنقد

 ـــ
 الباب األول 

 البنك المركزى

 ـــ

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 ـــ

 البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه األساسى قرار مـن               )١(مادة  

 . رئيس الجمهورية 

المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن               )٢(مادة  

 .داخل البالد وخارجهاينشئ له فروعاً و مكاتب، وأن يتخذ وكالء ومراسلين فى 

ليـة  رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى، ولمجلس إدارته باالتفاق مع وزير الما              )٣(مادة  

 .تجنيب نسبة من األرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك

  .أمواالً خاصةالمركزى تعتبر أموال البنك  )٤(مادة 

 

 

 الفصل الثانى

 أهداف البنك المركزى واختصاصاته
----- 

لسياسة ألسعار وسالمة النظام المصرفى فى إطار ا      ايعمل البنك المركزى على تحقيق االستقرار فى         )٥(مادة  

 . االقتصادية العامة للدولة 

يشـكل  تنسيقى ، وذلك من خالل مجلس ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية باالتفاق مع الحكومة     

 . وتحدد الالئحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس،بقرار من رئيس الجمهورية

 . نية والمصرفية  وتنفيذ السياسات النقدية واالئتمابوضعويختص البنك المركزى  

بهذه األهداف عند عرض مشـروعى قـانونى        والشورى   الشعب   ىويخطر محافظ البنك المركزى مجلس     

 بأى تعديل يطـرأ     يناالجتماعية، كما يخطر المجلس   والموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية االقتصادية        

 .على هذه األهداف خالل السنة المالية

 المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على األخص ما             يتخذ البنك  )٦(مادة  

 : يأتى 

 .  إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها-أ

 إدارة السيولة النقدية فى االقتصاد القومى، وله أن يصدر األوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أموالـه                  -ب

 . ت السوق المفتوح ونشاطه والدخول فى عمليا
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 . التأثير فى االئتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط االقتصادى -جـ

 .الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى-د

 .إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد األجنبى -هـ

 .تنظيم وإدارة سوق الصرف األجنبى-و

 . المدفوعات القومىاإلشراف على نظام-ز

والهيئات االقتصادية والخدمية والقطـاع العـام وقطـاع         على الحكومة   مديونية الخارجية   الحصر ومتابعة   -ح

 .األعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقاً للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى 

بيق السياسات النقدية واالئتمانيـة والمصـرفية   وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تط        

 .حكام الرقابة على االئتمان المصرفىإو

للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات                )٧(مادة  

لبنـوك،  ضرورية فى األسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل اسـتثنائى ل                 

 .طبقاً للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى

للبنك المركزى أن يقدم ائتماناً للبنوك الخاضعة ألحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئـات األجنبيـة                )٨(مادة  

 .والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد واألوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى

للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيالت االئتمانية التى تحصل عليها األشخاص االعتباريـة              )٩(مادة  

العامة أو البنوك الخاضعة ألحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات األجنبية والدوليـة،               

 .نونوذلك طبقاً للشروط والقواعد التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القا
 

 الفصل الثالث

 إدارة البنك المركزى

 ـــــ

يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئـيس                )١٠(مادة  

 . مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية 

 .ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير 

 . ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية  

يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح                )١١(مادة  

محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهما الماليـة فـى القـرار الصـادر                  

 . بتعيينهما 

 .كما يكون للمحافظ وكالء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ 

 : يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من  )١٢(مادة 

 .نائبى المحافظ   -

 . رئيس الهيئة العامة لسوق المال  -

يختارهم رئيس مجلس الوزراء بنـاء      والتخطيط والتجارة الخارجية    المالية  ثالثة أعضاء يمثلون وزارات      -

 .على ترشيح الوزراء المختصين
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والمصـرفية والقانونيـة واالقتصـادية،      والمالية  من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية        ثمانية   -

 .يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

 .ظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل  محله النائب اآلخروفى حالة غياب المحاف 

ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء                

 . على اقتراح المحافظ 

 : ى ما يأتى يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركز )١٣(مادة 

 . أن يكون مصرياً من أبوين مصريين -١

 . أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية  -٢

 . أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة  -٣

حيدته فى المـداوالت واتخـاذ      أال تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى                -٤

 .القرار

 .أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون االقتصادية والمصرفية -٥

 مجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقديـة               )١٤(مادة  

 : ص ما يأتىواالئتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصالحيات، وعلى األخ

تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيـذها، وتحديـد أسـعار االئتمـان                  -أ

والخصم ومعدالت العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى، حسب طبيعة هذه العمليات              

نون آخر، وتحديد القواعد التى تتبـع فـى         وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قا         

 .تقييم األصول التى تقابل أوراق النقد المصرى 

وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سالمة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها ألعمالها وإصدار               -ب

مان الذى تقدمه البنوك، والتأكد     القرارات الالزمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على االئت          

 .من تطبيق معايير الجودة االئتمانية والسالمة المالية

 .اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله -ج

طابع خاص لها اسـتقالل فنـى       ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات        . اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك      -د

ومالى وإدارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقـرره مجلـس اإلدارة، ويحـدد النظـام                   

 .األساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها

إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك الماليـة واإلداريـة والفنيـة، والئحـة المزايـدات                 -هـ

المناقصات، والئحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمـول            و

 .بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام

يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على األقل كـل شـهر،                 )١٥(مادة  

افظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعى المجلس لالنعقـاد               وذلك بدعوة من المح   

 . خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية

وال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال بحضور المحافظ أو أحد نائبيه باإلضافة إلـى أغلبيـة األعضـاء،             

  .وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس

يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صالته مع الغير، ويتولى تصريف جميع شـئون                )١٦(مادة  

 .البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكالؤه كل فى حدود اختصاصه
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ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكالئه أو أحـدهم أو أن يكلفهـم بمهـام                     

 . ر مجلس إدارة البنك المركزىمحددة بشرط إخطا

 الفصل الرابع

 النظام المالى للبنك المركزى

 ـــ
 . تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها)١٧(مادة 

ألسبوع يعد البنك المركزى بياناً فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارناً بمركزه فى نهاية ا                )١٨(مادة  

 . السابق ويعرض على مجلس إدارته، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية

الجهـاز  مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سـنوًيا             يتولى   )١٩(مادة  

، وتقوم هـذه    المركزى للمحاسبات، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية          

 . المراجعة مقام مراجعة الجهاز

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الـدفاتر واألوراق والبيانـات التـى يراهـا                   

 . المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة 

 .بثالثة أشهريعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية  )٢٠(مادة 

 .وال تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد واالستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك 

 : يعد البنك المركزى خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتى  )٢١(مادة 

ط البنوك المركزية ولمعـايير     القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقاً لطبيعة نشا           -أ

 .المحاسبة المصرية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات

تقريراً عن المركز المالى للبنك، ونتائج أعماله خالل السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض                -ب

 .األحوال االقتصادية واألوضاع المالية والنقدية والمصرفية واالئتمانية فى مصر

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خالل عشـرة                

أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى                 

 .الشعب والشورى خالل ذات المدة

زى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلـس إدارة            يؤول صافى أرباح البنك المرك     )٢٢(مادة  

 .البنك من نصيب العاملين من األرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات

 .   تعتبر أموال البنك المركزى أمواالً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات )٢٣(مادة 

 

 الفصل الخامس

  اإلفصاحعالقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد

 ـــ
 . يعمل البنك المركزى مستشاراً ووكيالً مالياً عن الحكومة  )٢٤(مادة 

 يقوم البنك بمزاولة العمليات المصـرفية العائـدة         ،من هذا القانون  ) ٢٧(ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة       

قـاً للشـروط التـى      للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك، وذلك وف          

 .يضعها مجلس إدارته، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات



 ٨٥

يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابالً عن الخدمات التى يؤديهـا لهـا                )٢٥(مادة  

يصدر بها قـرار    ولألشخاص االعتبارية العامة طبقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى            

 . من مجلس إدارة البنك 

للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصـدار األذون والسـندات الحكوميـة                  )٢٦(مادة  

 . بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها 

العجز الموسمى فى الموازنة العامة،     يقدم البنك المركزى تمويالً للحكومة بناء على طلبها لتغطية           )٢٧(مادة  

 من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثالث السـابقة،           ٪١٠على أال تجاوز قيمة هذا التمويل       

وتكون مدة هذا التمويل ثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خالل اثنـى                  

 . قديمهعشر شهراً على األكثر من تاريخ ت

 . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل باالتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقاً لحالة النقد واالئتمان السائدة 

يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريراً دورياً كل ثالثة أشهر يتضـمن تحلـيالً                 )٢٨(مادة  

 المديونية الخارجية خالل فترة التقريـر، وذلـك بعـد           للتطورات النقدية واالئتمانية والمصرفية وأرصدة    

 . اعتماده من مجلس إدارة البنك 

كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهوريـة و رئـيس                   

صـر  مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن األوضاع النقدية واالئتمانية فـى جمهوريـة م              

 . العربية، وذلك خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية 

يفصح البنك المركزى عن اإلجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقديـة وقراراتـه ذات الطبيعـة                )٢٩(مادة  

الرقابية التنظيمية من خالل نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه األساسـى،               

 .شر هذه اإلجراءات والقرارات فى الوقائع المصريةوتن

 

 

 الباب الثانى 

  تنظيم الجهاز المصرفى

 ـــــ

 الفصل األول 

 إنشاء وتسجيل البنوك

 ـــــ

مع عدم اإلخالل باالتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، تخضع جميع البنوك، التـى    )٣٠(مـادة   

 . ر العربية وفروعها فى الخارج ألحكام هذا القانون تمارس عملياتها داخل جمهورية مص

يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً ألحكام هذا القانون، أن تباشر أى عمل من                    )٣١(مادة  

العامة التى تباشر عمالً من هذه األعمال فى حدود         األشخاص االعتبارية   أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك      

 .سند إنشائها

ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائـع                  

والحصول على التمويل واستثمار تلك األموال فى تقديم التمويل والتسهيالت االئتمانية والمساهمة فـى رؤوس        

 . لبنوك أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال ا



 ٨٦

هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى           ألحكام  ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً         

 .أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها

غرض لدى البنك   يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا ال               )٣٢(مادة  

 : المركزى بعد موافقة مجلس إدارته وطبقاً للشروط اآلتية 

 : أن يتخذ البنك أحد األشكال اآلتية  -١

 .شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية  -أ

 . شخصاً إعتبارياً عاماً يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك  -ب

ى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقديـة فـى          فرعاً لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيس      -ج

 . الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى

أال يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى، وأال يقـل رأس المـال                   -٢

عن خمسين مليون دوالر أمريكـى      العربية  مصر  جمهورية  المخصص لنشاط فروع البنوك األجنبية فى       

 . أو ما يعادلها بالعمالت الحرة 

 النظام األساسى للبنك وعقود اإلدارة التى يـتم         تهداراأن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس          -٣

إبرامها مع أى طرف يعهد إليه باإلدارة، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل لألنظمة األساسـية       

 . أو لعقود اإلدارة 

، ويتعين الحصـول علـى موافقـة    المشار إليهلسجل افروع ووكاالت البنك المرخص له فى  ويتم تسجيل    

 .مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل

 يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى، طبقاً للشروط واألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا              )٣٣(مادة  

القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آالف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة آالف جنيه عـن كـل                   

 ،فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى              

  .ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى 

ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانـات بكتـاب موصـى عليـه                  

 .مصحوباً بعلم الوصول خالل ثالثين يوما من تقديم الطلب

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خالل تسعين يوما من تاريخ اإلخطار المشار إليه سقط حقه فى هـذا      

 . الطلب 

ر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقـائع المصـرية                وتنش 

 . على نفقة الجهة المرخص لها 

 :يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحاالت اآلتية )٣٤(مادة 

قانون أو فى الئحته التنفيذية أو القرارات المنفذة        مخالفة أى حكم من األحكام المنصوص عليها فى هذا ال          -أ

 . له 

إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة ال يتفق والمصلحة االقتصادية العامة أو الظروف الخاصـة                  -ب

 .بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها

 أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنـك آخـر أو              إذا كان االسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثالً        -ج

 . منشأة أخرى 
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ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خالل ثالثين يوماً من تاريخ                

 . صدوره 

من هذا القانون ال يرد للطالـب       ) ٣٣(وفى جميع األحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، والمادة           

 . الرسم المدفوع 

لمحافظ البنك المركزى، بعد موافقة مجلس اإلدارة، التصريح للبنوك األجنبية بفتح مكاتب تمثيـل               )٣٥(مادة  

 : لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط اآلتية 

 . أال يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية  -أ

 .لمختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكزأن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة ا -ب

أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة األسواق وإمكانيات االستثمار، وتكون حلقـة اتصـال مـع            -ج

المراكز الرئيسية فى الخارج، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها               

 .فى جمهورية مصر العربية

 يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بمـا فـى ذلـك نشـاط الـوكالء            وال 

 .التجاريين وأعمال الوساطة المالية

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً ألحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصـية باألسـهم                

 فى سجل خـاص لـدى البنـك         ١٩٨١  لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم        

 بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة       ،المركزى وذلك طبقا لإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون         

 .آالف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى 

ويكون له حق اإلطالع فـى أى وقـت         وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى،          

 . على الدفاتر والسجالت الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة واإلشراف عليها 

وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل ألى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هـذه المـادة، يعلـن                   

دم أوجه دفاعه خالل خمسة عشر يوما مـن         المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ليق        

 .تاريخ إعالنه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى

 

 الفصل الثانى

 اإلشراف على إدارة البنوك

 ــــ

فـروع  لمجلس إدارة البنك المركزى، طبقاً للشروط والقواعد التى يقررها، أن يصرح للبنوك و ل              )٣٦(مادة  

 .البنوك األجنبية التى يقتصر تعاملها على العمالت الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية

على ضمان  العربية  مصر  جمهورية  يحصل البنك المركزى من البنوك األجنبية التى لها فروع فى            )٣٧(مادة  

جلس إدارة البنك   لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته األخرى، وذلك على النحو الذى يحدده م            

 .المركزى 

يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسـيس أى بنـك أو فـى نظامـه                     )٣٨(مادة  

 .األساسي، كما يجب اإلخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل

 يجـوز أن يعمـل بهـذا        ويقدم اإلخطار طبقاً للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، وال           

 .التعديل إال بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل
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تعادل مقدار التزاماته مستحقة األداء فيها،      العربية  مصر  جمهورية  يجب أن تكون للبنك أموال فى        )٣٩(مادة  

 ص عليه فى المـادة      المنصو المدفوعالمصدر و عالوة على مبلغ ال يقل عن الحد األدنى لرأس المال           

 .من هذا القانون) ٣٢(

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح لـه                   

 . باالحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى 

ة التى يقوم بها حسـب طبيعـة هـذه           العمليات المصرفي  نلكل بنك سلطة تحديد معدالت العائد ع       )٤٠(مادة  

العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامـل بهـا، وذلـك دون التقيـد                   

 . بالحدود واألحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر 

  األحوال على البنك اإلفصاح للعميل عن معدالت العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقاً            جميعوفى   

 . لقواعد اإلفصاح التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

يجوز ألى بنك االندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنـك المركـزى، بعـد                   )٤١(مادة  

استيفاء الشروط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعـاة ضـمان حقـوق                 

 .العاملين بالبنك المدمج 

يترتب على االندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خـالل               و 

 . عشرة أيام من تاريخ صدور قرار االندماج 

 .ال يجوز ألى بنك وقف عملياته إال بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى )٤٢(مادة 

انات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته قبل         وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضم          

أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقاً للشروط واإلجراءات التى يصدر بها قرار               

 . من مجلس إدارة البنك المركزى 

 عند تعيين رؤسـاء     دون إخالل بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى            )٤٣(مادة  

وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن االئتمان واالسـتثمار وإدارة             

ويكون أخذ الرأى على قائمـة      . المحافظ والمعامالت الخارجية بما فيها المبادالت والتفتيش الداخلى         

 . ة البنك المركزىبالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدار

ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس اإلدارة أن يطلب تنحيـة واحـد أو أكثـر مـن                    

المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خالل التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السالمة ألمـوال                 

در قرارا مسبباً باستبعاد أى منهم من عمله،        المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يص          

ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خالل ستين يوماً من تاريخ إبالغه                 

 . بالقرار

 .وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك األجنبية فى جمهورية مصر العربية 

و مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزى سواء  ال يجوز لعض:(*)مكرراً ) ٤٣(مادة 

بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر 

 . خاضع إلشراف البنك المركزى أو القيام بأى عمل من أعمال اإلدارة أو االستشارة فيه 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ مضافة بالقانون رقم  (*)
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خاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه األساسى قرار من مجلس إدارة البنك           ينشأ اتحاد بين البنوك ال     )٤٤(مادة  

المركزى، ويتمتع االتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خـاص بالبنـك المركـزى،               

 . وينشر قرار اإلنشاء والنظام األساسى فى الوقائع المصرية على نفقة االتحاد

وك الخاضعة ألحكام هذا القانون متمتعاً بشخصيته االعتباريـة         ويستمر االتحاد الحالى المنشأ بين البن      

 . أوضاعه وفقاً لحكم الفقرة األولى خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يوفق وعليه أن 

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع ألحكام هذا القانون االنضمام إلى االتحاد ويلتزم بمراعـاة                  

 . معايير التى يحددها نظامه وبال

وال تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها االتحاد إال بعد اعتمادها من مجلـس إدارة البنـك                  

 . المركزى 

ويعين محافظ البنك المركزى مندوباً لدى االتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته واالشتراك فـى                 

 . والت مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود فى المدا

ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير اإلدارية التى ينص عليها نظامه األساسى عند مخالفة أحكـام             

 . نظامه أو القواعد المهنية السليمة

ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون           ينشأ المعهد المصرفى   )٤٥(مادة  

ص بالعمل على تنمية المهارات فى األعمال المصرفية والماليـة والنقديـة     مقره مدينة القاهرة، ويخت   

ومكافحة غسل األموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجاالت بهـدف              

 .مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم

دعم قدراته، كما يجوز لـه إيفـاد بعثـات للخـارج            ويجوز للمعهد االستعانة بالخبرات العالمية فى        

 .للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه

وفقًا للفقرة األولى من هـذه      وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه           

  .المادة

، ويمثـل المعهـد     يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى            )٤٦(مادة  

 . أمام القضاء وفى صالته بالغير رئيس مجلس إدارته 

ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والماليـة                 

 . واالقتصادية والقانونية، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد 

 : إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها، وله على األخص ما يأتى يختص مجلس  )٤٧(مادة 

اعتماد اللوائح المالية واإلدارية للمعهد، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعـد المعاملـة                 )١(

لمعمول بها فى   المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم ا           

 . الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام

 .الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة )٢(

 . توثيق العالقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج )٣(

ارير متابعة تنفيذها، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى        اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتق      )٤(

 . بهذه التقارير 

 : تتكون موارد المعهد من  )٤٨(مادة 

 . االعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى  -أ



 ٩٠

 .اإلعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها -ب

 . تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بهاالمبالغ التى -ج

 . أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير -د

قرار من مجلس إدارة البنك المركـزى       ) ج، د (المنصوص عليه فى البندين     ويصدر بتحديد المقابل     

 . بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد

 

 الفصل الثالث

 لك لحصص فى رؤوس أموال البنوكقواعد التم

 ـــــ

للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فـى أى قـانون                )٤٩(مادة  

 . آخر وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المواد التالية 

 بنك وبما    من رأس المال المصدر ألى     ٪٥على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على            )٥٠(مادة  

 منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تـاريخ                ٪١٠ال يجاوز   

إتمام التملك، طبقاً للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبـل                  

 .العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتباراً من تاريخ العمل به 

أس المـال المصـدر   ر من ٪١٠ال يجوز ألى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على      )٥١(مادة  

ألى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إال بعد الحصول على موافقـة مجلـس إدارة                   

ف  ويقع باطال كل تصـر      لهذا القانون،  البنك المركزى، طبقاً للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية       

 . يخالف ذلك 

يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو االعتبارى أن يكون مالكـا  فى تطبيق أحكام هذه المادة     و 

ألية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القـرارات                    

 .صدر عن جمعيته العامةالتى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى ت

ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه باإلضافة إلى أى مـن أقاربـه حتـى الدرجـة              

 باإلضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من       هالرابعة، وفى حساب ملكية الشخص االعتبارى ما يملك       

رية، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان         كانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصاً اعتبا     أالمساهمين فيه، سواء    

تحت السيطرة الفعلية لذات األشخاص الطبيعيين أو األشخاص االعتبارية، كما يدخل فى الحساب مجموع مـا                

يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فـى الجمعيـة العامـة أو                    

 . يطرة الفعلية على أى منهما مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى الس

 من رأس مال البنك المصدر ألى بنك أو ما ٪١٠إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من    )٥٢(مـادة   

مـن هـذا    ) ٥٣(يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة              

التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خـالل        القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقاً للقواعد         

مدة ال تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خالل هذه                 

المدة أال تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس اإلدارة، بالنسبة لمـا يزيـد                   

 .على الحد المشار إليه
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 من رأس المال المصـدر للبنـك أو    ٪١٠أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على          يجب   (*) )٥٣(مادة  

على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى، قبل موعد إتمـام التملـك                  

 بستين يوما على األقل، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقا للشروط              

واإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك األسـهم               

واألهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسـة التـى ينـوى        

 .إتباعها فى تصريف شئونه

الكتتاب فى أسهم مطروحة فى اكتتاب عام، تعـين         فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة ل         

تقديم طلب استمرار التملك خالل ثالثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو                   

 االكتتاب العام

ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمـه                 

 .لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونوفقاً 

ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خالل عشرة أيام من تـاريخ                  

 .النشر

من هذا القانون إذا تبـين للبنـك        ) ٥٣(ال تجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة           )٥٤(مادة  

 :  مما يأتى المركزى أياً

 . وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به  -أ

 .أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها -ب

ة المختصة فى الدولة التى يقع بها       أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية ال يخضع لرقابة السلط            -ج

 .مقره الرئيسى

أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم نهائى فـى جريمـة ماسـة                    -د

أو فى قانون مكافحة غسل األموال       بالشرف أو األمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون           

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٠الصادر بالقانون رقم 

من هذا القانون ) ٥٣( يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (*) )٥٥(مادة 

خالل ستين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ويجب أن يكون 

 . قرار الرفض مسبباً 

 التى آلت إليـه بطريـق الميـراث أو          وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة         

الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة فى اكتتاب عام، يصدر البنك المركزى قراراً يطالبه بالتصـرف                

فيها خالل سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخالل ثالثة أشـهر إذا                   

لبنك المركزى مد هذه المدة بما ال يجاوز مدة مماثلة، ويترتـب علـى     كان التملك نتيجة اكتتاب عام، ويجوز ل      

عدم التصرف خالل هذه المدة أال تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فـى مجلـس اإلدارة،                   

 .من هذا القانون) ٥٢(بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم  (*)
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم  (*)
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 الفصل الرابع

 ك وتأمين الودائعالرقابة على البنو

 ـــــ

يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة واإلشراف على البنـوك والضـوابط المرتبطـة                )٥٦(مادة  

بأنشطتها، طبقاً ألحكام هذا القانون مع مراعاة األعراف المصرفية الدولية على أن تتضـمن بوجـه                

 : خاص 

 . تحديد الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال  -أ

 . الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج  -ب

 .الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج -ج

الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيالت االئتمانية، وتحديـد             -د

 .آجال االستحقاق

 . سيولة ونسبة االحتياطى تحديد نسبة ال -هـ

الحدود القصوى الستثمارات البنك فى األوراق المالية وفى التمويل العقارى واالئتمان ألغـراض              -و

 .من هذا القانون) ٦٠(من المادة ) ٣(استهالكية، وذلك مع مراعاة حكم البند 

 .ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية -ز

 .  فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك المعايير التى تتبع -ح

 .قواعد اإلفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر -ط

القواعد الخاصة بالحد األقصى للسندات التى يجوز لكل بنـك إصـدارها أو ضـمانها وشـروط                  -ى

 .اإلصدار أو الضمان

 واألطراف المرتبطة بالبنك،    الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد واألطراف المرتبطة به         -ك

 . من هذا القانون ) ٧١(وذلك مع مراعاة حكم المادة 

ويقصد باألطراف المرتبطة بالعميل واألطراف المرتبطة بالبنك، األطراف التى يسيطر عليها العميل             

ة الفعلية   سيطرة فعلية وذلك وفقًا للمقصود بالسيطر      – بحسب األحوال    –أو األطراف التى يسيطر عليها البنك       

 .من هذا القانون) ٥١(فى المادة 

يشترط لتقديم االئتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وان تثبت الدراسات                )٥٧(مادة  

 . كفاية التدفقات النقدية المتوقعة ألنشطته للوفاء بالتزاماته

مانات إضافية سواء عينيه أو مـن أى        وللبنك فى األحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ض          

 . طبيعة أخرى يقبلها البنك 

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميـل مـن                  

 . التمويل والتسهيالت االئتمانية، كما تبين الضوابط الالزمة لتطبيق أحكام هذه المادة

ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمـة           تعديل  تجديد أو   وال يجوز   

 .له من البنك

يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمـه البنـوك مـن                  )٥٨(مادة  

 .هذا التصنيف تمويل وتسهيالت ائتمانية، وفى تصنيف غير المنتظم منها واألرصدة الناتجة عن 



 ٩٣

كما يحدد كل بنك اإلجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويـل والتسـهيالت االئتمانيـة غيـر                  

 . المنتظمة 

وعلى إدارة كل بنك االلتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك اإلجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد                

يل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم الماليـة           من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير، وعليهم تسج       

للبنك على جمعيته العامة، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك ألى من                  

ى أن  تلك المعايير، وجب إنذارها إلزالة المخالفة خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلنذار، وإال كان للبنك المركز               

 .يتخذ ما يراه قبل البنك من اإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنـوك                   

 .عن التمويل والتسهيالت االئتمانية غير المنتظمة، ليقرر ما يراه الزما ومناسبا بشأنها

يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدالت السـيولة فـى البنـوك ومجـاالت                  )٥٩ (مادة

 : على األخص ما يلىله االستثمار، و

 . تحديد نسبة ونوع األموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك  -أ

 . تحديد المجاالت التى يمتنع على البنوك االستثمار فيها  -ب

 .مخصصات الواجب توافرها لمقابلة األصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتهاتحديد ال -ج

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسـبة السـيولة، جـاز                  

قيمة العائد من العجـز  مثلى لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه ال يجاوز             

 .ة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خاللها العجزفى نسب

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أياً من اإلجـراءات                  

 .المشار إليه فى الفقرة السابقةخصم المبلغ من هذا القانون باإلضافة إلى ) ١٣٥(المنصوص عليها فى المادة 

 : يحظر على البنك ما يأتى  )٦٠(مادة 

 .إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب -١

قبول األسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة             -٢

شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسـئولية المحـدودة           أحكام قانون   

 فى هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين لـه               ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  بالقانون  الصادر  

 . قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خالل ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية 

 مقـدار   -لغير أغراض المتـاجرة    -تجاوز القيمة األسمية للحصص أو لألسهم التى يملكها البنك           -٣

 .سمالية للبنك التى تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابهاالقاعدة الرأ

 .الدخول كشريك متضامن فى شركات األشخاص والتوصية باألسهم -٤

 : التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا -٥

 .العقار المخصص إلدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به -أ

المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقـوم البنـك                    -ب

بالتصرف فيه خالل سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمـس سـنوات بالنسـبة                

وله استثناء بعـض    . ذلكللعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف           

 . ك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطهاالبنو
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يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيالت ائتمانية أو ضمان من أى نـوع                  )٦١(مادة  

أو أوالدهم أو أقاربهم حتـى الدرجـة         لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم       

جهم أو أوالدهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شـركاء أو           الثانية، أو ألية جهة يكون هؤالء أو أزوا       

 . مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية 

على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك من بين األشخاص الطبيعيين                )٦٢(مادة  

ح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصـص أو نسـبة             واألشخاص االعتبارية، أن يفص   

المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونيـة لـدى               

وال يجوز النظر فى الطلب إال بعد تقديم هذه البيانـات واإلقـرار             . البنوك األخرى عند تقديم الطلب    

 . بصحتها 

إدارة كل بنك قواعد تقديم االئتمان للعمالء واإلجراءات التى تتبع للتأكد من الجـدارة              يضع مجلس    )٦٣(مادة  

 .االئتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا االئتمان ونظام الرقابة على استخدامه

ئتمـان  وتحدد الالئحة الداخلية للبنك صالحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقـديم اال              

 . كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات االئتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك . والموافقة عليه 

يعرض على مجلس إدارة البنك فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته اإلدارة المعنيـة عـن                و 

 . االئتمان المقدم للعمالء 

سهيالت االئتمانية تستخدم فى األغراض والمجاالت التـى        على كل بنك التأكد من أن التمويل والت        )٦٤(مادة  

 . حددت فى الموافقة االئتمانية وأن يتابع ذلك

أو المجاالت التى حددت     ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيالت االئتمانية فى غير األغراض          

 . فى الموافقة االئتمانية

ل المستمر والفورى لمراكز العمالء الذين يحصـلون علـى          على كل بنك أن ينشئ نظاماً للتسجي       )٦٥(مادة  

تمويل أو تسهيالت ائتمانية، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنـك المركـزى،               

وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديالت تكون الزمة لتحديث ذلك النظام، وضمان                

 .  من عمالئه  مراكز المدينينلىشمول بياناته ع

أو تسـهيالت    وعلى كل بنك إبالغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويـل               

 . ائتمانية 

ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لعمالء             )٦٦(مادة  

اً لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج       البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وكذلك نظام       

والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومـات الضـرورية              

 .للرقابة على االئتمان المقدم لعمالء البنوك واألطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية

مويل المقدمة من شـركات التـأجير التمـويلى         كما ينشئ البنك المركزى نظاماً لتسجيل أرصدة الت        

وشركات التمويل العقارى لعمالئها، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات الالزمة فى هـذا الشـأن للبنـك                  

 .المركزى كل ثالثة أشهر على األكثر

 .وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه األنظمة وأساليب عملها 

 البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة من             يعد )٦٧(مادة  

 .البنوك بياناً مجمعاً عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك أطرافه المرتبطة
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وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمـويالً       

ئتمانياً، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان، وذلك طبقاً لألوضاع والشروط التى يصـدر بهـا                 أو تسهيال ا  

 . قرار من مجلس إدارة البنك المركزى 

 لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات االستعالم والتصنيف (*)مكررا  )٦٧(مادة 

ك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى االئتمانى المتعلقة بمديونية عمالء البنو

ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيالت ائتمانية من موردى السلع والخدمات، ويجب أن تتخذ 

شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد 

وأال يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ماليين مزاولة خدمات االستعالم والتصنيف االئتمانى، 

 . جنيه

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى               

 .الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها 

ضـمانات التـى تقـدم      يعد البنك المركزى سجالً لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم ال            )٦٨(مادة  

للبنوك، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا السـجل وتحـدد        

 . التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم 

 والتسـهيالت االئتمانيـة     يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العمالء عن التمويل           )٦٩(مادة  

 .وقيمتها عند تقديم االئتمانملكيتها المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند 

من هذا القانون أن تتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية ) ٨٢(وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً، وتحدد

 . القيم 

وتخضع هذه السجالت للتفتيش من البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيـز هـذه الضـمانات عنـد                   

 .االقتضاء

على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على األقل لمخاطر استثماراته ومحفظة االئتمان لديه ومـا                 )٧٠(مادة  

اءات فى شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لمواجهة ما يستجد مـن مخـاطر،                تم من إجر  

 . ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول اجتماع تال لهذا التقييم 

لمجلس إدارة البنك المركزى، فى الحاالت التى يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة االئتمان التى                )٧١(مادة  

وفى جميع األحوال يتعين أال تجاوز هذه النسبة        . ل الواحد واألطراف المرتبطة به    يقدمها البنك للعمي  

 .  من القاعدة الرأسمالية للبنك ٪٣٠

يحظر على العاملين فى الجهات اإلشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضـوية                )٧٢(مادة  

 .مجالس إدارتها

بقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار          ويجوز االستثناء من حكم الفقرة السا      

 .من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ مضافة بالقانون رقم  (*)
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يتم اإلعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثالثة أشهر، ويرفق بهذه القوائم                )٧٣(مادة  

 .معايير المراجعة والمحاسبة المصريةموجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا ل

على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى، وذلك بنسبة مما لديـه مـن                   )٧٤(مادة  

 . الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى 

ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فـى األحـوال التـى يراهـا                    

 . الضوابط التى يضعها وب

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة االحتياطى، جاز لهذا              

المجلس أن يخصم مبلغاً من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة                  

 . لها هذا العجزالعجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خال

 مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخـذ               ٪٥وإذا جاوز العجز     

المشار إليـه  خصم المبلغ من هذا القانون باإلضافة إلى ) ١٣٥(أياً من اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة        

 .فى الفقرة السابقة

بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابيـة،           يقدم كل بنك للبنك المركزى       )٧٥(مادة  

 . وذلك فى المواعيد وطبقاً للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى 

يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد                  )٧٦(مادة  

 على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة               وعشرين يوماً 

 .من محضر اجتماع كل جمعية عامة خالل ثالثين يوماً من تاريخ انعقادها

 .وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى األحوال التى يراها لمدة ال تجاوز ثالثين يوماً 

م كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها، وللبنـك                يقد )٧٧(مادة  

المركزى الحق فى اإلطالع على دفاتر وسجالت البنك بما يكفل الحصول على البيانات واإليضاحات            

التى يرى أنها تحقق أغراضه، ويتم اإلطالع فى مقر البنك ويقوم بـه مفتشـو البنـك المركـزى                   

اونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على              ومع

 .صورة أية مستندات الزمة لتحقيق أغراض التفتيش

 .برصيد حسابه كل ثالثة شهور على األكثربكشف يبلغ البنك كل عميل من عمالئه  )٧٨(مادة 

 ما جاء بكشف الحساب خالل خمسة عشر يومـا مـن            وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو االعتراض على       

لم يرد العميل خالل هذه المدة      فإذا  تاريخ إبالغه بالرصيد، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،           

 . اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكسعتراضه، ابما يفيد 

العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها، وقف أية          يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها        وال 

إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك القتضاء مستحقاته لدى العميل، تطبيقاً لالتفاقات المبرمة بينهما               

 .ءاتوفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه اإلجرا

لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى،                )٧٩(مادة  

أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية اإلضافية الالزمة فى صـورة زيـادة رأس                 

د التى يضعها مجلـس إدارة  المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وذلك بالشروط والقواع       

البنك المركزى وخالل المدة التى يحددها، وإال جاز لمجلس إدارة البنك المركزى، إما تقرير الزيادة               

التى يراها فى رأس المال وطرحها لالكتتاب باإلجراءات والشروط التى يقررها، أو إصدار قـرار               
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 وذلـك   ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر،     بإدماج البنك فى بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه         

 .فى هذا الشأن وفقاً للقواعد المقررة كله 

 : ويعتبر البنك متعرضاً لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحاالت اآلتية  

 .عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين  -أ

اداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجـة           االنخفاض الملموس فى أصول البنك أو إير       -ب

 .القيام بأية ممارسات خطرة ال تتفق وأسس العمل المصرفى

اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملمـوس،                 -ج

 .أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين

 دالئل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف                 توفر -د

 . العادية 

 . نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها  -هـ

 : يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى األحوال اآلتية  )٨٠(مادة 

إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولـم يقـم                    -أ

 . بإزالة المخالفة خالل المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى 

إذا اتبع سياسة من شأنها اإلضرار بالمصـلحة االقتصـادية العامـة أو بمصـالح المـودعين أو                   -ب

 . لمساهمين ا

 . إذا توقف عن مزاولة نشاطه  -ج

 . إذا أشهر إفالسه أو تقررت تصفيته  -د

 .إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى  -هـ

وال يصدر قرار الشطب إال بعد إعالن البنك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ليقدم أوجه                 

 . بة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن دفاعه كتا

 .ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس 

 .وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خالل عشرة أيام من تاريخ صدوره 

جيل وقف البنك عن مباشرة     مع عدم اإلخالل بمصالح المتعاملين مع البنك، يترتب على شطب التس           )٨١(مادة  

وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً              . العمل وتصفيته 

 . أو أن يرخص له مؤقتًا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك 

ن أعضاء مجلـس اإلدارة غيـر التنفيـذيين         تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثالثة م          )٨٢(مادة  

يختارهم المجلس، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك مـن بـين أعضـائه التنفيـذيين                  

والعاملين بالبنك، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار             

 . إليهما 

اجتماعا كل ثالثة أشهر على األكثر يحضره مراقبا حسابات البنـك،           ويجب أن تعقد لجنة المراجعة       

وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، وألى من مراقبـى                  

 . الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً 
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ز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان        مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الجها      )٨٣(مادة  

للحسابات، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى               

 . والجهاز المركزى للمحاسبات 

 بعـد   وال يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد، وللبنك المركزى               

 .التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل

وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ                   

 . تعيينهما

ولمحافظ البنك المركزى، لألسباب التى يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالـث للقيـام بمهمـة                  

 .محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه

على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعـايير                )٨٤(مادة  

المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قامـا بمراجعتهـا                

أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليهما أن        أو الئحته التنفيذية  تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون        

يرسال إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على األقل صـورة مـن                 

 : تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى 

 . ة تقدير تعهداته والتزاماته أسلوب تقييم أصول البنك وكيفي -أ

 . مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك  -ب

مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم األصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك،                  -ج

 . مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد 

 .  البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة -د

وال يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى مالحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن  

 . القوائم المالية 

ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تسـلم التقريـر والمرفقـات                  

 قراراً بعدم اعتماد األرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فـى               المشار إليها 

األرباح، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد األدنى                  

 .  القابلة للتوزيعالمقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على األرباح

يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة االئتمان والمخاطر الناتجة عن               )٨٥(مادة  

وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى           . االئتمان واالستثمارات 

  .أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات 

وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنـة                 

المحاسبة والمراجعة، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهمـا                 

 . واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما 

ارة البنك المركزى رسم رقابة سنوياً على البنوك المسجلة لديه تسدده خالل شـهر              يحدد مجلس إد   )٨٦(مادة  

يناير من كل عام، على أال يجاوز جنيهاً عن كل عشرة آالف جنيه من متوسط إجمـالى المراكـز                   

 . الشهرية للبنك خالل العام 

 .البنك المركزى المعلن منوفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم  



 ٩٩

وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة واإلشراف ويخصص للصـرف منـه فـى                 

الوجوه التى تستلزمها الرقابة واإلشراف على البنوك، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنـك المركـزى                

 . وتدريب كوادره 

ين على الودائع بالبنوك، تكـون لـه شخصـية          ُينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأم       )٨٧(مادة  

اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى، ويكون مقره مدينة              

 . القاهرة، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى 

بناء علـى اقتـراح محـافظ البنـك     ويصدر بالنظام األساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية     

 : المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن النظام األساسى على األخص ما يأتى 

 . أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العالقة بينه وبين البنوك  -أ

 . تحديد اشتراك العضوية واالشتراكات السنوية للبنوك  -ب

 .ام العمل بالصندوقتشكيل مجلس األمناء ونظ -ج

 .  نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد األقصى للضمان  -د

 . الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها  --ه

 . نظام مراجعة حسابات الصندوق  -و

 . ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى 

راح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى مـن اإلجـراءات          لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقت       )٨٨(مادة  

 :اآلتية فى حالة مخالفة أى بنك ألحكام النظام األساسى للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له

 . توجيه تنبيه  -أ

 فى حالة تكرار    ٪١٠ من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى            ٪٥إلزام البنك بسداد مبلغ  ال يجاوز         -ب

 .لفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوقالمخا

 

 الباب الثالث

 إدارة بنوك القطاع العام

 ـــــ

من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات األحكـام          ) ٤٣( مع عدم اإلخالل بأحكام المادة       (*) )٨٩(مادة  

ب، وفى جميع األحـوال  التى تخضع لها البنوك األخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا البا  

ال تخضع تلك البنوك والعاملون فيها ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام               

 وقطاع األعمال العام

 : يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه اآلتى  )٩٠(مادة 

 .   رئيس مجلس اإلدارة -أ 

 . لس اإلدارة نائبان لرئيس مج -ب

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم  (*)



 ١٠٠

والمالية واالقتصادية والقانونية، الذين لديهم     والنقدية  ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية        -ج

 .خبرة سابقة فى األعمال المصرفية

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محـافظ                 

 .وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانونات قابلة للتجديد البنك المركزى، وذلك لمدة ثالث سنو

 .ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك   

وتحدد مرتبات وبدالت ومكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونائبيه ومكافآت األعضاء المتخصصين مـن              

 . بدالت حضور مجلس اإلدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء غير العاملين بالبنك، وكذلك 

يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول األجور والحـوافز والبـدالت                (*) )٩١(مادة  

 فى هذا الشأن، ولمجلـس إدارة       ٢٠٠٣ لسنة   ١٢وفقاً لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم          

أو أكثر إلثابة العاملين به فى ضوء معدالت أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فـى              البنك وضع نظام    

العمل وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شـركات القطـاع العـام وقطـاع                  

 .األعمال العام 

رار مـن مجلـس     يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بق             )٩٢(مادة  

إدارة البنك، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك               

 . من هذا القانون ) ٤٣(تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة 

 بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء       يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر          )٩٣(مادة  

ويرأس هذه الجمعية ممثـل     . والمالية واالقتصادية والقانونية  والنقدية  من بين ذوى الخبرة المصرفية      

 .مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية

 : وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى  

 . ر القوائم المالية وتوزيع األرباح إقرا -أ

تعديل النظام األساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسـماله المـرخص بـه                   -ب

 .والمدفوع أو تخفيضه

تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، وال يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إال بعد موافقة مجلس                  -ج

 . الوزراء 

 .اد الموازنة التقديرية اعتم -د

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكـون لهـم                 

 . صوت معدود 

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هـذه               )٩٤(مادة  

كات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات       الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشر      

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 .كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون  

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣انون رقم  معدلة بالق (*)



 ١٠١

امة للبنك وذلـك    ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية الع             

 . بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله 

ال تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد واالستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العـام،              )٩٥(مادة  

ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتطاع مـا يتقـرر                 

 . ن احتياطيات أو احتجازه من أرباح تكوينه م

ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيهـا                )٩٦(مادة  

 . وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية 

 : وتتكون موارد هذا الصندوق من  

 .األرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام من صافى ٪٥نسبة ال تزيد على  -أ

 . مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق  -ب

 . الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض -ج

 . راءويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوز 

 

 الباب الرابع

 الحفاظ على سرية الحسابات

 ـــــ

تكون جميع حسابات العمالء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعامالت المتعلقـة              )٩٧(مادة  

بها سرية، وال يجوز االطالع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إال بـإذن                  

ب أو الوديعة أو األمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصـى                كتابى من صاحب الحسا   

أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم          لهم بكل أو بعض هذه األموال، أو من النائب القانونى         

 . قضائى أو حكم محكمين 

 ذلـك   ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع األشخاص والجهات بمـا فـى               

الجهات التى يخولها القانون سلطة اإلطالع أو الحصول على األوراق أو البيانات المحظور إفشـاء سـريتها                 

طبقاً ألحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العالقة بين العميل والبنك ألى سـبب مـن                    

 . األسباب 

ن العامين األول على األقل من تلقاء نفسه أو بنـاء علـى             للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامي       )٩٨(مادة  

طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة األمر باالطالع أو                 

الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسـابات أو الودائـع أو األمانـات أو الخـزائن                   

المعامالت المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية      المنصوص عليها فى المادة السابقة أو       

 .أو جنحة قامت الدالئل الجدية على وقوعها

وألى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضـعة                   

 .حكمة االستئناف المختصةألحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى م

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خالل األيام الثالثة التالية لتقديمه بعد سـماع                 

 . أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن 



 ١٠٢

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين األول على األقل وعلى ذى الشـأن                   

 . ار البنك وذوى الشأن باألمر الذى تصدره المحكمة خالل األيام الثالثة التالية لصدورهبحسب األحوال إخط

 . ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك باألمر المذكور 

طالع ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين األول على األقل أن يأمر مباشرة باإل                

أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو األمانات أو الخـزائن المنصـوص                  

من هذا القانون أو المعامالت المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من               ) ٩٧(عليها فى المادة    

الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم       الجرائم المنصوص عليها فى القسم األول من الباب الثانى من           

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٠المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 

يتبادل البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العمالء والتسهيالت  (*) )٩٩(مادة 

بادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقارى وشركات االئتمانية المقررة لهم، كما يتم ت

التأجير التمويلى وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى، ويضع مجلس إدارة البنك المركزى 

القواعد المنظمة لهذا التبادل، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها 

 . لسالمة تقديم االئتمان 

كما يضع المجلس القواعد التى يلزم إتباعها إلعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع  

 .  أسهمها كلها أو بعضها أو الندماجها

 يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات )١( )١٠٠(مادة 

صنيف االئتمانى ومديريها و العاملين بها إعطاء أو إفشاء التأجير التمويلى وشركات االستعالم والت

أية معلومات أو بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو 

معامالتهم فى شأنها أو تمكين الغير من اإلطالع عليها فى غير الحاالت المرخص بها بمقتضى 

 . أحكام هذا القانون 

رى هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريـق مباشـر أو                    ويس 

 .غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها 

 : من هذا القانون بما يلى ) ١٠٠، ٩٧(ال تخل أحكام المادتين  )٢( )١٠١(مادة 

وباالختصاصات المخولة قانوناً للبنك الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك  - أ

 . المركزى 

 . التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق - ب

 حق البنك أو شركة التمويل العقارى أو شركة التأجير التمويلى فى الكشف عن كل أو بعض البيانات -ج  

نك أو الشركة فى نزاع قضائى نشأ مع العميل بشأن هذه الخاصة بمعامالت العميل الالزمة إلثبات حق الب

 . المعامالت 

 .  ما تنص عليه القوانين واألحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل األموال-د

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم  (*)

  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣معدلتان بالقانون رقم ) ٢ (،)١(



 ١٠٣

 ما تقدمه شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى من معلومات وبيانات وفقاً للقواعد التى يقررهـا               -هـ

 .مجلس إدارة البنك المركزى 



 ١٠٤

 ب الخامسالبا

 رهن الممتلكات واألصول للبنوك

 ـــــ

 مع عدم اإلخالل بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجـارى              (*)) ١٠٢(مادة  

للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصـادر              

، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن األصول العقارية التـى تقـدم              ٢٠٠١ لسنة   ١٤٨بالقانون رقم   

للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيالت االئتمانية إلى مكتب الشهر العقـارى             

الكائن فى دائرته العقار، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمناً أسماء وبيانـات               

رهن، وبيان التسهيل االئتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب فى سجل خاص             أطراف عقد ال  

 .يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص 

وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء مـا                 

 .يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية

 . الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات الالزمة ويجب البت فى  

 . وال يجوز رفض طلب القيد إال بسبب عدم استيفاء المستندات الالزمة إلجرائه  

وفى جميع األحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خالل سبعة أيام مـن                  

 . صى عليه مصحوباً بعلم الوصول تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب مو

من قـانون التمويـل     ) ٢٧ إلى   ١٢(وتسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من            

 )١( . ٢٠٠١ لسنة ١٤٨العقارى الصادر بالقانون رقم 

م علـى الـرهن     مع عدم اإلخالل بأحكام الخفض واإلعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسو           )٢( )١٠٣(مادة  

الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لمـا               

يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيالت االئتمانية وعلى تجديـد وتعـديل              

م علـى النحـو     قيمة هذه الرهون، أو أى شرط من شروطها وبحيث يكون الحد األقصى لهذه الرسو             

 :التالى 

 . خمسة وعشرون ألف جنيه فيما ال يجاوز قيمته عشرة ماليين جنيه  -

 . خمسون ألف جنيه فيما ال يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه  -

 . خمسة وسبعون ألف جنيه فيما ال يجاوز قيمته ثالثين مليون جنيه  -

  .مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثالثين مليون جنيه -

 . ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة  

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم  (*)

  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣الفقرة األخرية من املادة مضافة بالقانون رقم   )١(
  .٢٠٠٥  لسنة٩٣الفقرة األوىل معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ١٠٥

يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسـهيالت االئتمانيـة               (*)) ١٠٤(مادة  

من قانون المرافعـات    ) ٢٨٠(المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة             

 . لتجارية المدنية وا

ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك األجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسـهيالت              

 .االئتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية 

ونة إذا  فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع األوراق المالية المره               )١٠٥(مادة  

لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنـك بيـع تلـك                  

األوراق وفق األحكام المنظمة لتداول األوراق المالية فى البورصة، وذلك بعد مضى عشـرة أيـام                

كام المنصوص  عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد باألح            

من قانون سوق رأس المال الصادر      ) ٨(من قانون التجارة والمادة     ) ١٢٩،  ١٢٦(عليها فى المادتين    

ــم  ــانون رق ــنة ٩٥بالق ــواد ١٩٩٢ لس ــرراً ٦١ و ٦١ و ٦٠ و ٥٩( والم ــررا ) ١( مك  ومك

 . من الالئحة التنفيذية للقانون المشار إليه ) ٥(ومكررا ) ٤(ومكررا ) ٣(

 

 الباب السادس

 تنظيم إصدار 

 أوراق النقد وعمليات النقد األجنبى

 ـــــ

 الفصل األول 

  تنظيم أوراق النقد

 ـــــ

 .وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم إلى مائة قرش )١٠٦(مادة 

ية يكون للبنـك     بشأن إصدار العملة الورق    ١٩٤٠ لسنة   ٥٠مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم        )١٠٧(مادة  

المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد، ويحدد مجلس إدارة البنك فئـات ومواصـفات أوراق                

 . النقد التى يجوز إصدارها، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى 

 . يكون ألوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة  )١٠٨(مادة 

يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الـذهب والنقـد       )١٠٩(دة  ما

األجنبى والصكوك األجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها            

 . الحكومة 

 البنك المركزى بالقـاهرة أو      يودع الذهب والنقد األجنبى واألصول المكونة لغطاء اإلصدار فى         )١١٠(مادة  

فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافـق عليـه                   

 . مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون اإليداع باسم ولحساب البنك المركزى 

 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ الفقرة الثانية من املادة معدلة بالقانون رقم  (*)



 ١٠٦

 الفصل الثانى

 تنظيم عمليات النقد األجنبى

 ـــــ

أو يحوزه من نقد أجنبـى،    اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه      لكل شخص طبيعى أو    )١١١(مادة  

وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد األجنبى بما فى ذلك التحويـل للـداخل والخـارج                   

 .والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد األجنبى

طبيعى أو االعتبارى أيضاً التعامل فى النقد األجنبى عن طريق الجهات المرخص لهـا              وللشخص ال  

 .له بهذا التعامل طبقاً ألحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه الالئحة التنفيذية 

وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد                

 .القيد فى السجل وإجراءات 

شراًء وبيعاً فى مجـال السـلع والخـدمات بالجنيـه           العربية  مصر  جمهورية  ويكون التعامل داخل     

وفقاً للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية ما لم ينص على خالف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون                  المصرى  

 .أخر

 سوق النقد األجنبى، عرًضا وطلًبا، قرار مـن رئـيس           يصدر بالقواعد واألسس المتعلقة بتنظيم     )١١٢(مادة  

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى

يتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العمالت األجنبية بتفاعل قوى العرض والطلـب فـى               و 

 . المشار إليهاسوق النقد األجنبى، فى ضوء القواعد واألسس 

ك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد األجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويـل               للبنو )١١٣(مادة  

ويقتصـر تصـدير    . للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد األجنببـى            

البنـك  واستيراد أوراق النقد األجنبى وتصدير العمالت األجنبية على البنوك المعتمدة بعـد موافقـة               

 . المركزى 

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً                 

 . من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد األجنبى لمدة ال تجاوز سنة

جنبى لشـركات الصـرافة والجهـات       لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد األ         )١١٤(مادة  

قواعد وإجراءات هذا   مجلس إدارة البنك    المرخص لها بهذا التعامل طبقاً ألحكام هذا القانون، ويحدد          

 . التعامل

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهـات للقواعـد واإلجـراءات            

سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص           المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة ال تجاوز        

وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو انـدماجها                 

أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها اإلضـرار بالمصـلحة              فى شركة أخرى أو إشهار إفالسها     

 .عامةاالقتصادية ال

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هـذه الشـركات                 

 . والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها 



 ١٠٧

 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسـمية مملوكـة                (*) )١١٥(مادة  

يد مزاولة عمليات الصرافة، وأال يقل رأس مالها المدفوع عـن           لمصريين، وأن يكون غرضها الوح    

 .خمسة ماليين جنيه 

 لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل األموال، (*)مكرراً ) ١١٥(مادة 

ويجب أن تتخذ شركة تحويل األموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد 

 . تحويل األموال وأال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ماليين جنيه مزاولة خدمات 

 . ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الشركات  

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى  

 . هذه الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها 

هذه المادة على الفروع التى تعمل فى مصر لشركات أجنبية، فيما عدا شرط رأس وتسرى أحكام  

 .المال 

إدخال النقد األجنبى إلى البالد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم اإلفصـاح                 )١١٦(مادة  

النقد األجنبى عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكى أو ما يعادلها ب             

 . 

ويجوز للقادمين إلى البالد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آالف جنيه                 

 .مصرى

 . ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خالل الرسائل والطرود البريدية  

ل المبـالغ المشـار     ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء باالتفاق مع محافظ البنك المركزى تعدي            

 . إليها فى الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة

على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقـد األجنبـى أن                )١١٧(مادة  

لحسـابها أو لحسـاب     تمت  تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد األجنبى سواء            

 .يحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها الغير، و

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد األجنبى وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيـة                

 . والقرارات الصادرة تنفيذا له 

 

 الباب السابع

 العقوبات

 ـــــ

خالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقـب علـى                مع عدم اإل   )١١٨(مادة  

 . الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم  (*)
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ مضافة بالقانون رقم  (*)



 ١٠٨

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحـدى                  )١١٩(مادة  

 . من هذا القانون٣١ أياً من أحكام المادة هاتين العقوبتين كل من خالف

ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيالت االئتمانية فـى غيـر                   

 . األغراض والمجاالت التى حددت فى الموافقة االئتمانية

 . وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا 

 عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيـاً مـن                 يعاقب بغرامة ال تقل    )١٢٠(مادة  

 .  من هذا القانون ٦٠ و ٤٢ و ٣٨أحكام المواد 

 يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً مـن                    (*) )١٢١(مادة  

 .من هذا القانون ) ٥٥(و ) ٥٢(و ) ٥١(أحكام المواد 

يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنـع عـن                    )١٢٢(مادة  

 من هذا القانون فى     ٧٧ و   ٧٦ و   ٧٥تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد           

 . المواعيد المحددة لذلك

أو المستندات لمن لهم     لسجالت أو األوراق  ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو ا           

 . حق االطالع عليها فضال عن الحكم بالتمكين من االطالع 

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد                  (*) )١٢٣(مادة  

 المحاضـر أو فـى      أو فى  بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات           

 . األوراق األخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق ألحكام هذا القانون 

ويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً فى                    

ى االئتمان، وذلك فضالً عـن الحكـم        تقديم خدمات االستعالم أو التصنيف االئتمانى بقصد تيسير الحصول عل         

عليه لصالح مانح االئتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من االئتمان الممنوح بناًء على ما أصاب مانح                    

 .االئتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس

يه وال تجاوز خمسـين     يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جن              )١٢٤(مادة  

 .  من هذا القانون١٠٠ و ٩٧ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين 

 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة           ١٢٤مع عدم اإلخالل بحكم المادة       )١٢٥(مادة  

بتين، كل من أفشى    ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقو              

 . من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسـة آالف جنيـه وال تجـاوز                    )١٢٦(مادة  

 مـن هـذا   ١١٦ من أحكـام المـادة   عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً         

 . القانون

ويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيـاً مـن                     

 . من هذا القانون ١١٧ و ١١٣ و ١١١أحكام المواد 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم  (*)
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم  (*)



 ١٠٩

ة ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الماد                  

 .  من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها١١٤

وفى جميع األحوال تضبط المبالغ واألشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضـبط حكـم بغرامـة                  

 .إضافية تعادل قيمتها

ى يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه، على كل مخالفة أخـر                 )١٢٧(مادة  

 . ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له 

فى األحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسـئول عـن اإلدارة                )١٢٨(مادة  

الفعلية للشخص االعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على األفعال التـى ترتكـب بالمخالفـة               

 . ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخالله بواجبات الوظيفةألحكام هذا القانون، متى 

ويكون الشخص االعتبارى مسئوال بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم بـه مـن عقوبـات ماليـة                   

 . وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه

صوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخـص الحكـم             يجوز بالنسبة للجرائم المن    )١٢٩(مادة  

 . الصادر باإلدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه 

يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع محـافظ                )١٣٠(مادة  

 القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكـام هـذا القـانون              البنك صفة مأمورى الضبط   

 .والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص                )١٣١(مادة  

من ) أ( مكرراً   ١١٦ مكرراً و  ١١٦رة تنفيذاً له، وفى المادتين      عليها فى هذا القانون والقرارات الصاد     

ى أو  قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إال بناء على طلب من محافظ البنك المركز               

 .طلب من رئيس مجلس الوزراء

.  من هذا القانون     ١٣١ يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعماالً لحكم المادة            )١٣٢(مادة  

وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية واألمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلـق                 

 . بالتمويل والتسهيالت االئتمانية 

وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية واالقتصادية والقانونيـة،              

 . يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً ألحكام الفقرة السابقةتتولى فحص ودراسة ما

وعلى البنوك أن توافى هذه اإلدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات الالزمـة إلتمـام                 

 . الفحص والدراسة 

 بنتائج الفحـص    وتعد اإلدارة المشار إليها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً من تاريخ اإلحالة، تقريراً              

والدراسة مشفوعاً بالرأى، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ التخاذ اإلجراءات الالزمة فى ضـوئه،               

 . وفقاً ألحكام القانون 

 للبنوك الخاضعة ألحكام هذا القانون التصـالح فـى الجـرائم المشـار إليهـا فـى المـادة                    (*) )١٣٣(مادة  

ها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة، وذلك فى أيـة حالـة             منه ولو كان قد صدر بشأن     ) ١٣١(

                                                           
 .٢٠٠٤ لسنة ١٦٢القانون رقم    معدلة ب(*)



 ١١٠

تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقـوق                 

البنك وفقا لشروط التصالح، وفى حالة صيرورة الحكم باتا ال يكون التصالح نافذا إال إذا قام المحكوم                 

 .بق بمستحقات البنك عليه بالوفاء المس

وفى جميع األحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضـر يوقعـه                 

أطرافه، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى اعتماده، وال يكون التصالح نافـذا                

 .اال بهذا االعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض األمـر بنـاء                   

 .على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى التخاذ ما يراه مناسبا

 ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به

ويترتب عليـه انقضـاء   ) ١٣١(تبر ذلك اإلخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة       ويع

وتأمر النيابة العامـة بوقـف تنفيـذ العقوبـات          . الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها         

 .المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز لـه أن                   

 .يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامـة                

 .يه وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه ف

 –ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشـورة لنظـره، لتـأمر                  

 بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط واإلجـراءات            –بقرار مسبب   

 .المنصوص عليها فى هذه المادة 

ويكون الفصل فى الطلب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة                 

 .والمحكوم عليه 

وفى جميع األحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى                 

 .جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة 

 من المبالغ المصـادرة والغرامـات       ٪١٠فظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة ال تجاوز         لمحا )١٣٤(مادة  

اإلضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة ألحكام الباب                

 السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء اإلجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التى               

 . يضعها مجلس إدارة البنك المركزى 

أو فى أى قانون آخر      مع عدم اإلخالل بالعقوبات والجزاءات األخرى الواردة فى هذا القانون          (*)) ١٣٥(مادة  

ثبوت مخالفة أحد البنوك ألى من أحكام هذا القانون أو نظام           عند  يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى      

 : رة من مجلس إدارته اتخاذ أى من اإلجراءات اآلتية البنك المركزى أو القرارات الصاد

 . توجيه تنبيه  -أ

 . تخفيض التسهيالت االئتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها -ب

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٣ الفقرة األخرية مضافة بالقانون رقم  (*)



 ١١١

 .منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم االئتمان الذى يقوم بتقديمه -ج

 البنك المركزى دون عائد وللمـدة التـى يراهـا وذلـك             إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى      -د

 .  من هذا القانون ٧٤باإلضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة 

مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى االنعقاد للنظر فى أمـر المخالفـات                 -هـ

حضر اجتماع مجلس اإلدارة فى هذه الحالة ممثل        المنسوبة إلى البنك واتخاذ الالزم نحو إزالتها، وي       

 . أو أكثر عن البنك المركزى 

تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركـزى،                 -و

 . ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات 

ارة وتعيين مفوض إلدارة البنك لمدة ال تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة سـتة               حل مجلس اإلد    -ز

أشهر أخرى، ويعرض المفوض خالل مدة تعيينه األمر على الجمعية العامة للبنك الختيار مجلس              

 . إدارة جديد، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك

فى حالة ثبوت المخالفة فى حق      ) ، ز -أ، ه (ود    ويجوز اتخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليها فى البن        

 .إحدى شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى أو تحويل األموال، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة



 ١١٢

  73  1956 
     (*) 

 
 باسم األمة

 مجلس الوزراء

  ؛١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠ الدستورى الصادر فى ناإلعالبعد االطالع على  

 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس ١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى  

 الجمهورية ؛

  الخاص باالنتخاب والقوانين المعدلة له؛١٩٣٥لسنة ١٤٨وعلى المرسوم بقانون رقم  

  مجلس الدولة ؛ارتآهوعلى ما  

 .ه وزير الداخلية وبناء على ما عرض 

 :أصدر القانون اآلتى 

 الباب األول

 فى الحقوق السياسية ومباشرتها

 ــــــ

 على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميالدية أن يباشر بنفسه الحقوق - )١( ١ مادة 

 : السياسية اآلتية 

 . إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور : أوالً 

 : ب كل من انتخا: ثانياً 

 . رئيس الجمهورية  -١

                                                           
 :، وقد عدل بالقوانين والقرارات بالقوانين اآلتية ١٩٥٦ من مارس سنة ٤فى " غير اعتيادى " ) " أ " مكررا ٤٥ (١٨ الوقائع المصرية رقم (*)

 ).١٩٥٦ من مايو سنة ٣١ مكررا فى ٤٣ العدد الجريدة الرسمية(، ١٩٥٦ لسنة ٢٣٥ القانون رقم -

 ) .١٩٥٨ من فبراير سنة ٦ مكررا فى ١٢الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٥٨ لسنة ٤ القانون رقم -

  ).١٩٧٢ سنة أغسطس من ١٧ فى ٣٣الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣ القانون رقم -

  ).١٩٧٦ سنة أغسطس من ٢٦ فى ٣٥العدد الجريدة الرسمية ( ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦ القانون رقم -

 ).١٩٧٩ يونيه من ٢١فى " تابع "٢٥الجريدة الرسمية العدد (، ١٩٧٩لسنة ٤١  القرار بالقانون رقم-

 ).١٩٨٤ من مارس سنة ٣١فى ) و( مكررا ١٣الجريدة الرسمية العدد (، ١٩٨٤لسنة ٤٦  القانون رقم-

 ).١٩٨٧ من فبراير سنة ١٢فى "  أ )"تابع(٧ الرسمية العدد الجريدة(،١٩٨٧ لسنة ٢ القرار بالقانون رقم -

 ).١٩٩٠سنة  من سبتمبر٢٩فى)مكررا(٣٩الجريدة الرسمية العدد (،١٩٩٠لسنة٢٠٢ القرار بالقانون رقم-

 ).١٩٩٤ من أكتوبرسنة٢٧فى )تابع(٤٣الجريدة الرسمية العدد (،١٩٩٤لسنة٢٢٠ القرار بالقانون رقم-

 ).٢٠٠٠ من ابريل سنة ١٥ مكررا فى ١٥الجريدة الرسمية العدد (  ، ٢٠٠٠ لسنة ١٣ القانون رقم -

 )٢٠٠٠من يوليو سنة ١٢مكررا فى ١٧الجريدة الرسمية العدد(،٢٠٠٠ لسنة ١٦٧ القرار بالقانون رقم -

  .)٢٠٠٢سنة من يناير  ٧فى ) مكررا ( األول الجريدة الرسمية العدد( ، ٢٠٠٢لسنة ١القانون رقم  -

  .)٢٠٠٥سنة من يوليو  ٢فى  مكرر ٢٦ الجريدة الرسمية العدد( ، ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣ رقم القانون -
 ٧٦، والقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢بالقرار بالقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم معدلة   )١(

 .١٩٧٦لسنة 



 ١١٣

 . أعضاء مجلس الشعب  -٢

 .  أعضاء مجلس الشورى  -٣

 .  أعضاء المجالس الشعبية المحلية  -٤

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم لالنتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق 

 . األخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون 

ن أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية واإلضافية وضباط ويعفى م 

 .وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة 

 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية - ٢مادة  

 . اعتباره إليهالمحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد  )١(

 محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور من صدر حكم )٢(

 .)١(الحكم 

)٢(.................  )٣( 
يقابله   أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك الإخفاءالمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو  )٤(

تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو 

 أخالق الشباب أو انتهاك حرمة اآلداب أو تشرد إفساد شهود أو هتك عرض أو إغراءشهادة زور أو 

أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص 

 إليهموقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد لم يكن الحكم   الجرائم المذكورة ، وذلك ماإلحدىعليه 

 .اعتباره

 من ٥١ إلى ٤١المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من )٥(

 . (*)هذا القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره

ه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس من سبق فصل )٦(

 قرار الفصل أو التعويض بإلغاء إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى إالسنوات من تاريخ الفصل 

 .عنه

)٧(  ...................(*)  

 :م  تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لألشخاص اآلتى ذكره-٣مادة  

 . المحجور عليهم مدة الحجر  )١(

 . مدة حجزهمنالمحجوزو المصابون بأمراض عقلية  )٢(

                                                           
 . المشار إليه ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم  معدال  )١(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ألغى هذا البند بالقرار بالقانون رقم   )٢(

 . المشار إليه ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم  معدال  (*)
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ألغى هذا البند القرار بالقانون رقم   (*)



 ١١٤

 . مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفالسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك إفالسهمالذين شهر  )٣(



 ١١٥

 )مكرراً(الباب األول 

 (*)اللجنة العليا لالنتخابات 

 ــــــــ

 : أ لجنة عليا لالنتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية  تنش-مكرراً ) ٣(مادة 

ثالثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومـثلهم كاحتيـاطيين                   -

 . يختارهم مجلس القضاء األعلى 

بعة منهم على   ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ، يختار مجلس الشعب أر                -

أن يكون اثنان منهم على األقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنـين                 

أحدهما على األقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كـل مـن                   

 .المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين 

وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد األعضاء االحتيـاطيين بحسـب ترتيـب                 فإذا  

 . اختيارهم 

 . ممثل لوزارة الداخلية -

 . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية  

 تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينـة القـاهرة ، وتتمتـع               -) أ(مكرراً  ) ٣(مادة   

 .فى ممارسة اختصاصاتها باالستقالل 

 .وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة  

 . وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة  

 . وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم العمل بها  

ئيسها، وال يكون اجتماعهـا صـحيحاً إال بحضـور           تجتمع اللجنة بدعوة من ر     -)ب(مكرراً  ) ٣(مادة  

 . رئيسها وسبعة من أعضائها على األقل 

 . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات  

 :  تتولى اللجنة االختصاصات اآلتية -) ج(مكرراً ) ٣(مادة 

 . وضع قواعد إعداد جداول االنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها  -١

 . اقتراح قواعد تحديد الدوائر االنتخابية  -٢

 . وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية االنتخابية  -٣

                                                           
 .المشار إليه  ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣أضيف هذا الباب بالقانون رقم   (*)



 ١١٦

اإلسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة باالنتخابات ووضع القواعد اإلرشادية لسير العمليـة              -٤

 . االنتخابية 

 . متابعة االلتزام بمواثيق الشرف المتصلة باالنتخابات -٥

 . نتيجة العامة لالنتخاب واالستفتاء إعالن ال -٦

 . إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة باالنتخابات  -٧

 تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيـذ قراراتهـا     -) د(مكرراً  ) ٣(مادة  

تستعين بأى جهـة فـى      وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه االختصاصات ، وللجنة أن              

 .أداء مهامها



 ١١٧

 الباب الثانى

 فى جداول االنتخاب

 ــــــ

 يجب أن يقيد فى جداول االنتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور -)1(٤مادة  

 إذا كانت قد مضت خمس إاليقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس   ، ومع ذلك الواإلناث

 .ل على اكتسابه إياها سنوات على األق

 الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى األشخاص تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء -)2( ٥مادة  

أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثالثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من 

ألول من شهر فبراير الى اليوم األخير منه ، موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى ا

 .وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 تبين الالئحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن الالئحة بيان -٦مادة  

يلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها كيفية إعداد جداول االنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعد

 .وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون 

 وزارة الداخلية باألحكام النهائية التى يترتب عليها بإبالغ تقوم النيابة العامة - (*) ٧مادة  

 .الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها 

 العاملين فى الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان وفى حالة فصل 

 .يتبعها العامل بهذا اإلبالغ 

ويجب أن يتم اإلبالغ فى جميع الحاالت خالل خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم  

 .أو القرار نهائيا 

أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه  للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه -)3( ٨مادة  

 .وجنسيته 

 .أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد  يجوز   ال-٩مادة  

 ال يجوز إدخال أى تعديل على جداول االنتخاب بعد دعوة الناخبين إلى االنتخاب أو -)4( ١٠مادة  

وما بعدها كاملة من جديد من اليوم ) ٥(مادة االستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى ال

 .التالى إلعالن نتيجة االنتخاب أو االستفتاء 

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٤١ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 1(

  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 2(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   (*)

  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 3(

 . ٢٠٠٥  لسنة١٧٣ معدلة بالقانون رقم ) 4(



 ١١٨

ع ذلك يجوز له أن ـادة ، ومـ الموطن االنتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص ع-١١مادة  

ئلته ولو لم ر عاـل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقـيختار لقيد اسمه الجهة التى بها مح

 .يكن مقيما فيها

 .وتبين الالئحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا االختيار وموعده  

ن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة أوعلى الناخب إذا غير موطنه االنتخابى  

 .السابقة 

لمقيدين فى القنصليات  يعتبر الموطن االنتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج ا-١٢ مادة 

المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على 

 .السفن المصرية فيكون موطنهم االنتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها 

  (*) ...................................... -١٣مادة  

 . يجب عرض جداول االنتخاب -١٤مادة  

 .ن الالئحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيتهـوتبي 

 

 لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول االنتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات -)1( ١٥مادة  

يد اسمه أو الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب ق

 .تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول االنتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف 

 .اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

تابة ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم ك 

 .يصاالت لمقدميهاإلمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى 

ليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة إ تفصل فى الطلبات المشار -)2( ١٦مادة  

سبوع ألك خالل االبتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير األمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذ

 .يام من تاريخ صدورها أوتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خالل ثالثة . من تاريخ تقديمها 

 لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار - (*) ١٧مادة  

هذه المحكمة قيد تلك وعلى قلم كتاب . دارى المختصة  محكمة القضاء اإلأمامليها فى المادة السابقة إ

 مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص وإخطارالطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، 

عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، 

 .  قبل ذلك بخمسة أيام على األقل اإلخطارعلى أن يتم 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٧٦ن رقم ملغاة بالقانو    (*)

 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ا بالقانون رقم م ، وكان قد سبق تعديله١٩٩٤ لسنة ٢٢٠بالقرار بالقانون رقم معدلة )  1(

 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ا بالقانون رقم م ، وكان قد سبق تعديله١٩٩٤ لسنة ٢٢٠بالقرار بالقانون رقم  معدلة ) 2(
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ـ ، وك١٩٩٤  لسنة٢٢٠م ـمعدلة بالقرار بالقانون رق    (*)



 ١١٩

 المحكمة فى أمام يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول االنتخاب ان يدخل خصما -١٨مادة  

 .أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه 

 األحكامدارى فى الطعون على وجه السرعة وتكون  تفصل محكمة القضاء اإل-)1( ١٩مادة  

 .الطعن الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق 

 .وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه

 الصادرة باألحكام مدير أمن المحافظة ولجان القيد إخطار على قلم كتاب المحكمة -)2( ٢٠مادة  

 .بتعديل الجداول وذلك خالل الخمسة األيام التالية لصدورها 

جنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول االنتخاب شهادة بذلك، يعين  يسلم رئيس ل- ٢١مادة  

 .شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى الالئحة التنفيذية 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠بالقرار بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم معدلة  الفقرة الثانية ) 1(

 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 2(



 ١٢٠

 الباب الثالث

 فى تنظيم عمليتى االستفتاء واالنتخاب

 ــــــــ

والتكميلية بقرار من  يعين ميعاد االنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، - (*) ٢٢مادة  

 . االنتخابات بثالثين يوما على األقل إلجراء القرار قبل الميعاد المحدد إصداروزير الداخلية ، ويكون 

أما فى أحوال االستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع االستفتاء والتاريخ المعين له وذلك  

 .قررة فى الدستور بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالة االستفتاء الم

ره فى ـاب أو االستفتاء بنشـلى االنتخإرار الصادر بدعوة الناخبين ـن القـ يعل-٢٣مادة  

 .الجريدة الرسمية

 يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها االستفتاء - (*) ٢٤مادة  

يقل عن اثنين ،  ئيس وعدد من األعضاء الواالنتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من ر

 .ويعين أمين لكل لجنة 

ويعين رؤساء اللجان الفرعيـة مـن   .  ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية       

أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال االنتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى واالسـتفتاء المنصـوص              

 من الدستور، وفى غير ذلك من أحوال االنتخاب واالستفتاء المشار إليهـا             ١٣٦ و   ١٢٧عليه فى المادتين    

من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع األعمال العام                ) ١(فى المادة   

 .ء العاملين وفى جميع األحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤال. أو القطاع العام

 على عملية االقتراع لإلشرافوتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم  

، وترسل بيانا بأسمائهم الى وزير العدل، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم 

 .بعد موافقة الجهات التى يتبعونها

امة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا لالنتخابات بالتنسيق مع ويصدر بتشكيل اللجان الع

وزير الداخلية ، وفى جميع األحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند 

ب غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى األحوال التى يوج

 .القانون فيها ذلك

حالة االنتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين  وفى 

 وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى - الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة

 وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية

                                                           
بالقرار بالقانون " بخمسة وأربعين يوما"بعبارة " بثالثين يوما"، وقد استبدلت عبارة ١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم     (*)

 .٢٠٠٠ لسنة ١٦٧رقم 
يل  ، وأضيفت الفقرة السادسة إليها بذات القانون،وكان قد سـبق تعـد  ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم          (*)

،  ١٩٩٠ لسـنة  ٢٠٢و ،   ١٩٨٧ لسـنة    ٢: أرقـام    انينبقـو ات  القـرار ، و ٢٠٠٢ لسـنة    ١هذه المادة بالقـانون رقـم       

 .٢٠٠٠ لسنة ١٣ ، ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦ ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣، والقوانين أرقام ٢٠٠٠لسنة١٦٧



 ١٢١

 مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية االنتخاب دون ان فإذاالسابق على يوم االنتخاب 

يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة 

 زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر فإذا - نطاق اللجنة على الوجه السابق  فىأسماؤهموالكتابة المقيدة 

 .اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين

وفى جميع األحوال تبدأ عملية االنتخاب أو االستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن 

 . أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهميتقدم المرشحون بمندوبين عنهم

وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة االنتخابية ليمثله  

 مباشرة أثناء كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية االنتخابات أمام

 له زوال يجو ما يعن له من مالحظات بمحضر الجلسة ، إثبات رئيس اللجنة إلى وان يطلب عملية االنتخاب

 ، اإلدارةدخول قاعة االنتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات 

 أن زجووال ي احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات أمامويكون التصديق بغير رسم ولو كان 

 .يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا 

 )١(  ...............................- مكررا ٢٤مادة   

 إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من بين - )٢( ٢٥مادة  

 .الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة 

 حفظ النظام فى جمعية االنتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال - )٣( ٢٦ة ماد 

يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة  الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه ال

 .االنتخاب إال بناء على طلب رئيس اللجنة 

ة االنتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس وجمعية االنتخاب هى المبنى الذى توجد به قاع 

 .ضاء قبل بدء العملية فاللجنة تحديد هذا ال

يحضر جمعية االنتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سالحا ويجوز   ال– ٢٧مادة  

 .للمرشحين دائما الدخول فى قاعة االنتخاب 

من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة تستمر عملية االنتخاب أو االستفتاء  - (*) ٢٨مادة  

 الساعة السابعة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر إلىمساء  ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية االنتخاب 

 . آرائهم إبداء ما بعد إلى وتستمر عملية االنتخاب أو االستفتاء بأسمائهماللجنة كشفا 

 االنتخاب ، وإبداء الرأى فى االستفتاء بالتأشير على  يكون اإلدالء بالصوت فى- (*) ٢٩مادة  

 .البطاقة المعدة لذلك 

                                                           
  .٢٠٠٠ لسنة ١٣رقم  ، وكانت قد أضيفت بالقانون ٢٠٠٠ لسنة ١٦٧  ملغاة بالقرار بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )٢(
 .١٩٥٩لسنة ٢٤٧بموجب القرار بالقانون رقم" الشرطة " استبدل بلفظ البوليس، لفظ   )٣(

 .٢٠٠٠ لسنة ١٦٧بالقرار بالقانون رقم " الخامسة مساء"بعبارة " السابعة مساء " استبدلت عبارة  (*)
، ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠:  ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام      ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣بالقانون رقم   الفقرة الثانية معدلة     (*)

  .١٩٨٤ لسنة ٤٦، ١٩٧٢ لسنة ٢٣، ١٩٥٦ لسنة ٢٣٥:  ، والقوانين أرقام ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢، ١٩٨٧ لسنة ٢



 ١٢٢

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ االنتخاب أو 

ن االستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة إلبداء الرأى فى قاعة االنتخاب ذاتها ، وبعد أ

يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات االنتخاب ، ثم يقوم 

الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل لإلزالة إال بعد أربع وعشرين ساعة على األقل بعد اإلدالء بصوته 

 .امهفى االنتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبه

وضمانا لسرية االنتخاب أو االستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح لالنتخاب أو كل  

 .موضوع مطروح لالستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية 

ال القلم كما تبين الالئحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها واليجوز استعم 

 .الرصاص

نفسهم ان يثبتوا أيستطيعون ب ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين ال 

عضاء اللجنة وحدهم أآراءهم على بطاقات االنتخاب أو االستفتاء ، أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم 

شر قرين اسم الناخب فى كشف ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤ

 .الناخبين بما يفيد انه أبدى رأيه على ذلك الوجه 

مام اللجنة تدوين الرأى الذى أويجوز أيضا لهؤالء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم  

 .يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه اإلنابة فى المحضر

 .يجوز للناخب ان يدلى برأيه أكثر من مرة فى االنتخاب أو االستفتاء الواحد   ال-٣٠مادة  

بداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول االنتخاب وأن إ على كل ناخب أن يقدم للجنة عند - )١( ٣١مادة  

يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من 

 .شهادة قيد اسمه بجدول االنتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنةفقدت 

 على رئيس لجنة االنتخاب أو االستفتاء أن يوقع على الشهادة االنتخابية بما يفيد - )٢( ٣٢مادة  

مام اسم الناخب الذى أبدى أأن الناخب قد أعطى صوته، وعلى  أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين 

 .ه بما يفيد ذلك رأي

على أنه فى حاالت االستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية  

مام لجنة االستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم أالمقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه 

 .لهذه الجهة شهادته االنتخابية 

 اسم الناخب ولقبه وموطنه - من واقع البيانات الواردة بالشهادة-ألمين وفى هذه الحالة يثبت ا 

والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول االنتخاب، وذلك فى كشف مستقل يحرر من  االنتخابى،

 .عضاؤها وأمينها أنسختين يوقع عليه رئيس اللجنة و

لمركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور ا 

 .دائرته مقر اللجنة 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ر بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها بالقرا٢٠٠٠ لسنة ١٦٧   معدلة بالقرار بالقانون رقم )١(
  .١٩٥٦ لسنة ٢٣٥ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠   معدلة بالقرار بالقانون رقم )٢(



 ١٢٣

 تعتبر باطلة جميع اآلراء المعلقة على شرط أو التى تعطى ألكثر أو أقل من العدد - (*) ٣٣مادة  

ليه رئيس اللجنة، أو على ورقة إثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها أالمطلوب انتخابه ، أو إذا 

 .شارة أو عالمة أخرى تدل عليه إية أالناخب أو عليها توقيع 

 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية االقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، - (*) ٣٤مادة  

 .وتختم صناديق أوراق االنتخاب أو االستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز 

اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس  

يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل 

جراء هذا إلجنة فرعية أثناء فرز أوراق االنتخاب أو االستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه ب

 .إشرافهاالفرز تحت 

ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على  

 .لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على األكثر 

وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة  

 .عية الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفر

 تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب أو االستفتاء وفى -(*) ٣٥مادة  

 .صحة أو بطالن إبداء كل ناخب لرأيه 

 .يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها  وتكون المداوالت سرية ، وال 

 الجانب الذى منه وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة وفى حالة تساوى األصوات يرجح رأى 

 .الرئيس 

وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها  

 .ويتلوها الرئيس علنا 

 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة االنتخاب أو االستفتاء وعدد ما حصل عليه كل - )١( ٣٦مادة  

 اللجنة العامة فى الجلسة على ثالث نسخ من محضرها مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع هو وأمين

ترسل إحداها مع كل أوراق االنتخاب أو االستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا لالنتخابات 

 .مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية األمن 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  (*)
 ٢٠٢ ،   ١٩٨٧ لسـنة    ٢مى  ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بالقانونين رق       ٢٠٠٠ لسنة   ١٦٧معدلة بالقرار بالقانون رقم      (*)

  .٢٠٠٠ لسنة ١٣ ،  ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦ ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، والقوانين أرقام ١٩٩٠لسنة 
 .١٩٨٤ لسنة ٤٦د سبق تعديلها بالقانون رقم ـ ، وكان ق١٩٩٠ لسنة ٢٠٢م ـمعدلة بالقرار بالقانون رق (*)

 ين، والقـانون  ٢٠٠٠ لسنة   ١٦٧بالقرار بالقانون رقم     سبق تعديلها     ، وكـان قـد   ٢٠٠٥ لسنـة   ١٧٣بالقانون رقم   معدلة    )١(

 ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢ ، ١٩٨٧ لسنة ٢، والقرارين بالقانونين رقمى ٢٠٠٠ لسنة ١٣ ، ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ىرقم



 ١٢٤

ـة العامـة لالنتخاب أو االستفتاء بقرار يعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات النتيج - )٢( ٣٧مادة  

منه  خالل األيام الثالثـة التاليـة إلعالن رؤساء اللجان العامة نتائج االنتخاب أو االستفتـاء فى الدوائر 

 . االنتخابية

 .وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خالل يومين من تاريخ صدوره  

 

يا لالنتخابات عقب إعالن نتيجة االنتخاب إلى كل من يرسل رئيس اللجنة العل - (*) ٣٨مادة  

 .المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خالل شهر من تاريـخ اإلعالن

 (*) الباب الرابع

 فى جرائم االنتخاب

 ــــ

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على األفعال اآلتية بالعقوبات - ٣٩مادة 

 . فى المواد التالية المقررة لها 

 يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول االنتخاب وتخلف بغير عذر - ٤٠مادة 

 . عن اإلدالء بصوته فى االنتخاب أو االستفتاء 

 يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس - ٤١مادة 

ء لجنة االنتخاب أو االستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه أو أى من أعضا

 . على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده 

 

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى  

 السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة

 . الموت 

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة االنتخاب - ٤٢مادة 

أو االستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف 

 . تكون العقوبة الحبس 

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تجاوز خمسة - ٤٣دة ما

آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان باإلشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة االنتخاب 

 . أو االستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها 

                                                           
  ، والقـانون   ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٢بالقرار بالقانون رقم     ، وكـان قـد سبق تعديلها       ٢٠٠٥ لسنـة   ١٧٣بالقانون رقم   معدلة    )٢(

 .١٩٨٤ لسنة ٤٦رقم 
 .٢٠٠٥لسنة  ١٧٣معدلة بالقانون رقم  (*)
  .٢٠٠٥ لسنة ١٧٣مواد هذا الباب مستبدلة بالقانون رقم    (*)

 .الذى اليقابله نص بالباب المستبدل ) ٣٩( أن هذا القانون حين استبدل مواد هذا الباب جاء بنص المادة :ويالحظ     -



 ١٢٥

مدة ال تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف  يعاقب بالحبس - ٤٤مادة 

بقصد التأثير فى سالمة سير إجراءات االنتخاب أو االستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون 

 . العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنين 

نة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز ثالثة آالف  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س- ٤٥مادة 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل 

أو االنتقال المستخدمة أو المعدة لالستخدام فى االنتخاب أو االستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضالً عن 

 .ليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه الحكم ع

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول - ٤٦مادة 

االنتخاب أو بطاقة االنتخاب أو االستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية االنتخاب أو االستفتاء بقصد تغيير 

 .وجب إعادة االنتخاب أو االستفتاء أو تعطيلهالحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يست

 

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ثالثة - ٤٧مادة 

آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى 

 . خالف أحكام القانون جداول االنتخاب أو حذفه منها على

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة - ٤٨مادة 

 : آالف جنيه 

كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى االنتخاب أو االستفتاء أو إلكراهه : أوالً

 .على إبداء الرأى على وجه معين 

كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على االمتناع عن : ثانياً

 . إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو االمتناع عنه 

 . كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره : ثالثاً

بة عن موضوع االنتخاب أو االستفتاء أو عن سلوك أحد كل من نشر أو أذاع أقواالً أو أخباراً كاذ: رابعاً

 . المرشحين أو عن أخالقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير فى نتيجة االنتخاب أو االستفتاء 

فإذا أذيعت تلك األقوال أو األخبار فى وقت ال يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت  

 . العقوبة 

 مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف  يعاقب بالحبس- ٤٩مادة 

 :جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 . كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق :  أوالً

 . كل من أبدى رأيه منتحالً اسم غيره :  ثانياً

 .خاب أو االستفتاء الواحد أكثر من مرة كل من اشترك فى االنت: ثالثاً

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات - ٥٠مادة 

 .االنتخاب أو االستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه 

ة  يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانـون بالعقوبات المقرر- ٥١مادة 

 .للجريمة التامة
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 يكون لرئيس لجنة االنتخاب أو االستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى، فيما - ٥٢مادة 

 .يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة 

 



 ١٢٧

 (*) الباب الخامس

 أحكام عامة وأخرى وقتية

 ــــــ

 . الجمهورية  تكون الدعوة إلجراء االستفتاء بقرار من رئيس- )١( ٥٣مادة  

 يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو - )٢( ٥٤مادة  

 .رةـ فترات ، وذلك عند إعداد جداول االنتخاب ألول مإلىتقسيمها 

لى مكان االنتخاب بطريق السكك الحديدية إ إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته - ٥٥مادة  

ية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول االنتخاب ، تذكرتين بال مقابل للسفر ذهابا وإيابا على الحكوم

 .النحو الموضح فى الالئحة التنفيذية 

 . وكل نص يخالف أحكام هذا القانون ١٩٣٥ لسنة ١٤٨ يلغى المرسوم بقانون رقم - ٥٦مادة  

هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار الالئحة  على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ - ٥٧مادة  

  .التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 

  هـ١٣٧٥رجب سنة  ٢٠صدر بديوان الرياسة فى  

 ) م١٩٥٦ مارس سنة ٣(

 

 )الناصر جمال عبد(

                                                           
 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٣ بموجب المادة الخامسة من القانون رقمأعيد ترقيم مواد هذا الباب   (*)

  .١٩٧٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقرار بالقانون رقم )١(
  .١٩٥٦ لسنة ٢٣٥   معدلة بالقانون رقم )٢(
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     )1( 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

  من الدستور ؛١٤٧بعد اإلطالع على المادة  

  بإصدار قانون الجمارك ؛١٩٦٣ لسنة ٦٦وعلى القانون رقم  

  بتنظيم اإلعفاءات الجمركية ؛١٩٨٣ لسنة ٩١وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ 

 ا أرتاه مجلس الدولة ؛وبناء على م 

 قرر  القانون اآلتى

 .  يعمل فى شأن تنظيم اإلعفاءات الجمركية بأحكام القانون المرفق ـ ١مادة 

 : يلغى مايأتى  ـ ٢مادة 

 . بتنظيم اإلعفاءات الجمركية١٩٨٣ لسنة ٩١  القانون رقم -١ 

ارات التنظيمية الصادرة قبل  النصوص المقررة إلعفاءات جمركية أينما وردت فى القوانين والقر-٢ 

العمل بهذا القانون ، سواء كان اإلعفاء من الضرائب الجمركية كلياً أو جزئياً أو تضمنت تلك النصوص 

تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها ، أو كان اإلعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض 

 .محدد

ة السابقة تتم تسوية األوضاع الجمركية بصفة نهائية لألشياء التى أفرج عنها قبل  استثناء أحكام الماد ـ٣مادة 

العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام اإلفراج المؤقت لحين النظر فى تقرير إعفائها من الضرائب 

الجمركية وذلك وفقاً للقواعد التى كان معموالً بها وقت اإلفراج عنها ، على أن يتم ذلك خالل مدة 

 .أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

 : ال تدخل أحكام هذا القانون بما يأتى  ـ ٤مادة 

 اإلعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول األجنبية -١ 

 .والمنظمات الدولية أو اإلقليمية أو الجهات األجنبية

 ، بإصدار نظام المنطقة ١٩٧٧ لسنة ١٢ المقررة بمقتضى القانون رقم   اإلعفاءات الجمركية-٢ 

 .الحرة ببورسعيد

                                                           
 ١٦الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٦ لسنة ٧١وقد عدل بالقوانين أرقام  . ٢١/٨/١٩٨٦فى ) تابع (٣٤الجريدة الرسمية فى العدد   )١(

 تابع بتاريخ ١٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٥ لسنة ٨، ١٩٩٧ لسنة ٧ ، ١٩٩٦ لسنة ٧١، ) مكرر١٥ العدد ١٩٩٦ابريل سنة 
١٣/٣/٢٠٠٥.  



 ١٢٩

  اإلعفاءات الجمركية التى صدرت بقرارات من السلطات المختصة قبل العمل بأحكام هذا -٣ 

ظيم  بتن١٩٨٣ لسنة ٩١من القانون رقم ) ٥(من المادة ) ١٢( والبند ٤ ، ٣القانون تطبيقاً ألحكام المادتين 

 .اإلعفاءات الجمركية

  اإلعفاءات الجمركية  التى تتقرر للواردات التى ترد وفقاً لالتفاقيات البترولية والتعدينية بغرض -٤ 

 .االستكشاف واإلنتاج

 . على وزير المالية إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ القانون المرفق- ٥مادة  

 .مية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرس- ٦مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 ).١٩٨٦ أغسطس سنة ٢١ (١٤٠٦ ذى الحجة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية

 ـــ

وفقاً للشروط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية  يعفى من الضرائب الجمركية  ـ  ١مادة 

 :باالتفاق مع الوزير المختص مايأتى 

 ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة ولوزارة اإلنتاج الحربى -١ 

 .ة طبية وأدويةألغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات ومهمات وأجهز

 ما تستورده الحكومات والمؤسسات األجنبية تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع ألغراض -٢ 

 .التسليح

 . ما تستورده هيئة األمن القومى من أجهزة خاصة الزمة لنشاطها-٣ 

ة  ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء لالستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام رئاس-٤ 

 .الجمهورية

 ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل انتقال الزمة -٥ 

 .لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب

 تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة األشياء التالية وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من  ـ ٢مادة 

 .وزير المالية

هبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات  الهدايا وال-١ 

 .العامة

 األمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البالد عند القدوم -٢ 

 .والمغادرة

لرياضية  األشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز ا-٣ 

 .والعملية

 األثاث واألدوات واألمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة -٤ 

 .والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم األصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها

 . األشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها-٥ 

تضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من  األشياء التى تق-٦ 

 .ذات القيمة والنوع من اإلنتاج المحلى

 المؤن ومواد الوقود والمهمات الالزمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحالتها الخارجية ، -٧ 

 .وما يلزم الستعمال ركابها ومالحيها

عن رسائل سبق توريدها أو ) بدل تالف أو ناقص(ارج دون قيمة  المهمات التى ترد من الخ-٨ 

 .رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها

 األشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً الواردة برسم المرضى -٩ 

 .والمعوقين

التصرفات القانونية خالل خمس سنوات من ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع  

تاريخ اإلفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم 

 .اإلعفاء منها
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ويكون لمن استحق اإلعفاء طبقاً للفقرة األولى بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف  

سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً فى السيارة المعفاة دون 

 .خاصاً ، إذا تم التصرف فى السيارة األولى وفقاً للقواعد السابقة

ات من تاريخ اإلفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد وويعتبر التصرف قبل مضى خمس سن 

 . )1( ب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياًة الجمركية وغيرها من الضرائبالضري

 ) .2(. "  العينات التجارية ونماذج التصنيع-١٠

 : تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة  - ٣مادة 

  ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من األدوات والمهمات واآلالت -١ 

الالزمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون ) ركوب واألثاثفيما عدا سيارات ال(ووسائل النقل 

 من نظام استثمار المال العربى واألجنبى ٣٧ ، ٣٦اإلخالل باألحكام األخرى المنصوص عليها فى المادتين 

 .١٩٧٤ لسنة ٤٣والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 

و دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة   سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أ-٢ 

تجهيزاً طبياً خاصاً تخصص لالستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها 

 من قانون ٣١الذين أصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحاالت المشار إليها فى المادة 

 ونتج عن إصابتهم شلل أو ١٩٧٥ لسنة ٩٠شات للقوات المستحلة الصادر بالقانون رقم التقاعد والتأمين والمعا

فقد أحد األطراف والذين تستدعى حاالتهم بناء على قرار المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة 

 :ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، وذلك وفقاً للشروط اآلتية 

تكون العربة أو الدراجة اآللية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب وحالة المصاب أن  ) أ (  

 .الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام

  .٣ سم١٨٠٠أال يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة واال تجاوز سعة محرك السيارة  )ب ( 

اء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع أال تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزر )جـ ( 

 .استيفائها لكافة االشتراطات األخرى فيقتصر اإلعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة

يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة اآللية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات  )٣()د (  

ياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها القانونية خالل خمس سنوات من تاريخ اإلفراج عنها جمرك

 .من الضرائب والرسوم التى تم اإلعفاء منها

ويعتبر الصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اإلفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد  

 .الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً

لسنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة اآللية ويكون للمعوق بعد مضى ا 

المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو درجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً 

 .طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدرجة اآللية األولى وفقاً للقواعد السابقة

                                                           
 ). مكرر١٥ العدد ١٩٩٦ أبريل سنة ١٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٦ لسنة ٧١معدله بالقانون رقم ) ٩( البند ) 1(
  .٢٠٠٥ لسنة ٨مضاف بالقانون رقم ) ١٠(البند )  2(
 .١٩٩٦ لسنة ٧١معدل بالقانون رقم ) د ( البند    )٣(
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حوال ال تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إذا تم وفى جميع األ 

 .التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة

ويجوز للمصابين فى العليمات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو دراجات آلية  

لرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وأعفيت من الضرائب وا

 .أن يطلبوا هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة به

ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقدرة ألفراد القوات المسلحة وفقاً ألحكام هذه المادة ، إذا  

 بها، طبقاً للضوابط والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام األمنية المكلفين

 .)١(لهذا القانون 

 األمتعة الشخصية واألدوات واألثاثات المنزلية والسيارات الخاصة ألعضاء البعثات واإلجازات -٣ 

اء كان الدراسية للدارسين تحت اإلشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سو

إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد إنتهاء دراسته 

 .أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته

 :وذلك بالشروط اآلتية  

لى أال تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على األشياء المعفاة طبقاً للفقرة السابقة ع ) أ  (  

 .)٢(عشرة آالف جنيه وذلك باإلضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية

 .أال يتمتع الشخص بهذا اإلعفاء أكثر من مرة واحدة )ب (  

الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف  )جـ (  

 . مسددة بالكاملباألشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها

أن تصل هذه األشياء خالل ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو  )د  (  

 .ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك

 .وال يجوز الجمع بين هذا اإلعفاء وأى إعفاء آخر 

 كليتهما معاً لإلعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما وفى حالة  استحقاق أحد الزوجين أو 

 .إلعفاء من نوع آخر فيسرى اإلعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار اإلفادة من إلعفاء اآلخر

ويحظر التصرف فى أى شئ من األشياء المعفاة خالل خمس سنوات من تاريخ اإلفراج النهائى عن  

فاة وإال استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم وفقاً لحالة هذه األشياء وقيمتها األشياء المع

 .وقت السداد وطبقاً لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ

 األمتعة الشخصية واألثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر -٤ 

رة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفى الوزارات األخرى العربية وموظفى وزا

الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر 

ط واألوضاع وفى العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقية، وذلك بالشرو

 .الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية

                                                           
 .الفقرة األخيرة تضاف بالقانون المذآور   )١(
 .١٩٩٧ لسنة ٧هذا البند بالقانون رقم    )٢(



 ١٣٣

 .  األشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية -٥ 

 : مما يأتىمن القيمة على ما يستورد % ٥بنسبة   تحصل ضريبة - ٤مادة 

نتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط، مما يلزم إلنشاء اآلالت والمعدات واألجهزة، وخطوط اإل -١

 ٨المشروعات أو التوسع فيها وفقاً ألحكام قانونى ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 

، وشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ١٩٩٧لسنة 

، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات االستصالح واالستزراع التى تقام على األراضى 

 لسنة ١٤الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون اإلسكانى الخاضعة للقانون رقم 

تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد  ومشروعات اإلسكان الشعبى التى ١٩٨١

 . أخذ رأى الوزير المختص

من غير سيارات (اآلالت والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات االستعماالت الخاصة بالبناء  -٢

ن الالزمة إلنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها، والتى يتم تنفيذها طبقاً ألحكام القانو) الركوب

 .  بشأن بعض األحكام الخاصة بالتعمير١٩٧٤ لسنة ٦٢رقم 

اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة إلنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية  -٣

  . ١٩٧٣ لسنة ١الخاضعة للقانون رقم 

 سيارات الركوب واألوتوبيسات الالزمة إلنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال -٤

، وفقاً للشروط واإلجراءات التى يصدر بها ١٩٧٧ لسنة ٣٨النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 

 . ) 1(قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة 

  تخضع المكونات الالزمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التى - ٥مادة 

من القيمة وذلك لمدة عام من % ٥ العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع تستوردها شركات القطاع

 .تاريخ العمل بهذا القانون

من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة ) ٦(نقضاء هذه المدة أحكام المادة اوتسرى بعد  

 .الجمركية 

لمثل وفى حدود هذه المعاملة  يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة با - ٦مادة 

 :وفقاً لبيانات وزارة الخارجية 

غير (  ما يرد لالستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى األجانب العاملين -١ 

 .المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأوالدهم القصر) الفخريين

رده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لالستعمال الرسمى عدا المواد   ما ستو-٢ 

 .الغذائية والمشروبات الروحية واألدخنة

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها اإلعفاء طبقاً للبندين السابقين بسيارة واحدة لالستعمال الشخصى  

 وسيارتين لالستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة وخمس سيارات لالستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية

 .هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية
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  ما يرد لالستعمال الشخصى ـ بشرط المعاينة ـ من أمتعة شخصية أثاث وأدوات منزلية -٣ 

اليستفيدون وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين األجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين 

من هذه المادة بشرط أن يتم االستيراد خالل ستة أشهر من تاريخ وصول ) ١(من اإلعفاء المقرر فى البند 

 .المستفيد من اإلعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا األجل

يس البعثة الدبلوماسية وتمنح اإلعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب اإلعفاء من رئ 

 .أو القنصلية بحسب األحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية

ويحظر التصرف فى األشياء التى أعفيت طبقاً ألحكام هذه المادة فى غير األغراض التى أعفيت من  

ك من أجلها خالل خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إال بعد الحصول على ترخيص بذل

مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقاً لحالة هذه األشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة 

 .الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك

ء ما يرد لالستعمال الشخصى  يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفا - ٧مادة 

 .لبعض ذوى المكانة من األجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية

من قانون الجمارك الصادر ) ١٠١(فى غير الحاالت التى يفرج فيها عن البضائع وفقاًَ للمادة  – ٨مادة 

 أو التأجير ، يجوز اإلفراج مؤقتاً عن اآلالت والمعدات واألجهزة للعمل١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى % ٢داخل البالد، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 

سنوياً، وذلك طوال مدة بقائها % ٢٠تاريخ اإلفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 

وفقاً للقواعد داخل البالد، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ اإلفراج النهائى عنها 

  " )1 (.المنظمة لذلك 

  مع عدم اإلخالل بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع اإلعفاءات الجمركية -) ٢( ٩مادة 

 :لألحكام اآلتية 

 يحظر التصرف فى األشياء المعفاة، سواء كان اإلعفاء كامالً أو جزئياً أو بتخفيضات فى –) أ(

من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات ) ٤( األشياء خاضعة لحكم المادة التعريفة الجمركية أو كانت

الناقلة للملكية لغير األشخاص والجهات التى تتمتع بذات اإلعفاء أو استعمالها فى غير األغراض التى تقرر 

 . اإلعفاء من أجلها إال بعد إخطار مصلحة الجمارك

دد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ويبدأ الحظر من تاريخ اإلفراج، ما لم تس

األشياء المعفاة، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف، منسوبة لسنوات االستعمال، وطبقاً للتعريفة المعمول بها 

 : فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة

ء الشركات المرخص لها خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب واألوتوبيسات الالزمة إلنشا -١

بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم 

إذا تم التصرف خالل السنة الرابعة وتسدد % ٤٠التصرف فيها خالل الثالث السنوات وتسدد بنسبة 
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 استعملت االستعمال وذلك بشرط أن تكون قد. إذا تم التصرف خالل السنة الخامسة% ٢٠بنسبة 

 . الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 . سبع سنوات بالنسبة إلى باقى األشياء -٢

ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد، بحسب األحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك، وسداد 

رة تهرباً جمركياً، كما يعتبر االستعمال فى غير الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقر

من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم ) ٤(األغراض التى تقرر اإلعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة 

 .١٩٦٣ لسنة ٦٦من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ) ١١٨/٤(المادة 

ها فى هذه المادة التصرف فى الشىء المعفى ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص علي

 )1(. دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة 

اليجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى األشياء المعفاة  )ب (  

إلعفاء بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم ا

 .منها

ال تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ، والتعفى إال إذا  ) جـ (  

 .نص عليها صراحة

 .التشمل اإلعفاءات الجمركية األثاث ما لم ينص على ذلك صراحة )د (   

الجمركية الكفيلة تحدد بقرار من وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص اإلجراءات  )هـ (  

 .بالرقابة على المناطق الحرة

يحظر اإلفراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة  ) و (   

من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقاً عليها طابع 

 .الة على إعفائها من هذه الضرائبأو العالمة المميزة الد" البندرول"

 .ويعتبر عرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهرباً جمركياً  

تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد  )ز (  

 . من استعمال األصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله

تبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التالعب فى قيد البيانات بالسجالت على النحو المشار إليه فى ويع 

من قانون ) ١١٨(الفقرة السابقة مخالفة لنظم اإلعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 

و بعضها عوقب بالعقوبة الضرائب ، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أ

 .من قانون الجمارك) ١٢٢(المنصوص عليها فى المادة 
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  37  1958 

        

    (∗)  
 

 
 باسم األمة

 ) بالنيابة( س الجمهورية رئي

  من الدستور المؤقت ؛٥٣بعد االطالع على المادة  

  فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم واآلداب ؛١٩٥٣ لسنة ٣٣٨وعلى القانون رقم  

  بإنشاء المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب ؛١٩٥٦ لسنة ٤وعلى القانون رقم  

 اء المجلس األعلى للعلوم ؛ بإنش١٩٥٦ لسنة ٥وعلى القانون رقم  

 وعلى ما إرتآه مجلس الدولة ؛ 

 : قرر القانون اآلتى

باسم جائزة  مبارك فى كـل مـن مجـاالت            مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية      تنشأ جائزة قيمتها     - )١( ١ة  ماد

 . التكنولوجية المتقدمةوجائزتان للعلوم اآلداب، والفنون، والعلوم االجتماعية، والعلوم، 

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد  

 . واإلجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية

" عشرة جائزة تسمى وأربع " جوائز الدولة لإلنتاج الفكرى " جائزة تقديرية تسمى عشرون وتنشأ  

جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم "  جائزة تشجيعية تسمى واثنتان وسبعون" جوائز الدولة للتفوق 

 . " التكنولوجية المتقدمة، والفنون واآلداب، والعلوم االجتماعية

تمنح سنويا للممتازين فى اإلنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية، تكريما لهم،  -  )٢( ٢مادة 

 : الجوائز التقديرية اآلتية

 . ائز للعلومخمس جو) أ (  

 . جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمةخمس ) ب ( 

 . أربع جوائز للعلوم االجتماعية) ج ( 

              . ثالث جوائز لآلداب) د (  

 . ثالث جوائز للفنون الجميلة) ـه( 

                                                           
 ١٨ العدد - ١٩٩٨ مايو سنة ٥اجلريدة الرمسية    ىف  ( ١٩٩٨ لسنة ٢٤، وقد عدل بالقانون رقم ١٩٥٨ مايو سنة ٢٢ ىف ١١ العدد -اجلريدة الرمسية  (*)
  .١٥/٢/٢٠٠٥ مكرر بتاريخ ٦ اجلريدة الرمسية العدد ٢٠٠٥ لسنة ٢انون رقم  كما عدل بالق،) مكرر

  .٢٠٠٥ لسنة ٢ وبالقانون رقم  ١٩٩٨ لسنة ٢٤معدلة بالقانون رقم )١(
  .٢٠٠٥ لسنة ٢ كما عدلت بالقانون رقم  ١٩٩٨ لسنة ٢٤معدلة بالقانون رقم )٢(



 ١٣٧

ال يجوز تقسيمها، ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ومائة قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية  -  )١( ٣مادة 

 . وال منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة

 يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو - ٤مادة 

عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا االنتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث 

 . إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة واإلنسانية عامةواالبتكار، وأن يضيف 

تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم االجتماعية أو باآلداب أو بالفنون الجميلة كل عام  - ٥مادة 

إلى المجلس األعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب 

 . ترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبر سنوياال

يعين المجلس األعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علما ان يكون  - )٢(  ٦مادة 

من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتقدم هذه اللجان نتيجة 

 .  من كل عامفحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس

يمنح سنويا للمتفوقين فى اإلنتاج الفكرى واإلبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة  - )٣(  مكررا٦مادة 

 : من مواطنى جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق اآلتية

 . سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة  )أ (  

 . جائزتان للفنون) ب ( 

 . جائزتان لآلداب) ج ( 

 . ثالث جوائز للعلوم االجتماعية) د (  

ألف جنيه مصرى وميدالية فضية خمسون قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق  )٤() ١( مكررا  ٦مادة 

 . وال يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة

 :  فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلىيشترط )٥ ()٢(  مكررا ٦مادة 

مجاالت  أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو اإلنتاج الفكرى أو اإلبداع فى )أ (  

 . األقل العلوم أو الفنون أو اآلداب أو العلوم االجتماعية مدة خمس عشرة سنة على

 تنفيذه، وأن  ال قد سبق نشره أو عرضهأن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو األعم) ب (  

 . باألصالة والقدرة على االبتكار والتوجيه يكون لهذا اإلنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له

القانون، ما  أال يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا) ج (  

له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه  خمس سنوات على األقل، وأن يكونلم تكن قد مضت على منحه إياها 

  ) ب( الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

المجلس األعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى ( يعلن المجلس األعلى المختص  -)١ ()٣( مكررا ٦مادة 

وم األول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل الي) والتكنولوجيا 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٢ون رقم  كما عدلت بالقان ١٩٩٨ لسنة ٢٤معدلة بالقانون رقم )١(
  .٢٠٠٥ لسنة ٢ كما عدلت بالقانون رقم  ١٩٩٨ لسنة ٢٤معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٩٨ لسنة ٢٤مستحدثة بالقانون رقم ) ٣(
 .١٩٩٨ لسنة ٢٤مستحدثة بالقانون رقم )٤(
 .١٩٩٨ لسنة ٢٤مستحدثة بالقانون رقم )٥(



 ١٣٨

من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس األعلى المختص، خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

) ٥(ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة . اإلعالن

 . من هذا القانون

من هذا القانون النظر فى ترشيحات ) ٦(لى اللجان المنصوص عليها فى المادة تتو -)٢( )٤( مكررا ٦مادة 

وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس 

 . األعلى المختص، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام

ية عن أحسن المصنفات واألعمال التى أنتجوها الجوائز  يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العرب- ٧مادة 

 : التشجيعية اآلتية

 . اثنتان وثالثون جائزة للعلوم )أ (  

 .  ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة )ب(  

 .  ثمانى جوائز للعلوم االجتماعية )ج(  

 . ثمانى جوائز للعلوم القانونية واالقتصادية) د (  

 . جوائز لآلدابثمانى ) ـه( 

 . ثمانى جوائز للفنون الجميلة) و (  

جنيه وال يجوز منحها أكثر من مرة عشرون ألف  قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية - ٨مادة 

لشخص واحد إال بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة األولى، كما ال يجوز أن يمنح شخص 

 )3(  أو موضوع واحدواحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع

 يعلن المجلس األعلى المختص قبل اليوم األول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو - ٩مادة 

الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز 

الن وللجان الفحص المنصوص أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلع

 . عنها فى المادة التالية أن تدخل اإلنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه

 يعين المجلس األعلى المختص سنويا لجانا لفحص اإلنتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة - ١٠مادة 

 . فحصها إلى المجلس للبت فيها

 : نتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتى يشترط فى اإل- ١١مادة 

العلم  أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث واصالته وأن يضيف إلى (1) 

 . أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة واإلنسانية عامة

ثالث  أكثر من أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك ألول مرة  (2) 

 . سنوات حتى تاريخ اإلعالن

 .قيمة   أال يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات (3) 

 .  أال يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى  (4) 

                                                                                                                                                                      
 .١٩٩٨ لسنة ٢٤مستحدثة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٨ لسنة ٢٤بالقانون رقم مضافة ) ٢(
  .٢٠٠٥ لسنة ٢عدلت بالقانون رقم )  3(



 ١٣٩

) ة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياالمجلس األعلى للثقاف(يمنح المجلس األعلى المختص  – ١٢مادة 

جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقاً للقواعد المنصوص عليها به وطبقاً للضوابط التى يضعها 

 المجلس األعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز والالئحة المنفذة ألحكام هذا 

 (*)" . القانون 

 .  من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها فى هذا القانون تعفى(1)- مكررا ١٢مادة 

 .  المشار إليه١٩٥٣ لسنة ٣٣٨ يلغى القانون رقم  - ١٣مادة 

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره - ١٤مادة 

 ) ١٩٥٨ مايو سنة ١٣ ( ١٣٧٧ شوال سنة ٢٤صدر برياسة الجمهورية فى  
 

 محمد عبد الحكيم على عامر

 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٢ مستبدلة بالقانون رقم  (*)

 . ١٩٩٨ لسنة ٢٤مضافة بالقانون رقم   (1)



 ١٤٠

  38  1977 
   (*)  

-- 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه،  وقد أصدرناه  

 .حكام هذا القانون على الشركات السياحية أ تسرى - ١مادة 

  :ةتيآلم بكل أو بعض األعمال اويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقو 

يتصل بها من  تنظيم رحالت سياحية جماعية او فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة ما   - ١

 .يلحق بها من خدمات  قامة وماإنقل و

 وحجز األماكن على وسائل النقل المختلفة،  وكذلك ةو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل األمتعأبيع  - ٢

 .ة عن شركات الطيران والمالحة وشركات النقل األخرى الوكال

 .تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين  - ٣

خرى تتصل بالسياحة وخدمة أعماال أعمال ألن يضيف الى تلك اأولوزير السياحة   

 .السائحين 

 : الى هون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارستنقسم الشركات السياحية الخاضعة ألحكام هذا القان - ٢مادة 

 من هذا القانون  )١(شركات يرخص لها فى مباشرة جميع األعمال الواردة فى المادة  )أ ( 

 )٢(عمال الواردة فى البند ألشركات يرخص لها فى مباشرة ا )ب( 

 .ليها إالمشار ) ١(من المادة  ) ٣(شركات يرخص لها فى مباشرة األعمال الواردة فى البند  ) ج(

الحصول إال بعد  شركة سياحية مزاوله األعمال المنصوص عليها فى هذا القانون ةيجوز ألي   ال)١( ٣مادة 

ت ورسوم منح اجراءإعلى ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد و

 . نموذج الترخيص ال تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد الالئحة المذكورةأالترخيص على 

رأت الوزارة  ذا إنشاء شركات سياحية جديدة إن يصدد قرارا بوقف قبول طلبات أولوزير السياحة  

 .فى فترة من الفترات عدم حاجة البالد إليها 

يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إال بعد  وال 

 ارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحةالحصول على موافقة وز

 ) :٣( يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة -  )٢(  ٤مادة 

 .حكام القوانين المعمول بها ألان تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا  ) أ ( 

                                                           
 ـ العدد ١٩٨٣غسطس أ ١١اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٣ لسنة ١٨٨ وقد عدل بالقانون رقم ٢٦ ـ العدد ١٩٧٧ يونية سنة ٣٠  اجلريدة الرمسية ىف  (*)
  .٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ ) د( تابع ١٨ اجلريدة الرمسية العدد ٢٠٠٥ لسنة ٢٥، كما عدل بالقانون رقم ) تابع ٣٢

  .١٩٨٣  لسنة ١٨٨، معدله بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨، معدله  بالقانون رقم )٢( 



 ١٤١

 ى هذا القانونغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فأأال يتضمن عقد الشركة المشهر  ) ب (

أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها الالئحة  ) ج( 

 . التنفيذية 

 .ن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط الالزم توافرها فيه أ )  د(

 :ية تآلسمال الشركة عن المبالغ اأأال يقل ر)  ـه(

من المادة الثانية يخصص منها )  أ ( لف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند أمائة  

 .لف جنيه كتأمين أعشرون 

ليها يخصص  إمن المادة المشار) ب( جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ألفأربعون  

 .منها مبلغ ثمانية آالف جنيه كتأمين 

ليها خصص  إمن المادة المشار) ج(ه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  جنيألفعشرون  

 .  آلف جنيه كتأمين أربعةمنها 

يخصص  ليهاإمن المادة المشار ) ج(المنصوص عليها فى البند   جنيه بالنسبة للشركاتألفعشرون  

 . آالف جنيه كتأمين  أربعةمنها 

 .التأمين والجهة التى يودع بها  طريقة سداد التنفيذيةوتحدد الالئحة  

دنى لوسائل النقل وتحدد الالئحة أليثبت ملكيتها  للحد ا وعلى شركات  النقل السياحى أن  تقدم ما 

 . ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتهاإليهدنى المشار ألالتنفيذية الحد ا

قامة إ الترخيص للشركات السياحية فى من هذا القانون يجوز) ١( بحكم المادة اإلخالل مع عدم - ٥مادة 

دنى من رأس المال ألو السياحية على أال تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد اأت الفندقية آالمنش

 .حكام هذا القانون ألالواجب توافره طبقا 

رية  لوزير السياحة الترخيص للشركات  السياحية األجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهو- )١( ٦مادة 

 :تية آل فى هذا القانون وتوافر الشروط اةحكام المقررألمصر العربية بعد اتباع ا

 .ن يكون الشركة تابعة إلحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها أ )أ ( 

 ن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من  بنك مصرىأ )ب(

 . و التحويل أو التجزئة أوغير قابل لإللغاء 

لف أيقل من مائتى  ن لديها رأسمال فى مصر الأيثبت بصفة دائمة    أن تودع بوزارة السياحة ما )ج( 

 .جنيه 

من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها ) ب، ج (حكام الفقرتين أوتسرى  

 .رأسمال أجنبى 

و شكلها أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أيجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة   ال– ٧مادة 

 .ال بموافقة وزير السياحة إشخاص ألو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات اأالقانونى 

 .جراءات تعديل الترخيص والتنازل عنهإوتحدد الالئحة التنفيذية قواعد  

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨  معدله بالقانون رقم )١(



 ١٤٢

عمال المنصوص عليها بالمادة األولى إال ألى من اأير الشركات السياحية مزاولة يجوز لغ  ال– ٨مادة 

 .بترخيص من وزير السياحة 

و خارج البالد بشرط الحصول على موافقة وزير أنشاء فروع لها داخل إ يجوز للشركات السياحية -٩مادة 

 .دارتهاإتلك الفروع فيمن يتولى السياحة،  وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار 

ن تحصل مقدما على موافقة وزارة أعمال النقل السياحى أ يجب على الشركات المتخصصة فى - ١٠مادة 

السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات 

 .يص  المختصة وتعتبر هذه الموافقة شرطاً من شروط الترخ

  طبقا لحكم المادة هدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد األدنى من رأس المال الواجب توافر توال 

 . من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها ) ٤(

بقا ألحكام هذا القانون تعد وزارة السياحة سجال خاصا للشركات السياحية المرخص لها ط )1( - ١١مادة 

وتحدد الالئحة التنفيذية طريقة إمساك هذه السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة 

و طلب أات الواردة فيه نو طلب تعديل هذه البياأ اكثر من البيانات الواردة فيه أوباستخراج بيان 

و صورة من الترخيص أبدل فاقد  بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج وإضافةتعديل هذه البيانات 

 :ال تجاوز هذه الرسوم أعلى 

 مليم     جنية 

 . اكثر من البيانات الواردة فى السجل أوعشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان   ١٠       -

 .ضافة بيانات جديدة إخمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل و ١٥       -

و صورة من الترخيص وتعفى الطلبات المقدمة أ جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد ثالثون     ٣٠      -

 .من الجهات  الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه  المادة 

سعار بعض الخدمات التى تقدمها  الشركات ألو ادنى أقصى أن يضع حد أ لوزير السياحة - ١٢مادة 

 .السياحية 

 وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها إخطارت السياحية  على الشركا) ٢( - ١٣مادة 

 ودرجتها اإلقامة أماكن أو الفنادق أسماء اإلخطار  يتضمن أن وعلى األقلبخمسة عشر يوما على 

 يكون السداد من خالل البنوك المرخص لها بالتعامل أنوعنوانها وطريقة السداد ومصدره،  على 

 . وبالعمالت المقبولة قانونا ألجنبىافى النقد 

 بأسماء من كل شهر كشوفا األول األسبوع ترسل لوزارة السياحة فى أن على الشركات السياحية - ١٤مادة 

وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعمالئها 

 .يثبت ذلك   قانونا وتقديم ماةر بإحدى طرق الدفع المقبولونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مص

 واألدلةنواع الصور أ تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أن على الشركات السياحية - ١٥مادة 

 خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على أوالسياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البالد 

 .ع ذن كتابى بالطبع والتوزيإ

                                                           
   .١٩٨٣ لسنة ١١٨ون رقم معدله بالقان )١(
  . ١٩٨٣ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ١٤٣

 .ويعتبر عدم الرد خالل شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك 

قصاه ثالثة أ على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد -١٦مادة 

ياحة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة الس

 .يراداتها ومصروفاتها إحكام الرقابة على ألباالتفاق مع وزارة المالية 

المبالغ التى تستحق على الشركات ) ٤( يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة - ١٧مادة 

عمالها،  ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها أبسبب مزاولة 

 .او حكم قضائى واجب النفاد فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة ) ١٨ (فى المادة

داء جميع المبالغ التى تخصم من التامين المالى خالل ثالثين أوفى هذه الحالة يجب على الشركة  

ال كان لوزير السياحة وقف إيوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليهم بعلم الوصول و

 .لشركة نشاط ا

 :  تشكل لجنة لفض المنازعات من كل - ١٨مادة 

 .دارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة  إرئيس  )١(

 .وكيل الوزارة المختص  )٢(

 .و من يحل محله أرئيس غرفة الشركات السياحية  )٣(

لشكاوى المقدمة ضد ليها فى المادة السابقة بالنظر فى اإتختص لجنة فض  المنازعات المشار  )1( ١٩مادة 

ولى من هذا القانون سواء ألعمالها والمنصوص عليها فى المادة اأالشركات السياحية بسبب مباشرة 

كانت تلك الشكاوى  من السائحين أنفسهم او من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البالد 

حدود االختصاص النوعى منهم،  ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى 

 .للمحاكم الجزئية 

صيل فى هذا الصدد وللجنة فض أيخل هذا االختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص  وال 

المودع من الشركة المقدم ضدها  تصدره من قرارات على مبلغ التأمين  ن ترخص فى تنفيذ ماأالمنازعات 

 .الشكوى 

جراءات  ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض إة  تحدد الالئحة التنفيذي- )2( ٢٠مادة 

 .المنازعات وكيفية الفصل فيها 

  )3(ملغاه  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ٢١مادة 

  )4 (ملغاه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٢٢مادة 

ذا اثبت مخالفتها ألحكام إداريا يوقف نشاط الشركة إلوزير السياحة ان يصدر قرارا )   أ :  (  ٢٣مادة 

 )٥(. ة األولى من المادة الثالثة من هذه  القانون الفقر

 يخل الوقف اإلدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون   وال 

                                                           
   .١٩٨٣ لسنة ١١٨ بالقانون رقم ة معدل )١(
   .١٩٨٣ لسنة ١١٨ بالقانون رقم ة معدل )٢(
 .ملغاة بالقانون املذكور )٣(
 .ملغاة بالقانون املذكور )٤(
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨الفقرة األوىل معدلة بالقانون رقم ) ٥(



 ١٤٤

ذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها إللنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة )  ب(  

مام أقتصادها القومى ويجوز التظلم من هذا القرار و اأى عمل من شانة المساس بأمن الدولة أبتهمة ارتكاب 

 .المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية 

لرئيس المحكمة  االبتدائية المختصة،  بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة  - ٢٤مادة 

و القرارات أقانون حكام  هذا الأإقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم 

 .المنفذة له 

 .ن يصدر الحكم من المحكمة المختصة أويستمر الوقف الى  

 . يلغى الترخيص بحكم القانون ةدانإلذا صدر الحكم باإو 

 :تية آلحوال األلغاء الترخيص الصادر للشركة فى اإن يصدر قرار مسببا بأ لوزير السياحة -)١( ٢٥مادة 

و الشركاء المسئولين بالنسبة أو قامت بتغيير شكل الشركة أعن الترخيص ذا تنازلت الشركة إ )أ ( 

 .شخاص دون موافقة وزارة السياحة أللشركات ا

ذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر إعمالها مدة ستة شهور بدون أذا توقفت الشركة عن مزاولة إ  ) ب(

السياحة بكشوف خدماتها التى توضح خطارها وزارة إذن كتابى فى حالة عدم إالشركة متوقفة بدون 

 . شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة   ةأنشطتها لمدة ست

 .عماال غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها أذا باشرت الشركة إ )ج (

 هالئحتى مبلغ منه طبقا ألحكام هذا القانون وأذا لم تقم الشركة باستكمال التامين فى حالة خصم إ ) د(

 .التنفيذية 

 .ى  شرط من شروط الترخيص أذا فقدت الشركة إ )-ه(

ذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد إ )و( 

 .االجنبى 

و ١٤و ١٣المواد خلت الشركة بااللتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة وأذا إ(*) )ز(

صدار قرار بوقف إلغاء الترخيص إ ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدال من ، من هذا القانون١٦

 .كليا أو جزئياً مدة ال تجاوز سنةنشاط الشركة 

 " . ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة الرتكاب ذات المخالفة 

ن المقيمين للخارج الحد الذى تقرره الالئحة التنفيذية  ذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحيإ )ح ( 

 .لهذا القانون،  منسوبا إلى حجم نشاطها األجمالى 

سمالها فى نهاية السنوات الثالث االولى  من  تاريخ أذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رإ )ط( 

ء نشاطها وذلك بالنسبة  وثالث سنوات من بد-  بالنسبة للشركات القائمة -العمل بهذا القانون 

 .للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ 

قصى ثالث أخرى بحد أويجوز بناء على طلب االتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد  

 .سنوات  

                                                           
  . ١٩٨٣ لسنة ١١٨معدلة بالقانون رقم  )١(

  .٢٠٠٥ لسنة ٢٥مستبدل بالقانون رقم ) ز( البند  (*)



 ١٤٥

 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة ٢٥من المادة " ط " حكام الفقرة أمع مراعاة  

 من المادة الرابعة والمادة السادسة -وضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة هأريخ العمل به تعديل فى تا

جل فلوزير السياحة ألوضاعها خالل هذا اأذا لم تقم بتعديل إمنه،  وذلك خالل ثالث سنوات من هذا التاريخ، ف

 .لغاء الترخيص الممنوح لها إن يصدر قرارا مسببا بأ

 الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التامين المالى ألصحاب األسبابذا الغى الترخيص لسبب من إ - ٢٦مادة 

 إلغاء ستة اشهر من تاريخ أقصاهاالشأن بعد التحقق من تنفيذ االلتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة 

 .الترخيص 

طلب المصفى  لشان بناء على عمال الشركة يرد التامين المالى الى أصحاب اأ فى حالة تصفية - ٢٧مادة 

 .بعد موافقة لجنة  فض المنازعات 

تقل عن  خر يعاقب بغرامة الأى قانون أ بأية عقوبة به اشد منصوص عليها فى اإلخالل مع عدم - ٢٨مادة 

 من ١٦، ١٥، ١٤ ، ١٣، ١٢، ٩، ٣حكام المواد ألف جنيه كل من يخالف أتزيد على  مائة جنية وال

 .رات المنفذة له هذا القانون والقرا

 هذا القانون ألعمال أحكامويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ  

و أ إليهم التى تشغلها الشركة او عدم تقديم البيانات الالزمة األماكنوظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو 

العقوبة كل من يقدم لهؤالء الموظفين بسوء قصد بيانات  صورة كما يعاقب بنفس أى على أعمالهمعرقلة 

 .خاطئة 

وضاعهم أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أ على - ٢٩مادة 

 .حكام خالل سنتين من تاريخ العمل به ألوشركاتهم وفقا 

لضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة  للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة ا- ٣٠مادة 

حكام هذا القانون واالطالع على السجالت والمستندات ألدخول مقار الشركات السياحية الخاضعة 

والدفاتر التجارية ويحق لهؤالء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية 

 .القانون فضال عما يقع بالمخالفة ألحكام هذا 

 .حكام هذا القانونأ  يصدر وزير السياحة القرارات الالزمة لتنفيذ - )١( ٣١مادة 

 بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة كما يلغى كل نص ١٩٥٤ لسنة ٥٨٤ يلغى القانون رقم - ٣٢مادة 

 .حكام هذا القانون أيخالف 

 .ل به من تاريخ نشره  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،  ويعم- ٣٣مادة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،  وينفذ كقانون من قوانينها،  

  ).١٩٧٧ يونية سنة ٢٣ ( ١٣٩٧ رجب سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 نور الساداتأ

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨  معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٤٦

  91  1975  
   (*)  

--------- 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :س الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه قرر مجل 

 

 الباب األول 

 نظام األكاديمية وإدارتها 

 ــــ

 تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية  -١مادة 

وكذلك تدريب ضباط والعليا وإجراء األبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجاالت عملها 

 .الشرطة، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس األعلى لألكاديمية 

 

 : تتكون األكاديمية من  -)١( ٢مادة 

  .كلية الشرطة  ) ١(

 .كلية الدراسات العليا  ) ٢(

 .كلية التدريب والتنمية  ) ٣(

 .مركز بحوث الشرطة  ) ٤(

                                                           
 وقد عدل بالقوانني اآلتية "  أ "  مكرر ا ٣٥ ـ العدد ١٩٧٥ اغسطس سنة ٣١ اجلريدة الرمسية ىف (*)

 ) . مكررا ٣٥ ـ العدد ١٩٧٦ أغسطس سنة ٢٨رمسية ىف اجلريدة ال (١٩٧٦ لسنة ٩٤ قانون رقم -
 ) . تابع ٣٢ ـ العدد ١٩٧٨أغسطس سنة ١٠اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٧٨ لسنة ٥٣ قانون رقم -
 ) . تابع ٣١ ـ العدد ١٩٨١ يونيه سنة ٣٠اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨١لسنة ١٢٩ قانون رقم -

 ) .مكررا١٣ ـ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٣١ة ىف اجلريدة الرمسي ( ١٩٨٤ لسنة ٣٩ـ قانون رقم 
 ) . تابع أ٢٦ ـ العدد ١٩٨٥ يونيه سنة ٢٧اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٥ لسنة ٢١ـ قانون رقم 

  ) .٤٨ ـ العدد ١٩٨٧ نوفمرب سنة ٢٦اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠٨ قانون رقم -
 ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٢١ القانون رقم بأحكاميعمل "  على أن ومما هو جدير بالذكر ان املادة الثانية منه قد نصت 

  " .١٩٨٣ديسمرب سنة ٢٣ بإنشاء أكادميية الشرطة اعتباراً من ١٩٧٥لسنة 
 ) .١٧ العدد ١٩٩٠ سنة إبريل ٢٩اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٩٠لسنة ٧ـ قانون رقم 
 ) . تابع ٤ ـ العدد ١٩٩١يونيه سنة ١٣لرمسية ىف اجلريدة ا ( ١٩٩١ لسنة ١٨ـ قانون رقم 
 ) . تابع ١٧ ـ العدد ١٩٩٣ سنة إبريل ٢٩اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٩٣ لسنة ١٠٦ـ قانون رقم 
 ) . تابع ١٦ ـ العدد ١٩٩٤ سنة إبريل ٢١اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٩٤لسنة ٣٠ـ قانون رقم 
"  عبارة إليه املشار ١٩٧٥ لسنة ٩١ وردت ىف القانون رقم أينما" كلية الضباط املتخصصني " ل بعبارة يستبد" وقد نصت املادة الثانية منه على أن  
 ".خصصني تقسم الضباط امل

 ) .  مكرر٢٤ العدد ٢٠٠٢ يونيه سنة ١٨اجلريدة الرمسية ىف  (٢٠٠٢ لسنة ١٥٣ قانون رقم -
  .١٩٨١ لسنة ١٨٩، ١٩٧٨ لسنة ٥٣، ١٩٧٦ لسنة ٩٤ بالقوانني أرقام  وكان قد سبق تعديلها١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(



 ١٤٧

 . عامة وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة 

 .ويكون لألكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية  

 على تنفيذ واإلشراف  يرأس األكاديمية مساعد وزير على األقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها -)١( ٣مادة 

 .قرارات مجلس إدارتها 

 المختلفة ومدير ديميةاألكاويعاون رئيس األكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات  

 والمالية تحت واإلدارية وتصريف الشئون العلمية اإلدارةلكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى 

 .إشراف رئيس األكاديمية 

 :يكون لألكاديمية مجلس يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من ) ٢(  -٤ مادة

دبين لوظيفة مساعد وزير يختار المجلس أيهما أو أحد المنتأحد أعضاء المجلس األعلى للشرطة  -

 .)3(سنوياً 

بعد موافقة   سنويا األكاديميةعميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة  -

 .المجلس االعلى للجامعات 

 .أحد أعضاء المجلس األعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنويا  -

 . الشرطة يةأكاديمنائب رئيس  -

 .مديرو كليات األكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم  -

 . العامة لشئون الضباط اإلدارةمدير  -

 . لوزارة الداخلية واإلدارة العامة للتنظيم اإلدارةمدير  -

 .مدير إدارة التخطيط والبحوث والمتابعة لوزارة الداخلية  -

 . القانونية باألكاديمية  هيئة تدريس الموادأعضاءأقدم  -

  .باألكاديمية هيئة تدريس المواد غير القانونية أعضاءأقدم  -

 .وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط  

 .ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث باألكاديمية أو من يقوم مقامه 

دعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف األعضاء   ينعقد المجلس ب-٥مادة 

ويصدر قراراته باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه 

الرئيس وتكون المداوالت سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد األعضاء أو أحد 

 .لدرجة الرابعة وجب عليه التنحى أقربائه أو أصهاره إلى ا

 .وفى جميع األحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة  

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى االستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون ان  

 .يكون لهم صوت معدود فى المداوالت 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٣، ١٩٧٦ لسنة ٩٤ وكانت قد سبق تعديلها بالقانونني رقمى ١٩٨١ لسنة ١٢٩معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
  .٢٠٠٥ لسنة ٦مستبدلة بالقانون رقم  )  3(



 ١٤٨

ادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا  تكون قرارات مجلس اإلدارة نافذة من تاريخ اعتم -٦مادة 

بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا فإذا اعترض 

عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس إلعادة النظر فيه خالل مدة يحددها، 

 .اره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قر

 : يختص مجلس إدارة األكاديمية بما يأتى  -٧مادة 

وضع السياسة العامة لنشاط األكاديمية ألداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى   )١( 

والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجاالت نشاطها المختلفة 

 .ا يحقق تكاملها، وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم بم

وضع نظام قبول الطالب والدارسين باألكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة   )٢( 

 .الوزارة وحاجاتها العملية 

جال نشاط األكاديمية وفى وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية الالزمة فى م  )٣( 

 .مجال علوم الشرطة 

 .وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام األكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها   )٤( 

ترشيح أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات   )٥( 

 .العلمية 

ان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق اختيار أعضاء لجان االمتح  )٦( 

 .بالجامعات المصرية 

 .اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية   )٧( 

 .إعداد مشروع الموازنة السنوية لألكاديمية   )٨( 

 .إعداد مشروع الالئحة الداخلية لألكاديمية   )٩( 

 .الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملىالترشيح للبعثات واإلجازات  )١٠(

النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد األعضاء عرضها عليه فيما يتعلق  )١١(

 .بشئون األكاديمية 

 

 الباب الثانى 

 فى نظام الدراسة وشئون الطالب والدارسين 

 ـــــ

 وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة تتحمل الدولة نفقات تعليم) ١( - ٨مادة 

بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين، ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة 

يجاوز مائتى جنيه فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى  األكاديمية بما ال

 .حة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحاالت اإلعفاء منه   واالجتماعى، وتحدد الالئ

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ١٨ بالقانون رقم معدلة ) ١(



 ١٤٩

يجاوز  ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة األكاديمية بما ال 

  .عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة 

ؤديه الدارس ويجوز لمجلس إدارة األكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا اليجاوز خمسة عشر جنيها ي 

بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى واالجتماعى والرياضى بالكلية، وتحدد الالئحة 

  .)١(" الداخلية أوجه تحصيله وصرفه 

 تكون الدراسة فى جميع أقسام األكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره مجلس اإلدارة من لغات  -٩مادة 

 . ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية أجنبية،

 :يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وبقسم الضباط المتخصصين )٢( -١٠مادة 

 .أن يكون مصرى الجنسية  )١(

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  )٢(

قانون أال يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى  )٣(

العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة 

 .للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة 

 .أال يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى  )٤(

 يحددها المجلس األعلى أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى )٥(

 .لألكاديمية 

 .أال يكون متزوجا أثناء قيده باألكاديمية  )٦(

بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على  )٧(

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك 

 .ط واألوضاع التى يقررها المجلس األعلى لألكاديمية وفقا للشرو

 : تشكل لجنة قبول الطالب بكلية الشرطة برئاسة رئيس األكاديمية وعضوية كل من  -) ٣( ١١مادة 

  .األكاديميةنائب رئيس  -  ١

 .نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة  -  ٢

 .مدير كلية الشرطة   -  ٣

 .شئون الضباط  العامة لاإلدارةمدير  -  ٤

 . العام األمنوكيل مصلحة  -  ٥

 .تكون قراراتها نافذة إال بعد اعتمادها من وزير الداخلية  وال 

 يكون قبول الطالب بالقسمين العام والخاص تحت االختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتظامهم  -١٢مادة 

 .باألكاديمية 

 .ول الطالب ونظام التثبت من الصالحية وتنظم الالئحة الداخلية أوضاع وإجراءات قب 

                                                           
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٨مضافة بالقانون رقم  ) ١(
 .١٩٧٨ لسنة ٥٣ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٣القانون رقم ، وقد سبق تعديلها ب١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  ) ٣(



 ١٥٠

 يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة األكاديمية شروط قبول الطالب األجانب للدارسة  -١٣مادة 

 من هذا القانون إال فى األحوال الخاصة ٨بها ونظم الدراسة الخاصة بهم واليفيدون من حكم المادة 

 .التى يحددها وزير الداخلية

 الالئحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية األداء، وتخصص وتحدد 

 .حصيلتها للخدمات التعليمية باألكاديمية 

يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون األحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم )١( -١٤مادة

من رئيس األكاديمية سنويا، ويمثل االدعاء ضابط يختاره ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار 

 .رئيس األكاديمية سنويا 

وللطالب أن يختار أحد ضباط األكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس األكاديمية  

 .على أحكام هذه المحكمة 

 .طالب األكاديمية وسلطة توقيعهاوتحدد الالئحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على  

 : يفصل الطالب من األكاديمية فى الحاالت اآلتية  -١٥مادة 

 .ثبوت عدم صالحيته خالل فترة االختبار  ) ١(

 . يوما متتالية دون عذر مقبول ١٥تغيبه عن الدراسة مدة  )٢(

 .فقده أى شرط من شروط القبول باألكاديمية  )٣(

م العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس إذا رسب الطالب بالقس )٤(

إدارة األكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين باألكاديمية 

. 

 . من هذا القانون ١٤الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة  )٥(

 .ية ألسباب تتعلق بالصالح العام بناء على اقتراح مدير األكاديم )٦(

 .المواظبة من درجات السلوك أو% ٥٠إذا حصل الطالب على أقل من )٢( )٧(

من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من ) ٥(البند  وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى) ٣( 

 . بعد تصديق وزير الداخلية عليه إالينفذ   والاألكاديمية إدارةمجلس 

 حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم ةون للمفصول من طلبة كلية الشرطويك 

 .المقررة بها 

 

يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية باألكاديمية أو وظائف تدريس )٤( -)١( مكررا ١٥مادة 

 يكون مستوفيا لشروط شغل المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن

ويكون تعيينهم من . وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٤معدل بالقانون رقم ) ٧(البند  ) ٢(
  .١٩٨٤ لسنة ٣٩معدلة بالقانون رقم  ) ٣(
  . ١٩٨١ لسنة ١٢٩ بالقانون رقم ةمضاف ) ٤(



 ١٥١

 لم يوجد من بينهم من فإذابين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس لألكاديمية، 

 فى تعيينهم فى جميع الوظائف تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع

 العلمى لمن اإلنتاج المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص اإلجراءات

يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب 

 .رئيس األكاديمية 

يفهم وتحديد مرتباتهم وبدالتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظ 

 .الوظيفية، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 

ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين باألكاديمية ما يشترط لشغل وظائف  

المصرية كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات 

المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدالتهم وتأديبهم 

 .وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية 

ى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد  اذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة ف)١(  -)٢(مكررا ١٥مادة 

 التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة وإجراءاتاستيفائه شروط 

 .مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة 

وط ويتولى التدريس باألكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مرب 

 .رتبته فى هيئة الشرطة اذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها 

كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدالت الثابتة المقررة لرتبته فى  

 .هيئة الشرطة 

يمية سنويا من بين أساتذة  األكادإدارة العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس اإلنتاجويتولى فحص  

 .الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص 

 إدارة انتهت خدمة الضابط، الحاصل على لقب الوظيفة، من هيئة الشرطة جاز لمجلس فإذا 

 فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته إعالن يعينه بغير أناألكاديمية بناء على طلب الضابط 

 على الحاصلين على األحكامة فيها متى توافرت فيه شروط الصالحية لشغل الوظيفة وتسرى هذه العلمي

 .الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة

قسم تحدد الالئحة الداخلية األقسام العلمية لكليات األكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل ) ٢(-) ٣( مكررا ١٥مادة 

 .من تخصصات 

 

 الباب الثالث 

 القسم العام 

 ـــ

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ١٢٩ بالقانون رقم ةمضاف ) ١(
 .١٩٨١ لسنة ١٢٩قم مضافة بالقانون ر ) ٢(



 ١٥٢

  يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام االمتحان -١٦مادة 

ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، 

عد أخذ رأى مجلس إدارة األكاديمية الالئحة الداخلية إلحدى هذه الكليات للعمل ويحدد وزير الداخلية ب

 .بمقتضاها فى هذا القسم 

وتشمل الدراسة باإلضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات األجنبية التى تحددها الالئحة الداخلية  

 .االمتحان وشروط النجاح فيها لألكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام 

 .) ١(  ..... -١٧مادة 

 .)٢(  ...... -١٨مادة 

يجوز عند االقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى األكاديمية ممن تتوافر فيهم (3)  -١٩مادة 

 .الصالحية لذلك ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة 

على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات  المطبقة األحكاموتسرى عليهم  

 .والئحته التنفيذية 

يعتبر طالب القسم العام ناجحا إال إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى  ال(4)  -٢٠مادة 

كذلك فى مواد  من هذا القانون، ونجح ١٦الالئحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 

 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا ١٦ فى المادة إليهاالشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار 

على األقل من النهاية العظمى % ٥٠لما تقرره الالئحة الداخلية لألكاديمية وبشرط أن يحصل على 

 .للمواد الشرطية 

لمجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ا 

الطالب فى المواد القانونية خالل سنوات الدراسة، مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى 

 العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خالل تلك السنوات، وعلى أال يحسب والتدريباتالمواد الشرطية 

 .لمادة أو المواد التى أعاد فيها االمتحان للطالب إال النهاية الصغرى ل

 يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذا القسم شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم  -٢١مادة 

الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى يخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من 

 .الجامعات المصرية

 

 بع الباب الرا

 القسم الخاص 

 ــــ

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ بالقانون رقم ة ملغا  ) ١( 
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ بالقانون رقم ة ملغا ) ٢( 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٤معدلة بالقانون رقم )  3(
  .١٩٩٣ لسنة ١٠٦الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )  4(



 ١٥٣

ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين  )١(  -٢٢مادة 

 .خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها 

مختلفة والعدد الذى  التخصصات ال- بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة -ويحدد وزير الداخلية  

 .يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة 

من ٦ عدا البند  ١٠ الى الشروط المبينة بالمادة باإلضافةيشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم  )٢( -٢٣مادة 

 .هذا القانون أال يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميالدية 

 أن يقبل للدراسة بقسم - بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة -ير الداخلية ويجوز بقرار من وز 

الضباط المتخصصين أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على 

  عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط واألوضاع التى يحددها وزير٢٢المؤهالت المشار اليها فى المادة 

 .الداخلية 

ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية  

المقابلة لدرجته بما ال يجاوز رتبة المقدم مع احتساب اقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى 

داية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما و من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة بأ ةوظيفته المدني

 .خالل بترتيب األقدمية المالية فيما بينهم إلأفضل، وذلك دون ا

ذا كان الضابط الذى يليه فى األقدمية من خريجى الشرطة قد رقى الى رتبة أعلى عند تحديد إف 

ذا جاوز بداية مربوط إ المقدم، ويحتفظ بمرتبه يجاوز رتبة األقدمية طبقا للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما ال

 .يجاوز نهاية مربوطها  الرتبة التى عين عليها بما ال

نشاء إ ب١٩٧٥ لسنة ٩١وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم  

 .أكاديمية الشرطة 

ة بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة بهذه الكلي )٣( -٢٤مادة 

ضابطا بهيئة الشرطة برتبة مالزم أول، ويكون تعيينه تحت االختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا 

 . فى شأن هيئة الشرطة١٩٧١ لسنة ١٠٩للمادة السادسة من القانون رقم 

 الدراسة مواد الشرطة والتدريب تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل )٤(-٢٥مادة 

 .العسكرى والرياضى التى تحددها الالئحة الداخلية 

ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خالل مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى  

ظيفته الحاصلين عليه واذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى و

 .األصلية 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٣٠ معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٧٦ لسنة ١٤ وكانت قد عدلت بالقانون ١٩٧٨ لسنة ٥٣ رقم  معدلة بالقانون ) ٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ معدلة بالقانون رقم  ) ٣(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٤ معدلة بالقانون رقم  ) ٤(



 ١٥٤

يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زمالئهم خريجى  )١( -مكررا ٢٥مادة 

كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد 

 .ة الشرطة العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلي

وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة االمتياز وسنة التدريب اإلجبارى التى يلتزم خريجو  

 .الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة 

فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع  

يه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زمالئهم خريجى كلية الشرطة إل

بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين 

 .وهكذا 

                                                           
  مث عدلت١٩٧٨ لسنة ٥٣ مث عدلت بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٩٤ وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٧ معدلة بالقانون رقم  ) ١(

يسرى حكم "  املشار إليه قد نصت على     أن ١٩٩٠ لسنة ٧، ومما هو جدير بالذكر أن املادة الثانية من القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٢١بالقانون 
 بالقانون على خرجيى كلية الضباط املتخصصني احلاصلني على بكالوريوس املعهد العاىل للتمريض، اعتباراً من تاريخ العمل) مكررا٢٥(املادة السابقة 

 . ىف شأن سنة التدريب االجبارى خلرجيى املعاهد العليا للتمريض والعالج  الطبيعى ١٩٨٣ لسنة ١٩٧رقم 



 ١٥٥

 الباب الخامس 

 )١(كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث 

__ 

يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير الداخلية  (2) -٢٦مادة 

بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة ومجلس ادارة األكاديمية ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد 

 أقسام الدراسات العليا مدتها وعدد ساعاتها ونظام االمتحان ومعاييره فى ضوء النظم التى تتبعها

بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة احدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذى تبينه 

 .الالئحة الداخلية لألكاديمية 

 . ويمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم التخصص فى هذه المجموعة  

لوم الشرطة لمن يحصل على دبلومين من  األكاديمية درجة الماجستير فى عإدارةيمنح مجلس  (3) - ٢٧مادة 

 فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إليهاالدبلومات المشار 

 الجامعات المصرية أو األجنبية المعادلة لها، التى يقرر مجلس األكاديمية اعتبارها متصلة إحدى

 .ع التى تحددها الالئحة الداخلية بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام واألوضا

تنظم الالئحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن يحصل على  )٤(  -٢٨مادة 

 .درجة الماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجاالت علوم الشرطة وتطبيقها 

الفخرية فى علوم الشرطة لمن  يقدم  يمنح درجة الدكتوراه أن األكاديمية إدارةويجوز لمجلس  

 . فى جهاز الشرطة األداءخدمات قومية أو أعماال أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة 

 

 الباب السادس 

 كلية التدريب والتنمية 

 ــــ

ية أو التطبيقية  يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظر -٢٩مادة 

ورفع مستوى األداء وذلك فى فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة التى تحددها الالئحة الداخلية 

 .لألكاديمية، كما تحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام االمتحان والنجاح فيها 

وأدائهم سواء فى مواد  يتولى هذا القسم التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم  -٣٠مادة 

 .الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها 

وتحدد الالئحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه  

 .أو نظام االمتحان 

                                                           
ة يكلية الدراسات العليا والتخصص" الواردة ىف القانون بعبارة " وقسم التدريب " و " واألحباثقسم الدراسات العليا والتخصصية " استبدلت عبارة  ) ١(

  .١٩٧٨ لسنة ٥٣لك بالقانون رقم وذ" والبحوث 
 .١٩٨١ لسنة ١٢٩ بالقانون رقم ةمعدل)  2(
 .١٩٨١ لسنة ١٢٩ بالقانون رقم ةمعدل)  3(
 .١٩٧٦ لسنة ٩٤ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٢٩معدلة بالقانون رقم )  ٤(



 ١٥٦

 )١(الباب السابع

 مركز بحوث الشرطة 

__ 

بحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجاالت عملها ألء اجراإ يتولى مركز بحوث الشرطة  -٣١مادة 

بما يكفل ايجاد الحلول المالئمة لمشكالت العمل طبقا لألساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط 

طار السياسة العامة للدولة إالعلمى للتأليف والترجمة والنشر فى مجاالت الشرطة المختلفة وذلك فى 

 .ووزارة الداخلية 

دارتها أن تقدم الى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد تصل اليه من إ على جميع مصالح الوزارة و -٣٢مادة 

أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، 

بحاث التى تجريها أو ليه األإدارات المختصة بنتائج ما تنتهى إلوعلى المركز ان يخطر المصالح وا

ما يتكشف لها من معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط األكاديمية 

 .ونشاط تلك الجهات 

 

 )٢(الباب الثامن 

 أحكام عامة 

 ــــ

 يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة التقل عن عشر  -٣٣مادة 

من تاريخ التخرج، وإال التزام برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها األكاديمية ومع ذلك سنوات 

يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء 

 .منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة لاللتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة 

كليتى الشرطة أو الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن وكل طالب ب 

مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها األكاديمية خالل فترة دراسته بها ويجوز أداء المبالغ المستحقه 

 .على أقساط 

س إدارة األكاديمية الالئحة  يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة ومجل -٣٤مادة

 . والئحتها المالية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون لألكاديميةالداخلية 

 بنظام كلية ١٩٥٨ لسنة ١٢٥يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم   يلغى كل ما -٣٥مادة 

 .الشرطة 

 .به من تاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل  -٣٦مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها  

  ).١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠(١٣٩٥ شعبان سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى 

 السادات  أنور 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩الباب السابع معدل بالقانون رقم )  ١(
  . ١٩٨١ لسنة ١٢٩ن معدل بالقانون رقم الباب الثام ) ٢(



 ١٥٧

  11  1991  
      )1(  

------- 
 باسم الشعب 

 ورية رئيس الجمه

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه  

 . يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات-١مادة 

 بإصدار قانون الضريبة على االستهالك، كما يلغى كل ما ١٩٨١ لسنة ١٣٣ يلغى القانون رقم -٢مادة 

 .يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 حستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على االستهالك، اينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائ ي-٣مادة 

 .المعمول بها عبارة بمصلحة الضرائب على المبيعات 

 المقررة بمقتضى االتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية باإلعفاءاتتخل أحكام هذا القانون   ال-٤مادة 

 . أو االتفاقيات البترولية والتعدينية اإلقليميةالدولية أو والدول األجنبية والمنظمات 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره -٥مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها 

 ) .م ١٩٩١أبريل سنة  ٢٨الموافق  (-ه١٤١١ شوال سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

                                                           
 مكرر  ١٦ العدد   – ٢٠٠٢ ابريل سنة    ٢١اجلريدة الرمسية ىف     ( ٢٠٠٢ لسنة   ١١ وقد صدر القانون رقم      ،٢/٥/١٩٩١ تابع أ ىف     ١٨  اجلريدة الرمسية العدد      )١(
 املرافـق   ٢ من اجلدول رقـم      ١١غيل للغري الواردة به ىف املسلسل رقم        بتفسري بعض احكام قانون الضريبة العامة على املبيعات فيما يتعلق بعبارة خدمات التش            ) 

 ٢٧اجلريدة الرمسية ىف    ) ١( من اجلدول رقم     ٥/٣ بتعديل املسلسل رقم     ٢٠٠٢ لسنة   ١٦٤، كما صدر القرار بالقانون رقم       )لقانون الضريبة العامة على املبيعات      
 .  مكرر٣٠ العدد – ٢٠٠٣من يولية سنة 

 ومن بني األحكام الىت تضمنها هذا القانون استبدال كلمة التحكيم بكلمة التوفيق أينما وردت ىف قانون                 ٢٠٠٥لسنة  ) ٩(القانون بالقانون رقم     كما عدل هذا     -
 . الضريبة العامة على املبيعات

 .  املشار إليه٢٠٠٥ لسنة ٩، بالقانون رقم ٣٩، ٣٥، ٢٩، ١٧ كما استبدلت املواد أرقام -



 ١٥٨

 قانون الضريبة العامة على المبيعات 

 الباب األول 

 أحكام تمهيدية 

 ـــــ

 : والعبارات اآلتية، للتعريفات الموضحة قرين كل منها باأللفاظ يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون -١مادة 

 .وزير المالية : الوزير  

 .لضرائب على المبيعاترئيس مصلحة ا: رئيس المصلحة  

 .مصلحة الضرائب على المبيعات : المصلحة  

 .ات عالضريبة العامة على المبي: الضريبة  

الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا : المكلف  

ل المنصوص عليه فى هذا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجي

 .القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض االتجار مهما كان حجم معامالته 

 .كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا : السلعة  

 باألقسامويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بمالحظات ونصوص البنود المبينة  

 . بجداول التعريفة الجمركية ةالواردوالفصول 

 .المرافق ) ٢(كل خدمة واردة بالجدول رقم : الخدمة  

هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشترى، ويعد بيعا : البيع  

 : أسبق آيهمايلى  فى حكم هذا القانون ما

 . اصدر الفاتورة - 

 . أو تأدية الخدمة  تسليم السلعة- 

 أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه،أو دفعت تحت الحساب، أو تصفية - 

 .شكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفةأ أو غير ذلك من باألجلحساب، أو 

 من الوسائل، هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها: التصنيع  

 .إلى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها 

عادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود إجزاء األجهزة والتغليف وأوبعد تصنيعا تركيب  

ليات التعبئة وعية أخرى، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمأية أوالزجاجات أو 

التى تقوم بها محالت البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب اآلالت 

 . التشييد والبناء ألغراضوالمعدات 

كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسة : المنتج الصناعى  

 .ية عملية تصنيعأأو تبعية 

 .كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة : رد الخدمة موا 

كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد مبلغ صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة : المستورد 

 .للضريبة بغرض االتجار 

 .هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا ألحكام هذا القانون: المسجل  

 .هى الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة : لفاتورة الضريبية ا 



 ١٥٩

 ) .الشهر الميالدى : ( الشهر  

 .اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها : السنة المالية  

خرين يبيعون أو يصنعون آل للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة: تاجر الجملة  

 .ما اشتروه منه 

كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها : تاجر التجزئة  

 .للمستهلك النهائى 

وعة عن فمن قيمة الضريبة غير المد% ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف : ضافية إلالضريبة ا 

 . يلى نهاية الفترة المحددة للسداد سبوع أو جزء منهأكل 

 سلع إنتاجهى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى : الضريبة على المدخالت  

 .خاضعة للضريبة 

  . اإلعفاءاتهى السلع التى تتضمنها قوائم : السلع المعفاة  

 :مراحل تطبيق الضريبة  

 الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة ويكلف فيها المنتج: للمرحلة األولى- 

 .وتوريدها للمصلحة 

ويكلف فيها المنتج الصناعى، وللمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة :  المرحلة الثانية - 

 .يل الضريبة وتوريدها للمصلحة صبتح

ى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك لمنتج الصناعى، والمستورد، ومؤداويكلف فيها :  المرحلة الثالثة - 

 .تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 

 

 الباب الثانى 

 فرض الضريبة واستحقاقها 

 ـــــ

 تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة اال ما استثنى بنص -٢مادة 

 .خاص 

 .المرافقة لهذا القانون ) ٢(ردة بالجدول رقم وتفرض الضريبة على الخدمات الوا 

على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا ) صفر ( ويكون فرض الضريبة بسعر  

 .للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

المرافق فيكون ) ١(ل رقم ، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدو%١٠الضريبة على السلع   يكون سعر-٣مادة 

 .سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها 

 . المرافق سعر الضريبة على الخدمات) ٢(ويحدد الجدول رقم  

عفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على إويجوز بقرار من رئيس الجمهورية  

 .بعض السلع 

المرافقين، وفى جميع األحوال بعرض ) ٢(، )١(ن رقمى كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولي 

قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما 



 ١٦٠

ال ففى أول دورة النعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من اثر ويقى نافذا بالنسبة إلى المدة إو

 .الماضية

رى المرحلة األولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس  تس-٤مادة 

الجمهورية االنتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب 

 .األحوال 

 المواعيد المنصوص عليها  عنها وتوريدها للمصلحة فىوباإلقرار يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة -٥مادة 

 .فى هذا القانون 

 . تستحق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا ألحكام هذا القانون -٦مادة 

ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو االستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو  

 .ى من التصرفات القانونية أشخصية، أو التصرف فيها ب

 عنها من الجمارك يتحقق اإلفراجكما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة  

 . المقررة فى شأنها لإلجراءاتوتحصل وفقا . الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية

لخاصة المنصوص عليها  الجمركية اباألنظمةوتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة  

 .فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون 

السلع أو الخدمات  التى تصدرها مشروعات المناطق، والمدن الحرة، ) سفر (  تخضع الضريبة بسر -٧مادة 

 .واألسواق الحرة إلى خارج البالد 

دمات الزمة لمزاولة النشاط خسلع وتستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من  وال 

 .المرخص لها به داخل المناطق، والمدن الحرة، واألسواق الحرة، عدا سيارات الركوب 

 يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا أنتستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط  كما ال 

 .ية واالشتراطات والضمانات التى تحددها الالئحة التنفيذلإلجراءات

يرد من   بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تستحق الضريبة على مااإلخالل مع عدم -٨مادة 

سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا ألحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن، 

 .واألسواق الحرة، الستهالكها المحلى داخل هذه األماكن 

غرض االتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم االستهالك ويعتبر االستيراد ب 

 .المحلى 

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا ألحكام هذا القانون  

لفقرتين من المناطق، والمدن واألسواق الحرة، إلى السوق المحلى داخل البالد وذلك عدا ما نص عليه فى ا

 .السابقتين من هذه المادة 

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من  

 .الخارج عند سحبها لالستهالك أو االستعمال المحلى 

 والمادة حكام المنصوص عليها فى هذه المادةألوتحدد الالئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة ل 

 .السابقة 

 فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة  أو تصفيته، تستحق -٩مادة 

الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها، اال إذا كان الخلف مسجال أو قام 

 .بتسجيل نفسه طبقا ألحكام هذا القانون



 ١٦١

بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، تخضع المبيعات المهربة والمبيعات  اإلخالل مع عدم -١٠مادة 

التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النفاذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة، 

  .فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة

 

 الباب الثالث 

 تقدير القيمة 

 ــــ

 لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من أساسا عنها والتى تتخذ اإلقرار تكون القيمة الواجب -١١مادة 

خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعال فى األحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم 

ال قدر إ، ولألمور مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر

ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقا للقواعد التى 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

ة  عنها من الجمارك بالقيماإلفراجوبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة  

 لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أساساالمتخذة 

 .المفروضة على السلعة 

ساسا أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أوللوزير باالتفاق مع الوزير المختص  

 .لربط الضريبة 

ية أقراره عن إعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بن قيمة مبيأ إذا تبين للمصلحة -١٢مادة 

خالل بأية إجراءات أخرى إلفترة محاسبة، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة، وذلك مع عدم ا

 .تقضى بها أحكام هذا القانون 

محددة فى ولصاحب الشأن فى جميع األحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق واإلجراءات ال 

 .هذا القانون 

 تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا -١٣مادة 

 .والمحددة الربح 

حدها مكلف، والساريع وقت فرض أطراف أويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين  

 . عبء الضريبة أو تعديلهاالضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة

 

 الباب الرابع 

  واالخطارات واإلقراراتالفواتير 

 والدفاتر والسجالت 

 ــــ

و أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا  أ يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبة عند بيع السلعة-١٤مادة 

 .ألحكام هذا القانون 

 . تكفل انتظام الفواتير وليس مراقبتها ومراجعتها الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات التى وتحدد 



 ١٦٢

يقوم  مساك سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة سجل فيها أوال بأول العمليات التىإ يلتزم المسجل ب-١٥مادة 

بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجالت وصور الفواتير المشار إليها فى المادة السابقة لمدة ثالث 

 .المالية التى اجرى فيها القيد بالسجالتسنوات تالية النتهاء السنة 

مساكها إوتحدد الالئحة التنفيذية الحدود والقواعد واإلجراءات والسجالت التى يلتزم المسجل ب 

 .ثباتها فيها والمستندات التى يجب االحتفاظ بها إوالبيانات التى يتعين 

المستحقة على النموذج المعد لهذا قرار شهريا عن الضريبة إن يقدم للمصلحة أ على كل مسجل -١٦مادة 

الغرض خالل الثالثين يوما التالية النتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثالثين 

 .يوما بحسب االقتضاء 

قرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى إلكما يلتزم المسجل بتقديم هذا ا 

 .خالل شهر المحاسبة 

قرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى إلوإذا لم يقدم المسجل ا 

خالل إسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون ألتقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان ا

 .بالمساءلة الجنائية 

دة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى للمصلحة تعديل اإلقرار المنصوص عليه فى الما -١٧مادة 

 .عليه مصحوباً بعلم الوصول خالل ثالث سنوات من تاريخ تسليمه اإلقرار للمصلحة

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسليم اإلخطار فإذا رفض التظلم أو  

لب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها لم يبت فيه خالل ستين يوماً، يجوز لصاحب الشأن أن يط

فى هذا القانون خالل الستين يوماً التالية إلخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 .الوصول يفيد رفض تظلمه، أو النتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم

لب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خالل المواعيد المشار ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يط

 . إليها

 وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة االبتدائية خالل ثالثين يوماً من تاريخ صيرورته 

 . (*)." نهائياً

 

 الباب الخامس 

 التسجيل

 ــــ

من السلع الصناعية المنتجة محليا  على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة مبيعاته -١٨مادة 

 ٥٤الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خالل االثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 

ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا ألحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز 

ن يتقدم إلى أ فى خالل تلك المدة هذا المبلغ، المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩القانون رقم  مستبدلة ب (*)



 ١٦٣

المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خالل المدة التى 

 .يحددها الوزير

سرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون االجتماعية طبقا أويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل  

 .تفق عليها مع وزارة الشئون االجتماعية حكام التى يألللقواعد وا

 .ليه إويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار  

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون  

 القانون أن يتقدم إلى بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهاذ

ليه، وذلك خالل المدة التى يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا إالمصلحة بالطلب المشار 

 .من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قضمها حد التسجيل أو جاوزته

 . ووكالء التوزيع المساعدين للمكلفين كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد 

ثباتها فيه والشروط والقواعد واإلجراءات إ نموذجا الطلب والبيانات الواجب ةالتنفيذي وتحدد الالئحة 

 .الخاصة بالتسجيل 

 يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبغ حد التسجيل ان يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه -١٩مادة 

 واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة واألوضاعقا للشروط وبياناته طب

 .التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون 

 تمسك المصلحة سجال تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم -٢٠مادة 

 .لكل مسجل شهادة بذلك 

 التنفيذية االشتراطات والقواعد واإلجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى وتحدد الالئحة 

 .تتضمنها 

 يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب -٢١مادة 

 . يوما من حدوث تلك التغييرات ٢١التسجيل وذلك خالل 

ن يلغى التسجيل فى الحاالت والشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة ألمصلحة  يجوز لرئيس ا-٢٢مادة 

 .التنفيذية 

 

 الباب السادس 

 عفاء منها وردها إلخصم الضريبة وا

 ــــ

ن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من أ للمسجل عند حساب الضريبة -٢٣مادة  

 على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة السلع ما سبق سداده أو حسابه من الضريبة

 بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل ةعبيعلى مدخالته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع الم

 .توزيعها طبقا للحدود وبالشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 .المرافق ) ١(رة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ليه فى الفقإيسرى الخصم المشار  وال 

وفى حاالت التصدير، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات  

 المسجل، على المصلحة رد الفرق وفقا لالشتراطات واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية فى موعد ال

 .من تاريخ الطلب يجاوز ثالثة شهور 



 ١٦٤

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من  –) مكرر (٢٣مادة 

السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على اآلالت والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى 

ارات نقل األفراد وسيارات تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عدا سي

 .الركوب إال إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة

ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم 

 .الخصم بالكامل

  . (*)ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على اآلالت والمعدات

 . يعفى من الضريبة وبشرط لمعلمه بالعمل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية -٢٤مادة 

جانب أليشترى أو يستورد لالستعمال الشخصى ألعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ا  ما-١ 

ك ما يشترى أو يستورد المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذل) غير الفخريين ( العاملين 

 .والدهم القصر أزواجهم وألأو يستورد لالستعمال الشخصى 

 . ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات الزوجية واالدخنة -٢ 

بسيارة واحدة لالستعمال ) ٢) . (١(عفاء طبقا للبندين إلويحدد عدد السيارات التى يتناولها ا 

لالستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين لالستعمال الرسمى للقنصلية، وخمس سيارات . الشخصى 

 .ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد 

دوات منزلية وكذلك أمتعة شخصية وأثاث وأ ما يستورد لالستعمال الشخصى بشرط المعاينة من -٣ 

يستفيدون  عاملين فى البعثات الدبالوماسية أو القنصلية الذين الجنبى من الأسيارة واحدة مستعملة لكل موظف 

ن يتم الورود خالل ستة أشهر من وصول المستفيد من أمن هذه المادة بشرط ) ١(عفاء المقرر فى البند إلمن ا

 .جل ألعفاء، ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير الخارجية مد هذا اإلا

عفاء من رئيس البعثة الدبولماسية إلذه المادة بعد اعتماد طلبات اعفاءات المشار إليها فى هإلوتمنح ا 

 .القنصلية حسب األحوال، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية  وأ

غراض التى ألعفيت طبقا ألحكام المادة السابقة فى غير اأ يحظر التصرف فى واألشياء التى -٢٥مادة 

خطار المصلحة وسداد الضريبة إعفاء قبل إل لعفيت من أجلها خالل السنوات الخمس التاليةأ

لم يقض نظام  تها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد مامالمستحقة وفقا لحالة هذه واألشياء وقي

 .المعاملة بالمثل بغير ذلك 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك  

 ما يستورد لالستعمال الشخصى لبعض إعفاءاق مع وزير الخارجية  يجوز بقرار من الوزير باالتف-٢٦مادة 

 . بقصد المجاملة الدولية األجانبذوى المكانة من 

 :يأتى  يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية ما-٢٧مادة 

 . العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية -١ 

 واألشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز -٢ 

 .الرياضية والعلمية 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩ أضيف بالقانون رقم  (*)



 ١٦٥

 المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض -٣ 

 .ة الجمارك من ذلك ن تتحقق مصلحأقبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط 

 . األمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج-٤ 

 أنعيد استيرادها بذاتها بشرط أ واألشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم -٥ 

 .تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 

ض السلع من الضريبة فى الحالتين  بعإعفاء يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع الوزير المختص -٢٨مادة 

 :اآلتيتين 

 . المحلية اإلدارية للدولة أو وحدات اإلدارى الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز -١ 

 العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد لألغراض ما يستورد -٢ 

 .البحث العلمى 

ة كافة السلع والمعدات واألجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون الالزمة تعفى من الضريب -٢٩مادة 

ألغراض التسليح للدفاع واألمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات اإلنتاج واألجزاء الداخلة فى 

 .تصنيعها

 .(*)ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية

 الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات األخرى على هذه اإلعفاءاتتسرى   ال-٣٠ادة م

 . منها صراحة اإلعفاءالضريبة ما لم ينص على 

 والحدود التى تبينها الالئحة التنفيذية، فى موعد اليجاوز واألوضاع ترد الضريبة طبقا للشروط -٣١مادة 

 :ب فى الحالتين اآلتيتين ثالثة شهور من تاريخ تقديم الطل

 الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو ادخلت فى -١ 

 .سلع أخرى 

 . الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن -٢ 

 

 الباب السابع 

 تحصيل الضريبة 

 ـــــ

 الشهرى وفى ذات الموعد إقرارهء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق  على المسجل أدا-٣٢مادة 

من هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها ) ١٦(المنصوص عليه فى المادة 

 .الالئحة التنفيذية 

 لإلجراءات عنها من الجمارك وفقا اإلفراجتوردة فى مرحلة سوتؤدى الضريبة على السلع الم 

 النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة اإلفراجيجوز  رة لسداد الضريبة الجمركية، والالمقر

 .بالكامل 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩ مستبدلة بالقانون رقم  (*)



 ١٦٦

 ويتم تحصيلها مع اإلضافيةوفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة  

  .إجراءاتهاالضريبة وبذاتها 

 هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا ألحكام هذا القانون  يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة-٣٣مادة 

 .بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد الالئحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات 

 الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون لها امتياز على جميع أموال -٣٤مادة 

حصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك باألولوية على كافة المدينين بها أو المكلفين بت

 .الديون األخرى عدا المصاريف القضائية 

 

 الباب الثامن 

 التوفيق

 ــــ

 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون ٢٠٠٠ لسنة ٧استثناء من أحكام القانون رقم  -٣٥مادة 

 . العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة الوزارات واألشخاص االعتبارية

حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى  

 خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة 

المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية من هذا القانون، فعلى رئيس ) ١٧(

 .خالل الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور 

 . وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو اآلخر 

 .وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً  

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا اختلف عضوا  

لجنة التوفيق المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التى تشكل من مفوض دائم 

 المصلحة يختاره رئيسها، ممثل عن: يعينه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية كل من

وصاحب الشأن أو من يمثلهن وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية األصوات بعد أن تستمع إلى عضوى لجنة 

 .التوفيق، عند توافر المرحلة االبتدائية، ومن ترى االستعانة بهم من الخبراء والفنيين

 يوماً من تاريخ صدوره ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خالل خمسة عشر 

بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان 

 . بمن يتحمل نفقات نظر التظلم

وفى جميع األحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة  

 .وماً من تاريخ إخطارهاالبتدائية خالل ثالثين ي

ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف ألعضائها ونفقات  

 .(*)اإلحالة إلى لجان التوفيق

                                                           
 . أينما وردت٢٠٠٥ لسنة ٩، واستبدلت كلمة التحكيم بكلمة التوفيق بالقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ٩ مستبدلة بالقانون رقم  (*)



 ١٦٧

 الشهرى لإلقرار إذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا التوفيق إاليجوز نظر   ال-٣٦مادة 

 .من هذا القانون ) ١٦(المنصوص عليه فى المادة 

لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا التوفيق فإذا كان قرار  

ال ضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا إ وكذلك الضريبة التوفيق،ليه إقراره وما انتهى إل

 .التوفيق وحتى تاريخ السداد وفقا لإلقرار

المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التى التوفيق  وإجراءات تطبق أحكام -٣٧ مادة

 .تخضع لرقابة الجمارك 

 

 الباب التاسع

 موظفو المصلحة وواجباتهم 

 ــــ

 لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير صفة -٣٨مادة 

 .ى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مأمور

ذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن إولهم فى سبيل ذلك ب 

والمحل والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حاالت الضبط 

 .انة برجال السلطات األخرى إذا تطلب األمر ذلك االستع

لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى اإلطالع على األوراق والمستندات   -٣٩مادة 

والدفاتر والسجالت والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها 

 .مخالفة ألحكامهعند توافر دالئل على وجود 

 .ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص 

وال يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات اإليرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً  

  .(*)للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية

 

 ب العاشر البا

 الرقابة 

 ـــــ

 . تحدد الالئحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون-٤٠مادة 

 

 الباب الحادى عشر

 الجرائم والعقوبات 

 ــــ

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩ مستبدلة بالقانون رقم  (*)



 ١٦٨

 اإلضافيةتجاوز ألفى جنيه فضال عن الضريبة والضريبة  تقل عن مائة جنيه وال  يعاقب بغرامة ال-٤١مادة 

 كل من خالف أحكام اإلجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون والئحته المستحقتين

 . يكون عمال من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه أنالتنفيذية دون 

 : وتعد مخالفة ألحكام هذا القانون الحاالت اآلتية  

من هذا القانون بما ) ١٦ ( وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادةاإلقرار التأخير فى تقديم -١ 

 .يجاوز ثالثين يوما  ال

ات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها ع تقديم بيانات خاطئة عن المبي-٢ 

  .باإلقرارعما ورد % ١٠تجاوز  زيارة ال

 .من هذا القانون ) ١٥( مخالفة األحكام المنصوص عليها فى المادة -٣ 

ألسباب % ١٠يجاوز  ة فى السلع المودعة فى المناطق واألسواق الحرة وال ظهور عجز أو زياد-٤ 

 .مبررة 

 المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خالل الموعد إخطار عدم -٥ 

 .المحدد 

فتيش  عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والت-٦ 

 .والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو االطالع عليها 

 يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء -٤٢مادة 

 فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى اإلضافيةالضريبة والضريبة 

 .المادة السابقة 

 ما يترتب وإلغاءويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى  

  .آثارعلى ذلك من 

 بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو اإلخالل مع عدم -٤٣مادة 

تجاوز خمسة   ألف جنيه والتقل عن تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال الشروع فيه بالحبس مدة ال

الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة آ

مثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت أ وتعويض ال يجاوز ثالثة اإلضافيةوالضريبة 

 .يجاوز خمسين ألف جنيه  المحكمة التعويض بما ال

 .ز مضاعفة العقوبة والتعويض وفى حالة العود يجو 

 .حالتها إلى المحاكم على وجه االستعجال إوتنظر قضايا التهرب عند  

 :يأتى   يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما-٤٤مادة 

 . عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة -١ 

 . عنها وسداد الضريبة المستحقة اإلقرار استيرادها أو تقديم الخدمة دون  بيع السلعة أو-٢ 

 .زئيا دون وجه حق بالمخالفة ألحكام وحدود الخصم ج خصم الضريبة كليا أو -٣ 

 . استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق -٤ 

انات غير صحيحة للتخلص من سداد  تقديم مستندات أو سجالت مزورة أو مصطنعة أو بي-٥ 

 .الضريبة كلها أو بعضها 

 .باإلقرارعما ورد % ١٠ تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز -٦ 



 ١٦٩

 % .١٠ ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق واألسواق الحرة تجاوز -٧ 

 .السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من -٨ 

 المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو إقرار عدم -٩ 

 .شخصية 

 . عنها وسدادها اإلقرارء ثالثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون ا انقض-١٠ 

 .ة بالضريبة  إصدار غير المسجل لفواتير محمل-١١ 

 أالية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة أيجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ   ال-٤٥مادة  

  .هبناء على طلب من الوزير أو من ينيب

ويجوز للوزير أو من ينبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد  

 .عويض يعادل مثلى الضريبة  وتاإلضافيةالضريبة والضريبة 

ن من ينيبه التصالح مقابل سداد أوفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا، يجوز للوزير  

مثال الضريبة، وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة أ وتعويض يعادل ثالثة اإلضافيةالضريبة والضريبة 

 .التعويض 

ثار بما فى آلغاء ما ترتب على قيامها من إلجنائية ونقضاء  الدعوى ااويترتب مباشرة على التصالح  

 .ذلك العقوبة المقضى بها عليه 

فعال التهرب من الضريبة من أحد األشخاص المعنوية يكون المسئول أ فى حالة وقوع أى فعل من -٤٦مادة 

عنه الشريط المسئول أو المدير أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو رئيس مجلس اإلدارة ممن 

 .ولون اإلدارة الفعلية على حسب األحواليت

 

 الباب الثانى عشر

 أحكام انتقالية

 ـــ

يتعارض  المرافق وذلك فيما ال) ١( تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم -٤٧مادة 

 : اآلتية واألحكاممع األحكام الواردة بهذا الجدول 

البيع األول للسلعة المحلية، أو يتحقق الواقعة المنشئة  تستحق الضريبة على هذه السلع عند -١ 

ال إذا حدث تغير فى حالة إتفرض الضريبة مرة أخرى  للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، وال

 .السلعة 

 سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم إخضاع فى حالة -٢ 

ار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود المستوردون وتج

لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خالل 

يان، وعليهم بعند تقديم هذا الوتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة . خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور 

 . تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة إال للمصلحة خالل المدة التى يحددها رئيسها على أداؤها

 . عينات من بعض السلع للتحليل وإن تستعين بمن تراه من الخبراء ذ للمصلحة عند االقتضاء أخ-٣ 
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 بعد الحصول إال سلعة من هذه السلع أيةنتاج إل أو تشغيل أى مصنع أو معمل إنشاءيجوز   ال-٤ 

 التى يقررها الوزير المختص واألوضاع المختلفة طبقا للشروط اإلداريةيص بذلك من الجهة خعلى تر

 .باالتفاق مع الوزير 

 يخطر المصلحة يتوقف العمل بالمصنع أو المعمل ألى أن على كل منتج لسلعة من هذه السلع -٥ 

 المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا إخطارتوقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك سبب كان سواء كان 

 .يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة  للترتيبات والمدد التى

 يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان أن على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من هذه السلع -٦ 

 .واعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية  طبقا للقإنتاجهحجم مبيعاته أو 

 بعقار مخصص كله أو عضه لمزاولة نشاط - سواء كان مالكا أو مستأجرا - على المنتفع -٧ 

خطارا إ يقدم إلى المصلحة خالل ثالثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون أنعة للضريبة ضمتعلق بسلعة خا

 .المستأجر أو المنتفع  وأاسم المستغل سواء كان المالك مبينا به أماكن مزاولة النشاط و

 بالنسبة لالماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهاذ القانون خالل شهر من األخطارويقدم  

 أو انتهائه ويقع اإليجار كذلك خالل شهر من تاريخ النزول عن اإلخطار أو التأجير، كما يقدم األشغالتاريخ 

 . على المنفع اإلخطارعبء 

من هذا القانون، يحكم فى جميع ) ٤٣( المنصوص عليها بالمادة باألحكام اإلخاللمع عدم -٨ 

 وسائلاألحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قميتها ويجوز الحكم بمصادرة 

 فعال أجرت أو أعدتلم تكن  طائرات ماعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والتى استد الا والموواألدواتالنقل 

 .لهذا الغرض 

من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه ) ٤٤( الواردة بالمادة ب بحاالت التهراإلخالل مع عدم -٩ 

 :السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحاالت اآلتية

م بأنها مهربة ويعترض العلم إذا لم يقدم للضريبة بقصد االتجار مع العل حيازة السلع الخاضعة) أ( 

 .من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة 

 . المصلحة إخطار هذه السلع دون إنتاجتشغيل مصانع ومعامل ) ب( 

 . مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أختاموضع عالمات أو ) -ج( 

نفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البترول  تحدد الالئحة الت-١٠ 

 أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة، أختاموالعالمات المميزة أو وضع 

 . العمل الرسمية أوقات الشأن فى غير ىوكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذو

 . أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون اإلعفاءلغ فى نطاق تدخل هذه المبا وال 

 

 الباب الثالث عشر 

 أحكام عامة 

 ــــ

 خاصة، يحظر التصرف فى أى من السلع أحكام بما نص عليه هذا القانون من اإلخالل مع عدم -٤٨مادة 

ل السنوات الخمس عفيت من اجله خالأالمعفاة من الضريبة الو استعمالها فى غير الغرض إلى 
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خطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية إ بعد إال لإلعفاءالتالية 

 .فى تاريخ التصرف 

 . منها اإلعفاء تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق أنيجوز  وفى جميع األحوال ال 

 المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه رإخطا دون إليهويعتبر التصرف المشار  

 .بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وأدوات للمصلحة حق التصرف فى  المضبوطات -٤٩مادة 

 .وذلك وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

ردة األحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون وتسرى بالنسبة للسلع المستو 

 .الجمارك 

ويجوز للمصلحة ان تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد،  

 السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها إعدامكما يكون لها الحق فى 

 . على أمن  وسالمة المواطنين وذلك بعد استطالع رأى الجهات الفنية المختصة للبيع

 تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم االفراج عنها من الجمارك أحكام -٥٠مادة 

 .المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك 

 :للمصلحة على السجل وذلك فى األحوال اآلتية  الديون المستحقة إسقاط يجوز -٥١مادة 

 .قفلت التفليسة أ وبإفالسه إذا قضى نهاية -١ 

 . إذا غادر البالد لمدة عشر سنوات بغير ان يترك أمواال -٢ 

 . إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين -٣ 

 . إذا توفى عن غير تركه -٤ 

كيلها قرار من الوزير وتعتمد توصـياتها بقـرار مـن رئـيس              لجان يصدر بتش   باإلسقاطوتختص   

 .سقاط إذا تبين انه قام على سبب غير صحيح إلالمصلحة ويجوز سحب قرار ا

 لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر إلثابـة العـاملين بمصـلحة                  -٥٢مادة  

مستوى إنجازهم فى العمـل وذلـك دون        الضرائب على المبيعات فى ضوء معدالت أدائهم وحجم و        

التقيد بأى نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون االجتماعى واإلدخار              

 . " والصناديق المشتركة واألندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة

نسبة إلى الضريبة العامـة      يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب فى إتمام معاملة تترتب عليها آثار بال            -٥٣مادة  

للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشـأن                 

 . تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة

 . ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة 

لمصلحة البيان المطلوب خالل ستين يوماً من تاريخ طلبه، وله طلب بيانات إضافية             ويصدر رئيس ا   

عن المعاملة خالل تلك المدة، ويكون البيان الذى يصدره رئيس المصلحة ملزما لها، وما لـم تتكشـف بعـد                    

 . إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان

 . إصدار البيان المطلوب خالل المدة المشار إليها رفضاً للطلبوفى جميع األحوال يعتبر عدم 
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  47  1978 
      )1(  

------ 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 .افق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل بأحكام القانون المر 

 )المادة الثانية(

 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف ١٩٧١ لسنة ٥٨يلغى القانون رقم  

 .أحكام القانون المرافق 

 )المادة الثالثة(

  .١٩٧٨ليو سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يو 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، 

 )١٩٧٨يولية سنة ١١ (١٣٩٨ شعبان سنة ١٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات

                                                           
 وقد عدل بالقوانني اآلتية ) ب( تابع ٢٩ العدد ٢٠/٧/١٩٧٨ اجلريدة الرمسية ىف )١(
 ).٢٥ العدد ١٩٧٩ يونية سنة ٢١اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٧٩ لسنة ٤٢ قانون رقم -
 ). مكرر٢٨ ـ العدد ١٩٨٠ يوليو سنة ١٢اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨٠ لسنة ١٣٦ قانون رقم -
 ).٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يوليو سنة ٩اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨١ لسنة ١٠٨ قانون رقم -
 ).٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يوليو سنة ٩اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨١ لسنة ١١٤ قانون رقم -
 ).٣١ ـ العدد ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨٢ لسنة ١١٧ قانون رقم -
 ).٢٥ ـ العدد ١٩٨٣ة سنة  يوني٢٩اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨٣ لسنة ٣١ قانون رقم -
 ).٢٢ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨٣ لسنة ١١٥ قانون رقم -
 ).٢٥ ـ العدد ١٩٨٤ ابريل سنة ١٢اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٨٤ لسنة ٥٣ قانون رقم -
 .)مكرر٤٩ ـ العدد ١٩٩١ ديسمرب سنة ٧اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٩١ لسنة ٢١٩ قانون رقم -
 ).مكرر ب٢٢ ـ العدد ١٩٩٢ يونية سنة ١اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٩٢ لسنة ٣٤ قانون رقم -
 ). مكرر٤٤ ـ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ قانون رقم -
 ).٨ـ العدد ١٩٩٦ فرباير سنة ٢٨اجلريدة الرمسية ىف  (١٩٩٦ لسنة ٩ قانون رقم -
 ). تابع١٠ العدد – ٢٠٠٠ مارس ٩اجلريدة الرمسية ىف  (٢٠٠٠ة  لسن٥ قانون رقم -
 .٧/٧/٢٠٠٥بتاريخ ) ط( تابع ٢٧اجلريدة الرمسية العدد  (٢٠٠٥ لسنة ١٧٩ قانون رقم -
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 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 ــــ

 الباب األول

 فى األحكام العامة

 ــــ

 الواردة بهذا القانون وتسرى باألحكاملقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة  يعمل فى المسائل المتع- ١مادة 

 :أحكامه على 

  اإلدارة  العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها واألجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات -١

 . )1(المحلية 

 .  العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم -٢

ال تسرى هذه األحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت و 

 .عليه هذه القوانين والقرارات 

 .ويعتبر عامالً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة  

 :يقصد ..   فى تطبيق أحكام هذا القانون -٢مادة 

  :بالوحدة  -١

 .كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة ) أ ( 

 . المحلية اإلدارةكل وحدة من وحدات )  ب(

 .الهيئة العامة )  -ج(

  :بالسلطة المختصة  -٢

 .الوزير المختص) أ (  

 . المحلية اإلدارةالمحافظ المختص بالنسبة لوحدات ) ب( 

 .ة العامة المختص الهيئإدارةرئيس مجلس ) -ج( 

 : وعضوية واإلدارة تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم - ٣مادة 

 .  رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -

 .  رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة -

  .واإلدارةلمركزى للتنظيم  المركزية للخدمة المدنية بالجهاز ااإلدارة  رئيس -

  .واإلدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز  المركزى للتنظيم اإلدارة  رئيس -

 .  وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية -

  )2( :وتختص هذه اللجنة بما يأتى  

يذية للقانون، على أن تصدر هذه الالئحة بقرار من الوزير المختص وضع مشروع الالئحة التنف -  ١

  .اإلداريةبالتنمية 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٤٥طبقا للقانون رقم " احلكم احمللى " بعبارة "  احمللية اإلدارة"استبدلت عبارة )١(
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥عدلة بالقانون رقم الفقرة الثانية من املادة م)٢(
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 . وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون- ٢

ن وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانو-  ٣

والئحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين ألحكام 

 .هذا القانون 

 .مباشرة االختصاصات األخرى الواردة فى هذا القانون  - ٤

 .ويعتمد الوزير المختص بالتنمية االدارية قرارات وتعليمات اللجنة  

 تتضمن القواعد واالجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتضع اللجنة الئحة داخلية 

 .وتحدد هذه الالئحة تنظيم وتمويل توزيعها . وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشرة ربع سنوية

 تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثالثة -٤مادة 

 األقل على أن يكون من  بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس أعضاء على

 . اللجنة النقابية إدارة

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية اآلراء فإذا  

 .تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا وترسل اللجنة اقتراحاتها  

عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها  أو 

على ضوء هذه بعضها فيتعين أن تبدى كتابة األسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه  

السباب وتحدد لها أجال للبت فيه، فإذا انقضى هذا األجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة 

المختصة نافذاً،  أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خالل األجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة 

 .هائيا التخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة ن

وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العالوة الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف  

الدرجة األولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم ، كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة 

  .)١ (عرضه عليها من موضوعات

لفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت ويتولى أعمال األمانة ا 

 .معدود 

 تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات - ٥مادة 

 .عالنات قرار من السلطة المختصة إلالمختصة وتعليقها فى لوحة ا

لدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة ألحكام هذا  يختص مجلس ا- ٦مادة 

دارة الفتوى المختصة وذلك خالل شهر من إالقانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق 

 .دارة إلتاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم وا

 . عليها فى هذا القانون بالتقويم الميالدى  يكون حساب المدد المنصوص- ٧مادة 

 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم )١(



 ١٧٥

 الباب الثانى

 فى العالقة الوظيفية وانتهائها

 ــــ

 الفصل األول 

 فى الوظائف 

 ـــــ

 تضع كل وحدة هيكال تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى - ٨مادة 

دارات مركزية أو مديريات بما يتناسب إى قطاعات ودارة ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلإلللتنظيم وا

 دارة مركزية أو إواألنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجاالت العمل المتميزة لكل قطاع أو 

  . )١(مديرية 

وتضع كل وحدة جدول الوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها  

حدى إ المجموعات النوعية وتقييمها بإحدىيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى واالشتراطات الالزم توافرها ف

 .عادة تقييم وظائف كل وحدةإالملحق بهذا القانون، كما يجوز ) ١(الدرجات المبينة بالجدول رقم 

عادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس إويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة ب 

 .دارة إلمركزى للتنظيم واالجهاز ال

 تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة ال تقابلها درجة مالية، ويعاون وكيل الوزارة -) ٢( مكرر ٨مادة 

 .الوزير فى مباشرة اختصاصاته 

 .ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة 

 .ق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهوريةويستح 

دارة القرارات المتضمنة للمعايير الالزمة لترتيب إل يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم وا- ٩مادة 

فة الوظائف واألحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد األدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظي

 .األدنى مباشرة 

 يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود - ١٠مادة 

تقسيمات وظيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل 

 .االرتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية األعلى

يد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء ويصدر بتحد 

 .على طلب السلطة المختصة 

 تقسم وظائف الوحدات التى تخضع ألحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة - ١١مادة 

 .وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب 

 يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء االشتراطات - ١٢دة ما

 .الالزمة 

                                                           
 .١٩٨٢  لسنة ١١٧ الفقرة األوىل من املادة معدلة بالقانون رقم  ) ١(
 .١٩٨٢ لسنة ١١٧ مضافة بالقانون رقم  ) ٢(



 ١٧٦

 يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى األحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى - ١٣مادة 

 .على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة 

ضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين واألجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية  يو-١٤مادة 

دارية يصدر بناء على عرض لجنة إلوللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية ا

 .شئون الخدمة المدنية 

 

 الفصل الثانى 

 فى التعيين فى الوظائف 

 ــــ

 .ين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة  يكون التعي- ١٥مادة 

من العدد % ١٠ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها  فى حدود  

المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، 

عتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه وت

  .)١(النسبة، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد 

 .وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا 

 . العليا بقرار من رئيس الجمهورية  يكون التعيين فى الوظائف -١٦مادة 

 .ويكون التعيين فى الوظائف األخرى بقرار من السلطة المختصة  

 تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى - ١٧مادة 

 .ة وشروط شغلها عالن البيانات المتعلقة بالوظيفإلصحيفتين يوميتين على األقل، ويتضمن ا

 .وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان  

 يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج - ١٨مادة 

 .تخرجا، فان تساويا تقدم األكبر سنا االمتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين األعلى مؤهال فاألقدم 

وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ اعالن نتيجة االمتحان ويجوز التعيين  

من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خالل الستة 

 .أشهر التالية النقضاء السنة 

 :ون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه اآلتى ويك 

إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل ) ١(

األعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون األولوية لألعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية 

 .م تخرجا فاألكبر سنافاألقد

 .فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة )  ٢(

 تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين -١٩مادة 

 فى هذه الوظائف أزواج تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرة الثانية من املادة معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٧٧

خواتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاما أو أهؤالء المصابين أو أحد أوالدهم أو أحد 

 .وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك األمر بالنسبة للشهداء 

 :حدى الوظائف إ يشترط فيمن يعين فى - ٢٠مادة 

 بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية أن يكون متمتعا)  ١(

 .بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ) ٢(

أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما ) ٣(

ثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة يما

 .بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

 .ومع ذلك فإذا كان الحكم مشموال بوقف تنفيذ  العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة   

واحدة فال يحول دون التعيين إال إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار ذا كان قد حكم عليه لمرة إو  

مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو 

 .طبيعة العمل 

أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات )  ٤(

 .على األقل 

 .أن يكون مستوفيا الشتراطات شغل الوظيفة )  ٥(

أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار )  ٦(

 .عفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إلمن رئيس الجمهورية ويجوز ا

 .رر لشغل الوظيفة أن يجتاز االمتحان المق) ٧(

 .أال يقل السن عن ست عشرة سنة ) ٨(

 .أن يكون ملما بالقراءة والكتابة )  ٩(

  المؤهالت العلمية األجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس األجنبية يصدر بمعادلتها -٢١مادة 

ت الوطنية قرار من وزير التعليم بالمؤهالت الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهال

المختص أو من وزير شئون األزهر حسب األحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها 

دارة والكليات والمعاهد التى فيها إلدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم واإلوزارة التعليم وا

 .أو تقييمها علميا نوع الدراسة المطلوب  معادلة شهاداتها 

كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العملى للمؤهالت التى تمنحها المعاهد والمدارس  

 .الوطنية

  يوضع المعينون ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر - )١( ٢٢مادة 

نهيت خدمتهم، إال إذا رأت لجنة شئون العاملين أحيتهم صالحيتهم خالل مدة االختبار فإذا ثبت عدم صال

 .نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم )١(

 



 ١٧٨

ويشترط فى جميع األحوال لثبوت صالحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج  التدريب الذى تتيحه له  

ب التأهيلى أو التحويل للمعينين من الخريجين عن طريق الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدري

 .وزارة القوى العاملة والتدريب 

وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف األخرى التى ال يوضع  

 .شاغلوها تحت االختبار، ويستثنى من األحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية 

عادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى إ يجوز ١٧ استثناء من حكم المادة - ٢٣ادة م

وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره األصلى الذى كان يتقاضاه مع 

فرت فيه الشروط المطلوبة االحتفاظ له بالمدة التى قضاها  فى وظيفته السابقة فى األقدمية وذلك إذا توا

لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على أال يكون التقرير األخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة 

 .بمرتبة ضعيف

 تعتبر األقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل - ٢٤مادة 

 :اعتبرت األقدمية كما يلى 

إذا كان التعيين ألول مرة اعتبرت األقدمية بين المعينين بحسب األسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما  )  ١(

 . من هذا القانون ١٨ورد فى المادة 

 .إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فى الوظيفة السابقة )  ٢(

وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى بحسب إذا أعيد تعيين العامل فى  ) ٣(

 . تعيينه إعادةأقدميته فى هذه الحالة من تاريخ 

) ١( يستحق العامل عند التعيين بداية األجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول األجور رقم - ٢٥مادة 

 .المرافق لهذا القانون

لمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تس 

 .من تاريخ تعيينه 

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة  

ظيفة أخرى احتفظ له باألجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية األجر المقرر للو

 .المعين عليها بشرط أال يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة

ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات االقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم  

 .فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون

                                                                                                                                                                      
 العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١اجلريدة الرمسية ىف (صدار قانون اهلجرة ورعاية املصريني باخلارج إ ب١٩٨٣ لسنة ١١١    ومما هو جدير بالذكر أن القانون رقم 

 : منه على أنه ١٦ نص ىف املادة ) ٣٢
 تعيني إعادة ىف شأن معاملة املهاجرين من العاملني الذين يعودون إىل الوطن، تكون ١٩٧١ لسنة ٧٣القانون رقم مع مراعاة أحكام قرار رئيس اجلمهورية ب   " 

 وحدات احلكم احمللى أو اهليئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد اهلجرة الدائمة وهاجر إىل إحدىالعامل الذى كان يعمل ىف احلكومة أو ىف 
ا عاد إىل الوطن خالل سنتني من تاريخ قبول استقالته باجلهة الىت كان يعمل ا  قبل هجرته مىت قدم طلبا بذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ عودته اخلارج إذ

 . تعيني العامل ىف الوظيفة السابقة الىت كان يشغلها إذا كانت خالية أو ىف وظيفة أخرى مماثلة إعادةالنهائية، وتكون 
 ىف الفقرة السابقة مىت توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى ىف هذه احلالة من إليهما إعادة تعيني من جاوزت هجرته مدة السنتني املشار      وجيوز

 " .إجراءات  االمتحان أو املسابقة املتطلبة ىف شغل الوظيفة 



 ١٧٩

 .افآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمةكما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمك 

من القانون يجوز للسلطة ) ١٨(من الفقرة الثالثة من المادة ) ١( مع مراعاة حكم البند -(1) مكررا ٢٥مادة 

المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهالت أعلى الزمة لشغل الوظائف الخالية 

ى توافرت فيهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف بالوحدة التى يعملون بها مت

 . واالمتحان الالزمين لشغل هذه الوظائف اإلعالنوالترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى 

ويمنح العامل الذى يعين وفقا ألحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعالوة من  

عالواتها أو مرتبه السابق  مضافا إليه هذه العالوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة 

 .المعين عليها، وتمنح  هذه العالوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل األعلى الذى حصل عليه 

د تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية وتحسب لمن يعين وفقا ألحكام هذه المادة من حملة المؤهالت العالية بع 

تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات 

 .وبما ال يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة 

الترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة  بالقرارات الصادرة باإلخاللومع عدم  

 .١٢/٨/١٩٨٣على من عين وفقا ألحكام هذه المادة اعتبارا من 

أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين األولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين  

 عالوتين من عالوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون

 .الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة

ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو  

 .الكتابية ويكون منحهم هذه العالوة من تاريخ العمل بهذا القانون

 يجوز لرئيس الجمهورية فى الحاالت التى يقدرها أن يقرر االحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى  - ٢٦مادة 

باألجر والبدالت التى كان يتقاضها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية األجر والبدالت المقررة للوظيفة 

 .الجديدة 

 بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات   لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر االحتفاظ-(2) مكرراً ٢٦مادة 

القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه فى السنتين 

 .األخيرتين قبل النقل من بدالت وأية مزايا مالية أخرى 

 مما كان يتقاضاه بالجهة فإذا كانت الوظيفة المنقولة إليها العامل مقررا لها بدالت وأية مزايا مالية أكبر 

المنقول منها صرفت هذه البدالت والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدالت ومزايا مادية يزيد 

عما هو مقرر للوظيفة المنقول اليها فانه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهالك الزيادة من ربع ما يستحق له 

 .مستقبال من عالوات دورية وعالوات ترقية 

 تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما - ٢٧مادة 

يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة 

 .المطلوب توافرها لشغل الوظيفة 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤معدلة بالقانون رقم  ) 1(
 .١٩٨١ لسنة ١٠٨مضافة بالقانون رقم  ) 2(



 ١٨٠

ملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن كما تحسب مدة الخبرة الع 

تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة عالوة دورية بحد أقصى خمس عالوات 

ة من عالوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيف

المعين عليها العامل وعلى أال يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ 

 .الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث األقدمية فى درجة الوظيفة أو األجر 

ون الخدمة ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئ 

 .)1(المدنية 

 الفصل الثالث

 فى قياس كفاية األداء

 ــــ

 تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية األداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط - )2( ٢٨مادة 

ويكون قياس األداء مرة واحدة خالل السنة قبل وضع التقرير . الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها

ائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجالت والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب النه

 .المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن االسترشاد بها فى قياس كفاية األداء 

ر الكفاية بمرتبة ممتازة ويعتبر األداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ  أساسا لقيام كفاية األداء ويكون تقدي 

أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحدداً 

 .دت إليه، وال يجوز اعتماد التقرير إال باستيفاء ذلك ألعناصر التمييز أو الضعف التى 

الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية دارية قرارا بمعادلة مراتب إلويصدر الوزير المختص بالتنمية ا 

 .المنصوص عليها بالفقرة السابقة 

وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد اإلجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم تقرير الكفاية  

 .والتظلم منها

الل شهر ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خ 

 .يناير وفبراير وتعتمد خالل شهر مارس 

 .وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم 

 .ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة األولى فما دونها 

ا يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا هذا ويكون قياس كفاية األداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس م 

 .من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين  

                                                           
   .١٩٨٣ لسنة ١١٥الفقرتان الثانية والثالثة معدلتان بالقانون رقم )١(
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥املادة معدلة بالقانون رقم )٢(

عادلة مراتب الكفاية املعمول ا حاليا مبراتب الكفاية  بشأن م١٩٨٣ لسنة ٥٥٥٠وقد صدر قرار وزير شئون جملس الوزراء ووزير الدولة للتنمية االدارية رقم 
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥املنصوص عليها بالقانون رقم 

  .١٩٩٢ لسنة ٣٤    وقد عدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 



 ١٨١

 خطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى األداء العادى بأوجهإ يجب  -٢٩مادة 

 .النقص فى هذا األداء طبقا لنتيجة القياس الدورى لألداء أوال بأول 

 تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد - )1( ٣٠مادة 

 .اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب األحوال

 .رين يوما من تاريخ علمه وله أن يتظلم منه خالل عش 

 .ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة  

ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من  

 .تقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ثالثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع ال

 .ويبت فى التظلم خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا  

 .وال يعتبر بيان تقييم األداء أو التقرير نهائيا إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه 

مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة  لون الذين حصلوا على يمنح العام- ٣١مادة 

 .المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك 

عارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائى عنه إ فى حالة -) ٢( ٣٢مادة  

 .التى يوضع عنها التقرير الجهة التى قضى بها المدة األكبر من السنة 

  .اإلعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل اإلعارةفإذا كانت  

 . خاصة إجازةكما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له ب 

كفايته فى العام السابق بمرتبة وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً، فإذا كانت  

 .ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً 

 .وبالنسبة للعامل المستدعى لالحتياط أو المستبقى تقرير كفايته بمرتبة ممتاز حكما  

وبالنسبة ألعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما ال يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة  

 .خابهم بالمنظمات النقابية السابقة على  انت

 إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً، فإذا كانت -) ٣( ٣٣مادة 

 .كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما 

دار العالوة الدورية ومن  يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مق- ٣٤مادة 

 .الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير 

 .وال يترتب األثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه 

 يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون -)٤( ٣٥مادة 

لين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر مالءمة للقيام بوظيفة أخرى فى نفس درجة وظيفته العام

 .ليهاإقررت نقله 

                                                           
  .١٩٨٣لسنة ) ١١٥(معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٨٣لسنة ) ١١٥(وكانت قد عدلت بالقانون رقم ، ١٩٩٢لسنة ) ٣٤(الفقرة الرابعة من املادة معدلة بالقانون رقم  )٢(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ املشار إليه وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤ معدلة بالقانون رقم  ) ٣(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم  ) ٤(
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ية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت أأما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى  

 . إجازةفصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحة 

عادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل اليها إ هوترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمد 

 .العامل 

فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى العتباره نهائيا  

 .مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة 

من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع ويجوز بقرار   

بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم ألعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء 

لعامة بحسب على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس ادارة الهيئة ا

األحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة 

فى أقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة أكتفى برأى الوزير أو 

 . الهيئة إدارةالمحافظ أو رئيس مجلس 

 الممنوحة للعامل لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد  على سنتين، ويحتفظ اإلجازة تكون -)١(كرراً  م٣٥مادة 

 بمرتبه األساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثالثة أشهر  ونصف هذا األجر لباقى اإلجازةالعامل الممنوح له 

الغير، كما يجوز له طلب  أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى إجازتهالمدة، ويجوز للعامل خالل مدة 

 .االشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه

وللعامل الذى منح  إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكن محاال إلى المحاكمة التأديبية، وتسوى  

 إلجازةها احقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين االجتماعى بما فى ذلك المدة التى منح عن

 . سن التقاعد بحيث ال تجاوز سنتين هليهما المدة الباقية لبلوغإمضافا 

 يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان - )2() ١( مكرراً ٣٥مادة 

ين مماثل للعدد عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العامل

 أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله اإلجازةالذى كان يسبقه عند حصوله على 

 .ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا لألوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون

عماله أقل  من فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه أل 

 .المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى العتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا 

 بعد عودته إلى وظيفته اإلجازةوفى جميع األحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح  

 .بالتطبيق ألحكام هذه المادة 

 

 الفصل الرابع

 فى الترقية

 ــــ

                                                           
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥ بالقانون رقم ةمضاف ) ١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ بالقانون رقم ةمضاف )٢(



 ١٨٣

ليها من الوظيفة إليها تكون الترقية إ مع مراعاة استيفاء العامل الشتراطات شغل الوظيفة المرقى - ٣٦دة ما

 .ليها إالتى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى 

وال يجوز ترقية العامل المنقول إال بعد مضى سنة على األقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات  

ليها إالمنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته او لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول 

 .العامل من يستوفى الشروط القانونية الالزمة للترقية خالل هذه السنة

انات تقييم  تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية باالختيار، وذلك على أساس بي-) ١( ٣٧مادة 

 .األداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر االمتياز 

المرفق ) ١(وتكون الترقية إلى الوظائف األخرى باالختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم  

 .وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية باألقدمية 

الختيار أن يكون العامل حاصالً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين ويشترط فى الترقية با 

األخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد  باألقدمية فى ذات 

 .مرتبة الكفاية 

مرتبة ممتاز أقل من العدد فإذا  كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على  

المخصص للترقية باالختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جداً على األقل عن 

ذات المدة السابقة مع االلتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر 

 .ار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تاليةفيهم شروط الترقية باالختي

ضافة ضوابط للترقية باالختيار إومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين  

 .وبحسب ظروف وطبيعية نشاط كل وحدة 

نجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى ويشترط فى جميع حاالت الترقية باالختيار أن يجتاز العامل ب 

 .دارة إليعمل بها باالتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم وا

وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار .  يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين- ٣٨مادة 

وة من عالواتها أيهما أكبر اعتبارا  ليها أو عالإويستحق العامل بداية األجر المقرر للوظيفة المرقى . بها

 .من هذا التاريخ وال يخل باستحقاق العالوة الدورية فى موعدها

 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار - ٣٩مادة 

ام هذا القانون العاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها احك

 .وحدة واحدة فى مجال الترقى

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ املشار إليه وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤معدلة بالقانون رقم  )١(

 :  قد نصت على أن ١٩٨٣ لسنة ١٣     ومما هو جدير بالذكر أن املادة الثالثة من القانون رقم 
 هى ١٩٧٨ لسنة ٤٧ظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم امللحق  بقانون ن) ١(تعترب نسبة االختيار الواردة قرين كل درجة باجلدول رقم      " 

 نصت ١٩٨٣ لسنة ١١٥كما نصت املادة الرابعة من القانون رقم " نسبة الترقية باالختيار من الدرجة الىت وردت هذه النسبة أمامها إىل الدرجة األعلى مباشرة 
 :على ما يلى 

واىل أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلى الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتني املمتازة ) ٣٧(وىل من املادة استثناء من احكام الفقرة األ    " 
 .والعالية استهداء مبا يبديه الرؤساء بشأن املرشحني منهم لشغل هذه الوظائف ومبا ورد ىفملفات خدمتهم من عناصر االمتياز 

 .باقى الوظائف بالتقرير األخري عنهم حلني وضع أول تقرير كفاية عنهم بعد العمل ذا القانون     ويعتد ىف معاملة شاغلى 
 ".       ويصدر الوزير املختص بالتنمية االدارية قرارا مبعادلة مراتب الكفاية املعمول ا حاليا مبراتب الكفاية املنصوص عليها ىف القانون



 ١٨٤

 

 الفصل الخامس

 فى األجور والعالوات

 ــــ

 .المرافق) ١( تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم - ٤٠مادة 

دول رقم جبين بال يستحق العامل العالوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقا لما هو م- ٤١مادة 

 .) ١(المرافق بحيث ال يجاوز نهاية األجر المقرر لدرجة الوظيفة ) ١(

وتستحق العالوة الدورية فى أول يوليو التالى النقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق  

 .العالوة الدورية السابقة

 يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى، وبالنسبة لمن 

  .  )٢(العالوة فى أول يوليو التالى النقضاء سنة من تاريخ اعادة التعيين 

 .وال تغير الترقية من موعد استحقاق العالوة الدورية  

 .ويصدر بمنح العالوة قرار من السلطة المختصة  

  . ) ٣() ألغيت) ... (مكررا (٤١مادة  

 

 الفصل السادس

 الت والمزايا العينية والتعويضاتفى البد

 ـــــ

 يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا -٤٢مادة 

من بداية األجر % ١٠٠للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 

وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم . فة المقرر لهاالمقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظي

 .بأعبائها وال يخضع هذا البدل للضرائب

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدالت اآلتية وتحديد فئة  

 :يلى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما 

 .من بداية األجر المقرر للوظيفة % ٤٠بدالت تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى ) ١( 

بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء اقامتهم فى هذه )  ٢( 

 .المناطق، وال يخضع هذا البدل للضرائب

                                                           
مع عدم االخالل بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق : "  نصت على أنه ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣السابعة من القانون رقم ومما هو جدير بالذكر أن املادة  ) ١(

العامل العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته الىت يشغلها وفقا ملا هو مبني جبدول الوظائف واألجور املعامل به ويستمر ىف استحقاق العالوات 
ال جياوز اية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة األعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التاىل مباشرة لدرجة الدورية لدرجة وظيفته مبا 

وظيفته، على أن مينح ىف احلالة األخرية الزيادة املقررة لذوى الربط الثابت املنصوص عليها ىف املادة السابقة اعتبارا من أول يوليو التاىل النقضاء سنة 
 . على بلوغ مرتبة هذا الربط

 . ١٩٨١ لسنة ١١٤أول يوليو بالقانون رقم " كان تاريخ استحقاق العالوة أول يناير مث تعدل إىل  ) ٢(
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥ وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ألغيت بالقانون رقم  ) ٣(



 ١٨٥

ائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى بدالت وظيفية يقتضيها أداء وظ) ٣( 

 .حدود االعتمادات المالية المخصصة بالموازنة

 .من األجر األساسى% ١٠٠وال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على  

شروط المقررة فى   يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدالت التى يتقاضونها على خالف ال-٤٣مادة  

هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدالت حتى تزول األسباب التى تقررت على 

 .)1( من هذا القانون ٥٥أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 

وضاع التى يصدر ضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط واألإ يجوز منح رواتب -٤٤مادة 

 .بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية 

 يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه -٤٥مادة 

 .نية المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المد

 يستحق شاغل الوظيفة مقابال عن الجهود غير العادية واألعمال االضافية التى يكلف بها من الجهة -٤٦مادة 

المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن 

 .يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه األحوال

مل النفقات التى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى األحوال ووفقا لألوضاع  يسترد العا-٤٧مادة 

 .والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقترح لجنة شئون الخدمة المدنية 

ملكا للدولة فى ة وظيفته أو بسببها - تكون االختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأدي-٤٨مادة 

 :األحوال اآلتية 

 .  إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية-١ 

 .  إذا كان االختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة -٢ 

 .وفى جميع األحوال يكون للعامل الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث واالختراع  

ز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغالل حق هذه االختراعات ويجو 

 .والمصنفات

 .ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا لالئحة المالية التى تضعها السلطة المختصة 

 

 الفصل السابع

 فى الحوافز والرعاية الصحية واالجتماعية

 ــــ

نتاج فى الجهات التى يسمح نشاطها بذلك إل نظام للعمل بالقطعة أو با للسلطة المختصة وضع- ٤٩مادة 

ل أو مجموعة العاملين وحساب -بحيث يتضمن هذا النظام معدالت األداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعام

 .نتاج عن المعدالت المقررة وذلك دون التقيد بنهاية األجر المقرر للوظيفةإلالزيادة فى األجر عند زيادة ا

 تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق -) ١( ٥٠مادة 

األهداف وترشيد األداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة أال 

                                                           
  .٤٢ العدد ١٩/١٠/١٩٧٨دراكه باجلريدة الرمسية ىف  مت است٤٣السطر األخري من الفقرة األوىل من املادة  )١(



 ١٨٦

عمل بذلك وأن يرتبط يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة ال

 .صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه 

 يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعماال أو -٥١مادة 

 .بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة األداء أو توفير فى النفقات 

 يجوز للسلطة المختصة منح العامل عالوة تشجيعية تعادل العالوات الدورية المقررة حتى ولو كان -٥٢ادة م

 :قد تجاوز نهاية األجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا لألوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى 

 قد بذل جهدا خاصا أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين األخيرين وأن يكون) ١( 

 .أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى األداء 

 .أال يمنح العامل هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتين ) ٢( 

من عدد العاملين فى % ١٠أال يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العالوة فى سنة واحدة على  ) ٣( 

ة فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف اقل من عشرة وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حد

 .) ٢(تمنح العالوة لواحد   منهم 

وال يمنع منح هذه العالوة من استحقاق العالوة الدورية فى موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح  

رجة الجامعية عالوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الد

األولى وذلك وفقا للقواعد واالجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة 

 .شئون الخدمة المدنية 

 تضع السلطة المختصة باالشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما  للرعاية الصحية واالجتماعية - ٥٣مادة 

 بإصدار قانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩ بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم والثقافية والرياضية للعاملين

 بإصدار قانون النقابات العمالية، ١٩٧٦ لسنة ٣٥االجتماعى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 

والتشريعات األخرى الصادرة فى هذا الشأن، وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر 

 . فى األحوال وطبقا لألوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية المجندين

 

 الفصل الثامن

 فى النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدريب

 ــــ

من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة ) ١٥( مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة -٥٤مادة  

، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة واألجهزة الحكومية ذات إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه

الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع  العام والعكس وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره فى الترقيه 

 .باألقدمية أو كان بناء على طلبه 

 .ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا 

                                                                                                                                                                      
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥من املادة معدل بالقانون رقم ) ٣( البند  ) ٢(



 ١٨٧

ز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة وال يجو 

 .المختصة بالتعيين 

 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم -٥٥مادة 

 :يتيندارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى الحالتين اآلتإلوا

إذا لم يكن مستوفيا الشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى )  ١( 

 .يعمل بها 

إذا كان زائد عن حاجة فى العمل الوحدة التى يعمل بها، وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من )  ٢( 

  .موازنتها أو ينقل هذا التموين إلى الجهة المنقول اليها

القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة  استثناء من األحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا -) ١() مكررا (٥٥مادة 

الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط واألوضاع التى يحددها قرار من 

 تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى

المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى 

 .وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول اليها من تاريخ النقل 

 نقل الدرجات من مجموع الخدمات المعاونة إلى وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة اللغاء أو 

 بقرار من السلطة المختصة إذا واإلدارةالمجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم 

 .كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة

الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة  

يزاولون بالفعل لمدة ثالث سنوات متصلة على األقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية 

ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها فى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهم 

ثبت صالحيتهم لهذه الوظائف  بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحد مراكز التدريب وبأقدمياتهم بشرط أن ت

 .التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية االدارية 

ويمنح العامل المنقول وفقا ألحكام الفقرتين السابقتين عالوة من عالوات الدرجة المنقول اليها حتى ولو  

 .رر لها تجاوز نهاية األجر المق

  يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة-٥٦مادة 

وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة 

 .العمل فى الوظيفة األصلية تسمح بذلك 

 . الخاصة بالندبوتنظم الالئحة التنفيذية القواعد 

 فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز - ٥٧مادة 

 من يقوم بعمله على أن يكون شاغال لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة إنابةللسلطة المختصة 

 .األدنى مباشرة

                                                           
   .١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم  ) ١(



 ١٨٨

 للعمل فى الداخل أو إعارتهصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة  يجوز بقرار من السلطة المخت-) ١( ٥٨مادة 

 التى تصدرها السلطة واإلجراءات مدتها، وذلك فى ضوء القواعد باإلعارةالخارج ويحدد القرار الصادر 

 :المختصة

ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية  

 فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط واألوضاع التى يحددها رئيس اإلعارةمصر العربية سواء كانت 

 .الجمهورية 

 ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين االجتماعى واستحقاق العالوة والترقية، اإلعارةوتدخل مدة  

 .تأمين االجتماعى والقوانين المعدلة له  قانون البإصدار ١٩٧٥ لسنة ٧٩وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس اإلعارةومع ذلك فانه ال يجوز فى غير حاالت  

 أحد شاغلى تلك إعارة كما ال تجوز اإلعارةالوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا بعد عودته من 

 .ل من تاريخ شغله لهاالوظائف قبل مضى سنة على األق

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا ال يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع  

 .سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة 

ة المشار اليها فى الفقرة السابقة على أساس  التى تجاوز المداإلعارةوتحدد أقدمية العامل عند عودته من  

أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة 

 .الوظيفة عند عودته أيهما أقل 

لتعيين أو  أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق اإعارة عند -٥٩مادة 

 سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل اإلعارةالترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة 

وظيفته األصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته األصلية بصفة 

 .ته شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيف

 .اإلعارةوفى جميع األحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل  

 دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط إجازات العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو إيفاد يجوز -٦٠مادة 

ات  بتنظيم شئون البعثات واإلجاز١٩٥٩ لسنة ١١٢واألوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له 

وتدخل المدة فى الحاالت المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين االجتماعى وفى استحقاق  

 بتنظيم شئون ١٩٥٩ لسنة ١١٢العالوة الدورية والترفية وذلك مع مراعاة األحكام الواردة بالقانون رقم 

 . الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة لهالبعثات واإلجازات

 الدراسية من العاملين وللمجندين وظائفهم واإلجازاتوتحفظ على سبيل التذكار ألعضاء البعثات والمنح  

 اإلجازةويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو 

 . على أن تخلى عند عودتهم ال تقل عن سنة

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٠٨رقم  وكان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم  ) ١(

 بعد ثالثة أشهر من ٥٨يعمل بالفقرتني األخريتني من املادة "  نص ىف املادة السادسة منه على أن ١٩٨٣ لسنة ١١٥ومما هو جدير بالذكر أن القانون رقم         
 .اليوم التاىل لتاريخ نشره



 ١٨٩

محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولى دون   ينشأ بكل وزارة أو-   )١( ٦١مادة 

وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية   السياسة العامة للدولة والخطة القوميةإطارغيره فى 

 .هيل المرشحين للتعيين فى أدنى الوظائف فيهاقدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأ

 .ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها 

ويباشر المركز اختصاصاته وفقا لالئحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز  

 .ةواإلدارالمركزى للتنظيم 

ليها إال بعد اجتياز العامل إويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف ال يجوز الترقية  

 .عداده لشغل الوظيفةإلبنجاح التدريب الالزم 

وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها  فى  

 .خالال بواجبات الوظيفة إالتخلف عن التدريب وظيفته، ويعتبر 

 .وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا  للقواعد المقرر فى هذا الشأن  

 الفصل التاسع

 إلجازاتفى ا

 ــــ

 تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى األسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وال - ) ٢( ٦٢مادة 

 المقررة بالمواد التالية ووفقا إلجازات يستحقها فى حدود اإلجازةعامل أن ينقطع من عمله إال يجوز لل

 .للضوابط واالجراءات التى تضعها السلطة المختصة 

 للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار -٦٣مادة 

 .من رئيس مجلس الوزراء

يجوز تشغيل العامل فى هذه العطالت بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أيام عوضا و 

 .عنها

 .وتسرى بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن  

 يتعذر معه الحصول  يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة لسبب طارئ-٦٤مادة 

 .على أى إجازة أخرى

 يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ال يدخل فى حسابها أيام عطالت األعياد -٦٥مادة 

 :والمناسبات الرسمية فيما عدا العطالت األسبوعية وذلك على الوجه التالى

 .استالم العمل  يوما فى السنة األولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ ١٥)  ١(

 . يوما لمن أمضى سنة كاملة ٢١)  ٢(

 .  يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة ٣٠)  ٣(

 . يوما لمن تجاوز سنه الخمسين٤٥)  ٤(

                                                           
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ١٩٠

 االعتيادية بما  ال يجاوز خمسة عشر يوما لمن اإلجازةوللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة  

 .إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهوريةيعملون فى المناطق النائية أو 

 . إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة العملإنهاؤها االعتيادية أو اإلجازةوال يجوز تقصير أو تأجيل  

 .ويجب فى جميع األحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة  

 ال يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا  االعتيادية على أنهإجازتهويحتفظ العامل برصيد  

 . االعتيادية المستحقة له عن تلك السنة اإلجازةالرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة باإلضافة إلى 

 االعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره اإلجازاتفإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من  

الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما ال يجاوز أجر أربعة األساسى مضافا إليه العالوات 

  )1(. أشهر، وال تخضع هذه المبالغ ألية ضرائب أو رسوم

 مرضية تمنح بقرار من المجلس إجازة يستحق العامل كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة - )٢( ٦٦مادة 

 :الطبى المختص فى الحدود اآلتية 

 .هر بأجر كامل   ثالثة أش-١

 .من أجره األساسى% ٧٥  ستة أشهر بأجر يعادل -٢

 .من األجر األساسى لمن يجاوز سن الخمسين% ٧٥من أجره األساسى، % ٥٠  ستة أشهر بأجر يعادل -٣

 المرضية ثالثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص إلجازةوللعامل الحق فى مد ا 

طة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض احتمال شفائه، وللسل

يحتاج البرء  منه إلى عالج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع األمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى 

 .المختص

لمادة أن تقرر ليها فى هذه اإكما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد األقصى لمجموع المدد المشار  

 مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحة تلك إجازةزيادة المدد التى يحصل فيها العامل على 

 . بأجر كاملإلجازةا

 . اعتيادية إذا كان له وفر منها إجازة المرضية إلى إلجازةوللعامل الحق فى أن يطلب تحويل ا 

 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم ٢٤عن مرضه خالل وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها  

 .يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب قهرية

بمنح العامل المريض بأحد األمراض المزمنة ..  المرضيةاإلجازاتحكام أ استثناء من -) ٣() مكررا (٦٦مادة 

 إجازةلطبية  العامة للمجالس ااإلدارةالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة 

استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه 

 اإلحالة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن إجازةعجزاً كامال، وفى هذه الحالة األخيرة يظل العامل فى 

 .للمعاش

                                                           
، ومما هو جدير بالذكر أن هذا القانون نص ١٩٩١ لسنة ٢١٩ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٣لسنة ٢١٩الفقرة األخرية معدلة بالقانون رقم  )١(

  .على سريانه على العاملني بالكادرات اخلاصة والغاء كل حكم ورد على خالف ذلك ىف هذه القواعد املنظمة لشئوم
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم  )٣(



 ١٩١

 المرضية ويعتبر تمارض اإلجازةبحصول العامل على  تضع السلطة المختصة اإلجراءات المتعلقة -٦٧مادة 

 . بواجبات الوظيفةإخالالالعامل 

 والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق إجازته إنهاء رغب العامل المريض فى وإذا 

 .المجلس الطبى المختص على ذلك

 المقررة فى المواد السابقة أجازتهر خالل  ال يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغي-٦٨مادة 

 اإلجازة ثبت اشتغاله خاللها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة وإذا

 . بالجزاء التأديبى فى جميع األحوال اإلخاللأو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم 

 : مرتب على الوجه اآلتى بدونبإجازة تكون حاالت الترخيص - ٦٩مادة 

يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل ) ١( 

وال يجوز أن تجاوز هذه اإلجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء . إجازة بدون مرتب 

. القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو القطاع الخاص أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو 

 . )١(  أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع األحوالاإلداريةويتعين على الجهة 

يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب لألسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة )  ٢( 

 . )٢(بعها المختصة ووفقا للقواعد التى تت

 كما ال اإلجازةوال يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إال بعد عودته من  

 . تلك الوظائف قبل مضى سنة على األقل من تاريخ شغله لها إحدى لمن يشغل اإلجازةيجوز الترخيص بهذه 

 أربع إجازته العامل الذى تجاوز مدة وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا ال تجوز ترقية 

 .سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة 

 التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه اإلجازةوتحدد أقدمية العامل عند عودته من  

فى نهاية مدة األربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه 

 .الوظيفة عند عودته أيهما أقل

 تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثالث - ٧٠مادة 

 .مرات طوال حياتها الوظيفية 

  لسنة ٧٩تأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  من قانون ال١٢٥،١٢٦واستثناء من حكم المادتين  

 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة االدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام ١٩٧٥

من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء  % ٢٥هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 

 .ذلك وفقا الختيارها مدة اإلجازة و

 من ٢، ١عارة العامل أو منحه اإلجازات المنصوص عليها فى البندين إ ال يجوز -) ٣() مكررا (٧٠مادة 

 . من هذا القانون أثناء فترة االختبار٧٠ والمادة ٦٩المادة 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٢٠٣معدل بالقانون رقم ) ١(البند )١(
 .١٩٨١ لسنة ١٠٨ وكانت الفقرة الثانية من هذا البند قد استحدثت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدل بالقانون رقم ) ٢(البند  )٢(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥قانون رقم  مضافة بال ) ٣(



 ١٩٢

سابقة يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل وال تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى المواد ال -٧١مادة 

 :وذلك فى الحاالت اآلتية 

 .ألداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية) ١( 

للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثالثة أشهر بعد الوضع وذلك لثالث مرات طوال مدة حياتها ) ٢( 

 .الوظيفية

بى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الط) ٣( 

 .أعمال وظيفته للمدة التى يحددها 

صابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعالجه، إجازة للمدة التى إويستحق العامل الذى يصاب ب 

 صدار قانون التأمين االجتماعى والقوانين المعدلةإ ب١٩٧٥ لسنة ٧٩يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 .صابة العمل والتعويض المستحقإفيما يتعلق بتحديد 

 الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت – وفقاً للقواعد التى تضعها –يجوز للسلطة المختصة  -(*) ٧٢مادة 

 .بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من األجر

مع الجزء من الوقت الذى ويستحق فى هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق  

 . خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نسبة الوقت واألجر واإلجازات المشار إليها فى الفقرتين  

 . األولى والثانية

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩نون رقم  من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقا١٢٥واستثناء من حكم المادة  

والقوانين المعدلة له تؤدى االشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من األجر المخفض على أساس األجر 

 . الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور

ا سبق طوال مدة وجوده  ال يستحق المجند والمستبقى والمستدعى لالحتياط إجازة من أى نوع مم-٧٣مادة 

 .بالقوات المسلحة 

 إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم االخالل بالمسئولية -٧٤مادة 

 .التأديبية

ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة االنقطاع من إجازاته، ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها  

 .يسمح بذلك

 .ذ السنة الميالدية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب اإلجازات التى تمنح للعاملين  تتخ-٧٥مادة 

 

 الفصل العاشر

 فى واجبات العاملين واألعمال المحظورة عليهم

 ـــــ

 الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين -٧٦مادة 

 .وائح والنظم المعمول بهاوالل

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ١٧٩ مستبدلة بالقانون رقم  (*)



 ١٩٣

 :ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه  

أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقه وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى ألداء واجبات ) ١( 

إذا اقتضت وظيفته، ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية عالوة على الوقت المعين 

 .مصلحة العمل ذلك 

 .أن يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب) ٢( 

أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق واالحترام ) ٣( 

 .الواجب

لداخلية للوحدة فى حالة التغيب المحافظة على مواعيد العمل واتباع اإلجراءات التى تحددها الالئحة ا) ٤( 

 .عن العمل أو التأخير عن المواعيد

 .المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها)  ٥( 

ابالغ الجهة التى يعمل بها بمحل اقامته وحالته االجتماعية وكل تغيير يطرا عليها خالل شهر على ) ٦( 

 .األكثر من تاريخ التغيير

 .أن يتعاون مع زمالئه فى أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة)  ٧( 

 .أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ) ٨( 

 عن حسن سير العمل فى حدود ويتحمل كل رئيس مسئولية األوامر التى تصدر منه كما يكون مسئوال 

 .اختصاصاته 

 : يحظر على العامل -٧٧مادة 

مخالفة القواعد واألحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات ) ١( 

 أو المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر من الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة

  .)١(االمتناع عن تنفيذها 

 .مخالفة األحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة)  ٢( 

مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد ) ٣( 

 .المالية 

وق المالية للدولة أو أحد األشخاص العامة اإلهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحق) ٤( 

األخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو 

 .يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة 

 تأخير الرد عليها، عدم الرد على مناقضات  الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو) ٥( 

 .ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف

عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى ) ٦( 

ه الحق فى فحصها أو مراجعتها المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون ل

  .إنشائهأو االطالع عليها بمقتضى قانون 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥من املادة معدل بالقانون رقم ) ١(البند   )١(



 ١٩٤

أن يقضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق )  ٧( 

 .النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص

انت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى أن يفشى األمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا ك) ٨( 

 .بذلك، ويظل هذا االلتزام بالكتمان وانما ولو بعد ترك العامل الخدمة 

أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من األوراق الرسمية أو ينزع هذا األصل من الملفات المخصصة ) ٩( 

 .لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا

 .ات األمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصةأن يخالف إجراء) ١٠( 

 اإلضرارأن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك ) ١١( 

 لسنة ١٢٥ بأحكام القانون رقم اإلخاللبأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم 

 .بقصر تعين أى شخص على وظيفة واحدة  ١٩٦١

ذن من السلطة إأن يؤدى أعماال للغير باجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إال ب) ١٢( 

المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين 

ن المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن أو المساعدة القضائية إذا كا

 .تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة

وأن يتولى أعمال الحراسة على األموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن  

 .شرط اخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك ب

 .أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى األندية أو المحال العامة) ١٣( 

 :ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ) ١٤( 

 .قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ) أ (  

فرد أو ألية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات ألغراض غير أن يجمع نقوداً ألى ) ب( 

 .مشروعة 

أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، ) ـج( 

 . باصدار قانون النقابات العمالية١٩٧٦ لسنة ٣٥مع مراعاة أحكام القانون رقم 

ات أو منقوالت مما تطرحه السلطات القضائية أو االدارية للبيع إذا كان ذلك أن يشترى عقار) د (  

 .يتصل بأعمال وظيفته 

ة وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاوالت أو -أن يزاول أى أعمال تجاري) ـه( 

 .مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 

لس ادارتها أو أى عمل فيها إال إذا كان أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجا) و (  

 .مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام 

أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغاللها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان ) ز (  

 .لهذا االستغالل صلة بعمله 

 .ب فى البورصات أن يضار) ح (  

 

 الفصل الحادى عشر

 فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم



 ١٩٥

--- 

 اإلخالل كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه -٧٨مادة 

 .بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا

رتكاب المخالفة كان اثبت أن الى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا أ وال يعفى العامل من الجزاء استنادا 

تنفيذا ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون 

 .المسئولية على مصدر األمر وحده 

 .وال يسأل العامل مدنيا إال عن خطئه الشخصى  

حقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب يجوز توقيع جزاء على العامل إال بعد الت  ال-٧٩مادة 

 .أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا 

نذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ثالثة أيام أن يكون االستجواب إلومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء ا 

 .أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء

 تختص النيابة االدارية دون غيرها بالتحقيق االدارى مع شاغلى الوظائف العليا كما - )١() مكررا (٧٩ة ماد

 تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب األفعال المحظورة الواردة بالبندين

 . من هذا القانون٧٧ من المادة ٤، ٢ 

نسبة لسائر المخالفات ان توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو  المختصة بالاإلداريةوعلى الجهة  

 قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور اخطارها بذلك اإلداريةوقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة 

  .اإلدارية أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة إحالة

 .ين السابقتين ويقع باطال كل اجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرت 

دارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خالل ستة أشهر من تاريخ احالة إلوعلى النيابة ا 

 .المخالفة اليها أو اتصال علمها بها

 : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى - ٨٠مادة 

 .نذارإلا) ١( 

 . لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر تأجيل موعد استحقاق العالوة) ٢( 

 .الخصم من األجر لمدة ال تجاوز شهرين فى السنة )  ٣( 

وال يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع األجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو  

 .التنازل عنه قانونا

 .الحرمان من نصف العالوة الدورية)  ٤( 

 .ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر الوقف عن العمل لمدة ) ٥( 

  .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد عن سنتين )  ٦( 

 .خفض األجر فى حدود عالوة ) ٧( 

 .الخفض إلى وظيفة فى الدرجة األدنى مباشرة) ٨( 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم )١(



 ١٩٦

بل الخفض إلى وظيفة فى الدرجة األدنى مباشرة مع خفض األجر إلى القدر الذى كان عليه ق) ٩( 

 .الترقية

 .االحالة إلى المعاش) ١٠( 

 .الفصل من الخدمة) ١١( 

 :أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فال توقع عليهم إال الجزاءات التالية  

 .التنبيه) ١( 

 .اللوم) ٢( 

 .االحالة إلى المعاش) ٣( 

 .الفصل من الخدمة) ٤( 

ن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها واجراءات  تضع السلطة المختصة الئحة تتضم-٨١مادة 

 .التحقيق

وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق االستماع إلى الشهود واالطالع على  

 .السجالت واألوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق واجراء المعاينة

 :ى التحقيق كما يلى  يكون االختصاص فى التصرف ف- )١( ٨٢مادة 

  لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع  جزاء االنذار أو الخصم -١ 

 .من المرتب بما ال يجاوز ثالثين يوما فى السنة بحيث ال تزيد مدته فى المرة الواحدة على خمسة عشر يوما 

 السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من 

التحقيق أو توقيع جزاء االنذار أو الخصم من المرتب بما ال يجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث ال 

 .تزيدمدته فى المرة الواحدة على ثالثة أيام 

أيضا إذا ألغت وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها  

 .الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ ابالغها بالقرار 

من الفقرة األولى ) ٦-١من (  للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود -٢ 

 يوماً سواء تم توقيع ٦٠السنة الواحدة على وال يجوز أن تزيد مدة الخصم من األجر فى ) ٨٠(من المادة 

من الفقرة الثانية من ) ٢، ١(جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين 

 .المادة المشار اليها

وذلك فى ) ٨٠( من المادة ٩، ٨، ٧  كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود -٣ 

 .خالفات الجسيمة التى تحددها الئحة الجزاءاتالم

وتكون الجهة ) ٨٠(المادة    تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى-٤ 

 طبقا لألحكام سالفة الذكر هالمنتدب أو المعار اليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديب

 . أو التكليفاإلعارةتى يرتكبها خالل فترة الندب أو وذلك عن المخالفات ال

 حسب األحوال أن يوقف العامل عن عمله اإلدارية لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة -)١( ٨٣مادة 

احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ١٩٧

لتأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف بقرار من المحكمة ا

 .صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف

ويجب عرض األمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره  

 األجر كامال  حتى تقرر المحكمة فإذا لم يعرض األمر عليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف

 .ما يتبع فى شأنه 

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خالل عشرين يوما من تاريخ رفع األمر اليها فإذا لم تصدر  

المحكمة قرارها فى خالل هذه المدة يصرف األجر كامال فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى 

م من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، بجزاء االنذار أو الخص

فان جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن األجر الموقوف صرفه، فان جوزى 

 من بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه وال يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له

 .ر-أج

 كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه ويوقف -٨٤مادة 

صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى 

ى عمله على السلطة المختصة ويعرض األمر عند عودة العامل إل. حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى

لتقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف 

 .صرفه 

 ال يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إال بعد -٨٥مادة 

 :انقضاء الفترات اآلتية 

 .ثة أشهر فى حالة الخصم من األجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة ثال)  ١( 

 . يوما١٥ يوما إلى ١١ستة أشهر فى حالة الخصم من األجر أو الوقف عن العمل لمدة ) ٢( 

تسعة أشهر فى حالة الخصم من األجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل )  ٣( 

 .ن ثالثين يوما ع

سنة فى حالة الخصم من األجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثالثين يوما أو فى حالة توقيع )  ٤( 

 .جزاء خفض األجر

 .مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العالوة أو الحرمان من نصفها)  ٥( 

 الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على وتحسب فترات التأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع 

 .جزاء سابق

 عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة األدنى من تلك التى كان يشغلها  - ٨٦مادة 

عند احالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العالوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة األدنى بمراعاة شروط 

قها وتحدد أقدميته فى الوظيفة األدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها باالضافة إلى المدة التى قضاها استحقا

فى الوظيفة األعلى مع االحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء وال يجوز 

 .جزاء النظر فى ترقيته إال بعد مضى سنة ونصف من تاريخ  صدور الحكم بتوقيع ال

                                                                                                                                                                      
 .١٩٨٣سنة  ل١١٥الفقرة األوىل من املادة معدلة بالقانون رقم   )١(



 ١٩٨

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض األجر فال يجوز النظر فى ترقيته إال بعد  

 .مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء

ة أو موقوف عن العمل -ة الجنائي-تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكم  ال– ٨٧مادة 

 أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة ألكثر ةاإلحالفى مدة 

 أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل اإلنذار أو وقع عليه جزاء إدانتهمن ذلك وثبت عدم 

م فيه لو لم يحل إلى  من التاريخ الذى كانت تتإليهاوجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى 

 .المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح  أجرها من هذا التاريخ 

 أو الجهاز المركزى للمحاسبات اإلداريةويعتبر العامل محاال للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة  

 . الدعوى التأديبية إقامة اإلداريةمن النيابة 

هاء خدمة العامل ألى سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد  ال يمنع انت-) ١( ٨٨مادة 

 .بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته 

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة اقامة الدعوى التأديبية ولو  

 . لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائهالم يكن قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين جنيها وال تجاوز خمسة  

 .أضعاف األجر األساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة

القوانين المعدلة له  و١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين االجتماعى رقم ١٤٤واستثناء من حكم المادة  

تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر ان وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء 

 .الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز االدارى على أمواله 

بعها  يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة األصلية التى يت- ٨٩مادة 

العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التى تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك 

 .بالنسبة إلى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات 

 . تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية-٩٠مادة 

عامل الموجود بالخدمة بمضى ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب  تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة لل-٩١مادة 

 .) ٢(المخالفة 

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء  

 .جراء إمن آخر 

نسبة للباقين ولو لم تكن قد ذا تعدد المتهمون  فان انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالإو 

 .اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 

 .ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية  

 : تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات اآلتية -٩٢مادة 

 .يه واللوم واالنذار والخصم من األجر مدة ال تتجاوز خمسة أيامستة أشهر فى حالة التنب) ١( 

                                                           
  . ١٩٨٣ لسنة ١١٥الفقرتان األوىل والثالثة معدلتان بالقانون رقم  ) ١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرة األوىل من املادة معدلة بالقانون رقم  ) ٢(



 ١٩٩

 .سنة فى حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام ) ٢( 

 .سنتان فى حالة تأجيل العالوة أو الحرمان منها ) ٣( 

قرار ثالث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات األخرى عدا جزاءى الفصل واالحالة إلى المعاش بحكم أو ) ٤( 

 .تأديبى 

ويتم المحو فى هذه الحاالت بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى وظائف االدارة العليا إذا  

تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما 

 .يبديه الرؤساء عنه 

 . الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصةويتم المحو بالنسبة لشاغلى 

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التى  

 .ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل اشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل 

صيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف  تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بح-٩٣مادة 

من هذه الحصيلة فى األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط واألوضاع 

 .التى تحددها السلطة المختصة

 الفصل الثانى عشر

 فى انتهاء الخدمة

 ــــ

  : تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتية-٩٤مادة  

 .بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ) ١( 

 .عدم اللياقة للخدمة صحيا) ٢( 

 .االستقالة) ٣( 

 .االحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ) ٤( 

 .فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى) ٥( 

 .تى يحددها القانون الخاص بذلكالفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى األحوال ال)  ٦( 

الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من ) ٧( 

جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة لم 

 .يكن الحكم مع وقف التنفيذ

إذا كان الحكم قد صدر عليه ألول مرة فال يؤدى إلى انهاء الخدمة إال إذا قدرت لجنة شئون ومع ذلك ف 

العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة 

 .أو طبيعة العمل

 .الغاء الوظيفة المؤقتة ) ٨( 

 .الوفاة ) ٩( 



 ٢٠٠

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم  تنته- )١( ٩٥مادة 

 .باصدار قانون التأمين االجتماعى والقوانين المعدلة له

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى  

ا فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان، الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وم

ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد 

 .خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 

لك بالنسبة لشاغلى بعض كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذ 

 للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد اإلدارىالمناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز 

 .أخرى دون التقيد بحد أقصى

 العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بإحالة قرار إصدار يجوز للسلطة المختصة - )٢() مكررا (٩٥مادة 

على أال تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وأال تكون المدة  ونيةبلوغ السن القان

 . إلى المعاش أقل من سنة اإلحالةالباقية لبلوغه سن 

وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا ألحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى  

 .ا المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل ليهإنظام التأمين االجتماعى مضافا 

عادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، إوال يجوز  

 إال كما ال يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد

 .دارة إلبموافقة الجهاز المركزى للتنظيم وا

 سنة إلى ٥٥حالة العامل الذى تقل سنه عن إصدار قرار بإيجوز للسلطة المختصة  - )٣( )١(مكررا ٩٥مادة 

نتاجية وفقا للضوابط إلالمعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو باالشتراك مع آخرين بأحد المشروعات ا

 .دارية إل من الوزير المختص بالتنمية االتى يصدر بها قرار

 .ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة فى المعاش  

 تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، إعادةوال يجوز  

 . إلى المعاشاإلحالةتخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ كما ال يجوز شغل الوظائف التى 

 تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص وال يجوز فصل العامل لعدم -٩٦مادة 

 خدمته دون انتظار انتهاء إنهاءاللياقة الصحية قبل نفاذ اجازته المرضية واالعتيادية ما لم يطلب 

 .زاتهإجا

 . للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون االستقالة مكتوبة -٩٧مادة 

                                                           
 ونصها كما ٩٥ة للمادة  ينص على اضافة فقرة أخري١٩٧٩ لسنة ٤٢ وكان القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩ بالقانون رقم ٩٥أضيفت الفقرة األخرية من املادة )١(

ومع ذلك جيوز عند الضرورة وبقرار من رئيس جملس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى درجات الوظائف العليا ملدة سنة قابلة للتجديد ملدة : " يلى 
 ".أقصاها أربع سنوات وذلك وفقا للضوابط الىت يقررها جملس الوزراء

 .١٩٩٢ لسنة ٣٤ مث استبدلت الفقرة الثانية بصياغتها احلالية طبقا للقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٥    مث ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم  
   .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ وبالقانون رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٢ وكانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤معدلة بالقانون رقم )٣(



 ٢٠١

ويجب البت فى طلب االستقالة خالل ثالثين . وال تنتهى خدمة العامل إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة  

ا على شرط أو مقارنا  اعتبرت االستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقوإاليوما من تاريخ تقديمه 

 . إلى طلبهإجابتهبقيد وفى هذه الحالة ال تنتهى خدمة العامل إال إذا تضمن قرار قبول االستقالة 

 العامل بذلك على إخطاررجاء قبول االستقالة ألسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إويجوز خالل هذه المدة  

 .لثالثين يوما الواردة بالفقرة السابقة  إلى مدة اباإلضافة على أسبوعين اإلرجاءأال تزيد مدة 

فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فال تقبل استقالته إال بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو  

 . إلى المعاش اإلحالة

 ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول االستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد 

 .المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة

 -:  يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحاالت اآلتية - ٩٨مادة 

 أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم  خالل الخمسة عشر يوما إذنإذا انقطع عن عمله بغير ) ١( 

 المختصة أن تقرر عدم حرمانه من التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة

 وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة وإالأجره عن مدة االنقطاع إذا كان له رصيد من اإلجازات يسمح بذلك 

فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر االنقطاع أو قدم هذه األسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ 

 .انقطاعه عن العمل

 أكثر من ثالثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر اإلدارة تقبله جهة إذنعن عمله بغير إذا انقطع )  ٢( 

 .خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى الكتمال هذه المدة 

 العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة األولى وعشرة إنذاروفى الحالتين السابقتين يتعين  

 .ة الثانيةأيام فى الحال

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة )  ٣( 

 .تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة األجنبية

ديبية خالل وال يجوز اعتبار العامل مستقيال فى جميع األحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأ 

 .الشهر التالى النقطاعه عن العمل أو اللتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية

 ٩٤، ٨٠ يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ألحد األسباب المبينة بالمادتين -٩٩مادة 

حوال على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل األجر كامال أو منقوصا حسب األ

 . إلى المعاش بناء على طلبه إحالتهلغاية استنفاد إجازاته المرضية أو 

 كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول االستقالة أو وإذا 

ؤقتة أو بقرار  الوظيفة المإلغاء الخدمة بسبب إنهاءانقضاء المدة التى تعتبر االستقالة بعدها مقبولة وفى حالة 

 بحكم إخالل بالقرار وذلك دون إبالغهمن رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن يتم 

 .الفقرة السابقة

 إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم باإلحالة إذا حكم على العامل -١٠٠مادة 

هية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منت

 . الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العملإبالغهأجره إلى يوم 

وال يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه  

 . إلى المعاش أو الفصلباإلحالة



 ٢٠٢

و بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد  إذا توفى العامل وه- ١٠١مادة 

  .)١( جنيه لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة ١٠٠أدنى 

 

 الباب الثالث

 فى األحكام االنتقالية

 ــــ

 ١٩٧١ لسنة ٥٨نون رقم  ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقا- ١٠٢مادة 

باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات  المالية الجديدة 

المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية ) ٢(المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 

 . المقرر لدرجات الوظائف المنقولين اليهاباألجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية األجر

وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم األوضاع المقررة بالموازنة  

العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون عالواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية 

 .هاالتى أصبحوا يشغلون

 .ويكون ترتيب األقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة 

 يمنح العاملون بداية ربط األجر المقرر للوظائف المنقولين اليها أو عالوة من عالواتها أيهما -١٠٣مادة 

 .ورية أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على أال تؤثر هذه العالوة فى موعد العالوة الد

 المدة الموضحة قرين كل ١٩٧٨ يونية سنة ٣٠واذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى  

فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط األجر أو عالوتين من عالوات الدرجة المنقول اليها أيهما 

 .أكبر

 . ثالث سنوات-الفئة الثالثة    

 .ث سنوات ثال-الفئة الرابعة   

 . ثالث سنوات-الفئة الخامسة  

 . أربع سنوات-الفئة السادسة  

 . أربع سنوات-الفئة السابعة   

 . خمس سنوات-الفئة الثامنة    

 . خمس سنوات-الفئة التاسعة  

 . ست سنوات-الفئة العاشرة  

وأقدمية اعتبارية عند التعيين  ينقل العاملون من حملة المؤهالت الدراسية المقررة لهم ميزة مالية -١٠٤مادة 

وال يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على النحو المبين بالجدول رقم 

 الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التى إليها المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا ٢

 . أيهما أكبرإليها عالوة من عالوات الدرجة المنقولين إليهاكام هذا القانون مضافا يتقاضونها عند تنفيذ أح

 . يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة اليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم -١٠٥مادة 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥قم  معدلة بالقانون ر)١(



 ٢٠٣

 بين شاغليها متى  بالترتيب الرئاسى القائماإلخاللوال يترتب على تحديد الوظائف فى هذه الحالة  

 .توافرت فيهم اشتراطات شغلها

 يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما ال يتعارض مع -١٠٦مادة 

الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له فى مدة ال تجاوز  أحكامه وعلى

 .يذه ستة أشهر من تاريخ تنف

 )١(جدول رقم 

  )١(للعاملين المدنيين بالدولة 

---- 

 

 العالوة السنوية األجر السنوى الدرجة

 جنيه جنيه 

 ......وكيل أول

 ....وكيل وزارة

 .......مدير عام

  ..........أولى 

 .......... ثانية

 .......... ثالثة

  ..........رابعة

 .........خامسة

 .........سادسة

٢١٧٥ 

٢١١٥-١٥٠٠ 

١٩٩٢-١٣٢٠ 

١٨٠٠-٩٦٠ 

١٦٢٠-٦٦٠ 

١٣٤٤-٣٩٦ 

٩٩٦-٢٧٦ 

٧٢٠-٢٥٢ 

٥٤٠-٢٤٠ 

 

٧٥ 

٧٢ 

٦٠ 

 ٨٧٦من ٦٠ثم٤٨

 ٦٦٠من٤٨ثم٤٨٠من٣٦ثم٢٤

 ٣٦٠ من ٢٤ ثم١٨

١٨ 

١٨ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ١٩٨٣ لسنة ٣١، مث عدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٦ وذلك طبقا للقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧ حل هذا اجلدول حمل اجلدول املرافق للقانون رقم )١(

 .١٩٨٤ لسنة ٥٣مث بالقانون 
 :كما هو واضح من اجلدول التاىل  



 ٢٠٤

 )١(تابع الجدول رقم 

  (*)للعاملين المدنيين بالدولة 

---- 

 

 درجات الوظائف

 

 األجر السنوى

نسبة الترقية باالختيار 

  (**)من الدرجة

  (***)العالوة المستحقة

     :درجات الوظائف العليا

   ٢٦٠٣ .............الممتازة 

 ٧٥ %١٠٠ ٢٤٣٣-١٦٨٠ ................العالية

 ٧٢ %١٠٠ ٢٣٠٤-١٥٠٠ ............مدير عام 

 ٦٠ %١٠٠ ٢٠٨٨-١١٤٠ ............األولى 

 ٦٠ثم ٤٨ %٥٠ ١٩٠٨-٨٤٠ ..............الثانية

 ٨٧٦ابتداء من    

 ٤٨ ثم ٣٦ %٢٥ ١٦٠٨-٥٧٦ .............الثالثة 

 ٦٦٠ابتداء من    

 ٢٤ %٢٠ ١٢١٢-٤٥٦ ............الرابعة 

 ١٨ %١٠ ٩٢٤-٤٣٢ ............الخامسة

 ١٨ - ٧٤٤-٤٢٠ ...........السادسة 

    

 

 

 

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٥٣ معدل طبقا ألحكام القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧املرافق للقانون رقم ) ١( اجلدول رقم (*)

قانون (هى نسبة الترقية باالختيار من الدرجة الىت وردت هذه النسبة أمامها إىل الدرجة األىل ) ١( نسبة االختيار الواردة قرين كل درجة من اجلدول رقم (**)
 ). املادة الثالثة١٩٨٣ لسنة ١١٥

 فيما يتعلق مبنح العالوات الدورية لذات الربط ١٨/٦/١٩٩٤ ىف ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ يراجع التعديل الوارد باملادتني السادسة والسابعة من القانون رقم (***)
 .جياوز اية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة األعلى مباشرة من درجة وظيفته الثابت واستمرار استحقاق العامل للعالوات الدورية لدرجة وظيفته مبا ال 



 ٢٠٥

 )٢(الجدول رقم 

 ــــ

 

 الفئات الوظيفية 

 ١٩٧١ لسنة ٥٨وفقا للقانون رقم 

 

 درجات الوظائف وفقاً للقانون

الربط المالى للمستوى  المستويات

 والفئات الوظيفية

 األجر السنوىدرجات الوظائف 

 جنيه  جنيه 

 ٢١٠٠ وكيل أول ٢٠٠ )وكيل أول (ممتازة 

 ٢٠٤٠-١٥٠٠ وكيل وزارة ١٨٠٠-١٤٠٠ )وكيل وزارة( عالية 

 ١٩٢٠-١٣٢٠ مدير عام ١٨٠٠-١٢٠٠ مدير عام

 ١٦٨٠-٩٦٠ األولى ١٤٤٠-٨٧٦ المستوى األول

 ١٥٠٠-٦٦٠ الثانية ١٤٤٠-٦٨٤ 

١٤٤٠-٥٤٠ ١٤٤٠-٥٤٠   

 المستوى الثانى

 

٧٨٠-٢٤٠ 

٧٨١-٢٤٠ 

٧٨٠-٣٢٠ 

٧٨٠-٢٤٠ 

 

 الثالثة

 

١٢٠٠-٣٦٠ 

 ٩٠٠-٢٤٠ لرابعةا ٣٦٠-١٨٠ المستوى الثالث

 ٧٢٠-٢١٦ الخامسة ٣٦٠-١٦٢ 

 ٥٤٠-١٩٢ السادسة ٣٦٠-١٤٤ ٣٦٠-١٤٤

 



 ٢٠٦

   12  2003 
   (*) 

 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى( 

 . العمل المرافق بأحكام قانونيعمل 

 )المادة الثانية ( 

تظل األحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلـى أن يـتم إبـرام ونفـاذ                   

 . االتفاقيات الجماعية بشأنـها وفقاً ألحكام القانون المرافق 

 .أساسه وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد األدنى الذى يتم التفاوض على 

 )المادة الثالثة ( 

يستحـق العاملـون الذين تسرى فى شأنـهم أحكام القانون المرافق عالوة سنوية دوريـة فـى تـاريخ                 

 من األجر األساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات االجتماعية، وذلك            ٪ ٧استحقاقها ال تقل عن     

 .ة لـهذه العالوة حتى يصدر المجلس القومى لألجور القرارات المنظم

 )المادة الرابعة ( 

ال تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مسـتمدة مـن                  

 . أحكام القوانين واللوائح والنظم واالتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه 

 )المادة الخامسة ( 

وى العامـلة والهجرة جميـع المبالغ المحكوم بها عـن مخالفـة أحكـام القـانون               تؤول إلى وزارة الق   

 :المرافق ، ويكون التصرف فيها على الوجه اآلتى 

ثلثان يخصصان للصرف فى األوجه وبالشروط واألوضاع التى يصدر بـها قرار من وزير القـوى               ) أ  ( 

 .ملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون العاملة والـهجرة ، على األغراض االجتماعية وتحفيز العا

ثلث يخصـص للمؤسسات الثقافية العماليـة واالجتماعية العمالية التابعة لالتحاد العام لنقابـات            ) ب  ( 

عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والـهجرة باالتفاق مع االتحاد العام لنقابـات                 

 . عمال مصر

 )ة المادة السادس( 

فيما ال يتعارض   ١٩٨١ لسنة   ١٣٧يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم          

مع أحكام القانون المرافـق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له فى مدة                 

 .ال تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به 

                                                           
 .)٢٠٠٣سنة من أبريل  ٧ىف  ( مكررا١٤ العدد -اجلريدة الرمسية نشر ب  (*)



 ٢٠٧

 
 )المادة السابعة ( 

، ١٩٨١ لسـنة    ١٣٧ع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم               م

 . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 

 أينما وردت فى    ١٩٨١ لسنة   ١٣٧وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون           

 .معمول بـها  التالقوانين والقرارا

 )المادة الثامنة ( 

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

  هـ ١٤٢٤ من صفر سنة ٥صدر برياسة الجمهورية فى  (

 )  م٢٠٠٣  من أبريل سنة٧الموافق 

 حسنى مبارك



 ٢٠٨

 الكتـاب األول

 التعــاريف واألحكام العامة

 البـــاب األول

 التعــاريف

 ــــ

 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات اآلتية المعانى المبينة قرين كل منها :  ) ١(مادة 

 .و إشرافهكل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أ: العامل ) أ ( 

 .كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر :صاحب العمل ) ب(

 . كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ، نقداً أو عيناً : األجر ) ج ( 

 : ويعتبر أجراً على األخص ما يلى 

 . العمولة التى تدخل فى إطار عالقة العمل  ) ١( 

النسبة المئوية، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصـيله طـوال قيامـه                     ) ٢( 

 . بالعمل المقرر له هذه النسبة 

 . العالوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها  ) ٣( 

 .المزايا العينية التى يلتزم بـها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل ) ٤( 

 جزاء أمانته أو كفاءته المنح، وهى ما يعطى للعامل عالوة على أجره وما يصرف لـه  ) ٥( 

متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى األنظمة األساسية للعمل ، وكـذلك   

 . ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لـها صفات العمومية والدوام والثبات

 .  ، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لـها فى أداء عملهالبدل ) ٦( 

 . نصيب العامل فى األرباح  ) ٧( 

الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لـها قواعـد تسـمح بتحديـدها ،                   ) ٨( 

 . ل الخدمة فى المنشآت السياحية وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العمالء مقاب

ويصدر قرار من الوزير المختص باالتفاق مع المنظمة النقابيـة المعنية بكيفية توزيعها علـى العـاملين                

 .وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى

العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمـل مـن نـشـاط و تقتضـى             : العمل المؤقت   ) د  ( 

 .زه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه طبيعة إنجا

العمل الذى ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشـاط وال يستغرق             : العمل العرضى   ) هـ(

 . إنجازه أكثر من ستة أشهر 

 . العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها: العمل الموسمى ) و ( 

 . ترة ما بين غروب الشمس وشروقها الف: الليل ) ز ( 

 . الوزير المختص بالقوى العاملة : الوزير المختص ) ح ( 

 . الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة : الوزارة المختصة ) ط ( 

 يوماً، والشهر ثالثين يوماً إال إذا تم االتفاق على          ٣٦٥ فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة         )٢(مادة  

 . ذلك خالف



 ٢٠٩

 الــباب الثانـــى

 أحكام عامة

 ـــــ

يعتبر هذا القانون، القانون العام الذى يحكم عالقات العمل ، وذلـك مع مراعاة اتفاقيـات العمـل                 : )٣(مادة  

 . من هذا القانون ) ٥(الجماعية وأحكام المادة 

 :  ال تسرى أحكام هذا القانون على ):٤(مادة 

 . لة بما فى ذلك وحدات اإلدارة المحلية والـهيئات العامة العاملين بأجهزة الدو) أ ( 

 . عمال الخدمة المنـزلية ومن فى حكمهم ) ب ( 

 .أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولـهم فعالً ) ج ( 

 .وذلك ما لم يرد نص على خالف ذلك 

قـاً على العمل به ، إذا كان       يقع باطالً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كـان ساب            : )٥(مادة  

 . يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه 

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعيـة أو                   

 . األنظمة األساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف 

انتقاصاً أو إبراًء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمـل خـالل مـدة         وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن      

 . سريانه أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعـات المتعلقـة                ):٦(مادة  

لتى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون          بأحكام هذا القانون ا   

عن هؤالء، وللمحكمة فى جميع األحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبال كفالة ولـها فى حالـة           

 .رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها 

السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لـهم           وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة       

 .والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً ألحكام هذا القانون 

 تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علـى جميـع                 :)٧(مادة  

مباشرة بعد المصروفات القضـائية والمبـالغ المسـتحقة         أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى       

 .للخزانـة العامة 

 .ومع ذلك يستوفى األجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة 

 إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفـاء بااللتزامات الناشئة عـن                ):٨(مادة  

 . هذا القانون 

ون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معـه فـى الوفـاء                    ويك

 .بجميع االلتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون 

ال يمنع من الوفاء بجميع االلتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغالقهـا أو                   ):٩(مادة  

  .إفالسها

 ولو كـان    –ترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالـها باإلرث أو الوصية أو الـهبة أو البيع                وال ي 

 أو النـزول أو اإليجار أو غير ذلك من التصرفات، إنـهاء عقود استخدام عمـال المنشـأة                 –بالمزاد العلنى   



 ٢١٠

االلتزامات الناشئة عـن هـذه      ويكون الخلف مسئوالً بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقين عن تنفيذ جميع            

 . العقود 

 . يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ):١٠(مادة 

 

 الكتاب الثانى

 عالقات العمل الفردية

 الباب األول

 التشغيل

 ـــ

 والخارج برئاسة الـوزير المخـتص،        تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل         ):١١(مادة  

وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين لالتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب             

 . األعمال تختارهم منظماتـهم بالتساوى بينهم 

ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة الستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر               

 . عربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد واإلجراءات الالزمة لـهذا االستخدامال

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بـها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر                 

 . من تاريخ العمل بـهذا القانون 

 

 

 الفصل األول

 تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج

 ـــــــ

 بشأن تأهيل المعوقين،على كل قادر علـى        ١٩٧٥ لسنه   ٣٩مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم        ):١٢(مادة  

العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة اإلدارية المختصة التى يقع فى دائرتـها محـل                 

لـك الطلبـات بأرقـام      إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهالته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد ت            

 .  فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل ةمسلسل

 . وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص

ر من الوزير المخـتص     إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها قرا            : )١٣(مادة  

من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى            ) ١٣٩(المشار إليها فى المـادة     

هارته فـى   من هذا القانون، وتثـبت درجـة م     ) ١٤٠(مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة       

 .شهادة القيد

 . ه الشهادة وال يجوز تشغيل أى عامل إال إذا كان حاصالً على هذ

 بشأن تأهيل المعـوقيـن، لصاحب العمـل  ١٩٧٥ لسنة ٣٩ مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم       ):١٤(مادة  

الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علـى شـهادة القيـد                    



 ٢١١

الل خمسة عشر يومـاً مـن       من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خ        ) ١٢(المشار إليها فى المادة     

 . إلحاقه بالعمل 

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف واألعمال التـى              

خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة اإلدارية المختصة التى يقع فى دائرتـها محل عمله من المسـجلين                  

 . لديها مراعية أسبقية القيد 

يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبالً      : )١٥(مـادة   

بأن يرسل إلى الجهة اإلدارية المختصة التى يقع فى دائرتـها محل العمل خالل خمسة عشر يومـاً                 

ـ   –من تاريخ العمل بـهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة              بيانـاً   –ب األحـوال     على حس

مفصالً بعدد العمال طبقاً لمؤهالتـهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتـهم ونوعهم واألجور التـى             

 .يتقاضونـها 

وعليه خالل ثالثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة اإلدارية شـهادة قيـد                    

 المدونة بـها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخهـا أمـام اسـم    العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات     

 . العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة 

وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة األولى أن يرسل إلى ذات الجهة خالل شهر يناير                  

 :من كل عام البيانات اآلتية 

 .  الواردة فى الفقرة السابقة ما طرأ من تعديالت على البيانات) أ ( 

 . عدد الوظائف الشاغرة بسبب اإلحالل والتوسعات الجديدة ) ب ( 

 .بيان بتقدير االحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خالل العام التالى ) ج ( 

وأن يعهد إلى أحد المكاتب      لصاحب العمل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل اإلعالم           ):١٦(مادة  

االستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل               

 . المرشحين لـهذه الوظائف 

 . وال يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

سسات والمنظمات النقابية بالنسبة ألعضائها     ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤ       

بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة األحكام الواردة فـى هـذا                  

 .الفصل والقرار المشار إليه 

المصـريين  مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحـاق              ):١٧(مادة  

 : بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق 

 . الوزارة المختصة ) أ (

 .الوزارات والـهيئات العامة ) ب (

 . االتحاد العام لنقابات عمال مصر ) ج (

شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقـدات مـع                ) د  (

 .حدود أعمالـها وطبيعة نشاطها الجهات األجنبية فى 

شركات المساهمة أو شركات التوصية باألسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصـول علـى               ) هـ(

 .ترخيص بذلك من الوزارة المختصة 

 . النقابات المهنية بالنسبة ألعضائها فقط ) و (



 ٢١٢

عمل خارج جمهورية مصر العربية إذا للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين لل ):١٨(مادة 

  .كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية

 تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية والتعاقدات ):١٩(مادة 

شئة عن تنفيذ هذه االتفاقيات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات النا

 .والتعاقدات

من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة       ) ١٨(،  ) ١٧(تقدم الجهات المشار إليها فى المادتين       : )٢٠(مادة  

من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمـل وشـروطها موثقـة مـن السـلطات                 

قود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل واألجر المحـدد         المختصة، كما تقدم نسخة من االتفاقات وع      

 .لـه وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل 

ويكون للوزارة خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ إخطارها باالتفاقات والطلبات والعقود مسـتوفاة ،                

آلداب العامة ، فإذا انقضـت المـدة        االعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة األجر أو مخالفتها للنظام العام أو ا            

 .المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت االتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها 

من هذا القانون تقاضى أى مقابل مـن العامـل         ) ١٧(يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة        : )٢١(مادة  

 . عن ذلك من صاحب العمل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل

مـن هـذا    ) ١٧(من المادة   ) هـ(واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند            

 من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السـنة األولـى فقـط                ٪ ٢القانون تقاضى مبلغ ال يجاوز      

 . من العامل تحت أى مسمى كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى

مع عدم اإلخالل بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية باألسـهم والشـركات              : )٢٢(مادة  

ـ (ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة             مـن  ) هـ

 : من هذا القانون ما يأتى ) ١٧(المادة 

 وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصـريين           أن يكون المؤسسون  ) ١(

و لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامـة ،                      

 . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

 . وكاً بأكمله لمصريين أال يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون ممل) ٢(

وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعـين أال يقـل                

رأس مالـها عن مائة ألف جنيه وأن تكون األغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة من المصريين                

 .  على األقل من رأس مالـها ٪ ٥١الذين يمتلكون 

 أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء صادراً من أحد البنوك العاملـة فـى                  )٣(

جمهورية مصر العربية بمبلـغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطـاب سـارياً                  

مـات أو   طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار مـا خصـم مـن غرا                 

تعويضات مستحقة طبقاً ألحكام هذا القانون ، وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ إخطار الشـركة المـرخص                  

 . لـها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 



 ٢١٣

 التى يصدر بـها قـرار مـن     تويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد واإلجراءا         

أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما ال يجـاوز خمسـة آالف               الوزير المختص وذلك مقابل     

 .جنيه

ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمـة فـى ضـوء                  

 .احتياجات سوق العمل الفعلية 

 :اآلتية  يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحاالت ):٢٣(مادة 

 .فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص ) ١(

 .تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة ألحكام هذا الفصل) ٢(

حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على                 ) ٣(

 .ما قدمته من بيانات غير صحيحة 

ر من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكـم مـن األحكـام                 ويجوز بقرا 

 .الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا الفصل 

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحاالت المبينـة     

 لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحاالت أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص               فى هذه المادة ، وذلك    

 .عليها فى الفقرة السابقة 

وال يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحاالت المبينة فى هذه المادة بالمسـئولية الجنائيـة أو المدنيـة أو                    

 .التأديبية 

تنفيذ أحكام هذا الفصل، وعلـى األخـص القـرارات     يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة ل):٢٤(مادة  

المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لـها بالعمل فى مجال التشغيل، والشروط الواجب توافرها فى             

مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط ، وتحديد السجالت التى يتعين إمساكها والالزمة               

رقابة والتفتيش عليها ، و الشروط الواجب توافرها فى اإلعالنات          لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها وال     

التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسـلوب ووسـيلة إخطـار       

من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلـك       ) ١٨(،  ) ١٧(الجهات المنصوص عليها فـى المادتيـن      

 .  بـهذا القانونكله خالل ستين يوماً من تاريخ العمل

 : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى ):٢٥(مادة 

 . األعمال العرضية ) أ(

 . الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكالء مفوضين عن أصحاب األعمال ) ب(

وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعـض األعمـال والوظـائف                  

 .ت المشار إليها فى البندين السابقين والفئا

 تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى األخص عمـال               ):٢٦(مادة  

 .الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاوالت 

حاد العام لنقابات عمـال مصـر القـرارات         المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين واالت      ويصدر الوزير 

الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات السالمة والصحة المهنية واالنتقال واإلعاشة              

 .التى تنظم هذا التشغيل  الواجب اتخاذها بشأنـهم ، واللوائح المالية واإلدارية



 ٢١٤

 الفصل الثانى

 تنظيم عمل األجانب

 ـــــــ

 يخضع استخدام األجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطــاع العـام وقطـاع                ):٢٧(دة  ما

األعمال العام والـهيئات العامة واإلدارة المحلية والجهاز اإلدارى للدولة لألحكام الواردة فـى هـذا             

 .الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل 

 . جانب من هذا الشرطويحدد الوزير المختص حاالت إعفاء األ

 ال يجوز لألجانب أن يزاولوا عمالً إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصـة،                 ):٢٨(مادة  

 .وأن يكون مصرحاً لـهم بدخول البالد واإلقامة بقصد العمل 

ـ                    ل فـى   ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العم

 .الخدمة المنـزلية 

 يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المـادة                ):٢٩(مادة  

السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بمـا ال يقـل           

 .عن ألف جنيه مصرى 

 .ل انتهاء مدته وحاالت إعفاء األجانب من شرط الحصول عليهكما يحدد حاالت إلغاء الترخيص قب

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة اإلدارية المختصة                

 . بذلك االستخدام خالل سبعة أيام من مزاولة األجنبى للعمل، وكذلك عند انـتهاء خدمته لديه

لمختص بقرار منه المهن واألعمال والحرف التى يحظر على األجانب االشـتغال             يحدد الوزير ا   ):٣٠(مادة  

من هـذا   ) ٢٧(بـها، كما يحدد النسبة القصوى الستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة             

 . القانون 

 

 الباب الثانى

 عقد العمل الفردى

 ــــ

د بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت          تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعه        ):٣١(مادة  

 .إدارته أو إشرافه لقاء أجر 

 يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثالث نسخ، يحتفظ صاحب العمل                ):٣٢(مادة  

 .بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات االجتماعية المختص 

 : العقد على األخص البيانات اآلتية ويجب أن يتضمن 

 . اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ) أ(

 .اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم إلثبات شخصيته) ب(

 .طبيعة ونوع العمل محل التعاقد ) ج(

وإذا لـم   . ا النقدية والعينية المتفق عليهـا     األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزاي        ) د(

 .يوجد عقد مكتوب ، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات 



 ٢١٥

 .ويعطى صاحب العمل العامل إيصاالً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات 

دة تزيد علـى ثالثـة    تحدد مدة االختبار فى عقد العمل، وال يجوز تعيين العامل تحت االختبار لم         ):٣٣(مادة  

 . أشهر أو تعيينه تحت االختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد 

 

 الباب الثالث

 األجـور

 ـــ

 ينشأ مجلس قومى لألجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد األدنـى لألجـور علـى                 ):٣٤(مادة  

تدابير التى تكفل تحقيق التوازن بـين  المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة ، و بإيجاد الوسائل وال     

 . األجور واألسعار 

 من األجر األساسى    ٪٧كما يختص المجلس بوضع الحد األدنى للعالوات السنوية الدورية بما ال يقل عن              

 .الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات االجتماعية 

ة الدورية المشار إليهـا ، يعـرض   وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العالو  

األمر على المجلس القومى لألجور لتقرير ما يراه مالئماً مع ظروفها فى خالل ثالثين يوماً من تاريخ عرض                  

 . األمر عليه 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خالل ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلـس                 

 :  اآلتية ويضم فى عضويته الفئات

 . أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم  )١(

 . أعضاء يمثلون منظمات أصحاب األعمال تختارهم هذه المنظمات )٢(

 . أعضاء يمثلون االتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم االتحاد )٣(

سـاوى  ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة األولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معـاً وأن يت            

 . عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة 

 . ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته األخرى ونظام العمل به 

 .يحظر التمييز فى األجور بسبب اختالف الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة : )٣٥(مادة 

قية العمل الجماعى أو الئحة المنشأة ، فإذا لـم يحـدد             يحدد األجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو اتفا        ):٣٦(مادة  

األجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإال قدر األجر طبقاً لعرف المهنة فى                  

من ) ٧١(الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة                

من ) ٣٥ ،   ٣٤( لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين          هذا القانون تقدير األجر وفقاً    

 .هذا القانون 

إذا تم االتفاق على تحديد األجر باإلنتاج أو بالعمولة وجب أال يقل ما يحصل عليه العامـل عـن                   : )٣٧(مادة  

 . الحد األدنى لألجور 

بالعملة المتداولة قانوناً فى أحد أيام العمل وفى        تؤدى األجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل        : )٣٨(مادة  

 : مكانه مع مراعاة األحكام التالية 

 . العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على األقل فى الشهر ) أ(



 ٢١٦

إذا كان األجر باإلنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسـبوع                 ) ب(

حساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى األجر خالل األسبوع التالى لتسـليم                 على دفعة تحت ال   

 . ما كلف به 

فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على األكثر ما لـم يتفـق                    ) ج(

 . على غير ذلك 

وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إال إذا كان        إذا انتهت عالقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره          ) د(

العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمـل أداء أجـر العامـل وجميـع                      

 . مستحقاته فى مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بـهذه المستحقات 

 اإلنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضـافاً           يكون حساب متوسط األجر اليومى لعمال      ):٣٩(مادة  

إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فـى السـنة                   

األخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعليـة عـن ذات                    

 . الفترة

على صاحب العمل أن ينقل عامالً باألجر الشهرى إلى فئة عمال الــمياومة أو العمـال                يحظر  : )٤٠(مادة  

المعينين باألجر األسبوعى أو بالساعة أو باإلنتاج إال بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل                

 . فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها باألجر الشهرى

 إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عملـه وحالـت                  ):٤١(مادة  

 . دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، أعتبر كأنه أدى عمله فعالً واستحق أجره كامالً 

ف أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نص                

 . أجره 

العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينـة أو ممـا               ال يجوز لصاحب العمل إلزام       ):٤٢(مادة  

 .ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات 

 وفاء لما يكون قد أقرضه مـن        ٪١٠ال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من            : )٤٣(مادة  

لعقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكم على األجـور               مال أثناء سريان ا   

 .المدفوعة مقدماً 

من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضـى        ) ٧٧ ،   ٧٦ ،   ٧٥(مع مراعاة أحكام المواد     : )٤٤(مادة  

األحوال  ، ال يجوز فى جميع       ٢٠٠٠ لسنـة   ١فى مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقـم        

 مـن   ٪٢٥االستقطاع أو الحجز أو النـزول عن األجر المستحق للعامل ألداء أى دين إال فى حدود                

 .  فى حالة دين النفقة ٪٥٠هذا األجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامـل مـن أدوات أو                     

 . ت ، أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات مهما

 ويشترط لصحة النـزول عن األجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من                 

 . العامل 

الدخل علـى األجـر،     وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة               

وقيمة المـبالغ المسـتحقة وفقاً لقوانين التأمين االجتماعى ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فـى                 

 . حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة 



 ٢١٧

لمعـد  ال تبرأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل بما يفيد استالم األجر فى السجل ا                 : )٤٥(مادة  

 .لذلك أو فى كشوف األجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات األجر 

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من األطفال أجورهم أو مكافآتـهم : )٤٦(مادة 

 .أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته 

 

 الباب الرابع

 إلجازاتا

 ـــ

 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملـة، تـزاد إلـى    ٢١تكون مدة اإلجازة السنوية    : )٤٧(مادة  

ثالثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثـر، كمـا تكـون                   

سـاب اإلجـازة أيـام      اإلجازة لمدة ثالثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، وال يدخل فى ح             

 . عطالت األعياد والمناسبات الرسمية والراحة األسبوعية 

 وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قـد                    

 . أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل 

ال الذين يعملون فـى األعمـال الصـعبة أو          وفى جميع األحوال تزاد مدة اإلجازة السنوية سبعة أيام للعم         

الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخـذ                  

 . رأى الجهات المعنية 

 . من هذا القانون اليجوز للعامل النـزول عن اجازته ) ٤٨( ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 

يحدد صاحب العمل مواعيد اإلجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، وال يجوز قطعهـا              : )٤٨(مادة  

 . إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل 

 ويلتزم العامل بالقيام باإلجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام                

 . بلها باإلجازة سقط حقه فى اقتضاء مقا

وفى جميع األحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتـها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيـام                  

متصلة على األقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد اإلجازات أو األجر المقابل لـه كل ثالث سـنوات                  

سنوية استحق األجر المقابـل لــهذا       على األكثر فإذا انتهت عالقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته ال           

 . الرصيد 

 . وال يجوز تجزئة اإلجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة لألطفال 

للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدماً ألداء االمتحان فى إحدى مراحل : )٤٩(مادة 

 .  عشر يوماً على األقل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه باإلجازة بخمسة

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة اإلجازة، أو يستـرد ما أداه من أجر عنـها ،                  : )٥٠(مادة  

 .إذا ثبت اشتغالـه خاللـها لدى صاحب عمل آخـر ، وذلك دون إخالل بالجزاء التأديبى 

وز ستة أيام خالل السنـة ، وبحد أقصى        للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجا         : )٥١(مادة  

 . يومان فى المرة الواحدة، وتحسب اإلجازة العارضة من اإلجازة السنوية المقررة للعامل 



 ٢١٨

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى األعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المخـتص                : )٥٢(مادة  

 . بحد أقصى ثالثة عشر يوماً فى السنة 

 العمل تشغيل العامل فى هذه األيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فـى هـذه                  ولصاحب

 . الحالة باإلضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا األجر 

 للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامـل                 ):٥٣(مادة  

رة بيت المقدس ، وتكون هذه اإلجازة مرة واحدة طـوال مـدة             لمدة شهر ألداء فريضة الحج أو زيا      

 . خدمته 

للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبيـة المختصـة، ويسـتحق                : )٥٤(مادة  

 . العامل خاللـها تعويضاً عن األجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين االجتماعى 

) ٨(،  ) ١( المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنـها أحكام المادتين          ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى     

 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضـية كـل ثـالث               ١٩٥٨ لسنة   ٢١من القانون رقم    

 من أجـره ثـم      ٪٧٥سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجـر كامل ثم ثمانية أشـهر بأجر يعادل               

 . ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ثالثة أشهر بدون أجر

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما لـه أن يطلب                  

 .تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لـه رصيد يسمح بذلك

 هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمـل            من) ٤٩(مع مراعاة ما ورد بالمادة      : )٥٥(مادة  

 . بالمنشأة الشروط واألوضاع الخاصة باإلجازات الدراسية مدفوعة األجر التى تمنح للعمال

 

 الباب الخامس

 واجبات العمال ومساءلتهم

 الفصل األول

 واجبات العمال

 ـــــ

 : يجب على العامل ):٥٦(مادة 

 الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولـوائح العمـل                 أن يؤدى بنفسه  ) أ(

 .وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد

مل المنـوط   أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق الع             ) ب(

به ، إذا لم يكن فى هذه األوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو اآلداب العامة ولم يكن فى                      

 . تنفيذها ما يعرض للخطر 

أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع اإلجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمـل أو مخالفـة                  ) ج(

 .مواعيده 

 على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخـرى ،                   أن يحافظ ) د(

 . وأن يقوم بجميع األعمال الالزمة لسالمتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد 

 .أن يحسن معاملة عمالء صاحب العمل) هـ(



 ٢١٩

 .هم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بـهاأن يحترم رؤساءه وزمالءه فى العمل ، وأن يتعاون مع) و(

 .أن يحافظ على كرامة العمل ، وأن يسلك المسلك الالئق به ) ز(

 .أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سالمة المنشأة وأمنها) ح(

وفقاً أن يحافظ على أسرار العمل ، فال يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو                 ) ط(

 . للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل 

أن يخطر جهـة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامتـه وحالته االجتماعية وموقفه من أداء              ) ى(

الخدمة العسكرية والبيانات األخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجـها فى السجل الخـاص بـه، وبكـل                 

 . يان من البيانات السابقـة فى المواعيد المحددة لذلك تغيـير يطرأ على ب

أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافيـاً أو لتأهيلـه                 ) ك(

 .للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة باالشتراك مع المنظمات النقابية المختصة 

 :العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره باألعمال اآلتية  يحظر على ):٥٧(مادة 

 .االحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل) أ(

العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بـهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو ال                    ) ب(

 .لتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل يتفق مع كرامة العمل أو يمكِّن الغير أو يساعده على ا

ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو االشـتراك فـى              ) ج(

 .نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عامالً 

 الذى يمارسـه صـاحب      االقتراض من عمالء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثالً للنشاط          ) د(

 .العمل وال يسرى هذا الحظر على االقتراض من المصارف 

قبول هدايا أو مكافآت أو عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته                 ) هـ(

 . بغير رضاء صاحب العمل 

ماعات داخل مكـان العمـل     جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجت            ) و(

 .بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية 

 

 الفصل الثانى

 التحقيق مع العمال ومساءلتهم

 ــــ

 على صاحب العمل أن يضع الئحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعـد تنظـيم                ):٥٨(مادة  

 والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة اإلدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخـذ رأى                العمل

المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على الالئحة ، فإذا لم تقم الجهـة اإلداريـة                  

افذة ، وللـوزير  بالتصديق أو االعتراض على الالئحة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت ن         

 .المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب األعمال

 .وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه الالئحة فى مكان ظاهر

 .صلة بالعمل  يشـترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا ):٥٩(مادة 



 ٢٢٠

مـن  ) ٦٠(وتحدد الئحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لـها مما هو منصوص عليه فى المادة              

 .هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة 

وال يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ االنتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر مـن ثالثـين                   

 .يوماً 

 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبيـة               ):٦٠(مادة  

 :فى كل منشأة هى 

 .اإلنذار ) ١(

 .الخصم من األجر ) ٢(

 . تأجيل موعد استحقاق العالوة السنوية لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر ) ٣(

 . لسنوية بما ال يجاوز نصفها الحرمان من جزء من العالوة ا) ٤(

 . سنة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على) ٥(

 .خفض األجر بمقدار عالوة على األكثر ) ٦(

 .الخفض إلى وظيفة فى الدرجة األدنـى مباشرة دون إخالل بقيمة األجر الذى كان يتقاضاه ) ٧(

 .الفصل من الخدمة وفقاً ألحكام هذا القانون ) ٨(

ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد علـى                 : )٦١(مادة  

أجر خمسة أيام ، وال يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر مـن أجـر                    

 .خمسة أيام فى الشهر الواحد 

 .مقصود بذلك هو األجر األساسى اليومى للعامل وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من األجر أعتبر أن ال

ال يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما ال يجـوز لــه                  : )٦٢(مادة  

من هذا القانون وبـين أى جـزاء        ) ٦١(الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة           

 .أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على 

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة                : )٦٣(مادة  

العامل عنها ، متى وقعت المخالفة الجديدة خالل ستة أشهر من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجـزاء                 

 .السابق 

ء على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعـه               يحظر توقيع جزا  : )٦٤(مادة  

وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خالل سبعة أيام على األكثـر                  

من تاريخ اكتشاف المخالفة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثالً عنهـا لحضـور                 

 .التحقيق 

ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها باالنذار أو الخصم من األجر الذى ال يزيد مقداره على أجر يـوم                   

 .واحد أن يكون التحقيق شفاهه ، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء 

 . وفى جميع الحاالت يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً 

لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونيـة أو                  : )٦٥(مادة  

أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشـأة بشـرط أال يقـل                   

 .المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه 



 ٢٢١

وقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة ال تزيد على ستين يوماً مع صرف أجـره               لصاحب العمل أن ي   : )٦٦(مادة  

مـن هـذا    ) ٧١(كامالً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها فى المادة               

 .القانون فصله من الخدمة 

ة أو اآلداب العامـة أو      إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو األمان           : )٦٧(مادة  

اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً ، وعليه أن يعرض األمر                 

 .من هذا القانون خالل ثالثة أيام من تاريخ الوقف) ٧١(على اللجنة المشار إليـها فى المادة 

 من تاريخ العرض، فإذا وافقت علـى         وعلى اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خالل سبعة أيام          

الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كـامالً مـن                   

 .تاريخ وقفه 

فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءتـه وجـب                 

 . كاملة وإال أعتبر عدم إعادته فصالً تعسفياً إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته

 . وإذا ثبت أن اتـهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف 

مـن هـذا   ) ٧١(يكون االختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها فى المادة            : )٦٨(مادة  

 .القانون 

 . باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون توقيع 

 . ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ثالثة أيام

 :ال يجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحاالت اآلتية: )٦٩(مادة 

 .ال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة إذا ثبت انتح) ١(

إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل                ) ٢(

  .الجهات المختصة بالحادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 

 بشرط أن تكـون  –اتباعها لسالمة العمال والمنشأة    إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات الالزم         ) ٣(

 . رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك -هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر

إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خالل السنة الواحدة أو أكثر مـن           ) ٤(

نذار كتابـى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل          عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إ       

 .للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة األولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية 

 .إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بـها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة ) ٥(

 .فسة صاحب العمل فى ذات نشاطه إذا قام العامل بمنا) ٦(

 .إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة ) ٧(

إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسـيم علـى                    ) ٨(

 .أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه 

من الكتاب الرابع مـن هـذا       ) ١٩٤(إلى  ) ١٩٢(لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من         إذا  ) ٩(

 .القانـون 



 ٢٢٢

 إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل  :)1() ٧٠(مادة 

تسويته ودياً، فإذا لم تتم أن يطلب من الجهة اإلدارية المختصة خالل سبعة أيام من تاريخ النـزاع 

التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة 

من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من ) ٧١(القضائية المشار إليها فى المادة 

منهما التقدم للجهة اإلدارية بطلب تاريخ النـزاع وإال سقط حقه فى عرض األمر على اللجنة، وألى 

 . "لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خالل الموعد المشار إليه 

تشكل بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصـاص قضـائى               : )2 ()٧١(مادة  

 :من

 .لسلطة القضائية  اثنين من القضاة تكون الرئاسة ألقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون ا-

 . مدير مديرية القوى العاملة والـهجرة المختص أو من ينيبه -

 . ممثل عن االتحاد العام لنقابات عمال مصر -

 .ممثل عن منظمة أصحاب األعمال المعنية  -

 .ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم القاضيان الممثالن فيها

للجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل               وتختص ا 

 .اللجنة فى النـزاع المعروض عليها خالل ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها

 وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت                  

 . صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وأن يؤدى إليه ما لم يصرف لـه من مستحقات الطلب ألزمت 

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصالً تعسـفياً يسـتوجب                   

 . من هذا القانون ) ١٢٢(التعويض طبقاً للمادة 

 .عويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك  وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالت

 . ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه 

 وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد                 

 .ب العمل يحكم لـه به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لـه لدى صاح

 . وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك

 . ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونـى المرافعات واإلثبات فى المواد المدنية والتجارية 

الة تعادل األصوات يـرجح الجانـب        يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى ح        :) 3() ٧٢(مادة  

 .الذى منه رئيسها

ويكون قرار اللجنة مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة االبتدائية، وذلك بعـد وضـع الصـيغة                  

 .التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة االبتدائية المختصة

 المختصـة وفقـاً ألحكـام قـانون         ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة االستئنافية         

 .المرافعات المدنية والتجارية 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٠مستبدلة بالقانون رقم )   1(
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٠مستبدلة بالقانون رقم )   2(
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٠مستبدلة بالقانون رقم )  3(



 ٢٢٣

 إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتالف مهمات أو آالت أو خامات أو منتجات                  ): ٧٣(مادة  

 .يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف 

إخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على أال يزيد            ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق و     

 . ما يقتطع لـهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد

من هذا القـانون  ) ٧١(ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها فى المادة     

 .ووفقاً للمدد واإلجراءات الواردة بـها 

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره لإلتالف أو قضى لـه بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطـع                    

 .دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة 

وال يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق االقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعهـا                 

 .أجر شهرين 

ال تخل األحكام الواردة بـهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية ألعضاء مجالس             : )٧٤ (مادة

 .إدارة المنظمات النقابية 

على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص ، مع بيان سبب                 : )٧٥(مادة  

رد لـها حساباً خاصاً ، ويكون التصرف فيها طبقـاً لمـا    توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يف      

 .يقرره الوزير المختص باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 

 الباب السادس

 تنظيم العمل

 ـــ

ال يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى أو اتفاقية : )٧٦(مادة 

 أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً العمل الجماعية ،

لوقوع حادث أو إلصالح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، 

ولـه أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ال يختلف عنه اختالفاً جوهرياً بشرط عدم 

 .وق العامل المساس بحق

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقنى فـى                 

 .المنشأة 

على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على األخص، اسمه ومهنته ودرجة مهارته         : )٧٧(مادة  

وتاريخ بداية خدمته وأجره ، وبيان مـا يـدخل          عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته االجتماعية        

عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نــهاية                

 .خدمته وأسباب ذلك 

وعليه أن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره الئحة المنشأة وأيـة                  

 .بخدمة العامل ، وال يجوز االطالع على هذه البيانات إال لمن رخص له قانوناً بذلك أوراق أخرى تتعلق 

 .وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على األقل تبدأ من تاريخ انتهاء عالقة العمل



 ٢٢٤

تـزم  يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل ، كما يل           : )٧٨(مادة  

بإعادته إلى تلك الجهة خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل ألحد األسباب المبينة فى القانون،                 

 .إال إذا رفض العامل كتابة العودة خالل المدة المذكورة 

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة اإلدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل فى نـهاية المـدة                   

كورة إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولـهذه الجهة استرداد ما أنفقتـه بطريـق                    المذ

 .الحجز اإلدارى 

إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلـك فـى                   : )٧٩(مادة  

مال صاحب العمل األصلى فـى      منطقة عمل واحدة وجب على هذا األخير أن يسوى بين عماله وع           

 .جميع الحقوق ويكون األخير متضامناً معه فى ذلك 

 

 الفصل األول

 ساعات العمل وفترات الراحة

 ـــــ

 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فـى المنشـآت          ١٩٦١ لسنة   ١٣٣مع عدم اإلخالل بأحكام القانون      : )٨٠(مادة  

أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعـين          الصناعية ، ال يجوز تشغيل العامل تشغيالً فعلياً         

 . ساعة فى األسبوع، وال تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد األقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض                

 . الصناعات أو األعمال التى يحددها 

 تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل فـى مجموعهـا عـن                  يجب أن : )٨١(مادة  

 . ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة أال يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة 

 ألسباب فنية أو لظروف التشغيل      -وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحاالت أو األعمال التى يتحتم            

ر العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد األعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيهـا فتـرات                    استمرا –

 . راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية 

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث ال تتجاوز الفترة بين بدايـة سـاعات العمـل                 : )٨٢(مادة  

لواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كـان  ونـهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم ا     

 .العامل أثناءها فى مكان العمل 

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحـددها الـوزير المخـتص                 

 .بقرار منه بحيث ال تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد 

ب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسـبوعية ال تقـل عـن أربـع                   يج: )٨٣(مادة  

وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على األكثر، وفى جميع األحـوال تكـون الراحـة                  

 . األسبوعية مدفوعة األجر 

يدة عن العمران وفى األعمال     استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة ، يجوز فى األماكن البع           : )٨٤(مادة  

التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمـل تجميـع الراحـات األسـبوعية                 

المستحقة للعامل عن مدة ال تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد الئحة تنظيم العمـل والجـزاءات قواعـد                 



 ٢٢٥

قل عدد عمالـها عن عشـرة ،       الحصول على الراحات األسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى ي        

 .قواعد تنظيم الراحات األسبوعية المجمعة بـها وفقاً للقرارات التى تصدرها المنشأة

ويراعى فى حساب مدة الراحات األسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى اقرب موقع به                 

 . مواصالت وتنتهى ساعة العودة إليه 

من هذا القانون ، ) ٨٤، ٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠(التقيد باألحكام الواردة بالمواد لصاحب العمل عدم : )٨٥(مادة 

إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط فى هذه 

الحاالت إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بمبررات التشغيل اإلضافى والمدة الالزمة إلتمام العمل 

 . قة كتابية منها والحصول على مواف

وفى هذه الحالة يستحق العامل باإلضافة إلى أجره األصلى أجراً عن ساعات التشغيل اإلضافية حسبما يتم                

 االتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ، بحيث ال يقل عن األجر الذى يستحقه العامل مضـافاً إليـه                     

 .  العمل الليلية  عن ساعات٪٧٠ عن ساعات العمل النهارية ، و ٪٣٥

فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليــوم ، ويمنحـه صـاحب           

 . العمل يوماً أخر عوضاً عنه خالل األسبوع التالى

 . وفى جميع األحوال ال يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد 

صاحب العمل أن يضع على األبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول ، وكـذلك               على  : )٨٦(مادة  

فى مكان ظاهر بالمنشأة جدوالً ببيان يوم الراحة األسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة              

 .لكل عامل ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل 

 : من هذا القانون على ) ٨٤ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠(ال تسرى أحكام المواد : )٨٧(مادة 

 . الوكالء المفوضين عن صاحب العمل ) ١(

 . العمال المشتغلين باألعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل ) ٢(

 . العمال المخصصين للحراسة والنظافة ) ٣(

األقصى لساعات العمل الفعلية واإلضافية فيها بقرار       الحد  ) ٣ ،   ٢(وتحدد األعمال المشار إليها فى البندين       

من ) ٨٥(من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم فى هذين البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة                

 . هذا القانون 

 الفصل الثانى

 تشغيل النساء

 ــــ

ء العامالت جميع األحكام المنظمة لتشغيل      مع عدم اإلخالل بأحكام المواد التالية تسرى على النسا        : )٨٨(مادة  

 . العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم 

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد األحوال واألعمال والمناسبات التى اليجوز فيهـا تشـغيل              : )٨٩(مادة  

 .النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً 

 يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد األعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخالقياً ، وكذلك األعمال               :)٩٠(مادة  

 .التى ال يجوز تشغيل النساء فيها 



 ٢٢٦

للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتــها           : )٩١(مادة  

لمدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم          تسعون يوماً بتعويض مساو لألجر الشامل تشمل ا       

 . شهادة طبية مبيناً بـها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه

 . وال يجوز تشغيل العاملة خالل الخمسة واألربعين يوماً التالية للوضع 

 . وال تستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة 

احب العمل فصل العاملة أو إنـهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينـة بالمـادة              يحظر على ص  : )٩٢(مادة  

 . السابقة 

ولصاحب العمل حرمانـها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة اإلجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها                 

 . ءلة التأديبية منه إذا ثبت اشتغالـها خالل اإلجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم اإلخالل بالمسا

 –يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خالل األربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع :  )٩٣(مادة 

 الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ال تقل كل منهما عن نصف –فضالً عن مدة الراحة المقررة 

 . ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين 

 . تان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما أى تخفيض فى األجر وتحسب هاتان الفتر

 لسـنة  ١٢من قانون الطفل الصادر بالقانون رقـم  ) ٧٢(مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة       : )٩٤(مادة  

 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عامالً فأكثر الحق فى الحصول على إجـازة           ١٩٩٦

ن أجر لمدة ال تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها،وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من مرتين طوال                بدو

 .مدة خدمتها 

يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عامالت فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع             : )٩٥(مادة  

 . العمال نسخة من نظام تشغيل النساء 

لذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشـئ داراً للحضـانة أو               على صاحب العمل ا   : )٩٦(مادة  

يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العامالت بالشروط واألوضاع التى تحدد بقرار مـن الـوزير                

 . المختص 

كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحـدة أن تشـترك فـى تنفيـذ االلتـزام       

 . صوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط واألوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص المن

 . يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العامالت فى الزراعة البحتة ) ٩٧(مادة 

 

 الفصل الثالث

 تشغيل األطفال

 ـــ

عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام       كل من بلغ الرابعة      – فى تطبيق أحكام هذا القانون       – يعتبر طفالً    ):٩٨(مادة  

 . التعليم األساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة 

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفالً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصـق                  

 .عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص 



 ٢٢٧

ناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم األساسى ، أو أربع عشرة            يحظر تشغيل األطفال من اإل    : )٩٩(مادة  

 . سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة 

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل األطفال والظروف والشروط واألحوال التى            : )١٠٠(مادة  

ال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السـن           يتم فيها التشغيل ، وكذلك األعم     

 . المختلفة 

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر                : )١٠١(مادة  

لتناول الطعام والراحة ال تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيـث                  

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمـل إضـافية أو         .  يشـتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة         ال

 . تشغيله فى أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية 

 .  وفى جميع األحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً

 : يل طفل أو أكثرعلى صـاحب العمل الذى يقوم بتشغ: )١٠٢(مادة 

 . أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على األحكام التى يتضمنها هذا الفصل ) أ(

 . أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمـل وفترات الراحــة معتمداً من الجهة االدارية المختصة ) ب(

 لديه واألعمال المكلفـين بــها وأسـماء         أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء األطفال العاملين       ) ج(

 . األشخاص المنوط بـهم مراقبة أعمالـهم 

 . ال تسرى أحكام هذا الفصل على األطفال الذين يعملون فى أعمال الزراعة البحتة : )١٠٣(مادة 

 

 الباب السابع

 انقضاء عالقة العمل

 ــــــ

 .ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته : )١٠٤(مادة 

 عند انقضاء خمـس     –ض  ـه دون تعوي  ؤهاـنافإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل           

  .أشهرهاء بثالثة ـ وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل اإلن–سنوات 

 .هاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة ـوتسرى أحكام الفقرة السابقة على حاالت إن

من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر           ) ١٠٦( أحكام المادة    مع مراعاة : )١٠٥(مادة  

 .عتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة ا،  طرفاه فى تنفيذه

 .وال يسرى ذلك على عقود عمل األجانب  

صريح بين طرفيه وذلـك     محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق        الإذا انتهى عقد العمل      ):١٠٦(مادة  

 .لمدة أو لمدد أخرى

 )١٠٤(ه وفقاً ألحكام المادة     ؤهاـ، جاز للعامل إن    سنوات فإذا زادت مدد العقد األصلية والمجددة على خمس       

 .من هذا القانون 

، فـإذا اسـتغرق هـذا        العملهذا  ، انتهى العقد بإنجاز      إذا أبرم عقد العمل إلنجاز عمل معين      : )١٠٧(مادة  

 .از العمل ـهاء العقد قبل تمام إنجـ مدة تزيد على خمس سنوات ال يجوز للعامل إناإلنجاز



 ٢٢٨

إذا انتهى عقد العمل المبرم إلنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمـل،        : )١٠٨(مادة  

 .أعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة 

لمبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلـك            إذا انتهى عقد العمل ا    : )١٠٩(مادة  

 .لعمل أو أعمال أخرى مماثلة 

ها على خمس سنوات، ال يجوز للعامـل        ـفإذا زادت مدة إنجاز العمل األصلى واألعمال التى جدد العقد ل          

 .هاء العقد قبل تمام إنجاز هذه األعمال ـإن

، إذا كـان   من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية)١٩٨ ( المادةمع عدم اإلخالل بحكم   : )١١٠(مادة  

هاؤه بشرط أن يخطر الطرف اآلخر كتابة قبـل         ـعقد العمل غير محدد المدة،جاز لكل من طرفيه إن        

 .هاء ـاإلن

بـوت  من هذا القانون أو ث    ) ٦٩(وال يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إال فى حدود ما ورد بالمادة               

 .عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة 

هاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو االجتماعيـة           ـكما يجب أن يستند العامل فى اإلن       

 .أو االقتصادية 

 .مناسب لظروف العملهاء فى وقت ـويراعى فى جميع األحوال أن يتم اإلن 

هاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامـل لـدى            نـإلخطار قبل اإل  يجب أن يتم ا   : )١١١(مادة  

 .  إذا زادت هذه المدة على عشر سنواتأشهرهاء بثالثة ـصاحب العمل عشر سنوات، وقبل اإلن

 .هاء على شرط واقف أو فاسخ ـال يجوز تعليق اإلخطار باإلن: )١١٢(مادة 

سلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمـل وحتـى            ويبدأ سريان مهلة اإلخطار من تاريخ ت      

 .تاريخ انتهاء مهلة اإلخطار 

خطار إال من اليوم التـالى      اإله وال تحتسب مهلة     إجازاتال يجوز توجيه اإلخطار للعامل خالل       : )١١٣(مادة  

  .إلجازةالنتهاء ا

ـ      خطار يوقف سري  إل مرضية خالل مهلة ا    إجازةوإذا حصل العامل على      ها ـان هذه المهلة وال يبدأ سريان

  .جازةمن جديد إال من اليوم التالى النتهاء تلك اإل

يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة اإلخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عنـه،               : )١١٤(مادة  

 .المهلة هذه وينتهى العقد بانقضاء 

من شرط اإلخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز االتفـاق علـى           ال يجوز االتفاق على اإلعفاء      : )١١٥(مادة  

 .زيادة هذه المدة 

هاء العقد مـن    ـويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة اإلخطار كلها أو بعضها فى حالة إن              

 .جانب العامل 

ماً كـامالً فـى     هاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يو         ـإذا كان اإلخطار باإلن   : )١١٦(مادة  

وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجره عن يوم          ،  ى ساعات أثناء األسبوع     ـاألسبوع أو ثمان  

 .أو ساعات الغياب 

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغيـاب                  

 .على األقل 



 ٢٢٩

مع احتساب مدة خدمة العامـل      ،  لعامل من العمل أثناء مهلة اإلخطار        لصاحب العمل أن يعفى ا     :)١١٧(مادة  

مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره                 

 .عن مهلة اإلخطار 

أن يؤدى  هى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة اإلخطار التزم ب             ـإذا أن : )١١٨(مادة  

 .للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها 

، ويستمر صاحب العمـل   سب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العاملتحوفى هذه الحالة  

 .فى تحمل األعباء وااللتزامات المترتبة على ذلك

 .لعقد ينتهى من وقت تركه العمل هاء صادراً من جانب العامل فإن اـأما إذا كان اإلن

ال يعتد باستقالة العامل إال إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خالل                : )١١٩(مادة  

االستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر االستقالة كأن       للعامل بقبول   أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل       

 .لم تكن 

 :هاء األسباب اآلتيةـ من المبررات المشروعة والكافية لإلنال تعتبر: )١٢٠(مادة 

 .اللون أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى ) أ (

 .ى فى نطاق ما تحدده القوانين ـانتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقاب) ب(

 .  صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمالممارسة) ج(

تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلماً من إخـالل بـالقوانين أو            ) د(

 .اللوائح أو عقود العمل 

 .توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل  )ـه(

  .إلجازاتمل لحقه فى ااستخدام العا) و(

هاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القـانون              ـ للعامل إن  :)١٢١(مادة  

أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو الئحة النظام األساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحـد                   

 .ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله 

 . هاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروعـهاء فى هذه الحاالت بمثابة إنـيعتبر اإلنو

هى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف اآلخر عن              ـإذا أن : )١٢٢(مادة  

 . هاءـالضرر الذى يصيبه من جراء هذا اإلن

 ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليهـا          جانب صاحب العمل  هاء بدون مبرر صادراً من      ـفإذا كان اإلن  

من هذا القانون بطلب التعويض ، وال يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عـن أجـر                  ) ٧١(فى المادة   

 .شهرين من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة 

 .اً وال يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانون

 .ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة: )١٢٣(مادة 

وال ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إال إذا كان قد أبرم العتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو                  

 .بنشاطه الذى ينقطع بوفاته

مل ألسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهـة         وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب الع        

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كامالً عن الشهر         ،  نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً         

 . التأمين االجتماعىقوانين لقواعد  ه طبقاـالذى توفى فيه والشهرين التاليين ل



 ٢٣٠

ثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب           ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الج      

 .أسرته نقله إليها 

 .ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز : )١٢٤(مادة 

مل آخر  هذا العجز إال إذا ثبت عدم وجود ع       ـفإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فال تنتهى عالقة العمل ب          

لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل اآلخر وفقاً                  

 .ألحكام قانون التأمين االجتماعى 

 وإذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمـل                   

 .تأمين االجتماعى مع عدم االخالل بأحكام قانون ال

 .ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة  :)١٢٥(مادة 

ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدتـه         ،  هاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين        ـويجوز لصاحب العمل إن   

 . السن، ففى هذه الحالة ال ينتهى العقد إال بانقضاء مدته هتمتد إلى ما بعد بلوغه هذ

ن التأمين االجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعـاش    ونا األحوال يجب عدم اإلخالل بأحكام ق      وفى جميع 

 . السن استكماالً للمدة الموجبة الستحقاق المعاش هوبحق العامل فى االستمرار فى العمل بعد بلوغه هذ

 عن كل سـنة مـن       يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر            : )١٢٦(مادة  

ـ  لم تكن إذا  ها، وذلك   ـوأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ل        ،  السنوات الخمس األولى   ه ـل

حقوق عن هذه المدة وفقاً ألحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليهـا فـى قـانون                 

 .التأمين االجتماعى 

 ةنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشـر       تستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن س        و

 . السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه هوذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذ

ـ هاء عقد العمل لمرض العامل إال إذا اسـتنفد العامـل            ـيحظر على صاحب العمل إن    : )١٢٧(مادة   ه إجازات

ه السنوية المسـتحقة    إجازاتجتماعى، باإلضافة إلى متجمد     المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين اال      

 .له

 قبل مضى خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ          دهاء العق ـوعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إن        

 . العامل إلجازاته داستنفا

 .هاء العقد لمرض العاملـإذا شفى العامل قبل تمام اإلخطار امتنع على صاحب العمل إن ف

للعاملة أن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملهـا                  : )١٢٨(مادة  

أو ألحكام قانون    ألحكام هذا القانون     ها وفقاً ـها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة ل        ـأو إنجاب 

 .التأمين االجتماعى 

ة فى الفقرة السابقة أن تخطر صـاحب العمـل          نهاء العقد لألسباب المبي   ـوعلى العاملة التى ترغب فى إن     

 من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تـاريخ الوضـع               أشهركتابة برغبتها فى ذلك خالل ثالثة       

 .بحسب األحوال 

مبرماً إلنجاز عمل معين إذا حكـم        لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو          : )١٢٩(مادة  

مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشـرف أو األمانـة أو           أو بعقوبة   هائياً بعقوبة جناية    ـنعلى العامل   

 .تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة  اآلداب العامة، وذلك ما لم



 ٢٣١

يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبـين                 : )١٣٠(مادة  

الخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤديه، والمزايا التى كان يحصل            فيها تاريخ التحاقه ب   

 .عليها 

ة وذلك أثنـاء    ـته المهني اءوللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكف            

 .هايتهـسريان العقد وفى ن

 .هاء عالقة العملـان يتقاضاه وسبب إنويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار األجر الذى ك

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شـهادات أو                    

 .أدوات فور طلبها 

 

 الكتاب الثالث

 التوجيه والتدريب المهنى

 ــــ

 :انى المبينة قرين كل منها  يقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات اآلتية المع):١٣١(مادة 

مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى األكثر مالءمة لقدراتـه واسـتعداده              : بالتوجيه المهنى   

 .وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتـها 

ـ        : بالتدريب المهنى    اب وتنميـة المعـارف والمهـارات       الوسائل التى من شأنـها تمكين الفرد من اكتس

 .والقدرات الالزمة إلعداده للعمل المناسب 

 

 الباب األول

 تنظيمات التدريب المهنى

 ــــــــ

يشكل المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمـل بـه ،               : )١٣٢(مادة  

ة لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنـامج       قرار من رئيس الجمهورية ، ويتولى رسم السياسة القومي        

 .قومى لتنميتها واستخدامها االستخدام األمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة 

ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية االعتبارية العامـة، يتبـع الـوزير               : )١٣٣(مادة  

كز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين       المختص ، وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مرا       

 . احتياجات سوق العمل المحلى والخاص 

ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظريـة ،               

 . ونظم االختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن 

شكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظـام          ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بت     

العمل به وفروعه فى المحافظات والئحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب اتباعـه               

 . ونظام الرقابة على أمواله 

 :تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من : )١٣٤(مادة 



 ٢٣٢

صافى أرباح المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة  من ٪١ -١

 . عمال 

 .  ما تخصصه له الدولة من موارد -٢

 االعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها الالئحة -٣

 . التنفيذية للصندوق 

 . اموال الصندوق ، طبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية للصندوق عائد استثمار -٤

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من 

 . سنة مالية إلى أخرى 

جهاز المركزى ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة ال

 . للمحاسبات

 

 الباب الثانى

 الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى

 ـــــ

ال يجوز ألية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إال إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات                : )١٣٥(مادة  

على لتنميـة   المساهمة أو التوصية باألسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس األ           

من هذا القانون الحد األدنـى لرأسمال كل مـن         ) ١٣٢(الموارد البشرية المنصوص عليه فى المادة       

 .هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب 

 : ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة 

، ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤أة وفقاً للقانون رقم     الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات األهلية المنش      ) ١(

 .والتى تـزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون 

 .الجهات التى تنشئها وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والـهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية ) ٢(

 .الجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهنى للمعوقين) ٣(

 .نشآت التى تتولى تدريب عمالـها الم) ٤(

يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة            ) ١٣٦(مادة  

 .من الفقرة الثانية من المادة السابقة ) ٤ ، ٣ ، ٢(باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البنود 

 . وإجراءات منح الترخيص وقيده فى السجل الخاصويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد 

 .ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لـها بمزاولة عمليات التدريب المهنى 

وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون بالحصول على التـرخيص               

 .لعمل بهذا القانون المشار إليه خالل سنة من تاريخ ا

 .ويلغى الترخيص فى حالة اإلخالل بأى شرط من شروطه 

 

 الباب الثالث

 مزاولة عمليات التدريب المهنى



 ٢٣٣

 ــــ

 تلتزم الجهات المرخص لـها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضـعها علـى               ):١٣٧(مادة  

 :عية فى ذلك األجهزة المعنية بالوزارة المختصة العتمادهـا، مرا

 .الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين لاللتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب ) ١(

مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجاالت التدريب وعدد السـاعات المخصصـة              ) ٢(

 .لـها 

 .مستويات ونوعيات المدربين ) ٣(

 . االنتهاء من البرنامجمستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد) ٤(

 .أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة ) ٥(

 ويتم اعتماد البرامج المقدمة خالل ستين يوماً من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار 

 .اعتماداً لـهذه البرامج 

ص لـهم بذلك من الـوزارة  يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهنى أن يرخ : )١٣٨(مادة  

 .المختصة 

 .ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحاالت إلغائه 

 . ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لـهم ، يتم التأشير فيه بحاالت إلغاء التراخيص 

 

 الباب الرابع

 لة الحرفقياس مستوى المهارة وترخيص مزاو

 ـــــ

تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب المهنى أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج              : )١٣٩(مادة  

 .التدريـبى الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه 

ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات األخرى التى تدون فى هذه الشهادة ، وكذلك األحكام الخاصـة                 

بقياس مستوى المهارة والجهات التى تختص بتحديد هذا المستوى، والحرف التى تخضـع لــهذا القيـاس،                 

وكيفية إجرائه وشروط التقدم لـه والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشـهادات التـى تمنحهـا                   

ت التى يجب إثباتـها فى تلـك  الجهات التى تتولى هذا اإلجراء، ودرجات المهارة التى تقدرها ، وجميع البيانا       

 .الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما ال يجاوز أربعين جنيهاً وحاالت االعفاء من هذا الرسم 

على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشـار                : )١٤٠(مادة  

 المختصة بطلب الحصـول على ترخيص مزاولـة        إليها فى المادة السابقة ، التقـدم للجهة اإلدارية       

 .الحرفـة 

ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل فى إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشـار إليه بالفقرة               

 .السابقة، إال إذا كان العامل حاصالً على الترخيص المذكور 

بى ، شروط وقواعـد وإجـراءات مـنح          ويحدد بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى التنظيم النقا          

 .الترخيص والرسم المقرر له بما ال يجاوز أربعين جنيهاً،وحاالت االعفاء منه

 



 ٢٣٤

 

 الباب الخامس

 التدرج

 ــــ

 .يعتبر متدرجاً كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة : )١٤١(مادة 

 .ظمة للتدرج المهنى ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد واإلجراءات المن

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوباً وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعـة                : )١٤٢(مادة  

والمكافأة فى كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على أال تقل فى المرحلة األخيرة عن الحـد األدنــى                  

 .تدرج فيها لألجر المحدد لفئة العمال فى المهنة أو الصنعة التى ي

لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صالحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم                : )١٤٣(مادة  

 .المهنة أو الصنعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهى االتفاق 

 . األقلويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنـهاء االتفاق الطرف اآلخر بذلك قبل ثالثة أيام على

تسرى على المتدرجين األحكام الخاصة باإلجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص           : )١٤٤(مادة  

 .من هذا القانون)٨٧(إلى) ٨٠(ومن ) ٥٥(إلى ) ٤٧(عليها فى المواد من 

 

 الكتاب الرابع

 عالقات العمل الجماعية

 الباب األول

 التشاور والتعاون

 ــــــ

رار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم فـى عضـويته ممثلـين               يشكل بق : )١٤٥(مادة  

للجهات المعنية وعدداً من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال              

تختارهم منظماتـهم بالتساوى بينهم ، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس              

 :ما يلىعلى وجه الخصوص 

 . إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعالقات العمل -أ

 . إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها -ب

 . دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعالقات المهنية واإلنتاجية على المستوى القومى -ج

 .ومنظمات أصحاب األعمال  اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال -د

 اقتراح الحلول المناسبة التقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى األخص فـى               -هـ

 .األزمات االقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً 

 . إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة-و

 

 الباب الثانى

 المفاوضة الجماعية



 ٢٣٥

 ــــــ

المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العماليـة وبـين              : )١٤٦(مادة  

 :أصحاب األعمال أو منظماتـهم ، من أجل 

 . تحسين شروط وظروف العمل وأحكام االستخدام - أ

 .نمية االجتماعية لعمال المنشأة التعاون بين طرفى العمل لتحقيق الت-ب

 . تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال -ج 

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون               : )١٤٧(مادة  

 .على المستوى االقليمى أو القومى 

خمسين عامالً فأكثر بين ممثلين عـن اللجنـة النقابيـة           يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم       : )١٤٨(مادة  

 .بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل 

فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامـة                 

 .المعنية على أن يكون من بينهم ثالثة على األقل من عمال المنشأة 

نسبة للمنشآت التى تستخدم أقل من خمسين عامالً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية،                 وبال

وبين ممثلين عن منظمة أصحاب األعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضـين                 

 .قانوناً فى إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق 

ين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف اآلخر أن يطلب من الجهـة              فإذا رفض أحد الطرف   

اإلدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب األعمال أو المنظمة النقابيـة للعمـال               

بحسب األحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فـى هـذه                

 .حالة مفوضة قانوناً فى التفاوض وتوقيع االتفاق الجماعى ال

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابـى فى المفاوضات الجماعية من بيانات              : )١٤٩(مادة  

 .ومعلومات خاصة بالمنشأة 

 .حوال ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابـى طلب هذه البيانات من منظماتـهم بحسب األ

ويلتزم االتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب األعمال بتقـديم مـا يلـزم لحسـن سـير                   

المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، ولالتحاد العـام                

 .ت المعنيةوالمنظمات المشار إليها طلـب هـذه البيانات والمعلـومـات مـن الجها

 .ويراعى فى جميع األحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية والزمة للسير فى المفاوضة

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضـة اتخـاذ إجـراءات أو إصـدار قـرارات تتعلـق                  : )١٥٠(مادة  

شـترط أن يكـون     بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إال عند قيام حالة الضرورة واالستعجال، وي         

 .اإلجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً 

 يدون االتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والقواعـد الخاصـة                ):١٥١(مادة  

 .باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون 

جأ إلى الجهة اإلدارية المختصة لمحاولـة        فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان ألى من الطرفين أن يل           

 .التوفيق بينهما ومساعدتـهما للوصول إلى اتفاق 

 



 ٢٣٦

 الباب الثالث

 اتفاقيات العمل الجماعية

 ــــــ

اتفاقية العمل الجماعية هى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ، ويبـرم بـين                : )١٥٢(مادة  

 العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب األعمـال           منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية     

 . أو منظمة أو أكثر من منظماتهم 

يجب أن تكون االتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وأن تعرض خالل خمسة عشر يومـاً               : )١٥٣(مادة  

صر على حسـب    من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو االتحاد العام لنقابات عمال م             

األحوال المقررة فى قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهمـا باألغلبيـة المطلقـة                

 .ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً من تاريخ توقيع االتفاقية 

 .ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة بطالن االتفاقية

يقع باطالً كل حكم يرد فى االتفاقية الجماعية يكون مخالفاً ألحكام القانون أو النظـام العـام أو                  : )١٥٤(مادة  

 .اآلداب العامة 

وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى االتفاقية الجماعية، يسرى الحكم الـذى                  

 .يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره 

التفاقية الجماعية لمدة محددة ال تزيد على ثالث سنوات أو للمدة الالزمـة لتنفيـذ               يكون إبرام ا  : )١٥٥(مادة  

مشروع معين، فإذا زادت المدة فى الحالة األخيرة على ثالث سنوات تعين على طرفـى االتفاقيـة                 

 .التفاوض لتجديدها كل ثالث سنوات فى ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية 

 .من هذا القانون ) ١٥٦(ن التجديد اإلجراءات الواردة بالمادة ويتبع فى شأ

يتعين على طرفى االتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتـها بثالثة             : )١٥٦(مادة  

أشهر، فإذا انقضت المدة األخيرة دون االتفـاق على التجديد امتد العمل باالتفاقيـة مدة ثالثة أشهر               

مر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضـى شهران دون التوصل إلى اتفاق كـان ألى مـن طرفـى                 ويست

االتفاقية عرض األمر على الجهة اإلداريـة المختصة التخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوسـاطة               

 .من هذا القانون ) ١٧٠(وفقاً ألحكام المادة 

ر فى محل العمل االتفاقيـة الجماعيـة متضـمنة          يلتزم صاحب العمل بأن يضع فى مكان ظاه       : )١٥٧(مادة  

 .نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة اإلدارية المختصة 

تكون االتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة اإلدارية المختصة ونشر             : )١٥٨(مادة  

 .حكام االتفاقية هذا اإليداع بالوقائع المصرية مشتمالً على ملخص أل

وتتولى الجهة اإلدارية المختصة قيد االتفاقية خالل ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقـاً                 

 .ألحكام الفقرة األولى 

ولـها خالل المدة المذكورة االعتراض على االتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفى االتفاقية بـاالعتراض              

 . بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول والرفض وأسبابه ، وذلك

فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة اإلدارية بالقيد والنشر أو االعتراض وجب عليها إجـراء القيـد                

 .والنشر وفقاً لألحكام السابقة 



 ٢٣٧

 من طرفى   إذا رفضت الجهة اإلدارية المختصة قيد االتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل            : )١٥٩(مادة  

االتفاقية اللجوء إلى المحكمة االبتدائية التى يقع بدائرتـها محل العمل بطلب القيد وفق اإلجـراءات              

 .المعتادة لرفع الدعوى ، وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلخطار بالرفض 

السجل الخـاص   فإذا قضت المحكمة بقيد االتفاقيـة وجب على الجهة اإلدارية المختصـة إجراء القيد فى              

 .ونشـر ملخص االتفاقيـة فى الوقائع المصرية بال مصروفات 

للمنظمات النقابية، وأصحاب األعمال ومنظماتـهم من غير طرفى االتفاقية الجماعية االنضمام           : )١٦٠(مادة  

ام إلى االتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى االنضم              

 .ودون حاجة إلى موافقة طرفى االتفاقية األصليين 

 .ويكون االنضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة 

على الجهة اإلدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ على االتفاقية الجماعية من  : )١٦١(مـادة   

شير فى الوقائع المصرية خالل خمسة عشر يوماً مـن          تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأ       

 .تاريخ حصوله 

 يلتزم طرفا االتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عـن                 ):١٦٢(مادة  

 .القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها 

متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين لالتفاقيـة أو           إذا طرأت ظروف استثنائية غير      : )١٦٣(مادة  

لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هـذه               

 .الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما

هة اإلدارية المختصة التخاذ ما فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان ألى منهما عرض األمـر على الج

 .من هذا القانون)١٧٠(يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاً ألحكام المادة 

لكل من طرفى االتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذى مصلحة من العمال أو أصحاب األعمـال أن                : )١٦٤(مادة  

ك على الممتنع عن التنفيـذ أو       يطلب الحكم بتنفيذ أى من أحكامها أو بالتعويض عن عدم التنفيذ وذل           

المخالف لاللتزامات الواردة باالتفاقية، وال يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب             

األعمال إال إذا كان التصرف الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة                

 .المنظمة أو الممثل القانونـى لـها 

ظمة النقابية ولمنظمات أصحاب األعمال التى تكون طرفاً فى االتفاقية الجماعية أن ترفـع              للمن: )١٦٥(مادة  

لمصلحة أى عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن اإلخالل بأحكام االتفاقيـة، وذلـك دون                

 .حاجة إلى توكيل منه بذلك 

وز لـه رفع هـذه الـدعوى       وللعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يج           

 .ابتداء مستقالً عنها 

تخضع المنازعات الخاصة بأى حكم من أحكام االتفاقية الجماعية لإلجراءات التى يتفق عليهـا              : )١٦٦(مادة  

 .الطرفان فى االتفاقية 

ل فإذا لم ترد هذه اإلجراءات فى االتفاقية، خضعت تلك المنازعات لألحكام الخاصة بتسوية منازعات العم              

 .الجماعية الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون 

 تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات واالتفاقيـات الجماعيـة              )١٦٧(مادة  

 .ومراقبة تطبيقها 



 ٢٣٨

حـدد فيـه    ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمـال قـراراً ي             

مستويات التفاوض الجماعى وموضوعاته واإلجراءات التى تتبع فى شأنه على المستويين القومى واإلقليمـى              

 .والمستويات األدنـى 

 .ويصدر الوزير المختص قراراً يتضمن عقد عمل جماعى نموذجى يسترشد به أطراف المفاوضة 

 

 الباب الرابع

 منازعات العمل الجماعية

 ـــــ

مع عدم اإلخالل بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمـل أو                 : )١٦٨(مادة  

ظروفه أو أحكام االستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال وبـين جميـع                 

 .العمال أو فريق منهم

دخول فى مفاوضة جماعيـة     إذا ثار نزاع مما نص عليه فى المادة السابقة وجب على طرفيه ال            : )١٦٩(مادة  

 .لتسويته ودياً 

إذا لم تتم تسوية النـزاع كلياً خالل ثالثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضـة جـاز للطـرفين أو    : )١٧٠(مادة  

 .ألحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة اإلدارية المختصة التخاذ إجراءات الوساطة 

ة قائمة بالوسطاء يصدر بـها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع           تعد فى الوزارة المختص   : )١٧١(مادة  

 .االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال 

 .ويصدر بتحديد شروط القيد فى قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص 

  :يجب أن تتوافر فى وسيط النـزاع الذى يتم اختياره من قائمة الوسطاء: )١٧٢(مادة 

 . أن يكون ذا خبرة فى موضوع النـزاع -أ

 . أال يكون له مصلحة فى النـزاع -ب

 . أال يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة فى بحث النـزاع أو محاولة تسويته -ج

وتحدد الجهة اإلدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التى تتحمل نفقات الوساطة ، والمـدة                 

 .ـها على الوسيط إنـهاء مهمته ، بحد أقصى خمسة وأربعون يوماً التى يتعين خالل

 يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين فى قائمة الوسطاء المنصوص عليها فى المـادة               : )١٧٣(مادة  

من هذا القانون ، وإبالغ الجهة اإلدارية المختصة به، وذلك خالل ثمانيـة أيام من تـاريخ                ) ١٧١(

 .لب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذى وقع عليه االختيار تقديم الط

 فإذا تبـين لـهذه الجهـة فقدان الوسيـط المختار ألى من الشـروط المنصـوص عليـها فـى المـادة                

من هذا القانـون أو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة دون قيام الطرفيـن باختيار الوسيط                ) ١٧٢(

هة اإلدارية المختصـة تعيينه من بين المقيدين فى القائمة المشار إليها ، وذلك خالل العشرة األيـام                 تولت الج 

 .التالية 

تبدأ مهمة الوسيـط من تاريخ إخطار الجهة اإلدارية المختصة لـه باختياره أو تعيينه ويرفق : )١٧٤(مادة 

 .باإلخطار األوراق الخاصة بالنـزاع 



 ٢٣٩

من هذا القانـون ، وله     ) ١٧٢(متـه خالل المدة المحددة لـه تطبيقاً لحكم المادة         وعلى الوسيط إنجاز مه   

 .أن يستعين فى أداء مهمته بمن يلـزم من ذوى الخبرة 

للوسيط كافة الصالحيات فى سبيل فحص النـزاع واإللمـام بعناصـره، ولـه علـى وجـه                 : )١٧٥(مادة  

من مستندات، وعلى الطرفين تقـديم مـا        الخصوص سماع طرفى النـزاع واإلطالع على ما يلزم         

 .يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته 

 على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النـزاع ، فإذا لم يـتمكن مـن        ):١٧٦(مادة  

 .لنـزاع تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل ا

إذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك فى اتفاقية يوقعهـا       : )١٧٧(مـادة   

 .الطرفان والوسيط 

ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسبباً، ويجوز للوسيط                

م لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض ، وذلك قبل أن يقـدم             فى هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثالثة أيا       

 .الوسيط تقريره إلى الجهة اإلدارية المختصة 

على الوسيط أن يقدم خالل أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها فى المادة السابقة تقريراً                : )١٧٨(مادة  

بباً بالتوصيات التى انتهى إليها وما تم       للجهة اإلداريـة المختصة يتضمن ملخصاً للنـزاع وبياناً مس       

 .من قبـول أو رفض لـها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض 

إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التى قدمها الوسيط، كان ألى منهما أن يتقـدم إلـى                  : )١٧٩(مادة  

 .الجهة اإلدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم 

 .يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعاً منه أو من وكيله المفوض : )١٨٠(مادة 

 أو من النقابـة العامـة       – إن وجدت    –فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية            

 .المختصة ، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 

لمختصة إحالة ملف النـزاع إلى هيئة التحكيم ، وذلك خالل يومين مـن تـاريخ                وتتولى الجهة اإلدارية ا   

 .تقديم الطلب 

 ألى من طرفى النـزاع فى المنشـآت االستراتيجية والحيويـة المشـار إليـها فـى المـادة              : )١٨١(مادة  

  أن يطلـب مـن     – عند عدم تسوية النـزاع ودياً من خالل المفاوضـة           –من هذا القانون    ) ١٩٤(

الجهـة اإلدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب              

 .أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النـزاع 

على الجهة اإلدارية المختصة إحالة النـزاع إلى هيئة التحكيم خالل أسبوع على األكثر من تاريخ تقديم 

 .طلب التحكيم 

 :كل هيئة التحكيم من تش: )١٨٢(مادة 

إحدى دوائر محاكم االستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضـائية،                ) ١(

 .والتى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الـهيئة 

 .محكم عن صاحب العمل ) ٢(

 .بـى تختاره النقابة العامة المعنية محكم عن التنظيم النقا) ٣(

 .محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص) ٤(



 ٢٤٠

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابـى والوزارة المختصة أن يختار محكماً احتياطياً يحل محـل                

 .المحكم األصلى عند غيابه 

ى دائرة اختصاصها المركـز الرئيسـى للمنشـأة،    تتولى نظر النـزاع هيئة التحكيم التى يقع ف  : )١٨٣(مادة  

وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب أحكام قـانون التحكـيم فـى المـواد المدنيـة                     

 .والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية 

من تـاريخ   يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النـزاع ال يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً              : )١٨٤(مادة  

ورود ملف النـزاع إلى الـهيئة، ويخطر أعضاء الـهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النـزاع             

 .بالجلسة المحددة قبل ثالثة أيام على األقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

مهمتـه بالذمـة    يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بـأن يـؤدى               : )١٨٥(مادة  

 .والصدق 

 تفصل هيئة التحكيم فى النـزاع المعروض عليها فى مدة ال تجاوز شهراً مـن بـدء نظـره،                   ):١٨٦(مادة  

وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمـل واإلطـالع علـى جميـع                  

 . فيه المستندات الخاصة بالنـزاع واتخاذ اإلجراءات التى تمكنها من الفصل

تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بـها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكـن تطبيقـه حكـم                 : )١٨٧(مادة  

القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ، فإذا لم توجد فبمقتضى                

ماعيـة السائدة فـى منطقــة      مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة االقتصادية واالجت        

 .المنشأة 

ويصدر الحكم بأغلبية اآلراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبـر بمثابـة                 

 .حكم صادر عن محكمة االستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية 

 بكتاب مسجل موصى عليه     على هيئة التحكيم إعالن كل من طرفى النـزاع بصورة من الحكم          : )١٨٨(مادة  

 .مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره 

وترسل الـهيئة ملف النـزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة اإلدارية المختصة لقيد منطوق الحكـم فـى                 

 .سجل خاص، ويكون لكل ذى شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم

 .طعن فى الحكم أمام محكمة النقض  ولكل من طرفى النـزاع أن ي

 وتتبع فى اإلعالن والطعن الشروط واألوضاع واإلجراءات المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنيـة              

 .والتجارية 

تطبق على األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح األحكـام وتفسـيرها              : )١٨٩(مادة  

 .تحكيم فى المواد المدنية والتجارية المنصوص عليها فى قانون ال

تختص هيئة التحكيم بنظر اإلشكاالت فى تنفيذ األحكام الصادرة عنها، وذلـك وفقـاً للقواعـد                : )١٩٠(مادة  

 .المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 

يم فى نطاق كل محكمـة      ويحدد وزير العدل بقرار يصدره باالتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحك           

، وتتولى الجمعيات العمومية لـهذه المحاكم فى بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التى              فمن محاكم االستئنا  

 .تدخل فى تشكيل هذه الـهيئات 

ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عـن أصـحاب األعمـال والتنظـيم                 

 .تصة النقابـى والوزارة المخ



 ٢٤١

من هذا القـانون ، يجـوز       ) ١٩٤(عدا المنشآت االستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة         : )١٩١(مادة  

 فى حالة عدم قبول أى منهما للتوصيات التى ينتهـى إليــها             –لصاحب العمل أو التنظيم النقابـى      

لخاص بدالً من هيئة التحكيم      االتفـاق على اللجوء للتحكيم ا     –الوسيط فى النـزاع الذى ينشأ بينهما       

 .المنصوص عليها فى هذا الباب 

ويحدد الطرفان فى وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النـزاع والشـروط واإلجراءات التى تتبع فـى               

 .التحكيـم الخاص وعدد المحكمين وبشـرط أن يكون عددهم وتراً

 أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكـيم         ويكون حكم التحكيم ملـزماً للطرفـين بعد إيداع المحكم       

قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشـأة ، ويكون هذا الحكم قابالً للتنفيـذ                  

بأمـر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكـم قلم كتابـها بناء علـى طلـب أى مـن ذوى                

 .الشأن 

 .تنفيذ بكل ما يتعلـق بتنفيذ حكم التحكيم  ويختص قاضـى ال

 ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم األحكام المقررة فى قانون التحكـيم فـى المـواد                   

 .المدنية والتجارية 

للعمال حق اإلضراب السلمى ويكون اعالنه وتنظيمه من خالل منظماتهم النقابية دفاعـاً عـن               : )١٩٢(مادة  

حهم المهنية واالقتصادية واالجتماعية ، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط واإلجراءات المقررة            مصال

 .فى هذا القانون 

وفى حالة اعتزام عمـال المنشأة ذات اللجنة النقابية اإلضراب فى األحوال التى يجيزها هـذا القـانون،                 

 –لعامة المعنية بأغلبية ثلثـى عـدد أعضـائه           بعد موافقة مجلس إدارة النقابة ا      –يجـب على اللجنة النقابية     

إخطار كل من صاحب العمل والجهة اإلداريـة المختصـة قبل التاريخ المحدد لإلضراب بعشرة أيام علـى                

 .األقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول 

يـة ، وعلـى     فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون اإلخطار باعتزام العمال اإلضراب للنقابة العامة المعن             

 .األخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها باألغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام باإلخطار المشار إليه 

وفى جميع األحوال يتعين أن يتضمن اإلخطار األسبـاب الدافعة لإلضـراب، والمدة الزمنيـة المحـددة               

 .لـه

واسطة منظماتـهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمـل        يحظر على العمال اإلضراب أو اعالنه ب      : )١٩٣(مادة  

 .الجماعية أثناء مدة سريانـها ، وكذلك خالل جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم 

يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت االستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقـف               : )١٩٤(مادة  

 .ى أو بالخدمات األساسية التى تقدمها للمواطنين العمل فيها اإلخالل باألمن القوم

 .ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت 

من هذا القانون احتسـاب مدتـه إجـازة         ) ١٩٢(يترتب على اإلضراب المشار إليه فى المادة        : )١٩٥(مادة  

 .للعامل بدون أجر 

، حق اإلغالق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص         يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية     : )١٩٦(مادة  

حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك فـى األوضـاع وبالشـروط واإلجـراءات                   

 .المنصوص عليها فى هذا القانون 



 ٢٤٢

فى تطبيق أحكام المادة السابقة ، على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغالق المنشأة أو تقلـيص                 : )١٩٧(مادة  

 .مها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لـهذا الغرض حج

 . التى يستند إليها فى ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم االستغناء عنهم بويتضمن الطلب األسبا

 وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان                  

 .لطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه القرار صادراً بقبول ا

 ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لـهذا الغرض، ويترتب على التظلم من                 

 .القـرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه 

ـ               ـهما ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصات

 .والجهات التى تمثل فيهما واإلجراءات التى تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم 

ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثالً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشـحه االتحـاد                 

 .ية بنشاط المنشأة العام لنقابات عمال مصر ، وممثالًَ عن منظمات أصحاب األعمال ترشحه المنظمة المعن

يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منـه وبـالقرار الصـادر               : )١٩٨(مادة  

 .باإلغالق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها 

التظلم على حسـب     ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو               

 .األحوال 

 فى حالة اإلغالق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن االتفاقية الجماعيـة           ):١٩٩(مادة  

السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية الختيار من سيتم االستغناء عنهم من العمال ، فإنه يتعـين                

 المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القـرار وقبـل          على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع        

التنفيذ وتعتبر األقدمية واألعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى             

 .يمكن االستئناس بـها فى هذا الشأن 

 . العمال وفى جميع األحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح

يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو               : )٢٠٠(مادة  

 .نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم 

من هذا القانون، وفى الحاالت التى يحق فيهـا لصـاحب           ) ١٩٨(مع عدم اإلخالل بحكم المادة      : )٢٠١(مادة  

ل ألسباب اقتصادية يجوز لـه بدالً من استخدام هذا الحـق أن يعـدل مـن                العمل إنـهاء عقد العم   

شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على األخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف                  

 .عن عمله األصلى ، كما أن لـه أن ينقص أجر العامل بما ال يقل عن الحد األدنـى لألجور 

ديل فى شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن               فإذا قام صاحب العمل بتع    

يلتزم باإلخطار ، ويعتبر اإلنـهاء فى هذه الحالة إنـهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ، ويستحق العامـل                  

 . المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية 

 – ١٩٦(قتصادية وفقاً لإلجراءات المبينة بـالمواد مـن         ويلتزم صاحب العمل عند إنـهاء العقد ألسباب ا       

من هذا القانون بأن يؤدى للعامل الذى أنـهى عقده مكافأة تعادل األجر الشامل لشهر عن كل سنة من                  ) ٢٠٠

 .الخمس السنوات األولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك 

 



 ٢٤٣

 الكتاب الخامس

 مين بيئة العملالسالمة والصحة المهنية وتأ

 الباب األول

 التعاريف ونطاق التطبيق

 ــــــ

 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات اآلتية المعانى المبينة قرين كل منها : )٢٠٢(مادة 

إصابة العمل، واألمراض المهنية، واألمراض المزمنة التعاريف الواردة لـها فـى قـانون التـأمين               ) ١(

 . اتـه التنفيذية االجتماعى وقرار

 . كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص : المنشأة ) ٢(

كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شـخص         : المنشأة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب          ) ٣(

 .من أشخاص القانون الخاص

 جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها           تسرى أحكام هذا الكتاب على    : )٢٠٣(مادة  

 . سواء كانت برية أو بحرية 

 .كما تسرى أيضاً على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة 

 

 الباب الثانى

 مواقع العمل واإلنشاءات والتراخيص

 ــــــ

ل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بـها مقتضيات        يراعى عند اختيار مواقع العم    : )٢٠٤(مادة  

 . حماية البيئة طبقاً ألحكام التشريعات الصادرة فى هذا الشأن 

تشكل فى وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس اإلدارة المركزية المختصة فـى هـذه        : )٢٠٥(مـادة   

 بوزارات القوى العاملة والــهجرة  الوزارة وعضوية كل من رؤساء اإلدارات المركزية المختصين       

 . واإلسكان والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء والداخلية وشئون البيئة 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص باالتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنـة                

 : بـما يلى 

المنشآت الصناعية التى تنشئها أو تديرها الوزارات       وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال و      ) ١(

أو الـهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لـها أو شركات قطاع األعمال العام أو شـركات القطـاع                 

 . العام 

الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكـون إصـدار                ) ٢(

 .وحدات اإلدارة المحلية المختصة ، مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن التراخيص من 

تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلى الوزارات بالمحافظات            : )٢٠٦(مادة  

 .المختلفة المشار إليها فى المادة السابقة 

 : حافظ المختص وتختص بما يلى ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الم



 ٢٤٤

 متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها فى المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ               -أ  

 . االشتراطات التى وضعتها اللجنة المركزية فى هذا الخصوص 

ى بـنفس المعـايير    منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطـاع االسـتثمار  -ب  

 .واالشتراطات التى تضعها اللجنة المركزية 

المركز والمدينة والحى، وذلك من ممثلـى األجهـزة         : تشكل لجنة محلية على مستوى كل من        : )٢٠٧(مادة  

 . القائمة على شئون اإلسكان والقوى العاملة والـهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية 

ذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمـا               ويصدر بتشكيل ه  

 :يلى 

 منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص ، وذلك فيما عدا المحـال                -أ  

 . والمنشآت الصغيرة التى يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير اإلسكان

حديد االشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكـد               ت -ب  

 .من استيفاء هذه االشتراطات قبل إصدارها 

ويتعين موافقة أجهزة السالمة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص              

راخيص لـها من جهات أخرى ، وذلك قبل إصدار هـذه التـراخيص     للمحال والمنشآت التى يكون إصدار الت     

 . وعند إجراء أى تعديل بـها

 

 الباب الثالث

 تأمين بيئة العمل

 ـــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فـى أمـاكن               : )٢٠٨(مادة  

 : ئيـة الناجمة عما يلى بوجه خاص العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيا

 . الوطأة الحرارية والبرودة -أ 

 . الضوضاء واالهتزازات-ب

 . اإلضاءة -ج

 . اإلشعاعات الضارة والخطرة -د

 .  تغيرات الضغط الجوى -هـ

 .  الكهرباء اإلستاتيكية والديناميكية -و

 .  مخاطر االنفجار -ز

اذ جميع االحتياطات والتدابير الالزمة لتـوفير وسـائل السـالمة           تلتزم المنشأة وفروعها باتخ   : )٢٠٩(مادة  

والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من االصـطدام بـين                

 : جسم العامل وبين جسم صلب وعلى األخص 

ائل االنتقال والتداول    كل خطر ينشأ عن آالت وأدوات العمل من أجهزة وآالت وأدوات رفع وجر ووس              -أ

 .ونقل الحركة 

 . كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر االنـهيار والسقوط -ب



 ٢٤٥

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر اإلصابة بالبكتريـا والفيروسـات              : )٢١٠(مادة  

كانت طبيعة العمل تعـرض العمـال لظـروف         والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى       

 : اإلصابة بـها وعلى األخص 

 . التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتـها ومخلفاتـها -أ

 .  مخالطة اآلدميين المرضى والقيام بخدماتـهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية -ب

طر الكيميائية الناتجة عن التعامـل مـع         تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخا        ):٢١١(مادة  

 :المواد الكيميائية الصلبـة والسائلة والغازيـة مع مراعاة ما يلى 

 عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التـى يتعـرض لهـا                  -أ

 . العمال 

 . لكل منها  عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة -ب

 توفير االحتياطات الالزمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية              -ج

 .الخطرة والتخلص من نفاياتـها 

 االحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكـل مـادة                -د

 . مل وتعرض العمال لخطر الكيماوياتوبسجل لرصد بيئة الع

 وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحاً بــها االسـم العلمـى                 -هـ

والتجارى والتركيب الكيميائى لـها ودرجة خطورتـها واحتياطات السالمة وإجراءات الطـوارئ المتعلقـة             

 . لمذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريدبـها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات ا

 تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسـرطان وتعـريفهم                -و

 . وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق األمان والوقاية من هذه المخاطر

مخاطر السلبية والتى تنشأ أو يتفاقم الضـرر        تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من ال       : )٢١٢(مادة  

أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل اإلنقاذ واإلسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمـل ،               

والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول األطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة             

 .دية على خلوهم من األمراض الوبائية والمع

يصدر الوزير المختص قراراً ببيان حدود األمان واالشتراطات واالحتياطات الالزمـة لـدرء             : )٢١٣(مادة  

من هذا القانون وذلـك بعـد أخـذ رأى          ) ٢١٢،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٩ ٢٠٨(المخاطر المبينة بالمواد    

 .الجهات المعنية

طات الالزمة للوقاية من مخـاطر الحريـق      تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ االحتياطات واالشترا     : )٢١٤(مادة  

طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشـاط الـذى تزاولــه المنشـأة                 

 :والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى 

 . واصفات القياسية المصرية أن تكون كافة أجهزة وأدوات اإلطفاء المستخدمة مطابقة للم-أ 

 تطوير معدات اإلطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحـذير واإلنـذار               -ب  

 .بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها . المبكر والعزل الوقائى واإلطفاء اآللى التلقائى كلما كان ذلك ضرورياً 

اء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعـة         تلتزم المنشأة وفروعها بإجر   : )٢١٥(مادة  

وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بـها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه                

 .الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتـها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتـها 



 ٢٤٦

بالغ الجهة اإلدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديالت تطرأ عليها ، وكـذلك فـى               وتلتزم المنشأة بإ  

 .حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها 

وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه األحكام السابقة والقرارات المنفذة لـها فى المواعيـد التـى                  

 وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سالمتهم ، يجوز           تحددها الجهة اإلدارية المختصة ، وكذلك فى حالة       

 . لـهذه الجهة أن تأمر بإغالق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر

وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو باإليقاف بالطرق اإلدارية مع عدم اإلخالل بحق العاملين فـى تقاضـى                 

 . ل فترة اإلغالق أو اإليقاف أجورهم كاملة خال

 .وللجهة اإلدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة 

 



 ٢٤٧

 الباب الرابع

 الخدمات االجتماعية والصحية

 ــــــ

 : ما يلىمع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمين االجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء: )٢١٦(مادة 

 الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سالمته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل -أ 

 . الذى يسند إليه 

 كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب -ب

 .احتياجات العمل

حكام المنظمة للتأمين الصحى، ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع وزير          وتجرى هذه الفحوص طبقاً لأل    

الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسالمة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هـذه                

 .الفحوص 

 :تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى : )٢١٧(مادة 

 . ألداء مهنته  تدريب العامل على األسس السليمة -أ 

 إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لــها مـع                 -ب

 .توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها 

لحمايـة  وال يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء تـوفير وسـائل ا                   

 .الالزمة لـه 

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما فـى حوزتـه منهـا وبتنفيـذ                 : )٢١٨(مادة  

التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليـه أال يرتكـب أى فعـل             

عة لحمايـة وسـالمة العمـال       يقصد بـه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضـو          

المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلك دون اإلخالل بما يفرضه أى قـانون                   

 .آخر فى هذا الشأن 

 :تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى : )٢١٩(مادة 

 الكتشـاف    التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصـة الخطـرة منهـا                - أ

 . المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها 

 . بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة عالقتها بنوع العمل – إن وجد –قيام طبيب المنشأة -ب

 التنسيق مع الـهيئة العامة للتأمين الصحى إلجراء الفحص الطبى الدورى لجميـع عمـال المنشـأة                 -ج

متهم بصفـة مستمرة والكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها           للمحافظة على لياقتهم الصحية وسال    

 . األولى ، وإلجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاً ألنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن

 .تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالـها وسائل اإلسعافات الطبية : )٢٢٠(مادة 

ة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً                وإذا زاد عدد عمال المنشأ    

على خمسين عامالً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهالً أو أكثر ألعمال التمـريض أو اإلسـعاف بكـل                   

وردية عمل بـها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتـهم فى المكان الذى تعده لـهذا الغرض ، وأن تقـدم لــهم                    

 . ألدوية الالزمة للعالج وذلك كله بالمجان ا



 ٢٤٨

وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين فى مستشفى حكومى أو خيـرى                

 . وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العالج واألدوية واإلقامة 

لمنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق واألوضـاع        ويتبع فى تحديد نفقات العالج واألدوية واإلقامة ا       

 . التى يصدر بـها قرار من الوزير المختص باالتفاق مع وزير الصحة 

يلتزم من يستخدم عماالً فى أماكن ال تصل إليها وسائل المواصالت العاديـة أن يـوفر لــهم    : )٢٢١(مادة  

 . وسائل االنتقال المناسبة 

المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لــهم التغذيـة المناسـبة والمسـاكن              وعلى من يستخدم عماالً فى      

 . المالئمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين 

ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع الوزراء المعنيين ومع االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمـات               

لبعيدة عن العمران واشتراطات ومواصـفات المسـاكن،        أصحاب األعمال القرارات الالزمة لتحديد المناطق ا      

 . وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابالً لـها 

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة األخذ بنظام توافق عليـه إدارة المنشـأة                 

وهم بشرط أن يعتمد من الجهة اإلدارية المختصة، وعلـى أال يتضـمن هـذا النظـام                 والعمال بـها أو ممثل   

 . االستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نـقدى 

تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالـها خمسين عامالً فأكثر بتقديم الخدمات االجتماعية والثقافيـة              : )٢٢٢(مادة  

 أو مع ممثلين للعمال تختارهم      – إن وجدت    –ا ، وذلك باالشتراك مع اللجنة النقابية        الالزمة لعمالـه 

 . النقابة العامة المختصة 

ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة االتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحـد األدنــى                 

 .لـهذه الخدمات 

 .  االجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات)٢٢٣(مادة 

وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالـها عشرين عامالً فأكثر بدفع مبلغ ال يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عـن                   

 . كل عامل لتمويل هذا الصندوق 

أة بأدائه بمـا ال      ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منش            

يقل عن الحد األدنـى المذكور، وذلك كله باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصـحاب                 

 . األعمال 

كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً فى هذا التشكيل التمثيل الثالثـى                

 . وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها 

ما يصدر الوزير المختص قراراً بالالئحة المالية واإلدارية للصندوق متضمنة على وجـه الخصـوص               ك

 . كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها واإلجراءات الخاصة بذلك 

 



 ٢٤٩

 الباب الخامس

 التفتيش فى مجال السالمة والصحة

 المهنية وبيئة العمل

 ـــــــ

ام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون، تلتزم الجهة اإلداريـة المختصـة             مع مراعاة األحك  : )٢٢٤(مادة  

 : بـما يأتى 

إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فـيهم المـؤهالت العلميـة                ) ١(

 . والخبرة الالزمة فى مجاالت الطب والـهندسة والعلوم وغيرها 

اقبة تنفيذ أحكام السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتـيش علـى             ويتولى الجهاز المشار إليه مر    

 . أماكن العمل فى فترات دورية مناسبة 

تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه فى               ) ٢(

يضمن أفضل مستويات السالمة والصحة المهنيــة       الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما         

 . وبيئة العمل 

 . تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة اإلمكانيات الالزمة ألداء مهمته ) ٣(

ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها باألمن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الـوزراء                

 . ة التى يحددها هذا القرار بمعرفة الجه

 : يكون ألفراد جهاز تفتيش السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل أداء عملهم : )٢٢٥(مادة 

 إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية الالزمة على العمال بالمنشآت للتأكد مـن مالءمـة ظـروف       -أ  

 . العمل 

تداولة فى العمليات الصناعية والتى قد يكون لـها تأثير ضار           أخذ عينات من المواد المستعملة أو الم       -ب

على سالمة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف على اآلثار الناتجة عن اسـتخدامها       

 .وتداولـها ، وإخطار المنشأة بذلك التخاذ ما يلزم فى هذا الشأن 

 .  وغيرها لتحليل أسباب الحوادث  استخدام المعدات واألجهزة وآالت التصوير-ج

 . االطالع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة -د

 االطالع على نتائـج التقاريـر الفنية واإلدارية التى تـرد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمــة               -هـ

 . وأسبابـها 

 .  المنشأة  االطالع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى تـهدد- و

ويكون للجهة اإلدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل األمر               

بإغالق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سالمة المنشـأة أو                      

 .  الخطرصحة العمال أو سالمة بيئة العمل حتى تزول أسباب

 .وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية 

 . وتصدر الجهة المشار إليها األمر بإلغاء اإلغالق أو اإليقاف عند زوال أسباب الخطر



 ٢٥٠

 يكون حق التفتيش بالنسبة الشتراطات السالمة والصحة المهنية وبيئـة العمـل الـواردة فـى                 ):٢٢٦(مادة  

لسالمة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً ألحكام القوانين والقرارات المنظمـة           التراخيص لمفتشى ا  

 .لـها 

 

 

 الباب السادس

 تنظيم أجهزة السالمة والصحة المهنية

 وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

 ـــــ

جهـزة   يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة بتحديد المنشآت وفروعها التى تلتزم بإنشاء أ            ):٢٢٧(مادة  

وظيفية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك والجهات التـى تتـولى               

 .التدريب فى هذه المجاالت وتحدد هذه القرارات القواعد التى تتبع فى هذا الشأن 

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحـوادث واإلصـابات واألمـراض المهنيـة           

 . يرها ووضع القواعد واالحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها وغ

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضـاء               

 بما يتفق ومسئولياتــهم وطبيعـة       اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن اإلدارة واإلنتاج بكافة مستوياتـهم        

 . عملهم 

تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بـها خمسة عشر عامالً فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل   : )٢٢٨(مـادة   

بـها خمسون عامالً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصـف سـنوية عـن                

 .  من شهرى يوليو ويناير على األكثر األمراض واإلصابات ، وذلك خالل النصف األول

كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة ألحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكـل حـادث                  

 . جسيم يقع بالمنشأة وذلك خالل أربع وعشرين ساعة من وقوعه 

 .  ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التى تستخدم لـهذا الغرض 

 

  السابعالباب

 أجهزة البحوث والدراسات

 واألجهزة االستشارية

 ــــــ

يختص المركز القومى لدراسات األمن الصناعى بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسـات            : )٢٢٩(مادة  

فى مجاالت السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسـيق مـع األجهـزة                 

لمختصة، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يصدر بـها قرار مـن الـوزير             المعنية فى الوزارة ا   

 . المختص 



 ٢٥١

يصدر بتشكيل المجلس االستشارى األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من             : )٢٣٠(مادة  

مـا  رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجاالت واقتراح                

 .يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة 

ويراعى فى تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص،وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة، 

وعدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب األعمال واالتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وعدد من ذوى 

 . بيئة العمل الخبرة فى مجال السالمة والصحة المهنية و

 .  ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص 

تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسالمة والصـحة المهنيـة               : )٢٣١(مادة  

 .وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ 

وياً من ممثلى منظمـات أصـحاب       وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة، وعدداً متسا         

 .األعمال وممثلى العمال فى المحافظة، وعدداً من ذوى الخبرة 

 .  ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص 

 

 الكتاب السادس

 تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

 الباب األول

 ةتفتيش العمل والضبطية القضائي

 ــــ
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيـذاً لــه والـذين          : )٢٣٢(مادة  

يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى              

 .ائفهم بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظ

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله باألمانـة واإلخـالص                  

 . وأال يفشى سراً من أسرار العمل أو االختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل 

تثبت هذه الصفة ، ولـه حـق دخـول         يحمل العامل الذى لـه صفة الضبطية القضائية بطاقة         : )٢٣٣(مادة  

جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لـه، وفحـص               

الدفاتر واألوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات الالزمة من أصحاب األعمـال أو مـن               

 . ينوب عنهم 

لتكليف بتفتيش أماكن العمل ليالً وفى غير أوقات العمل الرسمية          ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد ا      

 . للقائمين به والمكافآت التى تستحق لـهم 

على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهـم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هـذا                : )٢٣٤(مادة  

 . يانات الالزمة ألداء مهمتهم القانون والقرارات المنفذة لـه وأن يقدموا لـهم المستندات والب

على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم االستجابة لطلبات الحضور التى توجـه إلـيهم مـن                 : )٢٣٥(مادة  

 .من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونـها ) ٢٣٢(العاملين المشار إليهم فى المادة 



 ٢٥٢

مكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانـون والقرارات المنفذة       على السلطات المختصة مساعدة العاملين ال     : )٢٣٦(مادة  

 .لـه عند قيامهم بوظائفهـم متى طلب ذلك منها 

 

 الباب الثانى

 العقوبات

 ـــــ

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالعقوبـات المنصـوص      ):٢٣٧(مـادة   

 . إليها فيها عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار

من هذا القانون بغرامة ال تقل عـن        ) ١٣(يعاقـب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة          : )٢٣٨(مادة  

خمسين جنيهاً والتجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمـة               

 . وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

من هـذا القـانون     ) ١٥( يخالف أيا من أحكام الفقرتين األولى والثانية من المادة           يعاقب كل من  : )٢٣٩(مادة  

 .بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه 

 .ويكون الحد األدنـى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها 

من هذا القانون بغرامة ال تقل عـن        ) ١٦(لف حكـم الفقرة الثانية من المادة       يعاقب كل من يخا   : )٢٤٠(مادة  

ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الـذين وقعـت فـى شأنــهم           

 . وتضاعف الغرامة فى حالة العود . الجريمة 

من هـذا القـانون   ) ٢٦( المنفذة للمادة يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام القرارات الوزارية   : )٢٤١(مـادة   

بغرامة ال تقل عن خمسين جنيهاً وال تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت                

 . فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

 آالف جنيه وال    يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة              : )٢٤٢(مادة  

 :تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم اآلتية 

 مـن غيـر     امزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجه          ) ١(

ـ          ) ١٧(الجهات المحددة فى المادة      ه فيهـا أو    من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصـوص علي

 . بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة 

تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة ) ٢(

من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن ) ٢١(ألحكام المادة 

 .خارج عمله فى الداخل أو فى ال

من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صـحيحة         ) ٢٠(مخالفة األحكام الواردة بالفقرة األولى من المادة        ) ٣(

عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربيـة، أو أجـورهم أو نوعيـة أو                   

ختصة أو غيرها من الجهات المختصة      ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بـهذا العمل إلى الوزارة الم           

 . 



 ٢٥٣

وفى جميع األحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمـة             

 بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمـة المنصـوص          – من تلقاء نفسها     –

 .من هذه المادة) ٣(عليها فى البند 

يعاقب بغرامة ال تـقل عن ألفى جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه كل من يخـالف أيـاً مـن             : )٢٤٣(مادة  

 .من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لـها) ٢٤(أحـكام المادة 

 يقضى فى الحكم الصادر باإلدانة فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السـابقتين                ):٢٤٤(مادة  

لق مقر المنشأة الذى وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار على               بغ

 . نفقة المحكوم عليه 

كما يقتضى ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه فـى                   

 .لتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة ل) ٢٢(من المادة ) ٣(البند 

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفصل الثانـى من الباب األول من الكتاب الثانـى بشأن                ) ٢٤٥(مادة  

تنظيم عمل األجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لـه بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيـه وال تجـاوز                  

 .خمسة آالف جنيه

 . تعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العودوتتعدد الغرامة ب

من هذا القـانون    ) ٣٢(يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة             : )٢٤٦(مادة  

 . بغرامة ال تقل عن خمسين جنيهاً وال تجاوز مائة جنيه

 .  فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة ال تقل عـن مائـة جنيـه وال تجـاوز                    : )٢٤٧(مادة  

 ،  ٤٣ ،   ٤٢ ،   ٤١ ،   ٤٠،  ٣٨ ،   ٣٧ ،   ٣٥ ،   ٣٣(خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكـام المـواد           

٦٧ ،   ٦٦ ،   ٦٥ ،   ٦٤ ،   ٦٣،  ٦٢،  ٦١ ،   ٥٩ ،   ٥٨ ،   ٥٤ ،   ٥٢ ،   ٤٩ ،   ٤٨،  ٤٧،  ٤٦ ،   ٤٥،  ٤٤ 

 .من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لـها ) ٦٨، 

 . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

فقـرة   (٧٣أياً من أحكام المواد      يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف            :(*)) ٢٤٨(مادة  

من هذا القـانون والقـرارات      ) ١٠٢ ،   ١٠١،  ١٠٠ ،   ٩٩ ،   ٩٨ ،   ٩٠ ،   ٨٩ ،   ٧٥ ،   ٧٤،  ) ثانية

 . الوزارية المنفذة لـها بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه 

 . فى حالة العود وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة 

 ،  ٧٧ ،   ٧٦( يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المـواد                 ):٢٤٩(مادة  

٩٥ ،   ٩٤ ،   ٩٣ ،   ٩٢ ،   ٩١ ،   ٨٨،  ٨٧،  ٨٦ ،   ٨٥ ،   ٨٤ ،   ٨٣ ،   ٨٢ ،   ٨١ ،   ٨٠،  ٧٩،  ٧٨ ،

ا بغرامـة ال تقـل   من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لـه    ) ١٤٤،  ١٤٢،  ١٤٠،  ١٣٩،  ٩٦

 . عن مائة جنيه وال تجاوز مائتى جنيه 

 . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٠ مستبدلة بالقانون رقم ٢٤٨ المادة  (*)



 ٢٥٤

 ١١١ ، ١١٠(يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحـكام المواد               : )٢٥٠(مادة  

من هذا القانون والقـرارات     ) ١٣٠ ،   ١٢٧ ،   ١٢٦،  ١٢٤ ،   ١٢٣ ،   ١١٩ ،   ١١٨ ،   ١١٦ ،   ١١٣،

 .الوزارية المنفذة لـها بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه 

 . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

مـن هـذا القـانون    ) ١٣٨ ، ١٣٧ ،   ١٣٦ ،   ١٣٥( من أحكام المواد     يعاقب كل من يخالف أياً    : )٢٥١(مادة  

 .بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألفى جنيه 

 .وعند الحكم باإلدانة يقضى وجوبياً بإغالق المنشأة 

من هذا القانون بغرامـة ال      ) ١٥٧ ،   ١٥٠ ،   ١٤٩(يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد         : )٢٥٢(مادة  

 . عن مائتى جنيه والتجاوز خمسمائة جنيه تقل

من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألف جنيـه وال           ) ١٦٩(يعاقب كل من يخالف حكم المادة       ) ٢٥٣(مادة  

 . تجاوز خمسة آالف جنيه 

من هذا القـانون   ) ١٩٦(يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة             : )٢٥٤(مادة  

 .ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز ألفى جنيه بغرامة 

 . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنـهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

، ١٩٨، ١٩٧( يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المـواد       ):٢٥٥(مادة  

 . قل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه من هذا القانون بغرامة ال ت) ٢٠٠

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة               : )٢٥٦(مادة  

العمل والقرارات الصادرة تنفيذا لـه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألـف                  

 .ه أو بإحدى هاتين العقوبتين جنيه وال تجاوز عشرة أالف جني

وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علـى الجريمـة                

 . الوفاة أو اإلصابة الجسيمة 

 . وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

 الوفاء بالعقوبـات     ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئوال بالتضامن مع المحكوم عليه فى             

 . المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخالله بأى من الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون 

 ، ) ٢٣٤( يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المادتــين                 ):٢٥٧(مادة  

 .يـه وال تجاوز ألـف جنيـه من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جن) ٢٣٥(

 .وتضاعف الغرامة فى حالة العود 



 ٢٥٥

  ١٩٧٢ لسنة ٣٨قانون رقم 

  )1(فى شأن مجلس الشعب 

 ــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :د أصدرناه ـ، وق هـى نصـون اآلتـب القانـس الشعـرر مجلـق 

 الباب األول

 فى تكوين مجلس الشعب

 ـــــ

  )2() المادة األولى ( 

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً، يختـارون بطريق االنتخاب المباشر  

 .السرى العام ، على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين

 .ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على األكثر فى مجلس الشعب  

  )3 ()المادة الثانية ( 

                                                           
 : عدل بالقوانين والقرارات بالقوانين اآلتية وقد ٣٩ العدد -١٩٧٢سبتمبر سنة ٢٨لرسمية فى  الجريدة ا) 1(
 )١٩٧٤ من مارس ٢٨ فى ١٣الجريدة الرسمية ، العدد  (١٩٧٤ لسنة ١٦القانون رقم  -

 )١٩٧٦ من سبتمبر سنة ٩فى ) تابع٣٧الجريدة الرسمية ، العدد (١٩٧٦ لسنة ١٠٩القانون رقم  -

 ).١٩٧٩ من أبريل ١٤فى " أ )"  تابع١٥الجريدة الرسمية ، العدد (١٩٧٧لسنة  ١٤القانون رقم  -

 ).١٩٧٩من أبريل سنة ٢٦فى"تابع"١٧الجريدة الرسمية، العدد(١٩٧٩ لسنة ٢١القرار بالقانون رقم  -

 ).١٩٧٩ من أبريل سنة ٣٠فى " مكررا "١٧العدد  ، الجريدة الرسمية (١٩٧٩ لسنة ٢٢القرار بالقانون رقم  -

 ). ١٩٧٩ من مايو ٣فى " تابع  " ١٨الجريدة الرسمية، العدد  (١٩٧٩ لسنة ٢٣ار بالقانون رقم القر -

يعمل به من تاريخ " منه على أن ) ٤(وقد نصت المادة ) ١٩٨٣ من أغسطس ١١ فى ٣٢الجريدة الرسمية ، العدد  (١٩٨٣ لسنة ١١٤القانون رقم  -

 " .لرابع جراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى اإبدء 

 ).١٩٨٦من ديسمبر سنة٣١فى) مكررا ٥٢العدد ، الجريدة الرسمية (١٩٨٦ لسنة ١٨٨القانون رقم  -

  ) .١٩٩٠ من سبتمبرسنة٢٩  مكررا فى٣٩الجريدة الرسمية،العدد (١٩٩٠ لسنة٢٠١القرار بالقانون رقم  -

  )٢٠٠٠ سنة  من ابريل١٥ مكررا  فى ١٥الجريدة الرسمية،العدد  (٢٠٠٠ لسنة ١٣القانون رقم -

 ).٢٠٠٠ سنة همن يولي ١٢  مكررا فى١٧العدد  ، الجريدة الرسمية(،٢٠٠٠ لسنة ١٦٧القرار بالقانون رقم  -

 ).٢٠٠٢ من مايو سنة ١٤فى ) أ( مكررا ١٩ العدد –الجريدة الرسمية  (٢٠٠٢ لسنة ١٢القانون رقم  -

 ).٢٠٠٥ من يوليو سنة ٢ مكرر فى ٢٦ العدد –الجريدة الرسمية  (٢٠٠٥ لسنة ١٧٥القانون رقم  -
 
 ، والقانون ١٩٧٩ لسنة ٢١، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠١ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 2(

  .١٩٨٣ لسنة ١١٤رقم 

بالقانون ثبتت  ، وذلك باستبدال نص الفقرتين األخيرتين بنص الفقرة الثانية والتى أ٢٠٠٢ لسنة ١٢ معدلة بالقانون رقم ) 3(

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩وكانت قد عدلت بالقانون رقم   ،٢٠٠٠ لسنة ١٣رقم 



 ٢٥٦

م هذا القانون يقصد بالفالح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه فى تطبيق أحكا 

الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط أال يحوز هو و زوجته وأوالده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من 

  .هعشرة أفدن

 أو  ويعتبر عامال من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليـدوى أو الـذهنى فـى الزراعـة                  

الصناعة أو الخدمات ، وال يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملـة                    

المؤهالت العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهالت العالية ، وكذلك مـن              

لشخص عامال ان يكون مقيـدا فـى        بدأ حياته عامال وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب العتبار ا            

 .نقابة عمالية

وال تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة                 

 .عمالية 

  )1() المادة الثالثة ( 

 .دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك إلى تقسم جمهورية مصر العربية 

 .وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على األقل من العمال والفالحين

ويشترط الستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفالحين أن يظلوا 

ذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء إ، فإليها محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم باالستناد 

 . در من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على قرار يص

  )2 ()المادة الرابعة ( 

 . مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له 

 .ويجرى االنتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما السابقة على إنتهاء مدته  

                                                           
 ، ١٩٧٩ لسنة ٢٢ و٢١ ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بالقانونين رقمى ١٩٩٠ لسنة ٢٠١ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 1(

 .،  ١٩٨٦لسنة  ١٨٨ و،      ١٩٨٣ لسنة ١١٤والقانونين رقمى 

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١الثالثة واألخيرة بالقرار بالقانون رقم : الفقرتان  ألغيت ) 2(



 ٢٥٧

 الباب الثانى

 فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

 ـــــــ

  )1( )سةالمادة الخام(

المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح  مع عدم اإلخالل باألحكام 

 :لعضوية مجلس الشعب

 .أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى  -١

أن يكون اسمـه مقيدا فى أحد جداول االنتخاب،وأال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا  -٢

 .ن الخاص بذلكللقانو

 .أن يكون بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب  -٣

 أن يكون حاصالً على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسى أو ما يعادلها على األقل ، ويكتفى بإجادة -٤

 .١٩٧٠القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 

 . أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون أن يكون قد -٥

تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو االعتبار أال  -٦

ومع ذلك يجوز له   من الدستور،٩٦أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية بالتطبيق ألحكام المادة 

 : الحالتين اآلتيتين الترشيح فى أى من

 .انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خالله قرار إسقاط العضوية  ) أ(

صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على ) ب(

ة إسقاط العضويـة بسبب اإلخالل بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبي

االنعقاد الذى صدر خالله  أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثالثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور

 .قرار إسقاط العضوية 
  )2 ()المادة الخامسة مكررا(

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

 )3 ()المادة السادسة(

                                                           
 ، ١٩٧٦لسنة  ١٠٩: ين أرقام نابالقو ،  وكان قد سبق تعديل هذه المادة  ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥معدل بالقانون رقم ) ٤( البند ) 1(

  .١٩٨٣ لسنة ١١٤ ، و١٩٧٧ لسنة ١٤ و

 وعدلت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٤ ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠١ ألغيت بالقرار بالقانون رقم ) 2(

  .١٩٨٦ لسنة ١٨٨

،  ١٩٨٣ لسنة ١١٤و،  ١٩٧٦ لسنة ١٠٩ ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ٢٠٠٠ لسنة ١٣ معدلة بالقانون رقم ) 3(

بالقرار بالقانون رقم " عشرة أيام " بعبارة " خمسة أيام " ،  وقد استبدلت عبارة ١٩٩٠ لسنة ٢٠١و،  ١٩٨٦ لسنة ١٨٨و

 .٢٠٠٠ لسنة ١٣بالقانون رقم " مائتى جنيه" بعبارة " ألف جنيه" ، كما استبدلت عبارة ٢٠٠٠ لسنة ١٦٧



 ٢٥٨

م طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية األمن بالمحافظة التى يرغب المرشح يقد 

إحدى دوائرها االنتخابية ، وذلك خالل المدة التى يحددها وزيـر الداخلية بقرار منه على  الترشيح فى فى

 .أال تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح

ال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية األمن بالمحافظة ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيص 

هذا القانون  توافر الشروط التى يتطلبها ثباتإلالمختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه 

 .للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفالح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات 

 .راق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتعتبر األو 

 ..........................) 1(  

 )المادة السابعة(

يصاالت ويتبع فى شأن إتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها  

 .قرار منهالداخلية ب تقديمها اإلجراءات التى يحددها وزير

  )2 ()المادة الثامنة(

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم  

كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات  عدادإالمادة السابقة و

أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما القضائيـة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية 

 .يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها 

 .ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية  

  )3 ()المادة التاسعة(
نهم يعرض فى الدائرة االنتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل م 

 .وذلك خالل األربعة األيام التالية إلقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه 

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لـذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص  

 .عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خالل مدة عرض الكشف المذكور 

ن لكل مرشح االعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة ويكو 

 .أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور 

  ..............................................(*)  

                                                           
 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٥الفقرة األخيرة من المادة السادسة بالقانون رقم   ألغيت) 1(

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ معدلة بالقانون رقم ) 2(

 لسنة ١١٤و،  ١٩٧٦ لسنة  ١٠٩ : ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام١٩٩٠ لسنة ٢٠١ة بالقرار بالقانون رقم  معدل) 3(

عشرة "بعبارة " سبعة أيام " وعبارة " الخمسة أيام " بعبارة " األربعة أيام " ، وقد استبدلت عبارة ١٩٨٦ لسنة ١٨٨و،  ١٩٨٣

  .٢٠٠٠ لسنة ١٦٧بالقرار بالقانون رقم " أيام



 ٢٥٩

 باب إقفال ل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ ـ خالإليها وتفصل فى االعتراضات المشار  

الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات 

يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما  القضائية من درجة مستشار أو ما

 .عدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها يعادلها على األقل يختارهما وزير ال
 .وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته االنتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار  

 ) ١() المادة العاشرة(

يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة االنتخابية ، مقابل 

جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خالل ثالثة أيام على األكثر أداء رسم مقداره مائة 

  .من تاريخ سداد الرسم 

 ) ٢() المادة الحادية عشرة(

 : يتعين االلتزام فى الدعاية االنتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد اآلتية 

 . عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألى من المرشحين  )١(

االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، واالمتناع عن استخدام الشعارات الدينيـة علـى نحـو                 )٢(

 . يهددها أو يسئ  إليها 

حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل واالنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام              )٣(

 . سمالها فى الدعاية االنتخابية وقطاع األعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأ

حظر إنفاق األموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمال العـام والشـركات التـى                 )٤(

 . تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية االنتخابية 

حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسـات التعلـيم فـى الدعايـة                 )٥(

 . تخابية االن

حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلهـا فـى                     )٦(

الداخل لإلنفاق فى الدعاية االنتخابية ، أو إلعطائها للناخبين مقابل االمتناع عن إبداء الرأى أو إبدائـه                 

 .على وجه معين 

نظمة للدعاية االنتخابية بما فيها الحد األقصى       وذلك فضالً عن القواعد الخاصة بالوسائل واألساليب الم       

الذى ال يجوز تجاوزه فى اإلنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليـا لالنتخابـات ،              

 . ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار 

لمستخدمة بالمخالفة  وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية األخرى ا           

 . ألى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف 

                                                                                                                                                                      
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١هذه الفقرة ألغيت بالقرار بالقانون رقم  (*)

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١بالقرار بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥بالقانون رقم معدلة   )١(
 .١٩٧٩ لسنة ٢٣بالقرار بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥بالقانون رقم معدلة  (2)



 ٢٦٠

من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة ال تقل           ) ٦(ويعاقب كل من يخالف أحكام البند        

 عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه فضالً عن مصادرة ما تم تلقيـه                    

 . من أموال 

ويعاقب كل من يخالف أياً من القواعد األخرى المشار إليها بالحبس مدة ال تقل عن ثالثـة أشـهر                    

 .وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  )1( )المادة الثانية عشرة(

ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة فإذا  انتخابية ال يجوز ألحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة 

 .اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أوال 

 )2 ()المادة الثالثة عشرة(

مديريـة األمن بالمحافظة قبل يوم إلى لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعالن على يد محضر  

كان قد قيد فى إذا اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة االنتخاب بعشرة أيام على األقل ويثبت التنازل أمام 

ويعلن هذا التنازل  يوم االنتخاب على باب مقر الدائرة االنتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر . هذا الكشف 

وزارة الداخلية اإلعالن عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار قبل الموعد المحدد 

 .قت كاف نتخاب بولال

 )المادة الرابعة عشرة(

لرئيس الجمهورية فى الظروف االستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى  

 . من هذا القانون١٣و٩و٦المواد

  )3() المادة الخامسة عشرة(

ينتخب عضو مجلس الشعب باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت فى االنتخاب ،  

لمرشحان الحاصالن على األغلبية المطلقة من غير العمال والفالحين أعلن انتخاب الحاصل منهما كان افإذا 

على أكبر عدد من األصوات ، وأعيد االنتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفالحين اللذين حصال 

 . عدد من األصوات على أكبر عدد من األصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر

لم تتوافر األغلبية المطلقة ألحد من المرشحين فى الدائرة أعيد االنتخاب بين األربعة وإذا  

، على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين، وفى هذه  الحاصلين على أكبر عدد من األصوات

                                                           
  .١٩٨٦ لسنة ١٨٨ ، وكانت المادة قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠١ ألغيت الفقرة الثانية بالقرار بالقانون رقم ) 1(

 لسنة ١٨٨و،  ١٩٨٣ لسنة ١١٤ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٠ لسنة ٢٠١ بالقرار بالقانون رقم ة معدل) 2(

١٩٨٦.  

 لسنة ١٨٨و،  ١٩٨٣ لسنة ١١٤ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٠ لسنة ٢٠١رقم  بالقرار بالقانون ة معدل) 3(

١٩٨٦.  



 ٢٦١

ن يكون أحدهما على األقل من العمال الحالة يعلن انتخاب االثنين الحاصلين على أعلى األصوات بشرط أ

 .والفالحين 

 

 

  )1() المادة السادسة عشرة (

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

  )2 ()المادة السابعة عشرة(

لم يرشح فى الدائرة االنتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفالحين على األقل ، إذا  

من عدد أصوات الناخبين المقيدين % ١٠ى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على أجرى االنتخاب ف

 .بالدائرة 

حصل على النسبة إذا وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى االنتخاب  

ين ، المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى الختيار العضو الثانى من بين العمال والفالح

 . كان من أعلن فوزه من غيرهم إذا

رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفالحين أعلن فوز هذا وإذا  

وإذا  حصل على النسبة المشار إليها وأجرى االنتخاب الختيار العضو الثانى من بين الباقين ، إذا المرشح 

 . أعيد االنتخاب بين االثنين الحاصلين على أعلى األصوات لم تتوافر األغلبية المطلقة ألحدهم

فى الفقرات إليها يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار  وفى األحوال التى  ال 

 .السابقة يجـرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له 

  )3() المادة الثامنة عشرة  ( 

خبيـن قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى النتخاب من يحل محله ، إذا خال مكان أحد المنت

ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا االنتخاب ، وذلك دون إخالل بحكم الفقرة 

 .األولى من المادة الثالثة من هذا القانون 

 .كان من خال مكانه من المعينين عين من يحل محله وإذا  

 . الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه وفى الحالتين تستمر مدة العضو 

                                                           
،  ١٩٨٣ لسنة ١١٤ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٠ لسنة ٢٠١ ألغيت هذه المادة بالقرار بالقانون رقم ) 1(

  .١٩٨٦ لسنة ١٨٨و

 لسنة ١٨٨ و١٩٨٣ لسنة ١١٤ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٠ة  لسن٢٠١ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 2(

١٩٨٦.  

 ، ١٩٩٠ لسنة ٢٠١بالقرار بالقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥بالقانون رقم معدلة  الفقرة األولى ) 3(

  .١٩٨٦ لسنة ١٨٨و،  ١٩٨٣ لسنة ١١٤والقانونين رقمى 



 ٢٦٢

 )المادة التاسعة عشرة(

طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما إلى بعد إعالن نتيجة االنتخاب يرد  

 . القانون  من هذا٩،١١،١٣قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 

 

 

 )المادة العشرون(

رئيس مجلس الشعب خالل إلى  من الدستور ٩٣يجب أن يقدم الطعن بإبطال االنتخاب طبقا للمادة  

 نتيجة االنتخاب مشتمال على األسباب التى بنى عليها ، ومصدقا على  عالنالخمسة عشر يوما التالية إل

 .توقيع الطالب عليه 

مجلس اإلجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق وتنظم الالئحة الداخلية لل 

 .صحة العضوية 



 ٢٦٣

 الباب الثالث

 فى عضوية مجلس الشعب

____ 

 )١() المادة الحادية والعشرون ( 

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

 )٢() المادة الثانية والعشرون ( 

ية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ال يجوز الجمع بين عضو 

 .، كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها 

 )المادة الثالثة والعشرون(

خليا ليهم فى المادة السابقة متإيعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من األشخاص المشار  

 .مؤقتا عن عضويته األخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس 

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته األخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل  

 .لم يبد رغبته فى االحتفاظ بعضويته األخرى أو وظيفته إذا بصحة عضويته بمجلس الشعب 

 .ال يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب والى أن يتم التخلى نهائيا  

 )المادة الرابعة والعشرون ( 

كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام يتفرغ إذا  

 .عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو

لشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدالت والعالوات المقررة ويكون لعضو مجلس ا 

 .لوظيفته أو عمله األصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته 

وال يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى  

 .وظيفته أو عمله األصلى

  )المادة الخامسة والعشرون( 

ال يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير  

رقى إذا السنوية فى جهة وظيفته أو عمله األصلية، وتجب ترقيته باألقدمية عند حلول دوره فيها ، أو 

 .باالختيار من يليه فى األقدمية 

                                                           
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١قانون رقم ألغيت بالقرار بال )١(
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١معدلة بالقرار بالقانون رقم  )٢(



 ٢٦٤

 المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع تأديبية ضد أحد أعضاءإجراءات كما ال يجوز اتخاذ  

العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إال بعد موافقة المجلس طبقا 

 .لإلجراءات التى تقررها الئحته الداخلية

 )المادة السادسة والعشرون(

الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه إلى يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته  

 .أية وظيفة مماثلة لها إلى ، أو إليهاأو التى يكون قد رقى 

 )المادة السابعة والعشرون ( 

 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، ٣٤ و٣٣و منصوص عليه فى المادتين ـا هـمع مراعاة م 

 : لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه العتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ

مديرى الجامعات ووكالءها وأعضاء هيئة التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى  )أ ( 

 .الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا 

 .االقتصادية التابعة لها رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات  )ب( 

الشاغلين لوظيفة من وظائف اإلدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات ) جـ(

 .العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها 

  .٢٤ن يتقرر تفرغه حكم المادة ـوفى هذه الحالة يطبق فى شأن م 

 )١()المادة الثامنة والعشرون(

يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو ال  

كان التعيين نتيجة ترقية إذا الشركات األجنبية أثناء مدة عضويته ، ويبطل أى تعيين على خالف ذلك ، إال 

 . أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون إلى أو نقل من جهة 

 )٢( )عشرونالمادة التاسعة وال(

يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو 

 .اليمين واليجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب 

 )٣() المادة الثالثون (

ازة ـتى الممـة األولـيستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرج 

وسائل المواصالت العامة األخرى أو الطائرات من الجهة  حدىإك حديد جمهورية مصر العربية أو ـبسك

 . القاهرة إلى التى يختارها فى دائرته االنتخابية 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩معدلة بالقانون رقم   )١(
  .٢٠٠٥لسنة  ١٧٥معدلة بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩معدلة بالقانون رقم   )٣(



 ٢٦٥

وتبين الئحة المجلس التسهيالت األخرى التى يقدمها المجلس ألعضائه لتمكينهم من مباشرة  

 .مسئولياتهم 

مبالغ قد تدفع إلى األعضاء على هذا الوجه األحكام المبينة بالمادة السابقة فيما وتسرى على أية  

 .عفائها من كافة الضرائب إيتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها و

 )1 ()المادة الحادية والثالثون(

 يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافـأة مساويـة لمجموع مـا يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ،

 .وذلك دون إخالل بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون 

 )2 ()المادة الثانية والثالثون(

بمجرد انتخابه رئيسا، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية  ،     يمتنع على رئيس مجلس الشعب

 .وظيفة عامة أو خاصة

 مع مراعاة ٢٤ق فى حقه حكم المادة ـام طبوإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع الع 

 . يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله األصلى عدم الجمع بين ما

  )3 ()المادة الثالثة والثالثون (

كان من إذا  ٢٤يتفرغ من ينتخب وكيال للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة  

 .كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغهإذا لعام ، أما العاملين فى الدولة أو القطاع ا

 .ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه  

 وال يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته  

 .أو عمله األصلى من بدالت 

  )4() المادة الرابعة والثالثون (

جوز للمجلس وفق الئحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان األصلية بالمجلس ، وفى هذه ي 

كان من إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ، أما إذا  ٢٤الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 

 .غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة 

  )5 () مكررا-رابعة والثالثون المادة ال(

……………………………….. 

                                                           
 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٥بالقانون رقم  معدلة ) 1(

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١بالقرار بالقانون رقم المادة من نص  " ىـالمؤسسات التابعة لالتحاد االشتراكأو فى "  حذفت عبارة ) 2(

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١بالقرار بالقانون رقم  المادة من نص" أو فى المؤسسات التابعة لالتحاد االشتراكى "  حذفت عبارة ) 3(

أو فى المؤسسات "  ، كما ألغيت عبارة ١٩٧٤ لسنة ١٦انون رقم الثانية والثالثة من هذه المادة بالق:  ألغيت الفقرتان ) 4(

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١من هذه المادة بالقرار بالقانون رقم " التابعة لالتحاد االشتراكى 

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ ، وكانـت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥ ألغيت بالقانون رقم ) 5(



 ٢٦٦

 )1(")١" مكررا -المادة الرابعة والثالثون (

……………………………….. 

 

 

  )2(")٢" مكررا -المادة الرابعة والثالثون (

……………………………….. 

  )3(") ٣" مكررا -المادة الرابعة والثالثون (

……………………………….. 

  )4( ")٤" مكررا -المادة الرابعة والثالثون (

……………………………….. 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ ، وكانـت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥ ألغيت بالقانون رقم ) 1(

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ ، وكانـت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥ ألغيت بالقانون رقم ) 2(

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ ، وكانـت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥ ألغيت بالقانون رقم ) 3(

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ ، وكانـت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٧٥ ألغيت بالقانون رقم ) 4(



 ٢٦٧

 أحكام ختامية وانتقالية

 ـــــــ

 )المادة الخامسة والثالثون(

 .المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة 

وتبين الالئحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ،  

 الحساب الختامى السنوى واعتماده،  عدادإتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية وطريقة إعداد حسابات المجلس و

 .وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية

 )1() المادة السادسة والثالثون (

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة  

نص فى هذه الالئحة األحكام المطبقة على العاملين المدنيين القانون ، ويسرى عليهم ، فيما لم يرد فيه 

 .بالدولة 

فى الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام الئحة العاملين إليها والى أن يتم وضع الالئحة المشار  

 .بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه 

 لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين ويكون 

 .واللوائح 

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس  

انة أو ح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزـن واللوائـالوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القواني

 .الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أو أية جهة أخرى 

  )2 ()المادة السابعة والثالثون(

يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع االختصاصات اإلدارية والمالية  

 .المخولة لمكتب المجلس ورئيسه 

والمالية اإلدارية  االختصاصات ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع 

 .المخولة لمكتب المجلس ورئيسه 

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميـع االختصاصات المالية واإلدارية  

 .المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما 

 

 )المادة الثامنة والثالثون(

 الدولة والقطاع العام األحكام المقررة تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى 

 . من الدستور٩٠فى هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها فى المادة 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ معدلة بالقانون رقم ) 1(

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠١ معدلة بالقرار بالقانون رقم ) 2(



 ٢٦٨

 من ٤٩ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا للمادة  

خزانة إلى  ، على أن يردوا ١٩٧١ لسنة ١٠٦  المعدلة بالقرار بقانون رقم١٩٦٣ لسنة ١٥٨القانون رقم 

 .الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه 

 )1 ()المادة التاسعة والثالثون ( 

مع عدم اإلخالل بالقواعد واألحكام المنظمة الستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء  

شيح أعضاء الهيئات القضائية يجوز ترشيحهم أو تر ، الاإلدارية المخابرات العامة وأعضاء الرقابة 

 .والمحافظين قبل تقديم استقاالتهم من وظائفهم ، وتعتبر االستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها 

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون فى  

 األجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى للدولة وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعةاإلدارى الجهاز 

 .انتهاء االنتخابات العامة وانتخابات اإلعادة 

 )2 ()المادة األربعون(

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

 )المادة الحادية واألربعون(

 ١٩٦٤ لسنة ٥٣ فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ١٥٨يلغى القانون رقم  

، ١٩٧١ لسنة ٨٢بجواز االستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 

 .بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب 

 )المادة الثانية واألربعون(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره   

 .ون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقان 

 هـ١٣٩٢ان سنة ـشعب ١٥صدر برياسة الجمهورية فى  

 )م  ١٩٧٢ سبتمبر سنة ٢٣(       

 ) أنور السادات(        

 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ١٠٩ معدلة بالقانون رقم ) 1(

  .١٩٨٣ لسنة ١١٤ ألغيت بالقانون رقم ) 2(



 ٢٦٩

  120  1980 
    (*)  

___ 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ألول الباب ا

 فى تكوين مجلس الشورى 

 )1 ()١مادة (

__ 

 .يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا  

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس باالقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على األقل  

 .من العمال والفالحين 

 .ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى  

  )2() ٢مادة (

 جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ، ويكون تحديد نطاق كل دائرة تقسم 

 .ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون 

 .وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على األقل من العمال  والفالحين  

 )٣مادة (

 .ن تاريخ أول اجتماع لهمدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميالديةم 

ويتجدد انتخاب واختيار نصف األعضاء المنتخبين والمعينين كل ثالث سنوات ، ويجوز إعادة  

 .انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته من األعضاء 

ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثالث السنوات األولى بطريق القرعة التى يجريها  

 .للقواعد التى يضعها فى الئحته الداخلية المجلس وفقا 

ويجب أن يتم االنتخاب خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية، ويتم التعيين خالل  

 .الثالثين يوما السابقة على انتهائها 

 )3( )٤مادة (

                                                           
 . وقد عدل بالقانونين اآلتيين  ٢٧ـ العدد  ١٩٨٠يوليه سنة ٣ الجريدة الرسمية فى (*)
 )١١( ـ العدد ١٦/٣/١٩٨٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة ١٠ قانون رقم -
 )مكررا ٩ ـ العدد ٧/٣/١٩٩٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٥ لسنة ٨ قانون رقم -
 )لنصفى القادم لمجلس الشورى يعمل به اعتبارا من انتخابات التجديد ا"  وقد نصت المادة الثالثة منه على أن -
  .١٩٨٩لسنة ١٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٨بالقانون رقم معدلة )  1(
  .١٩٨٩لسنة ١٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٨بالقانون رقم معدلة )  2(
  .١٩٨٩لسنة ١٠ عدلت الفقرة األولى من  المادة بالقانون رقم ) 3(



 ٢٧٠

النتخاب من إذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى  

 .يحل محله 

 .وإذا كان من خال مكانه من المعينين عين من يحل محله  

 .     وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفة

 )٥مادة (

إذا تعذر إجراء االنتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت  

منتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب مدتهم من األعضاء ال

 .األعضاء الجدد 
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ، ويجب أن يشتمل القرار  

 هذا الصادر بذلك على دعوة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة فى ميعاد اليجاوز ستين يوما من تاريخ
 .اإلعالن 

 الباب الثانى 
 فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى 

__ 
 )1 ()٦مادة ( 

 بتنظيم مباشرة الحقوق ١٩٥٦ لسنة ٧٣مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة فى القانون رقم  

 :السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى 

 .ى أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصر -١

أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول االنتخاب بجمهورية مصر العربية وأال يكون قد طرأ عليه  -٢

 .سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك 

 .أن يكون بالغا من العمر خمسا وثالثين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب أو التعيين -٣

 .أن يجيد القراءة والكتابة  -٤

 .أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون  -٥

أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة  -٦

ومع ذلك يجوز .  من الدستور ٩٦واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية بالتطبيق ألحكام المادة 

 :ه أوتعيينه فى أى من الحالتين اآلتيتين ترشيح

انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خالله قرار إسقاط العضوية حسب  )أ ( 

 .األحوال 

صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء األثر المانع من الترشيح أو التعيين  )ب(

بموافقة أغلبية أعضائه بناء  يصدر قرار المجلس فى هذه الحالة المترتب على إسقاط العضوية ، و

خالله قرار إسقاط العضوية  صدر على اقتراح مقدم من ثالثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور االنعقاد الذى

 .على األقل 

 )١() ٧مادة (

                                                           
 .١٩٨٩لسنة ١٠ معدلة بالقانون ) 1(



 ٢٧١

ن دائرة اليجوز ألحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه فى أكثر م 

 . اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أوال 

 

 

  )٢() ٨مادة (

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية األمن بالمحافظة التى يرغب  

 المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر االنتخابية الواقعة بها ، وذلك خالل المدة التى يحددها وزير الداخلية

 .بقرار منه على أال تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح 

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية األمن بالمحافظة  

المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه إلثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون 

 . صفة العامل أو الفالح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات للترشيح وتثبت

 .وتعتبر األوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات  

 )١() ٩مادة (

قرار منه وذلك يعرض كشف المرشحين فى الدائرة االنتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية ب 

 .خالل الخمسة األيام التالية لقفل باب الترشيح 

 ) .٨(ويحدد فى هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم وفقا للمادة  

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات  

ا وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما القضائية من درجة مستشار أو ما يعادله

 .يعادلها على األقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها 

ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج أسمه طول مدة  

مرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام عرض الكشوف ، األعتراض على إدراج أسم أى من ال

 .اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف 

وتفضل اللجنة المشار إليها فى االعتراضات خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب  

 .الترشيح 

 .وتنشر أسماء المرشحين فى الدائرة االنتخابية وفى صحيفتين يوميتين  

  )٢()١٠مادة(

إذا لم يرشح فى الدائرة االنتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفالحين على األقل ،  

 .أعلن فوزهما بالتزكية 

وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخاب تكميلى الختيار  

 .فوزه بالتزكية من غيرها للعضو الثانى من بين العمال والفالحين إذا كان من أعلن 

                                                           
 ٢٣ ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا آانت قد حكمت فى  الدعوىرقم ١٩٨٩لسنة ١٠معدلتان بالقانون رقم ) ٢( ، )٢(
ن األولىوالثانية من والفقرتي) ١٠(والمادة ) ٨(والفقرة األولى من المادة ) ٧( بعدم دستورية المادة ١٥/٤/٨٩دستورية بتاريخ .  ق٨

  ..١٩٨٩لسنة ) ١٠( قبل تعديله بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٢٠من القانون رقم) ١٢(المادة 
  .١٩٨٩لسنة ١٠معدلتان بالقانون رقم ) ٣( ،)٢(



 ٢٧٢

)١() ١١مادة (  

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعالن على يد محضر إلى مديرية األمن بالمحافظة قبل يوم  

االنتخاب بعشرة أيام على األقل ، ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى 

النتخاب على باب مقر الدائرة االنتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم ا

وزارة الداخلية بنشر اإلعالن عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد لالنتخاب بوقت كاف ، وذلك فى صحيفتين 

 .يوميتين 

  )٢()١٢مادة (

طيت فى االنتخاب ينتخب عضو مجلس الشورى باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أع 
. 

فإذا كان المرشحان الحاصالن على األغلبية المطلقة من غير العمال والفالحين أعلن انتخاب  
الحاصل منهما على أكبر عدد من األصوات ، وأعيد االنتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال 

لن انتخاب الحاصل منهما على والفالحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات ، وفى هذه الحالة يع
 .أكبر عدد من األصوات 

وإذا لم تتوافر األغلبية المطلقة ألحد المرشحين فى الدائرة ، أعيد االنتخاب بين األربعة الحاصلين  
على أكبر عدد من األصوات على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين ، وفى هذه الحالة يعلن 

 .اصلين على أعلى األصوات بشرط أن يكون أحدهما على األقل من العمال والفالحين انتخاب االثنين الح
 )١٣مادة (

اليجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية  

، كما اليجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها 

. 

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته األخرى أو وظيفته المشار  

 .إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس 

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته األخرى أو وظيفته المذكورة بإنقضاء شهر من تاريخ  

 . يبد رغبته فى االحتفاظ بعضوية األخرى أو وظيفته الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم

 .وإلى أن يتم التخلى نهائيا اليتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى  

  )١() ١٤مادة (

 .المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة  

مجلس السنوية وبحثه وإقراره وتبين الالئحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة ال 

وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده ، 

 .وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية 

 )١٥مادة (

                                                           
 . ١٩٨٩ لسنة ١٠ معدلتان بالقانون رقم )٢( ،)١(
بأيلولة ملكية األموال العقارية ) أ(مكررا ٢٨ـ العدد  ١٣/٧/١٩٨٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٤٥ صدر القانون رقم )١(

 .والمنقولة وملحقاتها جمعيًا والتى آانت مملوآة لألتحاد اإلشتراآى العربى وتنظيماته إلى مجلس الشورى 



 ٢٧٣

يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة  
 .القانون 

وتسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه الالئحة األحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة  
. 

وإلى أن يتم وضع الالئحة المشار اليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شأنهم األحكام المطبقة على  
 .العاملين بمجلس الشعب 

 .ختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير الم 
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس  

الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز 
 .خرى المركزى للتنظيم واإلدارة أوأية جهة أ

 )١٦مادة (

لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس  

 .من الدستور ) ١٩٤(الواردة فى المادة 

 )١٧مادة (

يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه الى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد  
 .من الدستور ) ١٩٥(من المادة ذكرها بالبنود الخمسة األولى 

ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خالل مدة التجاوز شهرا من تاريخ  
 .وصول القرار الجمهورى إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما اليجاوز مدة أخرى مماثلة 

الجمهورية برأيه اعتبر ذلك فإذا انقضت المدة المشارة اليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس  
 .موافقة منه على الموضوع المحال إليه 

 )١٨مادة (
يحيل رئيس مجلس الشعب الى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقا  

 .من الدستور ) ١٩٥(لألحكام المقررة فى البندين األول والثانى من المادة 
 .لثانية والثالثة من المادة السابقة ويسرى فى هذا الشأن حكم الفقرتين ا 

 )١٩مادة (
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك  

 .رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى المجلس 
ا أو الحجز عليها وتعفى واليجوز التنازل عنه. وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين  

 .من كافة أنواع الضرائب 
 )٢٠مادة(

يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه نائب رئيس الجمهورية  
 .واليجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة 

 )٢١مادة (
رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه  

 .أية وظيفة عامة أو خاصة 
من القانون ) ٢٤(وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة  

 فى شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين ١٩٧٢ لسنة ٣٨رقم 
 . عمله األصلى مرتب وظيفته أو

 )٢٢مادة (



 ٢٧٤

من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى ) ٩٣(يجب أن يقدم الطعن بإبطال االنتخاب طبقا للمادة  
خالل الخمسة عشر يوما التالية إلعالن نتيجة االنتخاب مشتمال على األسباب التى بنى عليها ومصدقا على 

 .توقيع الطالب عليه 
اإلجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق وتنظم الالئحة الداخلية للمجلس  

 .من الدستور ) ٩٣(صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 
 
 

 )٢٣مادة (
يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع االختصاصات اإلدارية والمالية  

 .المخولة لمكتب المجلس ورئيسه 
ناء فترة حل مجلس الشعب جميع االختصاصات المالية واإلدارية ويتولى رئيس مجلس الشورى أث 

 .المخوله لمكتب المجلس ورئيسه 
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع االختصاصات المالية واإلدارية  

 .المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما 
  )١()٢٤مادة (

سرى فى شأن مجلس الشورى األحكام الواردة فى القانون مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون ت 
) فقرة ثانية (  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية واألحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ١٩٥٦ لسنة ٧٣

والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة 
السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثالثين والثالثة والثالثين والرابعة والعشرين و

 . فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢ لسنة ٣٨والثالثين والتاسعة والثالثين من القانون رقم 
 )٢٥مادة (

 .ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .صم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يب

  ) ١٩٨٠ يونيه سنة ٢٨ ( ١٤٠٠شعبان سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى  
 أنور السادات        

                                                           
  .١٩٨٩لسنة ١٠ معدلة بالقانون رقم )١(
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  1  1973 
     (*)  

-- 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :نون اآلتى نصه، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القا 

 

 الفصل األول

 تحديد المنشآت الفندقية والسياحية

 ــــــ

 . تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية- ١مادة 

وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق  

السياحية، وما إليها من األماكن المعدة القامة السياح، وكذا االستراحات والبيوت والشقق العائمة والبواخر 

 .المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة 

 .(*)ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين 

ذا القانون األماكن المعدة أساسا الستقبال السياح لتقديم وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام ه 

المأكوالت والمشروبات إليهم الستهالكها فى ذات المكان كالمالهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات 

كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل . والمطاعم، والتى يصدر بتحديدها قرار  من وزير السياحة 

 .ل السياح فى رحالت برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة المخصصة لنق

 ال يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغاللها أو إداراتها اال بترخيص من - ٢مادة 

 .وزارة السياحة طبقا للشروط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة 

 فى ١٩٥٦ لسنة ٣٧١وتؤول الى وزارة السياحة االختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم  

ومع ذلك .  فى شأن المالهى بالنسبة الى تلك المنشآت ١٩٥٦ لسنة ٣٧٢شأن المحال العامة والقانون رقم 

 بقرار من وزير تحدد الشروط والمواصفات الهندسية واإلنشائية التى يجب توافرها فى المنشآت  المذكورة

 .اإلسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة 

كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة  

 .وزير السياحة 

 وزير  ال يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية اال لغير المصريين وبقرار من- ٣مادة 

ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار . السياحة 

                                                           
 ١٩٩٣ ابريل سنة ١٨ ىف ١٤ العدد -اجلريدة الرمسية  ( ١٩٩٣ لسنة ١٠٢م  وقد عدل بالقانون رق٩ العدد - ١٩٧٣ اجلريدة الرمسية ىف أول مارس سنة (*)

  .١١/٧/٢٠٠٥ مكرر بتاريخ ٢٧ اجلريدة الرمسية العدد -٢٠٠٥ لسنة ١٨٠، كما عدل بالقانون رقم )
  .٢٠٠٥ لسنة ١٨٠ هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم  (*)
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على أن . فيها وشروطها واإلتاوة التى تستحق عليها بما ال يجاوز نصف ايرادات ألعاب القمار 

ون التعامل فيها يقتصر دخول األماكن التى تزاول فيها تلك األلعاب على غير المصريين وأن يك

 .بالعمالت األجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 

هو  مبين فى  عناوين غير ما يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أو  ال– ٤مادة 

 .الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة

 

 الفصل الثانى

 ريبية والجمركيةعفاءات الضإلا

 ـــــ

 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق ١٩٧١ لسنة ٦٥ بأحكام القانون رقم اإلخالل مع عدم - ٥مادة 

 ضريبية  مقررة فى أى قانون آخر، تعفى المنشآت إعفاءات المقررة به وبأية واإلعفاءاتالحرة، 

 والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الفندقية والسياحية من ضريبة األرباح التجارية والصناعية

الضرائب اإلضافية على أى منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن 

 .يكون الحقا لتاريخ العمل بهذا القانون 

وفى جميع األحوال ال يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو  

 .حية اال بعد موافقة وزير السياحة السيا

، أو ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠  مع عدم اإلخالل بأحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم - )١( مكررا ٥مادة 

بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر، يكون اإلعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى المادة 

الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق المائية، ويصدر السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت 

 .بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء 

 يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى - ٦مادة 

تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو 

 .السياحية، ويصدر باإلعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة 

 .ال بموافقة وزير السياحة إوال يجوز التصرف فى األشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة  

 

 الفصل الثالث

 نظام العاملين

 ـــــ

                                                           
على املنشآت الفندقية والسياحية )  مكررا ٥(يسرى حكم املادة السابقة : " ة الثانية منه على أن ، وقد نصت املاد١٩٩٣ لسنة ١٠٢ مضافة بالقانون رقم )١(

 املشار اليه، ويكون االعفاء مقصورا على املدة املتممة للعشر السنوات، وحتسب اعتبارا من تاريخ ١٩٧٣ لسنة ١من القانون رقم ) ٥(الىت أعفيت وفقا للمادة 
 .العمل ذا القانون 
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ة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية  يحدد وزير السياح- ٧مادة 

 الى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، كما يحدد نظم باإلضافة

 .  العمل فى تلك المنشآت 

 

 

 الفصل الرابع

 تنظيم العالقة بين العمالء ومستغلى المنشآت

 دقية والسياحيةالفن

 ـــــ

 يحدد وزير السياحة بقرار منه االلتزامات األساسية التى يجب على مستغلى المنشآت الفندقية أو - ٨مادة 

 .السياحية اتباعها فى عالقتهم بالنزالء أو المترددين على المنشأة 

لكل المنشآت أو قامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة إلكما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف وا 

 .بعضها 

دارة إخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إويجب على مستغل  كل منشأة فندقية أو سياحية  

 .المنشأة وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه 

دارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزالء األجانب لدى إال يجوز للمسئولين عن  - ٩مادة 

 .جهات المختصة طبقا للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل ال

 ال يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على األسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما ال يجوز االمتناع - ١٠مادة 

 .عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك األسعار 

 

 الفصل الخامس

 وتصنيف المنشآت والرقابة عليها تحديد األسعار 

 ــــ

 تقسم المنشآت الفندقية والسياحية الى درجات، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقا للقواعد - ١١مادة 

 .التى يحددها وزير السياحة 

قامة ورسم الدخول واالرتياد وأسعار الوجبات والمأكوالت إل يحدد وزير السياحة أسعار ا- ١٢مادة 

روبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التموين والمش

 .والتسعير الجبرى وتحديد األرباح 

ليها بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها إويتم تحديد األسعار المشار  

ارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها، ويجب إخطار ويتضمن مقترحاته فى هذا الشأن، ويقدم الطلب الى الوز

 .صاحب الشأن بقرار الوزير خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب 

 لمقدم الطلب االعتراض على قرار التصنيف وتحديد األسعار خالل خمسة عشر يوما من تاريخ - ١٣مادة 

 .إخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات 

شكل بقرار من وزير السياحة على أن تضم عضوين من مستغلى وتفصل فى االعتراض لجنة ت 

 .المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها 
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وعلى اللجنة البت فى االعتراض خالل ثالثين يوما من تاريخ وروده وال يكون قرار اللجنة نافذا إال  

 .بعد اعتماده من وزير السياحة 

 العمل بالقرار المعترض عليه، فاذا انقضى الميعاد المشار اليه دون وال يترتب على االعتراض وقف 

صدور قرار اللجنة اعتبر التصنيف واألسعار التى طلبها المعترض نافذة الى أن يصدر القرار بالبت فى 

 .االعتراض على الوجه المتقدم 

طلبوا خالل شهر مارس من كل  أن يإدارتها لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن   -١٤مـادة   

 التى يحددها وزيـر     لإلجراءاتعادة النظر فى درجة المنشأة وفى األسعار المحددة وذلك وفقا           إعام  

 .ذا قامت أسباب جدية توجبه إجراء هذا التعديل فى أى وقت إالسياحة بقرار منه، ولوزير السياحة 

 

 الفصل السادس

 التزامات المنشآت قبل الوزارة

 ــــــ

 على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العالمة المميزة لدرجة - ١٥ادة م

 .المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه 

 عن األسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية وإحدى اإلعالنوعليهم  

ويجب بالنسبة للمنشآت . ن االنجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة  اللغتي

 .الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزالء 

خطار وزارة السياحة فى األسبوع األول إ إدارتها على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن -١٦مادة 

ل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزالء فى الشهر السابق، ويجب أن من ك

رسالها الى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، إيكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب 

 من القانون ٢٨ على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة األخطاركما يجب أن يشتمل هذا 

 فى شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل ١٩٥٦ لسنة ٣٧١رقم 

 .ليها إنزيل من السياح والجهات المغادر 

 فى المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات إليهم على األشخاص المشار - ١٧مادة 

ومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة حجز الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مخت

 .بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات إمساكه 

 عدد األسرة الخالية والمشغولة والتى يتم إثبات ١٦ فى المادة إليهم على األشخاص المشار - ١٨مادة 

 .حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزالء 

 بقسم استقبال النزالء وفى داخل كل غرفة ملخص باللغة العربية وإحدى اللغتين كما يجب أن يعلق 

 . وأولويات طلبات الحجزواإلقامةاالنجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف 

 .ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص  

داراتها مراعاة صحة البيانات الواجب إولين عن  على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئ- ١٩مادة 

 . وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم واإليصاالتثباتها فى الدفاتر إ

وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها الى الجهة التى يحددها وزير السياحة  

 .بقرار منه 
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ت لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام وال يجوز لهم االمتناع عن تقديم أية بيانا 

 .عملهم على الوجه األكمل 

ذا ثبتت إدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إلغاء الترخيص باستغالل وإ لوزير السياحة بقرار مسبب - ٢٠مادة 

 .مخالفتها لقواعد اآلداب العامة أو أتت أعماال تضر بسمعة البالد أو أمنها 

 

 ل السابعالفص

 العقوبات

 ــــ

من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر ٣، ٢ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين - ٢١مادة 

حدى هاتين العقوبتين، وذلك فضال عن الحكم بغلق المنشأة إوبغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه أو ب

 .صفة مؤقتة الى أن يصدر الحكم داريا بإويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة 

 كل من استخدم األشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير - ٢٢مادة 

موافقة وزير السياحة، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند 

 .استيرادها، فضال عن جواز الحكم بمصادرة تلك األشياء 

 بغرامة ال تقل ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٤ يعاقب كل من يخالف أحكام المواد - ٢٣مادة 

 .عن عشرين جنيها وال تجاوز مائتى جنيه 

 

 الفصل الثامن

 أحكام ختامية

 ـــ

مع  تعديل أوضاعها بما يتفق إدارتها على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن - ٢٤مادة 

 . المنظمة لذلكباإلجراءاتأحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة 

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون - ٢٥مادة 

 . يصدر وزير السياحة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون - ٢٦مادة 

 .، ويعمل به من تاريخ نشره  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية- ٢٧مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها  

  )١٩٧٣ فبراير سنة ٢١ ( ١٣٩٣ المحرم سنة ١٨صدر برياسة الجمهورية فى  

 نور السادات أ
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  89  1998 
     )1( 

------ 

 

 باسم الشعب

 يس الجمهوريةرئ

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (  

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات  

 وعلى وحدات اإلدارة - من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة -الجهاز االدارى للدولة 

 . المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية 

 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية االقتصادية، وقانون تنظيم ١٩٦٢ لسنة ١٤٧ويلغى القانون رقم  

، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون ١٩٨٣ لسنة ٩المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 . المرافق 

 ) الثانية المادة( 

 أو المحافظ - ومن له سلطاته-فى تنفيذ أحكام القانون المرافق، الوزير " بالسلطة المختصة " يقصد  

 .أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل فى نطاق اختصاصه 

يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من  وفيما عدا ما أجازت هذه األحكام التفويض فيه، ال 

 .  مباشرة دون سواه األدنىلواردة بتلك األحكام إال لشاغل الوظيفة اختصاصاتها ا

 )المادة الثالثة ( 

 . يصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به  

ا القانون الئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذالوإلى أن تصدر هذه  

 . حكامه أيتعارض مع  فيما ال

 )المادة الرابعة ( 

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق   ( - ه١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك

                                                           
 . ١٩٩٨ من مايو سنة ٨ىف ) مكرر  ( ١٩ اجلريدة الرمسية العدد  )١(

  .٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ ) مكرر٩( اجلريدة الرمسية العدد ٢٠٠٥ لسنة ٥ وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم -
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 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

 ) الباب األول ( 

 فى شراء المنقوالت 

 والتعاقد على المقاوالت وتلقى الخدمات 

 ـــــ

 

ات  يكون التعاقد على شراء المنقوالت، أو على مقاوالت األعمال أو النقل أو على تلقى الخدم- ١مادة 

ويصدر . والدراسات االستشارية واألعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة 

 . باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد 

 : ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق اآلتية  

 . اقصة المحدودة المن ) أ ( 

 . المناقصة المحلية  )ب(

 . الممارسة المحدودة  )ج(

 . االتفاق المباشر  )د(

 .وال يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة  

 الواردة بهذا القانون واإلجراءاتوفى جميع الحاالت يتم التعاقد فى الحدود ووفقا للشروط والقواعد  

 . ئحته التنفيذية وال

 تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العالنية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية - ٢مادة 

المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج، 

 واسعة اإلعالمر ذلك من وسائل ويكون اإلعالن فى الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غي

 . االنتشار 

 يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحاالت التى تتطلب طبيعتها قصر االشتراك فى - ٣مادة 

المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم سواء فى مصر أو فى 

 .  الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة الخارج، على أن تتوافر فى شأنهم شروط

لف جنيه، ويقصر االشتراك أتزيد قيمته على مائتى   يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما ال- ٤مادة 

فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ 

 . التعاقد 

 : ون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت اآلتية  يك- ٥مادة 

 . شخاص بذواتهم أتصنع أو تستورد أو توجد إال لدى جهات أو  األشياء التى ال ) أ ( 

ماكن أاألشياء التى تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من  )ب(

 . نتاجها إ

 . خصائيون أو خبراء بذواتهم أو أة التى تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون األعمال الفني )-ج(

 .  القومى أن تتم بطريقة سرية األمنالتعاقدات التى تقتضى اعتبارات  )د ( 

 كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة إجراءات تتولى - ٦مادة 

 . فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد المختصة، تضم عناصر 
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ذا جاوزت إالمالية  وفى حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة 

ذا جاوزت القيمة إ جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ألفالقيمة مائتين وخمسين 

 .  جنيهألفخمسمائة 

ى حالة الممارسة الخارجية، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو أما ف 

 . من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه 

 . ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على األسباب التى بنيت عليها  

دودة األحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المح 

 . بشأنه نص خاص فى هذا القانون 

، أنواعهما المناقصة أو الممارسة بجميع إجراءاتتحتمل اتباع   يجوز فى الحاالت العاجلة التى ال- ٧مادة 

 : أن يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من 

تجاوز قيمته  س المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات األخرى، وذلك فيما الرئيس الهيئة، أو رئي ) أ ( 

 جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقى الخدمات أو الدراسات االستشارية أو األعمال ألفخمسين 

 . الفنية أو مقاوالت النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال 

 جنيه بالنسبة لشراء ألفتجاوز قيمته مائة   أو المحافظ فيما الالوزير المختص ومن له سلطاته، )ب(

 الفنية أو مقاوالت النقل، وثالثمائة األعمالالمنقوالت أو تلقى الخدمات أو الدراسات االستشارية أو 

 . ألف جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال 

الطريق المباشر فيما يجاوز ولرئيس مجلس الوزراء، فى حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد ب 

 . من الفقرة السابقة ) ب(الحدود المنصوص  عليها فى البند 

 الحربى وأجهزتهما، فى حاالت الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة واإلنتاج يجوز لوزارتى الدفاع - ٨مادة 

 أحكام القانون رقم أعمالالمحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو االتفاق المباشر مع 

 العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية إعفاء بشأن ١٩٥٧ لسنة ٢٠٤

 . وللسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها . والقوانين المعدلة له 

 العتبارات -كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء، فى حاالت الضرورة، أن يصرح لجهة بعينها  

 بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو -رها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة يقد

 . الممارسة المحدودة أو االتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددها 

ى  يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة اإلدارية تحديد نسبة المكون المحلى الت- ٩مادة 

 . تشترطها للتنفيذ 

ويتم التعاقد على . ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحاالت التى تحددها الالئحة التنفيذية  

 . ساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة أ

 تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى واآلخر للعرض المالى، ويقتصر فتح - ١٠مادة 

 التى واإلجراءاتالعروض المالية على العروض المقبولة فنيا، وذلك كله وفقا للقواعد مظاريف 

 . تبينها الالئحة التنفيذية

حداهما بفتح المظاريف واألخرى إ عن طريق لجنتين، تقوم بأنواعها يكون البت فى المناقصات - ١١مادة 

 . بالبت فى المناقصة 
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لف جنيه، فتتولى فتح المظاريف والبت فى أاوز قيمته خمسين تج على أنه بالنسبة للمناقصة التى ال 

 . المناقصة لجنة واحدة 

 يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة وتضم هذه اللجان - ١٢مادة 

 . عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد 

 جاوزت القيمة مائتين وخمسين إذا ممثل لوزارة المالية ويجب أن يشترك فى عضوية لجان البت 

 .  جنيه ألف جاوزت القيمة خمسمائة إذاالف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 

، بدراسة النواحى الفنية أعضائها يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين - ١٣مادة 

اءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط والمالية فى العط

وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك . الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءات 

 . اللجان من ترى االستعانة برأيهم من أهل الخبرة 

 . ياتها إلى لجنة البتبحاثها وتوصأوتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج  

 تمسك كل جهة، من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سجال لقيد األسماء والبيانات - ١٤مادة 

 . الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة واالستشاريين والفنيين 

مل مع أية جهة من وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجال لقيد أسماء الممنوعين من التعا 

دارية تطبيقا ألحكامه، وتتولى إسواء كان المنع بنص فى القانون أو بموجب قرارات . الجهات المذكورة 

 . الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية، ويحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل 

هائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز ذا استغنى عنها نإ تلغى المناقصة قبل البت فيها - ١٥مادة 

 :لغاؤها فى أى من الحاالت اآلتية إ

 . ذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد إ ) أ ( 

 . ذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات إ )ب(

 . يمة التقديرية اذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على الق )-ج(

ويجب أن . لغاء فى هذه الحاالت بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت إلويكون ا 

 . يشتمل القرار على األسباب التى بنى عليها 

رساء المناقصة على صاحب إو أ يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات - ١٦مادة 

وطا واألقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى العطاء األفضل شر

 . الفنية والمالية 

 . رساء المناقصة على األسباب التى بنى عليها إويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات و

عمال أو خدمات تقوم بها جهات أنتاج المحلى أو عن إلويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من ا 

 . من قيمة أقل عطاء أجنبى %) ١٥( لم تتجاوز الزيادة فيها إذاصرية أقل سعرا م

عالن بما إل يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة اإلدارية مبلغه ضمن شروط ا- ١٧مادة 

 . من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ %)  ٢(يجاوز  ال

صحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلك ألتأمين المؤقت إلى ويجب رد ا 

 . فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء 

 بكتاب إلخطارهتبدأ من اليوم التالى - على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خالل عشرة أيام - ١٨مادة 

يساوى  هائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما التأمين الن-موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه 
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من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون األداء خالل عشرين %)  ٥(

 . يوما

 . يجاوز عشرة أيام   بما ال-ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة لألداء فى الحالتين  

 . مؤقت التأمين النهائى وجب رد  الزيادة فوراً بغير طلب ذا جاوز التأمين الإو 

 . ويكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب  

ذا قام صاحب العطاء قبول بتوريد جميع األشياء التى رسا عليه توريدها إ ال يؤدى التأمين النهائى - ١٩مادة 

 .ارية نهائيا خالل المهلة المحددة ألداء التأمين النهائىوقبلتها الجهة اإلد

 تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط واألوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائى - ٢٠مادة 

 .جراءات الواجب اتباعها فى شأنهما إلوكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما وا

 -صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة، جاز للجهة اإلدارية ذا لم يقم إ - ٢١مادة 

لغاء العقد إ -جراء آخر إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة التخاذ أى إبموجب 

أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين 

ؤقت فى جميع الحاالت من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ الم

مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من 

فى  أخرى، أيا كان سبب االستحقاق، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها إداريةمستحقاته لدى أية جهة 

  . اإلدارىالرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق 

 يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، - ٢٢مادة 

 .  التى تبينها الالئحة التنفيذية واإلجراءاتوذلك بالنسب وفى الحدود ووفقا للشروط والقواعد 

 تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً : مكرراً)1() ٢٢(مادة 

لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خالل ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم 

ؤدى للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة خاللها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإال التزمت بأن ت

التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر لالئتمان والخصم المعلن من البنك 

 . " المركزى

 فى العقود التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة ):١(مكرراً ) ٢٢(مادة 

ة العقد وفقاً للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ تعاقدية بتعديل قيم

المحدد لتفح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر اإلسناد المباشر، وذلك وفقاً 

 . لمعامالت يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين

 . " وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون معامالت تغير األسعار فى الحاالت المختلفة

 

ذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة إ - ٢٣مادة 

ة عن مدة التأخير طبقا العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية إلتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرام

%) ٣(يجاوز مجموع الغرامة  لألسس وبالنسب وفى الحدود التى تبينها الالئحة التنفيذية، بحيث ال

                                                           
 .٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  مكرر٩(اجلريدة الرمسية العدد  . ٢٠٠٥ لسنة ٥مضافتان بالقانون رقم ) ٢(، )1(



 ٢٨٥

 من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقوالت وتلقى الخدمات والدراسات االستشارية واألعمال الفنية، 

 . بالنسبة لمقاوالت األعمال والنقل %)  ١٠(و

.  آخر إجراءامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى وتوقع الغر 

 ثبت أن التأخير ألسباب إذاويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، 

 المتعاقد إعفاءيها،  بعد أخذ رأى اإلدارة المشار إل- عدا هذه الحالة -، وللسلطة المختصة إرادتهخارجة عن 

 . ذا لم ينتج عن التأخير ضرر إمن الغرامة 

يخل توقيع الغرامة بحق الجهة اإلدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما  وال 

 . ضرار بسبب التأخير أأصابها من 

منها، يكون للمتعاقد الحق خالل الجهة اإلدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ إوفى حالة االدعاء ب 

لم يتفق الطرفان على  فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك، ما

جراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر إلالتحكيم وفقا للقواعد وا

  . ١٩٩٧ لسنة ٩ رقم  معدال بالقانون١٩٩٤ لسنة ٢٧بالقانون رقم 

 :  يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين اآلتيتين - (*) ٢٤مادة 

ذا ثبت أن المتعاقد استعمل، بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب فى تعامله مع الجهة المتعاقدة إ ) أ ( 

 .أو فى حصوله على العقد 

 .ذا أفلس المتعاقد أو أعسر إ )ب(

. من سجل الموردين أو المقاولين )  أ( الحالة المنصوص عليها فى البند ويشطب اسم المتعاقد فى 

 . وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية 

ذا انتفى إويتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه إعادة قيده فى سجل الموردين أو المقاولين  

داريا أو إقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إلور قرار من النيابة العامة باال وجه سبب الشطب بصد

ليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات إبصدور حكم نهائى ببراءته مما نسب 

 . الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية 

 . أو تنفيذه على حساب المتعاقد، اذا خل بأى شرط من شروطه  يجوز للجهة اإلدارية فسخ العقد - ٢٥مادة 

ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب  

 . موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد 

اب المتعاقد، يصبح التأمين النهائى من  فى جميع حاالت فسخ العقد، وكذا فى حالة تنفيذه على حس- ٢٦مادة 

حق الجهة اإلدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من 

أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى 

 قضائية، وذلك إجراءاتقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أية  أخرى، أيا كان سبب االستحإداريةأية جهة 

  . اإلدارىكله مع عدم اإلخالل بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق 

                                                           
  .١٩٩٨مايو سنة ١٦ مكرر ىف ٢٠استدراك باجلريدة الرمسية العدد   (*)



 ٢٨٦

 ) الباب الثانى ( 

 فى شراء واستئجار العقارات

 ـــــ

 صدور قرار بذلك من السلطة ن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقاراتأ يجب - ٢٧مادة 

عالن عن الشراء أو االستئجار وشروط كل منهما وفقا للقواعد التى تبينها الالئحة إلالمختصة، ويتم ا

 . التنفيذية 

 تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر - ٢٨مادة 

 . لنحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية فنية ومالية وقانونية، وذلك على ا

سكان وعضو من إدارة إلن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة اأويجب  

 .الفتوى المختصة بمجلس الدولة 

 تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمى العروض التى تتالءم واحتياجات - ٢٩مادة 

فضلها شروطا وأقلها سعرا، وترفع توصياتها للسلطة المختصة أالبة التعاقد للوصول إلى الجهة ط

 . ن وجدت مبررا لذلك إلتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة 

 

 )الباب الثالث ( 

 فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات 

 قاراتوالترخيص باالنتفاع او باستغالل الع

 ــــــ

 يكون بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات التى ليس لها الشخصية االعتبارية، - ٣٠مادة 

و باستغالل العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق أوالترخيص باالنتفاع 

 . مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة 

تثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما ومع ذلك يجوز اس 

 : يلى 

 . األشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها  )أ ( 

 .  المزايدة إجراءاتتحتمل اتباع  حاالت االستعجال الطارئة التى ال )ب(

 .ات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن األساسى األصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايد )ـج(

 . لف جنيه أتجاوز قيمتها األساسية خمسين  الحاالت التى ال )د ( 

 . ويتم ذلك كله وفقا للشروط واألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية  

 . ممارسة محدودة  وال يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى 

 المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم إجراءاتتحتمل اتباع   العاجلة التى ال يجوز فى الحاالت- ٣١مادة 

 : التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من 

تجاوز قيمته  رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات األخرى، وذلك فيما ال )أ ( 

 . عشرين ألف جنيه 

 . تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه   أو المحافظ فيما ال-ومن له سلطاته  -الوزير المختص  )ب(



 ٢٨٧

 تتولى اإلجراءات فى الحاالت المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر - ٣٢مادة 

بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات، وتسرى على البيع أو التأجير أو 

 واإلجراءاتاو باستغالل العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد الترخيص باالنتفاع 

يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو  المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، وذلك كله بما ال

 . الترخيص 

ون  تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية الالزمة، تك- ٣٣مادة 

مهمتها تحديد الثمن أو القيمة األساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها 

 .  سريا - أو القيمة األساسية -الالئحة التنفيذية، على أن يكون الثمن 

 المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط إال يقل عن الثمن أو القيمة إرساء يكون - ٣٤مادة 

 . ساسية األ

 استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل إذا تلغى المزايدة قبل البت فيها - ٣٥مادة 

 لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف إذا إلغاؤهانتيجتها إلى الثمن أو القيمة األساسية، كما يجوز 

 . للشروط 

 بناء على توصية - ومن له سلطاته -ختص  فى هذه الحاالت بقرار من الوزير الماإللغاءويكون  

 . لجنة البت 

 .  على األسباب التى بنى عليها إلغائها المزايدة أو إرساءويجب أن يشتمل قرار  

  . اإللغاء فى حالة إجراءاتوتنظم الالئحة التنفيذية ما يتبع من 

 

 )الباب الرابع ( 

 حكام عامة أ

 ـــ

برام عقود إحتياجات الفعلية الضرورية لألنشطة المقررة ويجوز  يكون التعاقد فى حدود اال- ٣٦مادة 

التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط إال يترتب عليها زيادة االلتزامات فى 

 . إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد 

ات االستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة، ويكون التعاقد بالنسبة للمشروع 

 على أن يتم الصرف فى حدود االعتمادات المالية المقررة  

 ال يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط - ٣٧مادة 

 . انات منصوص عليها فيه  وغير ذلك من ضوابط وضمواإلجراءاتوالقواعد 

 يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق االتفاق المباشر، كما - ٣٨مادة 

 التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها إجراءات تنوب عن بعضها فى مباشرة أنيجوز 

 . فى الجهة طالبة التعاقد 

 . ير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها ويحظر التنازل لغ 

 بالذات أو بالواسطة - يحظر على العاملين، بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، التقدم - ٣٩مادة 

 يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، وال  بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما ال-

يماثلهما  تب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير ومايسرى ذلك على شراء ك



 ٢٨٨

 كانت ذات صلة باألعمال المصلحية، وبشرط إال يشاركوا بأية صورة إذاأو شراء أعمال فنية منهم 

 قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما فى الحدود ووفقا للقواعد إجراءاتمن الصور فى 

 .  التى تبينها الالئحة التنفيذيةواإلجراءات

 بالواسطة فى المزايدات او الممارسات أوكما يحذر على العاملين بتلك الجهات الدخول بالذات  

 الستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى المشتراة كانت األشياء إذابأنواعها إال 

 . هذه الجهة إلشرافتخضع  غير جهة عملهم وال

 تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو - ٤٠ادة م

 تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة إعالنات أى منها وباستبعاد العطاءات، فى لوحة وبإلغاءالمزايدة 

 مقدمى إخطارأسبوع واحد كل قرار، وتحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة، كما يتم 

 . العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء 

 ينشأ بوزارة المالية، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية، تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية - ٤١مادة 

اعد العمل به قرار جراءات وقوإته وامخالفة ألحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاص

 . من رئيس مجلس الوزراء 

 يجوز لطرفى العقد عند حدوث خالف أثناء تنفيذه االتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة - ٤٢مادة 

 . الوزير المختص مع التزام كل طرف باالستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد 



 ٢٨٩

  38  1967 
    (*) 

--- 
 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس األمة القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه

 يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير األمـاكن التـى يحـددها                   – ١مادة  

 .المجلس المحلى

ال العامـة والمالهـى والمحـال الصـناعية          على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب مديرى المح       – ٢مادة  

والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة ومـا يماثلهـا، حفـظ                 

القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فـى أوعيـة خاصـة وتفريغهـا طبقـاً للشـروط                 

 . والمواصفات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

وفى حالة عدم حيازة األوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه األوعية وتحصيل ثمنها 

 . من المخالف بالطريق اإلدارى

وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى الستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو 

المواسير وحجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات و

 . الفتحات والمواسير وحجرات التجميع االشتراطات التى يحددها المجلس المحلى

وعلى حائزى األراضى الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام 

 . األتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها

 يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فـى                – ٣مادة  

نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات واألوضاع التى تحددها الالئحة             

 . التنفيذية لهذا القانون 

 : ةيحظر ارتكاب أى عمل من األعمال اآلتي (1) - ٤مادة 

االستحمام أو غسل األدوات المنزلية أو المالبس أو الخضروات أو غيرها فـى الفسـقيات أو النـافورات        ) أ(

 . وكذلك فى مجارى المياه العامة إال فى األماكن المخصصة لذلك 

 . قضاء الحاجة فى غير األماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه ) ب(

                                                           
 :  وقد عدل بالقوانني أرقام١٩٦٧ من أغسطس سنة ٣١ ىف ٧٧ العدد – اجلريدة الرمسية  (*)

  ) . ١٨ العدد – ٢٩/٤/١٩٧٦اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٧٦ لسنة ٣١قانون رقم  -
 ) .  مكرر٤٣ العدد – ١٩٨٠ من أكتوبر سنة ٢٨ اجلريدة الرمسية ىف ( ١٩٨٠ لسنة ٢٠٩قانون رقم  -
 ). مكرر٤٤ العدد – ١٩٨١ من نوفمرب سنة ٤اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨١ لسنة ١٧٧قانون رقم  -
 ) . ٣١ العدد – ١٩٨٢ من أغسطس سنة ٥اجلريدة الرمسية ىف  ( ١٩٨٢ لسنة ١٢٩قانون رقم  -
  .١٣/٣/٢٠٠٥بتاريخ )  تابع١٣( اجلريدة الرمسية العدد – ٢٠٠٥ لسنة ١٠القانون رقم  -

  .١٩٧٦ لسنة ٣١من املادة مضاف بالقانون رقم ) هـ(البند  ) 1(



 ٢٩٠

 . مركبات إال فى الحظائر واألماكن المعدة لهذا الغرض الغرضغسل الحيوانات والعربات وال) ج(

مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلـى، ويعتبـر                 ) د(

 . قطعياً ما زاد عدده على ثالثة 

ات واألزقة سواء كانـت  وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحار        ) هـ(

 . عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها 

يجب على أصحاب العقارات المبنية فى األماكن التى ال توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل                 – ٥مادة  

 وفى األمـاكن    صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقاً لالشتراطات التى تحددها الالئحة التنفيذية          

التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على                

 . نفقة المالك وفقاً لألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية 

وعلى أصحاب األماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتالئها وذلـك                

وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلـب المسـتأجر أن             . ألوقات التى يحددها المجلس المحلى    فى ا 

 . يقوم بهذا اإلجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق اإلدارى 

وفى جميع األحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القـائمين بهـا                 

 . ت التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى االشتراطا

 ال تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إال بعد الحصول على الترخيص الـالزم                 – ٦مادة  

 . من المجلس المحلى وفقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس 

لمحلى أن فى وجودها بدون تسـوير ضـرراً         على كل مالك ألرض فضاء أو خربة يرى المجلس ا          – ٧مادة  

بالصحة أو إخالال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى                 

يحدده وفقاً للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسـوير               

 به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك علـى ان              فى الميعاد المحدد رغم إعالنه    

 . يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق اإلدارى 

 يلتزم شاغلوا العقارات المبنية واألراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسـم شـهرى               (1)- ٨مادة  

 : بالفئات التالية 

كنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قـرار           من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة الس      ) أ(

 . جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة 

 . من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات) ب(

لفضاء المسـتغلة   من عشرة جنيهات إلى ثالثين جنيهاً بالنسبة للمجالت التجارية والصناعية، واألراضى ا           ) ج(

 . والوحدات المستخدمة مقار ألنشطة المهن واألعمال الحرة 

 . تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم ) د(

 خـدمات   – بذاتها أو بواسطة الغيـر       –ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة         

لتى تخضع ألحكام هذا القانون، ونقلها إلـى        جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية واألراضى الفضاء ا        

 . األماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة 

                                                           
  .٢٠٠٥لسنة ) ١٠(مستبدلة بالقانون رقم  ) 1(



 ٢٩١

وال يخل االلتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مـع بعـض                  

 . المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجـراءات                  

تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظـة، وبعـد أخـذ رأى                  

حديد مقداره الظـروف    المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع ألحكام هذا القانون، ويراعى فى ت            

 . االقتصادية واالجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التـى تسـرى                

 : عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى

 . المادة حصيلة الرسم واالتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه  )١(

من هذا القانون، وذلـك     ) ٩(حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة           )٢(

 . من قانون اإلجراءات الجنائية )  مكررا١٨ً(استثناء مما تقضى به المادة 

 . عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة  )٣(

 . ى أعمال النظافة االعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف عل )٤(

 . وال يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من اجله

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم االلتـزام               

 . وإحالتها إلى جهات االختصاص التخاذ الالزم بشأنها، بأحكام هذا القانون

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة ألحكـام                  – (1) ٩مادة  

 . هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تجاوز خمسين جنيها 

ا لـه وإال    وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحـدده             

 . أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق اإلدارى 

 من هذا القـانون مقابـل       ٤،  ١ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم االلتزام بأحكام المادتين           

أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خالل أسبوع من تـاريخ                 

 . المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح ضبط 

 تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قـرار المحـافظ                  – ١٠مادة  

 .المختص وال يكون هذا القرار نافذاً إال بعد مضى ثالثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 بتسوير األراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقـانون      ١٩٤٧ لسنة   ١٥١قانون رقم    يلغى ال  -١١مادة  

 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عمليـة جمـع              ١٩٥٣ لسنة   ١٥٩رقم  

 . ونقل القمامة والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف ألحكام هذا القانون

 يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار مـن وزيـر              -(1) مكرر   ١١مادة  

 وصفة مأمورى الضبط القضائى فيمـا يخـتص بتنفيـذ           (2)العدل باالتفاق مع وزير اإلدارة المحلية       

 . أحكام هذا القانون 
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 ٢٩٢

تصدر الالئحـة التنفيذيـة      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره و            – (3) ١٢مادة  

 . لهذا القانون بقرار من وزير اإلسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 ).١٩٧٦ من أغسطس سنة ٢٩ (١٣٨٧ من جمادى األولى سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى 

 جمال عبدالناصر
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  ) . ٩/٦/١٩٨٨ىف ) أ( تابع ٢٣ العدد –اجلريدة الرمسية  (١٩٨٨ لسنة ١٤٥بالقانون رقم " احلكم احمللى "بعبارة " رة احمللية اإلدا" استبدلت عبارة )  2(
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 ٢٩٣

   13 1983 
     (*) 

 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب األول

 إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

 ــــ

. صية االعتبارية مقره مدينة القاهرة تكون له الشخ" اتحاد نقابات المهن الطبية "  ينشأ اتحاد يسمى -١مادة 

ويضم أعضاء نقابات األطباء والصيادلة وأطباء األسنان واألطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس 

 .مجلس االتحاد 

 ينشأ فى كل محافظة اتحاد فرعى يشكل من رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام وأمين –) مكرراً (١مادة 

 .ة من النقابات الفرعية لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان واألطباء البيطريينالصندوق فى كل نقاب

  .)1(ويختص هذا االتحاد بتقديم الخدمات االجتماعية المختلفة ألعضائه 

 : يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتى -٢مادة 

 .مإنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسره

 .استثمار أموال الصندوق المذكور فى البند السابق 

وضع الئحة بالقواعد التى تمنح بموجبها المعاشات واإلعانات ألعضاء االتحاد وأسـرهم وتعـديلها              

 .طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها 

 .هذه النقاباتالنظر فى المسائل التى تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى 

 .السعى لفض المنازعات التى قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة 

 .التعاون مع االتحادات الطبية فى الدول العربية وغيرها 

وضع الئحة داخلية تتضمن النواحى المالية واإلدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب 

 .لعمل مقتضيات ا

 .إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء االتحاد مع تخصيص المبالغ الالزمة لذلك 

 

                                                           
  .١٩٨٣ مارس سنة ١٠ فى ١٠ العدد - الجريدة الرسمية (*)

 ١٣/٣/٢٠٠٥ تابع تاريخ ١٣الجريدة الرسمية العدد  ٢٠٠٥ لسنة ٧وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم 
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 ٢٩٤

 الباب الثانى

 نظام االتحاد

 ــ

مين صندوق كل من النقابات األربع التى يتكون أ يدير االتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام و-٣مادة 

 .ذا القانون من ه) ١(منها االتحاد والمنصوص عليها فى المادة 

وتكون رئاسة المجلس لنقيب األطباء ، ويكون النقباء الثالثة اآلخـرون نوابـا لـرئيس المجلـس ،         

وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه ، سكرتيرا عاما ، وسكرتيرا عاما مساعدا ، وأمينا للصندوق ، وامينا                  

 .يس سنا مساعدا ، وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة ألكبر نواب الرئ

ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ، واليكون انعقاده صحيحا إال بحضـور نصـف عـدد                  

األعضاء على األقل ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين ، وعنـد التسـاوى يـرجح رأى                  

 .الجانب الذى منه الرئيس 

س النقابة الفرعية لألطباء ويكون رؤساء النقابـات        تكون رئاسة مجلس االتحاد الفرعى لرئي     : مكرراً) ٣(مادة  

الفرعية األخرى نواباً له وينتخب المجلس الفرعى سنوياً من بين أعضائه سـكرتيراً عامـاً وأمينـاً                 

 . للصندوق وفى حال غياب الرئيس تكون الرئاسة ألكبر نواب الرئيس سناً 

الجتماع صحيحاً إال بحضـور نصـف       ويجتمع مجلس االتحاد الفرعى بدعوة من رئيسه وال يكون ا         

عدد األعضاء على األقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الـذى                

 .)1(منه الرئيس 

تتكون الجمعية العمومية لالتحاد من جميع أعضاء النقابات األربع الذين لهم حق حضور اجتمـاع                - ٤مادة  

 .ابة من هذه النقابات الجمعية العمومية لكل نق

ويرأس الجمعية العمومية رئيس االتحاد ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة ألكبـر نـواب الـرئيس                  

الحاضرين سنا فى مجلس االتحاد ، ثم ألكبر األعضاء الحاضرين سنا ، بشرط أن يكون قد مضى على قيـده                    

 .فى جدول النقابة التى يتبعها خمس عشرة سنة على األقل 

قد الجمعية العمومية لالتحاد فى شهر مايو من كل سنة فى ميعـاد يحـدده مجلـس االتحـاد ،                    وتع 

واليجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول األعمال ، ومع ذلك يجوز للمجلس أن                 

 .يعرض للمناقشة األعمال المستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة 

معية العمومية الجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بنـاء علـى               كما تدعى الج   

طلب موقع من أربعمائة عضو على األقل ، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على األقل ممـن لهـم                     

حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا ، ويقدم لمجلس االتحاد الـذى يلتـزم بـدعوة الجمعيـة                   

 .ومية خالل شهر من تاريخ تقديمه العم

ويدعى األعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد لالنعقاد بأسـبوعين               

ويبين فى الدعوة زمان ومكان االجتماع وجدول األعمال ويعـاد النشـر            . على األقل فى صحيفتين يوميتين      

 .للمجلس النشر بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة بنفس الطريقة فى اليوم السابق لالجتماع ويجوز 
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 ٢٩٥

ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشـرط أن يقـدم                   

 .االقتراح عن طريق مجلس النقابة التى ينتمى إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على األقل

لعمومية العادية التحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلـس              تعتمد الجمعية ا    -٥مادة  

واليكون اجتماعها صحيحا إال إذا حضره      . ونشاطه خالل تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية         

ثالثمائة عضو ممن لهم حق حضور االجتماع حسب القواعد المعمول بها فى كل نقابة ، فـإذا لـم                   

توافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى االجتماع ثانية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع               ي

ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو على األقل فإذا لم يتوافر هذا                . األول  

يئـة جمعيـة    العدد ، يدعى أعضاء مجالس النقابات األربع المشتركة فى االتحاد لالجتماع علـى ه             

 .عمومية ويشترط حضور ثلثى أعضاء هذه المجالس على األقل 

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها باألغلبية المطلقة لعدد األعضـاء الحاضـرين ، فـإذا تسـاوت                 

 .األصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

ها أعضـاء االتحـاد بمـا ال        وللجمعية العمومية حق تعديل الرسوم واالشتراكات أو أى أعباء يتحمل          

 . )1(يجاوز الضعفين بناًء على المبررات التى تدعوها إلى ذلك 

 يفرض مجلس االتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهـن الطبيـة       )١( :٦مادة

 .وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون 

 االلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قـرار مـن وزيـر           وينشئ االتحاد جهازا لمراقبة    

 .الصحة بناء على ترشيح مجلس االتحاد ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى 

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويكون لهؤالء األفراد الحق فى ضبط حاالت مخالفة للقواعـد                 

 :مغة ، ويكون لمجلس االتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء االتحاد أن يقرر الخاصة برسم الد

إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة األولى مع تنبيه المخالف الى عـدم العـودة                )   أ  (  

 . لثة الى ذلك مستقبال ، ويزاد المبلغ الى خمسين جنيها اذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثا

اإلحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من              ) ب( 

 .ثالث مرات 

من مجموع االشـتراكات  )  عشرة فى المائة % (١٠ يحصل مجلس االتحاد لمصروفاته اإلدارية     )١(- ٧مادة  

انفاق هذه النسبة ونظـام عـرض حسـاباتها         وتبين الالئحة أوجه    ) ٩(المنصوص عليها فى المادة     

 " . الختامية على مجلس االتحاد 

 

 الباب الثالث

 صندوق اإلعانات والمعاشات

 ـــــ

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٧مضافة بالقانون رقم )  1(
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٦

تكون له الشخصية االعتبارية    " صندوق اإلعانات والمعاشات    "  ينشئ مجلس االتحاد صندوقا يسمى       -٨مادة  

عضاء نقابات المهـن الطبيـة وأسـرهم        ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويقوم بصرف معاش لجميع أ         

وإعانات وقتية أو دورية طبقا ألحكام هذا القانون ويتولى مجلس االتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثلـه       

 .قانونا رئيس مجلس االتحاد 

وتحدد الالئحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجـب تقـديمها إلـى إدارة                 

 .رف ، كما تحدد أنواع اإلعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها الصندوق وشروط الص

 : تتكون موارد الصندوق من - ٩مادة 

 .اإلعانة التى تخصصها الحكومة سنويا للصندوق : أوال  

األموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق اإلعانات والمعاشـات             : ثانيا   

 .نون عند العمل بهذا القا

 ) . ٢(،)١(من اشتراكات من النقابات المذكورة فى المادة % ٦٠يحصل االيجار على : ثالثا  

 .حصيلة الدمغة الطبية على الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة: رابعا  

 .التبرعات والوصايا التى يقبلها االتحاد : خامسا  

 .انونا الموارد األخرى المقررة ق: سادسا  

 .أرصدة االستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون : سابعا  

 فى حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات الالئحة التـى تحـدد قيمـة              - يضع مجلس االتحاد     - ١٠مادة  

منظمـة  المعاش الذى يصرف للعضو أو أسرته وفئات اإلعانات األخـرى والقواعـد والشـروط ال              

للصرف بما فى ذلك الحدين األدنى واألقصى للمعاش واإلعانة وتعرض الالئحـة علـى الجمعيـة                

 .من هذا القانون وتصدر هذه الالئحة بقرار من وزير الصحة ) ٤(العمومية المشكلة وفقا للمادة 

طـاع الخـاص أو    يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التى تقدم بأجر سواء فى الق   - ١١مادة  

القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العالج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشـفيات المؤسسـة              

العالجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية           

 .التى تخضع لقانون االستثمار 

 .للجدول المرفق بهذا القانون  حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا - ١٢مادة 

 يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومـديرو             - ١٣مادة  

الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم ، كل فيما يخصه ، مسئوال عن               

 .استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى هذا القانون 

حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء االتحاد بإحدى العقوبات المنصوص             وفى   

% ٢٠ من هذا القانون ، أما إذا وقعت من غير هؤالء فيستحق االتحاد غرامة تأخير بواقع                 ٦عليها فى المادة    

 .سنويا على المبلغ المستحق سداده لالتحاد 

قبل أن يسلم صـاحب     ) ١(ء النقابات األربع المذكورة فى المادة       يجب على كل عضو من أعضا      - ١٤مادة  

 أن يستوفى الدمغة المقررة والتكون الشهادة مقبولة        -الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر          

 .لدى ذوى الشأن مالم تكن مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة 

اصة فى المصارف التى يختارها مجلس االتحـاد ويكـون           تودع أموال الصندوق فى حسابات خ      - ١٥مادة  

 :الصرف من هذه األموال بشيكات موقع عليها من



 ٢٩٧

 .الرئيس أو أحد النواب ) أ ( 

 .أمين الصندوق أو األمين المساعد ) ب(

 .وتنظم الالئحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق  

صدق عليها الجمعية العمومية ، ويجب أال تجاوز بنـود           يضع مجلس االتحاد ميزانية للصندوق وت      - ١٦مادة  

من اإليرادات السنوية ، أما العشرون فى المائة الباقية فيكون منهـا احتيـاطى              % ٨٠المصروفات  

 .للصندوق لسد ماقد يطرأ من عجز فى ميزانية الصندوق 

 ذلك عموالت التحصيل    ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام فى الحدود الواردة فى الميزانية بما فى            

ومكافآت جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغيـر ذلـك مـن                  

 .المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق 

 المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى ، وتحـدد قيمـة                    - ١٧مادة  

 .بمراعاة موارد الصندوق المعاش فى الالئحة 

 .ويعتبر المعاش حقا ألسرة العضو بعد وفاته ، وذلك طبقا للقواعد الواردة بالالئحة 

ويشترط للحصول على المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية               

وتحدد الالئحة تعريـف اإلقامـة      . د  وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون فى حالة وفاته إقامة دائمة داخل البال            

 .الدائمة فى هذا الشأن 

وتعامل الزوجة األجنبية وأوالدها من العضو المصرى معاملة األسرة المصرية بالنسبة إلى المعاش              

 .وبمراعاة حكم الفقرة السابقة 

 لـرئيس   -الئحة   مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى ال       -يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة       - ١٨مادة  

 .مجلس االتحاد ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها الالئحة المذكورة 

سرته مايقتضى إعانته جاز لمجلس االتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية           أ إذا طرأ على العضو أو       - ١٩مادة  

 .لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده الالئحة 

 بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، اليجوز الحجز على معاش العضو مع عدم اإلخالل   - ٢٠مـادة   

المقرر بمقتضى هذا القانون كما اليجوز التنازل عنه إال إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقـة                  

محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة أو لالتحاد ، وذلك كله فى حدود ربع المعاش ، وفـى حالـة                 

 .زاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون األولوية لدين النفقة الت

 فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام ميزانية الصندوق للسـنة              - يضع مجلس االتحاد     - ٢١مادة  

 . ديسمبر من العام السابق ٣١التالية والحساب الختامى للسنة المنتهية فى 

 الميزانية والحساب الختامى المـذكورين      -بريل من كل سنة      خالل شهر أ   -ويعتمد مجلس االتحاد    

تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية العادية لفحصهما والتصديق عليهما بشرط مراجعتهما واعتمادهما من             

 .المراقب المالى الذى تعينه الجمعية العمومية لالتحاد 

ق المعاشات واإلعانات فلمجلس االتحـاد أن       يمس كيان صندو    إذا طرأ ألى سبب من األسباب ما       - ٢٢مادة  

يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع االسـتعانة بـآراء الخبـراء المـاليين                 يتخذ ما 

 .واالكتواريين 



 ٢٩٨

ذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصـرف فـى                 إو

القرار ، والجهة التى تؤول إليها على أن يعتمد هـذا القـرار مـن               األموال واألرصدة الموجودة عند صدور      

 .الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة 

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات االستثمارية التى يباشـرها بذاتـه مـن                - ٢٣مادة  

 .و أى سلطة عامة الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أ

كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية األدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتى يقـع عليـه                

وحده عبء أدائها والالزمة لنشاط الصندوق فيما عدا األثاثات والسيارات ، ويصدر بتحديد األشـياء المعفـاه                 

 .قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق 

ر التصرف فى األشياء المعفاه لمدة خمس سنوات من تاريخ اإلفراج عنها وإال استحقت عنهـا       ويحظ 

الضرائب والرسوم الجمركية التى تم اإلعفاء منها ، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المـذكورة فتلـزم                   

بقا للتعريفة السارية فى    موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم  الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وط           

 .تاريخ السداد 

 الباب الرابع

 أحكام عامة وانتقالية

 ــــ

 تنشأ جداول جديدة بالنقابات األربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها األعضاء الـذين          - ٢٤مادة  

 .يزاولون المهنة فى هذا التاريخ ، وذلك دون رسوم قيد جديدة 

ه الجداول لمدة ستة أشهر وبشرط سداد رسوم القيد واالشتراكات السـابقة، وبعـد              ويستمر القيد بهذ   

انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة التخاذ الالزم للمنع من مزاولة المهنة فى حالة عدم السـداد ، ويـدفع               

 .رسم قيد جديد مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد 

نقابة من النقابات األربع، عشرين جنيهاً عند القيد ألول مـرة، كمـا               يكون رسم القيد فى كل     )١( - ٢٥مادة  

 : يؤدى العضو اشتراكاً سنوياً فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالى

 . جنيهاً عن كل سنة من السنوات الثالث األولى   ) ثمانية عشر (١٨

 .ث التاليةجنيهاً عن كل سنة من السنوات الثال  ) ثالثون (٣٠

 .جنيهاً عن كل سنة بعد الست السنوات األولى من تاريخ القيد ) ثمانية وأربعون(٤٨

 .جنيهاً عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد  ) ستون(٦٠

ويكون تحصيل االشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية ألعضاء االتحـاد مـن                

العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام، وأما بالنسبة لغيرهـا            ت  العاملين بالحكومة والهيئا  

 . فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة 

وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد االشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبيـة                

  .(*) الستمرار مزاولتهم للمهنةللنقابة المختصة ضماناًوتوريدها 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ رقم  معدلة بالقانون)١(

  .٢٠٠٥ لسنة ٧ مستبدلة بالقانون رقم  (*)



 ٢٩٩

إذا لم يسدد العضو لنقابته االشتراكات فى الموعد المحدد ، نبه إلى ذلك بخطاب موصـى عليـه                   - ٢٦مادة  

مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد خالل ثالثة اشهر استبعد اسمه من جدول النقابـة مـع                   

 .إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة 

 جنيهـا باإلضـافة     ١٥ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يطلب إعادة قيده مقابل أداء رسم قدره                

إلى المبالغ المتأخرة عليه ، ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة ، مع القيام بتنفيذ اإلجراءات الالزمة إلعادة مزاولة                   

 .المهنة 

 .اك السنوى لنقابته من تاريخ تقرير المعاش لهيعفى العضو المستحق للمعاش من سداد االشتر - ٢٧   مادة 

ولمجلس االتحاد أن يقرر إعفاء األعضاء من سداد االشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من                  

 .مجلس النقابة التى ينتمى إليها العضو 

 المقيـدين   تسرى أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد المهن الطبيـة              - ٢٨مادة  

بالنقابات الطبية األربع واألسر المستفيدة حاليا من أحكام ذلك القانون وتنظيم الالئحة القواعد الخاصة              

بصرف المعاشات لألعضاء وأسرهم ، بما فى ذلك األسر التى لم يسبق لها االستفادة من القانون رقم                 

 .١٩٦٩ لسنة ٤٩ والقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٦٢

ة ألحكام هذا القانون تحال إلى النقابة المختصة لمحاكمة العضـو المخـالف تأديبيـا ،                كل مخالف  - ٢٩مادة  

 .وإبالغ االتحاد بما يتم 

يفحص المركز المالى للصندوق من الناحية االكتوارية كل ثالث سنوات بواسطة خبير اكتـوارى               - ٣٠مادة  

ن حيث رفع الحد األدنى للمعاش      يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التى يمنحها الصندوق م         

 .أو تقرير أنواع اإلعانات وفئاتها فى ضوء نتيجة هذا الفحص 

 القانون ملزمة للنقابات األربع التى يتكون منها االتحاد ، واليجوز لمجالسـها أو              ١تكون أحكام هذ   -٣١مادة  

 .جمعياتها العمومية مخالفتها ، وإال اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون

 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن      ١٩٤٩ لسنة   ٦٢ من القانون رقم     ٧٢حتى  ٥٣تلغى المواد من     - ٣٢مادة  

 . بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ١٩٦٩ لسنة ٤٩الطبية ، كما يلغى القانون رقم 

 .ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 .ة ، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي - ٣٣مادة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 )١٩٨٣ فبراير سنة ٢٦ (١٤٠٣ جمادى األولى سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         



 ٣٠٠

 (*)الجدول الخارجى بفئات الدمغة 

 ن بتعديل بعضالمرفق باالقتراح بمشروع قانو

  بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية١٩٨٣ لسنة ١٣أحكام القانون رقم 

 ــــ

 : فئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو االتحاد : أوال 

قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات األطبـاء أو المستشـفيات               ) عشرة (١٠ 

 . لوجه المبين بالمادة الحادية عشرة الخاصة أو العامة التى تقدم عالجا بأجر على ا

 . قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية ) عشرة (١٠ 

تكون فئة الدمغة المقررة على الشهادات والتقارير الطبية التى تصدر عن المعامل الطبية وعيـادات               

 : ومراكز األشعة على الوجه التالى 

 . جنيهاً واحداً عن تقرير المعمل 

 . يهاً واحداً عن تقرير األشعة العاديةجن

 . جنيهاً واحداً عن تقرير الموجات الصوتية

 . جنيهات عن تقرير األشعة المقطعية) خمسة (٥

 . جنيهات عن تقرير أشعة الرنين المغناطيسى) عشرة(١٠

 . جنيهاً واحداً عن كل كشف نظارة

 .جنيهين عن كل طقم أسنان جزئى

 . قم أسنان كلى على أن يتم التحصيل من معامل األسنان جنيهات عن كل ط) عشرة(١٠

 . جنيهاً واحداً عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة 

 . قرشاً عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات) خمسة وعشرون (٢٥

 . ذ بلغت القيمة جنيها فأكثرقرشاً عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إ) خمسة وعشرون (٢٥

 : العمليات الجراحية 

 . جنيهاً واحداً عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة 

 . جنيهين عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة 

 . جنيهات عن كل قيد لعملية جراحية كبرى) أربعة (٤

ى أنشئت فى ظل قـانون ضـمانات وحـوافز االسـتثمار            ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات الت    

 . وتعديالته

ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفتراً يقيد فيـه                   

 .جميع العمليات أو أطقم األسنان على حسب األحوال وقيمة الدمغة المستوفاة

مصانع األدوية والمبيـدات الحشـرية والشـركات        فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شركات و      : ثانياً

 : المنتجة للقطن الطبى 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ استبدل هذا الجدول بالقانون رقم (*)



 ٣٠١

وتشمل األدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضـرات التجميـل            

 . والقطن الطبى ومستحضرات طب األسنان على أن تعتبر الدمغة جزءاً من عناصر التكلفة 

 . لغ ثمنها أقل من جنيه واحد قرش عن كل عبوة مستحضرة يب

 .واحد فى المائة عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد بحد أقصى خمسون قرشاً 

 . قروش عن كل كيلو من القطن الطبى ) خمسة (٥

 : فئات الدمغة الطبية التى يتحملها المستورد : ثالثا 

لبيطرية ومستحضرات طب األسـنان     اثنين فى المائة من ثمن بيع المستحضر من األدوية البشرية وا           

والمبيدات الحضرية المنزل ومستحضرات التجميل وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع األعمـال مـن أدويـة                 

 . مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة 

نصف فى األلف من قيمة أذون اسـتيراد الكيماويـات الصـيدلية ومسـتلزمات االنتـاج الـدوائى              

 . طبية والمستلزمات ال

 :فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن: رابعا 

واحد فى األلف من رأسمال شركة االنتاج أو التجارة فى المستحضـرات الطبيـة أو البيطريـة أو                   

 . المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص 

 .  تدفع عند الترخيصواحد فى األلف من رأس مال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة 

 .جنيهاً عند التقدم بطلب تسجيل األدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل) خمسون (٥٠ 

 .جنيهاً عند االنتهاء من تسجيل األدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل) خمسون (٥٠

 . قروش عن كل نموذج قيد ميالد) عشرة(١٠

 . اً عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبىقرش) خمسة وعشرون(٢٥

 . جنيهين عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى واألسنان

 . مائة جنيه عن كل إقامة وعالج بالمستشفى) ١٠٠(يتم إعفاء أقل من 

) عشرون( ٢٠مائة جنيه بحد أقصى     ) ١٠٠(عن كل فاتورة إقامة وعالج بالمستشفى أكثر من         % ١

 . جنيهاً

 . جنيهاً ) عشرون (٢٠

 ٢٠خمسين جنيهاً بحـد أقصـى       ) ٥٠(عن كل فاتورة بيع لمستلزمات طبية تزيد قيمتها على          % ١

 . جنيهاً) عشرون(

 . مائة جنيه) ١٠٠(عن كل فاتورة بيع أجهزة طبية بحد أقصى % ١

رى الحيوانات والدواجن واألسماك    فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجى أو مستوردى أو مصد         : خامسا  

 : واللحوم والمنتجات والمخلفات ومركزات وأصناف األعالف 

 قرش عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات قطاع العمـال أو                 ١) أ  (  

 . الخاص وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة لالتحاد شهريا 

 ) . أ(أس ضان أو ماعز على الوجه المبيين فى البند  قرشا عن كل ر٢٠) ب( 

بالنسبة للدواجن والحيوانات والحلود المستوردة أو المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجـه             ) د( 

 : االتى

 .  قرش عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة ١ـ ١ 



 ٣٠٢

 . اع من الضان قرشا عن الجلد الضان وعن الرأس الضان وعن كل أربع أرب٢٠ـ ٢ 

وعلى الرأس الحى من هـذه      ) بقرى ، جامسوى ، بتلو ، جمال        (  قرشا على الجلود الكبيرة      ٤٠ـ٣ 

االصناف وعلى أربع أرباع منها وفى جميع األحوال التخضع للدمغة األصـناف مـن اللحـوم والـدواجن                  

 . المستوردة المدعمة من الدولة 

 . ها فى التأمين على الماشية  قرشا عن كل رأس عند التأمين علي٢٠) هـ( 

 .  قروش عن كل روشتة بيطرية أو ايصال عالج ٥) و( 

 .  قرشا عن كل تقرير أو شهادة بيطرية ٢٥) ز( 

 . جنيهات عن كل طلب معاينة أو أنشاء مزرعة نقاهة تدفع عند الترخيص ٥) ح( 
 


