
MOPARK 10 ١

  ١٩٩١ لسنة ١قانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ١٩٨٧ لسنة ١٠٧بتعديل المادة األولى من القانون رقم 

  )١( ١٩٧٥ لسنة ٧٩االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ـــــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتعديل ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ المادة األولى من القانون رقم  يضاف إلى نص-١مادة  

 ، فقرة أخيرة ، ١٩٧٥ لسنة ٧٩بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 :نصها اآلتى 

والتسرى أحكام هذه المادة اال على المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى أول يوليو سنة  

حكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون  شروط استحقاق المعاش وفقا أل١٩٨٧

 .المشار اليه 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من أول يوليو سنة -٢مادة  

١٩٨٧. 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 يناير سنة ٥الموافق (هـ ١٤١١ جمادى االخرة سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

                                                           
 .٥/١/١٩٩١ الجريدة الرسمية العدد األول مكرر فى )١(
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  )١( ١٩٩١ لسنة ٢قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٩٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  )٢(فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 فى شأن التقاعدوالتأمين والمعاشات ١٩٧٥ لسنة ٩٠ تضاف إلى القانون رقم -١مادة  

 :، نصها اآلتى ) ١مكررا (١٢للقوات المسلحة ، مادة جديدة برقم 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعدالسن  
سنة فاكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن المقررة لالحالة إلى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة 

 : لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة 
 .رئيس أركان حرب القوات المسلحة ) ١( 
 .قادة االفرع الرئيسية للقوات المسلحة ) ٢( 
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالية لتاريخ -٢مادة  

 .نشره 
 . بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون 
 يناير سنة ٢٧الموافق (هـ ١٤١١ رجب سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 
  ١٩٩١ لسنة ٤قانون رقم 

 فى شأن صرف منحة الصحاب المعاشات والمستحقين 
 )١( ١٩٩٠بمناسبة عيد العمال لعام 

 ـــ
 باسم الشعب 
 هورية رئيس الجم

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

                                                           
 .٢٧/١/٩١ مكرر فى ٤مية العدد  الجريدة الرس)١(
 . ، بهذه الموسوعة ١٩٩٢ لسنة ٣٣ ، أرفق بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٩٠ القانون رقم )٢(
 .٢٨/٢/١٩٩١ فى ٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 تصرف منحة تتحملها الخزانة العامة الصحاب المعاشات والمستحقين عنهم -١مادة  
 وفقا ألحكام قوانين التأمين ٣٠/٤/١٩٩٠وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 
لمسلحة والضمان االجتماعى وبنك ناصر االجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ا

 :االجتماعى تحدد وفقا لما يأتى 
 مقدار المعاش عن شهر كامل من المعاشات المستحقة طبقا لكل من القوانين -١ 
 :اآلتية

  .١٩٧٧ لسنة ٣٠قانون الضمان االجتماعى رقم ) أ( 
  .١٩٨٠  لسنة١١٢قانون التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ) ب( 
وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر االجتماعى وذلك بمقدار المعاش المستحق  

  .١٩٨٠ لسنة ١١٢طبقا لقانون التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 
 مقدار المعاش عن ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها وبحد ادنى خمسة -٢ 

المستحقة وفقا لكل من قوانين التأمين االجتماعى المدنية وعشرون جنيها عن باقى المعاشات 
والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة 

 .للتأمينات االجتماعية أو بنك ناصر االجتماعى بحسب األحوال 
شهر ابريل سنة  تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من معاش -٢مادة  
 . والزيادات واالعانات التى تعتبر جزءا من المعاش ١٩٩٠

وتوزع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين عنه  
 . وبنسبة انصبتهم فى المعاش ٣٠/٤/١٩٩٠وذلك بافتراض وفاته فى 

عجز الجزئى غير  التستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب معاش ال-٣مادة  
المنهى للخدمة وتستحق هذه المنحة لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 

 بسبب اعادته إلى الخدمة ذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خالل الفترة ٣٠/٤/١٩٩٠
  .٣٠/٤/١٩٩٠ حتى ١/٥/١٩٨٩من 

 .ود  يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حد-٤مادة  
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

 .ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة 
عن الدخل من العمل فى حدود األحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم  
  .١٩٩٠ بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام ١٩٩٠ لسنة ٢١٨

الرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن وتجمع ا 
معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القوات الخاصة بصرف كل منحة وذلك استثناء من 

 .حكم الفقرة السابقة
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 تستحق المنحة فى الحاالت التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو -٥مادة  
 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذه التأريخ والحاالت ٣٠/٤/١٩٩٩٠أصحاب معاشات قبل 

الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار اليه الية أسباب بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع 
ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد الحد االقصى 

 .أو الحد األدنى  للمنحة بحسب األحوال 
 يصدر كل من وزيرى الدفاع واالنتاج الحربى والتأمينات االجتماعية -٦مادة  

 .والشئون االجتماعية كل فيما يخصه القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون 
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة -٧مادة  
١٩٩٠.  

 .لة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدو 
 فبراير سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١١ شعبان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ). م ١٩٩١

 حسنى مبارك
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  ١٩٩١ لسنة ٥قانون رقم 
  فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز االدارى للدولة 

  (*)والقطاع العام 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 :جلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر م 

 ) المادة األولى (
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات  

العامة واألجهزة الحكومية ، التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، 
واألجهزة والبنوك ذات الشخصية االعتبارية العامة والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام 

لمدة التجاوز ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا ألحكام هذا القانون ، وذلك 
كله مع عدم االخالل باحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط الالزمة لشغل الوظائف 

 .المذكورة 
ك التى يتولى شاغلوها اإلدارة القيادية بأنشطة االنتاج أو ويقصد بهذه الوظائف تل 

الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فهيا من درجة مدير عام أو الدرجة األعلى 
 وما يعادلها 

 ) المادة الثانية (
تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء  المدة المحددة فى قرار شغل العام  
 لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة لها ما

المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادة التقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذى كان 
 .يتقاضاه مضافا اليه البدالت المقررة للوظيفة المنقول إليها 

طه المختصة والى خارج الوحدة بقرار من ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السل 
 .رئيس مجلس الوزراء 

ويجوز للعامل خالل الثالثين يوما التالية النتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية انهاء خدمته  
وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه فى التأمين االجتماعى مضافا إليها . بناء على طلبه 

لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة ايهما أقل ، ويعامل مدة خمس سنوات أوالمدة الباقية 
فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن األجر األساسى أو األجر المتغير فى وظيفته القيادية 

 .السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن 

                                                           
    ١٩٩١ مارس سنة ٧ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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ق أحكام هذا وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبي 
 .القانون 
ويجب ان يتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا  

 .لالحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على األقل 
 ) المادة الثالثة ( 

 فى ١٩٧٢ لسنة ٣٨ن رقم مع عدم االخالل بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانو 
 بشأن مجلس الشورى ، ١٩٨٠ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ٢٤شأن مجلس الشعب والمادة 
 : واليسرى هذا القانون على 

المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس ) أ( 
الدبلوماسي والقنصلى ، بالجامعات واالكاديميات ومراكز البحوث العلمية  ، وأعضاء السلك 

 .وأعضاء هيئة الشرطة 
 .أعضاء هيئة الرقابة االدارية ، والمخابرات العامة ) ب( 
الجهاز المركزى للمحاسبات ، والمدعى العام االشتراكى، والعاملين باالمانة ) جـ( 

 .العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى 
ة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهات واالوظائف األخرى ذات الطبيعة الخاص) د(

 .الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء 
 ) المادة الرابعة ( 

تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة ألحكام هذا القانون والموجودين  
فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد واإلجراءات التى تنص 

 .ها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خالل سنة من تاريخ العمل به علي
ويستمر هؤالء العاملون خالل هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القايدية وذلك حتى  

 .يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد اوضاعهم طبقا ألحكام هذا القانون 
 ) المادة الخامسة ( 

حة التنفيذية لهذا القانون بقرارمن مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من تصدر الالئ 
 .تاريخ نشره ، متضمنة قواعد االختيار واالعداد والتأهيل والتقويم 

 ) المادة السادسة ( 
 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 )المادة السابعة ( 
 .اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 فبراير سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١١ شعبان سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ). م ١٩٩١

 حسنى مبارك
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  ١٩٩١ لسنة ٦قانون رقم 
 ١٩٦٤ لسنة ٧٠بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 

 لسنة ١٣مالتوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم بشأن رسو
 ٢٢٨و ١٩٨١ لسنة ١٣٦ و ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ و ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢ والقوانين أرقام ١٩٦٨

 )١(١٩٨٩لسنة  
 ـــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

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

 ١٩٦٤ لسنة ٧٠ من القرار بالقانون رقم ٢٧و٣٦و٢٥و٢١تستبدل بنصوص المواد  
 :بشأن رسوم التوثيق والشهر النصوص اآلتية 

 تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحاالت التى ينص فيها على تقدير الرسم -٢١مادة  
 :النسبى على أساس هذه القيمة على النحو اآلتى

 :ات  العقار-أوال 
 : األراضى الزراعية المربوطة عليها ضريبية االطيان -١ 
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن مائتى مثل القيمة الضريبية  

 .األصلية السنوية 
 . األراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة االطيان -٢ 
يث التقل عن أربعمائة مثل لقيمة على أساس القمية الموضحة فى المحرر بح 

 .الضريبةاالصلية السنوية 
 األراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة االطيان لخروجها -٣ 

 .من نطاق األراضى الزراعية 
 .على أساس قيمتها باعتبارها من األراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون  
 :لم تربط عليها ضريبة االطيان  األراضى الزراعية التى -٤ 
 .على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن ألف جنيه للفدان الواحد 
 . األراضى الصحراوية واألراضى البور خارج كردون المدن -٥ 
على أساس القمية الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن قيمة المثل المحددة فى  

 . من وزير العدل بعد أخد رأى الوزير المختص الجداول التى يصدر بها قرار

                                                           
 ١٣/٣/١٩٩١ مكرر فى ١٠  الجريدة الرسمية العدد )١(
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 : العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارت المبنية -٦
على أساس القمية الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن ثالثين مثال للقيمة االيجارية  

 .السنوية المتخذة اساسا لربط الضريبة 
 :على العقارات المبنية  العقارات التى لم تربط عليها الضريبة -٧ 
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن قيمة المثل فى الجهة  

 .الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها 
 وتبين الجد 

أول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخد رأى وزيرى المالية واالسكان والمحافظ 
 وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى

 .ما تم ربط الضريبة عليه منها 
 األراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكها التى ربطت عليها ضريبة األراضى -٨ 
 :الفضاء 
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن خمسين مثال لقيمة الضريبة  

  .األصلية السنوية
 األراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها االتى لم تربط عليها ضريبة -٩ 

 .األراضى الفضاء 
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن قيمة األراضى المماثلة  

 .من هذه المادة ) ٧(محوسبة وفقا للبند 
 .ويسرى هذا الحكم على األراضى البور داخل كردون المدن 
األراضى التى ينص المصرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبانى أو  -١٠ 

 :منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فهيا دون األرض 
 :حالة التصرف فى األراض دون المبانى أو المنشآت) أ( 
بانى على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث التقل عن قيمة األرض والم 

من هذه المادة ما لم يثبت ان ) ٧(والمنشآت مقدرة طبقا للجداول المشار إليها فى البند 
التصرف مقصور على األرض وحدها ، أو ان المتصرف إليها اقام المبانى أو المنشآت  على 
نفقته وعلى الملزم بأداء الرسم عبء اثبات ذلك ، ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو 

 .ترخيص البناء باسم المتصرف اليه قرينة على ذلك استخراج 
 :حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون األرض ) ب( 
) ٧(وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند  

 .من هذه المادة ايهما أكبر 
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المبين فى البنود السابقة إذا لم وتقدر القيمة فى جميع األحوال على أساس الحد األدنى  
 .يتضمن المحرر بيانا بالقمية 

 :المنقوالت : ثانيا  
تحدد قيمة المنقوالت وفقا لما هو موضح فى المحرر على األقل يقل الرسم المحصل  

عن عشرة جنيهات فى جميع األحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل 
 المرور ـ فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من السريع التى يحددها قانون

 .وزير العدل بعد أخد رأى وزير المالية 
واليجوز فى جميع األحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقوالت مالم  

 .يتضمن بيانا بتحديد قيمتها 
 المادى أو  يكون للدولة ـ ضمانا لسداد مالم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ-٢٥مادة  
 حق امتياز على األموال محل التصرف وتكون هذه األموال ضامنه لسداد تلك الرسوم -الغش 

 .فى أى يد تكون 
 يصدر بتقدير اللرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة -٢٦مادة  

صحوب بعلم أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا األمر بكتاب موصى عليه م
 .الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب االجراء حسب األحوال 

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خالل ثالثين يوما من تاريخ االعالن ، واال  
أصبح األمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز االدارى ، كما يجوز لها تنفيذه 

ائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى بالطريق القض
دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك األمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعالن 
أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلىالمحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها 

 .ألمر المكتب الذى اصدرا
 يجوز المين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن ان يمنحه -٢٧مادة  

أو أن يأذن له بادائها على اقساط لمدة ) ٢٥(اجال ألداء  الرسوم المشار إليها فى المادة 
 .التجاوز سنتين 

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من اعذاره بكتاب موصى عليه  
م الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقى االقصاط اعتبارا من تاريخ استحقاق  بعل

 .القسط التالى 
ويجوز المين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على  

 .عشرة جنيهات 
 ) المادة الثانية ( 
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من القرار ) ٣٢(ا من المادة يستبدل بعبارة ألفى جنيه ، الواردة فى البندين أوال وثاني 
 . بشأن رسوم التوثيق والشهر عبارة بخمسة أالف جنيه ١٩٦٤ لسنة ٧٠بالقانون رقم 

 ) المادة الثالثة ( 
 بشأن رسوم التوثيق ١٩٦٤ لسنة ٧٠من القرار بالقانون رقم ) ١٩(تضاف إلى المادة  

 :والشهر فقرتان جديدتان نصاهما اآلتيان 
 اليقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار اليهما عن عشرة  وفى جميع األحوال- 
 .جنيهات 
من حصيلة الرسم المشار اليه لصندوق الرعاية الصحية % ٣ وتخصص نسبة - 

 .واالجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق 
 )المادة الرابعة (

 إلى القرار ١ /  مكررا٣٤مكررا ، ٣٤ مكررا ، ٢٤تضاف مواج جديدة بارقام  
 : بشأن رسوم التوثيق والشهر نصوصها اآلتية ١٩٦٤ لسنة ٧٠بالقانون رقم 

 عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق - تحصل مؤقتا - مكررا ٢٤مادة  
عينية عقارية  أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب اثبات اتفقا يتضمن صحة 

 ـ امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة التعاقد على حق من هذه الحقوق
من قيمة الرسم النسبى الذى % ٢٥شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدراها 

 من هذا القاهنون ، وتخصم قيمة هذه ٢١يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 
 .هر األمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الش

وفى حالة القضاء نهائيا يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو  
تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط الالزمة قانونا 
لشهره والتى الدخل الرادة طالب الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن ، 

 .مانة بغير رسوم وترد األ
 يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات - مكررا ٣٤مادة  

الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خالل 
ثالث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم 

اتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى شهر محرر
 .هذا القانون عند شهرها 

ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات التى تقدم طلباتها بعد  
انقاضء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس 

 .جمهورية ال
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 يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارة والتوثيق وبين ذوى - ١/ مكررا ٣٤مادة  
 .الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة 

وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى  
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة . الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها 

مستشار على األقل بمحكمة  االستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة االستئناف  التى 
يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على األقل يعينهما وزير 

 .العدل 
 الشأن ويترتب على تقديمه وجوب ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب 

تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد التزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على 
القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا السس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو 

 واالطالع على مستنداته اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد شماع أقواله
 .وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب 

فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام  
 .القضاء 
اما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ،  

 .دا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا لالحكام الخاصة بذلك فيكون قرارها بالتصالح سن
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها  

 .والبت ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح 
 ) المادة الخامسة ( 

افعات المدنية والتجارية من قانون المر) ١٠٣(، ) ٦٥(تضاف إلى كل من المادتين  
 :فقرة جديدة نصها اآلتى 

 وال تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية - فقرة ثانية ٦٥مادة  
 .العقارية اال إذا شهرت صحيفتها 

 فقرة ثانية ـ ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على ١٠٣مادة  
العينية العقارية ، فال يحكم بالحقا ما انفقوا عليه ـ كتابة أو صحة التعاقد على حق من الحقو 

شفاهة ـ بمحضر الجلسة اال إذا تم شهر االتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر 
 .الجلسة الذى اثبت فيه االتفاق

 ) المادة السادسة ( 
لمشار  مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ا١٢٦تضاف مادة جديدة برقم  

 :اليه نصها اآلتى 
 واليقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة -مكررا ١٢٦مادة  

التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية اال إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة 
 ".رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه 
 ) المادة السابعة (

 بانشاء صندوق ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٤(ا  مكرر٢يستبدل بنص المادة  
 :تمويل مشروعات االسكان االقتصادى المشار اليه النص اآلتى 
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 يحظر صرف تراخيص البناء اواقامة المبانى على األراضى - ٤/  مكررا ٣مادة  
 .الفضاء اال بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة 

 )المادة الثامنة (
 الشهر العقارى والتوثيق اخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين على مصلحة 

 المشار ١٩٨٩ لسنة ٢٢٨ ، ١٩٨١ لسنة ١٣٦، ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ ، ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢أرقام 
إليها بشهر أى محرر يتناول أموال تخضع ألحكام أى من هذه القوانين وذلك خالل ثالثين يوما 

 .من تاريخ الشهر 
 ) سعة المادة التا( 

تصدر الجداول المنصوص عليها فى المواد السابقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل  
 .بهذا القانون  

وحتى تصدر هذه الجداول تقدر المصلحة الرسم النسبى مبدئيا على أساس القيمة  
الموضحة فى المحرر على ان تستوفى بعد ذلك ما قدي كون باقيا من الرسم المستحق لها على 

 .اس مايرد فى تلك الجداول أس
 ) المادة العاشرة ( 

 بشأن رسوم التوثيق ١٩٦٤ لسنة ٧٠من القرار بالقانون رقم ) ٢٠(تلغى المادة  
 بشأن فرض مقابل تحسين على ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢من القانون رقم ) ١٦(والهشر والمادة 

( رة الثالثة من المادة العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، والفق
 بشأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن ١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ١٣

من قانون ) ٥٥( من المادة ٣والنبد ) ٥٠(وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 
  .١٩٨٩ لسنة ٢٢٨ضريبة االيلولة الصادر بالقانون رقم 

 .ف أحكام هذا القانون كما يلغى كل حكم يخال 
 ) المادة الحادية عشرة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 مارس سنة ١٣الموافق (هـ ١٤١١ شعبان سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ). م ١٩٩١

 حسنى مبارك
 

 
 ١٩٩١ لسنة ٧قانون رقم 

   )١(فى شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك اللدولة الخاصة 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

                                                           
  .١٣/٣/١٩٩١ مكرر فى ١٠الجريدة الرسمية العدد  )١(
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 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 . تسرىأحكام هذا القانون على أمالك الدولة الخاصة -١مادة  
والتصرف فى األراضى الصحراوية الخاضعة ألحكام  تكون إدارة واستغالل -٢مادة  

 فى شأن األراضى الصحراوية وفقا لألوضاع واإلجراءات ١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم 
 :اآلتية 

يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوراء بناء على عرض وزير الدفاع ) أ( 
من األراضى الصحراوية التى قرارا بتحديد المناطق االستراتيجية ذات االهمية العسكرية 

 .اليجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق 
يصدر رئيس الجمهورية بعد ) أ(وفيما عدا األراضى المنصوص عليها فى البند ) ب( 

 قرارا بتحديد -موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ـ حسب األحوال 
ملها خطة مشروعات استصالح األراضى ، أو مناطق إقامة المجتمعات المناطق التى تش

 .العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية 
وتنشأ هيئة عامة تسمى والهيئة العامة للتنمية السياحية ، يصدر بتنظيمها قرار من  

رئيس الجمهورية ، وتتولى إدارة واستغالل والتصرف فى األراضى التى تخصص الغراض 
 .قامة المناطق السياحية إ

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغالل والتصرف  
فى األراضى التى تخصص الغراض االستصالح واالستزراع ، كما تتولى هيئة المجتتمعات 
 العمرانية الجديدة إدارة واستغالل والتصرف فى األراضى التى تخصص الغراض  إقامة

 .المجتمعات العمرانية الجديدة 
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق باالمالك  

التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره 
 .من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة 

ميع األحوال تكون أراضى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها  فى ج-٣مادة  
مناطق استصالح واستزراع وتتولى الهيئة العامة لمشورعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة 
واستغالل والتصرف فى هذه األراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك 

وزارة االشغال العامة والموارد المائية بالنسبة فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع 
 .ألراضى طرح النهر 

 تتولى وحدات اإلدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغالل -٤مادة  
والتصرف فى األراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، أو األراضى القابلة لالستزراع 

وافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد ويضع المحافظ بعد م. داخل الزمام 
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العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه األراضى على أن تعطى االولوية 
فى هذا التصرف البناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز ان تنظم هذه 

ه األراضى دون مقابل الغراض التعمير القواعد الحاالت التى يتم فيها التصرف فى هذ
 .واالسكان واالستزراع وتهيئتها للزراعة أو الية أغراض يقررها مجلس الوزراء 

وفيما يتعلق باألراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون  
فسها أو عن استصالحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصالح األراضى وتتولى تنفيذها بن

طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة 
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه األراضى واستغاللها والتصرف فيها ، ويحدد 

. مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغالل والتصرف فى هذه األراضى 
 شأن إدارة واستغالل والتصرف فيما تستصلحة المحافظة من هذه األراضى حتى ويسرى فى

 .تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ،أحكام الفقرة األولى من هذه المادة 
من قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون ) ٣٦(وتسرى أحكام المادة  

افظة وغيرها من وحدات االدارية المحلية من  ، على ما يؤول إلى المح١٩٧٩ لسنة ٤٣رقم 
 .حصيلة إدارة واستغالل والتصرف فى األراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين

 يحظر استخدام األراضى الخاضعة ألحكام هذا القانون  فى غير االغراض -٥مادة  
 مجلس المخصصة من أجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة

الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ـ حسب األحوال ـ إعادة تخصيصها الية جهة 
 .أخرى أو ألى غرض آخر 

وعند الخالف بين الوارات والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية أو بين هذه  
الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بادارة واستغالل والتصرف فى اية 

 أو عقارات من المشار إليها ، يعرض األمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى أراض
هذا الشأن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخالفات القائمة بين الجهات المذكورة عند 

 .العمل بهذا القانون 
ة من  تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثاني-٦مادة  

هذا القانون نافذال وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بانشائها وتنظيمها 

 :وذلك عدا 

القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة ) أ( 

خ ادارية أخرى فيتعين ابالغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة أيام من تاري

صدورها العتمادها ، وتصبح نافذة بانقضاء ثالثين يوما من تاريخ ابالغه بها دون االعتراض 

 .عليها 
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القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة الدارة واستغالل والتصرف فى ) ب( 

األراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة ، فال تكون نافذة اال بعد موافقة مجلس 

 .عليها الوزراء 

 تعد حصيلة إدارة واستغالل والتصرف فى األراضى والعقارات المخصصة -٧مادة  

وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية اموال عامة وموردا من موارد هذه 

هيئة ، ويصدر بتحديد االغراض التى تخصص لها وقواعد واجراءات وحدود الصرف منها ال

قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، ويؤول فائض هذه األموال 

 .سنويا إلى الخزانة العامة للدولة 

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون -٨مادة  

 الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ  ينشر هذا القانون فى-٩مادة  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 مارس سنة ١٣الموافق (هـ ١٤١١ شعبان سنة ٣٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

 
  

 
 

 ١٩٩١ لسنة ٨قانون رقم 
  )١(يم الكبار  فى شأن محو األمية وتعل

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 محو األمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه -١مادة  

ت الوزارات ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة واتحاذ االذاعة والتليفزيون والشركا
واالحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية واالتحاد العام لنقابات العمال  والنقابات والجمعيات 

                                                           
 ٣١/٣/١٩٩١ مكرر فى ١٢ الجريدة الرسمية العدد )١(
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وأصحاب األعمال ، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو األمية  وتعليم الكبار وطبقا ألحكام هذا 
 .القانون 
صول بهم  يقصد بمحو األمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين االميين للو-٢مادة  

 .إلى مستوى نهاية الحلقة االبتدائية من التعليم األساسى 
ويقصد بتعليم الكبار اعطاءهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى  

واالجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات واالحتياجات المتطورة للمجتمع ، واتاحة الفرصة 
 .لفة امامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المخت

 يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة -٣مادة  
والثالثين غير المقيد بأيا مدرسة ولم يصل فى تعليمه إلى مستوى نهاية الحلقة االبتدائية من 

 .التعليم األساسى 
 دون سن وتلتزم وزارة التربية والتعليم ، وفقا لخطة خاصة ، بسد منابع األمية لمن هم 

 .الرابعة عشرة ، ممن تسربوا أو ارتدوا أو لم يستوعبوا 
واليسرى هذا االلزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة  

الدراسة الدراسة دون اخالل بامكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤالء المواطنين ويصدر 
 وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية بتحديد هذه االمراض والعاهات قرار من

 .المختصة 
ويجوز محو امية من يرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة  

 .والثالثين وذلك وفقا لإلمكانيات المتاحة لذلك 
 تنشأ هيئة عامة لمحو األمية وتعليم الكبار ، ذات شخصية اعتبارية ، تتبع -٤مادة  
 .عليم وزير الت
وتتولى الهيئة وضع خطط وبرامج محو األمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها والتنسيق  

 .بين الجهات المختلفة التى تقتسم مسئولية تنفيذ هذه المخطط والبرامج فى الدولة 
ويكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة مجلس الوزراءأومن ينيبه،ويصدر بتشكيله  

 .رمن رئيس الجمهوريةوسائرتنظيمات الهيئة قرا
ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من  

 .رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
 تتولى الهيئة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها ، فى محو األمية وتعليم الكبار ، -٥مادة  
 :جراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل مايأتى اتخاذ اإل
 .تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحلة وأولويات العمل فيها ) أ( 



MOPARK 10 ١٧

تحديد مايلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية ) ب( 
 .واقتراح وسائل تمويلها 

المدة الالزمة لمحو أميتهم واوقات الدراسة حصر االميين وتصنيفهم وتحديد ) جـ( 
 .والوسائل الالزمة لتنفيذ ذلك 

 .تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو األمية ومتابعته ) د( 
وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى أكثر محو األمية أو ) هـ( 

رة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزا
للقيام بهذا العمل، وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية االيجابية والسلبية بصفة عامة 

 .للمدرسين ولسائر العاملين فى محو األمية وتعليم الكبار 
 .اقرار نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة ) و( 
النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم الغراض محو األمية ) ز( 

 .وتعليم الكبار 
متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار فى كل مرحلة من مراحلها ) ح( 

 .وتقويمها 
تطوير مناهج كل من محو األمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم ) ط( 

وفقا لروح العصر مع مراعاة البيئات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفنى ، ويراعى 
فى جميع األحوال ان تحدد مواعيد الدراسة بما اليتعارض مع اوقاع العمل أو صالح االنتاج 

 .وحسن سير الخدمات 
 .ويصدر باختصاصات الهيئة األخرى قرار من رئيس الجمهورية  
م جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة األولى من هذا القانون ، كل  تلتز-٦مادة  

فى مجال اخصتاصها ، بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيةئ بعد اعتمادها من رئيس مجلس 
 .الوزراء
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو األمية وفى تعليم الكبار وذلك على  

 :النحو اآلتى 
 . الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو احصاءات تتصل بنشاطها تزويد) أ( 
تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات الالزمة لمحو األمية وتعليم الكبار  ) ب( 

 .ونطاق نشاطها 
تهيئة الفرصة لتعليم االميين فيها وتخصيص األماكن الصالحة للدراسة فى ) جـ( 

 .مواقع العمل 
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تكاليف  التى يتطلبها محو األمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين تحمل ال) د( 
 .لها والخاضعين الشرافها 

وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو األمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات إذا لم تقم  
 .بذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة 

وليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو األمية  تتولى الهيئة المسئ-٧مادة  
 :وتعليم الكبار فى مجاالته المختلفة فى اطار الخطط المقررة وبوجه خاص 

اعداد مشروعات برامج محو األمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية ) أ( 
 .للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك 

جميع مراكز محو األمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها االشراف على ) ب( 
. 

اعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية الالزمة لتعليم االميين وطبعها ) جـ( 
 .وتوزيعها مع مراعاة مالءمتها مع الهيئة 

االشراف على تدريب الموجهيه القائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو األمية ) د( 
 .تعالليم الكبار و

 .اجراء التجارب والبحوث الالزمة لتطوير العمل فى محو األمية وتعليم الكبار ) هـ( 
االشراف على اجراء اختبارات للدراسين ومنح الشهادات الدالة على محو اميتهم ) و( 

. 
إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو األمية ) ز( 
 .م الكبار فى حدود اختصاصات الهيئة وتعلي

 تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج -٨مادة  
ويكون لكل فرع مجلس  تنفيذى برياسة المحافظ المختص ، . والمشروعات التى أقرتها الهيئة 

ق المحافظة ، وعضوية رؤساء أو ممثلى الجهات المعينة بمحو األمية وتعليم الكبار فى نطا
 .ويصدر بتشكيله قرار من نزير التعليم 

من هذا ) الثالثة (  على كل من الملزمين بمحو اميتهم المشار اليهم فى المادة -٩مادة  
القانون التقدم واالنتظام فى الدراسة بمراكز محو األمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون 

بذلك عن طريق جهات اإلدارة ، وعليهم أداء بها أو يقيمون فيها فور اخطارهم رسميا 
االختبارات المقررة لبرامج محو األمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات 

 .التنفيذية لها 
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود االمكانات  

 .المالية المتاحة 
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د حوافز أخرى بالمحافظات أو بغيرها من وحدات اإلدارة ويجوز لفروع الهيئة تحدي 
 .المحلية 
 يجرى اختيار المعلمين لفصول محو األمية وتعليم الكبار من بين المدرسين -١٠مادة  

وشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرهم ، وفقا للقواعد التى تضعها 
ة فى مجال محو األمية وتعليم الكبار لهؤالء المعلمين الهيئة وتنظيم الهيئة دورات تدريبي

 .باالتفاق مع الجهات المختصة 
 .وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالدورات التدريبية  
 على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى -١١مادة  

ى جميع األحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو األمية نهاية كل فترة دراسية ان تجرى ف
 .وتعليم الكبار أو ان تؤدى هذه االختبارات تحت اشرافها 

ويصدر بتنظيم االختبارات المشار إليها وبيان اجراءاتها قرار من رئيس الجهاز  
 .التنفيذى للهيئة ، ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو األمية شهادة بذلك 

 .ويجوز منح المتفوقين من الدارسيم جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة  
ويجوز ان يتقدم لهذا االختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول  

 .على الشهادة المشار إليها 
 : يخصص لتمويل مشروعات محو األمية وتعليم الكبار الموارد اآلتية -١٢مادة  
 . ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح -١ 
 ما تخصصه الجهات المعنية األخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها -٢ 

 .وفقا للخطة التى تقررها الهيئة 
  ما يتقرر تخصيصه من  اعانات لمراكز محو األمية وتعليم الكبار فى مختلف -٣ 

 . من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة المحافظات
 . حصيلة الغرامات الناتجة عند تطبيق هذا القانون -٤ 
وتودع حصيلة هذه الموارد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها  

 .فى أغراض محو األمية وتعليم الكبار ، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام إلى آخر 
حدد مجلس إدارة الهيئة باالتفاق مع وزير المالية ، القواعد المنظمة لهذا الصندوق وي 

 .ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد الصرف منها وضبطها واالشراف عليها 
 يكون حصول الملزم بمحو أميته ـ الذى اتيحت به فرصة محو أميته ـ -١٣مادة  

مشروطا بحصوله على شهادة محو على كل أو بعض ماهو منصوص عليه فى هذه المادة 
 :األمية 
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الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين، ومع ذلك يجوز اعطاء : أوال  
 .ترخيص محدد المدة إذا بدأ الملزم فى الدراسة لمحو أميته 

 .الترخيص بقيادة بعض المركبات : ثانيا  
 . مكاتب القوى العاملة الترشيح لالعمال والوظائف والحرف عن طريق: ثالثا  
التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز االدارى للدولة ، أو فى وظائف القطاع : رابعا  

 .العام 

 .ترقية العامل أو منحه العالوة الدورية المستحقة أو منحة العالوة التشجيعية : خامسا  

ن وفقا للقواعد ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانو 

 .واإلجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة 

ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو األمية ، بمجرد ان يتمكن  

 .الملزم من محو أميته 

 بعد مخالفة ادارية كل اخالل بتنفيذ خطة أو برامج محو األمية إذا وقعت -١٤مادة  

لخاضعين ألحكام قانون الهيئات العامة العامة الصادر بالقانون رقم من المسئولين أو العاملين ا

 لسنة ٤٧ ، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦١

  .١٩٧٨ لسنة ٤٨ ، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ١٩٧٨

كلفين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين األميين فى فإذا وقع الفعل من أحد العاملين الم 

الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التى التقل عن خمسين جنيها 

والتجاوز مائتى جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على أال يجاوز مجموع 

 .الغرامات خمسمائة جنيه 

وفروعها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق ويكون للعاملين بالهيئة  

 .مع وزيرالتربية والتعليم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون

 . يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذيه لهذا القانون -١٥مادة  

 شأن تعليم الكبار ومحو األمية ، كما  فى١٩٧٠ لسنة ٦٧ يلغى القانون رقم -١٦مادة  

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ -١٧مادة  
 .نشره 

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
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 مارس سنة ١٤الموافق (هـ ١٤١١  شعبان سنة٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ) .م ١٩٩١

 حسنى مبارك 
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 ١٩٩١ لسنة ٩قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترو ل والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة 

الجيولوجية والمشروعات التعدينية وشركة بى اتش بى ـ يوتا انترناشيونال اكسبلوريشن انك 
 حث عن البوتاس واستغالله فى منطقة خليج السويس ـ فى شأن الب

 ـــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى ( 
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامةللمساحة  

ينية وشركة بى اتش بى ـ يوتا انترناشيونال اكسبلوريشن انك الجيولوجية والمشروعات التعد
ـ فى شأن البحث عن البوتاس واستغالله فى منطقة خليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 .والخريطة الملحقة بها 
 ) المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة  
 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 
 ) المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
يل سنة  أبر٢٢الموافق (هـ ١٤١١ شوال سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ) .م١٩٩١

 حسنى مبارك 
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  ١٩٩١ لسنة ١٠قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون 

  )١( ١٩٨١ لسنة ١٣٧رقم 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (
 ٢٨و ) ٢( مكررا ٢٨ و) ١( مكررا ٢٨ مكررا و ٢٨يستبدل بنصوص المواد  
من الفصل الرابع من قانون العمل الصادر ) ٥( مكررا ٢٨) ٤( مكررا ٢٨و) ٣(مكررا 

 :، النصوص اآلتية ١٩٨١ لسنة ١٣٧بالقانون رقم 
مع عدم االخالل باالتفاقات الجولية المتعلقة بالعمل ، تكون ) : مكررا  ( ٢٨مادة  

خارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل مزاولة عمليات الحاق المصريين للعمل فى ال
شركة من شركات المساهمة أو التوصية باالسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة 

 .وبعدالحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب 
والتسرى أحكام الفقرة السابقة على الحاق المصريين بالعمل فى الخارج الذى تتواله  
القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات وشركات وزارة 

 .القطاع العام 
كما التسرى على شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل فى الخارج  

وفى حدود اعمالها وطبيعة نشاطها ، وال على السفارات والقنصلية العربية واألجنبية إذا كان 
 جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو اجنبية ، وفى حالحاالت األخرى التى التعاقد مع

يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وفى جميع األحوال يجب مراعاة حكم 
 .من هذا القانون ) ١مكررا  ( ٢٨المادة 

التعاون وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج ب 
مع وارة الخارجية متابعة تنفيذ االتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى 

 .الخارج موبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه االتفاقات والتعاقدات 
يضع وزير القوى العاملة والتدريب باالتفاق مع وزيرى الخارجية والداخلية الشروط  

 .فر المصريين للعمل فى الدول التى التشترط لدخولها على تأشيرة دخول المنظمة لس
وتتضمن الالئحة التنفيذيه لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فى االعالنات التى  

 .تنشر فى مصر عن فرص العمل فى الخارج 

                                                           
  .٢٧/٤/١٩٩١ تابع فى ١٧  الجريدة الرسمية العدد )١(
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 لسنة ١٥٩ دون اخالل بالشروط التى يوجبها القانون رقم -١ - مكررا ٢٨مادة  
 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باالسهم والشركات ذات المسئولية ١٩٨١

 :المحدودة يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مايأتى
 ان يكون المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة وكل من المديرين المختصين -١ 

ن المصريين ، ولم يسبق الحكم على أى منهم يعمليات الحاق العمالة المصرية فى الخارج م
 .فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة 

 . أال يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه مملوكا كله للمصريين -٢  
 ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل لاللغاء صادرا من أحد -٣ 

لمصرى بمبلغ خمسبن ألف جنيه لصالح وزارة البنوك الخاضعة الشراف البنك المركزى ا
ويتعين . القوى العاملة والتدريب وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص 

استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ماخصم منه بقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا 
الشركة المرخص لها بكتاب ألحكام هذا القانون وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ اخطار 

 .موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد واإلجراءات التى  

يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده  لمنح 
 .الترخيص أو تجديده بما اليجاوز خمسة أالف جنيه 

 تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام -٢ -مكررا ٢٨مادة  
والسفارات والقنصليات وكذا المدير المختص بالشركة المشار إليها فى الفقةر األولى من المادة 

 مكررا إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج ١٨
ل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما يقدم نسخة من اتفاقات بشأن توفير فرص عم

عقود العمل التى تتم بواسطة الشرطة متضمنة تحديد العمل واالجر المحدد له ، وشروط 
 .وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد 

ألكثر من تاريخ اخطارها باالتفاقات أو العقود ويكون للوزارة خالل سبعة أيام على ا 
متسوفاة ، االعتراض عليها فى حالة مخالفتا للنظام العام أو اآلداب العامة ، أو لعدم  مناسبة 

 .األجر ، أو لعدم مراعاة القواعد االمرة لعالقات العمل طبقا للقانون المصرى 
ارات اعتبرت العقود واالتفاقات وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوز 

 .المقدمة إليها بحسب األحوال موافقا عليها مالم تكن مخالفة للنظام العام واآلداب 
من أجر العامل الذى % ١ يجوز للشركة تحصيل مبلغ اليجاوز -٣ - مكررا ٢٨مادة  

رية يتم الحاقه بواسطتها بالعمل فى الخارج وذلك عن السنة األولى فقط كمصروفات ادا
 .ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى 



MOPARK 10 ٢٥

 يلغى الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب عند -٤ - مكررا ٢٨مادة  
 :ثبوت أى من الحاالت اآلتية 

 . فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص -١ 
 . تقاضى الشركة اية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة ألحكام المادة السابقة-٢ 
 حصوص الشرطة على الترخيص أو تجديده أو على عدم اعتراض الوزارة على -٣ 

 .اتفاق أو عقد العمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة 
ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت  

 .ذا الفصل مخالفة الشركة ألحكام أى من القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام ه
واليخل إلغاء الترخيص فى أى من الحاالت المبينة فت هذه المادة بالمسئولية الجنائية  

 .أو المدنية أو التأديبية 
 يصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرارات الالزمة لتنفيذ -٥ - مكررا ٢٨مادة  

لمرخص لها بالعمل فى أحكام هذا الفصل وعلى االخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركة ا
مجال الحاق المصريين بالعمل فى الخارج ، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة 
وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط ، وتحديد السجالت التى يتعين امساكها والالزمة 
لة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، وكذلك تحديد اسلوب ووسي

باعتراض ) ٢ -مكررا  ( ٢٨اخطار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة 
 .الوزارة ، وذلك خالل سنتين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون 

 ) المادة الثانية ( 
 :من قانون العمل المشار اليه ، النص اآلتى ) مكررا  ( ١٦٩يستبدل بنص المادة  
لحبس مدة التقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة  يعاقب با-١٦٩مادة  

التقل عن عشرة أالف جنيه والتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
 :ارتكب إحدى الجرائم اآلتية 

 مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل فى الخارج دون الحصول على -١ 
، أو بترخيص صادر بناء على بيانات )  مكررا ٢٨(المادة الترخيص المنصوص عليه  فى 

 .غير صحيحة 
 تقاضى مبالغ من العامل نظير الحاقه بالعمل فى الخارج بالمخالفة ألحكام المادة -٢ 

، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله ) ٣(مكررا ) ٢٨(
 . مقتض فى المواعيد المقررة لذلك فى الخارج أو عدم تسليمها اليه دون

 تقديم بيانات غير صحيحة عن أى من اتفاقات أو عقود الحاق المصريين بالعمل -٣ 
فى الخارج أو عن اجروهم ، أو نوعية أو ظروف عملهم ، أو عن اية شروط أو ظروف 
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من أخرى تتعلق بعملهم فى الخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب ، أو إلى غيرها 
 .السلطات المختصة 

وبحكم فى جميع األحوال برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه  
حق وتقضى المحكمة ـ من تلقاء نفسها ـ بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه 

من هذه المادة ، مالم يترتب على ) ٣(من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند 
 .طيل الفصل فى الدعوى الجنائية ذلك تع

ويعاقب بالحبس مدة التقل عن شهر والتجاوز سنة وبغرامة التق ل عن ألفى جنيه  
والتجاوز عشرة أالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام 

 .ه الفصل الرابع منهذا القانون أو أى حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا ل
المدير "ويكون مسئوال بالشركة المرخص لها عن ارتكاب أى من هذه الجرائم  

المختص بالحاق المصريين بالعمل فى الخارج وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى استطاعته ان 
 .يعلم بوقوعها أو يستطيع منع وقوعها ممن ارتكبها من بين العاملين بالشركة 

 به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة وفى جميع األحوال يقتضى مايحكم 
 ) .١( مكررا ٢٨خطاب الضمان المنصوص عليه فى المادة 

وعند الحكم باالدانة يقتضى وجوبيا غلق مقر الشركة الذى وقعت فيه الجريمة وللنيابة  
وينقضى الغلق فى حالة إلغاء . العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل فى الدعوى الجنائية 

 .الترخيص 
 ) المادة الثالثة ( 

على األفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات الحاق المصريين  
بالعمل فى الخارج فى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقا الحكامه خالل ستة 

 .أشهرمن هذا التاريخ
مكررا وسائر ) ٢٨(دة وتلغى التراخيص الصادرة ألى منها ويسرى عليها حكم الما 

 .أحكام هذا القانون فور انقضاء هذه المدة 
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ١٩٩١سنة  أبريل ٢٢الموافق (هـ ١٤١١ شوال سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م 
 حسنى مبارك

  ١٩٩١ لسنة ١١قانون رقم 
  )١(بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات 

 باسم الشعب 

                                                           
  .٢/٥/١٩٩١ تابع أ فى ١٨  الجريدة الرسمية العدد )١(
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 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 . يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات -١مادة  
 بإصدار قانون الضريبة على االستهالك ١٩٨١ لسنة ١٣٣يلغى القانون رقم  -٢مادة  

 .، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون 
 يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على االستهالك ، اينما وردت فى القوانين -٣مادة  

 .والقرارات واللوائخ المعمول بها عبارة بمصلحة الضرائب على المبيعات 
 التخل أحكام هذا القانون باالعفاءات المقررة بمقتضى االتفاقيات المبرمة بين -٤مادة  

الحكومة المصرية والدول األجنبية والمنظمات الدولية أو االقليمية أو االتفاقيات البترولية 
 .والتعدينية 

اريخ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لت-٥مادة  
 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 أبريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١١ شوال سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١

 حسنى مبارك 
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 قانون الضريبة العامة على المبيعات 

 الباب األول 

 أحكام تمهيدية 

 ــــ

م هذا القانون بااللفاظ والعبارات اآلتية ، للتعريفات  يقصد فى تطبيق أحكا-١مادة  

 :الموضحة قرين كل منها 

 .وزير المالية : الوزير  

 .رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات: رئيس المصلحة  

 .مصلحة الضرائب على المبيعات : المصلحة  

 .الضريبة العامة على المبعيات : الضريبة  

 المعنوى المكلف بتاحصيل وتوريد اللضريبة للمصلحة الشخص الطبيعى أو: المكلف  

سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل 

المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة 

 .بغرض االتجار مهما كان حجم معامالته 

 .منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا كل : السلعة  

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بمالحظات ونصوص البنود المبينة  

 .باالقسام والفصول الواردى بجداول التعريفة الجمركية 

 .المرافق ) ٢(كل خدمة واردة بالجدول رقم : الخدمة  

الخدمة من البائع ، ولو كان مستوردا ، إلى هو انتقال ملكية السلعة أو أداء : البيع  

 :المشترى ، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون مايلى ايهما أسبق 

 . اصدر الفاتورة - 

 . تسليم السلعة أو تأدية الخدمة - 

 أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه،أو دفعت تحت الحساب ، - 

 .و غير ذلك من اشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفةأو تصفية حساب ، أو باالجل أ

هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية ، بوسائل يدوية أو آلية أو : التصنيع  

بغيرها من الوسائل ، إلى منتج حجديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو 

 .نوعها 
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زة والتغليف واعادة التغليف والحفظ فى الصناديق وبعد تصنيعا تركيب اجزاء األجه 

والطرود والزجاجات أو اية اوعية أخرى ، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية 

بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محالت البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك 

 .دات الغراض التشييد والبناء مباشرة وكذلك أعمال تركيب اآلالت والمع

كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية : المنتج الصناعى  

 .وبصفة رئيسة أو تبعية اية عملية تصنيع

كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة : موارد الخدمة  

 .للضريبة 

استيراد مبلغ صناعية أو خدمات من كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم ب: السمتورد  

 .الخارج خاضعة 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 : الفاتورة الضريبية  

 .رئيس المصلحة 

 ) .ى الشهر الميالد: ( الشهر  

 .اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها : السنة المالية  

كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة الخرين : تاجر الجملة  

 .يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه 

ة كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضع: تاجر التجزئة  

 .للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى 

من قيمة الضريبة غير % ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف : الضريبة االضافية  

 .المفدوعة عن كل اسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد 

هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة : الضريبة على المدخالت  

 . انتاج سلع خاضعة للضريبة فى

 . هى السلع التى تتضمنها قوائم االعفاءات : السلع المعفاة  

 :مراحل تطبيق الضريبة  

ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل : للمرحلة األولى- 

 .الضريبة وتوريدها للمصلحة 
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عى ، وللمستورد، ومؤدى الخدمة ، ويكلف فيها المنتج الصنا:  المرحلة الثانية - 

 .وكذلك تاجر الجملة بتصحيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 

ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، :  المرحلة الثالثة - 

 .وتاجر الجملة ، وكذلك تاجر التجزئة ، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 

 الباب الثانى 

 استحقاقها فرض الضريبة و

 ـــ

 تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية -٢مادة  

 .والمستوردة اال ما استثنى بنص خاص 

 .المرافقة لهذا القانون ) ٢(وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم  

يرها على السلع والخدمات التى يتم تصد) صفر ( ويكون فرض الضريبة بسعر  

 .للخارج طبقا للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول % ١٠ يكون سعرالضريبة على السلع -٣مادة  

 .المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ) ١(رقم 

 . يبة على الخدماتالمرافق سعر الضر) ٢(ويحدد الجدول رقم  

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر  

 .الضريبة على بعض السلع 

المرافقين ، وفى جميع ) ٢(، ) ١(كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى  

ن تاريخ األحوال بعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خالل خمسة عشر يوما م

صدوره إذا كان المجلس قائما واال ففى أول دورة النعقاده ، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان 

 .له من اثر ويقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية 

 تسرى المرحلة األولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ، -٤مادة  

ال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية االنتق

 .المرحلة الثانية أو الثالثة حسب األحوال 

 يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وباالقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى -٥مادة  

 .المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون 
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مة بمعرفة المكلفين  تستحق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخد-٦مادة  

 .وفقا ألحكام هذا القانون 

ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو االستفادة من الخدمة فى  

 .أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها باى من التصرفات القانونية 

 كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة االفراج عنها من 

وتحصل وفقا لالجراءات المقررة فى . الجمارك يتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية

 .شأنها 

وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة باالنظمة الجمركية الخاصة  

 .المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون 

السلع أو الخدمات  التى تصدرها مشروعات ) سفر ( ضريبة بسر  تخضع ال-٧مادة  

 .المناطق ، والمدن الحرة ، واألسواق الحرة إلى خارج البالد 

والتستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وهدمات الزمة لمزاولة  

ا سيارات النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، واألسواق الحرة ، عد

 .الركوب 

كما التستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة  

 .الجمارك وفقا لالجراءات واالشتراطات والضمانات التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 مع عدم االخالل بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق -٨مادة  

ى مايرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا ألحكام هذا الضريبة عل

 .القانون إلى المناطق والمدن، واألسواق الحرة ، الستهالكها المحلى داخل هذه األماكن 

ويعتبر االستيراد بغرض االتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى  

 .حكم االستهالك المحلى 

ق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا كما تستح 

ألحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن واألسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البالد 

 .وذلك عدا ما نص عليه فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة 

دن الحرة معاملة السلع وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والم 

 .المستوردة من الخارج عند سحبها لالستهالك أو االستعمال المحلى 
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وتحدد الالئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنضظمة لالحكام المنصوص عليها فى هذه  

 .المادة والمادة السابقة 

ريبة   فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للض-٩مادة  

أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ، اال إذا 

 .كان الخلف مسجال أو قام بتسجيل نفسه طبقا ألحكام هذا القانون 

 مع عدم االخالل بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تخضع -١٠مادة  

بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النفاذة فى المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم 

تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة ، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة 

 .النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة 

 الباب الثالث 

 تقدير القيمة 

 ـــ

تى تتخذ اساسا لربط الضريبة بالنسبة  تكون القيمة الواجب االقرار عنها وال-١١مادة  

للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعال فى األحوال التى 

يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقا 

و المقابل السائد فى للمجريات الطبيعية لالمور ، واال قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أ

 .السوق فى الظروف العادية وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة االفراج عنها من  

الجمارك بالقيمة المتخذة اساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية 

 .الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وغيرها من 

وللوزير باالتفاق مع الوزير المختص ان يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات  

 .تتخذ اساسا لربط الضريبة 

 إذا تبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف -١٢مادة  

لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عما ورد باقراره عن اية فترة محاسبة ، كان 

 .عدم االخالل بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون 

ولصاحب الشأن فى جميع األحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق واإلجراءات  

 .المحددة فى هذا القانون 
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بما فى ذلك السلع  تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات -١٣مادة  

 .والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح 

ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين اطراف احدها مكلف ،  

 .والساريع وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها 

 الباب الرابع 

 الفواتير واالقرارات واالخطارات 

 لدفاتر والسجالت وا

 ـــ

 يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبة عند بيع السلعةاو أداء خدمة -١٤مادة  

 .خاضعة للضريبة وفقا ألحكام هذا القانون 

وتحددالالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وليس مراقبتها  

 .ومراجعتها 

ك سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة سجل فيها أوال  يلتزم المسجل بامسا-١٥مادة  

بأول العمليات التىيقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجالت وصور الفواتير المشار إليها فى 

 .المادة السابقة لمدة ثالث سنوات تالية النتهاء السنة المالية التى اجرى فيها القيد بالسجالت

واعد واإلجراءات والسجالت التى يلتزم المسجل وتحدد الالئحة التنفيذية الحدود والق 
 .بامساكها والبيانات التى يتعين اثباتها فيها والمستندات التى يجب االحتفاظ بها 

 على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرار شهريا عن الضريبة المستحقة على -١٦مادة  
هر المحاسبة ، ويجوز بقرار النموذج المعد لهذا الغرض خالل الثالثين يوما التالية النتهاء ش

 .من الوزير مد فترة الثالثين يوما بحسب االقتضاء 
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا االقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات  

 .خاضعة للضريبة فى خالل شهر المحاسبة 
 وإذا لم يقدم المسجل االقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون 

للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان االسس التى استندت إليها فى 
 .التقدير ، وذلك كله دون اخالل بالمساءلة الجنائية 

 للمصلحة تعديل االقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل -١٧مادة  
ين يوما من تاريخ تسليمه االقرار بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خالل ست

 .للمصلحة 
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وللمسجل ان يتظلم لرئيس المصلحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تسليم االخطار ، فإذا  
رفض التظلم أو لم يبت فيه خالل خمسة عشرة يوما ، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع 

 .ر يوما التالية إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خالل الخمسة عش
 .وفى جميع األحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير  
ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خالل  

 .المواعيد المشار إليها 
 

 الباب الخامس 

 التسجيل

 ـــ

 مبيعاته من السلع  على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة-١٨مادة   

الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خالل االثنى عشر شهرا السابقة على 

 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا ٥٤تاريخ العمل بهذا القانون 

التى قدمها فى ألحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات 

خالل تلك المدة هذا المبلغ ، ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج 

 .المعد لهذا الغرض وذلك خالل المدة التى يحددها الوزير

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل اسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون  

 .حكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون االجتماعية االجتماعية طبقا للقواعد واال

 .ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه  

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق  

 هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد

العمل بهاذ القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار اليه ، وذلك خالل المدة التى يحددها 

الوزير ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت 

 .مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قضمها حد التسجيل أو جاوزته 

 .سجيل كل مستورد ووكالء التوزيع المساعدين للمكلفين كما يلتزم بتقديم طلب الت 

وتحدد الالئحةالتنفيذين نموذجا الطلب والبيانات الواجب اثباتها فيه والشروط والقواعد  

 .واإلجراءات الخاصة بالتسجيل 
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 يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبغ حد التسجيل ان يتقدم إلى -١٩مادة  

مه وبياناته طبقا للشروط واالوضاع واإلجراءات التى تحددها الالئحة المصلحة لتسجيل اس

 .التنفيذية ، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون 

 تمسك المصلحة سجال تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها -٢٠مادة  

  .والتحقق من صحتها ، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك

وتحدد الالئحة التنفيذية االشتراطات والقواعد واإلجراءات الخاصة بشهادات التسجيل  

 .والبيانات التى تتضمنها 

 يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات -٢١مادة  

 . يوما من حدوث تلك التغييرات ٢١السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خالل 

 يجوز لرئيس المصلحة ان يلغى التسجيل فى الحاالت والشروط واألوضاع -٢٢دة ما 

 .التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 الباب السادس 

 خصم الضريبة واالعفاء منها وردها 

 ـــ

 للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة -٢٣مادة  

 حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو

تحميله من هذه الضريبة على مدخالته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة 

بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط واألوضاع التى 

 .تحددها الالئحة التنفيذية 

) ١(مشار اليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم واليسرى الخصم ال 

 .المرافق 

وفى حاالت التصدير ، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة  

على مبيعات المسجل ، على المصلحة رد الفرق وفقا لالشتراطات واإلجراءات التى تحددها 

 .يجاوز ثالثة شهور من تاريخ الطلب الالئحة التنفيذية فى موعد ال

 يعفى من الضريبة وبشرط لمعلمه بالعمل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا -٢٤مادة  

 .لبيانات وزارة الخارجية 
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 مايشترى أو يستورد لالستعمال الشخصى ألعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى -١ 

اول التى تصدرها وزارة الخارجية المعينين فى الجد) غير الفخريين ( االجانب العاملين 

 .وكذلك ما يشترى أو يستورد أو يستورد لالستعمال الشخصى الزواجهم واوالدهم القصر 

 . ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات الزوجية واالدخنة -٢ 

حدة بسيارة وا) ٢) . (١(ويحدد عدد السيارات التى يتناولها االعفاء طبقا للبندين  

وخمس سيارات لالستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين . لالستعمال الشخصى 

 .لالستعمال الرسمى للقنصلية ، ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد 

 ما يستورد لالستعمال الشخصى بشرط المعاينة من امتعة شخصية وأثاث وادوات -٣ 

ة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبى من العاملين فى البعثات الدبالوماسية منزلية وكذلك سيار

من هذه المادة بشرط ان يتم ) ١(أو القنصلية الذين اليستفيدون من االعفاء المقرر فى البند 

الورود خالل ستة أشهر من وصول المستفيد من االعفاء ، ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير 

 .الخارجية مد هذا االجل 

وتمنح االعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات االعفاء من رئيس  

 .البعثة الدبولماسية اوالقنصلية حسب األحوال ، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية 

 يحظر التصرف فى واألشياء التى اعفيت طبقا ألحكام المادة السابقة فى -٢٥مادة  

ت من أجلها خالل السنوات الخمس التالية لالعفاء قبل اخطار غير االغراض التى اعفي

المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه واألشياء وقميتها وفئة الضريبة السارية فى 

 .تاريخ السداد مالم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك  

 يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير الخارجية اعفاء ما يستورد -٢٦مادة  

 .لالستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من االجانب بقصد المجاملة الدولية 

 يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة -٢٧مادة  

 :التنفيذية مايأتى 

 .لك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية  العينات التى تسته-١ 

 واألشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات -٢ 

 .والجوائز الرياضية والعلمية 
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 المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق -٣ 

ليها كاملة فى حينها بشرط ان تتحقق مصلحة توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة ع

 .الجمارك من ذلك 

 . األمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج-٤ 

 واألشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم اعيد استيرادها بذاتها -٥ 

 .بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 

وزير باالتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من  يجوز بقرار من ال-٢٨مادة  

 :الضريبة فى الحالتين اآلتيتين 

 . الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز االدارى للدولة أو وحدات االدارية المحلية -١ 

 ما يستورد لالغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية -٢ 

 . البحث العلمى والتعليمية ومعاهد

 تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات واألجهزة والخدمات المعنية فى -٢٩مادة  

هذا القانون الالزمة الغراض التسليح للدفاع واألمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات 

 .االنتاج واالجزاء الداخلة فى تصنيعها 

ها فى القوانين والقرارات  التسرى االعفاءات الضريبية المنصوص علي-٣٠مادة  

 .األخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على االعفاء منها صراحة 

 ترد الضريبة طبقا للشروط واالوضاع والحدود التى تبينها الالئحة التنفيذية -٣١مادة  

 :، فى موعد اليجاوز ثالثة شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين اآلتيتين 

تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو  الضريبة السابق -١ 

 .ادخلت فى سلع أخرى 

 الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب -٢ 

 .الشأن 
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 الباب السابع 

 تحصيل الضريبة 

 ــ

ى  على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق اقراره الشهر-٣٢مادة  

من هذا القانون ، وذلك طبقا للقواعد ) ١٦(وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة 

 .واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية 

وتؤدى الضريبة على السلع السمتوردة فى مرحلة االفراج عنها من الجمارك وفقا  

لنهائى عن هذه السلع قبل لالجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، واليجوز االفراج ا

 .سداد الضريبة المستحقة بالكامل 

وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة االضافية ويتم  

 .تحصيلها مع الضريبة وبذاتها اجراءاتها 

 يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا -٣٣مادة  

القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد الالئحة التنفيذية ماهية هذه ألحكام هذا 

 .الخدمات 

 الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون لها -٣٤مادة  

امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم 

 .ذلك باألولوية على كافة الديون األخرى عدا المصاريف القضائية القانون و

 الباب الثامن 

 التحكيم 

 ـــ

 إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة ان نوعها ، أو -٣٥مادة  

كميتها ، أو مقدار الضريبة المستحقة عليها ، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع على التحكيم 

من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه ) ١٧(د المكقررة وفقا للمادة فى المواعي

خالل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اخطاره يطلب التحكيم ان يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية 

 .للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة احدهما وبعين صاحب الشأن اآلخر 

 .يهما نهائيا وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأ 
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فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن لللحكم أو إذا اختلف  

الحكمان المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلقة من مفوض دائم 

ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، وصاحب الشأن : يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من 

مثله ، ومندوب عن التنظيم المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى ينتمى إليها المسجل أو من ي

يختاره رئيس هذه الجهة ، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها ، وتصدر 

اللجنة قرارها باغلبية األصوات بعد ان تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة االبتدائية ومن 

 .بهم من الخبراء والفنيين ترى االستعانة 

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

 .تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول 

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذو يشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات  

 .التحكيم 

حكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون ويحدد الوزير إجراءات الت 

المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف 

 .العضائها 

 اليجوز نظر التحكيم اال إذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا -٣٦مادة  

 .من هذا القانون ) ١٦(لالقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة 

فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما  

تم سداده وفقا القراره وما انتهى اليه التحكيم، وكذلك الضريبة اال ضافية على هذا الفرق عن 

 .الفترة من تاريخ السداد وفقا لالقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم 

 تطبق أحكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك -٣٧مادة  

 .بالنسبة للسلع المستوردة التى تخضع لرقابة الجمارك 

 الباب التاسع

 موظفو المصلحة وواجباتهم 

 ـــ

 لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل -٣٨مادة  

أمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون باالتفاق مع الوزير صفة م

 .والقرارات المنفذة له 
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ولهم فى سبيل ذلك باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل  

والمصانع والمخازن والمحل والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة 

 .ستعانة برجال السلطات األخرى إذا تطلب األمر ذلك للضريبة ويجوز فى حاالت الضبط اال

  لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى االطالع -٣٩مادة  

على األوراق والمستندات والدفاتر والسجالت والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة 

ام هذا القانون ، ويجوز لهم باذن بالضريبة وضبطها عند توافر دالئل على وجود مخالفة ألحك

 .كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخد عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص 

 الباب العاشر 

 الرقابة 

 . تحدد الالئحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون-٤٠مادة  

 الباب الحادى عشر

 الجرائم والعقوبات 

 ـــ

 يعاقب بغرامة التقل عن مائة جنيه والتجاوز ألفى جنيه فضال عن الضريبة -٤١مادة  

والضريبة االضافية المستحقتين كل من خالف أحكام اإلجراءات أو النظم المنصوص عليها فى 

 .هذا القانون والئحته التنفيذية دون ان يكون عمال من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه 

 : ألحكام هذا القانون الحاالت اآلتية وتعد مخالفة  

من ) ١٦( التأخير فى تقديم االقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة -١ 

 .هذا القانون بما اليجاوز ثالثين يوما 

 تقديم بيانات خاطئة عن المبعيات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا -٢ 

 .عما ورد باالقرار % ١٠ظهرت فيها زيارة التجاوز 

 .من هذا القانون ) ١٥( مخالفة األحكام المنصوص عليها فى المادة -٣ 

 ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق واألسواق الحرة واليجاوز -٤ 

 .ألسباب مبررة % ١٠

 عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل -٥ 

 .ل الموعد المحدد خال
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 عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى -٦ 

 .الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو االطالع عليها 

 يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة -٤٢مادة  

ء الضريبة والضريبة االضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود السابقة مقابل أدا

 .الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى  

 .والغاء ما يترتب على ذلك من اثار 

ى بها قانون آخر ، يعاقب على  مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ، يقض-٤٣مادة  

التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر وبغرامة التقل عن ألف 

جنيه والتجاوز خمسة أالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء 

ل الضريبة ، وإذا تعذر متضامنين بالضريبة والضريبة االضافية وتعويض ال يجاوز ثالثة امثا

 .تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما اليجاوز خمسين ألف جنيه 

 .وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض  

 .وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه االستعجال  

ص عليها فى المادة  يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصو-٤٤مادة  

 :السابقة مايأتى 

 . عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة -١ 

 بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون االقرار عنها وسداد الضريبة -٢ 

 .المستحقة 

 . خصم الضريبة كليا أو دزئيا دون وجه حق بالمخالفة ألحكام وحدود الخصم -٣ 

 .د الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق  استردا-٤ 

 تقديم مستندات أو سجالت مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص -٥ 

 .من سداد الضريبة كلها أو بعضها 

عما ورد % ١٠ تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز -٦ 

 .باالقرار

و زيادة فى السلع المودعة فى المناطق واألسواق الحرة تجاوز  ظهور عجز أ-٧ 

١٠. % 
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 . عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة-٨ 

 عدم اقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى -٩ 

 .أغراض خاصة أو شخصية 

ا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون االقرار  انقاضء ثالثين يوم-١٠ 

 .عنها وسدادها 

 . إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة -١١ 

 اليجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اية إجراءات فى جرائم التهرب من -٤٥مادة  

 .الضريبة اال بناء على طلب من الوزير أو من ينيبة 
ر أو من ينبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى ويجوز للوزي 

 .الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة االضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة 
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا ، يجوز للوزير ان من ينيبه التصالح  

ثة امثال الضريبة ، وفى حالة مقابل سداد الضريبة والضريبة االضافية وتعويض يعادل ثال
 .تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض 

ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء  الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها  
 .من اثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه 

  فى حالة وقوع أى فعل من افعال التهرب من الضريبة من أحد األشخاص-٤٦مادة  
المعنوية يكون المسئول عنه الشريط المسئول أو المدير أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو 

 .رئيس مجلس اإلدارة ممن يتولون اإلدارة الفعلية على حسب األحوال 
 الباب الثانى عشر   

 أحكام انتقالية  

 ـــ

المرافق ) ١( تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم -٤٧مادة  

 :وذلك فيما اليتعارض مع األحكام الواردة بهذا الجدول واالحكام اآلتية 

 تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع األول للسلعة المحلية ، أو يتحقق -١ 

الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، والتفرض الضريبة مرة 

 .ى حالة السلعة أخرى اال إذا حدث تغير ف

 فى حالة اخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة -٢ 

معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى 

المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة 
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. ديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خالل خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور الج

وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا اليان ، وعليهم اداؤها للمصلحة خالل المدة 

 .التى يحددها رئيسها على اال تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة 

قتضاء أخد عينات من بعض السلع للتحليل وإن تستعين بمن تراه  للمصلحة عند اال-٣ 

 .من الخبراء 

 اليجوز انشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل النتاج اية سلعة من هذه السلع اال بعد -٤ 

الحصول على تخريص بذلك من الجهة االدارية المختلفة طبقا للشروط واالوضاع التى يقررها 

 . الوزير الوزير المختص باالتفاق مع

 على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة يتوقف العمل بالمصنع أو -٥ 

المعمل ألى سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك اخطار المصلحة فور انتهاء 

 .فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التىيصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة 

على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من هذه السلع ان يسجل نفسه لدى  -٦ 

المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة 

 .التنفيذية 

 بعقار مخصص كله أو عضه - سواء كان مالكا أو مستأجرا - على المنتفع -٧ 

ة للضريبة ان يقدم إلى المصلحة خالل ثالثة شهور من لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاصع

تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان 

 .المالك اوالمستأجر أو المنتفع 

ويقدم االخطار بالنسبة لالماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهاذ القانون  

اريخ االشغال أو التأجير ، كما يقدم االخطار كذلك خالل شهر من تاريخ خالل شهر من ت

 .النزول عن االيجار أو انتهائه ويقع عبء االخطار على المنفع 

من هذا القانون ، يحكم ) ٤٣(مع عدم االخالل باالحكام المنصوص عليها بالمادة -٨ 

 حكم بما يعادل قميتها فى جميع األحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط

ويجوز الحكم بمصادرة واسئل اللنقل واالدوات والمود االى اسععملت فى التهرب وذلك عدا 

 .السفن والطائرات مالم تكن اعدت أو اجرت فعال لهذا الغرض 

من هذا القانون يعد تهربا ) ٤٤( مع عدم االخالل بحاالت التهرف الواردة بالمادة -٩ 

 : يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحاالت اآلتية بالنسبة لهذه السلع
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حيازة السلع الخاضعةل لضريبة بقصد االتجار مع العلم بأنها مهربة ويعترض ) أ( 

 .العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة 

 .ون اخطار المصلحة تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع د) ب( 

 .وضع عالمات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها ) جـ( 

 تحدد الالئحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع -١٠ 

البترول والعالمات المميزة أو وضع اختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم 

 موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوة الشأن فى غير اوقات بها

 .العمل الرسمية 

 .والتدخل هذه المبالغ فى نطاق االعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون  

 الباب الثالث عشر 

 أحكام عامة 

 ـــ

ن من احكام خاصة ، يحظر  مع عدم االخالل بما نص عليه هذا القانو-٤٨مادة  

التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة الو استعمالها فى غير الغرض إلى اعفيت من 

اجله خالل السنوات الخمس التالية لالعفاء اال بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة 

 .وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف 

ال اليجوز ان تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق وفى جميع األحو 

 .االعفاء منها 

ويعتبر التصرف المشار اليه دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا  

 .يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون 

ب ووسائل النقل  للمصلحة حق التصرف فى  المضبوطات وادوات التهر-٤٩مادة  

 .التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة األحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها  

 .فى قانون الجمارك 

ويجوز للمصلحة ان تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو  

ن أو الفققد ، كما يكون لها الحق فى ادام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة النقصا
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العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن  وسالمة المواطنين وذلك بعد استطالع رأى 

 .الجهات الفنية المختصة 

فراج  تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم اال-٥٠مادة  

 .عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك 

 يجوزم اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على السجل وذلك فى األحوال -٥١مادة  

 :اآلتية 

 . إذا قضى نهاية بافالسه واقفلت التفليسة -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 

وتختص باالسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من  

 .رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار االسقاط إذا تبين انه قام على سبب غير صحيح 
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 ١٩٩١ لسنة ١٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون حماية اآلثار 

  )١(  ١٩٨٣ لسنة ١١٧الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى( 

 من قانون حماية اآلثار ٣٩ وبنص المادة ٢٩يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 : ، النصان اآلتيان ١٩٨٣ لسنة ١١٧الصادر بالقانون رقم 

 :فقرة ثانية / ٢٩مادة  

ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع اثرى تتولى الهيئة حراسته ، "  

ويجوز ـ بعد أخد رأى وزارة السياحة ـ أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع 

لمصريين ومائة جنيه أو مايعادلها من العمالت الحرة بالنسبة وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات ل

 .من هذا القانون ) ٣٩(إلى االجانب ، واليخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة 

 يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة ـ بعد أخد رأى وزارة السياحة فرض -٣٩مادة  

خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو رسم لزيادة أى من المتاحف أو اآلثار بحد أقصى 

 .مايعادلها من العمالت الحرة بالنسبة إلى االجانب 

 ) المادة الثانية ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) . م١٩٩١ مايو سنة ٤الموافق (هـ ١٤١١ شوال سنة ١٩هورية فى صدر برئاسة الجم

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٦/٥/١٩٩١ فى ٢٠  الجريدة الرسمية العدد )١(
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  ١٩٩١ لسنة -١٣قانون رقم 
 بتقرير عالوة خاصة للعاملين 

  )١(بالدولة والقطاع العام 
 ـــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
من األجر % ١٥ملين بالدولة عالوة خاصة شهرية بنسبة  يمنح جميع العا-١مادة  

 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ٣١/٥/١٩٩١األساسى لكل منهم فى 
 .والتعتبر هذه العالوات جزءا من األجر األساسى للعمل 

 داخل  يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون-٢مادة  
جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز االدارى 
للدولة  أو بوحدات اإلدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع 
العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو 

 .لمناسب العامة والربط الثابت ا
 اليجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين -٣مادة  

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك ١٩٩١الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يونيه 
 :بمراعاة ما يأتى 

الخاصة ، فإذا كانت هذه  إذا كانت سن العامل أقل من السنين استحق العالوة -١ 
 .العالوة أقل منالزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

 إذا كانت سن العامل ستين سنة فاكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت -٢ 
 .الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها 

 .ع العالوة المنصوص عليها فى هذا القانون الية ضرائب أو رسوم  التخض-٤مادة  
 . يصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون -٥مادة  
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول ينيو سنة -٦مادة  
١٩٩١ 

 . قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من 
 ) ١٩٩١ مايوسنة ٩(  هـ ١٤١١ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩ية العدد   الجريدة الرسم)١(
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 ١٩٩١ لسنة ١٤قانون رقم 

  )١(بزيادة المعاشات 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

عاشات المستحقة قبل هذا  الم١/٦/١٩٩١اعتبارا من % ١٥ تزاد نسبة -١مادة  

 :التاريخ وفقا ألحكام القوانين التالية 

 . فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١ القانون رقم -١ 

 . بإصدار قانون التأمين االجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ القانون رقم -٢ 

ملين  بإصدار قانون التأمين االجتماعى للعا١٩٨٠ لسنة ١٠٨ القانون رقم -٣ 

 .المصريين بالخارج 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى ١٩٨٠ لسنة ٩٣ القانون رقم -٥ 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

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

 :ما يأتى 

لمستحق عن المؤمن عليه أو صاحب  تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش ا-١ 

  .٣١/٥/١٩٩١المعاش والزيادات واالعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :يراعى مايأتى 

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على اساسه الزيادة ، معاش األجر األساسى وزياداته) أ( 

 .انة العجز الكامل ضمن االعانات التى تحسب عليها الزيادة التدخل اع) ب( 

 يكون الحد االقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش -٢ 

 .أقصىأجرأساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 . تستحق الزيادة باالضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش -٣ 

 . الحدود القصوى للمعاش  تستحق الزيادة باالضافة إلى-٤ 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩  الجريدة الرسمية العدد )١(
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 توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة االنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم -٥ 

المرافق لقانون التأمين االجتماعى المشار اليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب ) ٣(

  .٣١/٥/١٩٩١المعاش فى 

اش العجز الجزئى الذى لم واستثناء من األحكام السابقة التستحق الزيادة لصاحب مع 

 .يؤد إلى انهاء الخدمة 

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة  

 يضاف لمعاش األجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين االجتماعى -٢مادة  

 للمؤمن عليه الذى ١/٦/١٩٩١ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

من قمية هذه % ٨٠ زيادة بواقع ١/٦/١٩٩١لخاصة المقررة اعتبارا من تسرى بشأنه العالوة ا

 :العالوة وذلك متى توافرت الشروط اآلتية 

 ان يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس -١ 

 من قانون ١٨٩(الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 

 .تأمين االجتماعى ال

 . ان يكون المؤمن عليه فىتاريخ انتهاء الخجمة مستحقا للعالوة المشار إليها -٢ 

 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة مايأتى  

 تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن -١ 

 .مشار اليه عليه األساسى المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى ال

 . تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش -٢ 

 بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين االجتماعى المشار اليه ، -٣ 

وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادات 

 .ثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مما

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 .١/٦/١٩٩١ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من -٣مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )  م ١٩٩١ مايو سنة ٩(هـ ١٤١١ سنة  شوال٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
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 ١٩٩١ لسنة ١٥قانون رقم 

  )١(بزيادة المعاشات العسكرية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 وفقا ألحكام ٣١/٥/١٩٩١المعاشات المستحقة حتى % ١٥ تزاد بنسبة -١مادة  

 . فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥ لسنة ٩٠م القانون رق

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

 :ما يأتى 

 تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو -١ 

يادات هذا المعاش وذلك عدا اعانة العجز المستحقين من معاش الراتب االصلى واعانات وز

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

 .أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 يكون الحد االقصى للزيادةفى حدود الزيادة المستحقة على المعاش االصلى مضافا -٢ 

لزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما اليجاوز الزيادة اليه ا

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩المقررة للعاملين بالقانون رقم 

 . تستحق هذه الزيادة باالضافة للحدين األدنى واالقصى للمعاش -٣ 

ش فى  توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعا-٤ 

٣١/٥/١٩٩١.  

 تستبعد اعانة غالء  المعيشة المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادرين فى -٥ 

عند توزيع أو رد ) ١( من المجموع المشار اليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠

 .المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 بتعديل بعض ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  -٢مادة  

 لسنة ٩٠أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :  النص اآلتى ١٩٧٥

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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من ) ١(من المادة ) أ،ب(يقتضع من الفئات المنصوص عليها بالبندين : المادة الثانية  

 نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠اعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم قانون التق

 :شهريا من البدالت والعالوات اآلتية % ٩

 .بدل طبيعة العمل ) أ( 
 .بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية) ب( 
 .١٩٨٨ لسنة ١٤٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) جـ( 
 ١/٧/١٩٨٩ العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من )د( 
  .١/٧/١٩٩٠العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) هـ( 
 .١/٦/١٩٩١العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) و( 
واليجاوز مجموع البدالت والعالوات المشار إليها الحد االقصى الجر االشتراك  

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩الجتماعىالصادربالقانون رقم المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين ا
 .والقرارات المنفذة له 

والتدخل البدالت المشار إليها فى حساب الحد االقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى  
 .من قانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة ) ٢(المعاش المقرر بالمادة 

بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها  
أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط 
األهلية للترقى أو االستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد 

 : إليها وذلك بمراعاة اآلتى الجنسية معاشا اضافيا يعالج  أربعة اخماس البدالت المشار
 عدم تجاوز مجموع المعاش األساسى والمعاش االضافى المستحق عن البدالت -١ 

الحد االقصى لمعاش األجر األساسى واالجر المتغير ) أ، ب(المنصوص عليها فى البندين 
 .المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له 

من جـ إلى ( تحق المعاش االضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود  يس-٢ 
 ) .١(دون التقيد بالحد االقصى المنصوص عليه فى البند ) و 

وتسرى فى شأن المعاش االضافى كافة األحكام المقررة فى شأن المعاش األساسى  
 .وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش

ى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فىقانون واليدخل المعاش االضاف 
 .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

  .١/٦/١٩٩١ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من -٣مادة  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) . م ١٩٩١ مايو سنة ٩الموافق (هـ ١٤١١شوال سنة  ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 
 حسنى مبارك 
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 ١٩٩١ لسنة ١٦قانون رقم 
  )١(بزيادة معاشات التأمين االجتماعى الشامل والضمان االجتماعى

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل ١/٦/١٩٩١ يستبدل اعتبارا من -١مادة  

 بإصدار قانون الضمان االجتماعى الجدول المرفق بهذا ١٩٧٧ لسنة ٣٠المرفق بالقانون رقم 
 .القانون 
وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى  

 .المشار اليه  إلى القيمة المحددة بالجدول ٣١/٥/١٩٩١
 بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات ١/٦/١٩٩١ تزاد اعتبارا من -٢مادة  

 والمعاشات المستحقة أو ١٩٨٠ لسنة ١١٢المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 
التىتستحق وفقا لقانون التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه ، وتعتبر هذه 

 .ا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع احكامه الزيادة جزء
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزياة على  

 .المستحقين بافتراض وفاته فى هذا التاريخ 
 تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لهذا -٣مادة  
 .القانون 
 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر فى البند رقم ١٩٩١تبارا من أول يونية ويزاد اع 

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية ١٩٨٤ لسنة ١٤٧ من المادة األولى من القانون رقم ٩
 .للدولة 

جوازات (٢الرسم المقرر فى البند رقم % ٢٥كما يزاد اعتبارا من ذات التاريخ بمقدار  
 . المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ١٤٧لى من القانون رقم من المادة األو) السفر 

 .١/٦/١٩٩١ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من -٤مادة  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 مايو  سنة ٢٦الموافق (هـ ١٤١١ ذى القعدة سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  
 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 ١٩٩١ لسنة ١٧قانون رقم 
 )١(باعفاء اذون الخزانة من الضرائب 

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 وعوائدها وكذلك ١٩٩١ تعفى اذون الخزانة الصادرة اعتبارا من أول يناير -١مادة  

 .استحقاقها من كافة انواع الضرائب والرسوم فيا عدا ضريبة االيلولة قيمة استرداداها أو 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ -٢مادة  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 مايو  سنة ٢٦الموافق (هـ ١٤١١ ذى القعدة سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 )١(١٩٩١ لسنة ١٨قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٩١بتعديل بعض احاكم القانون رقم 

 ) ٢(بانشاء اكاديمية الشرطة

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ١٩٧٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ٨ولى من المادة  يستبدل بنص الفقرة األ-١مادة  

 :.بانشاء اكاديمية الشركة ، النص اآلتى 

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وانتقال وايواء الطلبة المصريين  

أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين ، ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا 

رة االكاديمية بما اليجاوز ماستى جنيه فى مقابل التأمين الصحى والنشاط قدره مجلس إدا

الثقافى والرياضى واالجتماعى ، وتحدد الالئحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحاالت 

 .االعفاء منه 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ -٢مادة  

 .نشره

 .لقانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا ا 

 يونية  سنة ٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ابع ب فى  ت١٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
 .، بهذه الموسوعة ١٩٩٣ لسنة ١٠٦ ، أرفق بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٩١ القانون رقم )٢(
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 ١٩٩١ لسنة ١٩قانون رقم 

  ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 )١(لقانونبتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة ا

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات ٢٩ يستمر العمل بالقانون رقم -١مادة  

 لمدة تنتهى فى نهاية اسنة المالية ١٩٨١ لسنة ١٤٦لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

٩٣/١٩٩٤.  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ -٢مادة  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 يونية  سنة ٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩ الجريدة الرسمية العدد )١(



MOPARK 10 ٥٦

 )١(١٩٩١ لسنة ٢٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر

 )٢( ١٩٨١ لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 من قانون الضرائب على الدخل ٩٦ يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة -١مادة  

 : ، النص اآلتى ١٩٨١ لسنة ١٥٧ر بالقانون رقم الصاد

 . جنيه معفاة ٣٠٠٠ - جنيه ٢٠٠٠والشريحة الثانية أكثر من  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من السنة -٢مادة  

 .١٩٩١الضريبية التى تبدأ أول يناير سنة 

 .ن من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانو 

 يونية  سنة ٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٩/٥/١٩٩١ تابع ب فى ١٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
 .، بهذه الموسوعة ١٩٩٣ لسنة ١٠٦ ، أرفق بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٩١ القانون رقم )٢(
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 ١٩٩١ لسنة ١١٨ إىل رقم ٢١القوا�ني من رقم 
 بربط مواز�ات بعض اهليئات العامة واالقتصادية 

 وهيئات القطاع العام 
  ١٩٩٢ / ١٩٩١للسنة املالية 

 ــــ
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 ١٩٩١ لسنة ١١٩نون رقم قا

 (*)   ٩١/١٩٩٢باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

قا لما  طب٩١/١٩٩٢يعتمد االطار العام الخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام  

 :يلى 

 نحو ٨٦/١٩٨٧ مقيما باسعار ٩١/١٩٩٢يبلغ معدل نمو االنتاج المحلى االجمالى عام )  ١(

 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى ٩٠/١٩٩١بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٥,٣

 ) .١قائمة % ( ٥,٥االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج 

 ، واالستهالك ٤,٣ ١٩٨٧ / ١٩٨٦ مقيما بأسعار عام يبلغ معدل نمو االستهالك العائلى) ب(

  .٩٠/١٩٩١، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام  % ٤,٣واالستهالك الكلى  % ٤,٢العام 

 ) المادة الثانية (  

 مليار جنيه،كما تبلغ االستخدامات ١٠,٧يبلغ اجمالى االستخدامات االستثمارية العامة  

 .  مليار جنيه٨,١االستثمارية للقطاع الخاص 

 ) المادة الثالثة ( 

تقوم جهات االسناد التابعة للجهاز االدارى واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

 ، ٩١/١٩٩٢االقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها عام 

 فى حدود التزاماته التمويلية المقررة ويتولى بنك االستثمار القومى توفير التمويل الالزم لها

 ) .٢قائمة (  مليار جنيه ٥,٤قبلها والتى تبلغ فى جملتها 

 )المادة الرابعة (

يجوز لبنك االستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك اتاحة  

 ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨التمويل للدفعات المقدمة الالزمة لمشورعات الخطة الخمسية 

 حتى ١٩٨٣/ ١٩٨٢وتسوية المستحقات عن األعمال التى تمت خالل السنوات من 

                                                           
 . .١٩٩١ يوليو سنة ١١ فى ٢٨ العدد - الجريدة الرسمية (*)
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 ولم تواجه بتمويل خالل سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل ٩٠/١٩٩١

االستثمار لجهات االسناد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر األخرى وذلك خصما على 

 ، ٩١/١٩٩٢المخصصة لذلك بموازنة بنك االستثمار القومى لعام االعتمادات االجمالية 

ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية باالفتراض من الجهاز المصرفى 

 .لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 ) المادة الخامسة ( 

ن جنيه وذلك الستصالح  مليو١٠٠٠تخصيص قروض ميسرة التتجاوز جملتها  

واستزراع األراضى واالسكان الشعبى والتعاونيات االستهالكية واالنتاجية ومشروعات األمن 

الغذائى والمشروعات التى تنتج للتدصير مع ربط القرض باهداف تصديرية محددة وفقا 

ه الدولة على وذلك كله باسعار فائدة ميسرة بحيث اليزيد ما تتحمل) ٣(للتوزيع الوارد بالقائمة 

% ٦لمشروعات استصالح واستزراع األراضى واالسكان الشعبى والتعاونيات ، و% ٩

 .للمشروعات التصديرية % ٥لمشروعات األمن الغذائى ، و 

 ) المادة السادسة ( 

اليجوز ألى من الجهات اجراء مقاصة عن سمتحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(ومى وفقا للمادة تضمن حسابات بنك االستثمار الق

 .والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل االستخدامات االسثمارية العامة 

 ) المادة السابعة ( 

تفصل أهداف الخطة فى حدود االطار المشار اليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات  

 .بارها العناصر التفصيلية له ، وذلك باعت٩١/١٩٩٢الواردة فى مجلدى خطة 

 ) المادة الثامنة ( 

يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة  

بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى اضافى أو تمويل من الصناديق 

قروض أو تسهيالت المنشأة الغراض االستثمار أو من الحسابات ذات االغراض الخاصة أو 

أو منح محلية وخارجية إضافية أو من االعتمادات االجمالية لالستخدامات االستثمارية التى لم 

توزع فى حالة الضرورة وذلك فى حدود اطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء 

 .على عرض وزير التخطيط واخطار بنك االستثمار القومى ووزارة المالية بذلك 
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 ) المادة التاسعة ( 

 .١٩٩١ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 يونية  سنة ١٥الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك
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 ١٩٩١ لسنة ١٢٠قانون رقم 

 (*)   ٩١/١٩٩٢بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 بمبلغ ٩١/١٩٩٢قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدرة خمسون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون مليونا (  جنيه ٥٠٨٤٤٩٠١٠٠٠

 ).وتستعمائة وواحد ألف جنيه 

فقط وقدره أربعة  ( ٤٤٢٥٣٤٧٤٠٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

 ) وأربعون ألفا ومائتان وثالثة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه 

 ) لثانية المادة ا(  

 وفقا لما هو وارد بالجداول رقم ٩١/١٩٩٢وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(

 :  االستخدامات الجارية -أوال 

 بمبلغ ٩١/١٩٩٢قدرت االستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

لفا وستمائة وتسعون مليونا وسبعة فقط وقدره سبعة وثالثون أ(  جنيه ٣٧٦٩٠٩٤٧٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وأربعون ألف جنيه 

فقط وقدره ثمانية (  جنيه ٨٢٨٧٨٠٠٠٠٠ االجور بمبلغ -جملة الباب األول ) أ( 

 ) .أالف ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه 

يالت الجارية بمبلغ جملة الباب الثانى ـ النفقات الجارية والتحو) ب( 

فقط وقدره تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثالثة ماليين ومائة (  جنيه ٢٩٤٠٣١٤٧٠٠٠

 ) .وسبعة وأربعون ألف جنيه 

 :االستخدامات الرأسمالية : ثانيا 

                                                           
 . .١٩٩١ يوليو سنة ١١ فى ٢٨ العدد - الجريدة الرسمية (*)



MOPARK 10 ٦٦

 جنيه ١٣١٥٣٩٥٤٠٠٠ بمبلغ ٩١/١٩٩٢قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

مائة وثالثة وخمسون مليونا وتسعمائة أربعة وخمسون ألفا  فقط وقدره ثالثة عشر ألف و٠

 :موزعة على البيابين التاليين ) جنيه 

فقط (  جنيه ٣٨٢٠٤٧٦٠٠٠جملة البال الثالث ـ االستخدامات االستثمارية بمبلغ ) أ( 

 ) وقدره ثالثة أالف وثمانمائة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف جنيه 

 جنيه فقط ٩٣٣٣٤٧٨٠٠٠ب الرابع ـ التحويالت الرأسمالية بمبلغ جملة البا) ب( 

 ).وقدره تسعة آالف وثالثمائة وثالثة وثالثون مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه 

 ) المادة الثالثة ( 

 ووفقا لما هو وارد ٩١/١٩٩٢وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :ا يلى كم) ١(بالجدول رقم 

 : االيرادات الجارية -أوال  

 بمبلغ ٩١/١٩٩٢قدرت االيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة وثالثون ألفا ومائتان وأربعة وستون مليونا (  جنيه ٣٩٢٦٤٢٢٦٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) ومائتان وستة وعشرون ألف جنيه

فقط وقدره  ( ٢٤٣٧٢٤٠٠٠٠٠ االيرادات السايدية بمبلغ -لباب األول جملة ا) أ( 

 ) .أربعة وعشرون ألفا وثالثمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة ألف جنيه 

 االيرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ -جملة الباب الثانى ) ب( 

وواحد وتسعون مليونا فقط وقدره أربعة عشر ألفا وثمانمائة (  جنيه ١٤٨٩١٨٢٦٠٠٠

 ).وثمانمائة وستة وعشرون ألف جنيه

 : االيرادات الرأسمالية : ثانيا 

(  جنيه ٤٩٨٢٤٨٠٠٠ بمبلغ ١٩٩١/١٩٩٢قدرت االيرادات الرأسمالية للسنة المالية  

 ٩فقط وقدره أربعة آالف وتسعمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وأربعون ألف جنيه 

 :لبابين التاليين موزعة على ا

(  جنيه ٣٩٨٤٠٣٨٠٠٠جملة الباب الثالث ـ االيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ   ) أ(

منه مبلغ )  فقط وقدرة ثالثة أالف واربعمة وثمانون مليونا وثمانية وثالثون ألف جنيه 

ن ألف فقط وقدرة ثمانمائة وثالثة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وثالثو(  جنيه ٨١٣٧٣٨٠٠٠

فقط وقدره ثالثة أالف (  جنيه ٣١٧٠٣٠٠٠٠ لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ٩جنيه 
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لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو موضح ) ومائة وسبعون مليونا وثالثمائة ألف جنيه 

 ) .١(بالجدول المرفق رقم 

 ٠ جنيه ١٠٠٥٢١٠٠٠٠لغ جملة الباب الرابع ـ القروض والتسهيالت االئتمانية بمب)  ب(

(  جنيه ٥٠٣٠١٠٠٠٠ منه مبلغ ٩فقط وقدره ألف وخمسة ماليين ومائتان وعشرة أالف جنيه 

لتمويل االستخدامات االستثمارية ، ) فقط وقدره خمسمائة وثالثة ماليين وعشر أالف جنيه 

مويل لت)  فقط وقدره خمسمائة واثنان مليونا ومائتا ألف جنيه ٠ جنيه ٥٠٢٢٠٠٠٠ومبلغ 

 ) .١(التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم 

 ) المادة الرابعة ( 

قدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الجارية واجمالى االيرادات الجارية بالموازنة  

فقط وقدره ألف (  جنيه ١٥٧٣٢٧٠٠٠ بفائض قدره ١٩٩١/١٩٩٢العامة للدولة للسنة المالية 

 ) .ثالثة وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وسبعون ألف جنيه وخمسمائة و

وقدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الرأسمالية وااليرادات الرأسمالية بالموازنة  

 فقط وقدره ٠ جنيه ٨١٦٤٧٠٦٠٠٠ بعجز قدره ١٩٩١/١٩٩٢العامة للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) ستة أالف جنيه ثمانية أالف ومائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة و

فقط وقدره الفان وخمسمائة وثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية وعشرون ( جنيه ٢٥٠٣٧٢٨٠٠٠

 فقط وقدره خمسة أالف ٠ جنيه ٥٦٦٠٩٧٨٠٠٠عجز تمويل االستثماريات ومبلغ ( ألف جنيه 

ت عجز تمويل التحويال) وستمائة وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه 

 .الرأسمالية 

 ) المادة الخامسة (

 بمبلغ ١٩٩١/١٩٩٢قدر اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة وخمسون ألفا وأربعمائة وواحد  وثالثون مليونا (  جنيه ٥٤٤٣١٠٢٨٠٠٠

ستخدامات وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك اال) وثمانية وعشرون ألف جنيه 

فقط وقدره خمسون ألفا وثالثمائة وثالثة وأربعون مليونا (  جنيه ٥٠٣٤٣٣٢٩٠٠٠بمبلغ 

موزعا على الموازنات المختلفة ووفقا لما هو وارد ) وثالثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه 

 ).٢(بالجدول المرفق رقم 

 أالف فقط وقدره أربعة( جنيه ٤٠٨٧٦٩٩٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره  

 .من الجهاز المصرفى ) وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه 
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 ) المادة السادسة ( 

تلتزم الجهات بمراعاة عدم االرتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

  .اال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى" االستخدامات االستثمارية " الثالث 

 ) المادة السابعة ( 

إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 .القروض والسندات التى تستحق خالل العام ويتقرر تجديدها 

 .كما يكون لع عقد القروض األجنبية الالزمة لتمويل الخزانة العامة  

 ) المادة الثامنة ( 

نات وسندات على الخزانة العامة ووفقا للشروط واألوضاع لوزير المالية إصدار اذو 

 :التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة مايلى 

 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة ) أ( 

تمويل عجز الهيئات االقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت ) ب( 

 .ة العامة تمويله انه ينبغى على الخزان

 .تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى) ج( 

 . لمواجهة متطلبات االصالح المالى واالقتصادى ٩د( 

 .ويتم اجراء التعديالت الالزمة لتنفيذ ما تقدم  

 ) المادة التاسعة ( 

ة تقييم يرخص لوزير المالية فى إصدار سندات على الخزانة العامة لمواجهة إعاد 

االصول والخصوم للعمالت األجنبية للبنك المركزى المصرى نتيجة تعديل سعر الصرف وفقا 

 .للشروط واالوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى 

 )المادة العاشرة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا اليتجزأ منه وتسرى على  

ى ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلةضمن الجهاز االدار

 .الموازنة العامة للدولة

 ) المادة الحادية عشرة  ( 

 .١٩٩١ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
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 يونية  سنة ١٥الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك
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 :وذلك وفقا للجداول الملحقة اآلتية  

 .الموازنة التمويلية ) : ١(ملحق رقم  

 .نتائج الموازنة العامة ) : ٢(ملحق رقم  

 .نتائج الموازنة الجارية ) : ٣(ملحق رقم  

 .نتائج الموازنة االستثمارية ) : ٤(حق رقم مل 

 .نتائج موازنة التحويالت الرأسمالية ) : ٥(ملحق رقم  
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 ١٩٩١ لسنة ٢٠٢إلى رقم ١٢١القوانين من رقم 

 بربط موازنات بعض الهيئات العامة واالقتصادية 

 وهيئات القطاع العام 

   ١٩٩٢ / ١٩٩٢للسنة المالية 

 ـــــ
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 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ون رقم قان

 (*) بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام   

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يعمل فى شأن قطاع األعمال العام باحكام القانون المرافق  ، ويقصد بهذا القطاع  

ة والشركات التابعة لها الخاضعة ألحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات الشركات القابض

بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون 

بوما اليتعراض مع احكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التتوصية باالسهم 

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ الصادر بالقانون رقم والشركات ذات المسئولية المحدودة

 لسنة ٩٧والتسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم  

 . على الشركات المشار إليها ١٩٨٣

 ) المادة الثانية (  

لسنة ٩٧تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة ألحكام القانون رقم  

اليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات  المشار ١٩٨٣

 .وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهاذ القانون ودون حاجة إلى أى اجراء آخر 

وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب األحوال كافة ما ليهئات  

ما فيها حقوق االنتفاع واالتجار كما تتحمل جميع القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق ب

 .التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها 

وينشر النظام األساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى  

 .الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى

 ) المادة الثالثة ( 

كات التابعة وفق أحكام القانون المرافق تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشر 

 .خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به

                                                           
 . .١٩٩١ يوليو سنة ١١ فى ٢٨ العدد - الجريدة الرسمية (*)
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 ) المادة الرابعة ( 

ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ  

العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات اوضاعهم الوظيفية 

 .هم وبدالتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات واجور

وتستمر معاملة هؤالء العاملين بجميع االنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية  

وذلك إلى ان تصدر لوائح انظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقع ألحكام القانون 

 .كور المرافق  خالل سنة من التاريخ المذ

ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدالت واجازات  

ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون ان 

 .يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبال من اية عالوات أو مزايا 

 ) المادة الخامسة (

د فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق مع عدم االخالل بما ور 

 على العاملين ١٩٧٨ لسنة ٤٨اليسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

بالشركات الخاضعة ألحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار 

 .إليها 

 ) المادة السادسة ( 

اكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون اآلتية التى رفعت إليها إلى ان تستمر مح 

يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى اجراء 

 .آخر

الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة : أوال  

اضعة ألحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح بالعاملين بالشركات الخ

 .المنصوص عليها فى المادة السابقة 

الدعاوى والطعون األخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد : ثانيا  

 .رفعت قبل العمل بهذا القانون 

 ) المادة السابعة ( 

 هذا القانون من اية مزايا أو تحميلها بأية اليجوز حرمان الشركات الخاضعة ألحكام 

 لسنة ١٥٩أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة ألحكام القانون رقم 
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من المادة السادسة من ) ١(  المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند ١٩٨١

كما تلغى عبارة " ك ناصر االجتماعى بن"  بانشاء هيئة عامة باسم ١٩٧١ لسنة ٦٦القانون رقم 

من القانون رقم ) ١(الواردة فى الفقرة األولى من المادة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " 

 . فى شأن االستيراد والتصدير١٩٧٥ لسنة ١١٨

 ) المادة الثامنة ( 

ا فى تطبيق أحكام هذ) ١(يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص  

وعليه اني قدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية عن . القانون 

 .نتائج أعمال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون

 ) المادة التاسعة ( 

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئالت  

 العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها انظمة خاصعة إلى شركة االقتصادية أو المؤسسات

 .قابضة أو شركة تابعة تخضع ألحكام هذا القانون 

 )المادة العاشرة  ( 

التخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون باالختصاصات والسطالت االدارية  

 .قرارات الجمهورية والتنفيذية المقررة للوزارء بمقتضى القوانين واللوائح وال

 ) المادة الحادية عشرة ( 

يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد االبتدائى ونماذج النظام  

 .االساسى للشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون 

وللشركات المشار إليها ان تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء  

ل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك الرأى مسببا فى المسائ

 .من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها 

 ) المادة الثانية عشرة ( 

يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق  خالل ثالثة أشهر من  

 .)١(تاريخ العمل بهذا القانون 

                                                           
 .اب  من هذا الكت٣٣ ص ١٩٩١ لسنة ٢٩٦ انظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )١(
 بإصدار الالئحة التنفيذية المشار إليها ونشر بالجريدة الرسمية عدد ١٩٩١ لسنة ١٥٩٠ صدر قرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم)١(

 . وأعد بها آتاب ويرجع اليه إذا لزم األمر٣١/١٠/١٩٩١ تابع فى ٤٤رقم 
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وذج العقد االبتدائى ونموذج النظام األساسى للشركات الخاضعة ألحكام هذا كما يصدر نم

 .القانون وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية 

 .ويجوز ان تتعدد نماذج النظام األساسية للشركات بحسب طبيعة انشطتها  

 ) المادة الثالثة عشرة (

 .رسمية ، ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة ال 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 يونية  سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك
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 قانون 

 شركات قطاع األعمال العام 

 الباب األول 

 لقابضة الشركات ا

-- 

 الفصل األول 

 التأسيس 

 ــ

 ) ١مادة ( 

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح  

الوزير المختص ، ويكون رٍأمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لالشخاص االعتبارية العامة ، 

 .تجارى وتثبت لها الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل ال

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص  

ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسىومدتها والغرض الذى أنشئت من 

 .اجله ورأس مالها

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها األساسى على نفقتها فى الوقائع  

 .ة وتقيد الشركة فى السجل التجارىالمصري

 ) ٢مادة ( 

تتولى الشركة القابضة من خالل الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما يكون لها  

 .عند االقتضاء ان تقوم باالستثمار بنفسها 

وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خالل الشركات التابعة لها المشاركة  

 .د القومى فى اطار السياسة العامة للدولة فى تنمية االقتصا

 تتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو باالشتراك مع األشخاص االعتبارية العامة -١ 

 .أو الخاصة أو األفراد 

 . شراء اسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها -٢ 

نه من اسهم وصكوك  تكوين وادارة محفظة األوراق المالية للشركة بما تتضم-٣ 

 .تمويل وسندات واية ادوات أو اصول مالية أخرى
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 اجراء جميع التصرفات التى من شأنها ان تساعد فى تحقيق كل أو بعض -٤ 

 .أغراضها 

 الفصل الثانى 

 مجلس اإلدارة 

 ـــ

 ) ٣مادة (

اء يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بن 

على اقتراح رئيسها لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من عدد فردى من األعضاء 

 : اليقل عن سبعة واليزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه اآلتى 

 . رئيس متفرغ لالدارة -١ 

 عدد من األعضاء اليقل عن خمسة يختاون من ذوى الخبرة فى النواحى -٢ 

 .الفنية والقانونية وادارة األعمال االقتصادية والمالية و

 ممثل عن االتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة االتحاد واليعتبر -٣ 

 .رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من العاملين بالشركة 

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس األعضاء المتفرغين لالدارة ، وما يتقاضاه  

عضاء المتفرغون من رواتب مقضوعة ، كما يحدد هذا القرار مكافاة رئيس مجلس اإلدارة واأل

العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويحدد النظام 

 .من هذا القانون ) ٣٤(األساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 

 ) ٤مادة ( 

يسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية ، اليجوز ان يكون رئ 

أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات 

 .من هذا القانون ٥١ و٥٠ و ٤٩المنصوص عليها فى المواد 

 ) ٥مادة ( 

عضهم أثناء مدة العضوية يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو ب 

 من هذا ٢٩بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا الجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 .القانون إذا كان من شأن استمرارهم االشرار بمصلحة الشركة 
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كما اليجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة  

 .الل مدة العضوية االهداف المحددة لها خ

  ) ٦مادة ( 

لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات الالزمة لتصريف أمور الشركة والقيام  

بكافة األعمال الالزمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به 

 :الجمعية العامة للشركة، ولمجلس اإلدارة فى سبيل ذلك على االخص مايأتى 

 . وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل الالزمة لتحقيقها -١ 

 إدارة محفظة األوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من اسهم وصطوط -٢ 

 .تمويل وسندات واية ادوات واصول مالية أخرى 

 اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو باالشتراك مع -٣ 

 .رية العامة أو الخاصة أو األفراد األشخاص االعتبا

 . شراء اسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها -٤ 

 القيام بكافة األعمال الالزمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة -٥ 

 .التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة 

ميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة  اقرار مشروع ال-٦ 

 .للشركة 

 . وضع معايير االدار وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة-٧ 

 اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية -٨ 

 .واالدارية والفنية وغيرها 

 . مايرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس اإلدارة عرضه على المجلس -٩ 

 ) ٧مادة ( 

يجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه  

 .يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس االجتماع 

غلبية األعضاء، وتصدر قراراته باغلبية واليكون انعقاد المجلس صحيحا اال بحضور أ 

 .اصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

وللمجلس ان يدعو لحضرو اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من ذوى الخبرة من  

 .العاملين بالشركة أو غيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات 
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 للمجلس ان يشكل من بين اعضالئه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض ويجوز 

كما يجوز له ان يعهد إلى رئيس مجلس اإلدارة أو أحد المديرين ببعض . اختصاصاته 

اختصاصاته ، وللمجلس ان يفوض أحد اعضاءه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة على 

 . أعمال ان يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من

 )٨مادة (

 

 :يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء وفى صالتها بالغير ويختص بما يأتى 

 . تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -١ 

 . إدارة الشركة وتصريف شئونها -٢ 

ويباشر رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو  

وم بواجباته ، وله ان يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس مجلس اإلدارة المنتدب ويق

 .اإلدارة فى بعض اختصاصاته 

 الفصل الثالث 

 الجمعية العامة 

--- 

 ) ٩مادة ( 

 :تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى 

 . الوزير المختص رئيسا -١

ات التابعة للشركة القابضة  أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال األنشطة التى تقوم بها الشرك-٢

اليقل عددهم عن اثنى عشر واليزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على األقل يرشحه 

االتحاد العام لنقابات عمال مصر ، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد 

 .نفيذية القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة الت

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو  

 .الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت محدود 

وتصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا األحوال التى  

 .ساسى للشركة أغلبية خاصة تتطلب فيها الالئحة التنفيذية أو النظام األ
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وتبين الالئحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت على  

المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى إجتماع عادى أو غير 

 .عادى 

 ) ١٠مادة ( 

نظام األساسى للشركة تختص مع مراعاة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وال 

 :الجمعية العادية بما يأتى 

التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخالء المجلس ) أ( 

 .من المسئولية عن الفترةالمقدم عنها التقرير

 .التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة ) ب( 

وأعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية أو عزلهم ، الموافقة على استمرار رئيس ) جـ( 

 .ويكون التصويت على ذلك بطريق االقتراع السرى 

 .الموافقة على توزيع األرباح ) د( 

 .كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة عرضه عليها ) هـ( 

الجميعة واليجوز التصرف بالبيع فى اصل من خطوط االنتاج الرئيسية اال بعد موافقة  

 .العامة وطبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

  ١١٩مادة (

اليجوز تعديل نظام الشركة اال بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا ألحكام الالئحة  

 .التنفيذية 

 الفصل الرابع

 النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها 

--- 

 ) ١٢مادة ( 

 .ى بداية ونهاية السنة المالية للشركة يحدد النظام األساس 

وتعتبر أموال الشركة من األموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتودع الشركة  

 .مواردها بالنقد المحلى واألجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى أو أحد البنوك التجارية
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 ) ١٣مادة (

 والتزامات وحقوق المساهمين تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض اصول 

وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والركات التابعة لها وفقا لالوضاع والشروط 

 .والبيانات التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 ) ١٤مادة ( 

تحدد األرباح الصافية للشركة ، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا ألحكام  

 .ه التنفيذية هذا القانون والئحت

 .ويؤول نصيب الدولة فى هذه األرباح إلى الخزانة العامة  

 ) ١٥مادة ( 

 .يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقا لقانونه 
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 الباب الثانى 

 الشركات التابعة للشركات القابضة 

--- 

 الفصل األول 

 التأسيس 

-- 

 ) ١٦مادة ( 

ر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون الحدى الشركات تعتب 

 .من رأس مالها على األقل % ٥١القابضة 

فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو األشخاص  

كة االعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشر

 .القابضة التى تتبعها هذه الشركة 

وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية االعتبارية من تاريخ  

 .قيدها فى السجل التجارى 

 ) ١٧مادة ( 

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة  

لقرار مرفقا به النظام األساسى على نفقة الشركة فى الوقائع الشركة القابضة ، وينشر هذا ا

 .المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى 

 الفصل الثانى 

 رأس مال الشركة واسهمها 

--- 

 ) ١٨مادة ( 

 .يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم اسمية متساوية القيمة  

ل عن خمسة جنيهات والتزيد ويحدد النظام األساسى القيمة االسمية للسهم بحيث التق 

على مائة جنيه ، واليسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا 

 .القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام 
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ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، واليجوز اصداره بأقل من قيمته االسمية ، كما  

بقيمة اعلى اال فى األحوال وبالشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية ، على ان اليجوز اصداره 

 .تضاف هذه الزيادة إلى االحتياطى 

واليجوز بأى حال ان تجاوز مصاريف االصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة  

 .العامة لسوق المال 

نات وكيفية استبدال الشهادات وتنظم الالئحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات األسهم من بيا 

 .المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة 

 ) ١٩مادة ( 

إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص  

ن يطلبوا إلى عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس اإلدارة بحسب األحوال ا

 .الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا

وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة  

مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية أربعة على األكثر من ذوى 

ية والقانونية والفنية ، وممثل على المؤسسين أو المساهمين يختاره الخبرة االقتصادية والمحاسب

مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب األحوال ، وممثل عن كل 

 .من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات 

 تاريخ إحالة وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة اقصاها ستون يوما من 

 .األوراق إليها ، واليصح التقدير نهائيا اال بعد اعتماده منه 

 ) ٢٠مادة ( 

تكون اسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لالحكام المبينة فى الالئحة العامة لبورصات  

 وقانون شركات المساهمة وشركات ١٩٥٧ لسنة ١٦١األوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 

 .١٩٨١ لسنة ١٥٩سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم التوصية باال

ويجوز تداول حصص التأسيس واألسهم التى تعطى مقابل حصة عينية واألسهم التى  

 .يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى 
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 الفصل الثالث 

 مجلس اإلدارة 

 ــــ

 ) ٢١مادة ( 

من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس ) ٤( عاة أحكام المادة مع مرا 

مالها باكمله شركة قابضة بمفردها أو باالشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة 

 .أو بنوك القطاع العام ، مجلس إدارة يعين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

ل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه ويجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل ك 

 .يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس االجتماع 

ويتكون مجلس اإلدارة من عدد فردى من األعضاء اليقل عن خمسة واليزيد على  

 :تتسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى

ه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح رئيس غر متفرع من ذوى الخبرة ، تعين) أ( 

 .مجلس إدارة الشركة القابضة 

أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة ، ) ب( 

 .يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس 

الخبرة يتم انتخابهم من عدد من األعضاء مماثل لعدد األعضاء من ذوى ) جـ( 

 .العاملين بالشركة طبقا ألحكام القانون المنظم لذلك 

رئيس اللجنة النقابية واليكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد الجان النقابية فى ) د( 

 .الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان 

 المجلس المشار اليهم فى وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء 

من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية ، كما يحدد النظام األساسى للشركة ) أ، ب( البندين 

 . من هذا القانون ٣٤المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 

وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه  

 .عضاءه المنتخبون من مكافاة سنوية بما اليجاوز األجر السنوى األساسى ا

ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين األعضاء المعينين المنصوص عليهم فى  

عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ لالدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع باالضافة ) ب(البند 

 .فقرة الرابعة من هذه المادة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا لل
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 .ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله 

وللمجلس ان يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ لالدارة ، وفى  

فقا للفقرة هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع باالضافة إلى ما يستحقه من مبالغ و

 .الرابعة من هذه المادة 

 ) ٢٢مادة (

من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس ) ٤(مع مراعاة أحكام المادة  

مالها افراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ، مجلس إدارة يعين لمدة ثالث سنوات 

ن خمسة واليزيد على تسعة بخما قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من األعضاء اليقل ع

 :فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى 

رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ) أ( 

 .ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة 

أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة ) ب( 

 .مثلون الجهات المساهمة فى الشركة ي

أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه األشخاص االعتبارية من القطاع الخاص ) جـ( 

 .أو األفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات فى الجمعية العامة 

منظم لذلك أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون ال) د( 

 ) .جـ(و) ب(ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا للبندين 

رئيس اللجنة النقابية واليكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية ) هـ( 

 .فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان 

ئيس وأعضاء المجلس المشار إليها فى وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من ر 

البنود أ ، ب ، جـ من مكافاة العضوية ، كما يحدد النظام األساسى للشركة المكافاة السنوية 

 .من هذا القانون ) ٣٤(التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 

وتحددالجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما  

 . المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما اليجاوز األجر السنوى األساسى يستحقه أعضاء

ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين األعضاء المنصوص عليهم فى البند  

عضوا منتدبا يتفرغ لالدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابة أو خلو منصبه ) ب(

 .أو عزله 
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 إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ فى هذه ولمجلس اإلدارة ان يعهد 

 .الحالة لالدارة 

وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو رئيس مجلس اإلدارة  

 .الذى يتفرغ لالدارة أحكام المادة السابقة 

 ) ٢٣مادة (  

القيام بكافة لعضو مجلس اإلدارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة و 

األعمال الالزمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة 

 .ومجلس اإلدارة طبقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ونظام الشركة 

 ) ٣٤مادة ( 

 .يمثل عضو مجلس اإلدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صالتها بالغير  

  الفصل الرابع

 الجمعية العامة 

 ـــ

 ) ٢٥مادة (

تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك  

فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو 

 :اآلتى 

 . غيابة رئيسا  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة-١ 

 .   أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضةالتى تتبعها الشركة -٢ 

ذوى الخبرة اليزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة ١ أعضاء من -٣  

 .للشكرة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور 

 .  عضوان تختارهما اللجنة النقابية -٤ 

العامة رئيس وأعضاء مجل سادارة الشركة ومراقبوا ويحضر اجتماعات الجمعية  

 .الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود 

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا األحوال التى  

 .تتطلب فيها الالئحة التنفيذية أو النظام األساسى للشركة أغلبية خاصة 
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بين الالئحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على وت 

المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير 

 .عادى 

 ) ٢٦مادة (

تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة افراد أو  

 :اص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو اآلتى أشخ

 .  رئيس مجل سادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه ، رئيسا -١ 

 . أعضاء مجلس إدارة الشركةالقابضة التى تتبعها الشركة -٢ 

 المساهمون من االفارد أو األشخاص االعتبارية من القطاع الخاص ، ومكون لهم -٣ 

الجمعية العامة باالصالة عن انفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط ان تكون ثابتة فى حق حضور 

توكيل كتابى وإن يكون الوكيل مساهما ، مالم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين 

من األسهم ، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة اسهم على األقل حق الحضور ولو قضى 

 .بغير ذلكالنظام األساسى للشركة 

ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة اواالخشاص العامة أو بنوك القطاع  

العام أو األشخاص االعتبارية من القطاع الخاص اواالفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس 

 .المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام األساسى للشركة 

لبية اصوات ممثلى اسهم رأس المال الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغ 

 .فيما عدا األحوال التى تتطلب فيها الالئحة التنفيذية أو النظام األساسى للشركة أغلبية خاصة 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا  

 .ت معدود الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صو

وتبين الالئحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على  

 .المسائل المعروضة عليها 

 ) ٢٧مادة ( 

مع مراعاة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والنظام األساسى تختص الجمعية العامة  

 :العادلية بما يأتى 

 .ب األرباح والخسائر التصديق على اللميزانية وحسا) أ( 
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التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخالئه من ) ب( 

 .المسئولية 

 .الموافقة على توزيع األرباح ) جـ( 

الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون ) د( 

 .التصويت على ذلك بطريق االقتراع السرى

كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة ) هـ( 

القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من األشخاص االعتبارية من القطاع 

 .من رأس المال عرضه على الجمعية العامة % ١٠الخاص أو األفراد الذين يملكون 

 )٢٨مادة (

 األساسى للشركة اال بموافقة الجمعية العامة غير العادية ووفقا اليجوز تعديل النظام 

 .ألحكام الالئحة التنفيذية 

 )٢٩مادة (

يجوم لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس  

 .وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس 

 الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كال من الجمعية العامة ويتعين فى هذه 

وأعضاء مجل ساالدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليهم من أسباب وذلك قبل انعقاد 

الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل ، ولمن وجه اليه االهخطار من أعضاء مجلس اإلدارة 

ودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثالثة أيام على ان يناقش ما جاء فيه فى مذكرة ت

األقل ، ويتولى رئيس غالجمعية العامة تالوة المذكرة على الجمعية ، ولمقدم المذكرة ان يمثل 

 .أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب  عزله 

واليكون قرار العزل صحيحا وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق االقتراع السرى ،  

 .اال إذا صدر باغلبية ثلثى األسهم الممثلة فى االجتماع 

ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته واية مبالغ كان يتقاضاها من  

 .الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار 

ات وفى جميع األحوال اليجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماع 

الجمعية العامة إذا تضمن جدول اعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض اعضاءه أو 

 . رئيس المجلس 
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وفى حالة عزل المجلس  بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين  

مفوض أو أكثر الدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى ان يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا ألحكام 

 . القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل هذا

اما إذا اقتصر العزل على رئيس مجل ساالدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء  

المجلس فيتم استكمال المجلس طبقا ألحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية 

 .سلفه 

 ) ٣٠مادة ( 

انون تسرى على الجمعية العامة للشركات التى يساهم مع عدم االخالل باحكام هذا الق 

 ٤٩فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو األفراد أحكام المواد من 

 . المشار اليه ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٧٦إلى 

 الفصل الخامس 

 لنظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها 

---- 

 ) ٣١مادة ( 

 النظام األساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة يحدد 

 .القابضة التى تتبعها 

 ) ٣٢مادة ( 

األرباح الصافية هى األرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد  

 االهالكات خصم جميع التكاليف الالزمة لتحقيق هذه األرباح وبعد حساب وتجنيب كافة

والمخصصات التى تقضى االصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية 

 .صورة من الصور لالرباح 

ويجنب مجلس اإلدارة من صافى األرباح المشار إليها فى الفقرة السابقة جزءا من  

قف تجنيب هذا عشرين على األقل تكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة للشركة و

 .االحتياطى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال 

 .ويجوز استخدام االحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال 

كما يجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية  

 .لتكوين احتياطى نظامى
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الحتياطى النظامى مخصصا الغراض معينة منصوص عليها فى نظام وإذا لم يكن ا 

الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع 

 .على الشركة ، أو على المساهمين 

 . وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تكوين احتياطيات أخرى  

 .الئحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع األرباح القابلة للتوزيع وتبين ال 

 ) ٣٣مادة ( 

يكون للعاملين بالشركة نصيب فى األرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء  

 .من هذه األرباح % ١٠على اقتراح مجلس اإلدارة بما اليقل عن 

مجموع االجور السنوية من األرباح وتبين الالئحة التنفيذية كيفية توزيع مايزيد على  

 .على الخدمات التى تعود النفع على العاملين بالشركة 

 ) ٣٤مادة (

يبين النظام األساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

من الربح القابل % ٥واليجوز تقدير مكافاة مجلس اإلدارة بنسبة معينة فى األرباح باكثر من 

من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى % ٥زيع بعد تخصيص ربح اليقل عن لتلو

. 

 ) ٣٥مادة ( 

 .يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقا لقانونه 

 الباب الثالث 

 األحكام العامة 

 ـــ

 الفصل األول 

 اندماج وتقسيم وإنقضاء وتصفية 

 ابضة والشركات التابعة لها الشركات الق

 ـــ

 ) ٣٦مادة ( 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء على  

عرض الوزير المختص ، كما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من 
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ت المندمجة والمندمج مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعية العامة للشركا

 .فيها أو المقسمة حسب األحوال 

ويكون لكل شركة نشأة عن االندماج أو التقسيم الشخصية االعتبارية المستقلة مع ما  

 .يترتب على ذلك من آثارقانونية 

ومع مراعاة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية تسرى على حاالت االندماج أحكام  

 . المشار اليه ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٥ إلى ١٣٠المواد من 

 )٣٧مادة (

تتولى تقدير صافى اصور الشركات فى حاالت االندماج والتقسيم اللجنة المنصوص  

 من هذا القانون ، ويجب ان تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات ١٩٩(عليها فى المادة 

لتابعة من الجمعية العامة للشركة المندمجة القابضة من الوزير المختص ، وبالنسبة للشركات ا

 .والشركة المندمد فيها أو الشركة المقسمة بحسب األحوال 

 )٣٨مادة (

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس اإلدارة ان  

 .يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حال الشركة أو استمرارها 

 )٣٩ مادة( 

 -: تنقضى الشركة بأحد األسباب اآلتية  

 .حل الشركة  -١

 .انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة   -٢

 .انتهاء الغرض إلى اسست الشركة من اجله   -٣

 .االندماج أو التقسيم   -٤

 إلى ١٣٧وتكون الشركة المنقصبة فى حالة تصفية ، وتطبق عليها أحكام المواد من  

 . المشار اليه والئحته التنفيذية ١٩٨١ لسنة ١٥٩ون رقم  من القان١٥٤
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 الفصل الثانى 

 التحكيم 

-- 

 ) ٤٠مادة ( 

يجوز االتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة ألحكام  

هذا القانون أو بينها وبين األشخاص االعتبارية العامة أو األشخاص االعتبارية من القطاع 

الخاص أو األفراد وطنيين كانوا أو اجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب 

 .الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 ) ٤١مادة ( 

طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية  

 العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية فى أو هيئة عامة التى قدمت قبل تاريخ

األحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا ألحكام قانون هيئات 

 وطبقا لالحكام واإلجراءات ١٩٨٣ لسنة ٩٧القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

 .المنصوص عليها فيه 

 الفصل الثالث 

 م العاملين فى الشركات القابضة فى نظا

 والشركات التابعة لها 

---- 

 ) ٤٢مادة ( 

تضع الشركة باالشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها  

وتتضمن هذه الوالئح على االخص نظام االجور والعالوات والبدالت واالجازات طبقا للتنظيم 

 .عتمد هذه اللوائح من الوزير المختص الخاص بكل شركة ، وت

كما تضع الشركة باالشتراك مع النقابة العامة للمحاملين الئحة النظام الخاص باعضاء  

اإلدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدالتهم وأحكام 

ر هذه الالئحة تسرى فى واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم والى ان تصد

شأنهم أحكام قانون االدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها 

  .١٩٧٣ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 
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وتصدر هذه الالئحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير  

 .المختص 

 ) ٤٣مادة (

 :بالمنظمة لشئون العاملين مايأتى يراعى فى وضع اللوائح  

 أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة -أوال  

 .الشركة واهدافها 

 .ثانيا ـ التزام نظام االجور بالحد األدنى المقرر قانونا  

ايا  ربط األجر ونظام الحوافز والبدالت والمكافآت وسائر التعويضات والمز-ثالثا  

 .المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح 

 )٤٤مادة ( 

تسرى فــــــى شــــــأن واجبات العاملين بالشسركات القابضة  

 ٩٣و٩٢و٩١و٨٧و٨٦و٨٥و٨٣و٨٢و٨١و٨٠و٧٩و٧٨والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد

 وأحكام القانون ١٩٧٨ لسنة ٤٨اع العام الصادر بالقانون رقم من قانون نظام العاملين بالقط

 . المشار إليها ١٩٧٢ لسنة ٧ ١١رقم 

وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات  

 :المشار إليها فى الفقرة السابقة بما يلى 

لشركة بعد العرض على اللجنة توقيع جزاء اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من ا) أ( 

 .الثالثية 

الفصل فىالتظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو ) ب( 

 .المجالس التأديبية المختصة بالشركة 

ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأدبيبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى  

 .حكمة االدارية العليا بمجلس الدولة القرارات التأبديبية أمام الم

وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأدبيهم أحكام  

   .١٩٨١ لسنة ١٣٧الفصل الخامص من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 ) ٤٥مادة ( 

 :تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتية  

 .جنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاية الدولة األخرى فقد ال  -١
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 بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون -٢ 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 . عدم اللياقة للخدمة صحيا -٣ 

ى جريمة مخلة بالشركة  صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف-٤ 

 .أو األمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل 

ودون اخالل باحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه ألول مرة فال يؤدى ذلك إلى  

انتهاء الخدمة اال إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرارمسبب من وقاع أسباب الحكم وظروف 

 .دمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل الواقعة ان بقاءه فى الخ

 . انتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى -٥ 

 . االستقالة -٦ 

 . اإلحالة إلى المعاش أو الفصل -٧ 

 . الوفاة - ٨ 

وتحدد الالئحة التنفيذية األوضاع واإلجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب  

 .قة صحيا االستقالة أو عدم الليا

 ) ٤٦مادة (

يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من  

العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة 

 .للتجديد لمدة اقصاها سنتان 

 ) ٤٧مادة ( 

ضعة ألحكام هذا القانون والعاملين يكون نقل رؤساء وحدات األمن فى الشركات الخا 

 .بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة ألى اجراء آخر 

 ) ٤٨مادة ( 

تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل  

 .الجماعية التى تنشأ بين إدارة الركة والتنظيم النقابى 

 .حكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السالمة والصحة المهنية وتسرى أ 

كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى  

 .هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له 
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 الفصل الرابع 

 العقوبات 

-- 

 ) ٤٩مادة ( 

شركة أو فى نشرات االكتتاب أو فى غير ذلك كل من عبث عمدا فى نظام ال  -١ 

من وثائق الشركة أو اثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة الحكالم هذا القانون أو قانون 

 .شركالت المساهمة المشار اليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك 

كثر من قيمتها  كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركة بأ-٢ 

 .الحقيقية 

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على المساهمين أو غيرهم ارباحا أو فوائد -٣ 

 . على خالف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات اقر هذا التوزيع 

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى -٤ 

 .ى حساب األرباح والخسائر أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق الميزانية أو ف

 كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعة أو اخفى -٥ 

 .عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير 

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه -٦ 

د اليه بالتفيتش على الشركة افشى ما يحصل عليه بحكم عمليه من اسرار وكل شخص يعه

 .الشركة أو استغل هذه االسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره 

 كل شخص عين من قبل الجهة االدارية المختصة للتفتيش على الركة اثبت عمدا -٧ 

وقائع جوهرية من شأنها فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو اغفل عمدا فى تقريره  

 .ان تؤثر فى نتيجة التفتيش 

 ) ٥٠مادة ( 

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب  

بغرامة التقل عن خمسمائة جنيه واليتجاوز خمسة آالف جنيه كل من يصدر اسهما أو صكوكا 

مؤقتة أو يعرضها للتداول على خالل األحكام أو نسدات أو ايصاالت اكتتاب أو شهادات 

 .المقررة فى هذا القانون 

 



MOPARK 10 ١٠٨

 ) ٥١مادة ( 

تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها  

 .األدنى واالقصى 

 )٥٢مادة ( 

يعد تعتبر أموال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون فى حكم األموال العامة كما  

القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام 

 .البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

 ) ٥٣مادة ( 

 ١١٦اليجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها فى المواد  

من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس ) ب( مكررا ١١٦و ) أ( مكررا ١١٦مكررا و 

إدارة الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون االب ناء على أمر من النائب العام أو من النائب 

 .العام المساعد أو المحامى العام األول 

 ) ٥٤مادة ( 

هذا القانون والقرارات يكون للمكلفين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام  

الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص حق 

 .االطالع على جميع سجالت ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها 

وعلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر  

ذه الشركات ان يقدموا اليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق العاملين به

 .والسجالت ولدفاتر التى يطلبونها ألداء  عملهم 

 ) ٥٥مادة ( 

مع عدم االخالل بحكم المادة السابقة اليجوز الية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز  

بة داخل المقر الرئيسى أو المقار المركزى للمحاسبات ان تباشر أى عمل من أعمال الرقا

الفرعية ألى شركة من الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون اال بعد الحصول على إذن ، 

 .بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
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  ١٩٩١ لسنة ٢٠٤قانون رقم 

 ١٩٧٤ لسنة ٦٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  )١(لكهرباء   بشأن منشآت قطاع ا

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى ( 

) ب( والبند ٣والفقرة الرابعة من المادة ) ١( من المادة ٦، ٥يستبدل بنصوص البندين  

منشآت قطاع الكهرباء،  بشأن ١٩٧٤ لسنة ٦٣ من القانون رقم٢٢ و ٨ والمادتين ٦من المادة 

 : النصوص اآلتية 

 ) :١مادة ( 

 ١١ ، ٢٢ والخطوط الهوائية والكابالت االرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة -٥ 

 . كيلو فولت ٣,٣ ، ٦,٦، 

 . كيلو فولت ٣ر٣، ٦,٦ ، ١١ ، ٢٢ مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة  -٦ 

 ) :الفقرة الرابعة  ( ٣مادة 

لى مالك العقار أو حائزة الذى تمر فوقه أو بالقرب منه اسالك الخطوط ويحظر ع 

الكهربائية ذات الجهود الفائقة اوالعالية أو المتوسطة ان يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار 

ارضا فضاء ، أو ان يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنية أو ان يزرع اشجارا خشبية إذا كان 

من هذا ) ٦( زراعية ، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة العقار ارضا

 .القانون 

 ) : ٦مادة (

ثالثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية العالية وخمسة أمتار للجهود ) ب( 

 ".المتوسطة 

 

 

                                                           
  .٢٧/٦/١٩٩١ فى ٢٦ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 ) :٨مادة (

ة ممثل يتولى تقدير التعويض المستحق لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص برئاس 

لقطاع الطهرباء بالمحافظة يختاره وزير الكهرباء والطاقة وعضية ممثل عن كل من وزارة 

الزراعة واستصالح األراضى والهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة والمجلس الشعبى  

 .المحلى بها 

وللجنة ان تدعو من ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له  

 .عدود صوت م

وتدعو اللجنة المالك وأصحاب الحقوق للحضور لالتفاق على قيمة التعويض خالل  

شهر على األكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 .الوصول 

واليكون انعقاد اللجنة صحيحا اال بحضور رئيسها وعضوين على األقل من أعضائها  

خالل شهر من تاريخ أول جلسة باغلبية اصوات الحاضرين وعند ، ويصدر قرار اللجنة 

 .التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

خطر داهم ) ٣( إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة -٢٢مادة  

يصدر المحافظ المختص قرارا مسببا بإزالة المخالفة بالطريق االدارى على نفقة المخالف 

عد ثبوت وقوعها والخطر الناجح عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى كل وذلك ب

 .محافظة على الوجه المبين فى الالئحة التنفيذية 

 ) المادة الثانية  ( 

 مكررا ٢٤ المشار اليه مادة جديدة برقم ١٩٧٤ لسنة ٦٣تضاف إلى القانون رقم  

 :نصها اآلتى 

ل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى فمع عدم االخال:  مكررا ٢٤مادة  

قانون أخر يعاقب بالحبس مدة التجداوز ثالثة أشهر وبغرامة التجاوز ثالثة أالف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 

حكم بإزالة المنشآت المقامة بالمخالفة لهذا من هذا القانون ، ويتعين فى هذه الحالة ال) ٣(

 .الحظر على نفقة المخالف
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 ) المادة الثالثة ( 

يصدر وزير الكهرباء والطاقة بعد االتفاق مع الوزير المختص باالدارة المحلية ،  

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به 

  )المادة الرابعة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 يونية سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك
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  ١٩٩١ لسنة ٢٠٥قانون رقم 
  ١٩٨١ لسنة ١٤٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  )١(بشأن األراضى الصحراوية 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ١٩٨١ لسنة ٤٣ من القانون رقم ١١ يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة -١مادة  

 :ص اآلتى بشان األراضى الصحراوية ، الن
من رأس  مال الشركة % ٥١وفى جميع األحوال يجب اال تقل ملكية المصريين عن  

من رأس مالها ، واليجوز ان تؤول أراضى الجميعة % ٢٠وأال تزيد ملكية الفرد على 
 .التعاونية والشركات عند انتقضائها إلى غير المصريين 

يعمل به من اليوم التالى لتاريخ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و-٢مادة  
 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 يونية سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك 

 

                                                           
  .٢/٥/١٩٩١ تابع أ فى ١٨عدد   الجريدة الرسمية ال)١(
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  ١٩٩١ لسنة ٢٠٩قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنية ومقابل استغالل حقوق النقل الجوى واشغال 

  واستغالل مبانى

 وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون 

 )١(  ١٩٨٣ لسنة ١١رقم 

- - -  

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

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

 والمواد ١٣ من المادة ٨ والبند ٣،٤،٥،٦،٨،١٠،١١،١٢يستبدل بنصوص المواد  

 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل ٥٧، ٥٦، ٥١،٥٤ ، ٢٣،٢٤،٣٥،٤١،٤٤، ٢٢

استغالل حقوق النقل الجوى واشغال واستقالل مبانى واراضى الموانى الجوية والمطارات 

 : ، النصوص اآلتية ١٩٨٣ لسنة ٩ ١١الصادر بالقانون رقم 

ة على أساس الوزن  من المادة السابق٤، ٣، ٢، ١ يحدد الرسم المقرر بالبنود -٣مادة  

االقصى المسموح به القالع الطائرة وفقا لشهادة صالحيتها وبمراعاة ما إذا كان الهبوط أو 

 .االنتظار نهارا أو ليال بالنسبة للبندين األولين 

وفى حالة ما إذا لم تقدم بيانات شهادة الصالحية خالل المدة التى تحددها السلطة  

حق الرسم على أساس أقصى وزن لالقالع بالنسبة لطراز المختصة بالطيران المدنى ، است

 .الطائرة 

وتحدد فترة الليل اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح  

اليوم التالى وذلك خالل الفترة من أول ابريل حتى آخر أكتوبر ، ومن الساعة السادسة مساء 

لى وذلك خالل الفترة من أول نوفمبر حتى أخر حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التا

 .مارس 

                                                           
  .٢/٥/١٩٩١ تابع أ فى ١٨  الجريدة الرسمية العدد )١(
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وفى جميع األحوال التى يحدد فيها الرسم بالدوالر االمريكى ، يكون للمستحق عليه  

الرسم الخيار بين ان يقوم بالسداد بالدوالر أو بما يعادله بالعملة المصرية على أساس السعر 

 .لشهر الذى استحق فيه الرسم المعلن للدوالر بالسوق الحرة السارى فى أول ا

 : تحدد فئات رسم هبوط الطائرات طبقا لما يأتى -٤مادة  

 :رسم هبوط الطائرات نهارا ) أ(

 سنت دوالر 

 .عن كل طن مترى أو جزءمنه ١  ٣٠ طنا متريا األولى ٢٥ال 

 طنا متريا حتى ٢٥أكثر من 

 - طن مترى ١٠٠

  عن كل طن مترى أو جزء منه ٢

  ٧٠ حتى ١٠٠أكثر من 

  طن مترى ٢٠٠

 . عن كل طن مترى أو جزء منه ٢

 - طن   ٢٠٠أكثر من 

 مترى 

 . عن كل طن متر أو جزء منه ٣

 :رسم هبوط الطائرات ليال ) ب(

 .فى حالة هبوط الطائرات ليال % ٢٥بنسبة ) أ(تزاد فئات الرسم المقرر فى البند  

را عن خمسة وعشرين دوالر وليال وفى جميع الحاالت يجب اال يقل رسم الهبوط نها 

 .عن ثالثين دوالر 

 يستحق رسم مقابل انتظار الطائرات فى األماكن المعدة لالنتظار عن كل -٥مادة  

 : ساعة  أو جزء منها نهارا أو ليال طبقا لما يأتى 
 



MOPARK 10 ١١٦

 .رسم االنتظار نهارا ) أ(

 سنت دوالر 

 .زءمنه عن كل طن مترى أو ج١  ٢٤ طنا متريا األولى ٢٥ال 

 طنامترياحتى ٢٥أكثرمن 

 - طن مترى           ١٠٠

  عن كل طن مترى أو جزء منه ٢

  ١٦ حتى ١٠٠أكثر من 

  طن مترى ١٠٠

 . عن كل طن مترى أو جزء منه - 

 ١٤ طن ١٠٠أكثر من 

  طن ٢٠٠مترى حتى 

 مترى 

 .  عن كل طن مترى أو جزء منه -

 ١٢ طن ٢٠٠مايزيد على 

 .مترى 

 .طن مترى أو جزء منه  عن كل -

 :  رسم االنتظار ليال ٩ب(

 .عن انتظار الطائرات ليال % ٢٥بنسبة ) أ(تزاد فئة الرسم المقرر فى البند  

 .ويستحق رسم االنتظار عن الطائرة نهارا أو ليال بعد ساعتين من تمام هبوطها  

 .ة عشر دوالروفى جميع األحوال يجب اال يقل رسم االنتظار نهارا أو ليال عن خمس 

 ٢٤ يستحق رسم مقابل ايواء الطائرات فى األماكن المعدة لذلك عن كل -٦مادة  

 .ساعة أو جزء منها طبقا لمايلى 

 سنت دوالر 

 .  عن كل طن مترى أو جزءمنه ٣  ٣٥ طنا متريا األولى ٢٥ال 

  ٨٠ طنا متريا ٢٥أكثر من 

 - طن مترى    ١٠٠حتى 

 نه   عن كل طن مترى أو جزء م١

  ٣٥ حتى      ١٠٠أكثر من 

  طن٢٠٠

 .  عن كل طن مترى أو جزء منه ١

 طن ٢٠٠مترى مايزيد على 

 مترى 

 .  عن كل طن متر أو جزء منه ١
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 ساعة ٢٤وفى جميع األحوال اال يقل رسم االيواء المقرر عن ثالثين دوالر عن كل  

 .أو جزء منها 

ة للطائرات العابرة الجواء الجمهورية أو  يستحق رسم مقابل الخدمات المالحي-٨مادة  

 .التى تهبط باحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية 

 :وتحدد فئات رسم الخدمات المالحية للطائرات العابرة عن النحو اآلتى  

  

  دوالرا ٦٥  طنا متريا ٢٥ الطائرة التى اليزيد وزنها على -

تريا وحتى  طنا م٢٥ الطائرة التى يزيد وزنها على -

  طن متريا ١٠٠

 دوالر ١٢٥

 ا 

 طن مترى ١٠٠ الطائرة التى يزيد وزنها على -

  طن مترى ٢٠٠وحتى 

 دوالرا ٢١٠

  طن متري ٢٠٠ الطائرة التى يزيد وزنها على -

 . طن مترى ٣٠٠وحتى 

 دوالرا ٣٦٠

 دوالرا ٤٨٠   طن متري٣٠٠ الطائرة التى يزيد وزنها على -

فى حالة هبوط الطائرة فى أحد الموانىء الجوية % ٢٠ا الرسم بمقدار وتزاد فئات هذ 

 .أو المطارات 

 لوزير الطيران المدنىان يقرر تحصيل رسم عن الخدمات التى تؤدى - ١٠مادة  

لركاب كل أو بعض الخطوط الجوية الداخلية وذلك طبقا للقواعد التى يضعها وبما اليجاوز 

 . جنيهات عن كل راكب اجنبى جنيهان عن كل راكب مصرى وخمسة

ويصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد مقدار الرسم مقابل انتظار كل سيارة فى  

األماكن العامة لهذا الغرض فى الموانىء الجوية والمطارات وشروط هذا الرسم وكيفية 

ا وما إذا تحصيله وحاالت االعفاء منه ، ويراعى فى تحديد رسم انتظار السيارة نوعها وحجمه

 .كان مخصصا لها موقف خاص من عدمه بما اليجاوز خمسة جنيهات 

 يصدر وزير الطيران المدنى ـ بعد أخد رأى السلطة المختصة بالطيران -١٢مادة  

المدنى قرارا بتخفيض رسوم هبوط أو انتظار أو ايواء الطائرات أو رسوم الخدمات المالحية 

 :طائرات اآلتية وذلك بالنسبة لل% ٥٠بنسبة التجاوز 

 . طائرات الهليوكوبتر التجارية -١ 
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 . الطائرات غير التجارية -٢ 

 . طائرات االشغال الجوية التى تعمل فى خدمة الدولة -٣ 

 الطائرات التى تستندم المكارات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران -٤ 

 .المدنى 

الطائرات المنصوص عليها فى البند ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء  

 . من هذه المادة من كل أو بعض الرسوم الواردة بها ٥٩(

 الطائرات المصرية حال قيامها بعمليات جوية داخل أراضى -٨ - ١٣مادة  

 .الجمهورية 

وتعتبر العملية جوية كذلك إذا ما تمت من نقطة إلى أخرى داخل الجمهورية ولو  

 .طة فى الخارج اعقب ذلك اقالع على نق

 تعفى طائرات هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى من -٢٢مادة  

 .كافة من كافة الرسوم المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب األول من هذا القانون 

ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء الطائرات الشراعية وطائرات التعليم  

 .ضة من كل أو بعض هذه الرسوم والريا

وتعفى مؤسسة مصر للطيران وشركات الطيران التى تملك الدولة أو إحدى الهيئات  

من ) ١٦(من رأس مالها من الرسوم المنصوص عليها فى المادة % ) ٧٥(العامة أكثر من 

 .منها ) ١(الفصل الثانى من الباب األول المشار اليه وذلك فيما عدا ما ورد بالبند 

 :  تحدد الرسوم على اجازات الطيران أو اعادتها على الوجه اآلتى -٢٣مادة  
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 جنيه :                                       اجازة طالب طيار -١

 ١٠ الكشف الطبى 

الطائرة (  اجازة طيار خاص أو تصريح مؤقت -٢

 ) :هليوكوبتر 

 

 ٢٠ الكشف الطبى 

 ٢٠ االختيار النظرى 

 ٣٠ يار العملى أو اعادته االخت

 ١٠ إعادة االنتبار فى اية من المواد النظرية 

 ٤٠ االختبار فى الطيران العملى الضافة أهلية الطيران الليلى 

الطائرة أو (  اجازة طيار تجارى أو تصريح مؤقت -٣

 ) : هليكوبتر 

 

 ٢٠ الكشف الطبى 

 ٢٠ االختيار النظرى 

  ٥٠ ه االختبار العملى أو اعادت

 ١٠ إعادة االختيار فى أى من المواد النظرية 

  )الطائرة (اجازة طيار تجارى ممتاز أو تصريح مؤقت -٤

 ٢٠ الكشف الطبى 

 ٤٠ االختبار النظرى 

 ٥٠ االختبار العملى فى الطيران اآللى أو اعادته 

 ١٠ إعادة االختبار فى اية مادة من المواد النظرية 

الطائرة أو ( جوى أو تصريح مؤقت  اجازة طيار خط-٥

 ) :هليكوبتر 

 

 ٤٠ الكشف الطبى 

 ٤٠ االختبار النظرى 

 ٥٠ االختبار العملى فى الطيران اآللى أو اعادته 

 ١٠ إعادة االختبار فى اية مادة من المواد النظرية 

  :  اجازة طيار شراعى أو تصريح مؤقت -٦
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 ١٠ الكشف الطبى 

 ١٠ االختبار النظرى 

 ١٠ االختبار العملى أو اعادته 

  :  اجازة مالح جوى أو تصريح مؤقت -٧

 ٣٠ الكشف الطبى 

 ٤٠ االختبار النظرى 

 ٥٠ االختبار العملى أو اعادته 

 ٥٥ إعادة االختبار فى اية مادة من المواد النظرية 

  : اجازة مهندس جوى أو تصريح مؤقت -٨

 ٢٥ الكشف الطبى 

 ٢٥ ظرى االختبار الن

 ٥٠ االختبار العملى أو اعادته 

  :  اجازة السلكى جوى أو تصريح مؤقت -٩

 ٢٥ الكشف الطبى 

 ٤٠ االختبار النظرى 

  : اجازة مضيف جوى أو تصريح مؤقت - ١٠

 ٣٠ الكشف الطبى 

 ٤٠ االختبار النظرى 

 ٤٠ االختبار العملى أو اعادته 

  :تصريح مؤقت  اجازة مهندس صيانة طائرات أو -١١

االختبار لفئة واحدة من االجازة على طراز واحد للهيكل أو 

 .المحركات أو األجهزة 

٢٥ 

    وفى الحاالت التى تقتضى فيها إضافة على االجازة 

من الرسوم المقررة فى هذا البند مقابل اجراء % ٥٠يحصل 

 .االضافة 

 

 :  اجازة مرحل طارات أو تصريح مؤقت -١٢

  النظرى االختبار

٤٠ 
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 ١٠ إعادة االختبار فى اية مادة من المواد النظرية 

  : أهلية الطيران اآللى -١٣

 ٤٠ االختبار النظرى أو اعادته 

 ٥٠ االختبار العملى أو اعادته 

  :  أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر -١٤

 ٤٠ االختبار النظرى أو اعادته 

 ٥٠ اعادته االختبار العملى أو 

  :  أهلية إضافة طراز طائرة على اجازة طيران -١٥

 ٤٠ االختبار النظرى لالضافة 

  اختبار المهنيين بالعمل بالهيئات التفتيشية المعتمدة 

  شركات الطيران أو الحصول على اعتماد لحام 

 ٢٠ معادن طائرات 

  :  أهلية الرش الزراعى -١٦

 ٢٠ ه االختبار النظرى أو اعادت

 ٤٠ االختبار العملى أو اعادته 

  :  أهلية الطيران االعالمة -١٧

 ٢٠ االختبار النظرى أو اعادته 

 ٤٠ االختبار العملى أو اعادته 

تحدد الرسوم على إصدار اجازات الطيران أو اعتمادها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ) أ(

 : أو تصريح مؤقت بها علىالوجه اآلتى

                                             جنيه     

 ١٠  اجازة طالب طيار -١

 ٢٠ ) طائرة أو هليكوبتر (  اجازة طيار خاص -٢

 ٣٠ )  طائرة أو هليكوبتر ( اجازة طيار تجارى  -٣

 ٤٠ ) طائرة (  اجازة طيار تجارى ممتاز -٤

 ٤٠ )طائرة أو هليكوبتر (  اجازة طيار خط جوى -٥

 ١٠  اجازة طيار شراعى -٦
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 ٤٠  اجازة مالح جوى -٧

 ٤٠  اجازة السلكى جوى -٨

 ٤٠  اجازة مضيف جوى -١٠

 ٣٠  اجازة مهندس صيانة طائرات -١١

 ٣٠  اجازة مرحل  طائرات -١٢

وتحدد رسوم إضافة االهليات على اجازات الطيران على الوجه ) ب(

 : اآلتى 

 

  أهلية الطيران اآللى -١

 جنيه

٢٠ 

 أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر أو -٢

 .مدرب على جهاز التمثيل اآللى 

٢٠ 

 ٢٠  أهلية إضافة طراز طائرة -٣

 ٢٠ . أهلية الرش الزراعى -٤

 ٢٠  أهلية الطيران االعالمى -٥

  ٢٠ . أهلية الطيران الليلى -٦

% ٥٠ بواقع ٢٣ص عليها فى المادة ويحدد رسم تحديد االجازات واالهليات المنصو) جـ(

من قمية رسم إصدار كل منها ، واليسرى هذا التخفيض على الرسم المستحق عن الكشف 

 .الطبى 

ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالطيران المدنى فرض رسم مقابل ما تدريه من  

ثين حنيها عن كل اختبارات تحريرية أو شفهية على طالبى االلتحاق بوظائفها بما اليجاوز ثال

 .اختبار 

 إذا كانت الدولةاالجنبية التى تتبعها شركة أو منشاة النقل الجوى تشترط - ٣٥مادة  

لممارسة الشركات أو المنشآت المصرية نشاطها فيها ضرورة ان يكون لها وكيل أو كفيل فى 

يل فى مصر ، هذه الدولة ، فيتعين ان يكون لهذه الشركات أو المنشآت األجنبية وكيل أو كف

 .وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة 
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وفى حالة مخالة أحكام هذه المادة تلتزم الشركات أو المنشآت األجنبية باداء تعويض  

عن مبيعاتها فى مصر بحسب ذات النسب ووفقا للقواعد التى يتم على اساسها محاسبة 

 .دول االجنبية الشركات والمنشآت الوطنية فى ال

 من هذا القانون ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ مع عدم االخالل باحكام المواد - ٤١مادة  

يحصل مقابل استغالل عن الفنادل والمطاعم والمقاصف والمالهى والدعاية واالعالن 

واألسواق الحرة وغيرها من المرافق  التجارية أو االشنطة التى يكون الهدف منها تحقيق عائد 

فى تكاليف التشغيل والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى بناء على أو وفر 

 .اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدنى 

ويتم تحديد هذا المقابل عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات تجريها بحسب األحوال  

ة لذلك ، ولوزير ـ السلطة المختصة بالطيران المدنى ، طبقا للقواعد واإلجراءات المنظم

الطيران المدنى تقرير الترخيص باالستغالل وتحديد مقابلة مباشرة وذلك بالنسبة للجهات 

 .الوحدات التابعة للوزارة 

 ومن ٣٩، ٣٨، ٣٧ يعفى من مقابل االشغال المنصوص عليه فى المواد - ٤٤مادة  

 :ا القانون مايأتى  من هذ٤٢قيمة استهالك المياه والكهرباء المنصوص عليها فى المادة 

 الجهات الحكومية التى تقوم بتقديم خدمات عامة بالموانى والمطارات الوية والتى -١ 

يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخد رأى السلطة المختصة بالطيران 

 .المدنى 

 . بل  الهيئات المرخص لها من السلطات المختصة بتقديم خدمات انسانية بدون مقا-٢ 

 . األماكن التى تخصص للعبادة -٣ 

 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدنى - ٥١مادة  

 : وعضوية كل من 

 .١٩٨٢ لسنة ١١٧ وكيل وزارة الطيران المدنى ، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم - 

 .مدنى  رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران ال- 

 . رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى - 

 . رئيس سمجلس إدارة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى - 

 . رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران - 

 . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالرساد الجوية - 
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 .لطيران  رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة مصر ل- 

 ثالثة من ذوى الخبرة المتصلة بأعمال الصندوق يصدر باختيارهم قرار من وزير - 

 .الطيران المدنى 

 يصدر وزير الطيران المدنى اللوائح المالية واالدارية واللوائح المنظمة -٥٤مادة  

يين لشئون العاملين بالصندوق وله كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين والخبراء الوطن

 .واالجانب 

من اجمالى موارد % ١ويجب اال تجاوز حملة مايصرف للخبراء والمستشارين  

 .الصندوق 

 الباب الخامس 

 أحكام عامة وختامية 

- - -  

  يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة -٥٦مادة  

صوص عليه فى هذا القانون ، فيما  عدا بالطيران المدنى زيادة أو خفض أى رسم أو مقابل من

من قفيمة % ٥٠ منه وذلك بنسبة التجاوز ٢٤، ٢٣، ١١الرسوم المنصوص عليها فى المواد 

 .الرسم أو المقابل المقرر فى السنة المالية السابقة التى لم تتقرر فهيا زيادة 

واعد  تتولى كل سلطة من السلطات المختصة بالطيران المدنى وضع الق-٥٧مادة  

المنظمة لتحصيل الرسوم المفروضة فى الميناء الجوى أو المطار الذى يتبعها وكذلك مقابل 

 .الخدمات التى تختص بادائها ، وتعتبر جزءا من مواردها 

 ) المادة الثانية ( 

تضاف إلى قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغالل حقوق النقل الجوى واشغال  

 ١٩٨٣ لسنة ١١٩ الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم واستغالل مبانى واراضى

 مكررا ٣١ مكررا و ٣١ مكررا و ٢٨ مكررا و ٢٥ مكررا و ١١مواد وفقرات جديدة أرقام 

، ) ١(  مكررا ٥٨ مكررا و ٥٨ مكررا و ٥٧و ) ٣(مكررا ٣١و) ٢( مكررا ٣١و ) ٠١

 : نصوصها اآلتية 

 وزير الطيران المدنى فرض رسم خالف رسوم  يجوز بقرار من- مكررا ١١مادة  

المطارات المحددة بهذا القانون على شركات ومنشآت النقل الجوى األجنبية التى تتبع دوال 

تفرض سلطات الطيران المدنى فيها رسوما على خدمات مماثلة لتلك التى تؤدى فى الموانى 
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 مقدار الرسم ماهو مفروض الجوية والمطارات المصرية واليدى عنها رسم على اال يجاوز

 .فى البلد األجنبى 

 يحصل رسم اليجاوز ألف جنيه عن اعتماد القيام بأعمال الوكالة - مكررا -٢٥مادة  

 . عن شركات ومنشآت النقل الجوى األجنبية ـ فى جمهورية مصر العربية -

  :  يفرض رسم اليجاوز خقداره ثالثين جنيها فى الحاالت اآلتية- مكررا ٢٨مادة  

 .أجر امتحان قبول الطلبة ) أ( 

 .استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة التخرج ) ب( 

 .استخراج بدل فاقد أو تالف لكشف الدرجات) جـ( 

ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على ما يعرضه رئيس السلطة  

 .المختصة بالطيران المدنى 

 .لطيران القيام بالخدمة االرضية للطائرات  لمؤسسة مصر ل- مكررا ٣١مادة  

ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى ـ طبقا للشروط والقواعد التى يحددها ـ  

الترخيص بالقيام بأعمال الخدمة االرضية لكل من الشركات الخاصة والسلطة المختصة 

 .بالطيران المدنى فيما يتبعها من موانى جوية أو مطارات 

 مع عدم االخالل بحق مؤسسة مصر للطيران فى التمسك - ٠١٩را  مكر٣١مادة  

بشرط المعاملة بالمثل يجوز لوزير الطيران المدنى طبقا للشروط والقواعد التى يضعها ان 

 .يرخص لشركات ومنشآت النقل الجوى األجنبية فى الخدمة االرضية لطائراتها فقط 

 : باداء رسم اليجاوز مقداره مايلى وفى هذه الحالة تلتزم هذه الشركات أو المنشآت 

  

 .دوالر امريكى عن خدمة الطائرة ذات الطراز الخفيف  ١٠٠

 .دوالرا امريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز المتوسط  ١٢٥

 .دوالر امريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز الثقيل   ١٥٠

الطائرالت المشار إليها ، ويصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد مواصفات طراز  

وكذلك الشروط والقواعد المحددة لهذا الرسم وكيفية تحصيله ، وتؤول حصيلته إلى صندوق 

 .تحسين وتطوير خدمات الطيران المدنى 
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 يفرض رسم على التراخيص التى تصدرها سلطات الطيران -) ٢( مكررا ٣١مادة  

 ، ١٩٨١ لسنة ٢٨ى الصادر بالقانون رقم المدنى المختصة طبقا ألحكام قانون الطيران المدن

 :يحدد طبقا لما يأتى 

 . جنيها ١٥٠ تراخيص البناء -١ 

 . جنيه ١٠٠ تراخيص التعلية -٢ 

 ) :٣( مكررا ٣١مادة  

يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران ) أ( 

رط عدم تجاوز الرسم مقدار الحد االقصى المحدد المدنى قفرض رسم على االوعية التالية بش

 :قرين كل منها وذلك على النحو التالى 

الحد االقصى للرسم  

 اعتماد جهاز طيران تمثيلى ويكون الرسم -١

من مقدار % ٥٠على تجديد االعتاماد بواقع 

 .الرسم 

 جنيه عن ١٠٠٠

 السنة الواحدة 

 اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير -٣

وحدات الطائرات أو محركاتها أو اجهزتها أو 

ويكون الرسم على . اعتماد محطة خارجية 

 .من مقدار الرسم % ٥٠التجديد بواقع 

 جنيه عن ٢٠٠٠

 السنة الواحدة

  جنيه ٥٠٠ .  اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها -٣

 جنيه عن كل ١٠٠ . اعتماد تعديل برنامج -

 تعديل 

 جنيه عن كل ٣٠٠ . ج اصالح طارة بعد حادث  اعتماد برنام-٤

 .برنامج 

 اعتماد استثمارات التخليص الجمركى -٥

القرار مشمولها من قطع غيار ومستلزمات 

 .طائرات 

 جنيه عن كل ١٠

 .بوليصة 

 طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة -٦

 . طائرة أو طلب تقرير نهائى عنه 

 جنيه عن كل ١٠٠

 . صورة
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من مقدار الرسم % ٥٠رسم إصدار شهادة االلتزام بمستوى الضوضاء بواقع يحدد ) ب(

 .المفروض على إصدار شهادة الصالحية 

 يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد السلطات المختصة - مكررا ٥٧مادة  

 .بالطيران المدنى المنصوص عليها فىهذا القانون 

 واليجداوز خمسة جنيهات عن كل  يفرض رسم اليقل عن جنيه- مكررا ٥٨مادة  

طلب تقدمه أى من شرطات ومنشآت  النقل الجوى أو االشغال الدوية فى نطاق نشاطها إلى 

 .وزارة الطيران المدنى أو إلى الهيئات التى تتبعها 

ويحدد وزير الطيران المدنى فئات وشروط وقواعد وكيفية تحصيل هذا الرسم وتؤول  

 .تطوير خدمات الطيران المدنى حصيلته إلى صندوق تحسين و

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات ) ١( مكررا - ٥٨مادة  

أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة التجاوز ألف دجنيه كل من تعمد اخفاء اية معلومات أو 

بهذا القانون أو بيانات أو ادلى ببيانات غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ األحكام الواردة 

 .القرارات الصادرة فى شأن تنفيذ احكامه 

 ) المادة الثالثة ( 

من صافى حصيلة الزيادة فى رسوم المطارات التى تختص بها % ٨٥تخصص نسبة  

الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى والمترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون الغراض تنمية 

يئة ، وتدرج فى االعتمادات الخاصة باستخداماتها فى موازنتها المطارات التابعة لهذه اله

 .السنوية 

من صافى حصيلة الزيادة فى رسوم المطارات المشار إليها % ١٥كما تخصص نسبة  

فى الفقرة السابقة الغراض تنمية المحطات التابعة للهيئة العامة لالرصاد الجوية وتدرج فى 

 .ى موازنتها السنوية االعتمادات الخاصة باستخداماتها ف

 ) المادة الرابعة ( 

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون  

 ) المادة الخامسة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
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 يولية  سنة ٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٢٧رية فى صدر برئاسة الجمهو 

 ) . م ١٩٩١

 حسنى مبارك



MOPARK 10 ١٢٩

 

 

 

 

 

 

 

 

  (*)١٩٩١ لسنة ٢١٠قانون رقم 

 
  

 

                                                           
 .  لم ينشر بالجريدة  الرسمية وهو خاص باتفاقية بترول (*)
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 ١٩٩١  لسنة ٢١١قانون رقم 
 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط ١٩٥٩ لسنة ٣٢٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)القوات المسلحة
 ـــــ

 باسم الشعب 
 ئيس الجمهورية ر

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

 فى شأن ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ من القانون رقم ١٢٢تضاف فقرة جديدة إلى المادة  
 : شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة نصها اآلتى 

من هذه المادة لغير ) ٤( فى البند ويجوز منح الميداليات التذاكارية المنصوص عليها"  
 ".افراد القوات المسلحة 

 ) المادة الثانية ( 
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
  أكتوبر ٨الموافق (هـ ١٤١٢ة  ربيع األول  سن٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١سنة 
 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٩١ أآتوبر سنة ١٧ فى ٤٢ العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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 ١٩٩١  لسنة ٢١٣قانون رقم 
  (*) ١٩٩١فى شأن  صرف منحة الصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 

 ـــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) ى المادة األول( 
تصرف منحة الصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين  

 وفقا ألحكام قوانين التأمين االجتماعى والمعاشات ٣٠/٤/١٩٩١يستحقون معاشات حتى 
والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان االجتماعى وبنك ناصر االجتماعى تحدد وفقا 

 : لما يأتى
 : امل بالنسبة إلى المعاشات اآلتية  معاش شهر ك-١
 . بشأن الضمان االجتاماعى ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) أ(
 بإصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) ب(

 .االجتماعى الشامل 
مقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم المعاشات المستحقة من بنك ناصر االجتماعى ب) جـ(

 . بإصدار قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢
 معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد ادنى مقداره خمسة -٢

 وعشرون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين االجتماعى المدنية
والعسكرية والتى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة 

 .للتأمينات االجتماعية أو بنك ناصر االجتماعى بحسب االحوال
 .والتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 ) المادة الثانية ( 
مجموع لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب األحوال تحسب المنحة على أساس  

 . والزيادات واالعانات التى تعتبر جزءا من المعاش ١٩٩١عن معاش شهر ابريل سنة 
 ) المادة الثالثة (

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه  
 . المعاش فى هذا التاريخ  وبنسبة احقيتهم فى٣٠/٤/١٩٩١بافتراض وفاته فى 

 ) المادة الرابعة ( 

                                                           
  ١٩٩١ أآتوبر سنة ١٧ فى ٤٢ العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى  
 بسبب اعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خالل ٣٠/٤/١٩٩١

  .٣٠/٤/١٩٩١ وحتعى ١/٥/١٩٩٠الفترة من 
 ) المادة الخامسة ( 

 . ب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود يجمع صاح 
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود األحكام 
بصرف منحة عيد  ١٩٩١ لسنة ١٧٩المنصوص عليها بقرار من رئيس الجمهورية رقمم 

  .١٩٩١العمال للعاملين لعام 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع االرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من  

العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشا عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة 
 .بصرف كل منحة 

 ) المادة السادسة ( 
ا معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل الحاالت التى استحق فيه 

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحاالت الموقوف فيها الصرف ٣٠/٤/١٩٩١
فى التاريخ المشار اليه ألى أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع مايصرف 

حد فى هذه الحاالت الخحد من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش  وا
 .االقصى أو الحد األدنى للمنحة بحسب األحوال 

 ) المادة السابعة ( 
 .تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 ) المادة الثامنة ( 
يصدر وزير الدفاع واالنتاج الحربى ووزيرة التأمينات االجتماعية والشئون  

 . فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون االجتماعية كل
 ) المادة التاسعة ( 

 .١٩٩١ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول مايو سنة  
 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
كتوبر   أ٨الموافق (هـ ١٤١٢ ربيع األول  سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١سنة 
 حسنى مبارك
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 ١٩٩١  لسنة ٢١٤قانون رقم 
 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك ١٩٧٥ لسنة ١٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)الصناعى  
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

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

اينما " البنك الصناعى " بعبارة " بنك التنمية الصناعية المصرى "  عبارة تستبدل 
 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى أو فى ١٩٧٥ لسنة ١٩وردت فى القانون رقم 

 .أى تشريع آخر
 ) المادة الثانية ( 

: "  المشار اليه النص اآلتى ١٩٧٥ لسنة ١٩ من القانون رقم ٢يستبدل بنص المادة  
 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع رهون ١٩٦٤ لسنة ٧٠استنثاء من أحكام القانون رقم 

األموال العقارية والمنقولة التى تعقد مع بنك التنمية الصناعية المصرى لرسم نسبى موحد 
مقداره نصف فى المائة الشهار رهب العقار ، وربع فى المائة لتوثيق رهن المنقول ، وتعفى 

ف جنيه األولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبى الخاص بشط الرهن أو التنازل العشرةآال
 ".عنه 

 )المادة الثالثة  (

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

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
  أكتوبر ٨الموافق (هـ ١٤١٢ ربيع األول  سنة ٢٩ة الجمهورية فى صدر برئاس 

 ) .م ١٩٩١سنة 
 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٩١ أآتوبر سنة ١٧ فى ٤٢ العدد -يدة الرسمية   الجر(*)



MOPARK 10 ١٣٤

 ١٩٩١   لسنة ٢١٥قانون رقم 
بالتجاوز عن تحصيل المبالغ التى استحقت نتيجة عدم إيداع الرسم الذى كان مفروضا بالقانون 

  ١٩٨٥ لسنة ١٠١رقم 
  )١(فى الميعاد المحدد
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
  يتجاوز عن تحصيل مالم يتم تحصيله من المبالغ التى استحقت نتيجة عدم -١مادة  

 ١٩٨٥ لسنة ١٠١مراعاة الميعاد المحدد اليداع الرسم الذى كان مفروضا بالقانون رقم 
 .لتى تصدر فى مصر بالعملة المحليةيفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج ا

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى - ٢مادة  
 .لتاريخ نشره

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
  أكتوبر ٨الموافق (هـ ١٤١٢ ربيع األول  سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١نة س
 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٩١ أآتوبر سنة ١٧ فى ٤٢ العدد -  الجريدة الرسمية )١(
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 ١٩٩١   لسنة ٢١٦قانون رقم 
 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية 

  )١(فى صندوق النقد الدولى 
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
نقد الدولى من   يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العرية فى صندوق ال-١مادة  

أربعمائة وثالثة وستين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة إلى ستمائة وثمانية 
 .وسبعنين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة

 يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على - ٢مادة  
من الزيادة % ٧٥ الخاصة ، والباقى وقدره أساس مايعادل الربع بوحدات حقوق السحب

 .بالجنيهات المصرية بسند على الخزانة 
 على وزيرى المالية واالقتصاد والتجارة الخارجية ، ومحافظ البنك المركزى -٣مادة  

 .المصرى ، كل فيما يخصه ، تنفيذا هذا القانون 
عتبارا من اليوم التالى  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به ا-٤مادة  

 .لتاريخ نشره
 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
 نوفمبر ٢٤الموافق (هـ ١٤١٢جمادى األولى  سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 ) .م ١٩٩١سنة 
 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٩١ أآتوبر سنة ١٧ فى ٤٢ العدد -  الجريدة الرسمية )١(
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 ١٩٩١   لسنة ٢١٧قانون رقم 
 فى شأن الموافقة على التعديل الثالث 

  )١(فاقية صندوق النقد الدولى الت
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
  ووفق على التعديل الثالث التفاقية صندوق النقد الدولى الذى ادخل بمقتضى -١مادة  

 . المرفق نصه٣٨/٦/١٩٩٠ بتاريخ ٤٥/٣قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 
 على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى ، كل فيما يخصه ، تنفيذه - ٢مادة  

 .هذا القانون 
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى -٣مادة  

 .لتاريخ نشره
 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
 ٢٤الموافق (هـ ١٤١٢ جمادى األولى سنة ١٧هورية فى صدر برئاسة الجم 

 ) .م ١٩٩١نوفمبرسنة 
 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٩١ أآتوبر سنة ١٧ فى ٤٢ العدد -  الجريدة الرسمية )١(
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 )١(١٩٩١   لسنة ٢١٨قانون رقم 
  ١٩٧١ لسنة ١٠٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  )٢(فى شأن هيئة الشرطة
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :ه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرنا 
 ) المادة األولى ( 

فقرة  ( ٨فقرة أولى و  (٦و) فقرة أولى وثانية  ( ٤و٢و١يستبدل بنصوص المواد  
فقرة  ( ٧٧و ) ٨بند ( ٧١و) فقرة أولى  ( ٦٨و٥٩و٥٦و) فقرة ثالثة  ( ٣٣و ) أولى وثانية 

 ، ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩و٨٧و ) أولى 
 : ص اآلتية النصو

  الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها األعلى رئيس -١مادة  
الجمهورية ، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قايدته ، وهو 

 .الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها
يمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ، وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية واقل 

ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز ان يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع 
أو أكثر بحل اقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه ، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع 

 .بقرار من وزير الداخلية 
 

 :وتتكون هيئة الشرطة من  
 .ة  ضباط الشرط-١
 . امناء الشرطة -٢
 . مساعدى الشرطة -٣
 . مراقبى ومندوبى الشرطة -٤
 . ضباط الصف والجنود -٥
 . رجال الخفر النظاميين -٦

                                                           
  ١٩٩١/ ٥/١٢ فى٤٩ العدد -  الجريدة الرسمية )١(
 . ، بهذه الموسوعة١٩٩٣ لسنة ١٠٥ ، أرفق بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ١٠٩ القانون رقم )٢(
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ويتولى مساعدوا أول ومساعدو وزير الداخلية ، ورؤساء المصالح ، ومن فى حكمهم  
طة ، كل فى حدود ورؤساء الوحدات النظامية ، ومأمورو المراكز واالقسام ، رئاسة الشر. 

 .اختصاصه 
 . الرتب والدرجات النظامية ألعضاء هيئة الشرطة -٣مادة  
 :وهى  
 : الضباط -١ 
 .لواء مساعد أول وزير الداخلية  
 .لواء مساعد  وزير الداخلية  
 .لواء  
 .عميد  
 عقيد  
 .مقدم  
 . نقيب  
 .مالزم أول  
 .مالزم  
 : امناء الشرطة -٢ 
 .از أمين شرطة ممت 
 .أمين شرطة أول  
 .أمين شرطة ثان  
 .أمين شرطة ثالث  
 : مساعدو الشرطة -٣ 
 .مساعد شرطة ممتاز  
 .مساعد شرطة أول  
 .مساعد شرطة ثان  
 .مساعد شرطة ثالث  
 : مراقبوا ومندوبو الشرطة -٤ 
 .مراقب شرطة ممتاز  
 .مراقب  شرطة أول  
 .مراقب شرطة ثان  
 .مراقب شرطة ثالث  
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 .مندوب شرطة ممتاز  
 .مندوب شرطة أول  
 .مندوب شرطة ثان  
 .مندوب شرطة ثالث  
 : ضباط الصف والجنود -٥ 
 .رقيب أول  
 . رقيب  
 .عريف  
 .جندى  
 . رجال الخفراء النظاميون -٦ 
 .شيخ خفراء  
 .وكيل شيخ خفراء  
 .خفير  
مجلس اعلى للشرطة ، برئاسة يشكل بوزارة الداخلية )  فقرة أولى وثانية ٠ -٤مادة  

 :أقدم مساعدى أول وزير الداخلية ، وعضوية كل من 
 .مساعدى أول وزير الداخلية  
 .مساعدى وزير الداخلية  
 .مستشار الدولة لوزارة الداخلية  
 .مدير اإلدارة العامة لشئون الضباط  
مساعدى أول وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم األعضاء الحاضرين من  

وزير الداخلية ، ويتولى امانة المجلس مدير اإلدارة العامة لشئون الضباط ، وعند غيابه 
 .يتوالها من يختاره المجلس من أعضائه 

يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات اكاديمية ) فقرة أولى  ( -٦مادة  
 .تبة مالزم الشرطة ، ويعين الضباط من خريجى كلية الشرطة ألول مرة فى ر

ويستحق مرتبة من تاريخ تسلمه العمل ، وتحدد اقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب  
التخرج ، وعند التساوى فى الترتيب يقدم األكبر سنا وذلك دون اخالل بأحكام قانون انشاء 

 ".١٩٧٥ لسنة ٩١اكاديمية الشرطة رقم 
 ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء يعين مساعدو أول) فقرة أولى وثانية  ( - ٨مادة  

 .القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح واالدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية 
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وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات األمن بالمحافظات  
 .مصالح ، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة 

ط كذلك الحق فى اجازة بمرتب كامل فى أيام عطالت وللضبا) فقرة ثالثة  ( -٣٣مادة  
االعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر 
على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها اجرا مضاعفا أو عددا 

 .مماثال من األيام بدال منها وفقا الختيار الضباط 
 واليمنع ترك الضابط للخدمة ألى سبب من األسباب من االستمرار فى -٥٦مادة  

 .المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته 
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة  

لتحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خالل الخمس سنوات الضابط تاديبيا ولو لم يكن قد بدىء فى ا
 .الالحقة على انتهاء الخدمة 

ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة التقل عن خمسة وعشرين جنيها  
والتجاوز خمسة امثال األجر األساسى الذى كان يتقاضاه فى وقت وقوع المخالفة وتستوفى 

لمبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز أو ا الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة
 .عليه ، أو بطريق الحجز االدارى 

 لمجلس التأديب أن يأمرباستيفاء التحقيق وله ان يعهد بذلك إلى أحد أعضائه -٥٩مادة  
، وللمجلس ان يغير فى قرار الوصف القانونى للفعل المسند للضابط ، وله تعديل التهمة 

دة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر باضافة الظروف المشد
بقرار اإلحالة ، وعلى المجلس ان ينبه الضابط إلى هذا التغيير ، وإن يمنحه اجال لتحضير 

 .دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 
 إلى الضابط خالل خمسة ويصدر قرار المجلس متضمنا األسباب التى بنى عليها ويبلغ 

عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق 
 .رئاسته وبعد توقيعه باالستالم 

يحتفظ الضابط المحال إلى االحتياط بمرتبه بصفة ضخصية ) فقرة أولى  ( -٦٨مادة  
 .لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه 

 والحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجارئم المنصوص عليها فى ٨٩بند ( -٧١مادة  
قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة 

 .للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة 
 .ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة  
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ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه ألول مرة فى جريمة التفقده الثقة واالعتبار فال  
يؤدى إلى انهاء الخدمة اال إذا قدر المجلس األعلى للشرطة ، بقرار مسبب من واقع أسباب 

 .الحكم وظروف الواقعة ان بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 
، ١٣، ١٠ تسرى على افراد هيئة الشرطة أحكام المواد ٩ة أولى فقر ( -٧٧مادة  

٣٥، ٣٤، ٢،٣ ،٣٢،٣٣/١،١ ، ٣ ، ٢، ٢٧/١ ، ٢٦، ٢٥، ٢٢،٢٣، ٢١، ٢، ١٧/١، ١٥ ،
، ٦٤، ٥٦، ٥٥، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٦عدا الفقرة األولى منها ، 

رة األولى منها ، وذلك كله فيما  عدا الفق٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٢ منها ، ٢ عدا البند ٧١، ، ٦٥
 .يتعارض مع أحكام هذا الباب 

 :  يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتى -٨٧مادة  
 .مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات  
 .مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضى خمس سنوات  
 .ة ممتاز بعد مضى خمس سنوات مساعد شرطة شرطة أول إلى مساعد شرط 
 .ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على األقل عن العمين االخيرين  
وتكون الترقية بحسب االقدمية وطبقا للشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه  

 .بعد أخد رأى المجلس األعلى للشرطة 
ة األعلى إذا قام بخدمات ممتازة ولوزير الداخلية ان يرقى مساعد الشرطة إلى الدرج 

 .دون التقيد باالقدمية 
 إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو فى الخدمة ، تصرف نفقات الجنازة - ١٠٩مادة  

لالرمل أو الرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفاقت طبقا للقواعد المقررة بقانون 
 .نظام العاملين المدنيين بالدولة 

 ) لثانية المادة ا( 
المرفق بقانون هيئة الشرطة المشار اليه بالجدول ) جـ(يستبدل بالجدول حرف   
 .المرفق 

 ) المادة الثالثة( 
 : من قانون هيئة الشرطة نصها اآلتى ٣٥تضاف فلقرة أخيرة إلى المادة  
فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من االجازات ) فقرة اخيرة  ( -٣٥مادة  

عتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كامال وذلك بما اال
 .اليجاوز أجر اثنى عشر شهرا 

 ) المادة الرابعة ( 
 .يضاف إلى الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة المشار اليه  
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 :نصوصه اآلتية " مراقبو ومندوبو الشرطة " فصل ثان مكرر بعنوان  
 ) مكرر(  الثانى الفصل

 مراقبو ومندوبو الشرطة 
 ـــ

 تسرى على مراقبى ومندوبى الشرطة جميع األحكام الخاصة -) مكررا ( ٨٧مادة  
 .بضباط الصف والجنود ، وذلك فيما اليتعارض مع أحكام هذا الفصل 

 يعين مندوب الشرطة من خريجى معاهد الشرطة -") ١"مكررا  ( ٨٧مادة  
صدر بانشائها قرار من وزير الداخلية ، ويصدر الوزير الالئحة الداخلية المتخصصة والتى ي

لهذه المعاهد بعد أخد رأى المجلس األعلى للشرطة ، وتتضمن نظام الدراسة وشروط قبول 
االعدادية ( الطالب بها ، على ان يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم األساسى 

دلها من شهادات ، وكذلك تحديد المكافآت التى تصرف لهم خالل مدة أو مايعا) العامة سابقا 
 .الدراسة 
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عشكريت ، واليستفيد من هذا الحكم من لم  

 .يتم مدة ثالثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا 
 .م العسكرية ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون األحكا 
يعين الخريج ألول مرة مندوب شرطة ثالث ، ويستحق مرتبه ")  ٢"مكررا (٨٧مادة  

من تاريخ تسلمه العمل ، وتحدد اقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج ، وعند 
 .التساوى فى التريب يقدم األكبر سنا 

ز منها لمن لم تثبت ويجو. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة  
صالحيته لمدتين التجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صالحيته نهائيا من 

 .تاريخ التعيين بذات اقدميته فيه ويفصل من تثبت عدم صالحيته 
ويؤدى مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير  

 . من هذا القانون ٧ بالصيغة المبينة فى المادة الداخلية أو من ينثبه
وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وباالقدمية المطلقة وبعد استيفاء  

 .الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخد رأى المجلس األعلى للشرطة 
قى مراقب أو مندوب ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة ان ير 

 .الشرطة إلى الدرجة التالية وذلك إذا قام بخدمات ممتازة لألمن العام 
 تكون االجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا -") ٣"مكررا  ( -٨٧مادة  

 يوما لمن جاوز الخمسين ، وتكون االجازة الخاصة المنصوص عليها فى ٤٥فى السنة و 
 .مدير اإلدارة العامة لشئون األفراد لمدة التجاوز شهرا  بقرار من ٣٧/٤المادة 
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 الجزاءات التأدبيبية التى يجوز توقيعها على شاغلى - " ) ٤" مكررا  ( ٨٧مادة  
 :وظائف مراقب ومندوب الشرطة هى 

 . االنذار -١ 
 . خدمات زيادة -٢ 
 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كامال -٣ 
 .٤٨/٢على الوجه المبين بالمادة  الخصم من المرتب -٤ 
 . تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة التجاوز ثالثة أشهر -٥ 
 . الحرمان من العالوة -٦ 
 . الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة التجاوز ستة أشهر -٧ 
 . خفض المرتب بما اليجاوز الربع -٨ 
 . خفض الدرجة بما اليجاوز درجة واحدة -٩ 
 .ض المرتب والدرجة معا وفقا للبندين السابقين  خف-١٠ 
 الحبس اوالسجن وفقا لقانون األحكام العسكرية ، ويترتب عليه الحرمان من -١١ 

 .نضف المرتب فقط 
 . الفصل من الخدمة -١٢ 
ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة ،  

 يوما من تاريخ ٣٠ء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خالل ولرئيس المصلحة إلغا
 .اصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

ولمن وقع عليه الجزاء ، التظلم من قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة إلى  
 مساعد الوزير المختص ، ويكون التظلم خالل ثالثين يوما من اعالنه بالجزاء ، وللمتظلم اليه

 .إلغاء القرار أو تعديله 
ويسرى على المحكوم  بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصبرورته نهائيا حكم  

 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس االستثنائى فى ٦٠الفقرة األخيرة من المادة 
 .اختصاصه 

ق بمحوها ،  فى حكم االنذار  فيما يتعل١،٢،٣٩(وتعتبر الجزاءات المبينة فى البنود  
نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة ) ١١ إلى ٨من ( كما تعتبر الجزاءات المبينة فى البلنود 

  .٦٦من المادة " ٤"المبينة فى البند 
 يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلى وظائف مراقب -") ٥"مكررا  ( ٨٧مادة  

رف نصف المرتب  ، ويكون مد قرار الوقف والبت فى ص٥٣ومندوب الشرطة طبقا للمادة 
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الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدال من مجلس التأديب ، ويحل مدير اإلدارة العامة 
  .٥٤لشئون األفراد محل مساعد الوزير فى حكم المادة 

 اليجوز النظر فى ترقية مراقب أو مندوب الشرطة فى حالة -") ٦"مكررا  ( ٨٧مادة  
من ") ٤"مكررا  ( ٨٧من المادة ) ١١ إلى ٨من (لبنود مجازاته بأحد الجزاءات المبينة فى ا

 .هذا القانون قبل انقضاء سنتين 
تكون مرتبات وعالوات شاغلى وظائف  مراقب ومندوب ") ٧"مكررا  ( ٨٧مادة  

 ٩٧وتسرى عليها أحكام المادة . مكررا المرفق بهذاا القانون ) جـ(الشرطة وفقا للجدول رقم 
 . المشار اليه ١٩٧١  لسنة١٠٩من القانون رقم 

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

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
 نوفمبر ٢٨الموافق (هـ ١٤١٢ جمادى األولى سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١نة س
 حسنى مبارك
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  )١(١٩٩١   لسنة ٢١٩قانون رقم 
  من قانون ٦٥بتعديل نص الفقرة األخيرة من المادة 

  )٢(نظام العاملين المدنيين بالدولة  
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 من قانون نظام العاملين المدنيين ٦٥رة من المادة  يستبدل بنص الفقرة األخي-١مادة  

 :  ، النص اآلتى ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالدولة الصادر بالقانون رقم 
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيد من االجازات االعتيادية استحق عن هذا  

ء خدمته ، الرصيد اجره األساسى مضافا اليه العالوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتها
  .وذلك بما اليجاوز أجر أربعة أشهر ، والتخضع هذه المبالغ الية ضرائب أو رسوم 

 تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات ويلغى كل حكم ورد على - ٢مادة  
 .خالف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم

تبارا من اليوم التالى  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اع-٣مادة  
 .لتاريخ نشره

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
 ديسمبر ٢الموافق (هـ ١٤١٢ جمادى األولى سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .م ١٩٩١سنة 
 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٩١/ ١٢ / ٧ مكررا فى ٤٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
 ..ة ، بهذه الموسوع١٩٩٣ لسنة ٣٤ ، أرفق بالقانون رقم ١٩٩٢لسنة ٣٤ قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أرفق بالقانون رقم )٢(



 

 ١٥٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١قانون رقم 

  (*)فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 ـ يجوز ألصحاب المحال التى يقتصر نشاطها على التعامل فى العاديات والسلع ١مادة  

ياحية التى ال تعتبر أثرا وفقا للقانون ويقبل على شرائها السياح عادة ، والتى يصدربتحديدها الس

قرار من وزير السياحة ، أن يتقدموا بطلب اصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها 

محال لبيع العاديات والسلع السياحية وذلك مقابل رسم تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون بما ال 

 .يجاوز خمسمائة جنيه 

ويجوز بناء على طلب أصحاب الشأن الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع السياحية  

 .التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كاألعياد والمعارض والموالد 

 .وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح التراخيص  

 : يشترط فى طالب الترخيص ما يأتى  ـ٢مادة  

 . ـ أن يكون مصرى الجنسية ١ 

 . ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ٢ 

 ـ  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ، ما لم ٣ 

 .يكن قد رد اليه اعتباره 

وال يجوز الترخيص لعديمى األهلية أو ناقصيها اال اذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص  

 .على اسم النائب الذى يكون مسئوال عن أية مخالفة ألحكام هذا القانون 

 .ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى األهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية المحل  

مشار اليه  ـ تكون لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الحاصلة على الترخيص ال٣مادة  

من هذا القانون عالمة مميزة توضع على وجهة المحل ومعارضه المرخص بها، ) ١(فى المادة 

 .ويصدر بتحديد شكلها قرار من وزير السياحة 

من هذا القانون ، على الجهة المختصة ) ١،٢(  ـ مع عدم االخالل بأحكام المادتين ٤مادة  

بمنح التراخيص  بوزارة السياحة  أن تبت فى الطلبات المقدمة اليها خالل ستين يوما على األكثر 

 .من تاريخ تقديم الطلب 

 .وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا  

 ـ عند التصرف فى المحل يكون النزول عن الترخيص بموافقة الجهة المختصة ، ٥مادة  

 بنقل الترخيص اليه وبذات وعلى المتنازل اليه خالل أسبوعين من تاريخ النزول أن يقدم طلبا

                                                           
  .١٩٩٢يناير سنة  ١٦ ىف ٣ العدد -   اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٥٦ 
 

من هذا القانون مرفقا به عقد النزول مصدقا على ) ٢(الشروط المنصوص عليها فى المادة 

 .توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق 

وعلى الجهة المختصة أن تبت فى الطلب خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويظل  

 .المرخص له مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على النزول 

من هذا القانون ، على من آلت اليهم ملكية ) ٢( ـ مع عدم االخالل بحكم المادة ٦مادة  

المحل بوفاة المرخص له ابالغ وزارة السياحة خالل ثالثين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم 

أحكام هذا القانون والقرارات وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئوال عن تنفيذ 

 .المنفذة له ، وعليهم اتخاذ اجراءات نقل الترخيص خالل أربعة أشهر من تاريخ الوفاة 

 : ـ يجب على المرخص له مراعاة اآلتى ٧مادة 

 ـ   وضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع االشارة اليه والى رقمه ١ 

 .بالالفتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية على األقل 

 ـ اخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن ادارة المحل  وبأى تغيير يطرأ فى هذا ٢ 

 .الشأن خالل شهر من تاريخ وقوعه 

 ـ  االعالن عن أسعار السلع بتثبيتها عليها فى مكان ظاهر باللغة العربية واحدى اللغتين ٣ 

 .االنجليزية أو الفرنسية على األقل 

 . ـ  امساك دفاتر لقيد جميع المعامالت التى يجريها ٤ 

 ـ  تقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة والسماح لموظفى هذه الوزارة ممن ٥ 

 .لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بدخول محالهم 

 ـ لوزير السياحة أو من يفوضه بعد سماع أقوال المرخص له وتحقيق دفاعه أن ٨مادة  

 :يصدر قرارا مسببا بغلق المحل اداريا بصفة مؤقتة فى الحالتين اآلتيتين 

 ـ اذا باع سلعا مغشوشة أو خالف األسعار المعلنة أو لم يورد السلع التى باعها فى ١ 

المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج ما لم يكن التأخير فى التوريد لسبب 

 .خارج عن ارادته 

من هذا القانون دون الحصول على ) ٣( ـ اذا وضع العالمة المنصوص عليها فى المادة ٢ 

 .ترخيص من وزارة السياحة 

ويستمر الغلق الى أن يصدر قرار من وزير السياحة أو أمر النيابة العامة  أو حكم المحكمة  

 .المختصة بفتح المحل ، على اال تزيد مدة الغلق على ثالثة أشهر 

 : ـ تلغى رخصة المحل فى األحوال اآلتية ٩مادة  

 . ـ  اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وانهاء  الترخيص ١ 

 . ـ  اذا غير نشاطه أو الغرض المخصص له ٢ 

 . ـ  اذا فقد أى شرط من شروط الترخيص ٣ 



 

 ١٥٧ 
 

 من هذا القانون )٣(ـ يعاقب كل من يضع العالمة المنصوص عليها فى المادة ١٠مادة  

دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن ألف جنيه وال تزيد على خمسة آالف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، ويجوز الحكم بغلق 

 .المحل لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر ، وتدخل فى حساب هذه المدة مدة غلق المحل اداريا 

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى ، يعاقب كل ١١مادة  

من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على ) ٧(من يخالف أحكام المادة 

 .ألفى جنيه 

ل ـ يكون لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العد١٢مادة  

باالتفاق مع وزير السياحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات وضبط كافة الجرائم 

 .بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 

ـ يصدر وزير السياحة الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ ١٣مادة  

 .العمل به 

ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى ١٤مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ). م١٩٩٢ يناير سنة ٦الموافق (  هـ ١٤١٢صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة  

 حسنى مبارك             



 

 ١٥٨ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢قانون رقم 

 عض أحكام قانون االستثماربتعديل ب

  (*) ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 ٢٣٠ من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٠يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة  

 : ، النص اآلتى ١٩٨٩لسنة 

يكون للعاملين نصيب فى أرباح شركات األموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون "  

والخاضعة ألحكامه ، والتى يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعية العامة لكل شركة 

 من هذه األربااح وال يزيد على %١٠بناء على اقتراح مجلس االدارة وذلك بما ال يقل عن 

 " .األجور السنوية للعاملين بالشركة 

 )المادة الثانية ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ). م١٩٩٢ يناير سنة ٦الموافق (  هـ ١٤١٢صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة  

 حسنى مبارك             

                                                           
  .١٩٩٢ يناير سنة ١٦ ىف ٣ العدد -   اجلريدة الرمسية (*)
 



 

 ١٥٩ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٣قانون رقم 

  (*)بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) األولى المادة( 

مع عدم االخالل باألحكام القضائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها  هيئة قناة السويس  

 متى كانت مطابقة ألحكام قرار ٣١/١٢/١٩٧٤للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 

  .١٢/٥/١٩٧٦مجلس ادارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 

 )المادة الثانية ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يناير سنة ٨الموافق (  هـ ١٤١٢ رجب سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك             

                                                           
  .١٩٩٢ يناير سنة ١٦ ىف ٣ العدد -اجلريدة الرمسية (*)
 



 

 ١٦٠ 
 

 ١٩٩٢ة  لسن٤قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية 

 العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول 

  (*)واستغالله فى منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق بلطيم بدلتا 

 . والخريطة الملحقة بها النيل البحرية وفقا للشروط المرفقة

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء من  

 .أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يناير سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٢ رجب سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك             

                                                           
  .١٩٩٢ يونيه سنة ٣٠ىف ) مكرر (٢٦ العدد -اجلريدة الرمسية (*)
 



 

 ١٦١ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٥قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية 

 لبترول وشركة  تكساكو لالستكشاف وادى النيل إنك فى شأن البحث العامة ل

  (*) صعيد مصر -عن البترول واستغالله فى منطقة  أسيوط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة تكساكو لالستكشاف وادى النيل  انك بشأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 

 . صعيد مصر وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها -أسيوط 

 )المادة الثانية ( 

 الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة باالستثناء تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى 

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يناير سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٢ رجب سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٩ىف ) تابع  ( ٢٨ العدد -اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٦٢ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية 

 العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة 

 واستغالله فى منطقة  فى شأن البحث عن البترول 

  (*)غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 

 .غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

تثناء من تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالس 

 .أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يناير سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٢ رجب سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١٩٩٢ ديسمرب سنة ٣ىف ) تابع (٤٩ العدد -اجلريدة الرمسية (*)
 



 

 ١٦٣ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٧قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية 

 العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء 

 ايجيبت ليمتد. ام . وتكساكوا كسبلوريشن شمال مصر انك وك 

 ول واستغالله فى منطقة  فى شأن البحث عن البتر

  (*)شمال سيناء البحرية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

. ام . وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكوا كسبلوريشن شمال مصر انك وك 

ايجيبت ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء البحريةوفقا للشروط 

 .المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

فقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء من تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المر 

 .أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يناير سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٢ رجب سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك             

                                                           
  .١٩٩٢ ديسمرب سنة ٣١ىف ) تابع (٥٣ العدد -  اجلريدة الرمسية (*)
 



 

 ١٦٤ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية 

 انك وشركة أموكو للزيت مصر . العامة للبترول شركة أيوك كو 

 ة  فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطق

  (*)بلطيم بدلتا النيل البحرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

انك وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى . وشركة أيوك كو 

 .منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء من  

 .ريع مخالف لها أحكام أى تش

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يناير سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٢ رجب سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك             

                                                           
  .١٩٩٣ مارس سنة ١٨ىف ) تابع (١١ العدد -  اجلريدة الرمسية (*)
 



 

 ١٦٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠قانون رقم 

  (*)) سوميد ( بإطالة مدة الشركة العربية ألنابيب البترول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من ) سوميد ( البترول تطال مدة الشركة العربية ألنابيب  

 الصادر بتأسيسها وفى ١٩٧٤ لسنة ٧تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .نظامها األساسى 

 )المادة الثانية ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م١٩٩٢ يناير سنة ٢٠الموافق (هـ ١٤١٢ رجب سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١٩٩٣ يناير سنة ٢٣ىف ) تابع (٤ العدد -  اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٦٦ 
 

  (*) ١٩٩٢ لسنة ١١قانون رقم 

 ١٩٧٢ لسنة ٤٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن إنشاء نقابة التجاريين

 ــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

) الفقرتان األولى والثانية  ( ٤٣ و ٤٠ و٣٦و) فقرة أولى  (٧يستبدل بنصوص المواد  

 بشأن انشاء نقابة التجاريين ، النصوص ١٩٧٢ لسنة ٤٠من القانون رقم ) ١٠( بند ٧٢و

 :اآلتية 

 ) :فقرة أولى( ـ ٧مادة  

. يقدم طلب القيد الى لجنة القيد بالنقابة بالشروط واألوضاع التى تقررها الالئحة الداخلية "  

وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها 

  ."وال يرد هذا الرسم اال فى حالة رفض طلب القيد 

  :٣٦مادة  

تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خالل شهر فبراير من كل عام فى "  

الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين 

قدره مائتان جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء 

مجلس النقابة العامة المكملين ، وخمسون جنيها بالنسبة ألعضاء مجالس الشعب وأعضاء 

 " .وتؤول حصيلة هذه المبالغ الى صندوق النقابة . مجالس النقابات الفرعية 

ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة النتخاب النقيب وأعضاء مجلس "  

الل خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة األربع السنوات النقابة المكملين خ

 ".المقررة لعضويتهم دون اجراء االنتخابات 

  :٤٠مادة  

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا الدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل "  

 .الشعب 

وتجرى االنتخابات عن طريق االنتخاب المباشر باالقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات  

الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة لألعضاء طبقا لما يراه مجلس ادارتها وبحيث يكون لكل منها 

لجنة فرعية لالنتخاب وصناديق مستقلة ، وذلك طبقا لألوضاع واالجراءات التى تحددها الالئحة 

 .الداخلية 

                                                           
  .١٩/٣/١٩٩٢ ىف ١٢مسية العدد   اجلريدة الر(*)



 

 ١٦٧ 
 

 ".المجلس بعد سنتين بالقرعة ألول مرة وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا  

 ) :فقرة أولى وثانية ( ـ ٤٣مادة  

على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خالل شهر يناير من كل سنة "  

 سنة ، يزاد الى ١٥رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 

 . سنة فأكثر ١٥أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 

ويخصص ثالثة أرباع قيمة االشتراكات لصندوق معاشات األعضاء والربع الباقى لصندوق  

 " .النقابة 

 ) :١٠بند( ـ ٧٢مادة  

من حصة وزارتى المالية واالقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات % ٢٠"  

 " .االدارية لعمليات االستيراد 

 )ثانية المادة ال( 

 المشار اليه ، ١٩٧٢ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٧٢ و ١٥ و ١٤: يضاف الى المواد  

 :النصوص اآلتية 

 ) :١١بند ( ـ ١٤مادة  

 ، ٤٣ ورسم االشتراك السنوى الوارد فى المادة ٧تعديل رسم القيد الوارد فى المادة "  

 فيما ال يجاوز ثالثة أمثال الفئات ٧٣ من المادة ٧وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 

 " .المنصوص عليها فى هذا القانون 

 -: فقرة ثانية -١٥مادة  

ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة النتخاب النقيب وأعضاء مجلس "  

النقابة المكملين خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة االربع السنوات 

 ".لمقررة لعضويتهم دون اجراء االنتخابات ا

 ) :١١بند ( ـ ٧٢مادة  

 :ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفى األحوال التالية "  

عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل : جنيهان  

 .من الضريبة على األرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية 

عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية : جنيهان  

وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات االدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة 

 .وذلك لمرة واحدة فقط 

 .ديد أو تعديل أو انشاء فروع تقدم للسجل التجارىعن كل طلب قيد أو تج: خمسة جنيهات  

 :ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات اآلتية  

 :شركات األموال ) أ(

 . ألف جنيه ٥٠٠ جنيها على رؤوس األموال حتى ١٢٥ 



 

 ١٦٨ 
 

 . ألف جنيه ٥٠٠ جنيها على رؤوس األموال أكثر من ٢٥٠ 

 :شركات األشخاص ) ب(

 . آالف جنيه ١٠ جنيها على رؤوس األموال حتى ٢٥ 

 . آالف جنيه ١٠ جنيها على رؤوس األموال أكثر من ٥٠ 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) .م١٩٩٢ مارس سنة ٩الموافق ( هـ ١٤١٢ رمضان سنة ٥ورية فى صدر برئاسة الجمه 

 حسنى مبارك            



 

 ١٦٩ 
 

 ١٩٩٢لسنة ١٢قانون رقم 

 بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات 

  (*)الميالد وعقود الزواج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميالد والزواج يفرض رسم  

 :اضافى على النحو التالى 

 .جنيه عن كل مستخرج قيد ميالد  

 .خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج  

 .ة واألمومة وتؤول حصيلة هذا الرسم الى ايرادات المجلس القومى للطفول 

 )المادة الثانية ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).م١٩٩٢الموافق أول أبريل سنة (هـ ١٤١٢رمضان سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك             

 

                                                           
  .١٩٩٢ مايو سنة ٢ ىف ١٨ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٧٠ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٣قانون رقم 

 ١٩٦٩ لسنة ٧٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن نقابة المهن التعليمية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 لسنة ٧٩ من القانون رقم ٦٦ ،٥٨ فقرة أولى ، ٤١ ، ١٣ يستبدل بنصوص المواد 

 : فى شأن نقابة المهن التعليمية النصوص اآلتية ١٩٦٩

 ـ على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده ١٣مادة  

عضوا بجدول النقابة ، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدى 

هذا االشتراك على أقساط شهرية متساوية ، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب 

 .النقابة بأداء رسم القيد واالشتراك المشار اليهما خصما من مستحقاته 

وفى حالة اعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضال عن قيمة  

 المشار اليه اشتراكا سنويا اضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها عن كل سنة االشتراك السنوى

 .من سنوات االعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج 

ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة االشتراك السنوى بما ال يجاوز ثالثة  

 .أمثال االشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون 

 تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة خالل الستة الشهور األولى - ـ فقرة أولى ٤١مادة  

 :من كل عام وتختص بالنظر فيما يلى 

 : تتكون موارد النقابة من - ٥٨مادة  

 .حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات واالعانات ) أ( 

سبعون قرشا :  ، ومن كل اشتراك يخصص١٣ المادة االشتراكات السنوية الواردة فى) ب( 

 .للنقابة العامة والمجلة 

 .ثالثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو االدارة التعليمية  

أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم االدارى أو الوحدة والباقى يخصص لصندوق  

 .المعاشات واالعانات 

حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات واالعانات بالفئات ) ج( 

 :اآلتية 

                                                           
  .١٩٩٢ مايو سنة ٢ ىف ١٨ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٧١ 
 

 ـ خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس ادارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة ١ 

 .لوزارة التربية والتعليم ، أو فروعها بالمحافظات ، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية

عن كل طلب التحاق برياض األطفال ومدارس التعليم االعدادى أيا كان  ـ مائة قرش ٢ 

 .نوعها ومدارس التعليم االبتدائى الخاصة 

 ـ جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى ، وما فى مستواه وجنيهان عند استالم ٣ 

ويتم تحصيل هذه الطوابع . االستمارة الدالة على النجاح فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها 

 .من تالميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل 

 . ـ مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة ٤ 

 ـ جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية ٥ 

 .وجنيهان عن كل طلب اعارة للخارج 

 عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية - ثالثون جنيها -ون جنيها  ـ خمس٦ 

مجلس ادارة النقابة العامة ، أو النقابة الفرعية ، أو اللجنة النقابية بالمراكز واألقسام االدارية ، 

 .على التوالى 

 :األنصبة والرسوم اآلتية ) د( 

 .من مكافأة االمتحانات مقربة الى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد % ٢ ـ ١ 

من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع % ١٠ ـ ٢ 

 .عضوا فى النقابة أو غير عضو 

من كل عالوة دورية ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن % ٥٠ ـ ٣ 

 .شهر واحد فقط 

ى عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم من القيمة المستحقة للمؤلف ف% ١٠ ـ ٤ 

 .بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة 

من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها % ٥ ـ ٥ 

 .وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر 

من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديالت وترميمات المنشآت التعليمية التى % ١ ـ ٦ 

 .تسند للقطاعين العام أو الخاص 

 ـ جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس االعدادية ، وثالثة جنيهات عن كل تلميذ ٧ 

مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى ، ويرتفع الرسم الى عشرين جنيها فى 

 .ختالف مراحلها ونوعياتها مدارس اللغات الخاصة على ا

من اجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص % ٢ ـ ٨ 

 .بمصروفات على اختالف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض األطفال 

 من هذا ٥٥ والمادة ١٧من المادة ) د(حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى البند ) هـ( 

 .القانون 



 

 ١٧٢ 
 

 .االيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط ) و( 

 .االعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة النقابة) ز( 

 .عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما ) ح( 

 : ـ يتكون مال الصندوق من الموارد اآلتية ٦٦مادة  

 .د الصندوق عند العمل بهذا القانون  ـ رصي١ 

 . ـ رسوم القيد فى الجدول ٢ 

 من هذا ٥٨من المادة ) ب(حصيلة االشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند  ـ٣ 

 .القانون

 من هذا ٥٨من المادة ) جـ( ـ حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند ٤ 

 .القانون 

 . من هذا القانون ٥٨من المادة ) د( ـ األنصبة والرسوم المقررة بالبند ٥ 

 .من هذا القانون ) ٥٥( ـ حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة ٦ 

 . ـ التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق ٧ 

 . ـ ما تقدمه الحكومة من اعانات للصندوق ٨ 

 . ـ حصيلة استثمار أموال النقابة ٩ 

 )المادة الثانية ( 

على جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد األنصبة والرسوم المشار اليها  

 . من هذا القانون للنقابة العامة ٥٨ ، ١٣بالمادتين 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) .م١٩٩٢ أبريل سنة ٢٣الموافق ( هـ ١٤١٢ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            



 

 ١٧٣ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٩قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية 

 لسنة ١٦ك كوانك على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم العامة للبترول وشركة ايو

 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة ١٩٧٨

للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغالله فى بعض مناطق خليج 

  (*)السويس ودلتا النيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

 ١٩٧٨ لسنة ١٦ن رقم وشركة ايوك كوانك على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانو

بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى بعض مناطق خليج 

 .السويس ودلتا النيل 

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقية المشار اليها قوة  

 .القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

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

 قوانينها ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من  
 ).م١٩٩٢مايو سنة ١١الموافق ( هـ ١٤١٢ ذى القعدة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك          

                                                           
  .١٩٩٢ نوفمرب سنة ٥ىف ) تابع (٤٥ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٧٤ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٠قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية 

العامة للبترول وفينكس ريسورسيز كومبانى أوف نطرون وانرون أويل ايجيبت ليمتد ومونيمنت 

  ١٩٨٩ لسنة ١٦ليمتد  على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ) ايجيبت ( ريسورسيز 

 فى شأن البحث عن البترول 

  (*)واستغالله فى منطقة النطرون بالصحراء الغربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس 

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وفينكس ريسورسيز كومبانى أوف نطرون وانرون أويل ايجيبت ليمتد ومونيمنت ريسورسيز 

  بالترخيص ١٩٨٩ لسنة ١٦ليمتد  على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ) ايجيبت (

لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فينكس 

ريسورسيز كومبانى أوف نطرون وشركة انرون أويل ايجيبت انك للبحث عن البترول واستغالله 

 .فى منطقة النطرون بالصحراء الغربية 

 )مادة الثانية ال( 

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقية المشار اليها قوة  

 .القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 ). م١٩٩٢مايو سنة ١١الموافق( هـ ١٤١٢ ذى القعدة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١٩٩٢ نوفمرب سنة ٥ىف ) أ( تابع ٤٥ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٧٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢١قانون رقم 
  (*)بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 م الشعبباس

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب األول

 انشاء الشركة

 ــــــــــ

وتتخذ شكل " الشركة المصرية لضمان الصادرات "  ـ تنشأ شركة تسمى ١مادة   

 .شركة مساهمة مصرية وتكون لها الشخصية االعتبارية المستقلة 

 ـ المركز الرئيسى للشركة مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة انشاء فروع لها داخل ٢مادة  

البالد أو فى الخارج كما يجوز أن يكون لها وكالء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج  حسبما 

 .تقتضى حاجة العمل 

 ـ الغرض األساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم ٣مادة  

تصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى ، وذلك عن طريق ضمان عمليات القطاع ال

تصدير السلع والخدمات الوطنية من األخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان 

 .المعتمدة من مجلس ادارة الشركة 

 .وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها األساسى  

 أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه - فى سبيل تحقيق أغراضها -ويجوز للشركة  

مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو األجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكمال 

أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى الى تحقيق أغراضها سواء داخل البالد أو 

 .شتريها  أو تساهم فى تأسيسها خارجها ، أو أن ت

 ـ للشركة أن تعيد الضمان أو التأمين على عملياتها ، ولها أن تقبل اعادة الضمان ٤مادة 

لديها على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتى من شأنها تشجيع وتنمية 

 .الصادرات المصرية 

 . ـ المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ٥مادة  

 الباب الثانى

 الهيكل المالى للشركة

 ـــــــــــــ

  ـ رأس المال١
                                                           

  .١٩٩٢ مايو سنة ٢١ ىف ٢١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ١٧٦ 
 

 ـ رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه  مصرى ورأس المال ٦مادة  

المصدر عشرة ماليين جنيه مصرى موزع على مائه ألف سهم ذات قيمة متساوية ، قيمة كل 

 .مائة جنيه مصرى سهم منها 

 :وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالى  

 نسبة المساهمة فى رأس المال االســــــــــم

 %٥٥ ...........البنك المصرى لتنمية الصادرات 

 %١٥ ......................بنك االستثمار القومى 

 %١٠ .......................شركة مصر للتأمين 

 %١٠ ......................شركة الشرق للتأمين 

 %١٠ ............شركة التأمين األهلية المصرية 

وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة االسمية لألسهم المكتتب فيها خالل ثالثين يوما من تاريخ  

سنوات على األكثر من هذا العمل بهذا القانون ، على أن يتم سداد باقى قيمة األسهم خالل ثالث 

 .التاريخ وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس االدارة 

من هذا القانون ، يجوز للبنوك وغيرها من األشخاص ) ٧(ومع مراعاة حكم المادة  

 االكتتاب فى أسهم الشركة فى - خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون -االعتبارية واألفراد 

. من رأس المال المصدر ، وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات % ٢٠حدود 

يتقاضاها البنك المذكور % ١ويتم االكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة األسمية للسهم مضافا اليها 

وتخصص األسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب االكتتاب ، وعند التزاحم توزع . مقابل المصاريف 

 .متزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم األسهم بين ال

 ـ  أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون ٧مادة  

 .سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها للمصريين

  ـ السندات٢

ـ  تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك االستثمار ٨مادة  

القومى بالكامل وتستهلك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها ويكون اصدار هذه السندات 

 .على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد اصدارها وسعر العائد المستحق باالتفاق بين الشركة والبنك

ار األول لسندات ضمان ويكتتب بنك االستثمار القومى عند تأسيس الشركة فى االصد 

وتحدد الجمعية التأسيسية % ٥الصادرات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى بعائد سنوى مقداره 

 .للشركة طريقة ومواعيد الدفع 

  ـ النظام المالى للشركة٣

 : ـ تتكون الموارد المالية األخرى للشركة من ٩مادة  

 ـ الموارد التى تخصصها لها الدولة واالعتمادات المالية التى تدرجها فى الموازنة العامة ١ 

لتشجيع وتنمية الصادرات والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقق األخطار 



 

 ١٧٧ 
 

التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها ، وتلتزم الشركة بالشروط واالوضاع والتعليمات 

 .المقترنة بتخصيص تلك الموارد واالعتمادات 

 . والتسهيالت االئتمانية التى تحصل عليها الشركة  ـ القروض٢ 

 . ـ المنح والهبات التى يقرر مجلس ادارة الشركة قبولها ٣ 

ـ تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أن ١٠مادة 

 .تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية 

ـ تؤول الى الخزانة العامة حصة من األرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية ١١مادة  

من رأس % ٥العامة سنويا بعد تجنيب االحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح ال يقل عن 

 .المال المدفوع على المساهمين والعاملين 

ارة الحد األقصى االجمالى االلتزامات التى تتحملها الشركة بناء ـ يحدد مجلس االد١٢مادة  

 .على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما ال يخل بسالمة المركز المالى للشركة 

 ـ يعهد بمراجعة حسابات الشركة سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد ١٣مادة  

أتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه 

 .ضروريا لهذه المراجعة من أوراق ودفاتر وبيانات 

 . ـ دون اخالل بأحكام قانون العقوبات ، تعتبر أموال الشركة أمواال خاصة ١٤مادة 

 الباب الثالث 

 ادارة الشركة

  ـ مجلس االدارة١

ن األعضاء وذلك على النحو  ـ يشكل مجلس ادارة الشركة من عدد فردى م١٥مادة  

 :التالى

 ـ رئيس مجلس االدارة ، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح ١ 

واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس ادارة البنك المصرى . وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 

 .لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس االدارة األول 

 ـ  أحد المديرين العاملين بالشركة ، يعين بقرار من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية ٢ 

 .بناء على ترشيح رئيس مجلس االدارة 

 ـ اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو االقتصادية ، تعينهما الجمعية ٣ 

 .العامة بناء على ترشيح من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية

عضاء ال يقل عن خمسة وال يجاوز سبعة ، يمثلون رأس المال تختارهم  ـ عدد من األ٤ 

 .الجمعية العامة للشركة 

ومع ذلك تكون مدة مجلس االدارة . وتكون مدة مجلس االدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد  

. األول خمس سنوات ، ويبين النظام األساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس االدارة



 

 ١٧٨ 
 

وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدالت الحضور والمزايا األخرى المقررة ألعضاء 

 .المجلس 

ـ مجلس ادارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها واصدار القرارات ١٦مادة 

 :التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها ، وله فى سبيل ذلك على األخص ما يأتى 

 . ع السياسة العامة لنشاط الشركة  ـ وض١ 

 ـ اعداد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وطريقة توزيع األرباح واعداد تقرير ٢ 

 .المجلس عن نشاط الشركة 

 . ـ اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة ٣ 

 . ـ الموافقة على الهيكل التنظيمى للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس االدارة ٤ 

 ـ اصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية ٥ 

 .وأساليب االدارة وبرامج العمل 

 . ـ النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة ٦ 

 ـ اعداد الدراسات واالقتراحات الالزمة بالنسبة الى المسائل التى ينص هذا القانون أو ٧ 

 .ركة األساسى على اعتمادها من الجمعية العامة نظام الش

 . ـ النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس االدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة ٨ 

وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته ، وله أن  

 .يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته 

 ـ يعقد مجلس االدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على األقل كل سنة ١٧مادة  

ويجوز عند االقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه، وال تكون اجتماعات 

المجلس صحيحة اال بحضور أغلبية األعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية 

 .ألعضاء الحاضرين على األقل، وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أصوات ا

ـ يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة فى عالقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون ١٨مادة  

مسئوال عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وتنفيذ قرارات مجلس 

 .االدارة واقتراح لوائح الشركة وعرضها على مجلس االدارة القرارها 

ولرئيس مجلس االدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالشركة فى مباشرة  

 .بعض اختصاصاته 

 .ـ تتبع الشركة أساليب االدارة وفقا للوائح التى يقرها مجلس االدارة١٩مادة  

  ـ الجمعية العامة٢

العامة للشركة من ممثلين عن األشخاص االعتبارية المساهمة  ـ تشكل الجمعية ٢٠مادة  

 .فى الشركة ومن المساهمين من االفراد سواء حضروا بطريق األصالة أو النيابة 

ويرأس الجمعية العامة وزير االقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه ، ويحضر  

اجتماعاتها أعضاء مجلس ادارة الشركة بما ال يقل عن النصاب الالزم لصحة اجتماعات المجلس 



 

 ١٧٩ 
 

، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات االقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، 

والتخطيط ، تختاره الجهة التى يمثلها على أال تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية، ويكون 

ات حول الموضوعات المطروحة لهؤالء جميعا االشتراك فى مداوالت الجمعية وابداء المالحظ

 .دون أن يكون لهم صوت معدود 

 : ـ تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى ٢١مادة  

 . ـ  اقرار الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتوزيع األرباح ١ 

 . ـ اعتماد تقرير مجلس االدارة عن نتائج أعمال الشركة ٢ 

 . ـ اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة ٣ 

 . ـ الترخيص باستخدام المخصصات فى غير األغراض المخصصة لها ٤ 

 :وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى  

 . ـ تعديل النظام األساسى بما ال يخرج عن أحكام هذاالقانون ١ 

 . ـ تقرير زيادة رأس المال المرخص به ، بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة ٢ 

 . ـ تخفيض رأس المال المصدر ، بناء على اقتراح مجلس االدارة ٣ 

 . ـ  اطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها ٤ 

كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب األحوال بجميع المسائل األخرى  

المنصوص على اختصاصها بها طبقا ألحكام هذا القانون أو النظام األساسى للشركة ويحدد النظام 

األساسى كيفية دعوة الجمعية العامة لالنعقاد والنصاب الالزم الجتماعها واألغلبية التى تصدر بها 

القرارات فى االجتماعات العادية وغير العادية ، وبدل حضور جلسات الجمعية ، وجميع األمور 

 .األخرى المتعلقة بالجمعية العامة 

 الباب الرابع

 أحكام عامة

 ـ تعفى وثائق الضمان التى تصدرها الشركة وما تتقاضاه من أقساط من ضريبة ٢٢مادة  

 .الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم 

 ـ يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع ٢٣مادة  

وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك واداراته . وتنمية الصادرات الوطنية 

 .المتخصصة من خدمات وخبرات 

 ـ يدعو وزير  االقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة لالجتماع ٢٤مادة  

خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام 

نون واختيار أعضاء مجلس االدارة الممثلين األساسى للشركة بما ال يتعارض مع أحكام هذا القا

لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك االستثمار القومى لقيمة سندات الضمان الخاصة 

من هذا القانون ، كما تصدر الجمعية التأسيسية ) ٨(المكتتب فيها والمشار اليها فى المادة 
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قرارها فى المسائل األخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتى يحددها وزير االقتصاد والتجارة 

 .الخارجية فى الدعوة الى االجتماع 

 باصدار قانون شركات ١٩٨١ لسنة ١٥٩ ـ تخضع الشركة ألحكام القانون رقم ٢٥مادة  

المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص 

 .تعارض مع أحكامه خاص فى هذا القانون وبما ال ي

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ   ـ ٢٦مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) .م١٩٩٢مايو سنة١١الموافق ( هـ ١٤١٢ ذى القعدة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            



 

 ١٨١ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٢قانون رقم 

  (*)فى شأن مركزتنمية الصادرات المصرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

ركز تنمية الصادرات تنشأ هيئة عامة تتبع وزير االقتصاد والتجارة الخارجية تسمى م 

المصرية ، يكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية االعتبارية ، ويجوز للهيئة 

 .أن تنشىء فروعا لها داخل الجمهورية 

 )المادة الثانية ( 

يهدف المركز الى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات ، وله فى سبيل  

 : تحقيق هذا الغرض أن يباشر االختصاصات التالية 

 ـ اقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية  والتسويقية الدولية ١ 

 .والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج

 ـ اعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات االستيعابية لألسواق ٢ 

 والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى األسواق العالمية للسلع والخدمات الخارجية ،

 .التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية ، وذلك بالتنسيق مع األجهزة المعنية 

 ـ تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية واالمتيازات والتفضيالت الجمركية ٣ 

 .وغير الجمركية والخدمية فى األسواق الخارجية ، وذلك بالتنسيق مع األجهزة المعنية

 ـ اقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية  الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع ٤ 

 .مستوى الكفاءات الفنية واالدارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى 

نب بمجاالت االستثمار فى  ـ المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين واألجا٥ 

المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى اعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه 

 .المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل االستثمارى بغرض التصدير 

 ـ المساهمة فى اعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول ٦ 

 .األخرى ، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى 

 ـ متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل ٧ 

 .تفاديها 

                                                           
  .١/٦/١٩٩٢ىف ) مكرر  ( ٢٢ اجلريدة الرمسية العدد (*)
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 ـ القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى األسواق الخارجية لالنتاج التصديرى المصرى ٨ 

ع األجهزة المعنية ، وله فى سبيل سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق م

 :تحقيق ذلك ما يلى 

 .تنظيم البعثات الترويجية لألسواق الخارجية ) أ(  

تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض واألسواق الدولية ، ) ب( 

 .وكذا تنظيم األسابيع التجارية والترويجية 

تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محالت السالسل الكبرى ) ج( 

 .لزيارة مواقع االنتاج والتسويق المصرية 

 .تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج ) د( 

  ـ تنمية التعاون مع المنظمات الدولية واالقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط ٩ 

 .ية بالتنسيق مع األجهزة المعنية الصادرات المصر

 ـ المساهمة فى اعداد الدراسات الالزمة النشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من ١٠ 

القطاعين العام والخاص االنتاجى ألهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير 

 .التقليدية 

ـ المساهمة فى اعداد الخطة التصديرية العامة للدولة ، وكذا الخطط التصديرية ١١ 

 .للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز 

 

 

 )المادة الثالثة (

يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير االقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز  

من رئيس مجلس الوزراء على أن التنفيذى للمركز أمينا له ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار 

 .يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء 

 )المادة الرابعة ( 

يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز ، ويتولى مجلس ادارة  

 .المركز تحديد تلك الجهات 

 )المادة الخامسة ( 

يكون للمركز جهاز تنفيذى ، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتولى  

رئيس الجهاز التنفيذى للمركز ادارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صالته بالغير ، 

ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه الزما من قرارات 

 .ن أجلها المركز لتحقيق األغراض التى أنشئ م

 )المادة السادسة ( 
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مجلس االدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع  

السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على 

 :األخص ما يأتى 

 . ـ وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة١ 

 ـ الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس ٢ 

 .االدارة 

 . ـ اقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول الزمنى الالزم لتنفيذه ٣ 

تابعة تنفيذها مع الجهات  ـ اقرار التوصيات الفنية الالزمة لتنشيط الصادرات وتنميتها وم٤ 

 .المختصة 

 ـ اصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم الشئون المالية واالدارية والفنية للمركز دون ٥ 

 .التقيد باللوائح الحكومية 

 ـ وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدالت ٦ 

الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد  المعمول بها 

 .فى الدولة وبما ال يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير 

 . ـ تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير ٧ 

ويجوز لمجلس االدارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من  

تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا ألحكام قانون 

 ، والقرارات المنفذة له ١٩٧٨ لسنة ٤٧نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 .وفى حدود االعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز 

 )المادة السابعة ( 

يجتمع مجلس االدارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل  

شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة 

به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ 

 .القرارات 

اد المجلس صحيحا اال بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء وال يكون انعق 

 .الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 )المادة الثامنة ( 

تبلغ قرارات مجلس ادارة المركز الى وزير االقتصاد والتجارة الخارجية العتمادها ، وتعتبر  

نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ ابالغه دون اعتراض عليها ، فاذا اعترض عليها 

كلها أو بعضها أعيدت الى مجلس االدارة العادة النظر فيها ، فاذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية 

 .ثلثى األعضاء أصبحت نافذة 
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 )المادة التاسعة ( 

 :تتكون موارد المركز مما يأتى  

 .موازنة العامة للدولة  ـ االعتمادات المخصصة للمركز فى ال١ 

 ـ التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات ٢ 

 .والمنظمات الدولية واالقليمية والثنائية 

 . ـ المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص  ٣ 

 . ـ حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز ٤ 

 

 )المادة العاشرة ( 

تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات  

وتبدأ السنة المالية للمركز . التجارية وذلك دون التقيد باألحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة 

 .مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها 

 

 

 )المادة الحادية عشرة ( 

لمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز االدارى وفقا ألحكام قانون الحجز ل 

 .االدارى 

 

 )المادة الثانية عشرة ( 

 بانشاء مركز تنمية الصادرات ١٩٧٩ لسنة ٤٧٥يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام ١٩٨٦ لسنة ٧١المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .هذا القانون 

 )المادة الثالثة عشرة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ أول يونية سنة الموافق(  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك            



 

 ١٨٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٣قانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية واالثبات فى المواد المدنية والتجارية 

والعقوبات واالجراءات الجنائية وحاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية 

 ورسوم 

  (*)التوثيق فى المواد المدنية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

" خمسمائة جنيه " وعبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة " خمسة آالف جنيه " تستبدل عبارة  

 ٢٧٧ و٤٧ و ٤٣ و ٤٢ و ٤١أينما وردتا ، أو أيهما ، فى المواد " خمسين جنيها " بعبارة 

 . من قانون المرافعات المدنية  والتجارية ٤٨٠ و ٣٨٠و

ألف "  وعبارة ٩١٩فى المادة " ستين جنيها " بعبارة " ثالثمائة جنيه " " كما تستبدل عبارة  

ثالثة آالف " بعبارة " خمسة آالف جنيه "  ، وعبارة ٩٤٣فى المادة " مائة جنيه " بعبارة " جنيه 

" وعبارة " خمسين جنيها " بعبارة " خمسمائة جنيه "  وعبارة ٩٧٣ و ٩٧٢فى المادتين " جنيه 

 . من ذات القانون ٩٨٧فى المادة " مائة جنيه " بعبارة" ألف جنيه 

 )المادة الثانية ( 

الفقرتان الثانية  (٩٩و ) فقرة أولى  ( ٨٢و  ) ١بند ( ٣٧يستبدل بنصوص المواد  

 ١٥٣و )  فقرة أولى ١٥٢و ) فقرة ثانية ( ١٥١ و ١٣٠و ) فقرة أولى  ( ١٠٤و ) والثالثة

) فقرة أولى  ( ١٩٩و )  فقرة أولى ١٩٧ و١٩٤ و ١٦٤ و ١٦٢و ١٥٩ و ١٥٧ و ١٥٥و

) فقرة أولى  ( ٤٩٥ و ٣٧٨ و ٢٢١ و ٢١٢) فقرة ثانية  (٢١٠و ) فقرة أولى  ( ٢٠١و

من قانون المرافعات )  فقرة ثانية  ( ١٠٣١ و ١٠٣٠ و٩٧٤ و ٨٩٥و) فقرة أولى  (٤٩٩و

 :المدنية والتجارية النصوص اآلتية 

 ) :١(بند ) ٣٧(مادة  

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار ، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار  

 كان العقار مبنيا ، فان كان من ثالثمائة مثل من قيمة الضريبة األصلية المربوطة عليه اذا

 .األراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة األصلية 

 .فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة المحكمة قيمته  

 :فقرة أولى ) ٨٢(مادة  

                                                           
  .١/٦/١٩٩٢ىف ) مكرر  ( ٢٢ اجلريدة الرمسية العدد (*)



 

 ١٨٦ 
 

اذا لم يحضر المدعى وال المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم  

فيها ، واال قررت شطبها ، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد خصوم السير فيها ، أو لم 

 .يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن 

 :الفقرتان الثانية والثالثة ) ٩٩(مادة  

ويجوز للمحكمة بدال من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة التجاوز  

 .ة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه ثالث

واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خالل الثالثين يوما التالية  

 .النتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 

 :فقرة أولى ) ١٠٤(مادة  

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ، ومع مراعاة أحكام قانون  

المحاماة ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة 

أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها 

 .بذلك نهائيا 

 القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية  ـ ينقطع سير الخصومة بحكم١٣٠مادة  

الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، اال اذا كانت الدعوى قد 

 .تهيأت للحكم فى موضوعها 

ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجال العالن من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه  

 أن تكلفه - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة -سبب االنقطاع ، وجب على المحكمة 

باالعالن خالل أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خالل هذا األجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع 

 .سير الخصومة  منذ تحقق سببه 

وال تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، وال بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة  

تمنح أجال مناسبا للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيال أن 

 .جديدا خالل الخمسة عشر يوما التالية النقضاء الوكالة األولى 

 :فقرتان ثانية وثالثة ) ١٥١(مادة  

فاذا كان الرد فى حق قاضى منتدب الجراء من اجراءات االثبات ، فيقدم الطلب خالل ثالثة  

أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد ، فان كان صادرا فى غيبته 

 .تبدأ األيام الثالثة من يوم اعالنه به 

ويجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم  

 .يعلم بها اال بعد مضى تلك المواعيد 

 :فقرة أولى ) ١٥٢(ة ماد 



 

 ١٨٧ 
 

ال يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد نفس  

القاضى فى ذات الدعوى ، وال يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى 

 . من هذا القانون ١٦٢المنصوص عليه فى المادة 

 يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده - ١٥٣مادة  

، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد 

 .على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له 

 .ها على سبيل الكفالة وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جني 

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو االبتدائية احدى دوائر محكمة  

 .االستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة االبتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده 

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة االستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة  

 .االستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب األحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها 

 ـ يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما ١٥٥مادة  

قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خالل أربع وعشرين ساعة ، وعلى 

 .ئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا ، وأن يرسل صورة منه الى النيابة الر

 ـ فى غير األحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ االجراءات ١٥٧مادة  

 :التالية

اذا كان المطلوب رده  أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو االبتدائية قام رئيس المحكمة ) أ( 

االبتدائية بارسال األوراق الى رئيس محكمة االستئناف المختصة فى اليوم التالى النقضاء الميعاد 

. 

 تعيين الدائرة ١٥٣ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا ألحكام المادة  

 .التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها 

لخصوم فى الدعوى األصلية بالجلسة المحددة يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى ا) ب( 

لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة األخيرة من 

  .١٥٢المادة 

تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى ) ج( 

موعد ال يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، ومالحظات 

 .القاضى عند االقتضاء أو اذا طلب ذلك ، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى 

 .وال يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، وال توجيه اليمين اليه  

 .يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ) د( 

 طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، وال يترتب على تقديمه وال يقبل 

 .وقف نظر طلب الرد 



 

 ١٨٨ 
 

وفى جميع األحوال ال يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد اال مع الطعن فى  

 .الحكم الصادر فى الدعوى األصلية 

 ـ تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، ١٥٩مادة  

أو اثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه 

 فعندئذ ١٤٨ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 

 .يجوز ابالغ الغرامة الى ألف وخمسمائة جنيه 

 .عدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وفى كل األحوال تت 

ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة األولى أو اذا كان  

 .التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته 

 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى األصلية الى أن يحكم فيه ، ومع ١٦٢مادة  

 .ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدال ممن طلب رده 

 ـ ال يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث ال ١٦٤مادة  

 .يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى األصلية أو طلب الرد 

ه فى استصدار  ـ فى األحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وج١٩٤مادة  

أمر ، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو الى رئيس الهيئة 

التى تنظر  الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب 

وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات 

 .المؤيدة لها 

 :فقرة أولى ) ١٩٧(مادة  

لذوى الشأن ، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة ، اال اذا نص القانون على خالف ذلك  

. 

 :فقرة أولى ) ١٩٩(مادة  

لذوى الشأن ، بدال من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى اآلمر ،  

 .عتادة لرفع الدعوى ، وال يمنع من ذلك قيام الدعوى األصلية أمام المحكمة باالجراءات الم

 :فقرة أولى ) ٢٠١(مادة  

استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع األحكام الواردة فى المواد التالية  

، اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال األداء ، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين 

 .المقدار ، أو منقوال معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره 

 :فقرة ثانية ) ٢١٠(مادة  

وعلى الدائن خالل ثمانية األيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب األداء وصحة اجراءات  

 .الحجز الى القاضى المذكور ، واال اعتبر الحجز كأن لم يكن 



 

 ١٨٩ 
 

ز الطعن فى األحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهى بها  ـ ال يجو٢١٢مادة  

الخصومة اال بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا األحكام الوقتية والمستعجلة 

والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، واألحكام الصادرة بعدم االختصاص 

واالحالة الى المحكمة المختصة ، وفى الحالة األخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى 

 .أن توقفها حتى يفصل فى الطعن 

 ـ يجوز استئناف األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى ٢٢١مادة  

بسبب مخالفة قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطالن فى الحكم ، أو بطالن 

 .فى االجراءات أثر فى الحكم 

وعلى المستأنف فى هذه األحوال أن يودع خزانة المحكمة االستئنافية عند تقديم االستئناف  

على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيها ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا 

 .أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن 

وال يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا االيداع ، وتصادر الكفالة  

 .بقوة القانون متى حكم بعدم جواز االستئناف لعدم مخالفة قواعد االختصاص أو النتفاء البطالن

 ـ اذا كانت قيمة األشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر ٣٧٨مادة  

خمسة آالف جنيه وجب االعالن عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية الحجز تزيد على 

المقررة لنشر االعالنات القضائية ، ويذكر فى االعالن يوم البيع وساعته ومكانه ونوع األشياء 

 .المحجوزة ووصفها باالجمال 

ويجوز للدائن الحاجز ، أو المدين المحجوز عليه ، اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على الفى  

 .جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة 

 :فقرة أولى ) ٤٩٥(مادة 

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة االستئناف التابع لها القاضى ، أو عضو  

النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله فى ذلك توكيال خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع 

 .ئتى جنيه على سبيل الكفالة ما

 :فقرة أولى ) ٤٩٩(مادة  

اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة ال تقل عن  

مائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا 

قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف 

 .وببطالن تصرفه 

 ـ يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية ، وكذلك طلب بطالن الزواج، ٨٩٥مادة  

أو التفريق الجسمانى ، أو التطليق ، أو المتعة ، الى المحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها موطن 

 .المدعى عليه 



 

 ١٩٠ 
 

 من أحكام المادتين السابقتين ، يكون القرار انتهائيا فى مسائل  ـ استثناء٩٧٤ مادة  

النفقة ، اذا كان المبلغ المطلوب ، أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب ال يزيد 

على ثالثمائة جنيه سنويا ، وفى مسائل األتعاب واألجور واالذن بالتصرف اذا كان المبلغ 

المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره أو اذا كانت قيمة المال موضوع االذن فى 

 . على حسب األحوال ٤٧ ، ٤٢حدود النصاب االنتهائى المذكور فى المادتين 

 .وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالى نهائيا ، اذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها  

.  على الملفات والدفاتر والسجالت واألوراق  ـ يجوز لذوى الشأن ، االطالع١٠٣٠مادة  

وتسلم لهم صور منها ، أو شهادات بمضمونها باذن من القاضى أو رئيس المحكمة ، أو أحد 

 .أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على األقل 

 :فقرة ثانية ) ١٠٣١(مادة  

ويجوز له باذن من القاضى ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة  

وكيل نيابة على األقل ، االطالع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من أوراقها 

 .والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها 

 )المادة الثالثة (

 من ١٧١ و ١١٥ و ٨٤ و ٦٨ و ٤٣ و ١٣" تضاف البنود والفقرات التالية الى المواد  

 :مدنية والتجارية ، وذلك على النحو التالىقانون المرافعات ال

 : فقرتان أخيرتان ٩بند ) ١٣(مادة  

ويجب على المحضر خالل أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة  

أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم 

الوصول ، يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، ويعتبر 

االعالن منتجا آلثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق 

المعلن اليه ، فال يبدأ هذا الميعاد اال من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج ، 

 توقيعه على ايصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استالم الصورة، أو التوقيع على أصلها أو

 .باالستالم 

 .ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات االرسال بالبريد وكيفية أدائها 

  :٤بند ) ٤٣(مادة 

 .الدعاوى المتعلقة بالمطالبة باألجور والمرتبات وتحديدها  

 :فقرة ثالثة ) ٦٨(مادة  

وال تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى ، اال باعالن صحيفتها الى المدعى عليه ما لم  

 .يحضر بالجلسة 

 :فقرة ثالثة ) ٨٤(مادة  



 

 ١٩١ 
 

وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر اعالن الشخص االعتبارى العام ، أو الخاص فى مركز  

 .ال ، اعالنا لشخصه ادارته ، أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب األحو

 

 :فقرة ثالثة ) ١١٥(مادة  

واذا تعلق األمر باحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو  

بشخص اعتبارى عام ، أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها 

 .فى صحيفة الدعوى 

 :فقرتان أخيرتان ) ١٧١(مادة  

واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خالل فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد  

ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، باعالنها ، أو بايداعها قلم الكتاب من أصل 

وصور بعدد الخصوم أو وكالئهم ، بحسب األحوال، وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير 

 .كتاب باستالم األصل والصور وتاريخ ذلك عليها من قلم ال

ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على األصل باالستالم ، وال يجوز  

سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر 

 .رئيس المحكمة بغير ذلك 

 

 )المادة الرابعة ( 

 ١٧٤و ) مكررا (٤٤يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقمى  

 :، نصاهما اآلتيان ) مكررا ( 

 يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات -مكررا ) ٤٤(مادة  

 فورا بعد سماع الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ

أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات الالزمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة 

 .بدرجة رئيس نيابة على األقل 

 .وعلى النيابة العامة اعالن هذا القرار لذوى الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره  

وفى جميع األحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص باألمور  

المستعجلة ، بدعوى ترفع باالجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعالنه 

بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء 

 .الى أن يفصل فى التظلم على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه 

مكررا ـ يعتبر النطق باألحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهى بها ) ١٧٤(مادة  

الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، اعالنا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات ـ أو 

قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات ألى سبب من األسباب بعد حضورهم 



 

 ١٩٢ 
 

، أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعالن الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب 

 .مسجل مصحوب بعلم الوصول 

 )المادة الخامسة ( 

 فقرة أولى ٩٧ فقرة ثانية و٦٨ و ١٤تزاد الى عشرة أمثالها قيمة الغرامات فى المواد  

 فقرة ثانية و ٢٣١ فقرة ثانية و ١٨٨ فقرة ثانية و١١٥أولى و فقرة ١١٠ فقرة أولى و٩٩و

 فقرة أولى ١٠٠٠ و ٩٩٧ و ٩٩٦ و ٩٩٤ و ٩٨٢ و ٣٩٧ و ٣٢٤ و ٣١٥ و ٢٥٧ و٢٤٦

 ٥٦ و ٤٣ فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وفى المواد ١٠٠٩ و ١٠٠١و 

 فقرة ثالثة وخامسة من ١٥٢ فقرة ثالثة و ١٤٨ و ١٤٥ و ٨٠ فقرة أولى و٧٨فقرة أولى و

 فقرة ثانية من القرار بقانون رقم ٣٦قانون االثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وفى المادة 

 . فى شأن حاالت واجراءات الطعن بالنقض ١٩٥٩ لسنة ٥٧

 فقرة أولى من ٢٥٤ فقرة ثالثة و ٢٤٣وتزداد الى خمسة أمثالها قيمة الكفالة فى المادتين  

 لسنة ٥٧ فقرة أولى من القرار بقانون رقم ٣٦ون المرافعات المدنية والتجارية والمادة قان

 . المشار اليه ١٩٥٩

 )المادة السادسة  ( 

 باالحالة الى المواد ٤ ، ٢ ، ١ بند ٢٤١ و ٣٦٥ و ٢٤٢ و ٩تستبدل االحالة الى المواد  

 و ٩٥٥ و ٨٨٠ و ٨٦٩ الواردة فى المواد ٤ ، ٢ ، ١ فقرة ٤١٧ و ٥١١ و ٤١٨ و ١٠

 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية١٠٢٤

 )المادة السابعة ( 

 من ٦١ و ٦٠الواردة فى المادتين " عشرين جنيها " بعبارة " مائة جنيه " تستبدل عبارة  

 .قانون االثبات فى المواد المدنية والتجارية 

 )المادة الثامنة ( 

مادة الخامسة من قانون االثبات فى المواد المدنية يستبدل بنص الفقرة الثانية من ال 

 :والتجارية ، النص اآلتى 

 .يجب اعالن األوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء االثبات واال كان العمل باطال  

 )المادة التاسعة ( 

 من القرار ٣٤الواردة فى المادة " أربعين يوما " بعبارة " ستين يوما " تستبدل عبارة  

 . فى شأن حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ١٩٥٩ لسنة ٥٧بقانون رقم 

 :منه ، النص اآلتى ) مكررا  ( ٣٦ويستبدل بنص المادة  

 : مكررا ٣٦مادة  

 ـ يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية ، أن ١ 

م الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ، يطلب فى مذكرة اسباب الطعن وقف تنفيذ الحك

 .ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة 



 

 ١٩٣ 
 

وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد ال  

يجاوز ستة شهور ، وتحيل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خالل األجل الذى تحدده 

 .لها 

 ـ تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة ٢ 

الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكال ، أو 

لها فى هذه موضوعا ، ولتقرير احالة الطعون األخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة ، و

 .الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن 

 ـ ويجوز للمحكمة فى جميع األحوال ، اذا أمرت بوقف التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة ، ٣ 

 .أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن 

 

 

 

 )المادة العاشرة ( 

 بالرسوم القضائية ورسوم ١٩٤٤ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٤يضاف الى نص المادة  

 :التوثيق فى المواد المدنية فقرة أخيرة ، نصها اآلتى 

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا  

 لسنة ١٣٧  من قانون العمل الصادر بالقانون رقم٦الرسم لالعفاء المنصوص عليه فى المادة 

١٩٨١.  

 

 )المادة الحادية عشرة ( 

 مكررا ٣٧٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادة ١٦١ و ١٦٠تلغى المادتان  

 . من قانون االجراءات الجنائية ٢٥٠من قانون العقوبات والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية " وجاهيا " و " مانعة " و " الديوان " كما تلغى عبارات  

  فى شأن حاالت واجراءات الطعن ١٩٥٩ لسنة ٥٧أينما وردت فى نصوص القرار بقانون رقم 

 .أمام محكمة النقض 

 

 )المادة الثانية عشرة (  

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت  

 .صاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها من اخت

وتكون االحالة الى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار االحالة اعالنا للخصوم  

الذين حضروا احدى الجلسات ، أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات 



 

 ١٩٤ 
 

ألى سبب من األسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة ، وفى هذه الحالة يقوم قلم الكتاب 

 .باعالن الخصوم بالقرار بكتاب  مسجل مصحوب بعلم الوصول 

وال تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجلة  

 .للنطق بالحكم 

 

 )المادة الثالثة عشرة (

  .١٩٩٢نون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة ينشر هذا القا 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك            



 

 ١٩٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٤قانون رقم 

 ١٩٧٤ لسنة ٦٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 بانشاء ١٩٧٤ لسنة ٦٧ القانون رقم من) بند ثانيا  ( ٥١ و ١٦يستبدل بنص المادتين  

 :نقابة المهن الفنية التطبيقية ، النصان اآلتيان 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خالل الستة الشهور األولى "  ـ ١٦مادة  

 .من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة 

وال يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا اال اذا حضر االجتماع نصف عدد  

األعضاء الممثلين على األقل ، فاذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة ، دعيت الجمعية 

العمومية الى اجتماع ثان خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  االجتماع األول ويكون اجتماع 

دعوة الى االجتماع حتى على األقل وتكرر ال% ٥٠الجمعية العمومية الثانى صحيحا اذا حضره 

 " .يكتمل هذا النصاب 

 :على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو اآلتى" ـ ) بند ثانيا  ( ٥١مادة  

 " .اثنا عشر جنيها سنويا ) أ( 

 )المادة الثانية ( 

 المشار اليه ، فقرة أخيرة ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٥١يضاف الى نص المادة  

 :نصها اآلتى 

للجمعية العمومية للنقابة أن ترفع رسم االشتراك بما ال يجاوز " ـ ) فقرة أخيرة  ( ٥١مادة  

فى المرة الواحدة على أال يجاوز ثالثة أمثال رسم االشتراك المنصوص عليه فى هذا % ٥٠

 " .القانون 

 

 )المادة الثالثة ( 

 .خ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاري 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ  ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١/٦/١٩٩٢ىف ) مكرر  ( ٢٢ اجلريدة الرمسية العدد (*)



 

 ١٩٦ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

 وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات االسكان االقتصادى

  (*)وقانون التخطيط العمرانى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 ١٤والمادة ) ن األولى والثانية الفقرتا ( ٨والمادة ) الفقرة الثالثة  ( ٧يستبدل بالمادة  

 ٢٢والمادة ) الفقرة الثانية (  مكررا ٢٢والمادة ) الفقرة األولى  ( ٢٢ والمادة ١٥والمادة 

 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ٣١والمادة " ١"مكررا 

 :ما يأتى 

 ) :الفقرة الثالثة  ( ٧مادة  

كما يجوز للجهة االدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا  

كانت األعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار 

مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المختص بوقف الترخيص فيها مراعاة لظروف 

 أال تجاوز مدة الوقف سنة من تاريخ نشر القرار فى الوقائع العمران أو اعادة التخطيط على

 .المصرية ويجوز مد هذه المدة بما ال يجاوز سنة واحدة أخرى 

 ) :الفقرتان األولى والثانية  ( ٨مادة  

ال يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ لألعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين  

 .ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها اال بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين 

ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى ال تجاوز قيمتها خمسة وسبعين ألفا من الجنيهات  

 .لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود االرتفاع المقرر قانونا 

  : ١٤مادة  

 والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين يكون لرؤساء المراكز والمدن واألحياء 

القائمين بأعمال التنظيم بوحدات االدارة المحلية ، وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير 

العدل باالتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول 

مواقع األعمال الخاضعة ألحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها واثبات ما يقع بها من 

 .مخالفات ، واتخاذ االجراءات المقررة فى شأنها 

                                                           
  .١/٦/١٩٩٢ىف ) مكرر ( ٢٢ اجلريدة الرمسية العدد (*)



 

 ١٩٧ 
 

وعلى األشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم  

والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه األعمال من اخالل باألصول الفنية وسوء استخدام 

 .المواد 

ما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ األعمال طبقا للرسومات ك 

والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ االجراءات المنصوص عليها فى هذا 

القانون والئحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات واألحكام النهائية الصادرة فى شأن األعمال 

المخالفة ، وابالغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا 

 .للقواعد واالجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية 

 ـ توقف األعمال المخالفة بالطريق االدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة ١٥مادة  

مال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق االدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه األع

االدارى ، فاذا تعذر اعالن أيهم لشخصه يتم االعالن بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية 

وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ، ويخطر بذلك االيداع بكتاب موصى 

 .عليه مصحوب بعلم الوصول 

ويكون للجهة االدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل منع  

كما يكون لها التحفظ على . االنتفاع باألجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها 

األدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرط عدم االضرار بحقوق الغير حسن النية 

وفى جميع األحوال تضع .  لم تأمر النيابة العامة بخالف ذلك ولمدة ال تزيد على أسبوعين ما

الجهة االدارية المختصة الفتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها األعمال المخالفة وما اتخذ 

 .فى شأنها من اجراءات أو قرارات 

ويكون المالك مسئوال عن ابقاء هذه الالفتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح  

 .المخالفة أو ازالتها 

 ) :الفقرة األولى  ( ٢٢مادة  

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب  

بالحبس وبغرامة ال تجاوز قيمة األعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب األحوال أو باحدى 



 

 ١٩٨ 
 

 ١٣ و ١٢ و ١١ و٩ و ٨ و ٧ مكررا و٦ و٥ و ٤ام المواد هاتين العقوبتين كل من يخالف أحك

 . من هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ١٧ و ١٤و 

 ) :الفقرة الثانية (  مكررا ٢٢مادة  

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة كل من  

 من هذا القانون وذلك اذا أهمل أى منهم ١٤ مكررا و١٣العاملين المشار اليهم فى المادتين 

اهماال جسيما أو أخل بواجبات وظيفته متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى 

 .الفقرة األولى 

 " :١" مكررا ٢٢مادة  

مال يجب الحكم فضال عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أو استك 

األعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه باالزالة أو 

 .التصحيح 

وفى غير الحاالت التى يتعين فيها الحكم باالزالة يحكم بغرامة اضافية ال تقل عن مثلى قيمة  

األعمال المخالفة ، وال تجاوز ثالثة أمثال قيمة األعمال المذكورة وقت صدور الحكم ، وتؤول 

حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات االسكان االقتصادى بالمحافظة وتخصص 

 .للصرف منها فى أغراضه 

  :٣١مادة  

 وبعد أخذ رأى المجلس -عمرانية  متى اقتضت الظروف ال-يجوز للمحافظ المختص  

الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة أن يطلب من وزير االسكان والمرافق اعفاء بعض المناطق 

بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة فى هذا القانون واللوائح التنفيذية 

 ١٩٨٢ لسنة ٣والقرارات المنفذة له ، وكذلك من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 

 .والئحته التنفيذية

ويجب أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن من الوزير القواعد والشروط التى يصدر  

 .على أساسها الترخيص بالبناء 

 

 )المادة الثانية ( 

 ٦ مواد جديدة بأرقام ١٩٧٦ لسنة ١٠٦يضاف الى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم  

 مكررا ١٧ مكررا و١٣و " ١" مكررا ١٢و" ١"مكررا ١١ مكررا و١١ مكررا و٧كررا وم

 :نصوصها اآلتى " ٢"مكررا ٢٢و" ١"مكررا ١٧و

 : مكررا ٦مادة  

 :يكون الترخيص بتنفيذ األعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين  



 

 ١٩٩ 
 

ويصرح فيها بتنفيذ أعمال األساسات حتى منسوب أرضية الدور األرضى : المرحلة األولى  

. 

ويصرح باستكمال باقى األعمال المرخص بها اذا التزم المرخص بأحكام : المرحلة الثانية  

 .القانون والئحته التنفيذية 

 .وتنظم الالئحة التنفيذية قواعد منح تراخيص البناء  

ويجب أن يصدر ترخيص البناء باالسكان متضمنا تحديد المدة التى يجب على المالك اتمام  

البناء خاللها واعداده للسكنى بما ال يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص المبدئى 

 .للمرحلة األولى 

يتعين على الوحدة المحلية المختصة متابعة استكمال المبانى ) ٩(ومع مراعاة حكم المادة  

المرخص بها فى المدة المحددة بالترخيص وأن تنبه على ذوى الشأن بكتاب موصى عليه 

مصحوبا بعلم الوصول فور انقضاء هذه المدة بضرورة استكمال األعمال خالل المدة التى تحددها 

 .بما ال يجاوز سنة من تاريخ التنبيه 

 : مكررا ٧مادة  

ال يعطى الترخيص اال بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط يصدر من  

 .من قيمة األعمال % ٥لية بما يعادل أحد البنوك التجارية لصالح الوحدة المح

ويرد الخطاب الى المرخص له اذا التزم باقامة األعمال المرخص بها طبقا للقانون والئحته 

 .التنفيذية وشروط الترخيص 

وللجهة االدارية أن تزيل أو تصحح أو تستكمل األعمال المخالفة على نفقة المخالف بما  

يتفق وأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادره تنفيذا له وشروط الترخيص  وذلك 

خصما من قيمة خطاب الضمان المشار اليه ، كما ولها أن تخصم من هذه القيمة الغرامات 

المحكوم بها طبقا ألحكام هذا القانون ، وتنظم الالئحة التنفيذية أوضاع واجراءات تقديم خطاب 

 .نه ورده الضمان واستعاضة قيمة ما يخصم م

 : مكررا ١١مادة  

يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة اليواء السيارات يتناسب عددها والمساحة الالزمة  

 .لها والغرض من المبنى وذلك وفقا للقواعد التى تبينها الالئحة التنفيذية 

وال تسرى الفقرة السابقة على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها  

 .المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة 

كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد الالزم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى  

وعدد  ادواره ووحداته والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه 

 .واعد التى تبينها الالئحة التنفيذية ضد الحريق وذلك كله وفقا للق

 " :١" مكررا ١١مادة  



 

 ٢٠٠ 
 

فى حالة تراخى المالك عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص اليواء  

السيارات أو عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا 

لالشتراطات الفنية فى العقار المملوك له وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة المبنى ، أو فى 

حالة قيام المالك باستغالل المكان المذكور فى غير الغرض المرخص به  تتولى الجهة االدارية 

التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه انذار للمالك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم 

 .ه أو تراخى فيه بحسب األحوال خالل مدة ال تجاوز شهرا الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عن

فاذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ يجوز أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتكليف الجهة  

االدارية المذكورة بتركيب المصعد طبقا لالشتراطات الفنية ، أو توفير اشتراطات تأمين المبنى 

وشاغليه ضد الحريق ، أو أنشاء واعداد المكان وتجهيزه اليواء السيارات على نفقة المالك ، 

خمسة وعشرين فى المائة من صافى %) ٢٥(وادارة هذا المكان نيابة عنه وذلك مقابل اقتضاء 

االيراد وتستوفى الجهة االدارية من النسبة المتبقية من هذا الصافى قيمة ما انفقته فى انشاء أو 

 .وذلك طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية اعداد وتجهيز المكان بحسب األحوال 

ويسلم المكان الى المالك الدارته فى الغرض المخصص له اعتبارا من أول الشهر التالى  

 .الستيفاء الجهة االدارية للنفقات المشار اليها وذلك بقرار من المحافظ المختص 

فاذا عاد المالك الى التقاعس عن ادارة المكان بانتظام فى الغرض المرخص به كان للمحافظ  

المختص اصدار قرار بتكليف الجهة االدارية المختصة بادارة المكان فى العرض المذكور لمدة 

 .ويجوز تجديد هذه المدة كلما اقتضى األمر ذلك . سنة طبقا لألحكام السابقة 

الشأن وتصدر قرارات المحافظ طبقا لهذه المادة مسببة وتنشر فى الوقائع الرسمية ولذوى  

 .الطعن عليها أمام محكمة القضاء االدارى لمجلس الدولة 

 

 

 " :١" مكررا ١٢مادة  

يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون على نموذج  

يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر 

منها وعدد الوحدات واألدوار المرخص بها ، وكذا البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات 

وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده الالئحة التنفيذية ، وال يقبل شهر أى عقد غير متضمن 

 .لهذه البيانات 

 : مكررا ١٣مادة  

التفتيش ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام  

والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات االدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات 

المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية ، وذلك فيما يتعلق باصدار التراخيص بانشاء المبانى أو 

 .اقامة األعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية 



 

 ٢٠١ 
 

ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى  

 .ضبط المخالفة وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية 

 : مكررا ١٧مادة  

ال يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها  

م صاحب الشأن شهادة من الجهة االدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد بخدماتها ، اال بعد تقدي

صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وألحكام هذا القانون والئحته 

 .التنفيذية 

 " :١" مكررا ١٧مادة  

 :يقع باطال كل تصرف يكون محله ما يأتى  

 . ـ أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود االرتفاع المصرح به قانونا ١ 

 ـ أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به ٢ 

 .المكان 

ويقع باطال بطالنا مطلقا أى تصرف يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة ، وال يجوز شهر هذا  

 .كم ببطالن التصرف التصرف ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الح

 

 " :٢" مكررا ٢٢مادة  

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب  

بالحبس  مدة ال تقل عن شهر وال  تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد 

 :على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى األفعال اآلتية 

 ـ االمتناع عن اقامة المكان المخصص اليواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم ١ 

استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك 

 .بالمخالفة للترخيص 

 االشتراطات الفنية  ـ االمتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة٢ 

المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكامه فى اجراء 

 .هذا التركيب 

 . ـ االمتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق٣ 

 ـ عدم تضمين عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون البيانات ٤ 

 "   .١" مكررا  ١٢المنصوص عليها فى المادة 

 . فى مكانها واضحة البيانات ١٥ ـ عدم ابقاء الالفتة المنصوص عليها فى المادة ٥ 

 )المادة الثالثة ( 

 بانشاء صندوق تمويل ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٦(يستبدل بنص المادة  

 :اآلتى مشروعات االسكان االقتصادى النص 



 

 ٢٠٢ 
 

يشترط للترخيص بانشاء مبانى االسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو االسكان االدارى المتعلق "  

بانشاء مكاتب أو محال تجارية والذى تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه أن يقدم طالب البناء ما يدل 

 " .من قيمة المبانى % ١٠على االكتتاب فى سندات االسكان بنسبة 

 )المادة الرابعة( 

 من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم ٦٥يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 : النص اآلتى ١٩٨٢ لسنة ٣

وفى جميع األحوال يكون النظر فى االعفاء بناء على اقتراح المحافظ المختص بعد أخذ رأى  

 .المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة 

 )ة المادة الخامس( 

 من قانون توجيه وتنظيم أعمال ٣٠يضم الى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة  

 ممثل ١٩٨٢ لسنة ٣من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم ) ٦٦(البناء والمادة 

 .للمحافظة المختصة يختاره المحافظ عند نظر الموضوعات المتعلقة بها 

 )المادة السادسة (  

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ  ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           
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 ١٩٩٢ لسنة ٢٦رقم قانون 

 باعتماد الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  (*) ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣لألعوام 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

تعتمد األهداف العامة لالطار العام التفصيلى للخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  

 ٩١/١٩٩٢ وفقا للمعدالت التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣لألعوام 

 :وبأسعاره 

% ٢٧,٧االنتاج المحلى بتكلفة عوامل االنتاج ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو  

محلى بتكلفة عوامل االنتاج ينمو فى نهاية الخطة ، والناتج ال% ٥,٠وبمتوسط سنوى نحو 

 ) .١(وفقا لما هو موضح بالقائمة % ٥,١وبمتوسط سنوى نحو % ٢٨,٢بمعدل يبلغ 

 % .٣,٩االستهالك النهائى الخاص ينمو بمتوسط سنوى نحو  

 % .٦,٠االستهالك النهائى الحكومى ينمو بمتوسط سنوى نحو  

 % .٤,١االستهالك النهائى الكلى ينمو بمتوسط سنوى نحو  

 )المادة الثانية  (  

 بمجموع قدره ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣يعتمد برنامج االستثمار خالل السنوات   

 مليار جنيه استثمارات للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات ٦٤,٥ مليار جنيه منه ١٥٤

 ) .٢(الخدمية والهيئات االقتصادية وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 

 

 

 )المادة الثالثة ( 

تقوم جهات االسناد التابعة للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

 ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣(االقتصادية بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها خالل الخطة الخمسية 

. ( 

ويتولى بنك االستثمار القومى توفير التمويل الالزم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة  

الخاصة بموارد واستخدامات البنك  للخطة الخمسية ) ٣(بالخطة وفقا لما هو موضح بالقائمة 

٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣.  

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) أ( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٠٤ 
 

 )المادة الرابعة( 

يجوز لوزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء اضافة مشروعات تقتضيها الضرورة الى  

دارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية وكذلك للهيئات البرنامج االستثمارى للجهاز اال

االقتصادية أو زيادة التكاليف واالعتمادات للمشروعات المدرجة لها واستبدالها طبقا لمقتضيات 

التنمية ، ويتم تدبير موارد اضافية لها وعلى أن يعرض ذلك على مجلس الشعب عند اعداد 

 .الخطة السنوية 

 )المادة الخامسة ( 

تفصل األهداف العامة المشار اليها فى المادتين األولى والثانية فى مجلدات الخطة الخمسية  

 . والسنة األولى منها ووفقا للسياسات الموضحة بها ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣

 )المادة السادسة (  

 .١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة  

 م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،يبص 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك            



 

 ٢٠٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٧قانون رقم 

 ٩٢/١٩٩٣باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 

  (*) ) ٩٦/١٩٩٧ ٠ ٩٢/١٩٩٣(السنة األولى من الخطة الخمسية 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

تعتمد األهداف العامة لالطار العام التفصيلى لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام  

 : وبأسعاره ٩١/١٩٩٢ وفقا للمعدالت التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٢/١٩٩٣

) ١(القائمة % ٤ينمو كل من االنتاج والناتج المحلى االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج بمعدل  

. 

 % .٣,٩االستهالك النهائى الخاص ينمو بمعدل  

 % .٥,٧االستهالك النهائى الحكومى ينمو بمعدل  

 % .٤,١االستهالك النهائى  الكلى ينمو بمعدل  

 )المادة الثانية  (  

 ٢٥,٥ بمجموع قدره ١٩٩٣ /٩٢يعتمد اجمالى االستخدامات االستثمارية بخطة عام   

مليارات جنيه استثمارات للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية ١٠مليار جنيه منه 

 ) .٢(القائمة والهيئات االقتصادية وذلك على النحو الموضح ب

 )المادة الثالثة ( 

تقوم جهات االسناد التابعة للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

، ويتولى بنك االستثمار القومى ٩٢/١٩٩٣االقتصادية بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها عام 

توفير التمويل الالزم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح 

 ) .٣(بالقائمة 

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع  أوتضمين حسابات  بنك  

االستثمار القومى الموارد االستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع 

  .٣٠/٦/١٩٩٢البنك  ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 .ويعتبر أصول شركات قطاع األعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق البنك لديها  

 )المادة الرابعة( 

يجوز لبنك االستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة البنك اتاحة  

 وتسوية ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣التمويل للدفعات المقدمة الالزمة لمشروعات الخطة الخمسية 

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) أ( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٠٦ 
 

المستحقات عن األعمال التى تمت خالل سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خالل سنوات التنفيذ ، 

وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر األخرى لتمويل االستثمار لجهات االسناد أو عجز 

ى سيولتها وذلك خصما على االعتمادات االجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك االستثمار القوم

 ، ويجوز للبنك تدبير موارد اضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى ٩٢/١٩٩٣لعام 

 .لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 )المادة الخامسة ( 

 مليون جنيه لالسكان الشعبى ٨٠٠ مليون جنيه منها ١٠٠٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

، ويجوز لوزيرى التخطيط %٦وذلك بأسعار فائدة ميسرة ) ٤(وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

 .والمالية تخصيص االحتياطى والمناقلة وفقا لالحتياجات التىيسفر التنفيذ عنها 

 )المادة السادسة ( 

يحظر على أى من الجهات اجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن  

 والتى يأذن ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(ى وفقا للمادة حساب بنك االستثمار القوم

 .البنك بالصرف منها لتمويل االستخدامات االستثمارية العامة 

 

  )المادة السابعة ( 

تفصل أهداف الخطة وفقا لالطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة  

باعتبارها العناصر ) ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣( ضمن مجلدات الخطة الخمسية ٩٢/١٩٩٣

 .التفصيلية 

 )المادة الثامنة ( 

يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع  

آخر أو اضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى اضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة ألغراض 

راض الخاصة أو قروض أو تسهيالت أو منح محلية االستثمار أو من الحسابات ذات األغ

وخارجية اضافية أو من االعتمادات االجمالية لالستخدامات االستثمارية التى لم توزع فى حالة 

 الضرورة وذلك فى حدود اطار الخطة الخمسية وبم

وافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار بنك االستثمار القومى ووزارة 

 .المالية بذلك 

 )المادة التاسعة ( 

 .١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك             



 

 ٢٠٧ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٨قانون رقم 

  (*) ٩٢/١٩٩٣بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 بمبلغ ٩٢/١٩٩٣قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة وخمسون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون مليونا (  جنيه ٥٧٨٨٦٥٠٢٧٠٠

 ) .وخمسمائة ألف واثنان وسبعمائة جنيه 

فقط وقدره اثنان ( جنيه ٥٢٠٥٣٧٨٩٧٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

 ) .سون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة جنيه وخمسون ألفا وثالثة وخم

 )المادة الثانية ( 

) ١( وفقا لما هو وارد بالجدول رقم ٩٢/١٩٩٣وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى 

 : االستخدامات الجارية -أوال 

 بمبلغ ٩٢/١٩٩٣قدرت االستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون مليونا (  جنيه ٤٤٧٥٦٨١٨٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وثمانمائة وثمانية عشر ألف جنيه 

فقط وقدره تسعة آالف (  جنيه ٩٩٨٠٠٠٠٠٠٠ األجور بمبلغ -جملة الباب األول ) أ( 

 ) . جنيه وتسعمائة وثمانون مليون

 ٣٤٧٧٦٨١٨٠٠٠ النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ -جملة الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره أربعة وثالثون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ( جنيه 

 ) .ألف جنيه 

 : االستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

 جنيه ١٣١٢٩٦٨٤٧٠٠ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره ثالثة عشر ألفا ومائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وثمانون ألفا (

 :موزعة على البابين التاليين ) وسبعمائة جنيه 

فقط (  جنيه ٥٣٥٣٠٨٩٠٠٠ االستخدامات االستثمارية بمبلغ -جملة الباب الثالث ) أ(  

 ) . وثالثمائة وثالثة وخمسون مليونا وتسعة وثمانون ألف جنيه وقدره خمسة آالف

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونيه سنة ) أ( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٠٨ 
 

فقط وقدره (  جنيه ٧٧٧٦٥٩٥٧٠٠ التحويالت الرأسمالية بمبلغ -جملة الباب الرابع ) ب( 

) سبعة آالف وسبعمائة وستة وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة جنيه 

. 

 )المادة الثالثة (

 وفقا لما هو وارد ٩٢/١٩٩٣وزعت موارد الموازنة العامة للدولة  للسنة المالية   

 :كما يلى ) ١(بالجدول رقم 

 : االيرادات الجارية -أوال 

 بمبلغ ٩٢/١٩٩٣قدرت االيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

انون مليونا فقط وقدره سبعة واربعون ألفا وثالثمائة وثمانية وثم(  جنيه ٤٧٣٨٨٧٣٤٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وسبعمائة وأربعة وثالثون الف جنيه 

فقط وقدره (  جنيه ٢٩٣٢٧٨٠٧٠٠٠ االيرادات السيادية بمبلغ -جملة الباب األول ) أ (  

 ) .تسعة وعشرون ألفا وثالثمائة وسبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آالف جنيه 

 ١٨٠٦٠٩٢٧٠٠٠ االيرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ -جملة الباب الثانى ) ب( 

 ) .فقط وقدره ثمانية عشر ألفا وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه ( جنيه 

 :االيرادات الرأسمالية : ثانيا 

فقط (  جنيه ٤٦٦٥٠٥٥٧٠٠ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣قدرت االيرادات الرأسمالية للسنة المالية  

) ة آالف وستمائة وخمسة وستون مليونا وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه وقدره أربع

 :موزعة على البابين التاليين 

فقط ( جنيه ٣٦٥٨٦٣٨٧٠٠ االيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ -جملة الباب الثالث ) أ(  

وقدره ثالثة آالف وستمائة وثمانية  وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثالثون ألفا وسبعمائة 

فقط وقدره ألف وثالثمائة وسبعة وثالثون مليونا (  جنيه ١٣٣٧٥٧٩٠٠٠منه مبلغ ) جنيه 

لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه 

فقط وقدره ألفان وثالثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعة وخمسون (  جنيه ٢٣٢١٠٥٩٧٠٠

 ) .١( لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم )ألفا وسبعمائة جنيه 

( جنيه ١٠٠٦٤١٧٠٠٠ القروض والتسهيالت االئتمانية بمبلغ-جملة الباب الرابع ) ب( 

 ٤٨١٤١٧٠٠٠منه مبلغ ) فقط وقدره ألف وستة ماليين وأربعمائة وسبعة عشر ألف جنيه 

لتمويل ) فقط وقدره أربعمائة وواحد وثمانون مليونا وأربعمائة وسبعة عشر ألف جنيه (جنيه 

فقط وقدره خمسمائة وخمسة (  جنيه ٥٢٥٠٠٠٠٠٠االستخدامات االستثمارية ، ومبلغ 

 ) .١(لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم ) وعشرون مليون جنيه 

 )المادة الرابعة ( 



 

 ٢٠٩ 
 

ارية واجمالى االيرادات الجارية بالموازنة العامة قدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الج 

فقط وقدره ألفان (  جنيه ٢٦٣١٩١٦٠٠٠ بفائض قدره ٩٢/١٩٩٣للدولة للسنة المالية 

 ) .وستمائة وواحد وثالثون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه 

وقدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الرأسمالية وااليرادات الرأسمالية بالموازنة العامة  

فقط وقدره ثمانية آالف (  جنيه ٨٤٦٤٦٢٩٠٠٠ بعجز قدره ٩٢/١٩٩٣للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) وأربعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه 

فقط وقدره ثالثة آالف وخمسمائة وأربعة وثالثون مليونا وثالثة (  جنيه ٣٥٣٤٠٩٣٠٠٠

فقط وقدره أربعة (  جنيه ٤٩٣٠٥٣٦٠٠٠عجز تمويل االستثمارات ومبلغ ) وتسعون ألف جنيه 

عجز تمويل التحويالت ) آالف وتسعمائة وثالثون مليونا وخمسمائة وستة وثالثون ألف جنيه 

 .الرأسمالية 

 )المادة الخامسة (  

 بمبلغ ٩٢/١٩٩٣قدر اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره اثنان وستون ألفا وخمسمائة وثالثون مليونا وأربعمائة (  جنيه ٦٢٥٣٣٤١٣٧٠٠

وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك االستخدامات ) وثالثة عشر ألفا وسبعمائة جنيه 

فقط وقدره ستون ألفا ومائتان وأربعة وثالثون مليونا وسبعمائة ( جنيه ٦٠٢٣٤٧٩٣٧٠٠بمبلغ 

موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول ) فا وسبعمائة جنيه وثالثة وتسعون أل

 ) .٢(رقم 

فقط وقدره ألفان ومائتان (  جنيه ٢٢٩٨٦٢٠٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره  

بأذون على الخزانة العامة ومن الجهاز ) وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وعشرون ألف جنيه 

 .المصرفى 

 )المادة السادسة ( 

" تلتزم الجهات بمراعاة عدم االرتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث  

 .اال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى " االستخدامات االستثمارية 

 

 

 )المادة السابعة ( 

حدود القروض اصدار صكوك على الخزانة العامة فى " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 .والسندات تستحق خالل العام ويتقرر تجديدها 

 .كما يكون له عقد القروض األجنبية الالزمة لتمويل الخزانة العامة  

 )المادة الثامنة ( 



 

 ٢١٠ 
 

لوزير المالية اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط واألوضاع التى يتفق  

 :عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى 

 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة ) أ( 

تمويل عجز الهيئات االقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ) ب( 

 .ينبغى على الخزانة العامة تمويله 

 .تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى ) ج( 

 االصالح المالى واالقتصادى ويتم اجراء التعديالت الالزمة لتنفيذ ما لمواجهة متطلبات) د( 

 .تقدم 

 )المادة التاسعة ( 

يرخص لوزير المالية فى اصدار سندات على الخزانة العامة لمواجهة اعادة تقويم األصول  

والخصوم للعمالت األجنبية  للبنك المركزى المصرى نتيجة تعديل سعر الصرف وفقا للشروط 

 .واألوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى 

 )المادة العاشرة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على الجهاز  

االدارى ووحدات االدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة 

 .للدولة 

 )المادة الحادية عشرة ( 

 ١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة   

. 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك          



 

 ٢١١ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٩قانون رقم 

 بتقرير عالوة خاصة للعاملين بالدولة وضم

  (*)العالوات االضافية الى األجور األساسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

من األجر األساسى لكل % ٢٠العاملين بالدولة عالوة خاصة شهرية بنسبة يمنح جميع  

 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وال تعتبر هذه ٣٠/٦/١٩٩٢منهم من 

 .العالوة جزءا من األجر األساسى للعامل ، وال تخضع ألية ضرائب أو رسوم 

 .ويصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصة  

 )المادة الثانية ( 

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

الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز االدارى للدولة أو بوحدات االدارة 

لمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع المحلية أو بالهيئات العامة أو با

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

 .المناصب العامة والربط الثابت 

 )المادة الثالثة (

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

 : فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى ١٩٩٢تتقرر من أول يولية سنة 

 ـ اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العالوة الخاصة ، فاذا كانت هذه العالوة ١ 

 .أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

عامل ستين فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت الزيادة فى  ـ اذا كانت سن ال٢ 

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

 )المادة الرابعة ( 

تضم الى األجور األساسية للخاضعين ألحكام هذا القانون العالوات الخاصة المقررة  

بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو 

 :المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه 
                                                           

  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢١٢ 
 

  .١٩٩٢ اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٨٧ لسنة ١٠١ـ العالوة المقررة بالقانون رقم  

  .١٩٩٣ اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٨٨ لسنة ١٤٩ـ العالوة المقررة بالقانون رقم  

  .١٩٩٤ اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٨٩ لسنة ١٢٣ـ العالوة المقررة بالقانون رقم  

  .١٩٩٥ اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٠ لسنة ١٣ـ العالوة المقررة بالقانون رقم  

  .١٩٩٦ اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩١ لسنة ١٣ـ العالوة المقررة بالقانون رقم  

  .١٩٩٧ـ العالوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة  

وال يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العالوات الدورية  

أو االضافية أو التشجيعية طبقا لألحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم 

 .ضم العالوات الخاصة المشار اليها 

يخضع ما يضم من العالوات الخاصة الى األجور األساسية ألية ضرائب أو رسوم وال  

ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات الثالث السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 

١٩٩٢.  

 

 )المادة الخامسة ( 

ال تخضع للضرائب والرسوم العالوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من  

  .٣٠/٦/١٩٩٢من األجر األساسى للعامل فى % ٢٠ وبما ال يجاوز ١٩٩٢أول يوليو سنة 

 )المادة السادسة (  

  .١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩اسة الجمهورية فى صدر برئ

 حسنى مبارك          



 

 ٢١٣ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٣٠قانون رقم 

 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين

  (*)التأمين االجتماعى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا ١/٧/١٩٩٢اعتبارا من % ٢٠تزاد بنسبة  

 :ألحكام القوانين التالية 

 . ، فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١ ـ القانون رقم ١ 

 . ، باصدار قانون التأمين االجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ ـ القانون رقم ٢ 

 ، فى شأن التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ ـ القانون رقم ٣ 

 .ومن فى حكمهم 

 ، باصدار قانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ـ القانون رقم ٤ 

 .فى الخارج 

 ، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ـ القانون رقم ٥ 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

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

 :يأتى 

 ـ  تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب ١ 

  .٣٠/٦/١٩٩٢نات فى المعاش والزيادات واالعا

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :يراعى ما يأتى 

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش األجر األساسى ) أ( 

 .ال تدخل اعانة العجز الكامل ضمن االعانات التى تحسب عليها الزيادة ) ب( 

 ـ يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة  المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى ٢ 

 .وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 . ـ  تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود الدنيا للمعاش ٣ 

 . ـ  تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود القصوى للمعاش ٤ 

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢١٤ 
 

 ٣قين بنسبة األنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم  ـ  توزع الزيادة بين المستح٥ 

المرافق لقانون التأمين االجتماعى المشار اليها بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

  .٣٠/٦/١٩٩٢فى 

واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد  

 .الى انهاء الخدمة 

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 )المادة الثانية ( 

يضاف لمعاش األجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العالوة ١/٧/١٩٩٢ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩

من قيمة هذه العالوة وذلك متى % ٨٠ة بواقع  زياد١/٧/١٩٩٢الخاصة المقررة اعتبارا من 

 :توافرت الشروط اآلتية 

 ـ أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس ١ 

 من قانون ١٨الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 

 .التأمين االجتماعى 

 . ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العالوة المشار اليها ٢ 

 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى  

أ ـ تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه  

 .األساسى المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه 

 .دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش ب ـ  تستحق الزيادة  

ج ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين االجتماعى المشار اليه وكان  

قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر 

 .استحق  أفضل الزيادتين  

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 )المادة الثالثة (

 لسنة ١٤٩ و١٩٨٧ لسنة ١٠١يراعى فى شأن العالوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام  

 ، والعالوة الخاصة ١٩٩١ لسنة ١٣ و ١٩٩٠ لسنة ١٣ و ١٩٨٩ لسنة ١٢٣ و ١٩٨٨

 : ما يلى ١/٧/١٩٩٢المقررة اعتبارا من 

ى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  ـ  تضاف الى أجر االشتراك األساسى ف١ 

 ١٩٩٢ المشار اليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة ١٩٧٥ لسنة ٧٩

 .بتقرير عالوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العالوات الخاصة الى األجور األساسية 

 ـ يزاد الحد األقصى لألجر المشار اليه سنويا قيمة العالوة الخاصة المقرر اضافتها ، ٢ 

 .وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العالوة منسوبة اليه 



 

 ٢١٥ 
 

 ـ تدخل قيمة العالوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش األجر األساسى ، ٣ 

  .٢وذلك بمراعاة حكم البند رقم 

 من الزيادة فى ٨٠ ـ يزاد الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى سنويا بمقدار ٤ 

 .الحد األقصى لهذا األجر 

 حتى ١٩٩٢ ـ يزاد الحد األدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى اعتبارا من أول يوليو ٥ 

 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين ١٩٩٧أول يوليو 

 .بقوانين العالوات الخاصة 

 و ١٩٨٩ لسنة ١٢٤ و١٩٨٨ لسنة ١٥٠ ـ ال تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام ٦ 

 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العالوات الخاصة ، ١٩٩١ لسنة ١٤ و١٩٩٠ لسنة ١٤

وذلك بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العالوة الخاصة 

 .المستحقة عنها الزيادة الى األجر األساسى 

 .وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم األحكام المشار اليها ويصدر  

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العالوات الخاصة  

الى أجر االشتراك األساسى ، ويصدر وزير التأمينات باالتفاق مع وزير المالية قرارا بقواعد 

 .تحديد هذه الزيادة وقواعد أدائها للهيئة التأمينية المختصة 

 )المادة الرابعة ( 

 و ٢ ، بندى ١١٣ و١٠٩ و٥٨ الفقرتين الخامسة والسادسة و٣٠يستبدل بنصوص المواد  

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ فقرة أولى من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ و ٣

 :النصوص اآلتية 

سبة الى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا  ويراعى بالن-فقرة خامسة ) ٣٠(مادة  

 : ما يأتى ٣٤للمادة 

 . ـ تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد األدنى المشار اليه ١ 

 المرافق وعلى أساس سن ٤ ـ تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم ٢ 

المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار اليه وذلك فى حاالت 

 . من الفقرة الثانية أو الوفاة ٢استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار اليه فى البند 

 ـ تخصم من المكافأة القيمة الحالية ألقساط المدة المشار اليها وذلك مع عدم االخالل ٣ 

  .١٤٤بحكم الفقرة الرابعة من المادة 

 وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف -دسة فقرة سا) ٣٠(مادة  

لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب األحوال فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد 

 .أديت اليه بالكامل ، فاذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين 



 

 ٢١٦ 
 

 ـ يجوز لكل من المصاب وجهة العالج والهيئة المختصة طلب اعادة الفحص ٥٨مادة  

الطبى مرة كل ستة أشهر خالل السنة األولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خالل الثالث 

 .السنوات التالية وعلى جهة العالج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة 

ومع عدم االخالل بحق المصاب فى العالج والرعاية الطبية ال يجوز اعادة تقدير درجة  

 .بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته العجز 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة اعادة  

التقدير فى الحاالت التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحاالت السابقة على 

 .تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة 

 باالضافة الى شروط استحقاق األبناء - ـ يشترط الستحقاق االخوة واألخوات ١٠٩مادة  

 أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش اياهم وفقا للشروط  واألوضاع التى -والبنات 

 .يصدر بها قرار من وزير التأمينات 

أو األخت وتستحق البنت أو األخت  ـ زواج األرملة أو المطلقة أو البنت ٢بند ) ١١٣(ادة  

فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه وال 

 .تستحق هذه المنحة اال مرة واحدة 

 ـ بلوغ االبن أو األخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحاالت ٣ بند ١١٣مادة  

 :اآلتية 

 .العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز ) أ(  

الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة ) ب( 

والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خالل 

 .السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة 

اريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه الحاصل على مؤهل نهائى حتى ت) جـ( 

سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة 

 .والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهالت النهائية األقل أى التاريخين أقرب 

وتصرف لالبن أو األخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره  

مائتا جنيه ، وال تصرف هذه المنحة اال لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط 

 .وقواعد صرف هذه المنحة 

 عند  وفاة صاحب المعاش ، تلتزم الجهة التى كانت تصرف - فقرة أولى ١٢٢مادة  

ه مائتا جنيه تصرف لألرمل ، المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع  معاش شهرين بحد أدنى مقدار

 .فاذا لم يوجد صرفت ألرشد األوالد أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة 

 )المادة الخامسة ( 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٠٠تضاف للمادة  

 :فقرة أخيرة نصها اآلتى 
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ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة "  

 ".الشئون االجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما ال يجاوز خمس سنوات 

 )المادة السادسة ( 

 لسنة ٤٧ من المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٨يستبدل بنص المادة الثانية والبند  

 ١٩٨٤ لسنة ٧٩ أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  بتعديل بعض١٩٨٤

 وبزيادة ١٩٧٥ لسنة ٧٩بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 :المعاشات النصان اآلتيان 

تحدد سنويا نسبة توزيع االستثمار التى يلتزم بنك االستثمار القومى  " -المادة الثانية  

بأدائها عن أموال التأمين االجتماعى المودعة لديه باالتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات 

 وبما ال يقل عن النسبة التىروعيت -بمراعاة سعر ريع االستثمار  المعلن من البنك المركزى 

 ".اكتواريا فى تحديد أموال النظام

ش أو التعويض المستحق عن األجر فى تحديد قيمة المعا " - ٨المادة الثانية عشرة بند  

المتغير فى حالة تكرار االصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى االعتبار اذا كان المؤمن عليه 

 ".مشتركا عن األجر المتغير فى تاريخ ثبوتها 

 )المادة السابعة ( 

 لسنة ١٠٧يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم  

 : الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى النصان اآلتيان ١٩٨٧

 : المادة الحادية عشرة  

 : فى احدى الحاالت اآلتية ١/٧/١٩٩٢تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من  

بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص  -١

 . منن قانون التأمين االجتماعى المشار اليه ١٨دة عليها فى الما

 المشار اليها متى كانت سن المؤمن ١٨ من المادة ٥الحالة المنصوص عليها فى البند  -٢

 . سنة فأكثر  ٥٠عليه فى تاريخ طلب الصرف 

استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت احدى  -٣

 .حاالت استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين 

من المعاش بحد ادنى  مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد % ٢٥وتحدد الزيادة بنسبة  

 .اقصى مقداره خمسة وثالثون جنيها شهريا 

 :وتسرى فى شأن الزيادة األحكام اآلتية  

 .تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن األجر االساسى  -١

تستحق باالضافة للحدود القصوى للمعاشات بما اليجاوز مجموع المعاش الحد االقصى  -٢

 .لمجموع معاش األجرين االساسى والمتغير 
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يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها ،  -٣

 .ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم 

 تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة -٤

 .بقيمتها 

 لسنة ٧٩ من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٦٥ويلغى نص المادة  

 ١٩٨١ لسنة ٦١ المشار اليه ، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام ١٩٧٥

 بتقرير ١٩٨٢ لسنة ١١٦ات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى و بزيادة المعاش

 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة ١٩٨٣ لسنة ٩٨اعانة ألصحاب المعاشات والمستحقين و 

 .للعاملين بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه 

االشتراكات المستحقة وفقا للتعديالت التى أدخلت على قانون التأمين : المادة الثانية عشرة  

 المشار اليها التى لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى ١٩٨٤ لسنة ٤٧االجتماعى بالقانون رقم 

تاريخ العمل بهذا القانون ، وكذلك االشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد االقصى ألجر 

 .٣٠/٦/١٩٩٥االشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 

 ١٣٠ و ١٢٩وتعفى مبالغ اال شتراكات من المبالغ االضافية المنصوص عليها فى المادتين  

 .من قانون التأمين االجتماعى المشار اليه 

 )المادة الثامنة ( 

يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة ألحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين  

المعاش والدخل ، وذلك فى الحدود التى يجيز فيها قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 الجمع بين معاشين أو بين المعاش ١٩٩١ لسنة ١٤ معدال بأحكام القانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩

 .والدخل ، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم هذا الحكم 

 )المادة التاسعة ( 

د الدخول الشهرية التى تؤدى عنها االشتراكات وقيمة  بتحدي١يضاف للجدول رقم  

 فى شأن التأمين ١٩٧٦ لسنة ١٠٨االشتراكات الشهرية  المرفق بكل من القانون رقم 

 باصدار قانون ١٩٧٨ لسنة ٥٠االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 

 :التأمين االجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج المالحظات اآلتية 

 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره  زيادة شرائح دخل االشتراك الشهرى وذلك بما اليجاوز ١ 

مجموع أجر االشتراك األساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩

ى تزيد على الحد األدنى أداء المؤمن عليه  ـ يشترط ألداء المستحقات عن فئة الدخل الت٢ 

 .لجميع التزاماته المستحقة للهيئة 

 )المادة العاشرة ( 



 

 ٢١٩ 
 

استثناء من أحكام الحد األقصى للجمع بين المعاش والزيادات واالعانات المنصوص   

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى للعاملين ١٩٨٤ لسنة ٣٣عليه بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٤٨المصريين فى الخارج المشار اليه والقانون رقم 

التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم المشار اليه تضاف اعتبارا من 

 الى المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين االجتماعى المشار اليهما التى أدى  ١/٧/١٩٩٢

مشار اليه الى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام تطبيق الحد األقصى ال

 المشار اليها، وكذا ١٩٩١ لسنة ١٤و١٩٩٠ لسنة ١٤و١٩٨٩ لسنة ١٢٤ و١٩٨٨ لسنة ١٥٠

 :الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة األحكام اآلتية 

 . ـ يراعى فى أول زيادة أال يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد األلقصى المشار اليه ١ 

 ـ يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما ال يجاوز الحد األقصى ٢ 

 .المشار اليه وما أضيف اليه من زيادات سابقة 

ة  ـ تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزان٣ 

 .العامة بقيمة الزيادات المشار اليها 

 )المادة الحادية عشرة ( 

 ١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة   

. 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           
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  (*) ١٩٩٢ لسنة ٣١قانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكريةوتعديل بعض 

 أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة األولى ( 

 ٩٠ وفقا ألحكام القانون رقم ٣٠/٦/١٩٩٢المعاشات المستحقة فى % ٢٠تزاد بنسبة  

 . فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥لسنة 

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

 :يأتى 

 ـ تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ، أو المستحقين ١ 

من معاش الراتب األصلى واعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا اعانة العجز الكلى 

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

 .عد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قانون التقا

 ـ يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش األصلى مضافا ٢ 

اليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بما ال يجاوز الزيادة 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩المقررة للعاملين بالقانون رقم 

 . ـ تستحق هذه الزيادة باالضافة للحدين األدنى واألقصى للمعاش ٣ 

 ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى ٤ 

٣٠/٦/١٩٩٢.  

 ـ تستبعد اعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ٥ 

عند توزيع أو رد ) ١(المشار اليه فى البند  من المجموع ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠

 .المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 )المادة الثانية ( 

 بتعديل بعض أحكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٥١تستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 النص ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :اآلتى

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)
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 من قانون ١يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ و ب من المادة : المادة الثانية  

% ٩ نسبة ١٩٧٥  لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :شهريا من البدالت والعالوات اآلتية 

 .بدل طبيعة العمل ) أ(  

 .بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية ) ب( 

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) جـ( 

  .١٩٨٩ لسنة ١٢٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم )  د( 

  .١٩٩٠ لسنة ١٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) هـ( 

  .١٩٩١ لسنة ١٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) و ( 

  .١/٧/١٩٩٢العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) ز ( 

وال يجاوز مجموع البدالت والعالوات المشار اليها الحد األقصى ألجر االشتراك المتغير  

 والقرارات ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .المنفذة له 

وال تدخل البدالت المشار اليها فى حساب الحد االقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى  

 . من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ٢المعاش المقرر بالمادة 

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو  

تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط األهلية 

للترقى أو االستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية 

 : البدالت والعالوات المشار اليها وذلك بمراعاة اآلتى ٥/٤معاشا اضافيا يعادل  

 ـ عدم تجاوز مجموع المعاش  األساسى والمعاش االضافى المستحق عن البدالت ١ 

المنصوص عليها فى البندين أ و ب الحد األقصى لمعاش األجر األساسى واألجر المتغير 

 .المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له 

) ج الى ز (  ـ يستحق المعاش االضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من ٢ 

  .١دون التقيد بالحد األقصى المنصوص عليه فى البند 

وتسرى فى شأن المعاش االضافى كافة األحكام المقررة فى شأن المعاش األساسى وذلك  

 .عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش 

دى المنصوص عليه فى قانون وال يدخل المعاش االضافى عند حساب التعويض التقاع 

 .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 )المادة الثالثة (

 لسنة ١٤٩ و ١٩٨٧ لسنة ١٠١يراعى فى شأن العالوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام  

 والعالوة الخاصة المقررة ١٩٩١ لسنة ١٣ و ١٩٩٠ لسنة ١٣ و ١٩٨٩ لسنة ١٢٣ و ١٩٨٨

 : ما يلى ١٩٩٢سنة 
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 ـ تضاف الى أجر االشتراك األساسى المشار اليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة ١ 

بالقانون الصادر بتقرير عالوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العالوات الخاصة الى األجور 

 .األساسية 

لك  ـ يزاد الحد األقصى لهذا األجر سنويا بقيمة العالوة الخاصة المقررة اضافتها ، وذ٢ 

 .بحد أقصى يساوى قيمة العالوة المنسوبة اليه 

 ـ يزاد الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى سنويا بمقدار العالوة الخاصة عن ٣ 

 .الحد األقصى ألجر االشتراك 

 حتى ١٩٩٢ ـ يزاد الحد األدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى اعتبارا من أول يوليو ٤ 

 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين ١٩٩٧أول يوليو 

 .بقوانين العالوات الخاصة 

 ـ ال يستحق المعاش االضافى عن كل من العالوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ٥ 

 والعالوة الخاصة ١٩٩١ لسنة ١٣ و١٩٩٠ لسنة ١٣ و١٩٨٩ لسنة ١٢٣و١٩٨٨ لسنة ١٤٩

 لحاالت استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها لألجر ١٩٩٢المقررة اعتبارا من 

 .االساسى 

 )المادة الرابعة  ( 

) ٥ و ٤( بندى ٤٩ و٤٨و) أ( بند ٩و) ى( بند ٤و) ب( بند ١يستبدل بنصوص المواد  

 لسنة ٩٠ من القانون رقم ١١٠ و١٠٥ و١٠٢ و٩٩ فقرة أولى و٨٧و) ١( بند ٧٦ و ٥٤و

 : المشار اليه النصوص اآلتية ١٩٧٥

 بند ب ـ ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجدد والخدمة ذوو الرواتب العالية ١مادة  

بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية األساسية العسكرية من تاريخ 

 :صرف الراتب العالى 

معاهد العسكرية التى يتخرج  بندى ـ المدة التى قضاها الطالب بنجاح بالكليات وال٤مادة  

منها المعدة لتخريج الضباط ، والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوى 

الراتب العالى ومدة التجنيد التى قضاها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالرتب 

 .العالى أو تعيينه ضابطا بالقوات المسلحة بشرط أن تكون المدتان متصلتان 

 ـ مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والمالحين الجويين وأطقم ١ بند ٩مادة  

الطائرات وأفراد وحدات المظالت والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين 

الجويين وقوات الدفاع الجوى وتضاعف المدة االضافية المشار اليها بالنسبة للطيارين والمالحين 

وأطقم الطائرات فى حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو االستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة 

 .الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة 

 ـ يشترط الستحقاق االخوة واألخوات باالضافة الى شروط استحقاق األبناء ٤٨مادة  

والبنات أال يكون للمنتفع أوالد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب 



 

 ٢٢٣ 
 

المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا ويعيشون معه تحت سقف واحد 

 .وليس لهم معاش أو دخل آخر

 ـ زواج البنت أو األخت ، وتمنح البنت أو األخت فى هذه الحالة منحة ٤ بند ٤٩مادة  

ف اليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره تساوى المعاش المستحق لها وما يضا

مائتى جنيه ، وال تصرف هذه المنحة اال مرة واحدة، وال يجوز استردادها اذا أعيد المعاش لها 

 .وفقا ألحكام هذا القانون 

 ـ بلوغ االبن أو األخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحاالت ٥ بند ٤٩مادة  

 :اآلتية 

 .العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز ) أ(  

الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة ) ب( 

والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خالل 

 .السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة 

هائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه الحاصل على مؤهل ن) جـ( 

سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة 

 .والعشرين وبالنسبة للحاصلين على المؤهالت النهائية األقل أى التاريخين أقرب 

ويصرف لالبن فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنىمقداره مائتى جنيه،  

 .ويصدر وزير الدفاع باالتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة 

 ـ ضباط الصف والجنود والمجندين ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم ٥٤مادة  

ها من الناحية المالية العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خالل

معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ 

 .نقلهم الى االحتياط ويجبر كسر الشهر الى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة 

وال تدخل فى حساب المكافأة المدد التى ال تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص  

 .عليها فى القوانين العسكرية 

 . ـ يؤدى الى األرمل واألوالد أدى اليه بالكامل ١ بند٧٦مادة  

وفى حالة عدم وجود أوالد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين الى الورثة  

 .الشرعيين 

 فقرة أولى ـ عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر ٨٧مادة  

ا يعادل اجمالى الراتب أو المعاش الذى يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتى بم

 .جنيه 

 ـ اذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز االدارى للدولة أو وحدات ٩٩مادة  

االدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أوقف صرف 

معاشه طوال مدة خضوعه ألحكام قانون التأمين االجتماعى ، فاذا كان صافى المرتب األساسى 



 

 ٢٢٤ 
 

الذى يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى احدى الجهات المشار اليها أقل من المعاش المستحق له 

منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على %  ٢٠من القوات المسلحة مضافا اليه 

 من جزء المعاش المنصرف له أى زيادة تطرأ مستقبال  على هذا الصافى حتى انتهاء أن يستنزل

 .خدمته المدنية 

  .١٠١وذلك مع عدم االخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة  

ويكون لصاحب المعاش العسكرى خالل سنتين من تاريخ اصدار هذا القانون أو خالل سنتين  

 الحق فى ضم مدة خدمته - أيهما بعد اآلخر -من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين االجتماعى 

 .العسكرية ال المدة المدنية ، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه 

وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن  

ير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون المدة المدنية التى لم تدخل فى تقر

التأمين االجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة 

العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا لألحكام الواردة فى قانون التأمين االجتماعى اذا كان ذلك 

 .يحقق معاشا أفضل 

 :وفى جميع األحوال يراعى ما يأتى  

 ـ عدم تجاوز المعاش الحد األقصى لمجموع معاش األجر األساسى ومعاش األجر ١ 

 .المتغير وفقا لقانون التأمين االجتماعى والقرارات المنفذة له 

وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا أال  

والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التأمين يجاوز معاش األجر األساسى 

 .االجتماعى 

 ـ تدخل الضمائم والمدد االضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش ٢ 

عن المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة 

 . من قانون التأمين االجتماعى فى حالة استحقاقه ٢٦المنصوص عليها فى المادة 

 من قانون التأمين االجتماعى ٢٦ ـ اذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة ٣ 

 . من هذا القانون ١٧يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا ألحكام المادة 

 . ـ تصرف معاشات األجر األساسى دون تخفيض ٤ 

 العسكرى يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات  وفى حالة االحتفاظ بالمعاش 

 من هذا القانون ٤١التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 

واليستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب 

االستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة االشتراك فى األجر األساسى محسوبا طبقا لحكم 

 من قانون التأمين االجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية ٢٧المادة 

أما مدة االشتراك عن األجر المتغير فيستحق عنها معاش فقط ايا كان مقدارها محسوبا وفقا 

 مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد األدنى ألحكام قانون التأمين االجتماعى بمراعاة توافر شروط
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لمعاش هذا األجر ومع التقيد بالحد ألقصى لمعاش هذا األجر وعدم تجاوز مجموع معاش األجر 

المتغير واجمالى معاشه العسكرى وزياداته للحد األقصى لمعاش األجر األساسى والمتغير وفقا 

 .لقانون التأمين االجتماعى والقرارات المنفذة له 

وفى جميع األحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى  

 .المعاش العسكرى الى الخزانة العامة ، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحاالت السابقة 

وتسرى األحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد قرر  

 . المدة العسكرية لهم معاش عن

 .ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من أحكام  

ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط واألوضاع التى يصدر بها  

 .قرار من رئيس الجمهورية 

 ـ يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى ١٠٢مادة  

مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه 

 .المستحقات واجبة األداء ومستحقة الصرف واال انقضى الحق فى المطالبة بها 

وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة ،  

اليها بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد وينقطع سريان المدة المشار 

 .المحدد 

واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة  

 .ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب 

ويجوز لمدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن االخالل  

بالمواعيد المشار اليها بهذه المادة اذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره ، وذلك بالنسبة لكافة 

المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد 

 .والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة 

 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس ١/٥/١٩٥٤ة لمن انتهت خدمتهم قبل على أنه بالنسب 

 .ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه 

ويوقف أداء المعاش الذى ال يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم  

 .طلب من صاحب الشأن 

وتحدد ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ  

 .المقررة بهذا القانون 

 ـ يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات ١٠٥مادة  

 .المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها 

لبريد ومديريات األمن بصرف وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر االجتماعى وهيئة ا 

المعاشات التى تحيلها اليها ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها 
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وزير الدفاع بحد أقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش أو المستحقين ، وتخصص 

من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين باجراءات الصرف بهذه الجهات بما % ٥٠نسبة 

 قرشا ، كما يخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف ٤٠ال يجاوز 

 .المعاشات لغير هذه الجهات 

ومع عدم االخالل بالرسوم المقررة قانونا باالعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من  

على المحررات والخدمات التى يطلبها أصحاب  بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد ١٠٣المادة 

المعاشات أو المستحقين من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف 

المعاشات كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أى مبلغ خالف المعاش يستحق 

 .وفقا ألحكام هذا القانون 

ويرحل رصيد المبالغ المشار اليها شهريا الى حساب خاص يمسك بمعرفة ادارة التأمين  

والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع 

بناء على عرض مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويكون لهذه االدارة حق 

 .صرفها االشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات 

ـ مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون ١١٠مادة  

آخر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف جنيه أو باحدى 

هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع  بسوء قصد عن تقديم 

بيانات ، اذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 .بغير حق 

 

 )المادة الخامسة ( 

من قانون التقاعد والتامين والمعاشات ) ١(من المادة ) ب(يسرى التعديل الذى تم على البند  

التى توافرت لها أسباب  على الحاالت ١٩٧٥ لسنة ٩٠للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

، وذلك بمراعاة عدم صرف أى حقوق أو فروق ١/٤/١٩٨٤استحقاق المعاش اعتبارا من 

 .بالنسبة للماضى 

 )المادة السادسة (  

لمدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة التجاوز عن استرداد المبالغ التى  

صرفت للمنتفعين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتامين 

 .والمعاشات للقوات المسلحة وذلك فى حدود التعديالت التى وردت بهذا القانون 

 )المادة السابعة (  

تختص ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة  

 .عسكرية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين المعاشات ال

 )المادة الثامنة ( 
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 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر ١٢٠ينتهى العمل بالمادة  

 . بمرور سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

ويكون لصاحب المعاش ممن تسرى فى شأنهم أحكام المادة المشار اليها طلب تحويل معاش  

 .الى ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع مراعاة عدم اعادة تسوية المعاش 

 )المادة التاسعة ( 

يزاد معاش األجر األساسى للمعاشات التى تستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون  

نيها بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثالثون ج% ٢٥بواقع 

 :شهريا ، وتسرى فى شأنها األحكام اآلتية 

 . ـ تستحق باالضافة الى الحد األقصى للمعاش ١ 

 . ـ تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ٢ 

 

 :ويحل حكم الفقرة السابقة محل النصوص اآلتية  

 المعدل لبعض أحكام قانون التقاعد ١٩٨١ لسنة ١١٠المادة الثالثة من القانون رقم ) أ( 

 .والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

  .١٩٨٢  لسنة ١١٦القانون رقم ) ب( 

  .١٩٨٣ لسنة ٩٨القانون رقم ) جـ( 

 )المادة العاشرة ( 

 وذلك ١/٧/١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من   

 :بمراعاة اآلتى 

  .٣٠/٦/١٩٩٢ارا من  ـ العمل بنص المادتين الثانية والثالثة اعتب١

 ـ ال يسرى حكم المادة األولى على الحاالت التى يسرى فى شأنها حكم المادتين الثانية ٢

 .والثالثة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           



 

 ٢٢٨ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٣٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعى

  (*)وقانون نظام التأمين االجتماعى الشامل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها بالجدول ١/٧/١٩٩٢تزاد اعتبارا من  

وذلك % ٢٠ باصدار قانون الضمان االجتماعى بمقدار ١٩٧٧ لسنة ٣٠المرفق بالقانون رقم 

 .بمراعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه 

 )المادة الثانية ( 

المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون % ٢٠ بواقع ١/٧/١٩٩٢يزاد اعتبارا من 

 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين االجتماعى ١٩٨٠ لسنة ١١٢رقم 

 بزيادة معاشات التأمين االجتماعى الشامل ١٩٩١ لسنة ١٦الشامل الصادر بالقانون رقم 

 .والضمان االجتماعى بمرعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه 

 )المادة الثالثة (

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين األولى والثانية  

 )المادة الرابعة  ( 

 من قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل ٢٦ و ١٦ و ١٤ و ١٢يستبدل بنصوص المواد  

 : النصوص اآلتية ١٩٨٠ لسنة ١١٢الصادر بالقانون رقم 

 ـ يتبع فى شأن صاحب المعاش الذى يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر فى ١٢مادة  

 :شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلى 

أوال ـ فى حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف  

معاشه ، ويعود الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة أو 

 .امسة والستين ايهما قبل اآلخر بلوغ سن الخ

ثانيا ـ اذا توافرت لصاحب المعاش وفقا ألحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش آخر  

وفقا ألحكام أى من قوانين التأمين االجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات 

واذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون . المسلحة استحق المعاش اآلخر 

 .ادى اليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش اآلخر 

 :وفى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع اآلتى  

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٢٩ 
 

 ـ اذا كان المعاش اآلخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش على المستحقين عنه ١ 

 . القانون ، ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا

 ـ اذا كان المعاش اآلخر غير مستحق له عن نفسه ، يتم توزيع المعاش  المستحق وفقا ٢ 

 .ألحكام هذا القانون على المستحقين عنه 

 ـ اذا توافرت فى المستحق شروط االستحقاق ألكثر من معاش وفقا ألحكام هذا ١٤مادة  

القانون وألحكام أى من قوانين التأمين االجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات 

المسلحة استحق المعاش اآلخر واذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى 

 .اليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش اآلخر 

فقا ألحكام هذا القانون أدى اليه واذا توافرت للمستحق شروط االستحقاق ألكثر من معاش و 

 .المعاش األكبر 

 ـ فى حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول الى باقى المستحقين ١٦مادة  

من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى 

المستحقين بالفئة األخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من 

 .المعاش الحد األقصى للنصيب المحدد له بالجدول 

 ـ على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام مقابل ٢٦مادة  

 .جنيه واحد 

 .ويؤدى المؤمن عليه رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة 

ن تثبت فى البطاقة المشار اليها قيمة االشتراكات التى يقوم المؤمن عليه وعلى الهيئة أ 

 .بسدادها نقدا والتى تدل على استمرار اشتراكه فى النظام 

وتتضمن الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء اشتراكات  

 .ومواعيد األداء 

 )المادة الخامسة ( 

 من قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون ١٠تضاف فقرة ثانية للمادة  

 : نصها اآلتى ١٩٨٠ لسنة ١١٢رقم 

 اذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن ٩ من المادة ٣ و ٢ومع عدم االخالل بأحكام البندين  

  شهرا على األقل عند بلوغه سن١٢٠ ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها ١/١/١٩٧٦عليه بعد 

الخامسة والستين يستمر فى االشتراك حتى استكمال المدة المشار اليها أو ثبوت العجز الكامل أو 

 .وقوع الوفاة أيهما أسبق 

 )المادة السادسة (  

 .يسرى حكم المادة الخامسة على الحاالت السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات  



 

 ٢٣٠ 
 

 من قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل المشار اليه ١٤ و ١٢وتسرى أحكام المادتين  

بعد تعديلها بهذا القانون على حاالت استحقاق المعاش السابقة على تاريخ العمل به التى لم يتم 

 :ربطها حتى هذا التاريخ كما تسرى فى شأن الحاالت التى تم ربطها وذلك بمراعاة اآلتى 

ير الموزع من المعاش وبمراعاة أن  ـ أن يكون تطبيق النص المعدل فى حدود الجزء غ١ 

 .تكون األولوية فى تطبيق قواعد الرد واأليلولة على المستحقين  األصليين 

 ـ يعتبر صحيحا ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة ألحكام نصوص المواد المشار اليها ٢ 

 .قبل التعديل وذلك اذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها 

 )المادة السابعة ( 

 من قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل بعد تعديلها بهذا القانون ١٦تسرى أحكام المادة  

على الحاالت التى نشأ فيها االستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مراعاة عدم االنتقاص من 

 .نصيب أى من المستحقين وعدم زيادة مجموع األنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته 

 )نة المادة الثام( 

يجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية التجاوز ألسباب  

مبررة عن استرداد المتبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة ألحكام 

 أو قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢القانون رقم 

 .المشار اليه معدلة بأحكام هذا القانون 

 )المادة التاسعة ( 

 .١/٧/١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من   

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢يونية سنة الموافق أول (  هـ  ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           



 

 ٢٣١ 
 

 (*) ١٩٩٢ لسنة ٣٣قانون رقم 

 ١٩٢٩ لسنة ٣٥بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية ، وقانون التقاعد والتأمين

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 الخاص ١٩٢٩ لسنة ٢٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٢ و ٢١يستبدل بنص المادتين  

 :ببعض أحكام األحوال الشخصية النصان اآلتيان 

 .يغلب عليه الهالك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده  يحكم بموت المفقود الذى - ٢١مادة  

ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده ، فى حالة ما اذا ثبت أنه كان على ظهر  

سفينة غرقت ، أو كان فى طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات 

 .الحربية 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب االحوال ، وبعد التحرى واستظهار  

القرائن التى يغلب معها الهالك ، قرارا باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة 

 .السابقة ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود 

دها الى القاضى على وفى األحوال األخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بع 

أال تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان 

 .كان المفقود حيا أو ميتا  

 عند الحكم بموت المفقود أو نشر  قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير - ٢٢مادة  

الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته 

بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة 

 .اآلثار األخرى 

 )المادة الثانية ( 

تسرى أحكام هذا القانون على من سبق فقده فى أى من الحاالت الواردة فى الفقرة الثانية  

 .  ومضى على فقده سنة على االقل فى تاريخ العمل بهذا القانون ٢١من المادة 

 )المادة الثالثة ( 

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ٣٨تعدل المدة المنصوص عليها فى المادة  

 . الى سنة من تاريخ الفقد  ١٩٧٥ لسننة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونيه سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٣٢ 
 

 )المادة الرابعة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           



 

 ٢٣٣ 
 

  ١٩٩٢ة  لسن٣٤قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين 

 المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 

 (*) ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

) فقرة رابعة (٣٧ و ٣٣و ) فقرة رابعة (٣٢و ) فقرة ثالثة (٢٨: يستبدل بنصوص المواد   

 لسنة ٤٧من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) فقرة ثانية (٩٥و 

 : النصوص اآلتية ١٩٧٨

 ) : فقرة ثالثة (- ٢٨مادة  

ن تقدير الكفاية يعتبر األداء العادة هو المعيار الذى  يؤخذ  أساسا لقياس كفاية األداء ويكو 

بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز 

وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت اليه ، واليجوز اعتماد التقرير اال 

 .باستيفاء ذلك 

ويصدر الوزير المختص بالتنمية االدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا  

 .بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة 

 ) :فقرة رابعة (- ٣٢مادة  

وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما ، فاذا كانت كفايته فى العام  

 .السابق بمرتبة ممتاز ، تقدر بمرتبة ممتاز حكما 

 - ٣٣مادة  

 مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر ، تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما ، فاذا اذا كانت مدة 

 .كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز ، تقدر بمرتبة ممتاز حكما 

 ) :فقرة رابعة (- ٣٧مادة  

فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل  

من العدد المخصص للترقية باالختيار ، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة 

جيد جدا على االقل عن ذات المدة السابقة مع االلتزام بالتفضيل المشار اليه فى الفقرة السابقة 

 من هذه المادة ، فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار أقل من العدد المخصص

 .لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى الى سنة تالية 

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونيه سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد -    اجلريدة الرمسية (*) 



 

 ٢٣٤ 
 

 ) :فقرة ثانية (- ٩٥مادة  

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من  

شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد 

لمدة اقصاها سنتان ، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة 

 .وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 

 )المادة الثانية ( 

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون )  مكررا (٢٥تضاف الى المادة  

 : الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالى ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 

وتحسب لمن يعين وفقا ألحكام هذه المادة من حملة المؤهالت العالية بعد تعيينه بوظيفة "  

تخصصية اقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل 

العالى بحد اقصى خمس سنوات وبما اليجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى ، وذلك بعد 

 .العرض على لجنة شئون العاملين المختصة 

ومع عدم االخالل بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم  

  .١٢/٨/١٩٨٣الفقرة السابقة على  من عين وفقا ألحكام هذه المادة اعتبارا من 

ا بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين االولى  والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو أم 

الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال اثناء الخدمة فيمنحون عالوتين من عالوات درجة الوظيفة 

 .التىيشغلونها وقت 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 

 )المادة الثالثة ( 

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون  

 )المادة الرابعة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           



 

 ٢٣٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٣٥قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية١٩٧٤ لسنة ٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

  (*)فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال االنتاج الحربى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٧٤لسنة  ٤٩يستمر العمل بأحكام القانون رقم  

قرارات لها قوة القانون فى مجال االنتاج الحربى لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة 

 ٤٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ١٢التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . المشار اليه ١٩٧٤لسنة 

 )المادة الثانية ( 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ  ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونيه سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٣٦ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٣٦قانون رقم 

 رسميةبفرض رسم على المستخرجات ال

  (*)التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ باألقاليم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة األولى ( 

يفرض رسم على استخراج  الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التى تصدر  

من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ باألقليم طبقا للجدول المرفق ، ويحصل رسم 

من الرسم األصلى فى حالة طلب استخراج األوراق المشار اليها على وجه % ٥٠استعجال بواقع 

قانون االستعجال فى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه ، وذلك كله دون اخالل بأحكام 

 لسنة ٤٣ وقانون االدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ٢٦٠األحوال المدنية رقم 

 وقانون فرض رسم ١٩٨٠ لسنة ١١١ وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١٩٧٩

 .١٩٨٤ لسنة ١٤٧تنمية الموارد المالية للدولة رقم 

 

 )المادة الثانية ( 

من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة ، وتخصص حصيلة هذا % ٢٥يفرض رسم بنسبة  

الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية ، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة فى حساب خاص 

 .بالبنك المركزى المصرى 

 .ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد واجراءات الصرف من هذا الحساب فى أغراضه  

 

 

 )المادة الثالثة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢الموافق أول يونية سنة (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           

                                                           
  .١٩٩٢ىف أول يونية سنة ) ب( مكرر ٢٢ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٣٧ 
 

  (*)١٩٩٢ لسنة ٣٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك واالئتمان

 وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى  ( 

 مواد ١٩٥٧ لسنة ١٦٣ان الصادر بالقانون رقم يضاف الى قانون البنوك واالئتم  

)) ١( مكررا٣١(و )  مكررا ٣١(و)  مكررا ٣٠(و )  مكررا ٢١(و )  مكررا ١٩(جديدة بأرقام 

 :على النحو اآلتى )) ٢( مكررا ٣١(و 

 -مكررا ) ١٩(المادة  

لمحافظ البنك المركزى المصرى التصريح للبنوك األجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى  

 :جمهورية مصر العربية بالشروط اآلتية 

 . ـ أال يكون لها فروع فى مصر ١ 

 . ــ أن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه المراكز ٢ 

 ـ أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة األسواق وامكانيات االستثمار ، وتكون ٣ 

الرئيسية فى الخارج وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد حلقة اتصال مع المراكز 

 .تواجه البنوك المراسلة لها فى مصر 

 ـ أال تمارس هذه المكاتب أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكالء ٤ 

 .التجاريين ، وأعمال الوساطة المالية 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٧٣وتقيد هذه المكاتب بعد انشائها وفقا ألحكام المادة  

 .فى سجل خاص لدى البنك المركز المصرى طبقا لالجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية 

وتخضع المكاتب المشار اليها لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون له حق االطالع فى  

 .لرقابة واالشراف عليها أى وقت على الدفاتر والسجالت وطلب البيانات التى تحقق أغراض ا

وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل ألى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة يتم  

شطبه من السجل بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى ، وال يصدر قرار الشطب اال بعد 

اعالن المكتب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خالل أسبوعين 

 .من تاريخ اعالنه 

                                                           
  .٤/٦/١٩٩٢الصادر ىف ) تابع (٢٣ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٣٨ 
 

وعلى مكاتب تمثيل البنوك األجنبية القائمة حاليا التقدم بطلب الى البنك المركزى المصرى  

برغبتها فى مزاولة نشاطها طبقا ألحكام هذا القانون ، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به 

. 

 -مكررا ) ٢١(المادة  

لخارجية بعد أخذ رأى مجلس ادارة البنك المركزى المصرى يجوز لوزير االقتصاد والتجارة ا 

، وفقا للشروط والقواعد التى تضعها الالئحة التنفيذية أن يصرح للبنوك وفروع البنوك األجنبية 

القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر  تعاملها على العمالت الحرة أن تتعامل بالعملة 

 .المحلية ، على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية 

كما يضع الشروط والقواعد الالزمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك األجنبية التى ترغب فى  

 .مزاولة نشاطها فى مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون 

وفى جميع األحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة سلطة  

 .ولة التى تقع فيها هذه المراكز نقدية بالد

 -مكررا ) ٣٠(المادة  

لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على  

مركزه المالى أن يطلب من ادارة ذلك البنك توفير الموارد المالية االضافية الالزمة فى صورة 

زيادة رأس المال المدفوع أو ايداع أموال مساندة لدى البنك بالشروط التى يضعها مجلس ادارة 

فاذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلى لهذه . البنك المركزى المصرى خالل المدة التى يحددها 

الدعوة يكون لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى اما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال 

وط التى يقررها ، أو اصدار قرار بادماج البنك فى بنك آخر وطرحها لالكتتاب باالجراءات والشر

) ٣٤(، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو اقرار الشطب وفقا للقواعد المقررة فى المادة 

 . باصدار قانون البنوك واالئتمان ١٩٥٧ لسنة ١٦٣من القانون رقم 

ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية فى حكم هذه المادة اذا توافرت فى شأنه احدى الحاالت  

 :اآلتية 

 .عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التى تضر بأموال المودعين ) أ(  

تبديد ملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المقررة أو ) ب( 

 .مصرفى نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة ال تتفق وأسس العمل ال

اتباع أساليب غير سليمة فى ادارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق الملكية ) جـ( 

 .بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين 

توافر دالئل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء ) د( 

 .بالتزاماته فى الظروف العادية 

 مكررا ـ) ٣١(المادة 



 

 ٢٣٩ 
 

ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى  

البنك المركزى المصرى ، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويخضع الشراف 

 .البنك المركزى المصرى ، ويكون مقره مدينة القاهرة 

لصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس ويصدر بالنظام األساسى ل 

مجلس الوزراء  بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد 

ويجب أن يتضمن النظام األساسى . المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام 

 :على األخص ما يأتى 

 .أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العالقة بينه وبين البنك المركزى المصرى ) أ( 

 .رسم العضوية وشروطها وقيمة االشتراكات السنوية للبنوك األعضاء ) ب( 

 .نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس االدارة ) جـ( 

 .نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد األلقصى للضمان ) د( 

 .لية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها الموارد الما) هـ( 

 .مراجعة حسابات الصندوق ) و(  

 -) ١(مكررا ) ٣١(المادة  

لمحافظ البنك المركزى المصرى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اتخاذ أى من  

االجراءات اآلتية فى حالة مخالفة أحد البنوك األعضاء فى الصندوق أحكام النظام األساسى أو 

 :القرارات الصادرة تنفيذا له 

 .توجيه تنبيه ) أ(  

من قيمة االشتراك السنوى المستحق على البنك فى يناير % ٥تحصيل مبلغ ال يجاوز ) ب( 

اذا ارتكب أية مخالفة % ١٠السابق على ارتكاب المخالفة ، ويزاد الحد األقصى المشار اليه الى 

 .وتضاف هذه المبالغ الى موارد الصندوق ... خالل سنتين من تاريخ المخالفة السابقة 

 ـ) ٢( مكررا ٣١المادة  

ينشأ مركز العداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى ، يكون له شخصية اعتبارية  

وميزانية مستقلة ، ويتبع البنك المركزى المصرى ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص المركز 

بالعمل على تنمية المهارات فى األعمال المصرفية والمالية والنقدية للعاملين بالجهاز المصرفى 

 .والجهات العاملة فى هذه المجاالت بهدف مسايرة التطور العالمى 

 :وتتكون موارد المركز من اآلتى  

 .االعتمادات التى يخصصها البنك المركزى المصرى للمركز ) أ(  

فة ، ويقرر مجلس ادارة البنك االعانات التى ترد الى المركز من الجهات المختل) ب( 

 .المركزى المصرى قبولها 

 .االشتراكات التى تؤديها البنوك واألجهزة المختلفة لتدريب العاملين بها فى المركز ) جـ( 

 .أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المركز للغير ) د( 



 

 ٢٤٠ 
 

ويعتمد مجلس ادارة البنك المركزى المصرى اللوائح المالية واالدارية للمركز ، وتشمل  

على األخص ، نظام العمل بالمركز وكيفية ادارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين 

والباحثين والعاملين واالداريين والكتابيين ، وذلك بما يتمشى مع طبيعة العمل بالمركز 

 العام وقطاع واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع

 .األعمال العام 

 )المادة الثانية ( 

 والبند جـ، د من المادة ٣٦ و٣١ و٢٦ و٢٥ مكررا و٢٤ و ٢١يستبدل بنصوص المواد  

 ٦٠من المادة ) ز( والبند ٤٢ والمادة ٣٩من المادة ) د( مكررا ، والبند ٣٧ ، والمادة ٣٧

 ١٩٥٧  لسنة ١٦٣ من قانون البنوك واالئتمان الصادر بالقانون رقم ٦٥مكررا ، والمادة 

 :النصوص اآلتية 

 ) :٢١(المادة  

يتم تسجيل البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض فى البنك المركزى  المصرى بعد  

 :موافقة مجلس ادارته ، ووفقا للشروط اآلتية 

 : ـ أن يتخذ البنك أحد األشكال اآلتية ١ 

 .سمية شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها ا) أ (  

 .شخص اعتبارى عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ) ب( 

فرع لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية ) جـ( 

 .بالدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى 

 ـ أن يعتمد البنك المركزى المصرى النظام األساسى للبنك وعقود االدارة التى يتم ٢ 

ابرامها مع أى طرف يعهد اليه بادارة البنك ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل لعقود 

 .االدارة أو األنظمة الساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون 

 ـ أال يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع ٣ 

ى ، ويجوز سداد رأس المال كل أو جزئيا بالمعادل من العمالت عن خمسين مليون جنيه مصر

على أنه بالنسبة لفروع البنوك األجنبية يجب أال يقل المال المخصص لنشاطها فى مصر . الحرة 

 .عن مبلغ خمسة عشر مليون دوالرا أمريكى أو ما يعادله بالعمالت الحرة 

وتلتزم البنوك وفروع  البنوك األجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى باستيفاء هذه  

الحدود خالل فترة التجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للبرنامج الزمنى الذى 

 .يحدده مجلس ادارة البنك المركزى المصرى 

 :مكررا ) ٢٤(المادة  

ضاء مجالس يجب اخطار محافظ البنك المركزى المصرى بالقرارات التى تصدر بتعيين أع 

االدارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين  عن االئتمان أو االستثمار أو العمليات 



 

 ٢٤١ 
 

الخارجية بما فيها المبادالت وجميع البيانات المتعلقة بهم ، وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ 

 .ويتم االخطار على النموذج الذى يضعه البنك المركزى المصرى . صدور القرارات المشار اليها 

ولوزير االقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى اذا  

رأى أنه من المناسب  للحفاظ على سالمة أموال المودعين  وأوصول البنك ، أن يصدر قرارا 

 المسئولين عن مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس االدارة أو مديرى عموم البنك أو المديرين

ولصاحب الشأن التظلم الى وزير االقتصاد والتجارة . األعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة 

 .الخارجية من قرار استبعاده حالل ستين يوما من تاريخ ابالغه بالقرار 

 .وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك األجنبية  

 -) ٢٥(المادة  

مع عدم االخالل بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك  

مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك 

المركزى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات ، وال يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات 

 .أكثر من بنكين فى وقت واحد 

وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى المصرى بتعيين مراقبى الحسابات خالل ثالثين يوما   

 .من تاريخ تعيينهما 

 أن يعهد الى مراقب حسابات - لألسباب التى يراها -ولمحافظ البنك المركزى  المصرى  

 .ثالث القيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزى المصرى أتعابه 

ويحظر عل البنوك اعطاء قروض أو تسهيالت ائتمانية أو ضمانات من أى نوع لمراقبى  

حساباتها ، أو زوجاتهم ، أو أوالدهم ، أو ألى منشأة يكون هؤالء المراقبين أو زوجاتهم ، أو 

 .أوالدهم شركاء فيها ، أو أعضاء فى مجالس اداراتها ، وذلك بصفتهم الشخصية 

 -) ٢٦(المادة  

أن يخطر البنك كتابة بأى نقص أو خطأ أو بأية مخالفة تستوجب على مراقب الحسابات  

 .االعتراض عليها مع التزام المراقب فى ذات الوقت باخطار البنك المركزى المصرى بذلك 

ويجب أن يتضمن التقرير السنوى الذى يعده المراقب بيان الوسائل التى توصل بها للتحقق  

 .من وجود األصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وتحقيق التزامات البنك 

وعلى المراقب أن يوضح فى التقرير أيضا ما اذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف  

أى حكم من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاى له ، أو األصول 

المركزى المصرى قبل انعقاد الجمعية العامة وعليه أن يرسل الى البنك . المصرفية المستقرة 

بشهرين على األقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، مع ابداء رأية 

 :فيما يلى 

 .مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك ) أ( 



 

 ٢٤٢ 
 

مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم األصول وكذا أية التزامات قد تقع على ([)  

 .عاتق البنك ، مع تحديد قدر العجز فى المخصصات ان وجد 

ولمجلس ادارة البنك المركزى المصرى أن يصدر  خالل شهر من تاريخ استالمه صورة من  

التقرير المشار اليه قرارا بعدم توزيع أرباح على المساهمين اذا ما تبين وجود نقص فى 

 .المخصصات واجبة التكوين 

 -) ٣١(المادة  

يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا يصدر بنظامه األساسى قرار  

 .من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزى المصرى 

ويتمتع االتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى مقابل  

أداء رسم قدره مائتى جنيه ، وينشر قرار االنشاء والنظام األساسى فى الوقائع المصرية على 

 .نفقة االتحاد 

ويعمل االتحاد على رفع مستوى المهنة المصرفية فى مصر وتحديثها وترسيخ مفاهيم  

وأعراف العمل المصرفى الصحيح واتباع نظم واجراءات موحدة والتشاور فى المسائل المشتركة 

 .الصحية بين األعضاء لتنظيم المنافسة 

ويكون لكل بنك حق االنضمام الى االتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه ، ويعين محافظ  

البنك المركزى مندوبا لدى االتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته واالشتراك فى مناقشاته 

 .دون أن  أن يكون له صوت معدود فى المداوالت 

ولكل بنك أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها فى اطار الحدود القصوى   

 .والدنيا التى يقترحها اتحاد البنوك ويعتمدها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى 

 )٣٦(المادة  

تلتزم البنوك التجارية وبنوك االستثمار واألعمال بأداء رسم سنوى يحسب بواقع خمسة  

 متوسط اجمالى المراكز الشهرية خالل العام ، وسبعين قرشا عن كل عشرة آالف جنيه من

ويكون هذا الرسم للبنوك األخرى بواقع خمسين قرش عن كل عشرين ألف جنيه من متوسط  

 .مجموع المراكز الشهرية خالل العام 

ويجب أداء هذا الرسم الى البنك المركزى المصرى خالل شهر يناير من كل عام ، وذلك عن  

االثنى عشر شهرا السابقة ، وفى حالة التأخير فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر 

 .الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى 



 

 ٢٤٣ 
 

وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك وتخصص لالنفاق منها  

 .فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة واالشراف على البنوك

  جـ ، د-) ٣٧(المادة  

وضع المؤشرات التى تساعد البنوك على تجنب التركز فى توظيف سواء فى الداخل ) جـ( 

 .أو فى الخارج ، وتحديد النسب بين قيمة والقيمة التسليفية للضمان وتحديد آجال االستحقاق 

وضع معايير بشأن كفاية حقوق الملكية لدى كل بنك خالل نسبتها الى عناصر األصول ) د( 

 .أو الى عناصر االلتزامات ، وذلك مع االخالل بالحد األدنى المقرر لرأس المال 

 -مكررا ) ٣٧(المادة  

يحظر على أى بنك منح العميل الواحد تسهيالت أئتمانية من أى نوع تحمل فى مجموعها  

 .من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطياته % ٢٥

 .الحكومية ويستثنى من هذا الحظر التسهيالت الممنوحة الى الجهات  

ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى المصرى المدة التى يجب على البنوك خاللها تصفية  

التجاوزات الزائدة عن الحد المشار اليه ، وذلك بالنسبة لكل من الهيئات العامة وشركات القطاع 

 .العام وشركات قطاع األعمال العام 

 -) ٣٩(المادة  

من راس المال المصدر % ٤٠امتالك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على )  د( 

للشركة وبشرط أال تجاوز القيمة االسمية لألسهم التى يملكها البنك فى هذه الشركات مقدار 

 .رأسماله المصدر واحتياطياته 

ولوزير االقتصاد والتجارة الخارجية زيادة الحدين المذكورين عند االقتضاء بناء على اقتراح  

 .لبنك المركزى المصرى محافظ ا

 -) ٤٢(المادة  

اذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزى المصرى الصادرة  تنفيذا ألحكام الفقرة  

 جاز لمجلس ادارة البنك المركزى -) ٤١(أو الفقرة األولى من المادة )  ٤٠(من المادة ) أ(

المصرى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك ال يجاوز نسبة من قيمة العجز فى نسبة السيولة ، 

تعادل مثلى سعر البنك المركزى المصرى ) ٤١(أو فى الرصيد الدائن المشار اليه فى المادة 

 .لالقراض والخصم عن الفترة التى حدث فيها العجز 

مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، أو اذا استمر العجز لمدة تجاوز % ٥واذا جاوز العجز  

مجلس ادارة البنك المركزى  المصرى أن يتخذ ايا من االجراءات المنصوص عليها شهرا ، جاز ل

 .، وذلك باالضافة الى الجزاء المالى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ) مكررا /٦٠(فى المادة 



 

 ٢٤٤ 
 

ويلتزم البنك بأن يقدم الى البنك المركزى المصرى البيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقا  

 .للنماذج وفى المواعيد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى 

 -) مكررا  / ٦٠(المادة  

حل مجلس االدارة وتعيين مفوض الدارة البنك لمدة ال تجاوز ستة أشهر ، ويجوز مدها ) ز( 

لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خالل مدة تعيينه األمر على الجمعية العامة للبنك 

 .لس ادارة جديد الختيار مج

 -) ٦٥(المادة  

ال يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، اال بناء على  

 .طلب من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى 

 )المادة الثالثة (

 ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ٢٢ و ١٨و ) د( فقرة ٧ و ٦يستبدل بنصوص المواد  

 :المشار اليه النصوص اآلتية 

 )٦(المادة  

 :يكون للبنك مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من  

 . ـ نائبى المحافظ ١ 

 . ـ رئيس الهيئة العامة لسوق المال ٢ 

 . ـ اثنين من رؤساء مجالس ادارة البنوك ٣ 

والتجارة الخارجية  ، والمالية والتخطيط ، يختارهم  ـ ممثل لكل من وزارات االقتصاد ٤ 

 .الوزراء المختصون 

 . ـ أربعة من كبار المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية ٥ 

 . ـ اثنين من رجال قطاع األعمال ٦ 

 .وفى حالة غياب المحافظ تكون الرئاسة ألقدم نائبى المحافظ  

ويصدر بتعيين المحافظ ونائبى المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدالتهم ومكافآتهم قرار من  

رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، ويكون تعيين كل من المحافظ ونائبى 

 .المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد 

 .وال يجوز عزل المحافظ خالل مدة تعيينه األصلية أو المجددة  

 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار ٦ ، ٥ ، ٣عضاء المشار اليهم فى البنود ويعين األ 

من رئيس مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأى كل من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ 

 .البنك المركزى 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير االقتصاد والتجارة الخارجية  

 ، وكذلك تحديد ٦ ، ٥ومحافظ البنك المركزى بتحديد مكافآت األعضاء المشار اليهم فى البندين 

 .بدل حضور جلسات مجلس االدارة 



 

 ٢٤٥ 
 

  د-) ٧(المادة  

تحديد أسعار الخصم ومعدالت العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العملياتة   -د

ئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها وآجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد واال

فى أى تشريع آخر ، وللمجلس تخويل البنوك حرية تحديد معدالت العائد على العمليات المصرفية 

 .التى تقوم بها 

 -) ١٨(المادة  

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أم المتخصصة أم  

 :بنوك االستثمار واألعمال ، مجلس ادارة يشكل على الوجه اآلتى

 .رئيس مجلس االدارة ) أ( 

 .نائبان لرئيس مجلس االدارة ) ب( 

ستة من كبار  المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية واالقتصادية والقانونية ) جـ( 

 .من بينهم أحد المديرين العاملين فى البنك على األقل 

الدارة ونائبيه وأعضائه وممثلى البنك فى البنوك األخرى التى ويصدر بتعيين رئيس مجلس ا 

يساهم فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى كل من وزير االقتصاد والتجارة 

 .الخارجية ومحافظ البنك المركزى المصرى 

وتحدد مرتباتهم وبدالت ومكافآت رئيس مجلس االدارة ونائبيه ومكافآت األعضاء  

المتخصصين من غير العاملين فى البنك ، وكذلك بدالت حضور مجلس االدارة بقرار من رئيس 

 .مجلس الوزراء 

ويتولى مجلس ادارة البنك تعيين ممثلية فى الشركات التى يساهم فيها هذا البنك ، وذلك  

ويتولى رؤساء مجالس . وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 

رة بنوك  القطاع العام  تعيين ممثليها فى الجمعيات  العامة للبنوك والشركات  التى تساهم ادا

 .فيها 

 -)٢٢(المادة  

يتولى مجلس ادارة البنك  المركزى المصرى اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك  

 :القطاع العام ، وبصفة خاصة 

 .اقرار الميزانية العامة وحساب األرباح والخسائر وتوزيع األرباح ) أ( 

الترخيص  للبنك باستخدام المخصصات فى غير األغراض المخصصة لها فى ميزانية ) ب( 

 .البنك 



 

 ٢٤٦ 
 

تعديل النظام األساسى للبنوك ، بما فى ذلك اطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة ) جـ( 

 .رأسمالية المرخص به والمدفوع  وتخفيضه 

سيمه ، وال يكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن نافذا اال بعد تقرير ادماج البنك أو تق) د( 

 .موافقة مجلس الوزراء 

 .اعتماد الموازنة التخطيطية ) هـ( 

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون  

 .لهم صوت معدود 

وفى حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام يرأسه وزير  

وفى حالة عدم حضوره يرأس الجمعية العامة محافظ البنك . االقتصاد والتجارة الخارجية 

 .المركزى المصرى 

 

 

 )المادة الرابعة (  

 أو القانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٦٣أينما وردت فى القانون رقم " الفائدة " يستبدل بكلمة  

  " .لعائد ا"  كلمة ١٩٧٥ لسنة ١٢٠

 )المادة الخامسة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).م١٩٩٢ يونية سنة٤الموافق (  هـ ١٤١٢ ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            



 

 ٢٤٧ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٣٨قانون رقم 

 ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 

 وقانون تنظيم الرقابة على األشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى

 واألغانى والمسرحيات والمنولوجات واالسطوانات وأشرطة التسجيل

  (*) ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠الصوتى رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

أينما وردت فى قانون ) وزير الثقافة ( عبارة ) وزير المعارف العمومية ( يستبدل بعبارة  

كما يستبدل .  والقرارات المنفذة له ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 

وزارة (وزير الثقافة و ( عبارتا ) وزارة االرشاد  القومى (و ) وزير االرشاد القومى ( بعبارتى 

اينما وردتا فى قانون تنظيم الرقابة على األشرطة السينمائية  ولوحات الفانوس ) الثقافة 

طوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم السحرى  واألغانى والمسرحيات  والمنولوجات واالس

 . والقرارات المنفذة له ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠

 )المادة الثانية ( 

فقرة  ( ٢٠ و١٢و ) البند ثانيا  ( ٦و ) فقرة ثانية  ( ٥ و ٢يستبدل بنصوص المواد  

، ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ من قانون حماية حق المؤلف رقم ٤٨ و ٤٧و ) فقرة أولى  ( ٣٧و ) أولى

 :النصوص اآلتية 

 ) :٢(مادة  

 :تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفى  

 .المصنفات المكتوبة  

ـ  المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان والحفر والنحت والخزف 

 .والعمارة 

 .ـ  المصنفات التى تلقى شفويا ، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها 

 .  المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية ـ

 .ـ  المصنفات الموسيقية ، سواء اقترنت باأللفاظ ، أو لم تقترن بها 

ـ مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات ، يصدر بتحديدها 

 .قرار من وزير الثقافة 

 .الرسوم الكروكية ( ـ  الخرائط الجغرافية والمخطوطات 

                                                           
  .٤/٦/١٩٩٢ىف ) تابع (٢٣ اجلريدة الرمسية العدد (*)



 

 ٢٤٨ 
 

 .ـ  المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا ، أو الطبوغرافيا ، أو العلوم 

 .ـ  المصنفات التى تؤدى بحركات ، أو خطوات وتكون  معدة ماديا لالخراج 

 .ـ  المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية

 االذاعة  السلكية ، أو ـ  المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة

 .الالسلكية ، أو التليفزيون ، أو أجهزة عرض األشرطة ، أو أية وسيلة  تقنية أخرى 

ـ  مصنفات  الحاسب اآللى من برامج وقواعد بيانات وما يمثالها  من مصنفات تحدد بقرار من 

 .وزير الثقافة 

وتشمل الحماية  ، مؤلفى المصنفات التى يكون التعبير عنها بالكتابة ، أو الصوت ، أو  

الرسم ، أو الحركة ، أو التصوير  ، كما تشمل كذلك عنوان  المصنف اذا كان متميزا  بطابع 

 .ابتكارى  ولم يكن لفظيا جاريا  للداللة على موضوع المصنف 

 ) :فقرة ثانية ) ( ٥(مادة  

ذا الحق اال بعد وله وحده الحق فى استغالل مصنفه ماليا ، وال يجوز لغيره مباشرة ه 

ويتضمن . الحصول على اذن كتابى من صاحب حق االستغالل المالى للمصنف األصلى أو خلفائه 

 .االذن طريقة ونوع ومدة االستغالل 

 ) البند ثانيا ) : ( ٦(مادة  

نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور  

، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر أو التصوير ، أو الصب فى قوالب ، أو 

التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على اسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية، أو بأية 

 .طريقة أخرى 

 ) :١٢(مادة  

 أن من هذا القانون) ٦(ال يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه باحدى الطرق المبينة بالمادة  

يمنع أى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف الستعماله الشخصى ، وكذلك المصنفات 

 .السمعية والسمعية البصرية  اذا تم اذاعتها كاملة باالذاعة أو عرضها بالتليفزيون 

 )فقرة أولى ) : (٢٠(مادة  

 تنقضى حقوق االستغالل المالى المنصوص عليها فى المواد ٨مع عدم االخالل بحكم المادة  

 بمضى خمسين عاما على وفاة المؤلف ، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير ٧ و ٦ و ٥

المرئية والمصنفات السمعية البصرية التى ليس لها طابع انشائى واقتصر فيها على مجرد نقل 

المناظر نقال آليا ، فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما ، تبدأ من تاريخ أول نشر 

مصنف ، وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب  اآللى عشرين عاما ، تبدا من تاريخ ايداعه ، لل

 .وفقا ألحكام هذا القانون 

 )فقرة أولى  : ( ٣٧مادة  



 

 ٢٤٩ 
 

 من هذا ٧ و ٦ و ٥للمؤلف أن ينقل الى الغير كل أو بعض حقوق االستغالل المبينة بالمواد  

 .القانون 

  :٤٧مادة  

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، أو  

 :بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية 

 من ٧و٦و٥: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد: أوال  

 .هذا القانون 

لف ، أو من يقوم مقامه مصنفا من أدخل فى مصر بقصد االستغالل دون اذن المؤ: ثانيا  

 .منشورا فى الخارج  مما تشمله الحماية التى تفرضها أحكام هذا القانون 

 .من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو لاليجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده : ثالثا  

 

من قلد فى مصر مصنفا منشورا فى الخارج ، أو باعه ، أو عرضه للبيع ، أو : رابعا  

للتداول ، أو لاليجار ، أو صدره ، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده وتتعدد العقوبة بتعدد 

 .المصنفات محل الجريمة 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد  

 .على خمسين ألف جنيه 

 

 المقلدة واألدوات المستخدمة لتقليد ، وفى جميع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ 

 .وينشر ملخص الحكم الصادر باالدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه

ويجوز للمحكمة عند الحكم باالدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المقلدون ، أو  

 .شركاؤهم فى ارتكاب أحد األفعال المشار اليها مدة ال تزيد على ستة أشهر 

 

  :٤٨مادة  

يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالتضامن فيما  

بينهم بايداع نسخ من مصنفاتهم ، وينظر وزير الثقافة بقرار منه لشروط واألوضاع واالجراءات 

رق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل التى تحدد أحكام االيداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وط

مصنف ، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب ايداع نسخة أو أكثر من بعض المصنفات الخاضعة 

 .ألحكام هذا القانون قبل الترخيص بها 

ومع عدم االخالل بواجب االيداع ، يعاقب الناشر ، أو المنتج ، حسب األحوال ، على التخلف  

 .عن القيام به بغرامة ال تقل عن ألف  جنيه وال تزيد على خمسة آالف جنيه 

 .وال يترتب على عدم االيداع  اخالل بحقوق المؤلف المقررة  بهذا القانون  



 

 ٢٥٠ 
 

وال تسرى هذه األحكام على المصنفات المنشوره فى الصحف والمجالت الدورية اال اذا  

 .نشرت منفردة 

 

 )المادة الثالثة (

) ٤٧(مكررا و )  ٧( ، كما تضاف مادتان جديدتان برقمى ٧ تضاف فقرة رابعة الى المادة 

 : ، المشار اليه نصوصها اآلتية ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤مكررا الى القانون رقم 

 :فقرة رابعة ) ٧(مادة  

ويتم تداول المصنف بعنوانه األصلى ، أو ترجمته المطابقة له ، وال يجوز تعديل هذا  

 .العنوان أو تغييره أال بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه 

 :مكررا ) ٧(مادة  

 فى شأن اتحاد االذاعة والتليفزيون ، ١٩٧٩ لسنة ١٣دون اخالل بأحكام القانون رقم  

يخطر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغالل المصنف السمعية والسمعية البصرية 

تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، انتاج أو نسخ أو 

أو طرح للتداول أى من هذه المصنفات بأى طريقة اال بعد الحصول على ترخيص من وزارة 

 .الثقافة 

ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته  

 .والرسم المستحق على اصداره ، أو تجديده بما ال يجاوز ألف جنيه سنويا 

 .وتؤول حصيلة الرسم المشار اليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة  

 :مكررا ) ٤٧(مادة  

مكررا بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل ) ٧(يعاقب على مخالفة حكم المادة  

 .عن ألف جنيه وال تزيد على ثالثة آالف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين 

 )المادة الرابعة ( 

 . المشار اليه ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ مكررا من القانون رقم ٤٨تلغى المادة  

 )المادة الخامسة (  

 و ١٥ و ١٢و ١١و) البندان ثالثا ورابعا (  و ٨ و ٤ و ٢ و ١تستبدل بنصوص المواد  

 : المشار اليه النصوص اآلتية ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ من القانون رقم ١٩ و ١٦



 

 ٢٥١ 
 

 ) :١(مادة  

تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية ، سواء كان أداؤها مباشرا ، أو كانت  

مثبته ، أو مسجلة على أشرطة ، أو اسطوانات ، أو أى وسيلة من وسائل التقنية األخرى ، 

 .وذلك بقصد حماية النظام العام واآلداب ومصالح الدولة العليا 

 ) :٢(مادة  

يص من وزارة الثقافة ، القيام بأى عمل من األعمال اآلتية ، ويكون ال يجوز بغير ترخ 

 .متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية 

 .تصويرها أو تسجيلها أو نسخها  أو تحويلها بقصد االستغالل : أوال  

 .أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام : ثانيا  

 .وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه أنفا بقرار من رئيس مجلس الوزراء  

 .توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع : ثالثا  

 ) :٤(مادة  

تبين الالئحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته ومدة سريانه،  

 .يها والجهات التى يعمل فيها بالترخيص ، والدول التى يسرى ف

 ٢ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خالل شهر ، عدا ما ورد فى البند أوال من المادة  

من هذا القانون فيصدر خالل ثالثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته ، ويعتبر الترخيص 

 .ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا . ممنوحا اذا لم يصدر القرار خالل هذه المدد 

 ) :٨(مادة  

أن يطبع على األشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض : ثالثا  

 .فى مكان ظاهر منها 

أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعى على االسطوانة ذاتها أو : رابعا  

 .الجسم الملفوف عليه الشريط 

 ) :١١(مادة  

ت العامة ووحدات االدارة المحلية من الرسوم تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسا 

 .المقررة على مصنفات خاضعة ألحكام هذا القانون 

 ) :١٢(مادة  

يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه الى لجنة يصدر  

 :قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من 

 رئيسا . ـ  أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختارة المجلس  ١

  . ـ ممثل للهيئة العامة لالستعالمات من الدرجة العالية على األقل ٢

 أعضاء . ـ ممثل للمجلس األعلى للثقافة ٣

  . ـ  ممثل ألكاديمية الفنون بدرجة استاذ على األقل ٤



 

 ٢٥٢ 
 

  . ـ  ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه ٥

ين بمن ترى االستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت ويجوز للجنة أن تستع 

 .معدود 

 ) :١٥(مادة  

 من هذا القانون بالحبس مدة ال تزيد على سنتين ٢يعاقب كل من يخالف أحكام المادة  

وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، أو باحدى هاتين 

 .العقوبتين ، وال يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة 

 ) :١٦(مادة  

 مكررا بالحبس مدة ال تزيد ١٨ مكررا و ٨ و ٨ و ٧: يعاقب على مخالفة أحكام المواد  

على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على ألفى جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين 

 .ر الترخيص ملغيا  اعتبا٨ويترتب على الحكم باالدانة لمخالفة أحكام المادة 

 

 ) :١٩(مادة  

يصدر وزير العدل باالتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام  

 .هذا القانون ، وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى 

 

 )المادة السادسة ( 

 مكررا ٨ المشار اليه ، مادتان جديدتان برقمى ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠يضاف الى القانون رقم  

 : مكررا نصاهما اآلتيان ١٨و

 ) :مكررا  ( ٨مادة  

يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم االعالنات التجارية  التى تتضمنها المصنفات السمعية  

 .والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث ال تخل بمستوى المصنف الفنى 

 ) :مكررا  (١٨مادة  

منه ، ) ٢(التى مارست قبل نفاذ هذا القانون من األعمال المبينة بالمادة على جميع الجهات  

 .أن تصحح أوضاعها وفقا ألحكامه 

 .ويصدر وزير الثقافة جدوال بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه األوضاع فى مدة ال تجاوز سنة 

 

 )المادة السابعة ( 

من قانون تنظيم الرقابة على األشرطة السينمائية ولوحات ) ١٨(و ) ٣(تلغى المادتان  

 ٤٣٠الفانوس السحرى واألغانى والمنولوجات واالسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 

  .١٩٩٥لسنة 

 



 

 ٢٥٣ 
 

 )المادة الثامنة ( 

 .يصدر رئيس مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون  

 

 )المادة التاسعة ( 

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون  

 

 )المادة العاشرة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يونية سنة ٤الموافق (  هـ  ١٤١٢ من ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك           



 

 ٢٥٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ٩٢ الى رقم ٣٩القوانين من رقم 

 بربط موازنات الهيئات العامة واالقتصادية وهيئات 

 ٩٢/١٩٩٣القطاع العام للسنة المالية 

 ـــــــــ



 

 ٢٥٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٩٥قانون رقم 

  (*)باصدار قانون سوق رأس المال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 مهوريةرئيس الج

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة األولى ( 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال  

وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات  

 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا ١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 .القانون 

 

 )المادة الثانية ( 

أو الجهة االدارية أينما وردتا فى هذا " بالهيئة " يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق  

الهيئة العامة "  والئحته التنفيذية ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون والئحته التنفيذية أو القانون رقم 

ويقصد " رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال " برئيس الهيئة ، ويقصد " لسوق المال 

 " .بالوزير  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 

 

 )المادة الثالثة (

يصدر وزير االقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة  

لسوق المال الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر والى أن تصدر الالئحة التنفيذية 

والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل باألحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به 

 .فيما ال يتعارض مع أحكامه 

 

                                                           
اجلريدة  (١٩٩٦ لسنة ٨٩ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٩٩٢ يونية سنة ٢٢ىف ) مكرر  ( ٢٥ العدد - اجلريدة الرمسية (*)

 ) . مكرر٢٥ العدد - ١٩٩٦ يونية سنة ٣٠الرمسية ىف 



 

 ٢٥٦ 
 

 )المادة الرابعة ( 

 ١٩٥٧لسنة  ١٦١من القانون المرافق ، يلغى القانون رقم ) ٢٥(دون اخالل بحكم المادة  

 .بالالئحة العامة لبورصات األوراق المالية 

 .ويلغى كل حكم مخالف ألحكام القانون المرافق  

 

 )المادة الخامسة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 ) . م ١٩٩٢ يونية سنة ٢٢الموافق (  هـ ١٤١٢ من ذى الحجة سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى

 حسنى مبارك           



 

 ٢٥٧ 
 

 قانون سوق رأس المال

 الباب األول

 اصدار األوراق المالية

 ـــــــــــــــــ

كات  ـ يقسم راس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شر١مادة  

التوصية باألسهم الى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ومع ذلك  يجوز للشركة اصدار أسهم 

لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط واألوضاع واالجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية ، وال 

 .يكون لحاملى هذه األسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة 

ويحدد نظام الشركة قيمة السهم االسمية بحيث ال تقل عن خمسة جنيهات وال تزيد على  

 .ألف جنيه واليسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون 

 .ويكون السهم غير قابل للتجزئة  

ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة األسهم من االصدارات  

 .لألسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم االصدارات السابقة السابقة ، وتكون 

وتبين الالئحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات األسهم من بيانات ، وكيفية استبدال الشهادات  

 .المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة 

 .كما تبين الالئحة التنفيذية األحكام الخاصة بطرح األسهم فى اكتتاب عام  

 ـ على كل شركة ترغب فى اصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ، فاذا لم ٢مادة  

تعترض الهيئة خالل ثالثة أسابيع من تاريخ االخطار كان للشركة السير فى اجراءات االصدار، 

 .وذلك دون اخالل بأى حكم آخر فى هذا القانون 

 .التنفيذية بيانات االخطار والمستندات التى ترفق به وتحدد الالئحة  

 ـ يشترط الصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة االندماج أن تكون قيمة هذه ٣مادة  

األسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون 

اخالل بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من 

وفقا لألوضاع واالجراءات التى تبينها الالئحة . هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم 

 .التنفيذية 

 .ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن سحب  

 .هذه األسهم اال بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه وفى جميع األحوال ال يجوز اصدار  

 ـ ال يجوز طرح أوراق  مالية ألية شركة بما فى ذلك شركات قطاع االعمال العام ٤مادة  

وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور اال بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم 

 .نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار ، احداها على األقل باللغة العربية 

 .ويجب أن تحرر نشرة االكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة  



 

 ٢٥٨ 
 

 ـ يجب أن تتضمن نشرة االكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها االفصاح عن ٥مادة  

 :البيانات اآلتية 

 .غرض الشركة ومدتها ) أ(  

 . والمدفوع رأس مال الشركة المصدر) ب( 

 .مواصفات األسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ) جـ( 

 .أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت )  د( 

خطة الشركة فى استخدام األموال المتحصلة من االكتتاب فى األسهم المطروحة ) هـ( 

 .وتوقعتها بالنسبة لنتائج استخدام األموال 

 .أماكن الحصول على نشرة االكتتاب المعتمدة من الهيئة ) و( 

 .أية بيانات تحددها الالئحة التنفيذية ) ز ( 

ويجب أن تتضمن نشرات االكتتاب األخرى باالضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة  

 :السابقة االفصاح عن البيانات اآلتية 

 .سابقة أعمال الشركة ) أ(  

 .ء أعضاء مجلس االدارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم أسما)ب( 

من أسهم الشركة % ٥أسماء حاملى األسهم االسمية الذين يملك كل منهم أكثر من ) جـ( 

 .ونسبة ما يملكه كل منهم 

موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثالثة ) د( 

 السابقة أ

و عن  المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد االفصاح التى تبينها 

 .الالئحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة 

 ـ على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها ٦مادة  

لها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعما

 .التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها 

وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد  

 .المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها الالئحة التنفيذية 

وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس االدارة ومراقب الحسابات عنها  

 .قبل شهر من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية العامة  

وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا  

ق الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة بمالحظاتها ، وتطلب اعادة النظر  فى هذه الوثائق بما يتف

ونتائج الفحص ، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لمالحظاتها والتعديالت 

 .التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية 



 

 ٢٥٩ 
 

ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى  

 .صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار احداهما على  األقل باللغة العربية 

كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها  

المالى أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين 

 .واسعتى االنتشار احداهما على األقل باللغة العربية

 على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق - ٧ادة م 

للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات االكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية 

 .للشركة

من % ١٠ على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه - ٨مادة  

األسهم االسمية فى رأس مال احدى  الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر 

 .الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على األقل 

على % ١وعلى الشركة خالل أسبوع  من تاريخ اخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك  

 .األقل من رأس مال الشركة 

األولى الغاء العملية دون اخالل بمساءلة المتسبب عن ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة  

 .هذه المخالفة 

وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد  

 .من رأس مال الشركة % ٥أعضاء مجلس ادارة الشركة  أوأحد العاملين بها من أسهم اسمية 

ويتعين اتخاذ االجراءات المشار اليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين  

 .المنصوص عليهما فى الفقرتين األولى والخامسة 

 .وتبين الالئحة التنفيذية أحكام عقد العمليات واجراءات االخطار واالبالغ  

 ـ  ال يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة ٩مادة  

 .عددا من األصوات يجاوز الحد  الذى تعينه الالئحة التنفيذية 

ـ لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين ١٠مادة  

على األقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى % ٥يملكون 

تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو لالضرار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس 

 .االدارة أو غيرهم 

وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة  التحكيم  

المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور 

 .جراء اعتبر الوقف كأن لم يكن القرار ، فاذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا اال

 ـ مع عدم االخالل باالعفاءات الضريبية المقررة ألسهم الشركات المقيدة فى )١( ١١مادة 

سوق األوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى األسهم المقيدة فى الجداول المبينة 



 

 ٢٦٠ 
 

 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند االصدار ومن ضرائب ١٦من المادة ) أ(بالبند 

الدمغة النسبية السنوية ، كما تعفى األرباح الموزعة عن هذه األسهم من الضريبة العامة على 

 .الدخل 

 ـ يكون اصدار السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى سواء كانت ١٢مادة  

لقواعد واالجراءات  التى تبينها الالئحة اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا ل

التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة 

 .وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر 

ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل واألوراق  

 .المالية األخرى فى اكتتاب عام 

 ـ  يجوز ألصحاب السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى ذات ١٣مادة  

األصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة ألعضائها 

للشروط واألوضاع المبينة فى ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا 

الالئحة التنفيذية ويشترط أال تكون له أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة  بالشركة وأال تكون له 

 .مصلحة متعارضة مع مصلحة  أعضاء الجماعة 

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة  

 .أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود  ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح 

 .ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة  واسم ممثلها  وصور من قراراتها  

وتحدد الالئحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة لالنعقاد ومن له حق الحضور  

 .جماعة بالشركة والهيئة وكيفية االنعقاد ومكانه والتصويت وعالقة ال

 ـ مع عدم االخالل باالعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل )١(١٤مادة  

الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق األوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى 

 - أيا كانت الجهة المصدرة لها -السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى المماثلة 

 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية  ١٦من المادة ) ١(المقيدة  فى الجداول المبينة بالبند 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٨٩الغيت الفقرة الثانية بالقانون رقم  )     ٢ ، ١ (



 

 ٢٦١ 
 

عند االصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه األوراق من الضريبة 

 .ل على ايرادات رؤوس األموال المنقولة  ومن الضريبة العامة على الدخ



 

 ٢٦٢ 
 

 الباب الثانى

 بورصات األوراق المالية

 ـــــــــــــ

 . ـ يتم قيد وتداول األوراق المالية فى سوق تسمى بورصة األوراق المالية ١٥مادة  

وال يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى  

بورصتى القاهرة واالسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم 

 .بينهما 

 ـ يكون قيد األوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة ١٦مادة  

لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من ادارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة 

 :اول الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجد

 :جداول رسمية تقيد بها األوراق المالية اآلتية ) أ(  

 : ـ أسهم شركات االكتتاب العام التى يتوافر الشرطان اآلتيان ١ 

من مجموع أسهم الشركة % ٣٠أال يقل ما يطرح من األسهم االسمية لالكتتاب العام عن ) أ( 

. 

أال يقل عدد المكتتبين فى األسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير ) ب( 

 .المصريين 

واذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز  ثالثة  

أشهر متصلة أو منفصلة خالل السنة المالية للشركة اعتبرت األسهم مشطوبة من هذه الجداول 

 .بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية

صكوك التمويل واألوراق المالية األخرى التى تطرحها شركات المساهمة  ـ السندات و٢ 

وشركات التوصية باألسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين أ ، ب 

 .من الفقرة السابقة 

 . ـ األوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام ٣ 

 . ـ  األسهم واألوراق المالية األخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام٤ 

 :جداول غير رسمية تقيد بها ) ب( 

 ـ األسهم وغيرها من األرواق المالية التى ال تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول ١ 

 .الرسمية 

 . ـ األوراق المالية األجنبية ٢ 

لمقيدة فى أية بورصة خارجها واال وقع التداول  ـ ال يجوز تداول األوراق المالية ا١٧مادة  

 .باطال 

ويتم االعالن فى البورصة عن عمليات تداول األوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقا  

 .للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ادارة الهيئة 



 

 ٢٦٣ 
 

 .وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها الالئحة التنفيذية  

 ـ يكون التعامل فى األوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات ١٨مادة  

المرخص لها بذلك ، واال  وقع التعامل باطال ، وتضمن الشركة سالمة العملية التى تتم بواسطتها 

 .، وتبين الالئحة التنفيذية األعمال التى يحظر على الشركة القيام بها 

ـ تمسك كل بورصة سجال تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال األوراق ١٩مادة  

المالية التى تباشر نشاطها بها ، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آالف جنيه واشتراك سنوى 

 .من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آالف جنيه % ١مقداره 

 ـ تبين الالئحة التنفيذية األحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية ٢٠مادة  

 .فى عمليات األوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول 

 ـ يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى ٢١مادة  

 .التالعب فى األسعار 

 القوانين واللوائح والقرارات الصادرة ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة ألحكام 

 .تنفيذا لها أو التى تتم بسعر ال مبرر له 

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية اذا كان من شأن استمرار التعامل بها األضرار  

 .بالسوق أو المتعاملين فيه 

 .ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من االجراءات السابقة  

 ـ يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد ٢٢مادة  

أدنى ألسعار األوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه األسعار 

 .على المتعاقدين فى جميع بورصات األوراق المالية 

أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة تعيين ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير ، وللوزير  

 .األسعار ومراقبة األعمال فى البورصات 

 .وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها  

 ـ ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر ٢٣مادة  

 .غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية 

ويكون انشاء هذا الصندوق بقرار  من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير  

 .واقتراح مجلس ادارة الهيئة 

ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته  وعالقته بالشركات المشار اليها ونسبة  

عد انفاق واستثمار هذه الموارد، والمخاطر التى يؤمنها مساهمة كل منها فى مواردة ، وقوا

 .الصندوق  وأسس التعويض عنها 

 ـ يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة قرارا بنظام عموالت ٢٤مادة  

 .السمسرة والحدود القصوى لمقابل  الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات 



 

 ٢٦٤ 
 

كما يحدد رسوم قيد األوراق المالية بالبورصة على أال يتجاوز رسم القيد فى الجداول  

 من هذا القانون خمسة آالف جنيه سنويا عن كل اصدار وثالثة ١٦من المادة ) أ(المبينة بالبند 

 .من المادة المذكورة ) ب(آالف جنيه سنويا عن كل اصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند 

 .ا على قيد األوراق المالية التى تصدرها الدولة وال تستحق الرسوم المشار اليه 

 ـ تستمر بورصتا القاهرة واالسكندرية فى مباشرة  نشاطهما بالشخصية المعنوية ٢٥مادة  

المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر باألحكام المنظمة الدارتهما وشئونهما 

 .المالية قرار من رئيس الجمهورية 

والى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية واالدارية التى كان معموال  

 .بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة 

ـ يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة انشاء بورصات ٢٦مادة  

ى نوع أو أكثر من األوراق تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها عل

 .المالية ، وتحدد الالئحة التنفيذية األحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها 



 

 ٢٦٥ 
 

 الباب الثالث

 الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 ــــ

 ـ  تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية ٢٧مادة  

 :، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطها أو أكثر من األنشطة التالية 

 .ترويج وتغطية االكتتاب فى األوراق المالية ) أ( 

 .االشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ) ب( 

 .رأس المال المخاطر ) جـ( 

 .ية فى معامالت  األوراق المالية المقاصة والتسو)  د( 

 .تكوين وادارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار ) هـ( 

 .السمسرة فى األوراق المالية ) و( 

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس  ادارة الهيئة اضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال األوراق  

 .المالية 

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات الى الهيئة ، وتبين الالئحة التنفيذية اجراءات وأوضاع  

 .تأسيسها واألحكام المنظمة لعملها واألعمال التى تدخل فى تلك األنشطة 

 ـ  ال يجوز مزاولة األنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة اال بعد الحصول ٢٨مادة  

  .على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض

وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خالل ستين يوما على األكثر من تاريخ  

تقديم األوراق مستوفاة اليها ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ، ويكون 

 .التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون 

وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما ال يجاوز عشرة آالف  

 .جنيه 

 .ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل  

وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع ألحكام هذا القانون اذا تمت مزاولته دون  

اولة النشاط فيه بالطريق ترخيص ،، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مز

 .االدارى 

 : ـ يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة  السابقة ما يأتى ٢٩مادة  

 .أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية باألسهم ) أ(  

أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من االنشطة المبينة فى المادة ) ب( 

 . من هذا القانون ٢٧



 

 ٢٦٦ 
 

أال يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد ) جـ( 

 .األدنى الذى تحدده الالئحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها 

أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة الالزمة لعملها على النحو ) د( 

 .لس ادارة الهيئة الذى يصدر به قرار من مج

أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد واالجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة ) هـ( 

 .حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة 

أال يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس ) و( 

االدارة خالل الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة 

فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو 

 .التجارة أو الحكم باشهار االفالس ، ما لم يكن قدر رد آليه اعتباره 

أو الئحته التنفيذية أو  ـ يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون ٣٠مادة  

قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص  ولم 

تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خالل المدة وبالشروط التى يحددها 

 .رئيس الهيئة 

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة ال تجاوز ثالثين يوما ، ويحدد القرار ما  

يتخذ من اجراءات خالل مدة الوقف ، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه 

مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين  يوميتين واسعتى االنتشار 

 .على نفقة الشركة 

األسباب التى تم الوقف من اجلها ، تعين فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة  

 .عرض األمر على مجلس ادارة الهيئة الصدار قرار بالغاء الترخيص 

 ـ لمجلس ادارة الهيئة  اذا قام خطر يهدد استقرار سوق راس المال أو مصالح ٣١مادة  

 :المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير اآلتية 

 .توجيه تنبيه الى الشركة ) أ( 

 .منع الشركة من مزاولة كل  أو بعض األنشطة المرخص لها بمزاولتها ) ب( 

مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى االنعقاد للنظر فى أمر ) جـ( 

المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ الالزم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس االدارة فى 

 .هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة 

تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة )  د( 

 .الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من القرارات

حل مجلس االدارة وتعيين مفوض الدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة )  هـ( 

 .جديد باالدارة القانونية المقررة 

 .الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها ) و( 



 

 ٢٦٧ 
 

 ـ يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا ألحكام المواد السابقة أمام لجنة ٣٢مادة  

سة عشر يوما من تاريخ التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خالل خم

 .ابالغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به 

 .وال تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة  السابقة  

 ـ ال يجوز ألية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها اال بموافقة مجلس ادارة ٣٣مادة  

الهيئة ، وذلك بعد التثبيت من أن الشركة أبرأت ذمتاها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط 

 .واالجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة 

 ـ على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد األنشطة المنصوص عليها ٣٤مادة  

لك منه أن يعدل أوضاعه وفقا ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وذ) ٣٧(فى المادة 

خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس ادارة 

 .الهيئة من هذه المدة ستة أشهر أخرى 

 الفصل الثانى

 صناديق االستثمار

  ــــــ

 ـ يجوز انشاء صناديق استثمار تهدف الى استثمار المدخرات فى األوراق المالية ٣٥مادة  

 .فى الحدود ووفقا لألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية 

ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة األخرى ، أو  

 .فى غيرها من مجاالت االستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية 

ساهمة براسمال نقدى ، وأن تكون أغلبية ويجب أن يتخذ صندوق االستثمار شكل شركة الم 

أعضاء مجلس ادارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به عالقة 

 .أو مصلحة 

وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده  

 .الالئحة التنفيذية 

 ـ يحدد النظام األساسى لصندوق االستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين ٣٦مادة  

 .أموال المستثمرين بما ال يجاوز ما تحدده الالئحة التنفيذية 

ويصدر الصندوق مقابل هذه األموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها  

 .فى نتائج استثمارات الصندوق 

رداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق واست 

 .وتداولها فى البورصة 

 ـ يجب أن تتضمن نشرات االكتتاب فى وثائق االستثمار التى تطرحها صناديق ٣٧مادة  

 :االستثمار لالكتتاب العام ، البيانات االضافية اآلتية 

 . ـ  السياسات االستثمارية ١ 



 

 ٢٦٨ 
 

 . ـ طريقة توزيع األرباح السنوية واسلوب معاملة األرباح الراسمالية ٢ 

 . ـ اسم الجهة التى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها  السابقة ٣ 

 . ـ طريقة التقييم الدورى ألصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق االستثمار ٤ 

واال فيها لدى أحد البنوك  ـ يحتفظ باألوراق المالية التى يستثمر  الصندوق أم٣٨مادة  

الخاضعة الشراف البنك المركزى المصرى ، على أال  يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى 

الشركة  المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق الى 

 .الهيئة بيانا عن تلك األوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة 

 ـ يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس االدارة ٣٩مادة  

والمديرين المسئولين عن االدارة العامةألعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خالل 

لنموذج الذى تضعه ثالثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ، ويتم االخطار على ا

 .الهيئة 

ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سالمة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا  

 .مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس االدارة أو المديرين المشار اليهم 

ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب  

 .الخامس من هذا القانون خالل ستين يوما من تاريخ ابالغه بالقرار 

 ـ يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان لحسابات يختاران من بين المقيدين ٤٠مادة  

فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ، وال يجوز للمراقب 

 .ندوقين فى وقت واحد الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ص

من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية ) ٦(وتسرى أحكام المادة  

 .لالكتتاب العام 

 ـ يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى ٤١مادة  

المصرى ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب األحوال ، أن تباشر بنفسها 

نشاط صناديق االستثمار ، وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة 

 .ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه 

 الباب الرابع

 الهيئة العامة لسوق المال

 ــــــــــ

التجارة الخارجية ،  ـ الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير االقتصاد و٤٢مادة  

مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع 

 .ومكاتب لها داخل وخارج البالد 



 

 ٢٦٩ 
 

 - فضال عن االختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - ـ تتولى الهيئة ٤٣مادة  

تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولها ابرام التصرفات واتخاذ االجراءات 

 :الالزمة لتحقيق أغراضها وعلى األخص 

 ـ  تنظيم وتنمية سوق رأس المال ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين ١ 

 .والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال 

أو الراغبين فى  ـ  تنظيم أو االشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق راس المال ٢ 

 .العمل به 

 ـ  االشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق راس المال ٣ 

 .والتحقق من سالمتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها 

 ـ  مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وأنه ٤ 

 .غير مشوب بالغش أو النصب ، أو االحتيال ، أو االستغالل ، أو المضاربات الوهمية 

 ـ  اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا ٥ 

 .له 

 ـ مجلس ادارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ، وله ٤٤مادة  

 من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها ، وعلى أن يتخذ ما يراه الزما

 :األخص 

 ـ  وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط ١ 

 .وبرامج 

 . ـ وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات  الخاضعة ألحكام هذا القانون ٢ 

 . ـ  تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة ٣ 

 ـ  وضع قواعد االستعانة بالخبراء وطلب االستشارات التى تعين الهيئة على قيامها ٤ 

 .بوظائفها 

 . ـ  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ٥ 

 لسنة ٧٣ويكون لمجلس االدارة بالنسبة الى الهيئة االختصاصات المقررة بالقانون رقم  

١٩٧٦.  

 .الدارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة ولمجلس ا 

 : ـ يشكل مجلس ادارة الهيئة من ٤٥مادة  

 رئيسا     رئيس الهيئة  

 نائبا  للرئيس    نائب رئيس الهيئة  

 عضوا نائب محافظ البنك المركزى 

وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ،  

 .قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير 



 

 ٢٧٠ 
 

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبة وتحديد المعاملة المالية قرار من رئيس الجمهورية لمدة  

 .ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى 

 أمام القضاء وفى  ـ يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها٤٦مادة  

 .مواجهة الغير ، وله أن يفوض واحد أو أكثر من شاغلى الوظائف  العليا بعض اختصاصاته 

 : ـ تتكون موارد الهيئة مما يأتى ٤٧مادة  

 .االعتمادات التى تخصصها لها الدولة ) أ(  

 .الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا ألحكام هذا القانون ) ب( 

 .مقابل الخدمات التى تقدمها )  ج( 

 .الغرامات التى يحكم بها تطبيقا ألحكام هذا القانون ) د( 

القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد ) هـ( 

 .اعتمادها من السلطة المختصة قانونا 

لسنة المالية  ـ تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية ا٤٨مادة  

للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه موارها من حصيلة الغرامات 

والرسوم ومقابل الخدمات وسائر االيرادات عن نشاطها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة 

الى أخرى ، وتنظم الالئحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم  

 .استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى 

 ـ يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير ٤٩مادة  

العدل باالتفاق مع الوزير صفة الضبطية  القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام 

قانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك االطالع على هذا ال

السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة ، أو مقر البورصة أو الجهة التى توجد 

 .بها 

وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات  

 .والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض

 

 

 الباب الخامس

 تسوية المنازعات

 ـــــ

 ـ تشكل بقرار من الوزير لجنة المتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة ٥٠مادة  

يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى . وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة 

 .العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير االدارة 



 

 ٢٧١ 
 

 ـ تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها ٥١مادة  

أصحاب الشأن من القرارات االدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقا ألحكام هذا القانون 

 .والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له 

وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرارا ثالثين يوما من  

 .تاريخ االخطار أو العلم به 

وتبين الالئحة التنفيذية  اجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى  

 .لدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها التظلم نهائيا ونافذا ، وال تقبل  ا

 ـ يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين ٥٢مادة  

 .المتعاملين فى مجال األوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره 

وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم االستئناف  

واذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم . وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع 

 .واحد 

 .ويكون الطعن فى األحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة االستئناف المختصة  

طعن وقف وفى جميع األحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة ال 

 .تنفيذها 

 ـ يقوم رئيس هيئة التحكيم خالل عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم ٥٣مادة  

بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها ، وعلى مكتب التحكيم اعالن جميع 

 .الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على األقل 

 ـ يكون اعالن جميع األوراق المتعلقة بالتحكيم واالخطارات التى يوجهها مكتب ٥٤مادة  

 .التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المتسعجل مع علم الوصول 

 ـ تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون ٥٥مادة  

ى منها بالضمانات والمبادىء األساسية فى التقاضى ، المرافعات المدنية والتجارية اال ما تعن

 .وعليها أن تصدر حكمها فى مدة ال تجاوز شهرا 

 ـ اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعالنه بميعاد الجلسة ، فلهيئة التحكيم أن تقضى ٥٦مادة  

 .فى النزاع فى غيبته 

 ـ يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين ، واسم ٥٧مادة  

المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى ، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له ، وما يفيد 

 .سداد رسم التحكيم 

 ـ ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها ، وعليه خالل ٥٨مادة  

ة من الطلب الختيار محكم له خالل أسبوع من تاريخ تلقى الطلب اخطار الطرف اآلخر بصور

أسبوعين من تاريخ اخطار ، فاذا انقضت هذه المدة دون ابالغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره 

 .وصفته وعنوانه ، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية محكما عنه 



 

 ٢٧٢ 
 

 ـ تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى ٥٩مادة  

 .المواد المدنية ، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه 

 . ـ يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية اآلراء ٦٠مادة  

ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز ألقوال الخصوم  

اريخ صدوره ، ويوقع الحكم كل ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وت

من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب اخطار الخصوم 

 .بااليداع 

 .ويسلم المكتب الى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية  

 . ـ ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التى أصدرته ٦١مادة  

 ـ تحدد الالئحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة ٦٢مادة  

 .التظلمات 

 الباب السادس

 العقوبات

 ــــ

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب ٦٣مادة  

مة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على بالحبس لمدة ال تزيد على خمس سنوات ، وبغرا

 :مائة ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين 

 ـ  كل من باشر نشاطا من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا ١ 

 .له فى ذلك 

 ـ كل من طرح لالكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أمواال بأية صورة بالمخالفة ألحكام ٢ 

 .هذا القانون 

 ـ  كل من أثبت عمدا فى نشرات االكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك ٣ 

من التقارير أو الوثائق أو االعالنات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة ألحكام هذا 

 .القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها 

 ـ  كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن األوراق المالية التى تتلقى االكتتاب فيها ٤ 

 .جهة مرخص لها بتلقى االكتتابات 

 ـ  كل من زور فى سجالت الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض ٥ 

 .تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة 

 ـ  كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس ٦ 

 .التأثير على أسعرا السوق 

 ـ  كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ٧ 

. 



 

 ٢٧٣ 
 

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب ٦٤مادة  

حبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على خمسين ألف بال

جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به حكم عمله تطبيقا ألحكام هذا القانون 

، أو حقق نفعا منه هو أو زوجة أو أوالده أو اثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى 

 .هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها 

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب ٦٥مادة  

بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو باحدى 

 ، والفقرة الثانية من ٣٩ ، ٣٣ ، ١٧ ، ٧ ، ٦هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 

 .من هذا القانون ) ٤٩(المادة 

  يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، كل ٦٦مادة  

 .من يتصرف فى أوراق مالية على خالف القواعد المقررة فى هذا القانون 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام  

 .من هذا القانون ) ٨(الفقرة الثانية من المادة 

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب ٦٧مادة  

بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل من يخالف أحد األحكام 

 .نفيذية لهذا القانون المنصوص عليها فى الالئحة الت

 ـ يعاقب المسئول عن االدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن األفعال ٦٨مادة  

 .التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون 

 .وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع األحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية  

 ـ يجوز فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، ٦٩مادة  

الحكم  بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، 

 .وذلك لمدة ال تزيد على ثالث سنوات 

 .ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود  

 

 الباب السابع

 االطالع والرسوم

 ــــ

 ـ لكل ذى مصلحة طلب االطالع لدى الهيئة على الوثائق والسجالت والمحاضر  ٧٠مادة  

والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها ، وذلك مقابل مائة 

 .جنيه عن كل وثيقة أو بيان فى حالة االطالع ومائتى جنيه عن كل صورة 



 

 ٢٧٤ 
 

 ـ يقدم طلب االطالع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة ٧١مادة  

مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى 

 .يطلب االطالع عليه ، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه 

 أو الصور المطلوبة الحاق ضرر وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات 

 .بالشركة أو االخالل بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين 

 ـ تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا ألحكام هذا القانون الى الهيئة رسما ٧٢مادة  

للتأسيس بواقع واحد فى األلف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آالف جنيه وبحد 

أقصى خمسة عشر الف جنيه ، ومقابال سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة 

 .من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آالف جنيه 

 ـ تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع واحد فى األلف من ٧٣مادة  

 .صى عشرة آالف جنيه قيمة كل اصدار بحد أق
 الباب الثامن

 اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ـ يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية ٧٤مادة  

يكون له الشخصية المعنوية ، ويمتلك " اتحاد العاملين المساهمين " باألسهم تأسيس اتحاد يسمى 

لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير 

العادية، حسب األحوال ، دون اخالل بحق االتحاد فى شراء األسهم المقيدة أو المتداولة فى 

 .بورصة األوراق المالية 

 :وتبين الالئحة التنفيذية على األخص ما يأتى  

 الشورط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء  ـ١ 

 .االتحاد

 ـ أنواع األسهم التى يمكن ألعضاء االتحاد تملكها ، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط ٢ 

 .تدالوها ، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة 

 ـ الشروط الواجب توافرها فى االتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل ٣ 

 .هذه االدارة 

 . ـ  الموارد المالية الذاتية لالتحاد ٤ 

 .ويجوز لالتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشىء من أجله  



 

 ٢٧٥ 
 

لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه  ـ يتم انشاء االتحاد بقرار من الهيئة العامة ٧٥مادة  

 .لدى الهيئة ، وفقا للقواعد واألحكام والشروط التى تبينها الالئحة التنفيذية 

 .ويصدر بنموذج النظام األساسى لالتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال   



 

 ٢٧٦ 
 

٩٦١٩٩٢
١٧٨א
א١٩٥٢ (*)א

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

) ب( مكررا ٣٥و) . ز( مكررا ٣٣، ) جـ( مكررا ، ٣٣ ، ٣٣يستبدل بنصوص المواد  

 : باالصالح الزراعى النصوص اآلتية ١٩٥٢ لسنة ١٧٨رقم فقرة ثانية من المرسوم بقانون 

  :٣٣مادة  

تحدد قيمة األجرة السنوية لألراضى الزراعية باثنين وعشرين مثال للضريبة العقارية  

 .السارية 

وفى حالة اعادة ربط الضريبة خالل مدة االيجار تحدد األجرة بإثنين وعشرين مثال للضريبة  

الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا ، 

واذا لم تكن األرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها 

ضريبة ال تجاوز جنيهين للفدان فى السنة تقدر قيمتها االيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة 

 الخاص ١٩٣٥ لسنة ٥٣مختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم لجنة التقدير ال

 .بتقدير ايجار األراضى الزراعية التخاذه أساسا لتعديل ضرائب  األطيان 

ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق فى استئناف التقدير أمام اللجنة االستثنافية  

المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المذكور ، وتتبع فى اجراءات طلب التقدير واستئنافه 

 .القواعد المنصوص عليها فيه 

وفى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من األراضى المؤجرة ثالثمائة قصبة على  

 .األقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة 

 : مكررا ٣٣مادة  

نا ألجرة األرض الزراعية المشار اليه فى المادة السابقة على ال يسرى الحد المقرر قانو 

األراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا  أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى 

مرزوعة فى األرض ألكثر من سنة عدا القصب ، وفى هذه الحاالت تفرض ضريبة عقارية 

من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد المقرر قانونا ، %) ٤٠(اضافية تقدر بأربعين فى المائة 

ويكون للحكومة فى . وتؤدى الضريبة االضافية مع القسط األخير للضريبة العقارية األصلية 

                                                           
  .٢٨/٦/١٩٩٢ىف ) أ٠ مكرر ٢٦ العدد - اجلريدة الرمسية (*)
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تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العقارية األصلية من امتياز ، ويجوز تحصيلها 

 .بطريق الحجز االدارى 

 ) :ج( مكررا ٣٣مادة  

يلتزم المستأجر باالضافة الى األجرة المحددة وفقا ألحكام القانون باثنين وعشرين مثال من  

الضريبة العقارية األصلية بأجور الرى وفقا للفئات المقررة قانونا ان وجدت ، وما يفرضه  

القانون من الضرائب  على المستأجرين لألراضى الزراعية ، كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقى 

 .والمراوى والمصاريف الفرعية الواقعة فى نطاق األرض المؤجرة ما لم يتفق على غير ذلك 

 ) :ز( مكررا ٣٣مادة  

تنتهى عقود ايجار األراضى الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا  

 . ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ٩٦/١٩٩٧القانون بانتهاء السنة الزراعية 

وال ينتهى عقد االيجار بموت المؤجر أو المستأجر واذا توفى المستأجر خالل المدة المبينة  

 .بالفقرة السابقة ينتقل حق االيجار الى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة 

وتسرى أحكام القانون المدنى ، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة االيجارية على عقود  

 .االيجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار اليها 

واذا رغب المؤجر فى بيع األرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة األولى كان  

للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه ، أو أن يخلى األرض بعد تقاضيه من 

ازل عن المدة المتبقية من العقد ، ويحسب هذا المقابل  باربعين مثل الضريبة المؤجر مقابل التن

أو أن يستمر مستأجر لألرض  الى حين انتهاء المدة . العقارية المقررة عن كل سنة زراعية 

 .المشار اليها فى الفقرة األولى 

 :فقرة ثانية ) ب( مكررا ٣٥مادة  

ويصدر الحكم باخالء المستأجر من األرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع  

 مثل الضريبة العقارية المقررة على األرض ٢٠٠الزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى 

 .المؤجرة 

 )المادة الثانية ( 

تسرى القيمة االيجارية لألراضى الزراعية المحددة باثنين وعشرين مثال للضريبة العقارية  

االيجار القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة الراعية السارية على عقود 

 .التالية لهذا التاريخ 

 )المادة الثالثة ( 

تسرى على عقود ايجار األراضى الزراعية التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون  

 .األحكام الواردة فى الفصل األول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى

 )المادة الرابعة (  
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اليترتب على تطبيق احكام هذا القانون االخالل بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة فى  

 .تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة باالراضى الزراعية المؤجرة 

رة وفقا ألحكام هذا القانون ومع ذلك اذا ترتب على انهاء عقد ايجار األرض الزراعية المؤج 

اخالء المستأجر للمسكن الملحق باألرض الذى يقيم به ، وكان هو السكن الوحيد القامته ومن 

. يعولهم ، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم فيها 

 .وال يجوز اخالؤه قبل تدبير هذا المسكن 

 )المادة الخامسة ( 

يكون لمستأجرى األراضى الزراعية الذين تنتهى عقود االيجار المبرمة معهم وفقا ألحكام  

هذا القانون األولوية فى تملك األراضى الصحراوية التى تستصلحها الدولة طبقا لألسس 

والتيسريرات وأوجه الرعاية والقواعد واالجراءات المقررة للحاالت المنصوص عليها فى المادة 

 . فى شأن األراضى الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣لقانون رقم  من ا١٤

 )المادة السادسة ( 

 باالصالح ١٩٥٢ لسنة ١٧٨ من المرسوم بقانون رقم ٣٤ينتهى العمل بحكم المادة  

، أو بانتهاء العقد ألى ) ز( مكررا ٣٣الزراعى بانقضاء الخمس السنوات المشار اليها فى المادة 

 .سبب ، أى التاريخين أقرب 

 مكررا ٣٦، و) أ( مكررا ٣٦ مكررا و ٣٦ ، والمواد ٣٦وتلغى الفقرة الثانية من المادة  

 .من المرسوم بقانون ذاته ) ب(

 بتعديل بعض أحكام المرسوم ١٩٦٦ لسنة ٥٢كما تلغى المادة الخامسة من القانون رقم  

 . ، المشار اليه ١٩٥٢ لسنة ١٧٨بقانون رقم 

 )المادة السابعة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يونية سنة ٢٧الموافق (  هـ ١٤١٢ من ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك          
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 ١٩٩٢ لسنة ٩٧قانون رقم 

 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، واالجراءات الجنائية ، وانشاء 

  (*)محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، واألسلحة والذخائر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

يقسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى قسمين ، األول ويضم المواد  

 . مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب ٨٩ ، والثانى يضم المواد من ٨٩الى ٨٦من 

 )المادة الثانية ( 

يضاف الى القسم األول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، المواد  

 :التالية 

  :٨٦مادة 

يقصد باالرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو  

الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف االخالل بالنظام العام 

 شأن ذلك ايذاء األشخاص أو القاء الرعب أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر ، اذا كان من

بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو الحاق الضرر بالبيئة ، أو باالتصاالت 

أو المواصالت أو باألموال أو بالمبانى أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء 

عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها ، أو 

 .تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح 

 : مكررا ٨٦مادة 

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خالف أحكام القانون ، جمعية  

وسيلة الى تعطيل أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية 

أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة 

أعمالها ، أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة 

ويعاقب . التى كفلها الدستور والقانون ، أو االضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعى 

باألشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات  مادية أو 

 .مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه 

                                                           
  .١٩٩٢ يولية سنة ١٨ىف ) مكررا ( ٢٩ العدد  - اجلريدة الرمسية (*)
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ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو  

ابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العص

 .فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية  

طريقة أخرى لألغراض المذكورة فى الفقرة األولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو 

أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشىء  

وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من . مما تقدم ، اذا كانت معدة للتوزيع أو الطالع الغير عليها 

وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية ، استعملت أو أعدت لالستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو 

 .و اذاعة شىء مما ذكر تسجيل أ

 ) :أ( مكررا ٨٦المادة 

تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة السابقة االعدام أو  

األشغال الشاقة المؤبدة ، اذا كان االرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ األغراض 

. التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة 

ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو مهمات أو آالت أو 

 .أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك 

انية من المادة السابقة ، األشغال وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الث 

الشاقة المؤقتة ، اذا كان االرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق ، أو تنفيذ األغراض التى 

تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو 

 .اذا كان الجانى  من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة 

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة ال  

تزيد على عشر سنوات ، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة 

 للترويج المذكورة فى المادة السابقة تستخدم االرهاب لتحقيق األغراض التى تدعو اليها ، أو كان

أو التحييذ داخل دور العبادة ، أو األماكن الخاصة بالقوات المسلحة ، أو الشرطة ، أو بين 

 .أفرادهما 

 ) :ب( مكررا ٨٦المادة 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو  

 مكررا ، استعمل االرهاب الجبار شخص على ٨٦الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 

 .االنضمام الى أى منها ، أو منعه من االنفصال عنها

 .وتكون العقوبة االعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه  

 ) :ج( مكررا ٨٦المادة 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو  

 جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البالد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى  منها منظمة أو
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، وكذلك كل من تخابر  معها أو معه ، للقيام بأى عمل من أعمال االرهاب داخل مصر ، أو ضد 

ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها ، أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم ، 

 .أو وجودهم بالخارج ، أو االشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر 

وتكون العقوبة االعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها  

. 

 ) :د( مكررا ٨٦المادة 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق ـ بغير اذن كتابى من الجهة  

بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة .... الحكومية المختصة 

أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البالد ، وتتخذ من االرهاب 

 .أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر 

وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك فى 

 .عملياتها غير الموجهة الى مصر 

  :٨٨المادة 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى ،  

لشاقة المؤبدة اذا استخدم وتكون العقوبة األشغال ا. أو المائى ، معرضا سالمة من بها للخطر 

 و ٢٤٠الجانى  االرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 

 من هذا القانون ألى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو ٢٤١

العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة 

 .االعدام ، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها 

 : مكررا ٨٨المادة 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أى شخص ، فى غير األحوال المصرح  

طات العامة بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السل

 .فى أدائها ألعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع 

ويعاقب بذات العقوبة ، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم   

 .المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب 

وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة ، اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو  

االرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون  وجه حق ، بزى موظفى الحكومة ، أو أبرز 

أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها ، أو اذا نشأ عن الفعل  جروح من المنصوص عليها فى 

فى  من هذا القانون ، أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها ٢٤١ و ٢٤٠المادتين 

 .اخالء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه 

 .وتكون العقوبة االعدام ، اذا نجم عن الفعل موت شخص  
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 ) :أ( مكررا ٨٨المادة 

مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد ، يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد  

القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو بعنف أو 

 .بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها 

وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو  

م هو كان الجانى يحمل سالحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ احكام هذا القس

 .أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه

 .وتكون العقوبة االعدام ، اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه 

 ) :ب( مكررا ٨٨المادة 

من هذا القانون ، ) هـ(٩٨ و ٩٨ و ٩٧ و ٩٦ و ٩٥ و ٨٣ و ٨٢تسرى أحكام المواد  

 .على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم 

 .ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم االخالل بحقوق الغير حسنى النية  

وتخصص األشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط ، متى رأى الوزير  

 .المختص أنها الزمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة االرهاب 

 ) :ج( مكررا ٨٨المادة 

ون عند الحكم باالدانة فى جريمة من من هذا القان) ١٧(ال يجوز تطبيق أحكام المادة  

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا األحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة االعدام أو 

األشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة االعدام الى األشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول 

 .بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة الى األشغال الشاقة المؤقتة التى ال تقل عن عشر سنوات 

 ) :د( مكررا ٨٨المادة 

يجوز فى األحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضال عن الحكم بالعقوبة المقررة  ،  

 :الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير اآلتية 

 . ـ  حظر االقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة ١

 .ى مكان معين  ـ  االلزام باالقامة ف٢

 . ـ  حظر التردد على أماكن أو محال معينة ٣

 .وفى جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات  

 .ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر  

 ) :هـ( مكررا ٨٨المادة 

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بابالغ  

السلطات االدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز 

 .للمحكمة االعفاء من العقوبة اذا حصل البالغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق



 

 ٢٨٣ 
 

 السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى ، فى التحقيق ، 

 .اآلخرين ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة 

 )المادة الثالثة ( 

تكون العقوبة السجن الذى ال تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص  عليها  

 من ٢٤٣ و ٢٤٢ و ٢٤١ و ٢٢٠ و ٢١٩ و ٢١٨ و ٢١٧ و ٢١٦ و ١٦٠: فى المواد 

 .قانون العقوبات اذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض ارهابى 

 من قانون ٣٦١ ، ١٦٢ و ٩٠/١: ويضاعف الحد األقصى للعقوبات المقررة فى المواد  

 من قانون العقوبات اذا ٢٤٠العقوبات ، كما يضاعف الحد األقصى للعقوبات المقررة بالمادة 

 .بى ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارها

وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى  

 تنفيذا لغرض ارهابى ، فاذا كانت مسبوقة باصرار أو ترصد تكون العقوبة األشغال ٢٣٦المادة 

 .الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 تنفيذا لغرض ٢٣٤وتكون العقوبة االعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة  

 .ارهابى 

 

 

 )المادة الرابعة ( 

تضاف الجرائم المنصوص عليها فى القسم األول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من  

من قانون االجراءات ) ١٥(قانون العقوبات الى الجرائم الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 

 .الجنائية 

 )المادة الخامسة ( 

) ٣( بانشاء محاكم أمن الدولة فقرة ثانية الى المادة ١٩٨٠ لسنة ١٠٥اف الى القانون يض 

 : مكررا ، نصاهما اآلتيان ٧، ومادة جديدة برقم 

 ) :فقرة ثانية  (٣المادة 

 فى دائرة أو -وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف  القاهرة  

 بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم األول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من -أكثر 

 من قانون ٢١٧قانون العقوبات دون التقيد بقواعد االختصاص المنصوص عليها فى المادة 

االجراءات الجنائية ، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من األحداث الذين تزيد 

ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه . رتكاب الجريمة سنهم على خمس عشرة سنة وقت ا

 ٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٥ بشأن األحداث ، عدا المواد ١٩٧٤ لسنة ٣١الجرائم أحكام القانون رقم 

ويكون للنيابة العامة جميع االختصاصات المخولة للمراقب .  منه ٥٢ و٤٠ و٣٨ و٣٠و

 .االجتماعى المنصوص عليها فيه 



 

 ٢٨٤ 
 

 : مكررا ٧المادة 

استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها  

 باالضافة الى -فى القسم األول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

 سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى -االختصاصات المقررة لها 

 . من قانون االجراءات الجناية ١٤٣شورة المنصوص عليها فى المادة غرفة الم

وال تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار اليها فى  

 من قانون االجراءات الجنائية ، ٩الفقرة السابقة ، بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 

 . بشأن حماية القيم من العيب ١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ١٦والمادة 

ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب  

احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم األول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون 

يطلب من النيابة العامة خالل أربع العقوبات ، أن يتخذ االجراءات التحفظية المناسبة ، وأن 

وللنيابة العامة فى هذه الحالة . وعشرين ساعة على األكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم 

وألمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة ال 

 .تجاوز سبعة أيام 

ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله الى  

 .النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة 

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ،  

 .ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطالق سراحه 

 )المادة السادسة ( 

 فى شأن سرية ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥ المادة الثالثة من القرار بقانون رقم تضاف الى 

 :الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة نصها اآلتى 

ويكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة باالطالع أو  

الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو األمانات أو الخزائن 

المنصوص عليها فى المادتين األولى والثانية من القانون المشار اليه أو المعامالت المتعلقة بها، 

اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم األول من الباب 

 .الثانى من الكتاب األول من قانون العقوبات 

 )المادة السابعة ( 

 ٣٩٤ مكررا من القانون رقم ٣٥ ، والفقرة األخيرة من المادة ٢٨بنصوص المادة يستبدل  

ببيان ) ١( فى شأن األسلحة والذخائر ، والبند الحادى عشر من الجدول رقم ١٩٥٤لسنة 

 :األسلحة البيضاء المرفق به النصوص اآلتية 

  :٢٨مادة 



 

 ٢٨٥ 
 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة  

جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص ، األسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 

)١. ( 

ويعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه ، كل من اتجر أو  

ة المنصوص عليها فى استورد أو صنع ، أو أصلح ، بغير ترخيص سالحا ناريا من األسلح

 ) .٢(الجدول رقم 

 من -) أ(وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة ، اذا كان السالح مما نص عليه فى البند  

، وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السالح مما ) ٣(القسم األول من الجدول رقم 

 ) .٣( من القسم األول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم -) ب(نص عليه فى البند 

 ) :فقرة أخيرة (  مكررا ٣٥مادة 

يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز األجزاء الرئيسية لألسلحة النارية المبينة  

المرافق ، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على ) ٤(بالجدول رقم 

 .األسلحة المذكورة 

 :ببيان األسلحة البيضاء ) ١( عشر من الجدول رقم البند الحادى

البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم فى االعتداء على األشخاص  

 .دون أن يوجد الحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية 

 )المادة الثامنة ( 

 :نصه اآلتى ) ٤( المشار اليه جدول جديد رقم ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤يضاف الى القانون رقم  

 )٤(الجدول رقم 

 األجزاء الرئيسية لألسلحة النارية

 ـــــــــــــــــــــ

 :بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل :  أوال 

 . ـ  الجسم المعدنى ١ 

 . ـ  الماسورة ٢ 

 :بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية :  ثانيا 

 ) .الظرف ( لجسم المعدنى  ـ  ا١ 

 . ـ الماسورة ٢ 

 . ـ الترباس ومجموعته ٣ 

 :بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها :  ثالثا 

 :مسدس بخزنة  )أ(  

 . ـ  الجسم المعدنى ١  

 . ـ  المنزلق ٢  



 

 ٢٨٦ 
 

 . ـ  الماسورة ٣  

 :مسدس بساقية )  ب( 

 . ـ  الجسم المعدنى ١  

 ) .الساقية (  ـ  األكراه ٢  

 :بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق اآللية :  رابعا 

 :المدافع والرشاشات ) أ(  

 . ـ  الجسم المعدنى ١  

 . ـ  الماسورة ٢  

 :البنادق اآللية ) ب( 

 . ـ  الجسم المعدنى ١  

 . ـ  الماسورة ٢  

 . ـ  الترباس ومجموعته ٣  

 )المادة التاسعة  ( 

 بشأن حالة ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رئيس الجمهورية بالقانون رقم مع عدم االخالل بأحكام قرار 

الطوارىء وبأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يلغى كل حكم 

 .يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 )المادة العاشرة ( 

ال تقام الدعوى الجنائية ضد من انتمى بأى صفة كانت الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو  

 مكررا عقوبات ، اذا بادر ٨٦المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى المادة 

خالل شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بابالغ النيابة العامة أو سلطات األمن بانفصاله عن 

 .التنظيم وتوقفه عن ممارسة أى نشاط فيه 

 حيازة أو احراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو كذلك ال تقام الدعوى الجنائية الناشئة عن 

مهمات أو آالت أو معدات أو وثائق أو أموال مما يرتبط بأننشطة التنظيم ، اذا بادر الحائز أو 

المحرز من تلقاء نفسه بتسليمها الى النيابة العامة أو سلطات األمن خالل المدة المشار اليها فى 

 .الفقرة السابقة 

 .وال يسرى ما تقدم على الحاالت التى بدأ فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى الجنائية  

 )المادة الحادية عشرة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ١٨الموافق (   هـ ١٤١٣ المحرم  سنة ١٧ة فى صدر برئاسة الجمهوري

 حسنى مبارك            



 

 ٢٨٧ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٩٨قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 

  (*) ١٩٨٣ لسنة ١٧رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

 ١٧ مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٣٥تضاف فقرة ثالثة الى المادة  

 : نصها اآلتى ١٩٨٣لسنة 

ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وعضوية أقدم ستة من "  

 باجراء االنتخابات فى مدة رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره

التجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطالن ، فاذا اعتذر أى من هؤالء أو قام به مانع حل 

 جميع - الى حين تشكيل المجلس الجديد -محله األقدم فاالقدم ، وتكون لهذا المجلس 

االختصاصات المقررة لمجلس النقابة ، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب ، وتختص محكمة 

النقض ، دون غيرها ، بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وباالجراءات المنصوص 

 " .عليها فى الفقرتين السابقتين 

 )المادة الثانية ( 

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

 ذ كقانون من قوانينها ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينف 
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ١٩الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  .١٩٩٢ يولية سنة ١٩ىف ) أ( مكررا ٢٩ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٨٨ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ٩٩قانون رقم 

 (*)فى شأن نظام التأمين الصحى على الطالب 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

 )المادة األولى ( 

ينشأ نظام للتأمين الصحى على الطالب وفقا ألحكام هذا القانون ، ويشمل على األخص   

 :الفئات التالية 

 . ـ  أطفال رياض األطفال ١

 . ـ طالب مراحل التعليم األساسى ٢

 . ـ  طالب مراحل التعليم الثانوى العام والفنى ٣

 .رس الفنية نظام الخمس السنوات  ـ  طالب المدا٤

 . ـ  طالب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين ٥

 . ـ  طالب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات ٦

 . ـ  طالب المعاهد األزهرية ٧

ويجوز بقرار من رئيس مجلس  الوزراء ، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات  

جديدة من الطالب مع تحديد قيمة االشتراكات والمساهمات والجهات التى تتحملها ، وذلك بما ال 

 .يجاوز مثلى الحدود المقررة بناء على هذا القانون 

 )المادة الثانية ( 

تسرى أحكام هذا القانون تدريجيا بما ال يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون،  

بتحديدها قرار من وزير الصحة ، ويكون النظام إلزاميا على على الفئات والجهات التى يصدر 

 .جميع الطالب 

 )المادة الثالثة ( 

 :يمول نظام التأمين الصحى على الطالب على النحو اآلتى  

االشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة من المراحل والتى تسدد عن كل ) أ( 

عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع 

 :الوزير المختص وذلك بواقع 

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا (٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٨٩ 
 

ـ  أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض األطفال وكل طالب من طالب التعليم األساسى  

والثانوى بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية 

 .والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد األزهرية للمعلمين 

من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض األطفال الخاصة %  ١٠ـ   

 .وكل طالب من طالب المدارس الخاصة بمصروفات ، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها 

االشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع أثنى عشر جنيها عن كل طالب ) ب( 

 .فى المدارس ورياض األطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة 

مساهمة الطالب فى ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث ، عدا حاالت األمراض ) جـ( 

المزمنة التى تحدد بقرار من وزير الصحة ، فيعطى الدواء للطالب مجانا ، وكذلك الجهاز 

 .يضى ، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك التعو

حصيلة الزيارات المنزلية بما ال يقل عن ثالثة جنيهات وال يجاوز خمسة جنيهات عن ) د( 

كل زيارة منزلية وفقا لمكان اقامة الطالب ، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة 

. 

 .االعانات والتبرعات والهبات التى تقدم ألغراض هذا النظام ) هـ( 

 سيجارة مباعة ٢٠حصيلة رسم تأمين صحى قدره عشرة قروش تفرض على كل ) و( 

 .بالسوق المحلى سواء الوطنية أو األجنبية 

 .ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير الصحة  

 )المادة الرابعة ( 

 :أ طبقا ألحكام هذا القانون الخدمات اآلتية الى الطلبة يقدم النظام الصحى المنش 

 : ـ  الخدمات الصحية الوقائية ، وتشمل ١ 

 .الفحص الطبى الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم ) أ( 

 .التحصين ضد األمراض ) ب( 

 .الفحص الطبى النوعى للطالب بصفة دورية ، أو لظروف صحية طارئة) ج( 

اعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير االشتراطات الصحية الالزمة للمحافظة ) د( 

 .على مستوى صحة البيئة 

الكشف على الطالب الممارسين لألنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه ) هـ( 

 .األنشطة 



 

 ٢٩٠ 
 

 .نشر الوعى الصحى بين الطالب ) و( 

 .ف على تغذية الطالب ان وجدت االشرا) ز(  

 .وذلك كله وفقا للشروط واألوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة  

 : ـ الخدمات العالجية والتأهيلية ٢

 :وهى التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث ، وتشمل بصفة خاصة  

 .الخدمات الطبية التى يؤديها الطبيب الممارس العام فى جهات العالج المحددة ) أ(  

 .الخدمات الطبية على مستوى األطباء األخصائيين بما فى ذلك أخصائيو األسنان ) ب( 

 .الفحص باألشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية ) ج( 

العالج واالقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى واجراء العمليات الجراحية ) د( 

 .العالج األخرى وأنواع 

 .صرف األدوية الالزمة للعالج ) هـ( 

 .تقديم األجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية ) و(  

 .وذلك كله طبقا للشروط واألوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة  

 )المادة الخامسة ( 

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن  

يكون من بين المقيدين فى أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا االشتراك المحدد فى 

هذا القانون ، وحامال للبطاقة الدالة على ذلك ، والتى يصدر بتحديد بياناتها وطريقة اصدارها 

 .ر المختص بشئون األزهر وتداولها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير التعليم أو الوزي

 )المادة السادسة ( 

 .يكون عالج الطالب ورعايته طبيا طوال مدة انتفاعه الى أن يشفى أو تستقر حالته  

 )المادة السابعة ( 

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات التأمين الصحى المنصوص عليها فى هذا  

القانون ، وذلك فى جهات العالج التى تعينها داخل أو خارج وحدتها ووفقا لمستويات الخدمة 

 .الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة 

 )المادة الثامنة ( 

تضاف االشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون لموارد  

االجتماعى الصادر بالقانون رقم صندوق عالج األمراض واصابات العمل المنشأ بقانون التأمين 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩

وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الطالب فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ،  

بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات واالستثمارات الخاصة به ، ويفحص المركز المالى 

لهذا الحساب سنويا ، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة االلتزامات القائمة ، فاذا تبين وجود 



 

 ٢٩١ 
 

عجز فى أموال الحساب ولم تكف االحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز ، التزمت 

 .الخزانة العامة بأدائه ، أما اذا تبين وجود فائض فيرحل الى السنة المالية التالية 

لصحة ، تعديل قيمة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير ا 

االشتراكات السنوية والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ، زيادة 

 .ونقصا ، وفقا لما يتضح من فحص المركز المالى ألموال هذا التأمين 

 )المادة التاسعة ( 

يضم أربعة أعضاء جدد الى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك على النحو  

 :التالى 

 يختاره وزير الصحة    ـ  أحد وكالء وزارة الصحة ١ 

 يختاره وزير التعليم     ـ  أحد وكالء وزارة التعليم ٢ 

 يختاره وزير االدارة المحلية   ـ  أحد وكالء وزارة االدارة المحلية٣ 

 يختاره وزير التعليم      ـ  عضو يمثل اآلباء٤ 

 )المادة العاشرة ( 

ى الجهات التى تسرى فى شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون ، توفير المكان عل 

المناسب النشاء عيادة طبية ، على أن تتضمن االنشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، 

وتحصيل االشتراكات من الطالب ، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحة بها ، وبكافة البيانات 

واالحصائيات التى تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون ،واتخاذ كافة االجراءات 

ويكون لمندوبى الهيئة العامة للتأمين الصحى حق مراجعة هذه . الالزمة لالنتفاع بالخدمة 

البيانات على السجالت ، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة باالتفاق مع 

 . التعليم وزير

 )المادة الحادية عشرة ( 

تؤول الى الهيئة العامة  للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة  

لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير 

الصحة ، وما يكون بها من أثاث وآالت وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق ، وغيرها من 

 .الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها 

وتنقل الحقوق وااللتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات الى الهيئة العامة للتأمين  

 .الصحى ، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك 

هم قرار من وزير الصحة الى الهيئة ويندب العاملون  فى هذه الجهات والذين يصدر بتحديد 

 .العامة للتأمين الصحى، وذلك لحين نقل درجاتهم من موازنة هذه الجهات الى موازنة الهيئة 

 )المادة الثانية عشرة ( 

 .تعفى االشتراكات المستحقة  وفقا ألحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها 



 

 ٢٩٢ 
 

كما تعفى االستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات  

 .وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضرائب الدمغة 

 )المادة الثالثة عشرة ( 

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

 .كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ  
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك             



 

 ٢٩٣ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات  الصادر بالقانون

  (*) ١٩٧٢ لسنة ٤٩رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

  ١٩٧٢ لسنة ٤٩من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ) ٣(يستبدل بنص المادة  

 :النص اآلتى 

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات ، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون  

نشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص تحديد وا

 .وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس األعلى للجامعات ومجلس الوزراء 

 )المادة الثانية ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك           

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا (٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٩٤ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠١قانون رقم 

  (*)بشأن انشاء الجامعات الخاصة 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلبية األموال المشاركة فى رأسمالها مملوكه لمصريين  

، وال يكون غرضها األساسى تحقيق الربح ، ويصدر بانشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها 

قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة 

 .مجلس الوزراء 

 )المادة الثانية ( 

تهدف الجامعة الى االسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات  

العلمية الحديثة العداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجاالت بما يحقق الربط بين 

الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن أهداف 

 .توفر أحدث األجهزة المتطورة

 )المادة الثالثة ( 

يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، وتتكون من أقسام أو  

 .كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية 

 :ويبين القرار الصادر بانشاء الجامعة األحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة  

 .تكوين الجامعة ) أ( 

تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس  الجامعية واللجان المنبثقة عنها ) ب( 

 .واختصاصاتها ونظم العمل بها 

امعة والشروط العامة بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الج) جـ( 

 .للحصول عليها 

شروط قبول الطالب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وكذا ) د( 

 .القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطالب المصريين 

 )المادة الرابعة  ( 

تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات  

العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد واالجراءات 

 .المقررة لمعادلة الدرجات العلمية 

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا (٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٩٥ 
 

 )المادة الخامسة ( 

تدير الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة الخاصة أن تقبل  

ا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ، سواء من داخل جمهورية مصر التبرعات والوصاي

العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح البالد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب 

  .١٩٨١ لسنة ١٥٧الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 

 )المادة السادسة ( 

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه الالئحة الداخلية لها من بين  

المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء 

 .واألساتذة المتخصصين والشخصيات العامة 

 .ويشكل مجلس األمناء األول بقرار من جماعة المؤسسين  

 )المادة السابعة ( 

يين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، يختص مجلس األمناء بتع 

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن 

 .يكون رئيس الجامعة مصريا 

 )المادة الثامنة  ( 

يضع مجلس األمناء ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ، اللوائح الداخلية الدارة شئون الجامعة  

وتسيير أعمالها ، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة 

 .طبقا لميزانيتها السنوية 

 

 

 )المادة التاسعة ( 

 :يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى  

 .حثية  ـ تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة ب١ 

 ـ تحديد قواعد اختيار العمداء والوكالء ومجالس األقسام والكليات والمعاهد العليا ٢ 

ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر .. المتخصصة والوحدات البحثية 

 .العربية أو من الخارج 

وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل   

 .الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس 

 )المادة العاشرة ( 

يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثال له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور  

 .مع مجلس األمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة 

 )المادة الحادية عشرة ( 



 

 ٢٩٦ 
 

 .لرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة ا

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك           



 

 ٢٩٧ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٢قانون رقم 

  بانشاء صندوق تحسين ١٩٨١ لسنة ٣٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

 بانشاء صندوق تحسين ١٩٨١ لسنة ٣٥ يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 

 :خدمات للرعاية  االجتماعية والصحية ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النص اآلتى 

 :يفرض رسم اضافى على ما يأتى ) ٤(مادة  

جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو )  أ( 

تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح واالدارات التابعة لها ومديريات األمن وفروع كل 

من الجهات المذكورة ، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو 

تالف عنها ،ويحدد هذا الرسم على أال يزيد على ثالثة  جنيهات وبحيث ال يجاوز قيمة الرسم 

د الميالد وقيد الوفاة والقيد العائلى وطلبات ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قي. األصلى 

الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية ، حيث يكون الرسم االضافى المفروض عليها فى 

 .الحاالت المشار اليها بما ال يزيد على جنيه واحد ، وبحيث ال يجاوز قيمة الرسم األصلى 

ويصدر بتحديد الرسم االضافى المشار اليه فى الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس  

 .الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية 

 بفرض رسوم ١٩٨٠ لسنة ٥٣خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم ) ب( 

 .خدمات المغادرين ، وتكون قيمة الرسم جنيهين 

ب التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفالت التى تفرض عليها ضريبة بموج) جـ( 

 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة ١٩٥١ لسنة ٢٢١القانون رقم 

والمالهى ، ويحدد الرسم بعشرة قروش  اذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد ، وعشرين 

 .قرشا اذا زادت قيمتها على ذلك 

 .كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية  

 )المادة الثانية ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا (٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٢٩٨ 
 

 اركحسنى مب           



 

 ٢٩٩ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٣قانون رقم 

  (*)فى شأن تعديل بعض أحكام قانون انشاء المدارس الفنية  األساسية العسكرية 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

 ١٢٢يضاف الى قانون انشاء المدارس الفنية األساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم  

 :يشتمل على المواد اآلتية " قواعد خدمة الخريجين " باب سابع بعنوان ١٩٨٢لسنة 

 ) :٣٣(مادة  

يعتبر خريج المدارس الفنية األساسية العسكرية متطوعا للعمل فى خدمة القوات المسلحة  

اعتبارا من اليوم التالى مدة ال تقل عن خمس سنوات ، ويعين الخريج بدرجة صانع عسكرى ، 

لتاريخ قبول تطوعه ، ويوضع فى السنة األولى من تطوعه تحت االختبار ، ويجوز بعدها انهاء 

 .خدمته وفقا للشروط والقواعد التى تتضمنها الالئحة التنفيذية 

 ) :٣٤(مادة  

 :درجات الصناع العسكريين هى  

 .ـ  صانع عسكرى  

 .ـ  صانع عسكرى ماهر  

 .ـ  صانع عسكرى دقيق  

 .ـ  صانع عسكرى ممتاز  

 .ـ  مالحظ فنى عسكرى  

 ) :٣٥(مادة  

 :تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالى  

 .ويناظر عريف متطوع ويليه فى التسلسل القيادى : ـ  صانع عسكرى  

 . فى التسلسل القيادى ويناظر رقيب متطوع ويليه: ـ  صانع عسكرى ماهر  

 .ويناظر رقيب أول متطوع ويليه فى التسلسل القيادى : ـ  صانع عسكرى دقيق  

 .ويناظر مساعد ويليه فى التسلسل القيادى : ـ  صانع عسكرى ممتاز  

 .ويناظر مساعد أول ويليه فى التسلسل القيادى : ـ  مالحظ فنى عسكرى  

 ) :٣٦(مادة  

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا (٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٣٠٠ 
 

ال يجوز تحويل الصانع العسكرى من مهنته التخصصية التى تخرج بها الى مهنة عسكرية  

 .أخرى ألى سبب من األسباب 

 ) :٣٧(مادة  

تتم ترقية الصانع العسكرى للدرجة األعلى حتى مالحظ فنى عسكرى ويستمر فى هذه  

الدرجة حتى بلوغه سن التقاعد ما لم تنته خدمته ألى سبب من األسباب وفقا للقواعد التى 

 .نها الالئحة التنفيذية تتضم

 ) :٣٨(مادة  

يمنح الصانع العسكرى عند ترقيته حتى درجة مالحظ فنى عسكرى بداية مربوط الدرجة  

المرقى اليها أو عالوة من عالواتها أيهما أكبر ، على أال يؤثر ذلك على موعد استحقاقه للعالوة 

 .الدورية 

 ) :٣٩(مادة  

يقتطع من الرواتب األصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات االضافية لخريجى المدارس  

الفنية األساسية العسكرية والذين يتم التصديق على قبول تطوعهم كافة االستقطاعات القانونية 

 ، فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات ١٩٧٥ لسنة ٩٠المقررة بموجب أحكام القانون رقم 

 .للقوات المسلحة 

 ) :٤٠(مادة  

تدعاء الصناع العسكريين المحالين الى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة للعمل بالقوات يجوز اس 

المسلحة لمدة ال تجاوز سنتين ، وبشرط اال يزيد سن المستدعى على ستين سنة خالل فترة 

 .االستدعاء 

 ) :٤١(مادة  

يستغنى عن خدمة الصانع العسكرى ألسباب تتصل بدواعى الصالح العام بقرار مسبب من  

 .وزير الدفاع وفقا لألوضاع ، وبحسب الشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 ) :٤٢(مادة  

ويجوز بقرار من وزير الدفاع فى حاالت اعالن الحرب أو التعبئة العامة ايقاف العمل مؤقتا  

 .من هذا القانون  ) ٤١ ، ٤٠ ، ٣٣(بأحكام المواد 

 )المادة الثانية ( 

من قانون انشاء المدارس الفنية األساسية العسكرية الصادر  ) ٣٢(يستبدل بنص المادة  

 : المشار اليه ، النص اآلتى ١٩٨٢ لسنة ١٢٢بالقانون رقم 

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى وزير التعليم ، "  

 " .بناء على اقتراح مجلس ادارة المدارس 

  )المادة الثالثة ( 



 

 ٣٠١ 
 

 المشار اليه ١٩٨٢ لسنة ١٢٢يستبدل بجدول المرتبات والعالوات المرفق بالقانون رقم  

 ـ: الجدول اآلتى 

   الراتب الشهرى 

 العالوة الفنية العالوة الى من الدرجة 

  جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش 

 ٦ ٦ - ١٣٩ - ٦١ - ......مالحظ فنى عسكرى 

 ٥ ٥ - ١٢١ - ٥٤ - ....صانع عسكرى ممتاز 

 ٤ ٤ - ١١٢ - ٤٨ - .....صانع عسكرى دقيق 

 ٣ ٣ - ١٠٦ - ٤٣ ٥٠ ....صانع عسكرى ماهر 

 ٢ ٢ - ٨٢ - ٣٩ ٥٠ .............صانع عسكر 

 

 

 )المادة الرابعة ( 

من قانون  انشاء المدارس الفنية األساسية العسكرية ، الصادر  ) ٣٣ ، ١٩(تلغى المادتان  

 . المشار اليه ١٩٨٢ لسنة ١٢٢بالقانون رقم 

 

 

 )المادة الخامسة ( 

تسرى على خريجى المدارس الفنية األساسية العسكرية أحكام قانون خدمة ضباط الشرف  

 فيما لم يرد به نص ١٩٨١ لسنة ١٢٣والصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 .خاص فى هذا القانون ، وبما ال يتعارض مع أحكامه 

 )ادة السادسة الم( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

  مباركحسنى            



 

 ٣٠٢ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٤قانون رقم 

  (*)بانشاء االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 الباب األول

 فى تنظيم االتحاد وأهدافه واختصاصه

  )١مادة ( 

ت فى جمهورية مصر العربية ، يسمى االتحاد المصرى ينشأ اتحاد عام ألعمال المقاوال  

لمقاولى التشييد والبناء ، يكون له شخصية اعتبارية ، ويضم مقاولى التشييد والبناء واألشغال 

العامة واستصالح  األراضى ، والتركيبات والتكريك وأعمال االنشاءات البحرية وأى أعمال أخرى 

 .من ذات طبيعة  هذه األعمال 

وال يضم االتحاد األشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد الالزمة لألعمال المشار  

اليها فى الفقرةالسابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة ، أو القيام بالصناعات أو المهن الالزمة 

 .لها والمرتبطة بها 

  )٢مادة ( 

ينشىء فروعا ومكاتب بالداخل يكون مركز االتحاد الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز له أن  

 .والخارج 

  )٣مادة ( 

يهدف االتحاد الى رعاية المصالح المشتركة ألعضائه ، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة  

وتنظيم أوضاع المهنة ، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة 

المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء 

االتحاد والغير ، واقتراح ما يراه الزما لتحقيق هذا الغرض ، كما يساعد االتحاد على تحقيق 

 .الخطة العامة للدولة فى مجال  اختصاصه 

 :ولالتحاد فى سبيل ذلك  

عد التنظيمية  وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القوا) أ( 

 .والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف 

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا (٣١ العدد -اجلريدة الرمسية  (*)
 



 

 ٣٠٣ 
 

وضع األحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم االتحاد وفق ) ب( 

تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة ، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد 

 .ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة االتحاد 

العمل على أن يكون ألعضائه المصريين النصيب األوفر فى تنفيذ المشروعات  بما ) جـ( 

 .يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة 

دراسة الموضوعات االقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاوالت ، ومد األعضاء ) د( 

 .بنتائج هذه الدراسات 

 .االشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير ) هـ( 

انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين اعضاء ) و(  

 .االتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم 

التعاون مع المنظمات والهيئات العربية واألجنبية المماثلة وتوثيق الروابط معها وتبادل ) ز( 

 .الخبرات واالشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف االتحاد 

وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية ممارسة االتحاد لهذه االختصاصات  والقواعد   

 .واالجراءات الواجبة االتباع 

  )٤مادة ( 

 وذلك يلتزم االتحاد بانشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة 

 .بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء االتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة 

 

  )٥مادة ( 

بوصفهم ) ١(يضم االتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاوالت المنصوص عليها فى المادة  

أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ، وأيا كان النظام القانونى الذى 

يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خالل فترة نشاطهم فى مصر 

 .بصفتهم أعضاء مراسلين 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح عضوية االتحاد  

  )٦مادة ( 

تحدد الالئحة التنفيذية الهيكل التنظيمى لالتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع  

 .والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس االدارة 

  )٧مادة ( 

مع عدم االخالل بأحكام عقود المقاوالت الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من  

مجلس الشعب ، ال يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاوالت ، فيما يزيد على 

 .خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير األعضاء العاملين باالتحاد 



 

 ٣٠٤ 
 

وتحدد الالئحة التنفيذية األعمال التى يقوم بها األعضاء المراسلون والشروط الواجب  

 .اتباعها عند المشاركة المصرية  لكل نوعية من نوعيات هذه األعمال 

ا مع جهات وال يسرى ذلك على أعمال المقاوالت التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنه 

 .أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء 

  )٨مادة ( 

لالتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق  

 .أغراضه وخدمة أعضائه 

 الباب الثانى

 موارد االتحاد

  )٩مادة ( 

 :يؤدى أعضاء االتحاد الرسوم واالشتراكات اآلتية 

رسم القيد يستحق على جميع األعضاء مرة واحدة عند القيد فى االتحاد أو عند اعادته ، ) أ( 

 .ووفقا لتصنيف العضو فى االتحاد ، وتحدد الالئحة التنفيذية قيمته بما ال يجاوز ألف جنيه 

جنيه يستحق على جميع األعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آالف : اشتراك سنوى ) ب(

وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف اليها المقاولون ، وعلى األعضاء 

 .المراسلين بحد أقصى عشرة آالف جنيه 

 )١٠مادة ( 

 :تتكون موارد االتحاد باالضافة الى رسوم القيد واالشتراك من اآلتى  

حصيلة طوابع دمغة االتحاد على عقود المقاوالت التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع ) أ( 

 .نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد ، بحد أقصى خمسة آالف جنيه للعقد الواحد 

ويكون لصق دمغة االتحاد الزاميا على العقود التى يوقعها عضو االتحاد وتبين الالئحة  

 .التنفيذية طريقة تداول الطوابع واالشراف على تحصيلها 

 .المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة االتحاد على تحقيق أغراضه ) ب( 

 .التبرعات والهبات واالعانات التى يقبلها مجلس االدارة ) جـ( 

 .أثمان مطبوعات االتحاد ، مقابل ما يقوم به من خدمات ) د( 

 .عائد استثمارات االتحاد وأنشطته ) هـ( 

 الباب الثالث

 الجمعية العمومية لالتحاد

 )١١مادة (

تتكون الجمعية العمومية لالتحاد من جميع األعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة  

النعقاد الجمعية العمومية والمسددين لالشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى ، 



 

 ٣٠٥ 
 

ون وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاوالت وتك

 .الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون االتحاد 

 

 )١٢مادة ( 

يدعو مجلس ادارة االتحاد الجمعية العمومية لالنعقاد فى مقره بالقاهرة خالل النصف األول  

من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات العتماد الحسابات الختامية 

 .للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات  الواردة فى جدول األعمال 

 .ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد  

ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على  

تابة فى الطلب طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك ك

 .المقدم منهم 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية شروط واجراءات دعوة الجمعية الجتماع غير عادى 

 )١٣مادة ( 

يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس االدارة ، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب  

الرئيس الحاضرين سنا ، ويجب أن يكون مجلس االدارة ممثال فى الجمعية العمومية بالحد األدنى 

 .لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده 

 .ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز األصوات ، وتوافق عليهم الجمعية العمومية 

  )١٤المادة ( 

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا االاذا توافرت األغلبية المطلقة للعضوية العاملة  

 .من هذا القانون ) ١١( فى المادة المستوفية للشروط المبينة

وفى حالة عدم توافر هذا الحد األدنى فى االجتماع األول ، يتم دعوة الجمعية العمومية الى  

من عدد % ١٠اجتماع ثان يعقد خالل ثالثين يوما ، ويعتبر هذا االجتماع صحيحا اذا حضره 

 .األعضاء أو مائة عضو أيهما أقل 

ويجوز االكتفاء بالدعوة الى االجتماع األول اذا حدد فيها موعد االجتماع الثانى وتصدر  

 .القرارات بأغلبية األصوات ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 

  )١٥المادة ( 

يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد  

. 

ى عضو بصفته أصيال ووكيال عن الغير عدد من األصوات وفى جميع األحوال ال يكون أل 

 .يجاوز صوتين من مجموع األصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية 

  )١٦مادة ( 
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تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس االدارة ،  

وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية االتحاد فى السنة المنتهية ألخذ الرأى والتصديق 

 .عليها 

وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس االدارة ، وكذا فى كل اقتراح يقدمه  

 .كتابة الى المجلس عضو بالجمعية ، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على األقل 

 )١٧مادة ( 

لرأى فى شأن تعديل الالئحة التنفيذية يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى ابداء ا 

لهذا القانون ، ويجب تضمين اعالن الدعوة لموضوع التعديل تفصيال ، وأن يحضر االجتماع أكثر 

 .من نصف عدد أعضاء االتحاد العاملين ، فى تاريخ الدعوة ، على األقل 

فاذا لم يتوافر فى االجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على األقل  

وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء االتحاد العاملين المقيدين 

 .وقت توجيه الدعوة لالجتماع األول ، وتصدر القرارات بأغلبيةأصوات الحاضرين 

 )١٨مادة ( 

 .تبلغ قرارات الجمعية العومية للوزير المختص خالل عشرة  أيام من تاريخ صدورها  

وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة ألحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها  

 .، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خالل ثالثين يوما من تاريخ ابالغه بقرار الجمعية 

وال تعتبر هذه القرارات نافذة اال بتصديق الوزير عليها ، أو بانقضاء ثالثين يوما من تاريخ  

 .ابالغه بها دون اعتراض منه عليها 

 الباب الرابع

 ادارة االتحاد

 )١٩مادة ( 

يشكل مجلس ادارة االتحاد من ثالثين عضوا على األقل وخمسة وأربعين عضوا على األكثر  

وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد . ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص 

قرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجاالت عمل االتحاد األعضاء ويعين الثلث الباقى ب

 .ويراعى فى جميع األحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على األقل . 

ويتم االنتخاب باألغلبية النسبية ألصوات الحاضرين ، وتنظم الالئحة التنفيذية مواعيد  

 .واجراءات الترشيح واالنتخاب 

ويعين الوزير المختص رئيس مجلس ادارة االتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس  

 .المجلس دعوته الى االنعقاد 

 .وللوزير المختص فى جميع األحوال دعوة مجلس ادارة االتحاد الى االنعقاد 

  )٢٠مادة ( 

 :يشترط فى عضو مجلس االدارة ما يأتى  
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 كان شخصا طبيعيا أو  ـ  أن يكون عضوا عامال فى االتحاد ، مصرى الجنسية سواء١ 

 .اعتباريا ، وذلك بالنسبة لألعضاء المنتخبين 

 . ـ  أن يكون كامل األهلية ٢ 

 ـ أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن ٣ 

 .قد رد اليه اعتباره 

 من ٣٨ ـ  أال يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب ، جـ من المادة ٤ 

 .هذا القانون 

 ـ أن يكون قد مارس أعمال المقاوالت فى جمهورية مصر العربية مدة ال تقل عن عشر ٥ 

 .سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر 

  )٢١مادة ( 

مدة عضوية مجلس االدارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف األعضاء كل سنتين بطريق  

 .لقاعدة التى تحددها الالئحة التنفيذية االقتراع السرى وفقا ل

ويجب أن يتم االنتخاب خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص  

 .االعتبارى عضو مجلس االدارة استبدال من يمثله فى أى وقت 

ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين  

 .الصندوق 

 )٢٢مادة ( 

وال يجوز أن يتولى رئاسة المجلس . يمثل رئيس مجلس االدارة االتحاد أمام القضاء والغير  

 .ألكثر من ثمانى سنوات متتالية 

 )٢٣مادة ( 

يجتمع مجلس االدارة كل ثالثة شهور على األقل ، بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى  

 . بخمسة عشر يوما على األقل  األعضاء كتابة قبل الموعد المقترح لالجتماع

 .ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى االجتماع اذا طلب ذلك خمس عدد األعضاء  

 )٢٤مادة ( 

يرأس اجتماعات المجلس رئيسه ، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس  

 .الحاضرين سنا 

وال تعتبر مداوالت المجلس صحيحة اال اذا حضرها أكثر من نصف عدد األعضاء وتصدر  

وفى حالة تساوى األصوات يرجح الجانب الذى . القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين 

 .منه رئيس االجتماع 

 )٢٥مادة ( 

اذا خال مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس ألى سبب من األسباب ، تتبع فى اختيار  

تيار األعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اخ



 

 ٣٠٨ 
 

االختيار بالنسبة لألعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر األصوات التالية ألصوات األعضاء 

الذين انتخبوا فى المجلس ، وذلك مع مراعاة الحد األدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما 

تحدده الالئحة التنفيذية على أن يعرض األمر على الجمعية العمومية القرار التعيين فى أول 

 .اجتماع تال لها ، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه 

وفى حالة خلو مقعد الرئيس ألى سبب من األسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس  

 .للمدة المتبقية 

 )٢٦مادة ( 

ى ادارة االتحاد وتنظيمه ويتولى اصدار اللوائح الداخلية يكون للمجلس أوسع السلطات ف 

 .ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات االدارية الفنية والمالية 

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وال يجوز  

للمجلس التصرف فى القيم المنقوله والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول االتحاد الثابتة اال 

 .بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها 

 .وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن الى مكتب المجلس  

  )٢٧مادة ( 

يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرا شامال عن نشاط االتحاد  

 :متضمنا على األخص 

 .زانية االتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات ـ مي 

 .ـ تقريرا عن نشاط االتحاد خالل السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة  

 )٢٨مادة ( 

 :تتكون هيئة مكتب االتحاد من عشرة أعضاء على الوجه اآلتى  

 .ـ  رئيس مجلس االدارة  

 .ـ  أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس  

 .ـ أمين الصندوق  

 .ـ  أمين عام االتحاد  

 .ـ  ستة ينتخبهم المجلس  

ويكون انتخابهم باألغلبية المطلقة لعدد األصوات ، وفى حالة عدم الحصول على هذه  

األغلبية يعاد االنتخاب ويكتفى فى هذه الحالة باألغلبية النسبية ، وفى حالة خلو أحد مقاعد 

من هذا القانون ، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى ) ٢٥(لمبينة فى المادة المكتب ألحد األسباب ا

خال خالل خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ، وذلك طبقا لألوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر 

 .مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفة 

 )٢٩مادة ( 

 .يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس االدارة أو من يحل محله  



 

 ٣٠٩ 
 

 )٣٠مادة ( 

يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس االدارة اتخاذ جميع االجراءات  

 .الكفيلة بادارة وتنظيم االتحاد ، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس االدارة والجمعية العمومية 

 .ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة  

 )٣١مادة ( 

 .يعين مجلس االدارة من بين أعضائه األمين العام لالتحاد بناء على اقتراح رئيسه  

ويتولى األمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة  االتحاد ، والربط بينهما وبين هيئة  

 .المكتب 

 )٣٢مادة ( 

يشكل مجلس االدارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة مايرى المجلس تكليفها به  

من مسائل وأبحاث ، وتحدد الالئحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة 

 .ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية واالدارية 

 

 الباب الخامس

 مراقبة أموال االتحاد

  )٣٣مادة (

ام قانون العقوبات ، تخضع لرقابة الجهاز تعتبر أموال االتحاد أمواال عامة فى تطبيق أحك 

 .المركزى للمحاسبات 

 )٣٤مادة ( 

 .يكون لالتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية ، وتقرر أتعابه السنوية  

 .وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن  

 .ويجوز للجمعية العمومية فى جميع األحوال تغيير مراقب الحسابات  

 .وتحدد الالئحة التنفيذية االجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن  

 الباب السادس

 لجان التظلمات والتحكيم والتأديب

  )٣٥مادة ( 

تشكل  بقرار من مجلس االدارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس االدارة أو من  

 مستشار على األقل تعينه الجهة يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة

المختصة ورئيس اللجنة القانونية لالتحاد واثنين من أعضاء االتحاد ، وتختص هذه اللجنة بما 

 :يأتى 

 ـ الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات االنضمام الى االتحاد ١ 

 .ومن قرارات التصنيف والترتيب 



 

 ٣١٠ 
 

 . ـ الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس االدارة ٢ 

 ـ الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس االدارة وعضوية مكتب ٣ 

 .االتحاد 

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين الالئحة التنفيذية القواعد واالجراءات المتعلقة بمباشرة  

 .اللجنة ألعمالها 

 

 

  )٣٦مادة ( 

فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء االتحاد ، وكذلك يجوز الفصل بطريق التحكيم  

 .المنازعات التى تنشأ بين هؤالء األعضاء والغير 

وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد واالجراءات المتعلقة بالتحكيم ، وتحدد الرسوم المستحقة  

 .لالتحاد فى هذا الشأن 

  )٣٧مادة ( 

تشكل بقرار من مجلس االدارة هيئة تأديب برياسة مجلس االدارة أو من يفوضه من بين  

أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة ، واثنين من 

أعضاء اللجنة القانونية باالتحاد ، وثالثة من أعضاء االتحاد ، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى 

 :شئون أعضاء االتحاد فى الحاالت اآلتية 

أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف  ـ اذا ١ 

 .واألمانة فى تعامله مع الغير 

 ـ اذا خرج على مقتضى الواجب فى االلتزام بقوانين ونظم االتحاد ، أو قرارات الجمعية ٢ 

 .العمومية ومجلس االدارة ولجنة التحكيم 

  )٣٨مادة ( 

 :يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات اآلتية  

 .االنذار ) أ( 

 .االستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاوالت ) ب( 

 .االستبعاد من االتحاد مدة ال تتجاوز سنة ) جـ( 

 .وتكون قرارات الهيئة نهائية  

  )٣٩مادة ( 

ع أقواله أو من ال يجوز توقيع جزاء على عضو االتحاد ، اال بعد التحقيق معه كتابة  وسما 

 .يمثله وتحقيق دفاعه ، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها الجراء هذا التحقيق 

 )٤٠مادة  ( 

 .تنظم الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات مباشرة هيئة التأديب ألعمالها  



 

 ٣١١ 
 

  )٤١مادة ( 

 :يرفع من سجالت االتحاد بقرار من مجلس االدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية باالتحاد  

 . ـ العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة ، ويثبت ذلك على وجه قطعى ١ 

 . ـ فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو اشهار افالسها بحكم نهائى ٢ 

ويجوز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه ، أو استرد الحقوق التى حرم منها ،  

 .دا بشرط أن يقدم طلبا جدي

واذا رفض طلبه ، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى  

 .باالجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة ) ٣(المادة 

 الباب السابع

 أحكام عامة

 )٤٢مادة ( 

ال تسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات على اجتماعات أعضاء االتحاد وفروعه  

 .واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم 

  )٤٣مادة ( 

مع عدم االخالل بأحكام قانون العمل يضع مجلس ادارة االتحاد الئحة تنظم شئون العاملين  

فى االتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعالواتهم وترقياتهم وغير 

 .ذلك من المزايا المادية والعينية 

  )٤٤ة ماد( 

مع عدم االخالل بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية ، ال يجوز أن يحضر  

عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاوالت اال األعضاء 

المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك باالتحاد ، وينوب هؤالء عن بعض فى الحضور أمام 

 .الخبراء المذكورين ، وتحدد الالئحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به

 

 

  )٤٥مادة ( 

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس ادارة االتحاد اذا وقعت منه مخالفة ألحكام هذا  

ق القانون ، ويعاد تكوين المجلس الجديد خالل ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس الساب

 .على األكثر 

كما يجوز حل المجلس اذا صدر قرار من الجمعية العمومية ، بموافقة ثلثى األعضاء على  

 .األقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص 

وعند حل مجلس االدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال  

 .االتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد 



 

 ٣١٢ 
 

 الباب الثامن

 العقوبات

  )٤٦مادة ( 

مع عدم االخالل أى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب  

 :بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل من ارتكب األفعال اآلتية 

لف جنيه فى  ـ باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاوالت تزيد قيمته على خمسين أ١ 

العقد الواحد ، دون أن يكون مقيدا باالتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل ، أو يكون قد رفع 

 .اسمه أو استبعد طبقا ألحكام هذا القانون 

 ـ استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير األعضاء العاملين باالتحاد لمباشرة أعمال ٢ 

 .المقاوالت أو أسند أعمال مقاوالت لهم ال يجوز لهم مباشرتها طبقا ألحكام هذا القانون 

 .وفى جميع األحوال تحكم المحكمة بالغاء العقود التى تبرم نتيجة ألحد هذه األفعال  

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات  

 .االسكان االقتصادى بوزارة االسكان 

فضال عن ذلك ، بتعويض يؤدى الى االتحاد يعادل قيمة رسم القيد ويحكم على المخالف ،  

 .واالشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة 

 

 الباب التاسع

 أحكام انتقالية

 )٤٧مادة ( 

يشكل أول مجلس ادارة بقرار من الوزير المختص ) ١٩(استثناء من أحكام المادة  

 .باالسكان، خالل شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون 

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس ادارة  

 .االتحاد ، وال تسرى هذه القواعد اال بعد اعتمادها من الوزير المختص 

كما يتولى هذا المجلس ممارسة االختصاصات المقررة لمجلس ادارة االتحاد فى هذا القانون  

 .اءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ ، ويقوم بكافة االجر

  )٤٨مادة ( 

يعد مجلس االدارة مشروع الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل  

 .به 

ويدعو المجلس أول جمعية عمومية لالنعقاد خالل الثالثة أشهر التالية القرار مشروع  

 .الالئحة وتصدر بقرار من الوزير المختص 

 )٤٩مادة ( 



 

 ٣١٣ 
 

تحل بقوة القانون جميع الجمعيات واالتحادات والغرف القائمة بأنشطة المقاوالت المنصوص  

 .من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به ) ١(عليها فى المادة 

وعلى المشتغلين بالمقاوالت وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خالل سنة  

 . العمل بالالئحة التنفيذية من تاريخ

  )٥٠مادة ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق (  هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

  حسنى مبارك               



 

 ٣١٤ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٥قانون رقم 

 ١٩٨١ لسنة ١٢٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن المحاسبة الحكومية 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

 بشأن المحاسبة الحكومية ، ١٩٨١ لسنة ١٢٧من القانون رقم )  ٢٣(يستبدل بنص المادة  

 :النص اآلتى 

تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة "  

 " .االقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة ، وذلك طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات 

 )المادة الثانية (  

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا  

 .من اليوم التالى لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
   .) م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق (  هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك              

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابعا  ( ٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٣١٥ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٦قانون رقم 

 فى شأن صرف منحة ألصحاب المعاشات والمستحقين

  (*)  ١٩٩٢بمناسبة عيد العمال لعام 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

تصرف منحة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون  

 وفقا ألحكام قوانين التأمين االجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين ٣٠/٤/١٩٩٢معاشات حتى 

 :والمعاشات العسكرية والضمان االجتماعى وبنك ناصر االجتماعى تحدد وفقا لما يأتى

 :اآلتية  ـ معاش شهر كامل بالنسبة الى المعاشات ١ 

  . بشأن الضمان االجتماعى ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) أ( 

 باصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) ب( 

 .االجتماعى الشامل 

المعاشات المستحقة من بنك ناصر االجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون ) جـ( 

 . باصدار قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢رقم 

 ـ معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة ٢ 

وعشرون جنيها بالنسبة الى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين االجتماعى المدنية 

م بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية والعسكرية  التى تلتز

 .للتأمينات االجتماعية أو بنك ناصر االجتماعى بحسب األحوال 

 .وال تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 )المادة الثانية  ( 

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب  

  . والزيادات واالعانات التى تعتبر جزءا من المعاش١٩٩٢األحوال عن معاش شهر ابريل سنة 

                                                           
  .١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠ىف ) تابع (٣١ العدد - اجلريدة الرمسية (*)



 

 ٣١٦ 
 

 )المادة الثالثة ( 

فى حالة وفاة المؤمن عليه ةأو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض 

 . فى هذا التاريخ  وبنسبة أحقيتهم فى المعاش٣٠/٤/١٩٩٢وفاته فى 

 )المادة الرابعة ( 

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى  

 بسبب اعادته الى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خالل الفترة ٣٠/٤/١٩٩٢

   .٣٠/٤/١٩٩٢ وحتى ١/٥/١٩٩١من 

 )المادة الخامسة ( 

 .يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود  

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود األحكام المنصوص 

العمال للعاملين لعام  بصرف منحة عيد ١٩٩٢ لسنة ١٦٨عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

١٩٩٢.  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع األرمله بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل  

والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف 

 .كل منحة 

 

 

 )المادة السادسة( 

 ٣٠/٤/١٩٩٢الحاالت التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل  

ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحاالت الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار 

اليه ألى أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع 

ت الحد االقصى أو الحد األدنى المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحاال

 .للمنحة بحسب االحوال 

 )المادة السابعة( 

 .تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )المادة الثامنة ( 

يصدر وزير الدفاع ووزير التأمينات االجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا  

 .القانون 

 )المادة التاسعة ( 

  .١٩٩٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 



 

 ٣١٧ 
 

 ) . م ١٩٩٢ يوليه سنة ٢٢الموافق ( هـ ١٤١٣ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك              



 

 ٣١٨ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٧ن رقم قانو

 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل

 استغالل حقوق النقل الجوى واشغال واستغالل مبانى واراضى

 (*)١٩٨٣ لسنة ١١٩الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل ١٣من المادة ) أ ( من الفقرة ) ٨(يلغى البند  

استغالل حقوق النقل الجوى واشغال واستغالل مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر 

  .١٩٩١ة  لسن٢٠٩  المعدل بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة  ١١٩بالقانون رقم 

 )المادة الثانية (  

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ ديسمبر سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٣ جمادى اآلخرة  سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى 

  حسنى مبارك             

                                                           
 ) .تابع  ( ٣١ العدد - ١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠    اجلريدة الرمسية ىف (*)



 

 ٣١٩ 
 

 ١٩٩٢ لسنة ١٠٨قانون رقم 

 ١٩٧٧ لسنة ٤٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بنظام األحزاب السياسية 

 ــــــــ

א
א

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

 )المادة األولى ( 

 ١٩٧٧ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٢٦  ، والمادة ٩ن المادة يستبدل بنص الفقرة الثانية م 

 -: بنظام األحزاب السياسة ، النصان اآلتيان 

  : فقرة ثانية ٩مادة  

) ٧(وفيما عدا االجراءات االدارية التى تنتهى بتقديم االخطار المنصوص عليه فى المادة  

من هذا القانون اليجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو اجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه 

 .الشخصية االعتبارية طبقا ألحكام الفقرة السابقة 

  :٢٦مادة  

يعاقب بالحبس والغرامة التى التجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من  

 . من هذا القانون ٢١خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 

سنة والتزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام ويعاقب بالحبس الذى التقل مدته عن  

 .من هذا القانون ) ١٢(أو الفقرة االولى أو الثانية من المادة ) ٩(الفقرة الثانية من المادة 

 .من هذا القانون ) ٤(ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة  

 

 

 

 )المادة الثانية ( 

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . م ١٩٩٢ ديسمبر سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٣ جمادى اآلخرة سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

  حسنى مبارك             
 

                                                           
 ) .تابع  ( ٣١ العدد - ١٩٩٢ يوليه سنة ٣٠    اجلريدة الرمسية ىف (*)



 

 ٣٢٠ 
 

 
 



 

 ٣٦٤

 

  ١٩٩٣ لسنة ١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

 (*) ١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 ـــــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 ١٥٧صادر بالقانون رقم  من قانون الضرائب على الدخل ال٣٣يضاف الى المادة  

 :نصه اآلتى ) سادسا (  بند جديد برقم ١٩٨١لسنة 

 أرباح المشروعات الجديدة التى اقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس -سادسا  

 بإنشاء الصندوق االجتماعى للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من ١٩٩١ لسنة ٤٠الجمهورية رقم 

 .أموال هذا الصندوق 

 .ويكون االعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط  

 ) المادة الثانية ( 

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) .م١٩٩٣ينايرسنة ١١الموافق(هـ ١٤١٣جب سنة ر١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

                                                           
 .١٩٩٣ يناير سنة ١٤ فى ٢ الجريدة الرسمية العدد (*)
 



 

 ٣٦٥

 

  ١٩٩٣ لسنة ٢قانون رقم 

 (*) بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

تزاد بمقدار خمسين فى المائة ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها فى قانون  

  .١٩٨٠ لسنة ١١١ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

 ) المادة الثانية ( 

فى جميع االحوال اذا كانت ضريبة الدمغة النوعية الواجبة االداء تقل عن خمسة  

 .قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا الكسر الى اقرب خمسة قروش 

 ) المادة الثالثة (

 .انون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا الق 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك

 ).م١٩٩٣ينايرسنة ١٣الموافق (هـ ١٤١٣ رجب سنة ٢٠صدربرئاسة الجمهورية فى 

 

                                                           
 .١٩٩٣يناير سنة ١٤فى ) تابع  ( ٢ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٣٦٦

 

  ١٩٩٣ لسنة ٣قانون رقم 

  (*) ١٩٩٠ / ٨٩بربط ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

- - - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠يربط ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ن مليارا وستة وخمسون مليونا وستمائة فقط وقدرة ثمانية وعشرو( جنيها ٢٨٠٥٦٦٢٣٢٧٢

كما يربط ختامى ايرادات الموازنة العامة ) وثالثة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وسبعون جنيها 

فقط وقدره عشرون مليارا وثمانمائة وواحدوثالثون (  جنيها  ٢٠٨٣١٠٧٤٦٤٩للدولة بمبلغ 

 ) .مليونا وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة واربعون جنيها 

 ) المادة الثانية ( 

 وفقا لما ١٩٩٠ /٨٩وزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(ورد بالجدول المرفق رقم 

 : االستخدامات الجارية -أوال 

 ٨٩/١٩٩٠يربط ختامى االستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ثمانية عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وسبعون (  جنيها ١٨٨٧٨٤٥٨٥٨٦بمبلغ 

موزعة على البابين ) مليونا واربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة وستة وثمانون جنيها 

 : التاليين 

فقط وقدره ستة مليارات وأربعة (  جنيها ٦٠٦٤٠٤٣٩٢٧االجور بمبلغ : الباب األول ) أ(

 ) .وستون مليونا وثالثة واربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها 

                                                           
    ١٩٩٣ أبريل لسنة ٨ فى ١٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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فقط (  جنيها ١٢٨١٤٤١٤٦٥٩النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ : الباب الثانى) ب(

وقدره اثنا عشر مليارا وثمانمائة وأربعة عشر مليونا واربعمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة 

 ) وتسعة وخمسون جنيها 

 :دامات الرأسمالية االستخ: ثانيا 

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠يربط ختامى االستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة مليارات ومائة وثمانية وسبعون مليونا ومائة وأربعة ( جنيها ٩١٧٨١٦٤٦٨٦

 : موزعا على البابين التاليين ) وستون ألفا وستمائة وستة وثمانون جنيها 

فقط (  جنيها ٣٦٢٩٦٧٩٨٢٧االستخدامات االستثمارية بمبلغ : الباب الثالث )  أ( 

وقدره ثالثة مليارات وستمائة وستمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألفا 

 ).وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيها 

فقط (  جنيها ٥٥٤٨٤٨٤٨٥٩التحويالت الرأسمالية بمبلغ :  الباب الرابع )  ب( 

دره خمسة مليارات وخمسمائة وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وق

 ) .وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيها 

 ) المادة الثالثة ( 

 وفقا لماورد ٨٩/١٩٩٠وزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 : االيرادات الجارية -أوال 

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠يربط ختامى االيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة عشر مليارا واربعمائة وسبعة عشر مليونا ومائة (  جنيها ١٧٤١٧١٩٧١٤١

 :موزعة على البابين التاليين ) وسبعة وتسعون ألفا ومائة وواحد واربعون جنيها 

فقط وقدره (  جنيها ١٢١١٢٣٠٨١٢٩االيرادات السيادية بمبلغ  : األول الباب ) ١( 

 ) اثنا عشر مليارا ومائة واثناعشرمليونا وثالثمائة وثمانية االف ومائة وتسعة وعشرون جنيها 

 ٥٣٠٤٨٨٩٠١٢االيرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ : الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره خمسة مليارات وثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفا واثنا ( جنيها 

 ) .عشر جنيها 

 : االيرادات الرأسمالية : ثانيا 



 

 ٣٦٨

يربط ختامى االيرادات الرأسمالية للموازنة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ة عشر فقط وقدره ثالثة مليارات واربعمائة وثالث(  جنيها ٣٤١٣٨٧٧٥٠٨ بمبلغ ٨٩/١٩٠

 :موزعةعلى البابين التاليين ) مليوناوثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية جنيهات 

فقط (  جنيها ٢٢٩١٢٤٠٦٨٤االيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ : الباب الثالث ) أ( 

وقدره ملياران ومائتان وواحد وتسعون مليونا ومائتان واربعون ألفا وستمائة وأربعة وثمانون 

فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسون مليونا (  جنيها ١٥٥٠٢٦٠٧٥١ منه مبلغ -) جنيها 

لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) ومائتان وستون ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها 

فقط وقدره سبعمائة واربعون مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا (  جنيها ٧٤٠٩٧٩٩٣٣

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق ) ثة وثالثون جنيها وتسعمائة وثال

 ) .١(رقم 

 جنيها ١١٢٢٦٣٦٨٢٤القروض والتسهيالت االئتمانية بمبلغ :  الباب الرابع )  ب( 

فقط وقدره مليار ومائة واثنان وعشرون مليونا وستمائة وستة وثالثون ألفا وثمانمائة وأربعة (

فقط وقدره ثالثمائة وواحد وتسعون مليونا (  جنيها ٣٩١٢٠٠٤٩١منه مبلغ ) وعشرون جنيها 

لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) ومائتان ألف واربعمائة وواحد وتسعون جنيها 

فقط وقدره سبعمائة وواحد وثالثون مليونا واربعمائة وستة وثالثون (  جنيها ٧٣١٤٣٦٣٣٣

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول ) ثالثون جنيها ألفا وثالثمائة وثالثة و

 ) .١(المرفق رقم 
 

 ) المادة الرابعة  ( 

يربط الفرق بين بين ختامى اجمالى االستخدامات الجارية وختامى اجمالى االيرادات  

 جنيها ١٤٦١٢٦١٤٤٥ بعجز قدره ٨٩/١٩٩٠الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره مليار واربعمائة وواحد وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألفا واربعمائة وخمسة (

 .واربعون جنيها

كما يربط الفرق بين ختامى اجمالى االستخدامات الرأسمالية وختامى اجمالى االيرادات  

 جنيها ٥٧٦٤٢٨٧١٧٨ بعجز قدره ٨٩/١٩٩٠الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وأربعة وستون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألفا ومائة (

فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية (  جنيها ١٦٨٨٢١٨٥٨٠منه مبلغ ) وثمانية وسبعون جنيها 

عجز تمويل االستثمارات ) وثمانون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وثمانون جنيها 

فقط وقدره أربعة مليارات وستة وسبعون مليونا وثمانية (  جنيها ٤٠٧٦٠٦٨٥٩٣ومبلغ 

 .عجز تمويل التحويالت الرأسمالية ) وسبتون ألفا وخمسمائة وثالثة وتسعون جنيها 
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 ) المادة الخامسة ( 

ية يربط اجمالى ختامى استخدامات موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المال 

فقط وقدره أربعة وثالثون مليارا ومائتان وتسعة (  جنيها ٣٤٢٢٩٨٥٨٢٦٧بمبلغ ٨٩/١٩٩٠

 )وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وخسمون ألفا ومائتان وسبعة وستون جنيها

كما يربط اجمالى ختامى مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك االستخدامات بمبلغ  

فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارا وستمائة واثنان وتسعون مليونا (  جنيها ٢٨٦٩٢٥٢٨٢٢٩

موزعا على الموازنات ) وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون  جنيها

 ) .٧ -٢( المختلفة وفقا لما ورد بالجداول المرفقة أرقام 

فقط وقدره خمسة مليارات (  جنيها ٥٥٣٧٣٣٠٠٣٨ويربط العجز الصافى بمبلغ  

يمول من ) مائة وسبعة وثالثون مليونا وثالثمائة وثالثون ألفا وثمانية وثالثون جنيها وخمس

 .الجهاز المصرفى 

 ) المادة السادسة  ( 

يعتمد توزيع ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 على األبواب المختلفة القسام وفروع الجهاز االدارى ووحدات االدارة المحلية ٨٩/١٩٩٠

 .والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 

 )المادة السابعة ( 

 هيئات - ادارة محلية -جهاز ادارى ( تعتمد التعديالت التى تمت بالموازنات المختلفة  

وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) خدمية 

 . والملحقة بموازنات الجهات ٨٩/١٩٩٠

 ) المادة الثامنة ( 

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ). م ١٩٩٣ فبراير سنة ٦الموافق (هـ ١٤١٣ شعبان سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  
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 ١٩٩٣  لسنة ٩٩ الى رقم ٤القوانين من رقم * 

 بربط  حساب ختامى موازنات الهيئات العامة واالقتصادية

  وهيئات القطاع العام 

  ٨٩/١٩٩٠للسنة المالية 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات 

- - -  
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   ١٩٩٣  لسنة ١٠٠قانون رقم 

 (*) بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى ( 

 .تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية  

 ) المادة الثانية ( 

يشترط لحصة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف  

عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق االنتخاب ، على 

 .األقل ، طبقا الحكام قانون كل نقابة 

فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية االنتخاب ، يدعى أعضاء الجمعية  

اع ثان خالل أسبوعين ، ويكون االنتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث العمومية الى اجتم

 .عدد األعضاء ، على األقل ، ممن لهم حق االنتخاب

فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس  

النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثالثة اشهر فقط ، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خالل 

هذه المدة النتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة ، ويكون االنتخاب صحيحا باكتمال 

 .النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 

 ) المادة الثالثة  ( 

اذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا لالحكام المنصوص عليها فى المادة  

اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقته برئاسة أقدم رئيس بمحكمة  السابقة ، يتولى 

استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، يضاف اليهم 

أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق االنتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط اال يكونوا من بين 

 .المرشحين لعضوية مجلس النقابة
 

وتشكل اللجنة المؤقته بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة  

االبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة 

                                                           
 "تابع  " ٧ - العدد - ١٩٩٣ فبراير سنة ١٨  الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٣٧٢

بالمحكمة يضاف اليهم أقدم أربعة أعضاء  ممن لهم حق االنتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة 

 . ، بشرط االيكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس الفرعية

وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية احدى  

 .اللجان المؤقته االخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله األقدم فاألقدم 

ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع االختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون  

لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقته خالل ستة اشهر اتخاذ اجراءات الترشيح، 

وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل 

 . النصاب المطلوب 

 )المادة الرابعة (

 فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه ، اذا خال منصب النقيب قبل انتهاء مدته 

حل محله أقدم النواب أو الوكالء بحسب االحوال ، وتدعى الجمعية العمومية النتخاب النقيب خالل 

 .ثالثة اشهر من تاريخ خلو مكانه

فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون ، تدعى  

الجمعية العمومية ثالثة اشهر النتخاب النقيب وفقا أحكام هذا القانون ، وتكرر الدعوة بذات 

 .الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب 

 ) المادة الخامسة  ( 

يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الغراض االنتخاب فى غير ايام الجمع  

النتشار تصدران باللغة والعطالت الرسمية ، ويعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى ا

 .العربية

 

  (*)) المادة السادسة ( 

تجرى االنتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق االنتخاب المباشر باالقتراع  

 .المباشر السرى 

 ويشرف على كافة االجراءات الخاصة باالنتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجرائها  

وحتى االنتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية التى يقع فى دائرتها االنتخاب 

وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها ، واذا اعتذر احدهم أو قام به مانع حل محله 

اال قدم فاألقدم  ، وتشكل لجان االنتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية  ويصدر باختياره 

عد موافقة المجلس القضائى المختص ، وعدد من األعضاء اليقل عن ثالثة  قرار من وزير العدل ب

 .من أعضاء النقابة من غير المرشحين

                                                           
 من فبراير سنة ١٣ مكررا فى ٦ العدد -الجريدة الرسمية  ( ١٩٩٥ لسنة ٥ معدلة بالقانون رقم (*)

١٩٩٥  
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ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة االبتدائية المشار اليها وتخصص لجنة  

انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على االكثر ، ممن لهم حق االنتخاب على ان يراعى فى ذلك 

 .موطن  العضو أو مقر عمله  بقدر االمكان 

وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة النعقاد الجمعية العمومية ، ويعلن عن اماكنها فى  

 .مقار النقابات العامة والفرعية  وذلك باالستعانة بالجهات االدارية المعنية 

  (*)) المادة السادسة مكررا ( 

ا فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل يكون للجنة القضائية المنصوص عليه 

 :تحقيق اشرافها الكامل على االنتخاب ، االختصاصات اآلتية 

 تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ، ومواعيد االنتخابات وتعيين مقار لجان -١ 

 .االنتخابات وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا 

 مراجعة سجالت قيد األعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد -٢ 

من سالمتها ، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها 

والتحقق من مطابقتها للسجالت وللواقع الفعلى ، ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى االستعانة 

 .به من ذوى الخبرة 

تراض على قيد االسماء فى كشوف االنتخاب أو اهمال  الفصل فى طلبات االع-٣ 

قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، فى موعد غايته سبعة ايام من تاريخ اعالن 

 .الكشوف ، وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خالل ثالثة ايام من تاريخ صدورها 

 الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم اليهامنذ االعالن عن بدء -٤ 

 .االنتخابات حتى انتهاء العملية االنتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون 

 اعالن نتيجة االنتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ويعلن رئيس -٥ 

 .محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة 

 المسائل المتعلقة وتباشر لجنة االنتخاب اإلشراف على عملية االقتراع وتفصل فى كافة 

بها ، وفى صحة أو بطالن ابداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه 

 .من طلبات أو تظلمات قدمت اليها ، وتنتهى مهمتها بانتهاء عملية االنتخاب 

 ) المادة السابعة  (

 .يعتبر االنتخاب واجبا مهنيا اليجوز التخلف عنه  

ويلتزم من يتخلف عن اداء هذا الواجب ، بغير عذر مقبول ، بسداد زيادة تعادل قيمة  

رسم االشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ االنتخاب ، وذلك عن كل مرة ، وتضاف هذه 

 .الزيادة الى موارد النقابة 

ويكون لعضو النقابة المهنية االدالء بصوته فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس  

 .متى سدد االشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد لالنتخاب النقابة، 

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٥ معدلة بالقانون (*)



 

 ٣٧٤

ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد ابداء  

رغبته كتابة الى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التى 

يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين ، وله الحق فى االدالء بصوته فى االنتخاب متى 

 .سدد االشتراك فى الموعد المشار اليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة 

 

 )المادة الثامنة  (

يحظر على  مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع  

ى تقوم عليها النقابة ، أو ان تمارس اى نشاط اموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير االغراض الت

واليجوز لها أن توجه مواردها لغير االغراض التى قامت . يخالف أهدافها التى انشئت من أجلها 

 .عليها النقابة 

ولكل عضو من أعضاء  النقابة ان يطلب من محكمة  القضاء االدارى وقف اى عمل  

وتتبع فى ذلك القواعد واالجراءات المنصوص . أو اجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة 

 .عليها فى قانون مجلس الدولة 

 ) المادة التاسعة  ( 

تلغى األحكام المتعلقة باالنتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن  

 .النقابات المهنية 

كيالت القائمة واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، تجرى االنتخابات التكميلية للتش 

 .للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا الحكامه 

فاذا لم  يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون ، يتولى  

األعضاء الباقون اختصاصات المجلس، وتدعى الجمعية العمومية بذات االجراءات المنصوص 

عليها فى المادة المذكورة خالل ستة اشهر النتخاب من يحل محل األعضاء الذين انتهت 

 .عضويتهم ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية 

وتنتهى مدة من يفوز فى االنتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم اليهم فى سائر  

 .المستويات النقابية جميعها 

 ) المادة العاشرة ( 

 .لغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانوني 

 ) المادة الحادية عشرة ( 

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

 .نشره



 

 ٣٧٥

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٣ فبراير سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١١ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
 ١٩٩٣ لسنة ١٠١قانون رقم 

   (*)        بتعديل بعض أحكام قانون البنوك واالئتمان 

- - - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى ( 

 من قانون البنوك ٦٥ مكررا والمادة ٢١ يستبدل بنص الفقرة االولى من المادة 

 : ، النصان اآلتيان ١٩٥٧ لسنة ١٦٣واالئتمان الصادر بالقانون رقم 

 ) :فقرة اولى (  مكررا ٢١المادة 

يجوز لوزير االقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد اخذ رأى مجلس ادارة البنك المركزى  

المصرى وفقا للشروط والقواعد التى تضعها الالئحة التنفيذية ، ان يصرح للبنوك وفروع البنوك 

االجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملها على العمالت الحرة ، ان تتعامل 

 .بالعملة المحلية 

  : ٦٥المادة 

اليجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو فى  

من قانون العقوبات ، اال بناء على طلب من وزير ) أ( مكررا ١١٦ و  مكررا١١٦المادتين 

 .االقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد اخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى 

 ) المادة الثانية ( 

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

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٩٣مارس سنة ١١الموافق (هـ ١٤١٣  رمضان سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك 

                                                           
  .١٩٩٣ مارس سنة ١٨ فى ١١ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٣٧٦

  ١٩٩٣ لسنة ١٠٢قانون رقم 

  ١٩٧٣ لسنة ١بتعديل بعض أحكام القانون  رقم 

  (*)فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية 

- - - -  
 باسم الشعب 

 مهورية رئيس الج

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، مادة ١٩٧٣ لسنة ١يضاف الى القانون رقم  

 :  مكررا ، نصها اآلتى ٥جديدة برقم 

  ٣٣٠ مع عدم االخالل باحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم - مكررا ٥مادة  

 ، أو بأية اعفاءات ضريبية مقررة فى قانون آخر ، يكون االعفاء من الضرائب ١٩٨٩لسنة 

المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى 

 .تقام فى المناطق النائية ، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء  

 )  المادة الثانية (

يسرى حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التى اعفيت وفقا للمادة  

 المشار اليه ، ويكون االعفاء مقصورا على المدة المتممة ١٩٧٣ لسنة ١من القانون رقم ) ٥(

 .للعشر السنوات ، وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٣مارس سنة٢٠الموافق (هـ ١٤١٣رمضان سنة ٢٧صدر برئاسة مجلس الوزراءفى 

 حسنى مبارك

 
  ١٩٩٣ لسنة ١٠٣قانون رقم 

  بانشاء االتحاد المصرى ١٩٩٢ لسنة ١٠٤ل بعض أحكام القانون رقم بتعدي

  (*)لمقاولى التشييد والبناء 

                                                           
 .١٩٩٣ ابريل سنة ١٨ فى ١٤  العدد -   الجريدة الرسمية(*)
 .١٩٩٣ ابريل سنة ٨ فى ١٤  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٣٧٧

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 بانشاء االتحاد المصرى ١٩٩٢ لسنة ١٠٤ من القانون رقم ٤٩يستبدل بنص المادة   

 :لمقاولى التشييد والبناء ، النص اآلتى

تحل بقوة القانون جميع الجمعيات واالتحادات والغرف القائمة التى تمثل  : " ٤٩مادة   

من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ، وذلك ) ١(المقاولين المنصوص عليهم فى المادة 

نشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا الحكام القانون رقم فيما عدا الجمعيات التعاونية االنتاجية لال

 . باصدر قانون التعاون االنتاجى واتحاداتها١٩٧٥ لسنة ١١٠

وعلى المشتغلين بالمقاوالت وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية  

االنتاجية لالنشاء والتعمير والبناء ، توفيق اوضاعهم مع احكامه خالل سنة من تاريخ العمل 

 ".بالالئحة التنفيذية 

 ) المادة الثانية  ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك

 ) . م١٩٩٣ مارس سنة ١٧فق الموا(هـ ١٤١٣ شوال سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

                                                                                                                             
 



 

 ٣٧٨

 

 ١٩٩٣ لسنة ١٠٤قانون رقم 

  ١٩٧٣ لسنة ٤٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*) بشأن نقابة المهن االجتماعية 

--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 

 ٣٠و٢٤و٢١و١٨و١٦و١٤و١١ و٨و) بند ب(٤و)بندأ(٣و٢:يستبدل بنصوص المواد 

 بشأن نقابة المهن ١٩٧٣ لسنة ٤٥من القانون رقم ٦٨و٥٦و٥٥و٥٣و٥١و٤٩و٤٨و٤٧و٣٧

 : االجتماعية ، النصوص اآلتية 

  تستهدف النقابة تحقيق االهداف القومية التى ترتبط بالمهنة، وعلى االخص -٢مادة  

 :العمل على مايلى 

عى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة االنتاج فى تنمية الوعى االجتما) أ(

 .البالد 

االسهام فى دراسة المشكالت والظواهر االجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها ) ب (

 .وتقديم التقارير الالزمة عنها الى أجهزة الدولة المعنية

تعبئة قوى أعضاء النقابة ، وتنظيم جهودهم ، لالسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق )  جـ(

 .االهداف القومية بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية االجتماعية 

ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية االجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض ) د(

كذلك االرتباط بالهيئات العالمية وتوثيق الصالت بينهم وبين زمالئهم فى مختلف البالد العربية ، و

العاملة فى ميادين الرعاية االجتماعية ، للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة االهداف  

 .االنسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية 

االشتراك مع الهيئات والمنظمات المماثلة فى البالد العربية وجميع بلدان العالم والمنظمات ) هـ(

 .العالمية والدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه االهداف واالشتراك فيها 

 .متابعة تطور المهنة فى العالم  وتطويرها داخل البالد ) و(

 . االسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية االجتماعية )  ز(

 .لبحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها تنظيم المهن االجتماعية وتطويرها وتنشيط ا)  ح(

 :تقديم الخدمات لألعضاء ، وتشمل ) ط(

 . الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والترويحية -١ 

                                                           
 . .١٩٩٣ ابريل سنة ٢٩فى ) تابع  ( ١٧ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٣٧٩

 . المساعدة عند الحاجة -٢ 

 . كفالة الرعاية الصحية لالعضاء واسرهم -٣ 

 . تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة -٤ 

 :  يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة مايأتى -٣مادة  

ان يكون حاصال على مؤهل جامعى فى الدراسات االجتماعية أو النفسية من احدى الجامعات ) أ(

المصرية أو ما يعادلها أو ان يكون حاصال على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة االجتماعية أو 

متخصصة فى الخدمة االجتماعية أو علم مايعادلها أو ان يكون حاصال على درجة علمية جامعية 

 .االجتماع أو علم النفس أو ان يكون حاصال على دبلوم من معاهد الخدمة االجتماعية المتوسطة 

 : تنشأ بالنقابة الجداول اآلتية -٤مادة   

ويضم األعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص : جدول غير المشتغلين ) ب(

 .عليها فى المادة السابقة واليعملون فى أحد ميادين المهن االجتماعية

 عضوية النقابة شرط من شروط ممارسة المهنة لمن تتوافر فيهم الشروط -٨مادة  

 .من هذا القانون ) ٣(الورادة فى المادة 

 على العضو ان يتوخى فى اداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها ، -١١مادة  

اقسم :"تشكل من ثالثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة العامة اليمين التالية وان يحلف امام لجنة 

باهللا العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وان أؤدى اعمالى باالمانة والشرف وان احافظ على سر 

 ".المهنة وان انفذ قوانينها وان التزم بميثاق شرف المهنة وان احترم تقاليدها وآدابها 
 على كل عضو ان يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده -١٤مادة  

  :عضوا بجداول النقابة ، كما يؤدى اشتراكا سنويا على النحو التالى 

 .اثنا عشر جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من عشر سنوات  

 .ثمانية عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات الى عشرين سنة  

 .شرون جنيها لمن أمضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة أربعة وع 

وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد واالشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها  

 .العاملين فى هذه الجهات وذلك على الوجه الذى تبينه الالئحة الداخلية 

 يتمتع العضو المقيد بجدول غير المشتغلين بجميع الحقوق التى يتمتع بها -١٦مادة  

العضو المشتغل بما فيها حق حضور الجمعية فيما عدا الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس 

 . من هذا القانون ١٤النقابات الفرعية مع االلتزام بسداد رسم االشتراك السنوى الوارد بالمادة 

يدة اسماؤهم  تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع األعضاء المق-١٨مادة  

فى جداول المشتغلين وغيرالمشتغلين والمسددة اشتراكاتهم السنوية حتى نهاية السنة السابقة 

 .على تاريخ االعالن عن انعقاد الجمعية العمومية 

 تعقد الجمعية اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد اقصاه شهر اكتوبر ، -٢١مادة  

كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ، أو قدم اليه طلب مسبب من 



 

 ٣٨٠

ويلتزم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية خالل شهر من . على األقل % ٢٠

تاريخ تقديم الطلب واليجوز للجمعية العمومية العادية النظر فى غير الموضوعات التى دعيت من 

 .اجلها 

 :ة بما يأتى  تختص الجمعية العمومي-٢٤مادة  

 .انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ) أ( 

 .مناقشة السياسة العامة للنقابة ) ب( 

 .اقتراح تعديل قانون النقابة ) جـ( 

 .اعتماد التقرير السنوى ) د( 

اعتماد التقرير المالى والحساب الختامى لموازنة النقابة وفروعها عن السنة ) هـ( 

 .المالية المنتهية ، وذلك بعد عرض تقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات 

 .اعتماد  مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة ) و( 

 .تعيين مراقب الحسابات ) ز( 

 .النظر  فيما يعرضه مجلس النقابة من الموضوعات ) ط( 

 لسنة ١٠٠القانون رقم اعتماد قبول التبرعات والهبات مع مراعاة أحكام )  ى( 

 . بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ١٩٩٣

 من هذا القانون ، ١٤تعديل رسم القيد ورسم االشتراك السنوى الوارد فى المادة ) ك( 

 .فيما اليجاوز ثالثة امثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون

 المشار اليه يجرى ١٩٩٣ لسنة ١٠٠ دون اخالل باحكام القانون رقم - ٣٠مادة  

انتخاب النقيب باالقتراع السرى وباالغلبية المطلقة لالصوات الصحيحة للحاضرين فاذا لم يحصل 

المرشح على هذه االغلبية اعيد االنتخاب بين االثنين اللذين حصال على أكثر االصوات ، ويكون 

ساوى فى االصوات ينتخب األقدم فى القيد االنتخاب فى هذه الحالة باالغلبية النسبية وعند الت

 .بجداول النقابة ، وعند التساوى فى القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما 

 يتكون مجلس النقابة العامة من النقيب وثمانية عشر عضوا على ان - ٣٧مادة  

يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما مايزيد على خمس سنوات واليجاوز خمس 

 .عشرة سنة 

ويراعى فى انتخاب أعضاء مجلس النقابة ان يكون نصفهم من خريجى اقسام  

االجتماع  وعلم النفس بكليات االداب بالجامعات ، والنصف اآلخر من خريجى كليات ومعاهد 

 .الخدمة االجتماعية 

اخل  يشترط فى النقيب وأعضاء مجلس النقابة ان تكون مركز أعمالهم د- ٤٧مادة  

جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، واذا فقد اى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت عنه صفته 

كنقيب أو عضويته من مجلس النقابة حسب االحوال ، واذا خال مكان اى عضو من أعضاء 

مجلس النقابة الى سبب من االسباب أو نقل مركز عمله من داخل جمهورية مصر العربية الى 



 

 ٣٨١

الخارج لمدة تزيد على ستة اشهر زالت عضويته من مجلس النقابة وحل محله التالى فى عدد 

 من هذا القانون ، ويسرى على النقيب حكم المادة الرابعة ٣٧االصوات مع مراعاة حكم المادة 

 . المشار اليه ١٩٩٣ لسنة ١٠٠من القانون رقم 

 : يختص مجلس النقابة بما يلى - ٤٨مادة  

 .يق اهداف النقابة  العمل على تحق-١ 

 . اعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة -٢ 

 . تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها -٣ 

 اعداد مشروع الالئحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح ادخاله على الالئحة من -٤ 

 .تعديالت القرارها من الجمعية العمومية 

 . اعداد الموازنة السنوية والحساب الختامى -٥ 

 . دعوة الجمعية العمومية لالجتماع -٦ 

 تشكيل لجان فنية للعمل علىتحقيق اهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها -٧ 

 .ومتابعتها

 تنظيم لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس ادارة النقابات الفرعية - ٨ 

 .لدراسة مشاكل التطبيق 

ة وتحصيل الرسوم المستحقة على األعضاء وقبول الهبات  ادارة اموال النقاب-٩ 

 .االعانات وسائر الموارد االخرى واالشراف على حسابات النقابة 

 متابعة نشاط مجالس ادارة النقابات الفرعية بالمحافظات وله حق االعتراض -١٠ 

على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة ، وذلك وفقا لالوضاع التى 

تنص عليها الالئحة الدالخية للنقابة ، واليجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية إالبعد اعتماد 

 .مجلس ادارة النقابة العامة 

 العمل على حسم ماينشأ من منازعات بين األعضاء أو بينهم وبين االخرين -١١ 

 .بسبب يتعلق بالمهنة 

نشأ بين طالبى المعاش أو االعانة وبين لجنة  الفصل فى المنازعات التى ت-١٢ 

 .صندوق المعاشات واالعانات 

 النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات األعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس -١٣ 

 .كرامتها 

 . النظر فى المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة -١٤ 

 تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين الالزمين لشئون النقابة -١٥ 

 .الحسابية واالدارية 



 

 ٣٨٢

 يشترط فى النقابات الفرعية التى تنشأ على مستوى المحافظات بعد العمل -٤٩مادة  

بأحكام هذا القانون ، اال يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل محافظة عن خمسمائة عضو من 

 من هذا ٣ص عليها فى المادة األعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصو

القانون ، عدا محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر االحمر ، 

 .فيكون عدد اعضائها مائة عضو على األقل 

 يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب  رئيس النقابة الفرعية ان يكون قد -٥١مادة  

مضى على تخرجه عشر سنوات على األقل ، وان يكون مقر عمله فى المحافظة التى يرشح 

 .نفسه لنقابتها الفرعية 
 يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية واثنى عشر - ٥٣مادة  

عضوا، على ان يكون من بنيهم اثنان ممن مضى على تخرجهما مدة تزيد على سنة والتجاوز 

 .خمس سنوات 

لس النقابة ان يكون نصفهم من خريجى اقسام ويراعى فى انتخاب أعضاء مج 

االجتماع وعلم النفس بكليات االداب والجامعات والنصف اآلخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة 

 .االجتماعية 

 و٢٧و٢٦و٢٦و٢٥و٢٣و٢٢و٢١و٢٠و١٩ تسرى أحكام المواد -٥٥مادة  

 . من هذا القانون على النقابات الفرعية ٤٧و٤٥و٤٤و٤٣و٤٢و٤١و٣٤و ٣٣و٣٠

 المشار اليه، ١٩٩٣ لسنة ١٠٠ مع عدم االخالل باحكام القانون رقم - ٥٦مادة  

 :تتكون موارد النقابة مما يلى 

 .رسم قيد األعضاء المشتغلين وغير المشتغلين  -١

 .رسم االشتراكات السنوية لالعضاء المستغلين وغير المشتغلين  -٢

 . من هذا القانون ٣٣قيمة الغرامة المنصوص عليها فى المادة  -٣

 .الموارد التى تعود على النقابة من اوجه النشاط المختلفة التى تزاولها  -٤

ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن االجتماعية التى يكون لصقها الزاميا بالفئات   -٥

 :اآلتية 

 جنيهان ، عن كل طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعات باقسام الدراسات - 

 .االجتماعية ومعاهد وكليات الخدمة االجتماعية 

 جنيه واحد ، عن كل طلب التحاق باحد كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية أو - 

 .المتوسطة أو اقسام الدراسات االجتماعية بالجامعات 

 .جنيه واحد ، عن كل طلب التحاق بالنقابة  



 

 ٣٨٣

 .لنقابة جنيه واحد ، عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية من ا 

 .جنيهان ، عن كل طلب تسجيل بحث علمى لعضو النقابة  

خمسة وعشرون جنيها ، عن نسخة واحدة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك  

فيها عضو النقابة والتى تستهدف نشر العلوم والمهن االجتماعية والتى يتم ارسالها الى النقابة 

 .العامة 

 .خمسون جنيها ، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب النقيب أو رئيس النقابة الفرعية  

خمسة وعشرون جنيها ، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب عضوية مجلس النقابة  

 .العامة أو النقابة الفرعية 
 . االعانات التى تمنحها الدولة للنقابة -٦ 

 . الهبات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة -٧ 

 .لنقابة  حصيلة استثمار اموال ا-٨ 

 يحصل جنيهان كرسم لصالح نقابة المهن االجتماعية عن كل شهادة تخرج - ٩ 

مؤقتة تصدرها اقسام االجتماع وعلم النفس بكليات االداب بالجامعات وكليات ومعاهد الخدمة 

 .االجتماعية وذلك لمرة واحدة 

وعلى جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد االنصبة والرسوم  

 . من هذا القانون للنقابة العامة ١٤المشار اليها بهذه المادة والمادة 

 يتحدد مقدار المعاش الشهرى الذى يتقرر لعضو النقابة المشتغل وغير - ٦٨مادة  

المشتغل طبقا للقواعد التى تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة وتعتمدها 

 .الجمعية العمومية 

قابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات واالعانات أو يرفع من مقدار ولمجلس الن 

المعاش الذى يتحدد على هذا الوجه فى ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله االصلى من 

 .معاش أو مكافأة أو دخل شخصى 

 ) المادة الثانية  ( 

 .  المشار اليه١٩٧٣ لسنة ٤٥ من القانون رقم ٥٠و٣٥و٣٢ و١٥: تلغى المواد  

 ) المادة الثالثة ( 

 ١٩٩٣تجرى انتخابات مجلس النقابة الجديد فى موعد اقصاه شهر اكتوبر سنة  

ويستمر مجلس النقابة الحالى فى مباشرة اختصاصاته الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا 

 . المشار اليه١٩٩٣ لسنة ١٠٠الحكام القانون رقم 

 )المادة الرابعة (

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 

 ٣٨٤

 حسنى مبارك

 ) .م١٩٩٣ ابريل سنة ٢٤الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

 



 

 ٣٨٥

 

  ١٩٩٣ لسنة ١٠٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة 

  (*) الصادر بالقانون ١٩٧١ لسنة ١٠٩رقم 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 سنة ١٠٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ٩١يستبدل بنص المادة  

 : ، النص اآلتى ١٩٧١

 يوما فى السنة ٢١ن االجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة االولى لمدة تكو"  

 يوما لمن امضى فى الخدمة عشر سنوات ، ولمدة ٣٠لمن امضى سنة كاملة فى الخدمة ، ولمدة 

 ٣٧/٤ يوما لمن تجاوز سنه الخمسين ، وتكون االجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة ٤٥

 ".بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة التجاوز شهرا 

 ) المادة الثانية ( 

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م١٩٩٣ ابريل سنة ٢٧موافق ال( هـ ١٤١٣  ذى القعدة سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

                                                           
 ١٩٩٣ أبريل سنة ٢٩فى ) تابع (١٧ العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 

 ٣٨٦

 

 ١٩٩٣ لسنة ١٠٦قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٩١بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بانشاء اكاديمية الشرطة 

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 بإنشاء ١٩٧٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ٢٠يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 :اكاديمية الشرطة ، النص اآلتى 

ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على اساس المجموع الكلى للدرجات التى "  

حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خالل سنوات الدراسة ، مضافا اليها متوسط الدرجات 

ا الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك التى حصل عليه

والمواظبة خالل تلك السنوات ، وعلى اال يحسب للطالب اال النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى 

 ".اعاد فيها االمتحان 

 ) المادة الثانية ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، واليسرى اال على الطالب المقيدين بالصف  

 .٩٣/١٩٩٤االول اعتبارا من العام الدراسى 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٧الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

                                                           
  .١٩٩٣ ابريل سنة ٢٩فى )  تابع  (١٧ العدد -  الجريدة الرسمية (*)
  



 

 ٣٨٧

 

 ١٩٩٣ لسنة ١٠٧قانون رقم 

 والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بالترخيص لوزير البترول

اية فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء . بى جى ايجيبت  اس 

 البحرية

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

اية فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء . وشركة بى جى ايجيبت  اس 

 .البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 ) المادة الثانية  ( 

اءات الورادة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء تكون للقواعد واالجر 

 .من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

 



 

 ٣٨٨

 

 ١٩٩٣ لسنة ١٠٨قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

 فى شأن البحث عن ١٩٩٢نة  لس٤اموكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 

 البترول واستغالله 

 فى منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتقاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

 فى شأن ١٩٩٢ لسنة ٤وشركة اموكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 

 البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية

 ) المادة الثانية ( 

ا تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقية المشار اليه 

 .قوة القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٣٨٩

 

 ١٩٩٣ لسنة ١٠٩قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

 للبحث عن ١٩٧٨ لسنة ١٦ايوك كوانك على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم

 لسنة ١٩تغالله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم البترول واس

١٩٩٢ 

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

 ١٩٧٨ لسنة ١٦وشركة ايوك كوانك على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

بالترخيص لوزيرالصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغالله فى بعض مناطق خليج السويس 

 .١٩٩٢ لسنة ١٩يل المعدل بالقانون رقم ودلتا الن

 ) المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقية المشار اليها  

 .قوة القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٣٩٠

 

 ١٩٩٣ لسنة ١١٠قانون رقم 

 االتفاق مع الشركة العامة للبترول على تعديل عقد بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى

 ١٩٨٥ لسنة ١١٢التزام البحث عن البترول واستغالله الصادر بشأنه القانون رقم

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الشركة العامة للبترول على  

تعديل عقد التزام البحث عن البترول واستغالله فى بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء وغرب 

 وذلك باضافة ١٩٨٥لسنة ١١٢خليج السويس والصحراء الغربية الصادربشأنه القانون رقم 

السويس الى المناطق المشار اليها وفقا منطقة امتداد تنمية حقل شمال عامر البحرية بمياه خليج 

 .للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقية المشار اليها  

 .قوة القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 

 ٣٩١

 

 ١٩٩٣ لسنة ١١١قانون رقم 

ترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  بال

 وشركة اموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول واستغالله 

 فى منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس 

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

  

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول   

وشركة اموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق شقير البحرية 

 .بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) دة الثانية الما ( 

تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء  

 .من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 

 ٣٩٢

 

 ١٩٩٣ لسنة ١١٢قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

 لسنة ١٨دودة على تعديل العقد الصادر به القانون رقم وشركة ماراثون للبترول مصر المح

  فى شأن البحث عن البترول واستغالله١٩٩٢

  فى منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس 

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى االتفاق مع الهيئة المصرية   

العامة للبترول  وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة جبل الزيت البريةوالبحرية ١٩٩٢ لسنة ١٨

 .بخليج السويس 

 ) ة المادة الثاني ( 

تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقية المشار اليها  

 .قوة القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
   )١٩٩٣ ابريل سنة ٢٨الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٣٩٣

 

 ١٩٩٣ لسنة ١١٣قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

يكس ريسورسيز كومبانى أوف قارون وشركة اباتشى اويل ايجيبت انك فى شأن وشركة فين

 البحث عن البترول واستغالله 

 فى منطقة قارون بالصحراء الغربية

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية   

العامة للبترول  وشركة فينيكس ريسورسيز كومبانى أوف قارون وشركة اباتشى اويل ايجيبت 

انك فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة قارون بالصحراء الغربية وفقا للشروط 

 .المرفقة والخريطة الملحقة بها  

  )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء  

 .من أحكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  )١٩٩٣ مايو سنة ٣الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٣٩٤

 

 ١٩٩٣ لسنة ١١٤قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

 البترول واستغالله فى منطقة غرب عش ليمتد فى شأن البحث عن) ايجيبت ( وشركة كوبلكس 

 المالحة بالصحراء الشرقية

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

  

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول   

ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب عش ) ايجيبت ( وشركة كوبلكس 

 .المالحة بالصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد واالجراءات الورادة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء  

 .يع مخالف لها من أحكام اى تشر

 ) المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 )١٩٩٣مايو سنة ٣الموافق (هـ ١٤١٣ ذى القعدة سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى 



 

 ٣٩٥

 

 ١٩٩٣ لسنة ١١٥قانون رقم 

فى شأن معاملة االطباء والصيادلة واخصائى العالج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى 

التخصصات االخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية ، المعاملة المقررة 

 لشاغلى الوظائف المعادلة

  من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

- - -  

 م الشعب باس

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة الحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر  
 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل ، يعين فيها االطباء ١٩٧٢ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

والصيادلة واخصائيو العالج الطبيعى واخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات االخرى 
من الحاصلين على درجة الكتوراة أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهلة 
لشغل الوظيفة ، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى 

خارج ، على درجة يعتبرها المجلس االعلى للجامعات معادلة لذلك ، مع مراعاة مصر أو فى ال
 .أحكام القوانين واللوائح المعمول بها 

وتعادل الوظائف المشار اليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للجدول  
ويجوز بقرار جمهورى ، وبعد موافقة المجلس االعلى للجامعات ومجلس الجامعة . المرفق 

المختصة ، انشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقا لمقتضيات 
 .العمل فى الجامعات 

 ) المادة الثانية ( 
يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد واالجراءات  

 ٤٩ بالجامعات ، طبقا للقانون رقم المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس
 . المشار اليه ، والئحته التنفيذية١٩٧٢لسنة 

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

 .نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣مايو سنة ٢٤الموافق (هـ ١٤١٣ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 

 ٣٩٦

 

 

 

 

 

 جدول 

 تعادل وظائف الحاصلين على الدكتوراة بالمستشفيات التابعة للجامعات 

 بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

- - -  

 

 

 الوظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس

 بالجامعات 

 لمستشفيات التابعة الوظيفة المعادلة با

 للجامعات 

 استشارى   أستاذ -١

 استشارى مساعد  أستاذ مساعد-٢

 زميل   مدرس -٣

 



 

 ٣٩٧

 ١٩٩٣ لسنة ١١٦قانون رقم 

   السنة الثانية٩٣/١٩٩٤باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 

 )٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣(  من الخطة الخمسية 

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

تعتمد االهداف العامة لالطار العام التفصيلى لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام  

  .٩١/١٩٩٢ وبأسعار عام ٩٢/١٩٩٣ وفقا للمعدالت التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٣/١٩٩٤

، % ٣,٧كل من االنتاج والناتج المحلى االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج بمعدل ينمو   -

 ) .١القائمة ( على التريب % ٣,٩

 % .٣,٦االستهالك النهائى الخاص ينمو بمعدل  -

  % ٥,٩       االستهالك النهائى الحكومى ينمو بمعدل -

  % ٣,٩االستهالك النهائى الكلى ينمو بمعدل   -

 ) المادة الثانية ( 

 بمجموع قدره ٩٣/١٩٩٤يعتمد اجمالى االستخدامات االستثمارية  بخطة عام  

 مليار جنيه استثمارات للجهاز االدارى واالدارة المحلية ١١,٣  مليار جنيه منه ٣٠,٠٠٠

 ) .٢(والهيئات الخدمية والهيئات االقتصادية وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 ) المادة الثالثة ( 

 جهات االسناد التابعة للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية تقوم 

 ، ويتولى بنك االستثمار ٩٣/١٩٩٤والهيئات االقتصادية بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها عام 

القومى توفير التمويل الالزم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو 

 ) .٣(موضح بالقائمة 

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات  

بنك االستثمار القومى الموارد االستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها 

  .٣٠/٦/١٩٩٣مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

عام القابضة والتابعة وغيرها من الوحدات وتعتبر اصول شركات قطاع االعمال ال 

 .ضامنة بحق امتياز لقروض البنك لديها 

 ) المادة الرابعة ( 

يجوز لبنك االستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة النبك اتاحة  

 - ٩٢/١٩٩٣التمويل للدفعات المقدمة التى لم توزع والالزمة لمشروعات الخطة الخمسية 



 

 ٣٩٨

 وتمويل المستحقات عن االعمال التى تمت خالل سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل ٩٦/١٩٩٧

خالل سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر االخرى لتمويل االستثمار لجهات 

االسناد أو عجز سيولتها وذلك خصما على االعتمادات االجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك 

ويجوز للبنك تدبير موارد اضافية من مدخرات حقيقية من  . ١٩٩٤ /٩٣ القومى لعام االستثمار

 .الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 ) المادة الخامسة ( 

 مليون جنيه لالسكان ٧٧٥ مليون جنيه منها ٨٥٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

، ويجوز لوزيرى %٦وذلك باسعار فائدة ميسرة ) ٤(الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

التخطيط والمالية اعادة التخصيص وتوزيع االحتياطى وفقا لالحتياجات التى يسفر التنفيذ عنها 

 .وتعديل سعر الفائدة 

 ) المادة السادسة ( 

 أو يحظر على اى من الجهات اجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع 

 والتى ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(تضمن حساب بنك االستثمار القومى وفقا للمادة 

 .يأذن البنك بالصرف منها لتمويل االستخدامات االستثمارية العامة 

 

 ) المادة السابعة ( 

تفصل اهداف الخطة وفقا لالطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة ضمن  

 . باعتبارها العناصر التفصيلية ٩٣/١٩٩٤مجلدات خطة عام 

 ) المادة الثامنة ( 

يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة  

بمشروع آخر أو اضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى اضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة 

غراض الخاصة أو قروض أو تسهيالت أو منح الغراض االستثمار أو من الحسابات ذات اال

محلية وخارجية اضافية أو من االعتمادات االجمالية لالستخدامات االستثمارية التى لم توزع فى 

حالة الضرورة وذلك فى حدود اطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الورزاء بناء على عرض 

 .وزير التخطيط واخطار بنك االستثمار القومى ووزارة المالية بذلك 

 ) المادة التاسعة ( 

 .١٩٩٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ يونية سنة ١٢الموافق (هـ ١٤١٣ ذى الحجة سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٣٩٩

 ١٩٩٣ لسنة ١١٧قانون رقم 

 ١٩٩٣/١٩٩٤بربط الموازنة العامة للدولة 

- - -  

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 بمبلغ ٩٣/١٩٩٤قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 ).فقط وقدرة ستون ألفاوستة ماليين ومائة وثمانيةوسبعون ألف جنيه( جنيه ٦٠٠٠٦١٧٨٠٠٠

فقط (  جنيه ٥٤٦٣٥٨٣٣٠٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

وقدره أربعة وخمسون ألفا وستمائة وخمسة وثالثون مليونا وثمانمائة وثالثة وثالثون ألف جنيه 

.( 

 ) المادة الثانية  ( 

 وفقا لما هو وارد ٩٣/١٩٩٤الموازنة العامة للدولة للسنة المالية وزعت استخدامات  

 :كما يلى) ١(بالجدول رقم 

 : االستخدامات الجارية -أوال 

 بمبلغ ٩٣/١٩٩٤قدرت االستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ستة واربعون ألفا وثمانمائة واثنان وستون مليونا (  جنيه ٤٦٨٦٢٩٤٣٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وتستعمائة وثالثة واربعون ألف جنيه 

فقط وقدره أحد عشر  ( ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠االجور بمبلغ  : جملة الباب األول -أ 

 )ألفا وستمائة مليون جنيه 

النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ  :جملة الباب الثانى-ب 

فقط وقدره خمسة وثالثون (  جنيه ٣٥٢٦٢٩٤٣٠٠٠

ألفا ومائتان واثنان وستون مليونا وتسعمائة وثالثة 

 ).واربعون ألف جنيه 

 

 

 

 :االستخدامات الرأسمالية : ثانيا 

 ١٣١٤٣٢٣٥٠٠٠ بمبلغ ٩٣/١٩٩٤قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره ثالثة عشر ألفاومائة وثالثةواربعون مليونا ومائتان وخمسة وثالثون ألف ( جنيه 

 :موزعا على البابين التاليين ) جنيه 



 

 ٤٠٠

(  جنيه ٥٩٩٢٦٢٩٠٠٠االستخدامات االستثمارية بمبلغ  : جملة الباب الثالث-أ 

فقط وقدره خمسة االف وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا 

 ) .وستمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه 

فقط (  جنيه ٧١٥٠٦٠٦٠٠٠الية بمبلغ التحويالت الرأسم :جملة الباب الرابع-ب 

وقدره سبعة االف ومائة وخمسون مليونا وستمائة وستة 

 ).االف جنيه 

 ) المادة الثالثة ( 

 وفقا لما هووارد ٩٣/١٩٩٤وزعت موارد  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(بالجدول رقم 

 :االيرادات الجارية : اوال 

 بمبلغ ٩٣/١٩٩٤قدرت االيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
فقط وقدره تسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا (  جنيه ٤٩٢٧٩٦٩٥٠٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه 
فقط (  جنيه ٣٢٢٧٥٥٤٨٠٠٠االيرادات السيادية بمبلغ  : جملة الباب األول -أ 

وقدره اثنان وثالثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا 
 ) .وخمسمائة وثمانية واربعون ألف جنيه 

االيرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ  :جملة الباب الثانى-ب 
فقط وقدره سبعة عشر ألفا (  جنيه ١٧٠٠٤١٤٧٠٠٠

 ).واربعة مليون ومائة وسبعة واربعون ألف جنيه  
 :االيرادات الرأسمالية : ثانيا 

 جنيه ٥٣٥٦١٣٨٠٠٠ بمبلغ ٩٣/١٩٩٤قدرت االيرادات الرأسمالية للسنة المالية  
) فقط وقدره خمسة االف وثالثمائة وستة وخسمون مليونا ومائة وثمانية وثالثون ألف جنيه (

 :موزعة على البابين التاليين 
 

 
 
 :جملة الباب الثالث -أ 

 جنيه ٤٠٤٨١٠٥٠٠٠لرأسمالية المتنوعة بمبلغ االيرادات ا
فقط وقدره أربعة االف وثمانية واربعون مليونا ومائة ( 

فقط (  جنيه ١٤٢٧٤٤٠٠٠٠منه مبلغ ) وخمسة االف جنيه
وقدره ألف واربعمائة وسبعة وعشرون مليونا واربعمائة 

لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) واربعون ألف جنيه 
فقط وقدره الفان وستمائة ( جنيه ٢٦٢٠٦٦٥٠٠٠

) وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه 
لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول 

 ) .١(رقم 



 

 ٤٠١

 جنيه ١٣٠٨٠٣٣٠٠٠القروض والتسهيالت ائتمانية بمبلغ  :جملة الباب الرابع-ب 

ثة وثالثون فقط وقدره ألف وثالثمائة وثمانية مليونا وثال( 

فقط وقدره (  جنيه ٥٣٣٠٣٣٠٠٠منه مبلغ ) ألف جنيه

) خمسمائة وثالثة وثالثون مليونا وثالثة وثالثون ألف جنيه 

لتمويل االستخدامات االستثمارية، ومبلغ 

فقط وقدره سبعمائة وخمسة وسبعون ( جنيه ٧٧٥٠٠٠٠٠٠

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو ) مليون جنيه 

 ) .١(موضح بالجدول رقم 

 ) المادة الرابعة ( 
قدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الجارية واجمالى االيرادات الجارية بالموازنة  

فقط وقدره الفان (  جنيه٢٤١٦٧٥٢٠٠٠ بفائض قدره ٩٣/١٩٩٤العامة للدولة للسنة المالية 
 ) واربعمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة واثنان وخمسون ألف جنيه 

وقدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الرأسمالية وااليرادات الرأسمالية بالموازنة  
فقط وقدره سبعة (  جنيه٧٧٨٧٠٩٧٠٠٠ بعجز قدره ٩٣/١٩٩٤العامة للدولة للسنة المالية 

 ٤٠٣٢١٥٦٠٠٠منه مبلغ ) االف وسبعمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعة وستعون ألف جنيه 
عجز ) فقط وقدره أربعة االف واثنان وثالثون مليونا ومائة وستة وخمسون ألف جنيه ( جنيه 

فقط وقدره ثالثة االف وسبعمائة وأربعة (  جنيه ٣٧٥٤٩٤١٠٠٠تمويل االستثمارات ومبلغ 
 .عجز تمويل التحويالت الرأسمالية ) وخمسون مليونا وتسعمائة وواحد واربعون ألف جنيه 

 ) المادة الخامسة ( 
 ٩٣/١٩٩٤ استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية قدر اجمالى 

فقط وقدره ثالثة عشر ألفا وسبعة ماليين ومائتان وأربعة (  جنيه ١٣٠٠٧٢٢٤٦٠٠بمبلغ 
 ) .٢(وذلك وفقا للجدول المرفق رقم ) وعشرون ألفا وستمائة جنيه 

 جنيه ١٣٣٨١٨٩٠٠٠وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا قدره  
ويمول ) فقط وقدره ألف وثالثمائة وثمانية وثالثون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف جنيه (

 .باذون على الخزانة العامة ومن الجهاز المصرفى 
 ) المادة السادسة ( 

تلتزم الجهات بمراعاة عدم االرتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  
 .اال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى " ت االستثمارية االستخداما" الثالث 

 ) المادة السابعة ( 
اصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض " لوزيرالمالية أو من يفوضه  

 .والسندات التى تستحق خالل العام ويتقرر تجديدها 
 .كما يكون له عقد القروض االجنبية الالزمة لتمويل الخزانة العامة  

 ) المادة الثامنة ( 
لوزير المالية اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط واالوضاع التى  

 :يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة مايلى 
 . تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة -أ 



 

 ٤٠٢

 فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه ينبغى  تمويل عجز الهيئات االقتصادية المرحل-ب 
 . على الخزانة العامة تمويله 

 . تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى -ج 
 .  لمواجهة متطلبات االصالح المالى واالقتصادى -د 

 .ويتم اجراء التعديالت الالزمة لتنفيذ ما تقدم  
 ) المادة التاسعة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا  اليتجزأ منه وتسرى على  
الجهاز االدارى ووحدات االدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن 

 .الموازنة العامة للدولة 
 

 )المادة العاشرة ( 
 أول يوليو سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 

١٩٩٣. 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
  ) ١٩٩٣ يونية سنة ١٢الموافق (هـ ١٤١٣ذى الحجة سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٤٠٣

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٧٣ الى رقم ١١٨القوانين من رقم 

 بربط موازنات  الهيئات االقتصادية والهيئة 

 القومية لالنتاج الحربى 

  ١٩٩٤ / ١٩٩٣للسنة المالية 

- - - - - 



 

 ٤٠٤

  ١٩٩٣ لسنة ١٧٤قانون رقم 

 )١(بتقرير عالوة خاصة للعاملين بالدولة  

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

  ) المادة االولى ( 

من األجر األساسى % ١٠وة خاصة شهرية بنسبة يمنح جميع العاملين بالدولة عال 

 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ والتعتبر ٣٠/٦/١٩٩٣لكل منهم فى 

 .هذه العالوة جزءا من األجر االساسى  للعامل ، والتخضع الية ضرائب أو رسوم 

 .ويصدر وزيرالمالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصة 

 ) المادة الثانية ( 

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

العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز االدارى للدولة أو بوحدات 

طاع العام أو شركات قطاع اإلدارة المحلية أو بالهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات الق

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

 .المناصب العامة والربط الثابت 

 )المادة الثالثة ( 

اليجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر 

 : فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى ١٩٩٣اعتبارا من أول  يوليو 

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

 .العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

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

 .الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها 
 

 ) المادة الرابعة ( 

تضم العالوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى االجور االساسية للخاضعين الحكامه  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ١٩٩٨اعتبارا من أول يوليو سنة 

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

                                                           
  ..١٩٩٣ يونية سنة ٢٠فى )  مكررا ٢٤( العدد - الجريدة الرسمية )١(



 

 ٤٠٥

الدورية أو االضافية أو التشجيعية أو عالوات الترقية طبقا لالحكام المنظمة لها فى القوانين  أو 

  .اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العالوة 

والتخضع العالوة المضمومة ألية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة  

  .١٩٩٣بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 

 ) المادة الخامسة ( 

التخضع  للضرائب والرسوم العالوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص  

من االجر االساسى للعامل فى % ١٠ وبما اليجاوز ١٩٩٣اعتبارا من أول يوليو سنة 

٣٠/٦/١٩٩٣.  

 ) المادة السادسة ( 

 .١٩٩٣ينشرهذا القانون فىالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ).م١٩٩٣ يونية١٧الموافق (هـ ١٤١٣ ذى الحجة  سنة ٢٧صدربرئاسة الجمهورية فى 

 



 

 ٤٠٦

 

 ١٩٩٣لسنة ١٧٥قانون رقم 

  (*)بزيادة المعاشات  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

  )المادة االولى ( 

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا ١/٧/١٩٩٣اعتبارا من %  ١٠تزاد بنسبة  

 :الحكام القوانين التالية 

 . فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١ القانون رقم -١ 

 . باصدار قانون التأمين االجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ القانون رقم -٢ 

 فى شأن التأمين االجتماعى على أصحاب االعمال ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ القانون رقم -٣ 

 .ومن فى حكمهم 

 باصدار قانون التأمين االجتماعى للعاملين ١٩٧٨ لسنة ٥٠لقانون رقم  ا-٤ 

 .المصريين فى الخارج 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى ١٩٨٠ لسنة ٩٣ القانون رقم -٥ 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

وتعبتر هذه الزياد جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع احكامه وذلك بمراعاة  

 :ما يأتى 

 تحسب الزيادة على اساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب -١ 

  .٣٠/٦/١٩٩٣المعاش والزيادات واالعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :، يراعى ما يأتى 

 .على اساسه الزيادة معاش االجر االساسى يقصد بالمعاش الذى تحسب )  أ(

 .التدخل اعانة العجز الكامل ضمن االعانات التى تحسب عليها الزيادة ) ب(

 يكون الحد االقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش اقصى اجر -٢ 

 .اساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 . تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود الدنيا للمعاش -٣ 

 . تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود القصوى للمعاش -٤ 

                                                           
  .١٩٩٣ يونية سنة ٢٠فى ) مكرر  (٢٤ العدد -    الجريدة الرسمية (*)



 

 ٤٠٧

 تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب االعمال -٥ 

ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما ، 

 .د االقصى للجمع بين المعاش والزيادات واالعانات باالضافة الى الح

  ٣ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة االنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم -٦ 

المرافق لقانون التأمين االجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

  .٣٠/٦/١٩٩٣فى 

واستثناء من األحكام السابقة التستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم  

 .يؤد الى انهاء الخدمة 

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 ) المادة الثانية ( 

يضاف لمعاش االجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين االجتماعى الصادر  
للمؤمن عليه الذى تسرى  ١/٧/١٩٩٣ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

من قيمة هذه العالوة % ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٣بشأنه العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من 
 :وذلك متى توافرت الشروط اآلتية 

 ان يكون استحقاق المعاش لحاالت بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من -١ 
 من قانون ١٨رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز اوالوفاة المنصوص عليها فى المادة 

 .التأمين االجتماعى المشار اليه 
 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى  

 تحسب قيمة الزيادة على اساس قيمة العالوة منسوبة الى اجر اشتراك المؤمن عليه -١
اوز الحد االقصى االساسى المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه وذلك بما اليتج

  .٣٠/٦/١٩٩٢ألجر االشتراك المشار اليه فى 
 . تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش -٢ 
 بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين االجتماعى المشار اليه -٣ 

وكان قد سبق منحه اى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو اى زيادة مماثلة مقررة بقانون 
 .آخر استحق أفضل الزيادتين 

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  
 ) المادة الثالثة ( 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٤تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم  
 ١٩٨٩ لسنة ١٢٣من قمية العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم % ٨٠بزيادة المعاشات بواقع 

 وذلك متى توافرت شروط استحقاق ١/٧/١٩٩٣وذلك لحاالت استحقاق المعاشات اعتبارا من 
 .الزيادة المشار اليها 

 )المادة الرابعة ( 



 

 ٤٠٨

 ١٩٩٢ لسنة ٣٠يستبدل بنص الفقرة االخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم  
 :بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى النص اآلتى 

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العالوات الخاصة "  
 المرافق لقانون التأمين ٤الى اجر االشتراك االساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 

ه االساسى االجتماعى المشار اليه وعلى اساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العالوة الى اجر
 .وقيمة هذه العالوة 

 ) المادة الخامسة ( 
 من قانون التأمين االجتماعى الصادر ١٦٠يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة  

 : ، النص اآلتى ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 
 يفرض ١٢٣ ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة - فقرة رابعة ١٦٠مادة  

بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد اقصى مقداره جنيه 
مقابل صرف اى من المبالغ المستحقة وفقا الحكام قوانين التأمين االجتماعى والقوانين المكملة 
لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق اليزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد 

 .دد القرار الصادر فى هذا الشأن حاالت االعفاء من أداء هذا الرسم االقصى المشار اليه، ويح
 ) المادة السادسة ( 

 فيما ١٩٩٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  
 .١٩٩٢عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 

 .       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 حسنى مبارك

 ).م١٩٩٣يونية ١٧الموافق (هـ ١٤١٣ ذى الحجة سنة ٢٧صدربرئاسة الجمهورية فى  



 

 ٤٠٩

 
 ١٩٩٣لسنة ١٧٦قانون رقم  

 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام 

 قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل الصادر

  (*) ١٩٨٠ لسنة ١١٢ بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 لشعبباسم ا

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التى ١/٧/١٩٩٣تزاد اعتبارا من  

 ، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو ١٩٨٠ لسنة ١١٢تستحق وفقا للقانون رقم 

التى تستحق وفقا لقانون نظام التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه ، وتعتبر 

 .الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع احكامه وتتحمل بها الخزانة العامة

 ) المادة الثانية ( 

 من قانون ٦ من المادة ٨يزاد االشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه وفقا للبند  

 .لتأمين االجتماعى الشامل الى مائة قرش نظام ا

 ) المادة الثالثة ( 

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خالل كل سنة مالية  

 ومجموع ١٩٨٠ لسنة ١١٢وفقا لقانون نظام التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 

 :الموارد المحصلة خالل هذه السنة وتؤدى للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وفقا لالتى 

 تدرج  بموازنة الهيئة سنويا االعتمادات الالزمة لمواجهة االعباء المشار اليها -١ 

 . من قمية االعتماد شهريا ١/١٢وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 

 موازنة الهيئة عن  تدرج الفروق التى تسفر عنها الحسابات الختامية فى مشروع-٢ 

 .السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق 

 تلتزم وزارة المالية بادائها ٣٠/٦/١٩٩٤وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى  

 .للهيئة خالل شهر من تاريخ المطالبة بها 

 . من قانون التأمين االجتماعى الشامل المشار اليه٨ويلغى نص المادة  

 ) المادة الرابعة ( 

 من قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل ٣تضاف الفقرات اآلتية الى نص المادة  

  .١٩٨٠ لسنة ١١٢الصادر بالقانون رقم 
                                                           

  .١٩٩٣ يونية سنة ٢٠فى ) مكرر  (٢٤    الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٤١٠

ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التى يسرى فى شأنها أحكام هذا "  

ى على أصحاب االعمال ومن فى حكمهم القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين االجتماع

 . فى شأنها ١٩٧٦ لسنة ١٠٨الصادر بالقانون رقم 

كما يجوز ألى من المؤمن عليهم الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون طلب  

 . االنتفاع باحكام قانون التأمين االجتماعى على أصحاب االعمال ومن فى حكمهم المشار اليه 

وتحدد الشروط واالوضاع الالزم توافرها لالنتفاع باالحكام المنصوص عليها فى  

الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية 

 .بناء على عرض وزير التأمينات 

 ) المادة الخامسة ( 

سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

١٩٩٣. 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ).م١٩٩٣يونية ١٧الموافق (هـ ١٤١٣ ذى الحجة سنة ٢٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 

  ١٩٩٣ لسنة ١٧٧قانون رقم 

 )١( (*)بزيادة معاشات  قانون الضمان االجتماعى 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 بجدول بيان القمية الشهرية للمعاش الكامل المرفق ١/٧/١٩٩٣يستبدل اعتبارا من  

 . باصدار قانون الضمان االجتماعى، الجدول المرفق بهذا القانون ١٩٧٧ لسنة ٣٠بالقانون رقم 

 المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة  وتزاد اعتبارا من التاريخ 

 . الى القيمة المحددة بالجدول المشار اليه ٣٠/٦/١٩٩٣حتى 

 ) المادة الثانية ( 

                                                           
 ١٩٩٣ يونية سنة ٢٠ فى )مكرر  ( ٢٤  العدد -الجريدة الرسمية (*)
 



 

 ٤١١

 لسنة ٣٠ من قانون الضمان االجتماعى الصادر بالقانون رقم ١١يستبدل بنص المادة  

 :  النص اآلتى ١٩٧٧

اليجوز فى جميع االحوال ان يقل المعاش الضمانى المستحق عن خمسة  " - ١١مادة  

 "جنيهات شهريا 
 ) المادة الثالثة ( 

 .١٩٩٣ينشرهذا القانون فىالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٣يونية ١٧الموافق (ـ ه١٤١٣ ذى الحجة سنة ٢٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤١٢

 جدول بيان 

 القيمة الشهرية للمعاش بالكامل 

- - - -  

الفئة  قيمة المعاش  تكوين االسرة  الحالة 

 بالجنية 

١  ٥ فرد واحد اليتيم 

٤  ٩ فردان  اوالد المطلقة التى توفيت أو تزوجت أو سجنت 

 ١٣ ثالثة أفراد  

 ١٧ أربعة أفراد فأكثر  

   

٢

٣

٧

٨

 االرملة 

 المطلقة 

 سنة ولم يسبق لها ٥٠البنت التى بلغت سن 

 الزواج

 اسرة المسجون لمدة التقل عن عشر سنوات 

 فرد واحد

 فردان

 ثالثة أفراد  

 

 أربعة أفراد فأكثر

٧ 

١٠ 

١٣ 

 

١٧ 

٥

٦

 العاجز عجزا كليا 

 

 

 الشيخ 

 فرد واحد 

 فردان

 ثالثة أفراد 

 د فأكثر أربعة أفرا

٩ 

١١ 

١٣ 

١٧ 

 



 

 ٤١٣

  ١٩٩٣ لسنة ١٧٨قانون رقم 

 (*) (*)بزيادة المعاشات  العسكرية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى ( 

 وفقا الحكام القانون رقم ٣٠/٦/١٩٩٣المعاشات المستحقة حتى %  ١٠تزاد بنسبة  

 . فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥ لسنة ٩٠

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

 :ما يأتى 

 تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو -١ 

دات هذا المعاش وذلك عدا اعانة العجز الكلى المستحقين من معاش الراتب االصلى واعانات وزيا

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

 .أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 يكون الحد االقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش االصلى -٢ 

مضافا اليه الزيادة المستحقة على هذا المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بما اليجاوز 

 لسنة ٧٩الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون  التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

١٩٧٥.  

 -٤ . تستحق هذه الزيادة باالضافة للحدين االدنى واالقصى للمعاش -٣ 

 ٦/١٩٩٣ /٣٠المستحقين بنسبة انصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى توزع الزيادة بين 

. 

 تستبعد اعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين -٥ 

عند توزيع أو رد ) ١(من المجموع المشار اليه فى البند ٦/١٩٥٣ /٣٠ و ١٩/٢/١٩٥٠فى 

 .المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

  ) المادة الثانية ( 

                                                           
 ١٩٩٣ يونية سنة ٢٠فى ) مكرر ( ٢٤ العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 

 ٤١٤

 بتعديل بعض أحكام ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل  بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 النص ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :اآلتى 

 من ٨ات المنصوص عليها بالبند أ و ب من المادة  يقتطع من الفئ-المادة الثانية  

 نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :شهريا من البدالت والعالوات اآلتية % ٩

 .بدل طبيعة العمل  ) أ( 

 .بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية  )ب( 

 اعتبارا من ١٩٨٩ لسنة ١٢٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  ) ج( 

١/٧/١٩٨٩.  

 اعتبارا من ١٩٩٠ لسنة ١٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  ) د(  

١/٧/١٩٩٠.  

 اعتبارا من ١٩٩١ لسنة ١٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) هـ( 

١/٧/١٩٩١. 

 .١/٧/١٩٩٢ اعتبارا من ١٩٩٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم العالوة الخاصة المقررة ) و( 

  .١/٧/١٩٩٣العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) ز( 

واليجاوز مجموع البدالت والعالوات المشار اليها الحد االقصى الجر االشتراك المتغير  

 والقرارات ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .المنفذة له 

والتدخل البدالت المشار اليها فى حساب الحد االقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى  

 . من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ٢المعاش المقرر بالمادة 
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو بسبب غير  

ا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط جنائى أو تبع

االهلية للترقى أو االستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد 

 : البدالت والعالوات المشار اليها وذلك بمراعاة اآلتى ٤/٥الجنسية معاشا اضافيا يعادل 

  عدم تجاوز مجموع المعاش االساسى والمعاش االضافى المستحق عن البدالت المنصوص -١

عليها فى النبدين أ و ب الحد االقصى لمعاش االجر االساسى واالجر المتغير المنصوص 

 .عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له 



 

 ٤١٥

ص عليها فى البنود من جـ الى ز دون    يستحق المعاش االضافى عن العناصر المنصو-٢

  .١التقيد بالحد االقصى المنصوص عليه فى البند 

وتسرى فى شأن المعاش االضافى كافة األحكام المقررة فى شأن المعاش االساسى  

 .وذلك عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش 

واليدخل المعاش االضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون  

 .التقاعد  والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ) المادة الثالثة ( 

 .٣٠/٦/١٩٩٣ينشرهذا القانون فىالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك

  )م١٩٩٣يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٣ذى الحجة سنة ٢٧صدربرئاسة الجمهورية فى  



 

 ٤١٦

 ١٩٩٣لسنة ١٧٩قانون رقم  

  (*)فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى ( 

من قانون ) ٦٧(والمادة ) ٦٥(تضاف الى كل من نص البند رابعا من المادة  

 الفقرتان الموضح نصاهما قرين كل ١٩٧١ لسنة ١٠٠المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 

 .منهما 

بند رابعا فقرة أخيرة ـ ويستبعد معاش االجر المتغير عند حساب ) ٦٥(مادة "  

 " .التعويض التقاعدى 

من المادة االولى من ) ب(حكم البند  مع عدم االخالل ب-فقرة ثانية ) ٦٧(مادة "  
 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار اليه ، يربط ١٩٨٧ لسنة ١٠٧القانون رقم 

من اجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للفرد الذى تنتهى خدمته % ٨٠معاش االجر المتغير بواقع 
يغير االستقالة أو بسبب اليمس شخصه أو تصرفاته ، وكذلك من يسوى معاشه وفقا لقواعد 

 .تسوية الحاالت المشار اليها 
 ) المادة الثانية ( 

 ١٠٠تعدل فئات عالوة المخابرات الواردة فى جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم  
من المرتب االساسى % ٣٠ والتى تمنح الفراد المخابرات العامة ، لتكون بنسبة ١٩٧١لسنة 

 . جنيها شهريا ٢٠لباقى الوظائف االخرى وبحد ادنى % ٢٠ لوظائف المخابرات وبنسبة
 ) المادة الثالثة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بالمادة االولى اعتبارا من  
 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى ، ويعمل بالمادة الثانية اعتبارا من اليوم ١/٧/١٩٨٧

 .التالى لنشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م١٩٩٣يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٣ذى الحجة سنة ٢٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 

                                                           
  .١٩٩٣ يونيه سنة ٢٠فى ) مكرر  (٢٤ العدد -    الجريدة الرسمية (*)



 

 ٤١٧

 ١٩٩٣ لسنة ١٨٠قانون رقم 

  ١٩٧٤ لسنة ٦٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن نقابة المهندسين 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 جمهوريةرئيس ال

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 ) المادة األولى ( 

 بشأن نقابة ١٩٧٤ لسنة ٦٦ من القانون رقم ٢من المادة ) أ(يستبدل بنص البند  

 : المهندسين ، النص اآلتى 

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات ) " أ( 

المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس األعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس  فى 

 ".الهندسة 

  

 ) المادة الثانية ( 

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 سنى مباركح
 ) م١٩٩٣يونية سنة ٢٤الموافق (هـ ١٤١٤ المحرم سنة ٤صدربرئاسة الجمهورية فى  

 

                                                           
  .١٩٩٣ يولية سنة ٢٠فى ) مكرر  (٢٧ العدد -    الجريدة الرسمية (*)



 

 ٤٢٢

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
  ١٩٩٣ لسنة ١٨١بقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات
  (*) ١٩٧٥ لسنة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 
 ـــ

 رئيس الجمهورية
 بعد االطالع على الدستور،

ترقية  فى شأن شروط الخدمة وال١٩٥٩ لسنة ٢٣٢وعلى القانون رقم 
 لضباط القوات المسلحة؛

 بشأن القيادة والسيطرة على شئون ١٩٦٨ لسنة ٤وعلى القانون رقم 
 الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛

وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 
 ؛١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

 :قرر القانون اآلتى 
 )المادة األولى(

 من قانون التقاعد والتأمين ١٢يستبدل بصدر الفقرة األولى من المادة  
 ، النص ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :اآلتى 
ـ فيما عدا وزير الدفاع تنتهى خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى ١٢مادة " 

ألصلية على النحو بلغ السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته ا
 " :التالى

 )المادة الثانية(
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ،ويعمل به من  

 .تاريخ صدوره
 ).١٩٩٣ أكتوبر سنة ٧الموافق (هـ ١٤١٤ ربيع اآلخر سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٣ أآتوبر سنة ٧فى ) تابع (٤٠ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٢٣

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 ١٩٩٣ لسنة ١٨٢بالقانون رقم 

  فى شأن شروط١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

 ـــ

 رئيس الجمهورية

 بعد االطالع على الدستور،

 فى شأن شروط الخدمة والترقية ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢وعلى القانون رقم 

 لضباط القوات المسلحة؛

 :آلتى قرر القانون ا

 )المادة األولى(

 فى شأن ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ من القانون  رقم ١٦يستبدل بنص المادة  

 :شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، النص اآلتى 

 : ـ يكون التعيين فى الوظائف اآلتية بقرار من رئيس الجمهورية ١٦مادة "  

 .ـ  رئيس أركان حرب القوات المسلحة١

 .ـ  قادة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة٢

وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس  

 " .الجمهورية مدها سنة ، قابلة للتجديد سنة أخرى

 )المادة الثانية(

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

 .تاريخ صدوره

 ).١٩٩٣ أكتوبر سنة ٧الموافق (هـ ١٤١٤ ربيع اآلخر سنة ٢٠ الجمهورية فى صدر برئاسة 

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٣ أآتوبر سنة ٧فى ) تابع (٤٠ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٢٤

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 (*)١٩٩٣ لسنة ١٨٣بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 بعد االطالع على الدستور،

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

  بشأن السلطة القضائية؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى القانون رقم 

  بشأن مجلس الدولة؛١٩٧٢ لسنة ٤٧وعلى القانون رقم 

 ببعض األحكام الخاصة بأعضاء ١٩٧٣ لسنة ٨٨وعلى القانون رقم 

 النيابة اإلدارية؛

 باصدار قانون المحكمة الدستورية ١٩٧٩ لسنة ٤٨ وعلى القانون رقم

 العليا؛

وبعد أخذ رأى المجلس األعلى للهيئات القضائية ، ورأى مجلس القضاء 

األعلى، والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، والمجلس الخاص 

بمجلس الدولة ، والمجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة ، والمجلس األعلى 

 للنيابة اإلدارية ؛

 :قرر القانون اآلتى نصه

 )المادة األولى(

فى كل من المواد " ستين سنة" بعبارة " أربعا وستين سنة" تستبدل عبارة  

 من ١٢٣ بشأن السلطة القضائية ، ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من القانون رقم ٦٩

                                                           
 .١٩٩٣ أآتوبر سنة ٧فى ) تابع (٤٠ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٢٥

 ٧٥ من القانون رقم ٢٩ بشأن مجلس الدولة ، ١٩٧٢ لسنة ٤٧القانون رقم 

 ٨٨ من القانون رقم ١ن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة  بشأ١٩٦٣لسنة 

 ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية، وفى تطبيق أحكام ١٩٧٣لسنة 

 ، ١٤ بشأن السلطة القضائية ، ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من القانون رقم ١٣٠المواد 

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

 )المادة الثانية(

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

 .تاريخ صدوره

 ).١٩٩٣ أكتوبر سنة ٧الموافق (هـ ١٤١٤ ربيع اآلخر سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٢٦

  )١(١٩٩٣ لسنة ١٨٤قانون رقم 

 عاشات والمستحقينفى شأن صرف منحة ألصحاب الم

 ١٩٩٣بمناسبة عيد العمال لعام 

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

تصرف منحة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم  

 وفقا ألحكام قوانين التأمين ٣٠/٤/١٩٩٣الذين يستحقون معاشات حتى 

االجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان 

 :االجتماعى وبنك ناصر االجتماعى تحدد وفقا لما يأتى 

ـ  المعاش المستحق الصرف عن شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات اآلتية ١ 

: 

مان  بشأن الض١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) أ (  

 .االجتماعى

 باصدار قانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) ب( 

 .نظام التأمين االجتماعى الشامل

المعاشات المستحقة من بنك ناصر االجتماعى بمقدار المعاش ) جـ( 

 باصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المستحق وفقا للقانون رقم 

 .االجتماعى الشامل 

                                                           
 .١٩٩٤ يناير سنة ٦ الجريدة الرسمية ـ العدد األول فى )١(



 

 ٤٢٧

ـ  معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى ٢ 

مقداره ثالثون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين 

االجتماعى المدنية والعسكرية التىتلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية 

ينات االجتماعية أو بنك ناصر للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأم

 .االجتماعى بحسب األحوال

 .وال تستحق هذه المنحة لصاحب  معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة 

 )المادة الثانية( 

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن  

 والزيادات واالعانات ١٩٩٣عليه بحسب األحوال عن معاش شهر ابريل سنة 

 .التى تعتبر جزءاً من المعاش

 )المادة الثالثة(

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين  

 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى ٣٠/٤/١٩٩٣عنه بافتراض وفاته فى 

 .هذا التاريخ 

 )المادة الرابعة(

ش الموقوف صرف معاشه تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعا 

 بسبب اعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها ٣٠/٤/١٩٩٣فى 

 .٣/٤/١٩٩٣ وحتى ١/٥/١٩٩٢المعاش خالل الفترة من 

 )المادة الخامسة(

 .يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود  

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن  

المعاش ويستكمل لصاحب الشان من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى 



 

 ٤٢٨

 ١٩٩٣ لسنة ١٧٤حدود األحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .١٩٩٣بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 

ستحقة عن واستثناء من الحكم الفقرة السابقة تجمع األرملة بين المنحة الم 

دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع 

 .مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة 

 )المادة السادسة(

الحاالت التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل  

 ولم يبدأ  صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحاالت الموقوف ٣٠/٤/١٩٩٣

فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه ألى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها 

ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو 

صاحب معاش واحد فى هذه الحاالت الحد األقصى أو الحد األدنى للمنحة بحسب 

 .األحوال

 )المادة السابعة(

 . قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون تتحمل الخزانة العامة 

 )المادة الثامنة(

يصدر وزير الدفاع واالنتاج الحربى ووزير التأمينات االجتماعية كل فيما  

 .يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون

 )المادة التاسعة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة  

١٩٩٣.  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها، 

 ديسمبر سنة ٢٥الموافق ( هـ ١٤١٤ رجب سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )م١٩٩٣



 

 ٤٢٩

 حسنى مبارك



 

 ٤٣٠

 ١٩٩٣ لسنة ١٨٥قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع  الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

ستكشاف فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة جنوب غرب فورم لال

 جبل الزيت البحرية بخليج السويس

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة فورم لالستكشاف فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 

جنوب غرب جبل الزيت البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة 

 .الملحقة بها

 )المادة الثانية (

تكون للقواعد  واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ،  

 .ريع مخالف لهاوتنفذ باالستثناء من أحكام أى تش

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها، 

 )م١٩٩٣ ديسمبر سنة ٢٥الموافق ( هـ ١٤١٤ رجب سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٣١

  )١( ١٩٩٣ لسنة ١٨٦قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

فى وشركة شل النمسا اكتينجلسلشافت على تعديل االتفاقيتين . شل مصر ان 

 للبحث عن البترول ١٩٨٩ لسنة ٧ ورقم ١٩٨٩ لسنة ٣بموجب القانونين رقم 

 نطقتى األبيض ومطروح األرضية بالصحراء الغربية واستغالله فى م

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة شل النمسا اكتينجسلشافت على تعديل . فى . وشركة شل مصر ان 

 لسنة ٧  ورقم ١٩٨٩ لسنة ٣االتفاقيتين الموقعتين بموجب القانونين رقم 

 ٣القطاع (  للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة األبيض األرضية ١٩٨٩

بالصحراء ) غ .  ص ٤القطاع ( وفى منطقة مطروح األرضية ) غ. ص 

 .الغربية

 )المادة الثانية  (

ت الواردة فى الشروط المرفقة المعدلة لالتفاقيتين تكون للقواعد واإلجراءا 

 .المشار اليهما قوة القانون وتنفذ باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها، 

 )م١٩٩٣ ديسمبر سنة ٢٨الموافق ( هـ ١٤١٤ رجب سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ مايو سنة ٢٦فى ) تابع (٢١ الجريدة الرسمية ـ العدد )١(



 

 ٤٣٢

 
  ١٩٩٣ لسنة ١٨٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

  )١(١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس  

 )المادة األولى(

الضريبة " و " ممولى ضريبة األرباح التجارية والصناعية" يستبدل بعبارتى  

أينما وردتا فى الكتاب الثالث من قانون " على أرباح المهن غير التجارية

الذين "  عبارتا ١٩٨١ لسنة ١٥٧الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من " " يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا

 .على الترتيب " المهن غير التجارية 

 )المادة الثانية (

" و " الضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة " تستبدل بعبارات  

 "الضريبة على المرتبات"و " الضريبة على األرباح التجارية والصناعية

الضريبة العامة على الدخل ، أينما " و " الضريبة على المهن غير التجارية "و

" وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة 

الضريبة على أرباح " ، أو " الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 .حسب األحوال " شركات األموال

 )المادة الثالثة (

يقصد بلفظ الضريبة الواردة فى الكتاب األول من قانون الضرائب على  

 .المشار إليه الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين

 

                                                           
 .١٩٩٣ ديسمبر سنة ٣١فى ) مكرر (٥٢سمية ـ العدد  الجريدة الر)١(



 

 ٤٣٣

 )المادة الرابعة(

) ١٠ ، ٣بندى  ( ١١٤ و ١١١يستبدل بمواد الكتاب األول ، وبالمواد أرقام  

و ) ٣، ١بندى  (١٥٦ و ١٤٩ من الكتاب الثانى ، وبالمواد أرقام ١٢٧و١١٨و 

و ١٨٧و ١٨٥و ١٩٨و ١٧٦و ١٧٥و ١٧٤و ١٧٢و ١٦٦، ١٦٠و ١٥٧

 من الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٩٠و ١٨٩

 : ، النصوص اآلتية ١٩٨١ لسنة ١٥٧رقم 

 الكتاب األول 

 الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين

 ــــ

 نطاق سريان الضريبة: أوال 

 ـ تفرض ضريبة سنوية على مجوع صافى دخل األشخاص الطبيعيين ١مادة  

 .من هذا القانون) ٢(الوارد ذكرهم فى المادة 

 ـ تسرى الضريبة على المقيمين عادة فى مصر على النحو الموضح ٢مادة  

 .بهذا القانون 

كما تسرى الضريبة على غير المقيمين فى مصر بالنسبة لدخولهم المحققة  

 .ى مصر ف

 : ـ يعتبر الممول مقيما عادة فى مصر فى أى من الحاالت اآلتية ٣مادة  

 يوما متصلة أو متقطعة ، خالل ١٨٣ـ  أن يقيم فى مصر لمدة تزيد على ١ 

 .السنة الضريبية

 .ـ  أن تكون مصر محال إلقامته الرئيسية ٢ 

 .ـ  أن تكون مصر المركز الرئيسى إلدارة نشاطه ٣ 

 .ـ  أن تكون مصر مركزاً لنشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى ٤ 

ـ  أن يكون من موظفى الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم فى الخارج ٥ 
 .وكانت دخولهم من خزينة الدولة 



 

 ٤٣٤

 : ـ ال تسرى الضريبة على ٤مادة  
ـ  السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين ١ 

 القنصليين األجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حددود تلك والقناصل والممثلين
 .المعاملة 

ـ الفنيين والخبراء األجانب المقيمين فى مصر متى كان استخدامهم بناء ٢ 
على طلب الحكومة أو أحد الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد األفراد 

 .بالنسبة اليراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية
 وعاء الضريبة: ثانيا 

 ـ تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة ،كما تستحق بوفاة ٥مادة  
الممول أو بانقطاع إقامته فى مصر وتسرى على مجموع صافى الدخل الذى 
حققه الممول خالل السنة السابقة من اإليرادات التالية طبقاً لألحكام المنصوص 

 :عليها فى هذا الكتاب 
 .ـ  إيرادات رؤوس األموال المنقولة ١
 .ـ  إيرادات النشاط التجارى والصناعى٢
 .ـ  المرتبات وما فى حكمها ٣
 .ـ  إيرادات المهن غير التجارية ٤
 .ـ  إيرادات الثروة العقارية٥

 الباب األول
 إيرادات رؤوس األموال المنقولة

 ـــ
 الفصل األول

 اإليرادات الخاضعة للضريبة

 ـــ

 : ـ تسرى الضريبة على اإليرادات اآلتية ٦مادة 

ـ  العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما  يدفع من ١ 

 .مكافآت التسديد ومن األنصبة إلى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين 



 

 ٤٣٥

ـ  عوائد القروض على اختالف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة ٢ 

 المحلية أو األشخاص االعتبارية أو الشركات أو المنشآت أو وحدات اإلدارة

 .بصفة عامة أن تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت 

ـ  ما يحصل عليه األشخاص الطبيعيون المقيمون عادة فى مصر من ٣ 

أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهالكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو 

فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية ال تعمل فى 

مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج وال تخضع للضريبة على أرباح 

 .شركات األموال

كما تسرى الضريبة على ما يحصل عليه األشخاص الطبيعيون المشار اليهم  

نظير رد أو تسديد أو استهالك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا 

 . قبل حل الشركة أو تصفيتهاتم ذلك

ـ ما يحصل عليه األشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم فى البند السابق ٤ 

من عوائد وايرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومة 

 .وغيرها من القيم المالية األجنبية

ـ  عوائد الديون أيا  كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى ٥ 

كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة ألشخاص طبيعيين مقيمين 

 .عادة فى مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج 

ـ  عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية فى ٦ 

 .ر مقيمين بها عادة جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة ألجانب غي

ـ  مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات ٧ 

 .العمومية

ـ ما يمنح ألعضاء مجالس اإلدارة فى شركات المساهمة والمديرين ٨ 

وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة فى شركات التوصية باألسهم والشركات 



 

 ٤٣٦

 باصدار ١٩٨١ لسنة ١٥٩ذات المسئولية المحدود الخاضعة ألحكام القانون رقم 

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية 

المحدودة ، من المرتبات والمكافآت واألجور والمزايا النقدية والعينية وبدالت 

الحضور وطبيعة  العمل وغيرها من البدالت والهبات األخرى على اختالف 

 .أنواعها 

لمرتبات والمكافآت واألجور والمزايا النقدية والعينية وبدالت الحضور ـ  ا٩ 

وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون أو 

المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس اإلدارة اآلخرون ، 

وذلك مقابل عملهم االدارى فيما يزيد على خمسة آالف جنيه فى السنة لكل منهم 

 .من هذا القانون) ٤٩(من المادة ) ٥(وذلك دون االخالل بحكم البند 

ـ  بدالت التمثيل واالستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس ١٠ 

وذلك ) ٨(اإلدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 

 .ل منهم جنيه سنويا لك٣٠٠٠فيما يزيد على 

من هذه المادة على الشركات ) ١٠(، ) ٩(، ) ٨(ـ  تسرى أحكام البنود ١١ 

 باصدار نظام استثمار المال ١٩٧٤ لسنة ٤٣الخاضعة ألحكام القانون رقم 

 باصدار ١٩٨٨ لسنة ١٤٦العربى واألجنبى والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم 

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى األموال الستثمارها والشركات الخاضعة 

 باصدار قانون االستثمار والشركات ١٩٨٩  لسنة ٢٣٠ألحكام القانون رقم 

 . بشأن قطاع األعمال العام١٩٩١ لسة ٢٠٣الخاضعة للقانون رقم 

 الفصل الثانى

 تحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 ـــــ



 

 ٤٣٧

بة باجمالى اإليرادات  ـ تحدد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضري٧مادة  

 :من هذا القانون وذلك على النحو التالى ) ٦(المنصوص عليها فى المادة 

ـ  فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختالف أنواعها ١ 

 .بمقدار االيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى

ـ  فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر االصدار والمبلغ ٢ 

 .الذى سدد فعال 

ـ  فيما يتعلق باألنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب ٣ 

 .الودائع من هذه األنصبة

من ) ٤(و ) ٣(ـ  فيما يتعلق بااليرادات المنصوص عليها فى البندين ٤ 

مما نص من هذا القانون بقيمة االسيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى ) ٦(المادة 

 .عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب األحنبية المسددة عنها 

ـ  فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد وتستحق ٥ 

الضريبة فى هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها 

الوفاء وفى حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة على 

أساس أن العوائد سددت أوال وال يسرى ذلك على الديون التى تخفض بحكم 

 .قضائى وال على التسديدات التى تتم بطريق التوزيع القضائى 

، ) ٩(، ) ٨(، ) ٧(ـ  فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود ٦ 

لمبلغ الذى يحصل عليه من هذا القانون بقيمة ا) ٦(من المادة ) ١١(، ) ١٠(

 .المستفيد فعال

 الفصل الثالث

 االعفاء من الضريبة

 ـــ

 :ـ يعفى من الضريبة ٨مادة  



 

 ٤٣٨

ـ  العوائد المستحقة على األرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا ١ 

 .التفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل

ـ  عوائد القروض والتسهيالت االئتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو ٢ 

وحدات اإلدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر 

 .خارج جمهورية مصر العربية

ـ  العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد األجنبى والجنيه ٣ 

 .المصرى والحسابات الخاصة بالنقد األجنبى 

شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع ـ  عوائد السندات التى تصدرها ٤ 

العام أو الخاص بما ال يزيد علىمعدل العائد الذى يقرره البنك المركزى المصرى 

على الودائع لدى لبنوك آلجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح 

السندات المشار إليها لالكتتاب العام وان تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه 

 .السندات مقيدة فى سوق األوراق المالية 

ـ  عوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات ٥ 

% ٥٠التى تصدرها البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 

والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى متى كان إصدار هذه السندات بهدف 

 .صر العربيةتمويل مشروعات داخل جمهورية م

ـ  عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة الشراف للبنك ٦ 

 .المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد 

 ـ المزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن ٧ 

 .طريق السحب الذى تجريه شركات التأمين أو االدخار 

 الفصل الرابع 

 تحصيل الضريبة

 ــــ



 

 ٤٣٩

 ـ تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون ٩مادة  

من ) ٦(عليهادفعه من العوائد وغيرها من اإليرادات المنصوص عليها فى المادة 

من اجمالى اإليرادات التى تسرى عليها الضريبة % ٣٣هذا القانون نسبة تعادل 

 .المستفيد مقيما أو غير مقيم فى مصر وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء أكان 

كما تلتزم أيضا فى حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار  

إليها فى الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل 

 .حق الحبس قانونا

ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة  

عشر يوما  األولى من الشهر التالى للشهر الذى احتجزت فيه هذه المبالغ طبقاً 

 .لألوضاع واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 ـ يلتزم كل من يحصل على أى من إيرادات القيم المالية األجنبية ١٠مادة  

ن يسدد نسبة تعادل من هذا القانون أ) ٦(الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة 

من المادة ) ٤(و ) ٣(من قيمة اإليرادات المنصوص عليها فى البندين % ٣٢

من هذا القانون التى حصل عليها المأمورية الضرائب المختصة خالل خمسة ) ٦(

 .عشر يوما من تاريخ تسلمه االيراد

كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أى  

وتوريدها إلى %  ٣٢مبلغ من اإليرادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل 

مأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوما األولى من كل شهر 

بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خالل الشهر السابق وذلك طبقا 

 .لألوضاع واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية

 ـ  بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة ألفراد مقيمين بمصر وتكون ١١مادة  

ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ومشمولة 

بالصيغة التنفيذية فى مصر ، يلتزم الدائن عند تسديد أى مبلغ من مبالغ العائد 



 

 ٤٤٠

من المبلغ المسدد وذلك % ٣٢أن يورد لمأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 

 .خالل خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ 

فإذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها فى ميعاد االستحقاق التزم الدائن بتبليغ  

مأمورية الضرائب المختصة خالل شهرين من ميعاد االستحقاق طبقا لألوضاع 

 .التى تحددها الالئحة التنفيذية 

ما يتعلق بعوائد الديون المطلوب ألفراد  مقيمين ـ يكون المدين في١٢مادة  

بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد  حررت سندات بها مكلفا عند 

قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من 

من اجمالى العوائد المذكورة وأن % ٣٢المبالغ التى يلتزم بأدائها نسبة تعادل 

يوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوما التالية 

 .مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا لألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية

من اجمالى العوائد % ٣٢ ـ يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل ١٣مادة  

لألوضاع المبينة ويوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقاً 

فى المادةالسابقة وذلك إذا كان الدائن من األفراد المقيمين فى الخارج أو كان 

الدين لشركة أجنبية مركزها الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع 

 .السند المثبت للدين 

ومع مراعاة ما هو مقرر من الزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها  

فى المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف اآلخر  إذا 

كان مقيماً فى مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ دفع العوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد 

 .طبقا لألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية

م يقدم هذا اإلقرار بقى مسئوال قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة فإذا ل 

 .المبالغ التى كان يتعين حجزها وتوريدها



 

 ٤٤١

ـ يلتزم كل من يؤول أو ينتقل إليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة ١٤مادة  

التى آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ األحكام المشار إليها فى المواد 

السابقة سواء من جانب الدائن أو المدين واال كان مسئوال عن المبالغ التى لم 

يتم حجزها وتوريدها فى المواعيد المقررة وذلك دون االخالل بما هو مقرر من 

 .جزاءات أخرى 

وفى جميع األحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها فى هذا الفصل فى  

التى تسرى عليها الضريبة ويجب أن يتم ذات المواعيد المقررة لسداد اإليرادات 

توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوما األولى من الشهر 

 .التالى للشهر الذى تسدد  فيه 

ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة وال يلتزم الممول  

 .من هذا القانون)  ٩١(باالقرار عنها طبقا ألحكام المادة 

 .وتكون الضريبة على حساب الدائن وال يجوز االتفاق على ما يخالف ذلك  

 الباب  الثانى

 إيرادات النشاط التجارى والصناعى

 ـــ

 الفصل األول 

 اإليرادات الخاضعة للضريبة

 ـــ

 ـ تسرى الضريبة على صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت ١٥مادة  

ها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو التجارية أو الصناعية ومن بين

 .المتعلقة بالحرف بغير استثناء إال بما ينص عليه القانون 



 

 ٤٤٢

كما تسرى هذه الضريبة على صافى األرباح التى تتحقق خالل السنة من أى  

نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين الالئحة التنفيذية 

 .القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذه المادة 

 ـ تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فىمصر متى كانت ١٦مادة  

متخذة شكل منشأة فردية، وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصى فى 

 .شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع 

ضريبة أرباح المنشأة المشتغلة فى مصر الناتجة من  مباشرة وتخضع لل 

 .نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة 

 ـ تسرى الضريبة على األرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو ١٧مادة  

العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكالء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه 

أى شخص أو لشركة أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء 

 .أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة 

ـ تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع ألى شخص طبيعى أو شركة ١٨مادة  

ة أشخاص على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أي

مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغالل أو أداء على اختالف أنواعها 

وصورها وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو األعباء العائلية 

 .من هذا القانون ) ٩٠(وبذات السعر المقرر فى المادة 

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق  

المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة 

المستحقة وتوريدها  إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خالل الخمسة 

عشر يوما األولى من الشهر التالى لدفع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى 

السابقة طبقا للقواعد تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 

 .واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية 



 

 ٤٤٣

ـ تسرى الضريبة على األرباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو ١٩مادة  

صناعى سواء شمل االيجار كل او بعض عناصره المادية أو المعنوية كما تسرى 

الضريبة على األرباح الناتجة من تأجير اآلالت الميكانيكية والكهربائية 

 .وااللكترونية

ويصدر قرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد  

واألسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح اآلالت التى تستخدم فى الزراعة ، فيما 

 . حصان وماكينات الرى ٨٦عدا الجرارات الزراعية حتى قوة 

ناتجة من بيع أى أصل من  ـ تسرى الضريبة على األرباح ال٢٠مادة  

األصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها فى هذا الباب وكذا 

األرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهالك أو االستيالء على أى أصل من هذه 

 .األصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها

واذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه األصول أو التعويضات المدفوعة عن هالكها  

أو االستيالء عليها  بالكامل فى شراء أصول رأسمالية انتاجية خالل ذات السنة 

التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خالل السنتين التاليتين النتهاء 

هذه السنة ستنزل هذه األرباح من أرباح المهنة أو المنشأة عن السنة أو 

لتالية للبيع أو لالستبدال كل ذلك بشرط امساك دفاتر منتظمة السنوات المالية ا

من هذا القانون دون االخالل بأية مزايا ) ١٠٠(على النحو المحدد فى المادة 

 .أخرى منصوص عليها فيه 

وال يسرى حكم هذه المادة على األرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول  

المنشأة الفردية أو شركة األشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير االسهام فى 

رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها فى شركة مساهمة وذلك  كله بشرط 

عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب األحوال 

 .فى األسهم المقابلة ألنصبتهم مدة خمس سنوات



 

 ٤٤٤

ن إعادة تقييم أصول كما ال يسرى حكم هذه المادة على األرباح الناتجة م 

المنشأة الفردية وشركة األشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات 

 .المساهمة

 ـ تسرى الضريبة على األرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو ٢١مادة  

شراء العقارات لحسابهم على وجه  االعتياد بقصد بيعها وعلى األرباح الناتجة 

 .من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها 

ويحدد وزير المالية باالتفاق مع وزير االسكان القواعد واألسس المحاسبية  

 .لتحديد صافى هذه األرباح

وفى هذه األحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد  

 .من هذا القانون ) ٢٢(سدده من ضريبة طبقا  لحكم المادة 

من هذا القانون تفرض ضريبة ) ٩٠(لمادة ـ استثناء من حكم ا٢٢مادة  

وبغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو % ٥بسعر 

األراضى داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة 

منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شامال العقار كله أو جزء مه أو وحدة 

سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول 

 .أو للغير

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات  الوارث فى  

العقارات اآليلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية 

دم الحصة نظير االسهام فى رأس مال شركة المساهمة بشرط عدم تصرف مق

 .العينية فى األسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات

وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق  

 بشأن رسوم التوثيق والشهر ١٩٦٤ لسنة ٧٠والشهر المقررة بالقانون رقم 

وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذى يلتزلم بسدادها لحساب الممول 



 

 ٤٤٥

المتصرف ، ويعتبر باطال كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء الضريبة إلى 

المتصرف إليه ، وال يتم شهر التصرفات المشار إليها إال بعد تحصيل الضريبة 

 .المنصوص عليها فى هذه المادة 

وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة  

 أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد لغير األصول أو الفروع

على خمسين عاما ، وال يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع 

الجبرية ادارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو االستيالء للمنفعة العامة 

أو للتحسين ، كما ال يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو 

الهبة للحكومة أو وحدات اإلدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المشروعات ذات 

 .النفع العام 

ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضى به أحكام الالئحة التنفيذية لهذا  

 .القانون 

وفى هذه الحالة ال تسرى أحكام الباب السادس من الكتاب األول من هذا  

 .القانون

 ـ تسرى الضريبة على األرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية ٢٣مادة  

مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو 

صناعى أو أى نشاط أو مهنة غير تجارية على أساس قيمة االيجار الفعلى 

مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها 

 .من هذا القانون) ٢٧(فى المادة 

وفى جميع األحوال ال يجوز أن تقل قيمة االيجار المتخذ أساساً لربط الضريبة  

 :بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتى 

ـ  عشرة أمثال القيمة االيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على ١ 

 .١٩٤٤ قبل أول يناير سنة العقارات المبنية بالنسبة إلى األماكن المنشأة



 

 ٤٤٦

ـ  سبعة أمثال القيمة االيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على ٢ 

 ٥ وقبل ١٩٤٤العقارات المبنية بالنسبة إلى األماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 

 .١٩٦١نوفمبر سنة 

ـ  خمسة أمثال القيمة االيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على ٣ 

 ٦ وقبل ١٩٦١ نوفمبر سنة ٥العقارات المبنية بالنسبة إلى األماكن المنشأة منذ 

 .١٩٧٣أكتوبر سنة 

ـ  ثالثة أمثال القيمة االيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات ٤ 

 .١٩٧٣ من أكتوبر سنة ٦المبنية بالنسبة إلى األماكن المنشأة منذ 

لية ايراداً ومصروفات بالنسبة ويحدد صافى الربح على أساس األرباح الفع 

 .للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كرودن المدينة 

وفى جميع األحوال يخفض صافى الربح إلى النصف بالنسبة للوحدات  

السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطالب 

ومراكز التدريب المهنى وفقا لألوضاع واإلجراءات التى تحددها الالئحة 

 .التنفيذية

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأوالده القصر فى حكم  

الممول الواحد وتعتبر األرباح خاصة باألصل أو الزوج حسب األحوال وتدخل فى 

اقراره ما لم يثبت أن الحق فى تأجير الوحدة قد آل إلى الزوج أو الزوجة أو 

 .الوالد  القصر عن غير طريق الزوجة أوالزوج أو الوالد بحسب األحوال ا

وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب  

المختصة خالل الخمسة عشر يوما التالية لعقد االيجار ببيان عن الوحدات 

المؤجرة مفروشة ، وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة االيجار مفروشا 

والقيمة االيجارية لكل  منها المتخذة أساسا  لربط الضريبة على العقارات المبنية 



 

 ٤٤٧

وعليه عند انتهاء عقد االيجار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك خالل 

 .خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد 

شة وعلى مالك  العقار أو المسئول عن ادارته أن يخطر عن الوحدات المفرو 

الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجراً لها بوصفها مفروشة وذلك 

 .فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة 

 .ويتم التبليغ واالخطار وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية  

تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصالح أو استزراع : ـ أوال ٢٤مادة  

 .األراضى

تسرى الضريبة على األرباح الناتجة من مشروعات استغالل حظائر : ثانيا  

تربية الدواجن أو تفريخها آليا ، ومن مشروعات استغالل حظائر تربية الدواب 

 .وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية

 وال تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى 

لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعة الخاص وذلك كله فى 

 .حدود عشرين رأسا

ويصدر قرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير الزراعة واستصالح  

األراضى بتحديد القواعد واألسس المحاسبية لتحديد  صافى أرباح المنشآت 

 .والمشروعات المنصوص عليها فى هذه المادة 

ـ تسرى الضريبة بذات األحكام المنصوص عليها فى الباب األول ٢٥مادة  

من هذا الكتاب على ما تنتجه رؤوس األموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة 

المهنة والداخلة فى ممتلكات  المنشآت الفردية أو شركات األشخاص من 

 .ونمن هذا القان) ٦(المنصوص عليها فى المادة رقم (اإليرادات 

فإذا كانت رؤوس األموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر  

 .ايراداتها من إيرادات النشاط التجارى والصناعى 



 

 ٤٤٨

 الفصل الثانى

 تحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 ـــ

ـ  تحدد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس ٢٦مادة  

صافى الربح خالل السنة السابقة أو فى فترة االثنى عشر شهراً التى اعتبرت 

 .نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب األحوال 

 ـ يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة ٢٧مادة  

أو نتيجة العمليات على اختالف أنواعها طبقا ألحكام هذا القانون وذلك بعد خصم 

 :خص جميع التكاليف وعلى األ

ـ  قيمة ايجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو ١ 

مستأجرة وفى الحالة األولى تكون العبرة بااليجار الذى اتخذ أساسا لربط 

الضريبة على العقارات المبنية ، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة 

 .على أساس ايجار المثل 

ـ  االستهالكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة ٢ 

 .طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 

ـ  خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة اآلالت والمعدات الجديدة التى ٣ 

تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها الستخدامها فى االنتاج وذلك اعتبارا من 

اج ولمرة واحدة على أن تحسب االستهالكات تاريخ االستخدام فى االنت

المنصوص عليها بالفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة 

المشار إليها فى هذه الفقرة ، وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات 

 .من هذا القانون ) ١٠٠(منتظمة وفقا ألحكام المادة 

ـ  الضرائب المباشرة التى يدفعها الممول ما عدا الضريبة التى يؤديها ٤ 

 .طبقا لهذا القانون 



 

 ٤٤٩

التبرعات المدفوعة أو التى تؤول للحكومة ووحدات اإلدارة ) أ ( ـ  ٥ 

 .المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها 

التبرعات واالعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات االجتماعية ) ب( 

كام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات المصرية المشهرة طبقا ألح

من الربح السنوى الصافى % ٧الخاضعة لالشراف الحكومى، بما ال يجاوز 

 .للمنشأة

وال يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية  إيرادات أخرى من المنصوص  

 .من هذا القانون ) ٥(عليها فى المادة 

ـ  المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة ٦ 

الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات 

المنشأة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله فإذا  اتضح بعد ذلك 

أنها استخدمت فى غير ما خصصت من أجله فانها تدخل فى إيرادات أول سنة 

 .تحت الفحص 

% ٥ ال يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على وفى جميع األحوال 

 .من الربح السنوى الصافى للمنشأة 

أما المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية االحتياطيات على اختالف  

أنواعها والتى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد 

مجموعها على مرتب ثالثة أشهر فى السنة فال تخصم من مجموع األرباح التى 

 .تسرى عليها الضريبة 

ـ  أقساط التأمين االجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ٧ 

ولصالحه، والتى يتم أداؤها  للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية أو الهيئة العامة 

 .للتأمين والمعاشات 



 

 ٤٥٠

نويا من أموالها أو أرباحها لحساب ـ المبالغ التى تستقطعها المنشآت س٨ 

الصناديق الخاصة للتوفير أو االدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة 

 أو القانون ١٩٧٥ لسنة ٥٤طبقا ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 

  بشأن أنظمة التأمين االجتماعى الخاص البديلة ، أو كانت ١٩٨٠ لسنة ٦٤رقم 

من % ٢٠منشأة  طبقا لنظام له الئحة أو شروط خاصة وذلك بما ال يجاوز 

مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه 

المنشآت الئحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا 

تكون أموال لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن 

 .هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص 

ـ إذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة فان هذهالخسارة تخصم ٢٨مادة  

من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى 

السنة التالية ، فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة تقل إلى السنة التالية وحتى 

 .السنة الخامسة 

ولكن ال يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى وال  

يسرى هذا الحكم على أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس 

 .مقطوع أو ثابت 

فترات المنصوص وفى حالة التوقف الجبرى ال تحسب فترة التوقف من بين ال 

 .عليها فى هذه المادة 

 ـ تخصم إيرادات رؤوس األموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات ٢٩مادة  

المنشآت الفردية أو شركات األشخاص والتى خضعت للضريبة طبقا ألحكام الباب 

األول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون  وكذا اإليرادات الناتجة من 

أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات األموال أو أعفيت منها بمقتضى 

القانون من مجموع الربح الصافى للمنشأة وذلك بمقدار مجموع اإليرادات 



 

 ٤٥١

من % ١٠المشار إليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف االستثمار بواقع 

 .قيمة تلك اإليرادات 

ة أو العقارات المبنية ويسرى الحكم ذاته على إيرادات األراضى الزراعي 

الداخلة فى ممتلكات المنشأة أو الشركة والتى خضعت لضريبة األطيان أو 

للضريبة على العقارات المبينة أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه 

من %  ١٠اإليرادات من مجموع الربح الصافى للمنشأة أو الشركة بعد استبعاد

 .قيمتها 

 .ويشترط أن تكون هذه اإليرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة  

 .وفى كلتا الحالتين ال يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه اإليرادات  

 ـ يدخل فى وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التى ٣٠مادة  

يستثمرها كل ممول فى مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصى فى 

كات التوصية البسيطة والشريك  فى شركات الواقع شركات التضامن وشر

،وكذلك كل ما  يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجارى لدى 

 .الشركة أو غير ذلك من ايراد 

وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك فى حدود نصيبة  

 .فى الشركة 

وبالنسبة ألرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعى واألرباح الناتجة  

عن عمليات التصدير فانه يدخل منها فى وعاء الضريبة الثمانية آالف جنيه 

% ٨٠األولى من صافى الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل فى الوعاء بنسبة 

 .لنشاط التصدير % ٧٠للنشاط الصناعى و 

دة المنشآت المقيدة ويقصد بالمنشآت الصناعية فى تطبيق حكم هذه  الما 

 فى شأن السجل ١٩٧٧ لسنة ٢٤بالسجل الصناعى وفقا ألحكام القانون رقم 

الصناعى ، وكذلك المنشآت التى ال تخضع ألحكام القانون المشار إليه إذا كانت 



 

 ٤٥٢

تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة فى القوائم التى يصدر بها قرار  من وزير 

 .الصناعة باالتفاق مع وزير المالية 

 ـ إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص ٣١مادة  

آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية 

التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كالهما الظاهر والحقيقى 

 .مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على األرباح 

وفى تطبيق حكم هذه المادة إذا كان للممول الظاهر إيرادات أخرى من  

من هذا القانون باإلضافة إلى األرباح المشار )  ٥(المنصوص عليها فى المادة 

إليها فى هذه المادة ، تحدد الضريبة المستحقة على األرباح بنسبة هذه األرباح 

 .إلى صافى الوعاء المتخذ أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه 

ويعتبر مموال ظاهراً يعمل لحساب الممول الحقيقى المتنازل إليه عن المنشأة  

أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص عالقة 

عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين األصول أو الفروع القصر أو بين 

 .األزواج 

 .صاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف وفى جميع األحوال يجوز ل 

 ـ إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء ٣٢مادة  

 .الضريبة األرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل 

ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول لبعض أوجه النشاط أولفرع أو أكثر  

 .من الفروع التى يزاول فيها نشاطه 

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خالل ثالثين يوما من  

التاريخ الذى توقف فيه العمل واال حسبت األرباح عن سنة ضريبية كاملة ، 

وعليه أيضا خالل ستين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم باقرار مستقبل مبيناً به 

مرفقا به المستندات والبيانات نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف 

 .الالزمة لتحديد األرباح على أن يتضمن االقرار السنوى بيانات هذا االقرار 



 

 ٤٥٣

واذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خالل مدة  

الثالثين يوما المحددة لقيامه باالخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته باالخطار عن 

التوقف خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم باالقرار 

 .خالل تسعين يوما من هذا التاريخ

ويستفيد الشريك الذى لم يقم باالخطار عن التوقف من اخطار غيره من  

 .الشركاء بهذه الواقعة 

ـ  فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل ٣٣مادة  

إليه باخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خالل ثالثين يوما والمتنازل 

 .من تاريخ حصوله واال حسبت األرباح عن سنة ضريبية كاملة 

وعلى المتنازل خالل تسعين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم باقرار مستقل  

مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنهاحتى تاريخ التنازل ومرفقا به 

المستندات والبيانات الالزمة لتحديد األرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج 

بيانات هذا االقرار ضمن االقرار الضريبى السنوى للمتنازل ويكون المتنازل 

والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت 

كذلك عما استحق من ضرائب على األرباح المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل و

 .الرأسمالية التىتتحقق نتيجة هذا التنازل 

 ـ فى تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على ٣٤مادة  

أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون أى تخفيض لألعباء 

 .العائلية ، كما لو كانت هذه األرباح هى عنصر االيراد الوحيد للمتنازل 

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن  

 .الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها 

وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب  

لطلب واال برئت ذمته موصى عليه بعلم الوصول خالل تسعين يوما من تاريخ ا

من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا 

البيان ، وال يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ 



 

 ٤٥٤

 الخاص ببيع ١٩٤٠ لسنة ١١اإلجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .المحال التجارية ورهنها

 .وللمتنازل إليه حق االعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها  

 ـ  يعتبر فى حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التى تقوم ٣٥مادة  

بين األصول والفروع القصر أو بين األزواج أو بين بعضهم البعض ، وتكون 

وتدخل فى األرباح التى تحققها الشركة خاصة باألصل أو الزوج بحسب األحوال 

اقراره مالم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون اخالل بحق الغير 

 . الشريك بالنسبة لحصته فى أرباح الشركة 

وفى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال األشخاص المكونين لها ضامنة  

 .للوفاء  بالضرائب المستحقة 

 الفصل الثالث

 االعفاء من الضريبة

 ـــ

 : ـ يعفى من الضريبة ٣٦مادة  

 .أوال أرباح مشروعات تربية النحل  

أرباح منشآت استصالح أو استزراع األراضى تعفى لمدة عشر سنوات : ثانيا  

 .اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار األراضى منتجة 

ة ويصدر قرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظم 

 .لتحديد التاريخ الذى تعتبرفيه األرض منتجة 

أرباح مشروعات االنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها : ثالثا  

ومشروعات مصايد األسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها 

أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد األسماك من عمليات الصيد ، تعفى لمدة عشر 

 .سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 



 

 ٤٥٥

 ٥٤أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا ألحكام القانون رقم : رابعا  

 . باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ١٩٧٥لسنة 

أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل : خامسا  

صندوق االجتماعى  بانشاء ال١٩٩١ لسنة ٤٠بقرار رئيس الجمهرية رقم 

للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 

 .تاريخ مزاولة النشاط 

 الفصل الرابع

 الخصم واالضافة والتحصيل لحساب الضريب

 ـــ

 الخصم: أوال 

 ـــ

 ـ على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على ٣٧مادة  

عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء 

أو التوريد أو المقاوالت أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص 

نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك 

 :األقساط التى تسدد  لشركات التأمين 

حها ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة ـ  وزارات الحكومة ومصال١ 

والهيئات القومية االقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات 

قطاع األعمال العام وشركات األموال أيا كان شكلها القانونى وأيا كانت القوانين 

المنشأة وفقا ألحكامها وشركات االستثمار الخاضعة لقانون االستثمار الصادر 

 وفروع الشركات األجنبية والجمعيات التعاونية ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠بالقانون رقم 

والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد  التعليمية 

والنقابات والروابط واألندية واالتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر 



 

 ٤٥٦

المكاتب المهنية ومكاتب بالقطاع الخاص والجمعيات على اختالف أغراضها و

التمثيل األجنبية ومنشآت االنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق 

 أو بمقتضى ١٩٧٥ لسنة ٥٤التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم 

 .قوانين أخرى 

ـ  المنشآت األخرى التى يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتى ٢ 

 .يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 

 ـ على الجهات التى تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع ٣٨مادة  

الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التى تستحق على 

 .كل من أشخاص المصدرين 

 االضافة: ثانيا 

 ــــ

 من هذا) ٣٧(من المادة ) ١( ـ على الجهات المبينة فى البند ٣٩مادة  

القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصالت 

زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص لالتجار فيها أو تصنيعها 

أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤالء 

األشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى 

 .تستحق عليه 

) ٣٧(من المادة )  ٢(و ) ١( ـ على الجهات المبينة فى البندين ٤٠مادة  

من هذا القانون أن تضيف نسبة على االيجارات التى تحصلها من المستأجرين 

لألماكن المملوكة لها والمعدة لالتجار  أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية 

وتحصيلها مع االيجارات وبذات إجراءات خدمات أو مأكوالت أو مشروبات 

 .التحصيل وذلك لحساب الضريبة التى تستحق على هؤالء المستأجرين 

 



 

 ٤٥٧

 التحصيل لحساب الضريبة: ثالثا 

 ـــ

ـ  على الجهات التى تمنح تراخيص لالتجار بالجملة فى الخضر ٤١مادة  

والفاكهة والحبوب أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن 

تحصل مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر بأسمه الترخيص وذلك عند إصدار 

الترخيص أو تجديده ، ويحظر على تلك الجهات منح  الترخيص أو تجديده إال 

 .بعد تحصيل هذا المبلغ 

ـ  على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص ٤٢مادة  

ح بتوريدها للبالد لالتجار فيها أو نسبة من قيمةوارداتهم من السلع المسمو

 .تصنيعها لحساب الضريبة التى تستحق عليهم 

وفى حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل  

 .من المتنازل والمتنازل إليه 

ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات  

 .إجراءات تحصيلها

ـ على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص ٤٣مادة  

أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغ عن كل رأس من الذبائح لحساب 

الضريبة المستحقة على أصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ 

 .رأى الوزير المختص

 تجديد أى ترخيص او ـ  على أقسام المرور االمتناع عن إصدار أو٤٤مادة  

نقل أو رخصة ألية سيارة أجرة أو نقل مملوكة ألى شخص من أشخاص القطاع 

الخاص إال بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديدة قرار  من وزير المالية لحساب 

 .الضريبة المستحقة عليه 



 

 ٤٥٨

ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة  

 باصدار ١٩٧٣ لسنة ٦٦لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 

 .قانون المرور 

ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة  

إلى مصلحة الضرائب طبقا لالجراءات ، وخالل المواعيد التى يصدر بتحديدها 

 .ة قرار من وزير المالية بعد االتفاق مع وزير الداخلي

 أحكام عامة: رابعا 

 ــــ

ـ تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط ٤٥مادة  

والجهات وأنواع االيجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم 

واالضافة والتحصيل لحساب الضريبة ،وكذلك المبلغ  أو النسبة التى يجرى 

خصمها أو اضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما ال يجاوز 

من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذى يجب % ٢٠

 .تحصيله قبل الترخيص

من هذا ) ٤٣(إلى ) ٣٧( ـ  على الجهات المذكورة فى المواد من ٤٦مادة  

رائب القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الض

فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى 

بالمبالغ التى خصصت لحساب كل ممول من الممولين المشار اليهم أو قبضت من 

كل منهم خالل الثالثة أشهر السابقة وذلك طبقا لألوضاع واإلجراءات التى يصدر 

 .بتحديدها قرار من وزير المالية 

 ـ على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ ٤٧مادة  

المحصلة طبقا لنظم الخصم واالضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على 

الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خالل اثنى عشر 

 تقم المأمورية بإخطار شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم االقرار ما لم



 

 ٤٥٩

الممول بعناصر ربط الضريبة خالل هذه الفترة ،واال استحق للممول مقابل تأخير 

من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة االثنى عشر )  ١٧٢(يحدد طبقا لحكم المادة 

 .شهراً حتى تاريخ الرد 

على أن يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة  

الضبطية القضائية من االطالع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا 

من هذا القانون وذلك فى الميعاد الذى تحدده ) ١٤٤(لألوضاع المحددة فى المادة 

المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر 

 .المنشأة

اب الثانى من هذا الكتاب ،  ـ ال تسرى أحكام الفصل الرابع من الب٤٨مادة  

على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خالل فترة 

عدم الخضوع أو االعفاء مع التزامها بالخصم واالضافة بالنسبة لمنشآت القطاع 

 .الخاص التى تتعامل معها وفقا لألحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 

 الباب الثالث

 المرتبات وما فى حكمها

 ـــ

 الفصل األول

 اإليرادات الخاضعة للضريبة

 ــــ

 : ـ تسرى الضريبة على ٤٩مادة  

ـ  المرتبات وفى حكمها والماهيات واألجور والمكافآت وااليرادات المرتبة ١ 

التى تدفعها الحكومة المصرية ووحدات " فيما عدا الحقوق التأمينية "لمدى الحياة 

الهيئات العامة وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة اإلدارة المحلية و

 باصدار قانون صناديق ١٩٧٥ لسنة ٥٤والصناديق الخاضعة للقانون رقم 

 بشأن أنظمة التأمين االجتماعى ١٩٨٠ لسنة ٦٤التأمين الخاصة والقانون رقم 

 .الخاصة البديلة ، إلى أى شخص سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج



 

 ٤٦٠

ـ  المرتبات وما فى حكمها والماهيات واألجور والمكافآت وااليرادات ٢ 

التى تدفعها الشركات والمنشآت " فيما عدا المعاشات " المرتبة لمدى الحياة 

والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية واألفراد إلى أى شخص مقيم فى 

 .ى مصرمصر ، وكذلك إلى أى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات أديت ف

ـ  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة فى شركات القطاع ٣ 

 .العام 

ـ  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة من غير المساهمين ٤ 

 .فى شركات قطاع األعمال العام 

 :ـ ما يحصل عليه مقابل العمل االدارى ٥ 

رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون لالدارة فى شركات ) أ (  

المساهمة بالقطاع  الخاص الذين ال تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على 

 .القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس اإلدارة 

المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين ال تزيد مساهمتهم ) ب( 

ة مجلس فى رأس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضوي

 .االدراة

وفى جميع األحوال يشترط أال يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من  

أربعة محددين باألسم ، وفى حدود خمسة آالف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان 

 .ذلك مبلغ ثابتا أو مئوية من صافى الربح أو المبيعات أو غير ذلك 

 الفصل الثانى 

 تحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 ــــ

 ـ تحدد اإليرادات الداخلية فى وعاء الضريبة عن كل جزء من ٥٠مادة  

السنة تم الحصول فيه على أى ايراد من اإليرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته 

 .وعلى أساس االيراد الشهرى بعد تحويله إلى ايراد سنوى 

 يعدل حساب هذا االيراد وفى حالة حدوث تغيير فى االيراد الخاضع للضريبة 

 .من تاريخ هذا التغيير على أساس االيراد الجديد بعد تحويله إلى ايراد سنوى 



 

 ٤٦١

وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها واألجور والمكافآت التى تصرف  

دفعة واحدة فى سنة ما ، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات االستحقاق ويعاد 

حساب االيراد الداخل فىوعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة 

 .على هذا األساس

من هذا القانون تتحدد ) ٦(من المادة ) ٨(ـ فيما عدا ما ورد بالبند ٥١مادة  

اإليرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من 

فيما عدا " لحياة مربات وماهيات وأجور ومكافآت وبدالت وايرادات  مرتبة لمدة ا

وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه " المعاشات 

 :اآلتى 

 جنيها ٤٨٠ـ  ال تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إال فيما يجاوز ١ 

 .سنويا وذلك مع عدم االخالل باالعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة 

ـ  ال تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل االستقبال إال فيما يجاوز ٢ 

 جنيه سنويا ويشترط أال يزيد على المرتب أو المكافأة أو األجر األصلى ٢٥٠٠

 .وذلك مع عدم االخالل باالعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة 

ـ  ال تسرى الضريبة على المبالغ اللتى يتقاضاها العاملون كحوافز انتاج ٣ 

من المرتب أو المكافأة أو األجر األصلى وبشرط أال  % ١٠٠ود وذلك فى حد

 . جنيه فى السنة ٣٠٠٠تجاوز 

 :وتعتبر حوافز انتاج فى تطبيق أحكام هذا البند ما يلى  

المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة ) أ (  

وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز انتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة 

 .لها



 

 ٤٦٢

المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام هذا )  ب( 

القانون لزيادة االنتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها 

 .قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة 

لنقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التى ـ  ال تسرى الضريبة على المزايا ا٤ 

يحصل عليها الخبراء األجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد فى المادة 

من هذا القانون ، وكذلك المصريون العاملون فى مشروعات التعمير ) ٩٠(

 .واستصالح األراضى أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه 

ـ  ال يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب االقليمية ٥ 

 .للشركات والمنشآت األجنبية فىمصر إال ما يقابل نشاطهم فيها 

وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع بدالت طبيعة العمل والتمثيل  

من ) ٣(، ) ٢(، ) ١(واالستقبال وحوافز االنتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 

 .هذه المادةعلى أربعة آالف جنيه سنويا 

 ـ تسرى الضريبة على المبالغ التى تدفع للخبراء األجانب أيا كانت ٥٢مادة  

الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم ألداء خدمات تحت اشرافها بشرط أال تزيد مدة 

 يوما فى السنة متصلة أو منفصلة ، وذلك بغير أى تخفيض ١٨٣استخدام على 

 .سواء لمواجهة التكاليف أو األعباء العائلية 

كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها العاملون الخاضعون  

للضريبة فى وحدات الجهاز االدارى للدولة واالدارة المحلية والهيئات العامة 

ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام والعاملون بكادرات خاصة عالوة على 

 األصلية من أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة ادارية أو وحدة من مرتباتهم

وحدات اإلدارية المحلية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام غير جهات عملهم 

 .األصلى ، وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو األعباء العائلية



 

 ٤٦٣

وفى جميع األحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب  

المختصة خالل الخمسة عشر يوما األولى من كل شهر طبقا للشروط واإلجراءات 

 .التى تحددها الالئحة التنفيذية

 الفصل الثالث 

 االعفاء من الضريبة

 ـــ

ـ  تعفى أجور جميع عمال اليومية بشرط أال يكون استخدامهم ٥٣مادة  

 .بصفة دائمة وأال يكون لهم مورد آخر 

 :ـ  تعفى من الضريبة ٥٤ة ماد 

اشتراكات التأمين االجتماعى وأقساط االدخار التى تستقطع وفقا ألحكام ) أ (  

قوانين التأمين االجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاش واالدخار 

 .الحكومية

اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا ألحكام ) ب( 

  .١٩٧٥ لسنة ٥٤القانون رقم 

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته )  جـ( 

 .ومصلحة زوجته وأوالده القصر 

أال يزيد جملة ما يخصم للممول عن ) جـ(، ) ب(ويشترط بالنسبة للحالتين  

 جنيه أيهما أقل ـ وال يجوز تكرار خصم ذات ١٠٠٠من صافى االيراد أو % ١٥

) ٥(ط واالشتراكات من أى إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة األقسا

 .من هذا القانون 

من اجمالى االيراد الخاضع للضريبة مقابل % ١٠ ـ  يخصم ٥٥مادة  

 جنيه وذلك بعد خصم االشتراكات ٢٠٠٠الحصول على االيراد مضافا إليها مبلغ 

من هذا ) ٥٤(من المادة ) جـ(، ) ب(، ) أ(والمبالغ المنصوص عليها فى البنود 



 

 ٤٦٤

من هذا ) ٨٨(القانون وقبل خصم االعفاء المقرر لألعباء العائلية وفقا للمادة 

 .القانون 

ـ تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات األجر ٥٦مادة  

المخفض واستمارات نقل األثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون 

 .يدية للعاملين بها وأسرهم لغير األعمال المصلحية السكك الحد

ما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات األجر المخفض التى تمنحها شركات  

النقل البرى ، والطيران ، والمالحة البحرية المصرية أو األجنبية التى تعمل فى 

 .مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم 

 الفصل الرابع 

 االقرارات

 ـــ

 القسم األول

 االقرارات التى يلتزم بها صاحب العمل

 ــــ

 ـ يلتزم أصحاب األعمال من األشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين ٥٧مادة  

ممن يعمل لديهم أى من العامين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن 

تحاق يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل ستين يوما من تاريخ االل

 :بالخدمة أو العمل كشف مبينا فيه 

 .ـ  أسماء ومحال اقامة ووظائف العاملين لديهم ١ 

 .ـ  مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم ٢ 

ويجوز أن تحدد الالئحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات  

 .والمنشآت والهيئات والجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر 

 ـ يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو ٥٨مادة  

المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة باإلضافة إلى ما هو 



 

 ٤٦٥

من هذا القانون وفى ذات الميعاد المنصوص ) ٥٧(منصوص عليه فى المادة 

 :عليه فيها كشفا مبينا فيه 

أى شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير ـ  اسم ومحل اقامة ١ 

مجلس ادارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو 

 .كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس اإلدارة أو من الجمعية العامة 

ـ  مقدار كل مبلغ يدفع إلى أى شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال ٢ 

مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من األتعاب 

 .أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة 

ـ يلتزم األفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد ٥٩مادة  

ى مأمورية التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إل

الضرائب المختصة خالل ستين يوما من تاريخ تولد الحق فى االيراد كشفا ببيان 

 .وأسماء ومحال اقامة أصحاب اإليرادات المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها 

 ـ يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على ٦٠مادة  

من هذا القانون خالل ) ٥٩(و ) ٥٨(البيانات المنصوص عليها فى المادتين 

 .أربعين يوما من تاريخ حدوثه

 القسم الثانى

 االقرارات التى يلتزم بها أصحاب المرتبات

 ـــ

 ـ يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر ٦١مادة  

أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود االعفاء المقرر لألعباء 

لية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة العائ

خالل أربعين يوما من تاريخ التحاقه  بالعمل أو من تاريخ تولد حقه فى المرتب 

كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو 

أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال اقامته وأسماء ومحال 

 .اقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له االيراد



 

 ٤٦٦

) ٩١(ـ  يعفى الممول من تقديم االقرار المنصوص عليه فى المادة ٦٢مادة  

من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما فى حكمها وغيرها من اإليرادات 

 من ادراج هذا الدخل المشار المنصوص عليها فى هذا الباب ، كما يعفى الممول

من ) ٩١(إليه فى االقرار الذى يقدمه عن مصادر اإليرادات األخرى طبقا للمادة 

 .هذا القانون

 الفصل الخامس

 تحصيل الضريبة

 ـــ

ـ يلتزم أصحاب األعمال والملتزمون بدفع اإليرادات الخاضعة ٦٣مادة  

للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى 

من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين ) ٥١(المادة 

من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب ) ٩٠(و ) ٥٠(

المختصة خالل الخمسة عشر يوما األولى من كل شهر قيمة ما خصموه من 

 .سابق الدفعات التى أجروها فى الشهر ال

ويجوز أن تحدد  الالئحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات  

والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين 

 .شخص فأكثر 

 ـ إذا  كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع االيراد الخاضع للضريبة ٦٤مادة  

غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فان االلتزام بتوريد 

الضريبة يقع على عاتق مستحق االيراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط 

 .واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية

وتبين الالئحة التنفيذية  كذلك وجبات المستحق إذا كان االيراد الذى يبلغ  

 كل منها على حدة عن مجموعه حد  الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل

 .هذا الحد



 

 ٤٦٧

 الفصل السادس

 االعتراض والطعن

 ـــ

 ـ للممول خالل شهر  من تاريخ تسليم االيراد الخاضع للضريبة ٦٥مادة  

 .يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم الضريبة 

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية  

 .الضرائب المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه 

وتتولى المأمورية فحص الطلب  فإذا تبين لها جدية االعتراضات التى أبداها  

الممول قامت باخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع 

بقا ألحكام المادة بصحة االعتراضات فيتعين عليها احالة الطلب إلى لجنة الطعن ط

من هذا القانون مع اخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم ) ١٥٧(

 .الوصول خالل ثالثين يوما من تاريخ االحالة

 الباب الرابع

 إيرادات المهن غير التجارية

 ـــ

 الفصل األول

 اإليرادات الخاضعة للضريبة

 ـــ

ـ تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من ٦٦مادة  

المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر 

 .األساسى فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر

كما تسرى الضريبة على صافى األرباح الناتجة عن مزاولة المهنة فى  

 .مباشرة الممول للمهنة فى مصر الخارج إذا كان المركز الرئيسى أو الدائم ل

ويطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير  

 .من هذا القانون ) ٥(منصوص عليها فى المادة 



 

 ٤٦٨

 الفصل الثانى

 تحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 ــــ

ـ تحدد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس ٦٧مادة  

 .صافى األرباح خالل السنة السابقة

ويكون تحديد صافى األرباح عغلى أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا  

ألحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف الالزمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم 

القيد واالشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ما عدا 

 . التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانونالضريبة

 ـ يخصم من األرباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار ٦٨مادة  

 : من هذا القانون ،المبالغ اآلتية ) ٦٧(إليه  فى المادة 

 .مقابل االستهالك المهنى % ١٥ـ  ١ 

ـ   المبالغ التى يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة ٢ 

من صافى االيراد وبشرط أال يكون % ١٠بالمعاشات على أال يجاوز ما يخصم 

 .الممول منتفعا باإلعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين االجتماعى 

ـ  أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ٣ 

 صافى االيراد الخاضع من% ١٥ومصلحة زوجته وأوالده القصر ، بحد أقصى 

 جنيه أيهما أقل ، وال يجوز تكرار خصم ذات األقساط من أية ١٠٠٠للضريبة أو 

 .من هذا القانون ) ٥(إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة 

التبرعات المدفوعة او التى تؤول للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية ) أ ( ـ ٤ 

 .والهيئات العامة أيا كان مقدارها 



 

 ٤٦٩

التبرعات واالعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات االجتماعية ) ب( 

المصرية المشهرة طبقا ألحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات 

 .من صافى الربح السنوى % ٧الخاضعة الشراف الحكومة فى حدود 

من المنصوص وال يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى  

 .من هذا القانون) ٥(عليها فى المادة 

مقابل جميع التكاليف % ٢٥ ـ يخصم من اجمالى ايراد الممول ٦٩مادة  

من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من ) ٦٧(المنصوص عليها فى المادة 

واقع الدفاتر والمنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات 

الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن األرباح الفعلية للممول وتكاليف 

 .مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة

 .ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية  

 من هذا القانون إذا كان ٢٨وفى تطبيق احكام هذا الباب يسرى حكم المادة  

 .ممول ممسكا دفاتر منتظمة ال

من هذا القانون ) ٩٠( ـ استثناء من السعر المحدد فى المادة ٧٠مادة  

 :وبغير أى تخفيض على ما يلى %  ٢٠تفرض ضريبة بسعر 

اجمالى كل مبلغ يدفع مكافأة عن االرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من ) أ (  

 .جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا

اجمالى كل مبلغ يحصل عليه األجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية ) ب( 

 .مهنة أو نشاط من المهن واألنشطة الخاضعة ايراداتها  للضريبة 

وعلى األفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة  

وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خالل الخمسة عشر يوما األولى من كل شهر مع 

لمبالغ التى دفعت خالل الشهر السابق طبقا لالجراءات واألوضاع التى بيان ا



 

 ٤٧٠

وال يقدم عن اإليرادات المنصوص عليها فى هذه . تحددها الالئحة التنفيذية 

 .من هذا القانون ) ٩١(المادة االقرار المنصوص عليه فى المادة 

 الفصل الثالث

 االعفاء من الضريبة

 ــــ

 :ـ يعفى من الضريبة ٧١مادة  

 .ـ  المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون ١ 

ـ  الجمعيات وما فى حكمها التى ال ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود ٢ 

 .نشاطها االجتماعى أو العلمى أو الرياضى 

ـ  المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة الشراف احدى وحدات الجهاز ٣ 

 .القطاع العام االدارى للدولة أو 

ـ  أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى ٤ 

مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثالث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، وال 

يلزمون بالضريبة إال اعتبارا من أول الشهر التالى النقضاء مدة االعفاء سالفة 

الذكر مضافا إليها مدة التمرين والتى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات 

الخدمة العامة أو التجنيد أو االستدعاء لالحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء 

مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة لالعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول 

. المهنة ألول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خسمة عشر عاما 

ن االعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم ويشترط لسريا

 .يكن هذا الغير متمتعا باالعفاء 

ـ  أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقاالت الدينية والعلمية والثقافية ٥ 
واألدبية، فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة الخراجه فى صورة 

 .مرئية أو صوتية 



 

 ٤٧١

ـ  أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن ٦ 
مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصال لتوزيعها على الطالب وفقا للنظم واألسعار 

 .التى تضعها الجامعات والمعاهد
ـ  أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من انتاج مصنفات فنون ٧ 

 .التصوير والنحت والحفر
ـ إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه يدخل فى وعاء ٧٢مادة  

الضريبة األرباح التى تحققت خالل المدة التى مارس فيها المهنة أو النشاط فقط، 
 .ويسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة ألى سبب آخر

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خالل ثالثين يوما من  
 .تاريخ االنقطاع واال حسبت األرباح  عن سنة كاملة

وعلى الممول أيضا خالل تسعين يوما من تاريخ االنقطاع أن يتقدم باقرار  
مستقل مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ االنقطاع مرفقا به المستندات والبيانات 

 . هذا االقرار الالزمة لتحديد ايراداته على أن يضمن االقرار السنوى بيانات
واذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول ، أو إذا توفى الممول خالل مدة  

الثالثين يوما المحددة لقيامه باالخطار عن التوقف يلتزم ورثته باالخطار عن 
التوقف خالل ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم باالقرار خالل 

 .تسعين يوما من هذا التاريخ 
 الفصل الرابع

 التزامات الممولين
 ـــ

ـ  يلتزم الممول بامساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من ٧٣مادة  

المأمورية المختصة ، وأن يقيد فيه يوما بيوم كل اإليرادات وكذلك التكاليف 

 .والمصروفات الفعلية الالزمة لمباشرة المهنة 

مستحقا له بسبب ممارسة وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغا  

المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة ايصاال 

موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا االيصال 

 .من دفتر ذى قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول 



 

 ٤٧٢

 .ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب  

 الفصل الخامس

 الخصم والتحصيل لحساب الضريبة

 ــــ

 الخصم: اوال 

أن تخصم من ) ٣٧( ـ  على الجهات المنصوص عليها فى المادة ٧٤مادة  

كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى 

إذا كان المبلغ المدفوع يقل % ١٠ب الضريبة تحدد بقرار من وزير المالية لحسا

 .إذا زاد على ذلك % ١٥عن خمسمائة جنيه و 

 التحصيل لحساب الضريبة: ثانيا 

 ـ على أقالم كتاب المحاكم على اختالف درجاتها عند تقديم صحف ٧٥مادة  

دعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، وعلى مأموريات الشهر العقارى عند التأشير 

على المحررات بالصالحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية 

 .وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر

 ـ على كل مستشفى يقوم به أى طبيب باجراء عملية جراحية ٧٦مادة  

ساب لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لح

 .الضريبة المستحقة على الطبيب الذى أجرى العملية 

 ـ على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة ٧٧مادة  

التخليص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير 

المالية عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة وذلك لحساب الضريبة المستحقة 

 .على المخلص 

 أحكام عامة: ثالثا 
من )  ٧٧(إلى ) ٧٤( ـ على الجهات المشار إليها فى المواد من ٧٨مادة  

هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة 
الضرائب فى موعد  أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع 

كل ممول أو حصلت منه خالل الثالثة بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب 



 

 ٤٧٣

أشهر السابقة وذلك  طبقا لألوضاع واإلجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار  
 .منه 
ـ على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ ٧٩مادة  

المحصلة طبقا لنظم الخصم واالضافة أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على 
الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب وذلك خالل اثنى عشر 
شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم االقرار ما لم تقم المأمورية باخطار 
الممول بعناصر ربط الضريبة خالل هذه الفترة واال استحق الممول مقابل تأخير 

نون ابتداء من نهاية مدة االثنى من هذا القا) ١٧٢(يحدد طبقا ألحكام المادة 
عشر شهرا  حتى تاريخ الرد ، على أن يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة 
الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من االطالع على ما لديه من دفاتر 

من الميعاد الذى ) ١٤٤(ومستندات ومحررات وفقا لألوضاع المحددة فى المادة 
تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر 

 .المنشأة 
 ـ  التسرى أحكام هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين ٨٠مادة  

 .للضريبة أو المعفيين منها طوال فترة عدم الخضوع أو االعفاء 
 الباب الخامس

 إيرادات الثروة العقارية
 ـــ

 الفصل األول 
 اإليرادات الخاضعة للضريبة

 ــــ

 :ـ تشمل اإليرادات الخاضعة للضريبة ما يلى ٨١مادة  

 .ـ  إيرادات األراضى الزراعية ١

 .ـ إيرادات العقارات المبنية ٢

 

 الفصل الثانى

 تحديد اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 ـــ



 

 ٤٧٤

 من ٣٦ ـ مع عدم االخالل باالعفاء المقرر بالبند ثانيا من المادة ٨٢مادة  

 :هذا القانون 

ـ  يحدد ايراد األراضى الزراعية على أساس القيمة االيجارية المتخذة ١ 

أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقوعد المنصوص عليها فى القانون رقم 

مقابل % ٢٠ الخاص بضريبة األطيان ، وذلك بعد خصم ١٩٣٩ لسنة ١١٣

 .جميع التكاليف

يل البستانية من حدائق الفاكهة ـ تحدد إيرادات االستغالل الزراعى للمحاص٢ 

المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثالثة أفدنة أو من نباتات 

الزينةوالنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا 

وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن 

انشاء المشاتل للمنفعة الخاصة ألصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة 

 لسنة ١١٣االيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 

 . الخاص بضريبة األطيان ، إذا كان حائز الغراس مستأجراً لألرض١٩٣٩

أما إذا كان حائز الغراس مالكا لألرض فتحدد اإليرادات على أساس مثلى  

مة االيجارية وال تدخل فى وعاء الضريبة اإليرادات المنصوص عليها فى القي

 .من هذه المادة ) ١(البند 

من القيمة االيجارية مقابل جميع % ٢٠وفى جميع األحوال يخصم   

 .التكاليف

ويصدر قرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار  

 .أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية 

ويحدد صافى اإليرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان  

 .مالكا لألرض أو مستأجراً لها ويكون باطال أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك 



 

 ٤٧٥

وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة فى األراضى الصحراوية وذلك لمدة  

 . التاريخ الذى تعتبر فيه األرض منتجة عشر سنوات تبدأ من

ويعتبر الممول وزوجه وأوالده القصر حائزاً واحداً للغراس فى تطبيق حكم  

هذه المادة وتحدد اإليرادات بأسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو 

 .لألوالد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب األحوال

ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا لألرض أو مستأجراً لها بأن يقدم إلى  

مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع 

 .أشجار الفاكهة خالل شهر من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة 

ت الطبية كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتا 

او العسكرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خالل شهرين من تاريخ بدء 

 .الزراعة

وفى حالة ازالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة  

 .بواقعة االزالة خالل شهر من تاريخ االزالة 

ـ تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة االيجارية ٨٣مادة  

 ٥٦المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 

مقابل جميع % ٢٠ بشأن الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم ١٩٥٤لسنة 

التكاليف فضالً عن القيمة اإليجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو 

 .وأسرته 

قرير حق االنتفاع معاملة اإليرادات الناتجة من وتعامل اإليرادات الناتجة من ت 

 .األموال المملوكة ملكية تامة 

 ـ  يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية ٨٤مادة  

 من هذا القانون على أساس االيراد ٨٣و٨٢المنصوص عليها فى المادتين 

 .الفعلى بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية 



 

 ٤٧٦

ويجب أن يقدم هذا الطلب خالل الفترة المحددة لتقديم االقرارات السنوية وأن  

يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون 

. 

 الفصل الثالث 

 التحصيل لحساب الضريبة

 ـــ

يد  ـ على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أطيانا زراعية يز٨٥مادة  

من ) ١(مجموع صافى ايراداته من قيمتها االيجارية المنصوص عليها فى البند 

من هذا القانون على حد االعفاء المقرر لألعباء ) ٨٣(، والمادة ) ٨٢(المادة 

من هذا القانون أداء مبالغ تحت ) ٨٨(العائلية المنصوص عليها  فى المادة 

) ٩٠(حساب الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين تحسب وفقا ألحكام المادة 

من المادة ) ٢(من هذا القانون بعد خصم الضرائب العقارية طبقا لحكم البند 

 .من هذا القانون ) ٨٧(

ويلتزم المالك بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية واألراضى الزراعية التى  

لضريبة يمتلكها  وقيمتها االيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل ا

على العقارات واألراضى لزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار 

 إليها وذلك على النموذج الذى تحدده الالئحة التنفيذية 

وتؤدى هذه المبالغ فى مكتب التحصيل الذى قدم إليه البيان طبقا لالجراءات  

 .واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية

وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سنداً للوفاء بالضريبة   

 .فى حدود المبالغ المثبتة بها

وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكى العقارات المبنية واألطيان الزراعية  

المشار اليهم واخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤالء المالكين وتوريد 



 

 ٤٧٧

حساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب المبالغ التى تحصلها كل ثالثة أشهر تحت 

 .وذلك خالل الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثالثة أشهر المشار إليها 

 ـ  تقوم مأموريات الضرائب العقارية  بتحصيل مبلغ تحت حساب ٨٦مادة  

الضريبة المستحقة على اإليرادات الناتجة من االستغالل الزراعى للمحاصيل 

البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو 

العطرية أومشاتل المحاصيل البستانية ويكون تحصيل هذه المبلغ مع مراعاة 

 لسنة ١١٣المساحة المعفاة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 

 الخاص بضريبة األطيان إذا كان حائز الغراس مستأجرا لألرض ، وعلى ١٩٣٩

 .ساس مثلى الضريبة المشار اليهااذا كان حائز الغراس مالكا لألرض أ

وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه المبالغ فى ذات المواعيد  

المحددة لتحصيل ضريبة األطيان وبذات اجراءاتها وتوريدها إلى مأموريات 

 .الضرائب المختصة وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية 

 الفصل الرابع

 أحكام متنوعة

 ـــ

يعفى الممول الذى يقتصر دخله على إيرادات الثروة ) ١( ـ ٨٧مادة  

العقارية ولم يتجاوز مجموع صافى دخله منها حد االعفاء المقرر لألعباء 

 .من هذا القانون ) ٩١(العائلية من تقديم االقرار المنصوص عليه فى المادة 

ده الممول من الضرائب العقارية فى جميع األحوال يستنزل ما سد) ٢( 

 الخاص بضريبة األطيان ١٩٣٩ لسنة ١١٣األصلية المفروضة بالقانون رقم 

 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب األحوال من ١٩٥٤ لسنة ٥٦ورقم 

الضريبة المستحقة عليه ألحكام الكتاب األول من هذا القانون وبما ال يزيد على 

 .هذه الضريبة 

 الباب السادس

 أحكام عامة



 

 ٤٧٨

 ــ

 الفصل األول 

 االعفاء من الضريبة

 ـــ

 : ـ تكون حدود االعفاء المقرر لألعباء العائلية على النحو التالى ٨٨مادة  

 . جنيها سنويا للممول األعزب ١٤٤٠)  ١( 

 جنيها سنويا للممول المتزوج وال يعول أوالدا أو غير المتزوج ١٦٨٠)  ٢( 

  .ويعول ولداً أو أكثر

 . جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر ١٩٢٠)  ٣( 

فإذا تجاوز صافى الدخل السنوى حد اإلعفاء سالف الذكر فال تسرى الضريبة  

 .إال على ما يزيد على هذا الحد

واذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما فى حكمها فيخصم االعفاء  

المقرر لألعباء العائلية من المرتبات وما فى حكمها أوال ثم يستكمل حد االعفاء 

من ) ٥( من المادة ٥ ، ٤ ، ٢من اإليرادات األخرى المنصوص عليها فى البنود 

 .هذا القانون 

 ـ يشترط فى تحديد االبن المعال أو االبنة المعالة أال يكون أيهما قد ٨٩مادة  
ل التعليم أال يكون قد بلغ الحادية والعشرين ، أو إذا كان طالبا بإحدى مراح

تجاوز الثامنة والعشرين ، أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب ، أو إذا كانت 
 .االبنى غير متزوجة أو غير عاملة

ويعتبر فى حكم الولد المعال أى من األبوين بشرط أن يعولهما الممول فعال  
 .وأن يكون عائلهم الوحيد 

وال يسرى حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو اإليرادات التى يتم ربط  
 .الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت 

 الفصل الثانى
 سعر الضريبة



 

 ٤٧٩

 ـــ
من هذا القانون يحدد سعر الضريبة ) ٨٨( ـ بعد اعمال حكم المادة ٩٠مادة  

 :على الوجه اآلتى 
 %٢٠ جنيه ٢٥٠٠حتى : ...   ...    ...     ... الشريحة األولى  
 %.٢٧ جنيه ٧٠٠٠ جنيه ـ ٢٥٠٠أكثر من : ة الثانية الشريح 
 %.٣٥ جنيه ١٦٠٠٠ جنيه ـ ٧٠٠٠أكثر من : الشريحة الثالثة  
 %.٤٠ جنيه ٢٧٠٠٠ جنيه ـ ١٦٠٠٠أكثر من : الشريحة الرابعة  
 %.٤٥ جنيه ٦٨٠٠٠ جنيه ـ ٢٧٠٠٠أكثر من : الشريحة الخامسة 
 %.٤٨ جنيه ـ             ٦٨٠٠٠أكثر من : الشريحة السادسة  
وبالنسبة لاليرادات من المرتبات وما فى حكمها وغيرها من اإليرادات   

المنصوص عليها فى الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها 
 .فيما زاد على ذلك % ٣٢ جنيه و ٥٠٠٠٠حتى % ٢٠

 الفصل الثالث
 االقرارات والدفاتر

 ـــ

 من هذا ٨٧ ، ٧٠ ، ٢٢ ، ١٤كام المواد  ـ مع عدم االخالل بأح٩١مادة  

القانون على الممول أن يقدم اقراراً مبينا به اإليرادات والتكاليف وصافى األرباح 

والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى 

 .من هذا القانون ووفقاً ألحكامه " ٥"من المادة ) ٥(، ) ٤(، ) ٢(البنود 

ويقدم االقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى ليه بعلم الوصول إلى  

مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة على النموذج الذى تحدد 

 .الالئحة التنفيذية 

 .وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع االقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه  

) ٩١(االقرار المشار إليه فى المادة ـ  يلتزم الممول الذى لم يقدم ٩٢مادة  

من % ٢٠من هذا القانون فى الميعاد بتسديد مبلغ اضافى للضريبة يعادل 

 .الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى 



 

 ٤٨٠

ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم االتفاق بين الممول والمصلحة دون  

 .االحالة إلى لجان الطعن 

ـ  إذا كان الممول قاصرا أو محجوراً عليه أو غائبا التزم النائب أو ٩٣مادة  

الولى أو الوصى أو القيم بحسب األحوال بتقديم االقرار المشار إليه فى المادة 

 .من هذا القانون وسداد الضريبة المستحقة من واقعه ) ٩١(

ـ  فى حالة وفاة الممول خالل السنة يجب على الورثة أو وصى ٩٤مادة  

من هذا القانون ) ٩١(فى أن يقدم االقرار المشار إليه فى المادة التركة أو المص

عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خالل تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن 

 .يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة 

ـ  على الممول الذى تنقطع اقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم ٩٥مادة  

من هذا القانون قبل انقطاع اقامته ) ٩١(االقرار المنصوص عليه فى المادة 

 .بستين يوما على األقل ما لم يكن هذا االنقطاع لسبب مفاجئ خارج عن ارادته 

ـ على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعى أن يرفق باالقرار الذى ٩٦مادة  

علق بايراداته فيما يت) ٩١(يقدمه إلى مصلحة الضرائب وفقا ألحكام المادة 

المدرجة باالقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة 

من حساب األرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية وأن تكون مستندة إلى 

الدفاتر والسجالت والمستندات التى يصدر بها قرارات من وزير المالية وذلك فى 

 :كل من األحوال التالية 

ـ  إذا كان رأس مال النشاط التجارى أو الصناعى يزيد على عشرين ألف ١ 

 .جنيه وفقا للعقد أو السجل التجارى أو الصناعى 

ـ  إذا تجاوز صافى ربح هذا النشاط وفقا آلخر اقرارا أو ربط نهائى عشرة ٢ 

 .آالف جنيه سنويا 



 

 ٤٨١

ألف مائة "ـ  إذا تجاوز رقم أعمال النشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ٣ 

 " .جنيه فى السنة

ـ  فى تطبيق حكم المادة السابقة يجب أن تكون بنود االقرار ٩٧مادة  

الخاصة بالنشاط التجارى أو الصناعى والحسابات والبيانات والوثائق المرفقة به 

 بمزاولة مهنة المحاسبة ١٩٥١ لسنة ١٣٣معتمدة وفقا ألحكام القانون رقم 

والمراجعة ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وأن الفحص تم طبقا ألساليب وأصول 

 .وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها 

ـ  يكون االلتزام بإمساك الدفاتر والسجالت والمستندات المشار ٩٨مادة  

من هذا القانون عن السنة التالية ) ٩٦(من المادة ) ٣(، ) ٢(إليها فى البندين 

ار أو تم خاللها الربط النهائى أو تجاوز فيها رقم للسنة التى قدم عنها االقر

 .أعمال النشاط التجارى أو الصناعى المبلغ المشار إليه بحسب األحوال 

ـ ال يعتد باالقرار الخاص بممولى النشاط التجارى أو الصناعى ٩٩مادة  

الذى يقدم إلى المأمورية المختصة على خالف األحكام السابقة وكما ال يكون 

للبيانات والوثائق المرفقة به على خالف هذه األحكام أية حجية أمام مصلحة 

 .الضرائب 

 ـ تكون العبرة فى الدفاتر والسجالت والمستندات التى يمسكها ١٠٠مادة  

الممول بأمانتها ومدى اظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا ألصول 

 .المقررة فى هذا الشأنالمحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد 

ويقع عبء االثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم االعتداد بالدفاتر متى  

 .كانت مملوكة على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة 

من هذا ) ٩٦( ـ فى غير األحوال المنصوص عليها فى المادة ١٠١مادة  

من هذا ) ٩١(القانون يلتزم الممول بأن يبين فى اقراره المشار إليه فى المادة 

 .القانون ما يقدره ألرباحه أو خسائره وما يستند عليه فى هذا التقدير من أسس 



 

 ٤٨٢

ويقدم االقرار المشار إليه فى هذه المادة على النموذج الذى تحدده الالئحة  

 .التنفيذية أو على أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به 

د باالقرار الذى يقدم للمأمورية المختصة على خالف وفى جميع األحوال ال يعت 

 .ذلك

 ـ يلتزم الممول الذى يزاول مهنة غير تجارية بأن يرفق باالقرار ١٠٢مادة  

من هذا القانون جميع المستندات التى تتحددها ) ٩١(المنصوص عليه فى المادة 

 .الالئحة التنفيذية 

 الفصل الرابع

 إجراءات ربط الضريبة

 ـــ

 ـ تربط الضريبة على األرباح الحقيقية الثابتة من واقع االقرار ١٠٣مادة  

 .المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 

وللمصلحة تصحيح االقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم االعتداد باالقرار  

 .وتحديد اإليرادات أو األرباح بطريق التقدير 

اً من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر  ـ إذا كان االقرار معتمد١٠٤مادة  

من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء ) ١٠٠(وفقا ألحكام المادة 

 .االثبات فى حالة عدم االعتداد باالقرار 

فإذا توافر لدى مصلحة الضرائب من األدلة ما يثبت عدم مطابقة االقرار  

المشار إليه للحقيقة ، كان لها فضال عن تصحيح االقرار أو تعديله أو عدم 

االعتدا به وتحديد اإليرادات أو األرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ 

 ٥٠٠من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره % ٥اضافى للضريبة بواقع 

 .جنيه 



 

 ٤٨٣

ويضاعف هذا المبلغ االضافى فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية  

 إلى ثالثة أمثاله عند تكرار المخالفة فى أية سنة من السنوات مباشرة ويزاد

 .التالية للسنة التالية 

وفى جميع األحوال يشترط لزيادة المبلغ االضافى سبق اخطار المصلحة  

 .للممول بالربط النهائى األولى وعناصره وأوجه مخالفة اقراره للحقيقة 

أما إذا كان عدم مطابقة اإلقرار للحقيقة راجعاً إلى استعمال احدى الطرق  

من هذا القانون فيكون تحديد ) ١٧٨(االحتيالية المنصوص عليها فى المادة 

األرباح فى هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون اخالل بالعقوبات المنصوص 

 .من هذا القانون ) ١٧٨(عليها فى فى المادة 

لممول بكتاب  ـ على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر ا١٠٥مادة  

موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى 

موافاتها كتابة بمالحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته 

المأمورية وذلك خالل شهر من تاريخ تسليم االخطار ويتم ربط الضريبة على 

 :النحو اآلتى 

إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية ) أ (  

الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن، كما تكون الضريبة واجبة 

 .األداء 

إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم )  ب( 

و التعديل بالرد فى الميعاد على ماطلبته المأمورية من مالحظات على التصحيح أ

 .أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها 

ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد  

من هذا ) ١٥٧(له فيه ميعاد ثالثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا ألحكام المادة 

 .القانون



 

 ٤٨٤

فإذا وافق الممول على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح  

 .الربط نهائيا

أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخالف إلى لجنة الطعن وال تكون  

الضريبة واجبة األداء إال فى حالة عدم رد الممول فى الميعاد على ما أجرته 

 .المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير 

دم الممول االقرار والمستندات وفقا ألحكام المواد ـ إذا لم يق١٠٦مادة  

من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر ) ١٠٢(، ) ١٠١(، ) ٩٦(، )٩١(

عليه رأى المأمورية وتكون  الضريبة واجبة األداء ويكون للممول ابداء 

مالحظاته على هذا التقدير خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه االخطار وللممول 

من هذا ) ١٥٧(أن يطعن فى التقدير وفقا لالجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 .القانون

ـ ال يحتج فى مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة ١٠٧مادة  

بالتصرفات التى تتم بين األصول والفروع أو بين الزوجين خالل السنة الخاضع 

ة لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض ايرادها للضريبة والسنوات الخمس التالي

 .أو بغير عوض وسواء أنصبت على أموال ثابتة أو منقولة 

وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة واألوالد القصر من أى مصدر غير  

الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو األصل خالل سنة التملك والسنوات 

الخمس التالية لها وتعتبر هذه األموال ضامنة ألداء الضريبة المستحقة نتيجة 

 .الضافتها ايراداتها 

فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو األوالد القصر من غير  

 .أموال الزوج أو األصل ، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك 

 الفصل الخامس

 أداء الضريبة



 

 ٤٨٥

 ـــ

ة أو على أقساط بحيث ال  ـ يكون تحصيل الضريبة دفعة واحد١٠٨مادة 

 .تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 

واذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل  

الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه 

 .تقسيطها على مدة أطول بحيث ال تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية

ـ على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد ١٠٩مادة  

خالل ستين يومامن تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور 

 .قرار لجنةالطعن أو حكم من المحكمة االبتدائية 

 ـ على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها ١١٠مادة  

لمبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك ا

خالل ثالثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الورد واال استحق عليها 

من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة ) ١٧٢(مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 

 .الثالين يوما حتى تاريخ الرد 

ـ  تفرض ضريبة سنوية على صافى األرباح الكلية لشركات ١١١مادة  

األموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها بما فى ذلك األرباح الناتجة عن 

مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة ، وتسرى 

 :الضريبة على 

ت المسئولية ـ  شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذا١ 

 أو الخاضعة ألية ١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الخاضعة ألحكام القانون رقم 

قوانين أخرى وغيرها من األشخاص االعتبارية األخرى ، فيما عدا الخاضعين 

 .ألحكام الكتاب األول من هذا القانون

 .ـ  بنوك وشركات ووحدات القطاع العام ٢ 



 

 ٤٨٦

ـ  البنوك والشركات والمنشآت األجنبية التى تعمل فى مصر سواء أكانت ٣ 

أصلية لو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك 

والشركات والمنشآت بالنسبة لألرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها فى 

 .مصر

ـ  الهيئات العامة وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة بالنسبة لما ٤ 

للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة تزاوله من نشاط خاضع 

 .الوطنية بوزارة الدفاع 

  ـ١١٤مادة  

ـ  خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة اآلالت والمعدات الجديدة التى ٣ 

تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها الستخدامها فى االنتاج وذلك اعتبارا 

من تاريخ االستخدام فى االنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب االستهالكات 

المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة وعشرين فى المائة 

المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر 

وسجالت ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالى الحقيقى لها 

ألصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين ومنتظمة من حيث الشكل وفقا ل

 .والقواعد المقررة فى هذا الشأن 

 ـ كل ما يدفع ألعضاء مجالس اإلدارة والمديرين وأعضاء مجالس ١٠ 

 من هذا القانون ١١١الرقابة فى الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة 

من مرتبات ومكافآت وأجور وبدالت حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية 

وغيرها من البدالت أو الهبات األخرى على اختالف أنواعها وذلك كله بشرط أن 

تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقا ألحكام الكتاب األول من هذا 

 .القانون أو معفاه منها



 

 ٤٨٧

 ـ تخصم إيرادات رؤوس األموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة ١١٨مادة  

اخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها  فى المادة المهنة والد

من المادة ) أوال(من هذا القانون والتى خضعت للضريبة وفقا للبند ) ١١١(

أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى الذى )  مكررا١١١(

تسرى عليها الضريبة على أرباح شركات األموال وذلك بمقدار مجموع اإليرادات 

 % ١٠المشار إليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف االستثمار بواقع 

من قيمة تلك اإليرادات وبشرط أن تكون هذه اإليرادات داخلة فى جملة إيرادات 

 .الشركات أو الجهة 

ويسرى الحكم ذاته على إيرادات األراضى الزراعية أو العقارات المبنية  

شركة أو الجهة والتى خضعت لضريبة األطيان أو الضريبة الداخلة فى ممتلكات ال

على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه 

اإليرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على أرباح 

من اجمالى تلك اإليرادات وفى الحالتين ال % ١٠شركات األموال بعد استبعاد 

 .يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه اإليرادات

ـ  يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط ال تجاوز ١٢٧مادة  

 .عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 

واذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل  

 الضرائب أو من ينيبه الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة

 .تقسيطها على مدة أطول بحيث التزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية

من هذا ) ١١١( من المادة ٣، ١وتسرى على الجهات المبينة فى البندين  

القانون أحكام الخصم واالضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص 

 .عليها فى الفصل الرابع من الباب الثانى من الكتاب األول من هذا القانون 



 

 ٤٨٨

ـ يكون اإلعالن المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة ١٤٩مادة  

 .اإلعالن الذى يتم عادة بالطرق القانونية

ويكون اإلعالن صحيحا قانوناً سواء تسلم الممول اإلعالن من المأمورية  

ته المختار المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل اقام

 .الذى يحدده 

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر اعالنه بإحدى الطرق المشار  

إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم اإلعالن يثبت ذلك بموجب محضر 

يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر 

ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة بحسب األحوال مع لصق 

 .صورة منه على مقر المنشأة 

واذا ارتد اإلعالن مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف  

على عنوان الممول يتم اعالن الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد اجراء 

 الضبطية التحريات الالزمة بمعرفة أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة

 .القضائية 

ويعتبر النشر على الوجه السابق واالعالن فى مواجهة النيابة العامة اجراء  

 .قاطعا للتقادم 

ويكون للممول فى الحاالت المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعةمن  

أو ) ١٥٧(هذه المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين 

من هذا القانون بحسب األحوال وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ توقيع ) ١٦١(

 .الحجز عليه وإال أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا 

  ـ ١٥٦مادة  

 .ـ  عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة ١ 



 

 ٤٨٩

ـ  دخول إيرادات غير خاضعة للضريبة ما لم ينص القانون على خالف ٣ 

 .ذلك

من هذا القانون يكون ) ٦٥(ـ مع عدم االخالل بحكم المادة ١٥٧مادة  

للممول خالل ثالثين يوما من تاريخ اخطاره بربط الضريبة فى االحوال 

والفقرة )  ١٠٦(والمادة ) ١٠٥(من المادة ) ب(المنصوص عليها فى الفقرة 

من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه فى ) ١٢٥(من المادة ) ٢(

من هذا ) ١٤٩(األحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 

القانون أن يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا 

. 

ويرفع الطعن بصحيفة من ثالثة صور يودعها الممول المأمورية المختصة  

لمأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت وتسلم احداها للممول مؤشرا عليها من ا

المأمورية ملخص الصحيفة فى دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخالف مع بيان 

 .أساس تقدير المصلحة لألرباح وعناصر ربط الضريبة 

وعلى المأمورية خالل ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها  

إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخالف واالقرارات والمستندات المتعلقة به 

وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخالف على لجنة 

 .الطعن 

فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض األمر   

كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى 

 أيام من تاريخ عرض األمر عليه أو وصول خطاب رئيس اللجنة خالل عشرة

الممول إليه أن يطلب من المأمورية احالة الخالف إلى اللجنة خالل خمسة عشر 

يوما على األكثر واال جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ 



 

 ٤٩٠

عشرة جنيهات على األقل واخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية 

 .اداريا

 .ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه 

ويجوز للجوز للجنة عند رفض الطعن الزام الطاعن بغرامة التقل عن عشرة  

 .جنيهات وال تزيد على خمسين جنيها 

ـ تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية ١٦٠مادة  

ت الحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس األصوات وفى حالة تساوى أصوا

ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خالل أسبوعين على األكثر من 

 .تاريخ صدورها

وتلتزم اللجنة بمراعاة األصول والمبادئ العامة الجراءات التقاضى ويعلن كل  

من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون 

الضريبة واجبة األداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ،وال يمنع 

 .الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة االبتدائية من أداء الضريبة 

ـ يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون ١٦٦مادة  

ذا لم يتم أداؤها مستحقا من الضرائب من واقع االقرارات المقدمة من الممول إ

فى المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون اقرار 

 .الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ

وللمصلحة أيضا حق تويع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ االضافية للضريبة  

 من هذا القانون ١٥٤، ١٥٢، ١٢١، ١٠٤، ٩٢المنصوص عليها فى المواد 

 ١٨٩ ، ١٨٨، ١٨٦وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 

 ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢، ١١، ١٠من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد 

٧٦، ٧٤، ٧٠، ٦٤، ٦٣، ٤٨، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨ ، ٣٧ ،

ملتزم  مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول ال١١١، ٧٨، ٧٧



 

 ٤٩١

بأداء المبالغ االضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد باألداء فى المواعيد المحددة 

 .ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك 

ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى هذه المواعيد قرار ادارى من الموظفين  

 .الذين من حقهم توقيع األوراق ويكون هو سند التنفيذ

وال يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار إليه فى هذه المادة بحق مصلحة  

 .الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة 

 :ـ يستحق مقابل تأخير على ١٧٢مادة  

ـ  ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة األداء من واقع ١ 

 .االقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها 

ر اعتباراً من الشهر التالى النتهاء مدة شهر على تاريخ ويسرى مقابل التأخي 

اخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد ألداء الضريبة 

 .من واقع االقرار 

ـ  ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التى ينص القانون على حجزها من ٢ 

المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا 

 .ألحكام هذا القانون 

% ١وفى جميع األحوال المبينة فى هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع  

عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر 

 .أو جنيه كامل 

 لها بمقتضى ـ يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق١٧٤مادة  

هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى النتهاء األجل المحدد 

 . من هذا القانون١٢٢ و ١٢١و ٩١لتقديم االقرار المنصوص عليه فى المواد 

وعالوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع  

هذه المدة باالخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على 



 

 ٤٩٢

الممول بأداء الضريبة أو باالحالة إلى لجان الطعن واذا اشتمل وعاء الضريبة 

العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فان االجراء القاطع لتقادم 

 .الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل 

ممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت ـ يسقط حق ال١٧٥مادة  

بغير حق بمضى خمس سنوات وذلك فيما عدا األحوال المنصوص عليها فى 

 . من هذا  القانون١٢٥، ١٢٤، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣المواد 

وتبدأ هذه المدة من تاريخ اخطار الممول بربط الضريبة واذا عدل الربط بدأت  

مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالربط بالمعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب 

الذى يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد 

الزيادة التى أداها وال يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إال من تاريخ اخطار 

 .الممول بقرار المصلحة بكتاب  موصى عليه بعلم الوصول 

التقادم بالنسبة للحاالت المنصوص عليها بالمادة ـ تبدأ مدة ١٧٦مادة  

) ١٥٥(من هذا القانون من تاريخ تقديم اقرار الثروة ، وبالنسبة للمادة ) ١٣١(

 .من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة لالقرار الشامل لكافة عناصر التركة 

وال تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم االخطار المنصوص  

من هذا القانون إال من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة ) ١٣٣(عليه فى المادة 

 .النشاط 

وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ  

المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخالف على تحديد الكيان القانونى 

ددهم ، وكذلك بسبب الخالف على مشاركة للمنشأة أو تحديد  الشركاء وع

من هذا القانون من تاريخ ) ٣٥(الزوجة أو األوالد القصر تطبيقا لحكم المادة 

 .الفصل نهائيا فى الخالف



 

 ٤٩٣

ـ يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز ستة أشهر ١٨٤مادة  

 جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين ١٠٠وبغرامة ال تقل عن 

وال يزيد على ثالثة أمثال ما لم % ٥٠العقوبتين فضال عن تعويض ال يقل عن 

) ١٠(والفقرة الثانية من المادة ) ٩(يؤد من الضريبة فىحالة مخالفة حكم المادة 

) ١٨(والفقرة األخيرة من المادة ) ١٣(والفقرة األولى من المادة ) ١٢(والمادة 

 .من هذا القانون) ٦٣(والمادة 

 . العقوبة فى حالة العود خالل ثالث سنواتوتضاعف 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز ستة ) أوال( ـ ١٨٥مادة  

 جنيه مؤجر الوحدة ٥٠٠ جنيه وال تجاوز ١٠٠أشهر أو بغرامة ال تقل عن 

المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجراً لها الذى ال يقوم بتبليغ مأمورية 

الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد االيجار مفروشا 

ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة االيجار مفروشا 

 .والقيمة االيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاووز ستة أشهر أو بغرامة ) ثانيا( 

 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز ٥٠٠ جنيها وال تجاوز ٥٠ تقل عن ال

الغراس سواء كان مالكا لألرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية 

الضرائب المختصة البيانات واالخطارات المنصوص عليها فى الفقرتين 

 . من هذا القانون ٨٢من المادة ) ٢(األخيريتين من بند 

 ٥٠٠ جنيه وال تجاوز ٢٠٠يعاقب بغرامة ال تقل عن ) أوال(ـ ١٨٧مادة  

 :جنيه فى الحاالت اآلتية 

 من هذا ١٣١ـ  عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة ١ 

القانون فى الميعاد وفى حالتى الربط االضافى المنصوص عليهما فى المادتين 

 . من هذا القانون١٥٤ ، ١٥٢



 

 ٤٩٤

 من هذا ١٤١، ١٤٠قرار المنصوص عليه فى المادتين ـ  عدم تقديم اال٢ 

 .القانون فى الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك 

ـ  االمتناع عن تقديم الدفاتر واألوراق والمستندات المنصوص عليها فى ٣ 

 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما ١٤٥ ، ١٤٤المادتين 

 من هذا القانون وكذلك إذا ١٤٢تطلبه من بيانات منصوص عليها فى المادة 

 من ٧٣امتنع صاحب المهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار اليهما فى المادة 

 .هذا القانون 

 .ـ   عدم الحصول على البطاقة الضريبية ٤ 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه فى ) ثانيا( 

  .٩١ والمادة ٣٢ة الفقرة الثالثة من المادة حالة مخالف

 .وتضاعف الغرامة فى حالة العود خالل ثالث سنوات 

 جنيه فى حالة ٥٠٠ جنيها وال تجاوز ٥٠يعاقب بغرامة ال تقل عن ) ثالثا( 

، ٧٤، ٤٦ ، ٤٤ ، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨ ، ٣٧مخالفة أحكام المواد 

 . من هذا القانون ٧٨، ٧٧ ، ٧٦، ٧٥

 جنيه فى حالة عدم امساك الممول الدفاتر ٣٠٠يعاقب بغرامةمقدارها ) رابعا( 

 . من هذا القانون ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٧٣المنصوص عليها فى المواد 

 .وتضاعف الغرامة فى حالة العود خالل ثالث سنوات 

 جنيه فى ٢٠٠ جنيه وال تجاوز ١٠٠يعاقب بغرامة ال تقل عن ) خامسا( 

 من هذا ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٢٩اد حالةمخالفة أحكام المو

القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء 

 .الغرامة

 جنيه فى حالة ٢٠٠ جنيها وال تجاوز ٥٠يعاقب بغرامة ال تقل عن ) سادسا( 

والفقرةاألخيرة من ) ١٠(والفقرة األولى من المادة ) ١٤(مخالفة أحكام المادة 



 

 ٤٩٥

) ١٣(والفقرة الثانية من المادة ) ١١( مكررا والمادة ١١١رابعا من المادة 

، ٦٤، ٦٠، ٥٩، ٥٨ ، ٥٧ ، ٣٣والمواد ) ٣٢(والفقرة الرابعة من المادة 

 من هذا القانون وتضاعف الغرامة فى حالة ١٧٧ والفقرة الثانية من المادة ١٤٨

 .العود خالل ثالث سنوات

 جنيه مالك ٢٠٠ جنيها وال تجاوز ٢٠قل عن يعاقب بغرامة ال ت) سابعا( 

العقار أو المسئول عن ادارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى 

 .العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة 

 جنيه صاحب ١٠٠ جنيها وال تجاوز ٢٠يعاقب بغرامة ال تقل عن ) ثامنا( 

المهنة إذا أغفل قيد أى مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه أى مبلغ االيصال 

 . من هذا القانون٧٣المنصوص عليه فى المادة 

وال يزيد على ثالثة أمثال ما لم % ٢٥ـ يحكم بتعويض ال يقل عن ١٨٩مادة  

والفقرة األولى من المادة ) ١٤(يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة 

 من هذا ١١ مكررا والمادة ١١١لمادة والفقرة األخيرة من رابعا من ا) ١٠(

 .القانون

 ـ يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو ١٩٠مادة  

يورد إلى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا ألحكام 

و ٧٠(و )٤٤(و ) ٤٣(و ) ٤٢(و ) ٤١(و ) ٤٠(و ) ٣٩(و) ٣٨(و ) ٣(المواد 

من هذا القانون مع الزام المخالف ) ٧٨(و) ٧٧(و ) ٧٦(و ) ٧٥(و ) ٧٤(

بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفى حالة 

 .العود يضاعف التعويض 

وفى جميع األحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه  

 . بتوريدهابالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التى يلزم المخالف

 )المادة الخامسة(



 

 ٤٩٦

يضاف إلى مواد الكتاب الثانى من قانون الضرائب على الدخل الصادر  

 ٤:  مكررا والبنود ١١١ مادة جديدة برقم ١٩٨١  لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

 من هذا الكتاب نصوصها ١٢٠للمادة ) ٢( مكررا ٤و ) ١( مكررا ٤مكررا و 

 .اآلتية 

من المادة ) أ( مكرراً ـ تسرى الضريبة بالسعر المحدد فى البند ١١١مادة  

من هذا القانون وبغير أى تخفيض لمواجهة أية تكاليف على اإليرادات ) ١١٢(

 :اآلتية 

ما تنتجه رؤوس األموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات الشركات أو : أوال  

غيرها من هذا القانون من العوائد و) ١١١(الجهات المنصوص عليها فى المادة 

من هذا القانون غير المتصلة ) ٦(من اإليرادات المنصوص عليها فى المادة 

 .بمباشرة المهنة سواء كانت هذه اإليرادات محققة فى مصر أو فى الخارج 

 :ما تحصل عليه الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية من : ثانيا  

ـ  العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من ١ 

 .مكافآت التسديد ومن األنصبة إلى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين 

ـ  عوائد القروض على اختالف أنواعها التى تصدرها أوتعقدها الحكومة ٢ 

 .أو وحدات اإلدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأى صفة كانت 

ثناء حياة ـ  أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهالكات لرأس المال أ٣ 

الشركة أو عوائد تصفية ناتجة عن مساهمتها فى شركات أو منشآت أجنبية ال 

تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج وال تخضع للضريبة على 

 .أرباح شركات األموال  

وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أواستهالك حصص التأسيس أو  

 .حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها



 

 ٤٩٧

ـ  العوائد وااليرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية ٤ 

 .وغيرها من القيم المالية األجنبية 

المبالغ التى تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها فى البند : ثالثا  

 المتصلة بمباشرة من هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير) أوال(

المهنة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغالل أو أداء على 

 .اختالف أنواعها وصورها سواء تحققت هذه المبالغ فى مصر أو فى الخارج 

ما يدفع ألى شخص فى الخارج من غير األشخاص الطبيعيين من : رابعا  

العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس األموال المنقولة المنصوص عليها فى المادة 

والتى تتحقق فى مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ على سبيل العمولة ) ٦(

أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغالل أو أداء 

 .على اختالف أنواعها وصورها 

ى المادة وفى جميع األحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها ف 

من هذا القانون سواء كانت دافعة لاليرادات والمبالغ المنصوص عليها ) ١١١(

فى هذه المادة أو مستفيدة بها ، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى 

مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا لالجراءات واألوضاع التى 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات األموال التى  

مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى 

 .المواعيد وطبقا لالجراءات واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية 

  ـ ١٢٠مادة  

كات  مكررا ـ ما تنتجه األسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشر٤ 

من هذا القانون من أرباح فى ) ١١١(والجهات المنصوص عليها فى المادة 

مقابل مساهمتها فى شركة مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه اإليرادات 



 

 ٤٩٨

من قيمتها مقابل نصيبها فى مصاريف وتكاليف االستثمار % ١٠بعد خصم 

وبشرط أن تكون الشركة المساهمة األخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة على 

 .أرباح شركات األموال أو أن تكون معفاة منها

 . من هذه المادة ٤ ، ٣وال يسرى حكم هذا البند فى حالة تطبيق البندين  

ـ األرباح والعوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة األجنبية ) ١( مكررا ٤ 

استمرارها التى تلتزم الشركات المصرية للتأمين واعادة التأمين بايداعها وب

مودعة فى الخارج طبقاً للقوانين األجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين 

ضمان يوازى حصتها فى المخصصات الفنية أو أى التزامات أخرى ناشئة عن 

 .عمليات التأمين أو إعادة التامين

وال يسرى هذا االعفاء إال إذا ثبت أن القيم المنقولة األجنبية مودعة فى  

 .الخارج وال تتمتع به متى زال االلزام بااليداع 

وتطبق هذه األحكام على  شركات التأمين التى تعمل فى بالد ال توجب  

قوانينها الزام تلك الشركات بايداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى 

أو غيره من أنواع االحتياطى وباستمرارها مودعة لهذه األغراض على أن تحدد 

لمالية التى تودع كضمان أو احتياطى آخر لمواجهة الحوادث أو االخطار القيم ا

 .بقرار من وزير المالية بعد االتفاق مع وزير االقتصاد

ـ ما تنتجه رؤوس األموال المنقولة المنصوص عليها فى ) ٢( مكررا ٤  

 :من هذا القانون من اإليرادات اآلتية ) مكرراً ١١١(المادة 

ـ  العوائد المستحقة على األرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا ١ 

 .التفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل 

ـ  عوائد القروض والتسهيالت االئتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو ٢ 

وحدات اإلدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر 

 .خارج جمهورية مصر العربية



 

 ٤٩٩

ـ  العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد األجنبى والجنية ٣ 

 .المصرى والحسابات الخاصة بالنقد األجنبى

ـ  عوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع ٤ 

العام أو الخاص بما اليزيد على معدل العائد الذى يقرره البنك المركزى المصرى 

علىالودائع لدى البنوك آلجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح 

السندات المشار إليها لالكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه 

 .السندات مقيدة فى سوق األوراق المالية 

ـ  عوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات ٥ 

% ٥٠ التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من التى تصدرها البنوك

والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى متى كان إصدار هذه السندات بهدف 

 .تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية

ـ  عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة إلشراف البنك ٦ 

 .المركزى المصرى وبصناديق توفيق البريد 

  ـ المزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن ٧ 

 .طريق السحب الذى تجريه شركات التأمين أو االدخار 

 )المادة السادسة(

يصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل ثالثة  

 هذه القرارات يستمر أشهر من تاريخ نشره فىالجريدة الرسمية والى أن تصدر

 .العمل باللوائح المعمول بها حاليا فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 )المادة السابعة(

 . من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ١٥٠تلغى المادة  

كما تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت بالكتاب الثالث من قانون  

 .الضرائب على الدخل المشار إليه 



 

 ٥٠٠

 )المادة الثامنة(

تسرى أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول  

 .الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 

وبالنسبة اليرادات النشاط التجارى والصناعى وايرادات المهن غير التجارية  

انون اعتباراً من السنة الضريبية وايرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا الق

 أو السنة المالية المنتهية خاللها متى كان تاريخ انتهائها الحقا لتاريخ ١٩٩٤

 .العمل بهذا القانون

 )المادةالتاسعة(

مع  مراعاة أحكام المادة السابقة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  

 .ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )م١٩٩٣ديسمبر سنة ٣١(هـ ١٤١٤ رجب سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٠١

 ١٩٩٤ لسنة ١قانون رقم 

  (*)فى شأن الوزن والقياس والكيل 

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :د أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وق 

 الفصل األول

 وحدات الوزن والقياس والكيل

 ـــ

 :ـ الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى ١مادة  

الوحدات األساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية واألمبير والدرجة ) أ (  

 .كلفن والقنديلة والمول

وحدات الوزن وقياس األطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى ) ب( 

 .الملحق بهذا القانون ) ١(الجدول رقم

أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس األطوال والكيل المبينة ) جـ( 

 .الملحق بهذا القانون) ٢(بالحدول رقم 

المشار إليه باضافة ) ٢(ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم  

 .أو بحذف بعض الوحدات 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات ـ تحتفظ ٢مادة  

الملحق بهذا ) ٢(المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم 

القانون على نحو يحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآالف 

                                                           
 .١٩٩٤ يناير سنة ٢٠ فى ٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٠٢

وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا ألحكام هذا 

 .القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له 

 الفصل الثانى 

 أجهزة وآالت وأدوات الوزن والقياس والكيل

 ـــ

 ـ تحدد بقرار من الوزير المختص باالتفاق مع وزير الصناعة ٣مادة  

الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآالف وأدوات الوزن ولقياس والكيل وشكل 

 .زة واآلالت واألدوات األختام التى تدمغ بها تلك األجه

 ـ يحظر بيع أجهزة وآالت وأدوات الوزن والقياس والكيل أو ٤مادة  

عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إال إذا كانت قانونية ومدموغة 

 .وصحيحة وفقا ألحكام هذا القانون 

 ـ تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآالت وأدوات ٥مادة  

الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى 

الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول ) ٣(الجدول رقم 

 .الملحق به ) ٤(رقم 

ويجوز للوزير المختص باالتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب  

 ).٣(المصلحة تعديل الجدول رقم 

وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة األجهزة واآلالت واألدوات غير صحيحة  

عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة األجهزة واآلالت 

 .واألدوات التى ال يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت األجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو  

فى الحاالت التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده 

الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات االنتقال والمشار ونحوها 



 

 ٥٠٣

وفقا لما يقدره رئيس المصلحة ، وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات 

ا إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد ال يجاوز المعايرة بعد  انتهاء الالزم منه

خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإال استحق عليه 

مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج 

 .المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طناً كامالً 

ـ تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآالت وأدوات الوزن والقياس والكيل ٦مادة  

دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا لالجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير 

 .المختص 

 ـ تحدد المواصفات والشروط الخاصة باألجهزة واآلالت المعدة ٧مادة  

 والقنديلة ، والمول ، أو لقياس وحدات الثانية واألمبير ، والدرجة كلفن ،

الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص باالتفاق مع وزير الصناعة ، 

كما تتم معايرة هذه األجهزة واآلالت وفقا لألوضاع ومقابل  الرسوم التى يحددها 

 .جنيها) ٥٠(الوزير المختص بقرار منه على أال تجاوز هذه الرسوم 

 ـ ال يجوز دمغ أجهزة واآلت وأدوات الوزن والقياس والكيل إال إذا ٨مادة  

 :توافر الشروط اآلتية 

أن تكون األجهزة وآالالت واألدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى ) أ (  

) ٣(يصدر بها قرار من الوزير المختص باالتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة 

. 

و طاقتها أو سعتها بأرقام أن يثبت عليهامرتبتها وحمولتها أو مقاسها أ) ب( 

 .وحروف عربية ثابتة وظاهرة 

ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة  

 .العربية أكبر حجما وأبرز مكانا 



 

 ٥٠٤

أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبةالى ما لم يسبق ) جـ(  

 .دمغه من هذه األجهزة واآلالت واألدوات

أو أحدهما ) ب ، جـ(وللجهة القائمة على المعايرة التجاوزعلى الشرطين  

 .وذلك بالنسبة لألجهزة التى ال يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك

 .ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا 

 ـ يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ ٩مادة 

ح أو ضبط أو تركيب أجهزةوآالت وأدوات الوزن المصوغات والموازين باصال

والقياس والكيل التى يرغب فى اصالحها وذلك مقابل رسوم االصالح والضبط 

والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط أال تزيد هذه الرسوم على 

 .ثالثمائة جنيه للجهاز أو اآللة الواحدة 

 ـ حددت رسوم معايرة أجهزة وآالت وأدوات الوزن والقياس ١٠مادة  

 .الملحق بهذا القانون) ٤(والكيل فى الجدول رقم 

ـ يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآالت ١١مادة  

وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان 

بتعدد األمكنة التى واحد وال تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم 

 .تتم فيها المعاينة أو بتعدد األيام التى تستغرقها هذه المعاينة 

. ويستحق رسم المعاينة باإلضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة  

 .وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص

ـ ال يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل ١٢مادة  

أجهزة أو آالت وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إال بعد 

عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على االفراج عنها 

بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى 

 ) .٨(المادة 



 

 ٥٠٥

 للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما  ـ ال يجوز١٣مادة  

يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آالت أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين على صالحيتها لالستعمال بصفة قانونية إال باالتفاق مع 

 .هذه المصلحة وذلك للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص

الملحق بهذا ) ٥(ـ يكون التعامل فى األصناف المبينة بالجدول رقم ١٤مادة  

القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير 

المختص تعديل هذا الجدول باضافة أو بحذف بعض األصناف أو بتعديل الوحدات 

 .المقررة لها 

 الفصل الثالث

 القياس والكيلتنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و

 ـ يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة ١٥مادة  

 .دمغ المصوغات والموازين 

ويصدر هذا الترخيص لمدة ال تقل عن ثالث سنوات طبقا لألوضاع والشروط  

واإلجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط 

 :اآلتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده 

 .أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة : أوال  

أال يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى : ثانيا  

جنحة مخلة بالشرف واألمانة أو فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذاالقانون أو 

ائم المنصوص عليها فى القانونين القرارات الصادرة تنفيذاً له أو فى احدى الجر

 ١٩٤١ لسنة ٤٨ بشأن العالمات والبيانات التجارية ، و ١٩٣٩ لسنة ٥٧رقم 

 .بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما  لم يكن قد رد إليه اعتباره 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة : ثالثا   



 

 ٥٠٦

أن يكون حاصالت على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار : رابعا  

من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح 

 .فى اإلمتحان الذى تحددهع المصلحة المذكورة لهذا الغرض 

 .أن تتوافر فيه اللياقة الطبية الالزمة لمباشرة المهنة : خامسا  

خيص أو عند ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء اإلمتحان أو عند طلب التر 

تجديده ، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما ال يزيد على عشرين 

 .جنيها 

 .ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد  

ـ يحظر ممارسة مهنة صناعة أو اصالح أجهزة وآالت وأدوات ١٦مادة  

 .الوزن والقياس والكيل إال بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين 

ويصدر هذا الترخيص لمدة ال تقل عن ثالث سنوات طبقا لألوضاع والشروط  

واإلجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط 

 .فى طالب الترخيص عند طلبه ) ١٥(المنصوص عليها فى المادة 

لوزير المختص بشرط أال ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من ا 

 .يجاوز عشرين جنيها عند أداء اإلمتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده 

 .ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد  

 الفصل الرابع

 العقوبات

 ــ

ـ يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من ١٧مادة  

الدرحة الثالثة التخصصية على األقل ـ من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات 

والموازين الذى يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ـ صفة الضبطية 

القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات 



 

 ٥٠٧

 دخول األماكن المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون

التى توجد بها أجهزة وآالف وأدوات الوزن والقياس والكيل ـ فيما عدا األماكن 

 .المخصصة للسكن ـ وضبط ما يوجد منها مخالفا ألحكامه  

 ـ يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ١٨مادة  

خمسين جنيها وال تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف 

 . أو القرارات المنفذة لهما ١٦ أو ١٥أحكام احدى المادتين  

وفى جميع األحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآالت وأدوات الوزن أو القياس أو  

 .الكيل المضبوطة 

 ـ يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة ١٩مادة  

اوز ثالثمائة جنيه أو بإحدى هاتين وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تج

العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد االستعمال لغرض البيع أجهزة أو آالت 

أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير 

 .مشروعة مع علمه بذلك 

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو  

من المشتغلين بصناعة أو اصالح تلك األجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو 

 .من أمناء شئون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس 

كما  يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييراً فى أجهزة أو آالت أو أدوات  

 .الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة 

يع األحوال تضبط األجهزة واآلالت واألدوات المستعملة فى الوزن أو وفى جم 

 .القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها 

ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات  

من ثمن المضبوطات المبيعة لمن % ٢٥التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 

 .قاموا بضبطها ومعاونيهم 



 

 ٥٠٨

ـ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ٢٠مادة  

خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون 

تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية ألعمالهم على النحو الوارد فى المادة 

أجهزة وآالت وأدوات سواء بمنعهم من دخول األماكن الموجودة بها ) ١٧(

 .الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى 

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل شخص  مكلف بمراقبة تنفيذ  

أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك األحكام نتيجة الشتراكه مع المخالف 

بأية صورة من صور االشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن 

 .المراقبة أو االبالغ عن أية مخالفة 

 ـ فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة ٢١مادة  

أخرى ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة ال تزيد على ستة 

أشهر وبغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تجاوز  مائتى جنيه أو بإحدى هاتين 

وفى جميع الحاالت تضبط أجهزة وآالت وأدوات الوزن والقياس . لعقوبتين ا

 .والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها

ومع ذلك ففى حالة ضبط األجهزة واآلالت واألدوات غير  المدموغة لدى  

شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو اصالحها أو الوزانين أو 

. أمناء الشئون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها 

ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم مثلى الرسوم المقررة للمعايرة ، كما 

 ).٥(تستحق رسوم المعاينة ومصروفات االنتقال والمشال طبقا للمادة 

ـ تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى ٢٢مادة  

 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٠ ، ١٩ المادتين

 بشأن العالمات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها ١٩٣٩ لسنة ٥٧

 . بشأن قمع الغش والتدليس ١٩٤١ لسنة٤٨فى القانون رقم 



 

 ٥٠٩

 ـ ال تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد مقررة ٢٣مادة  

 .فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر 

 الفصل الخامس

 أحكام عامة

 ـــ

 

ـ تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة ٢٤مادة  

وآالت وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية ، كما يحظر 

لمصلحة على هذه الجهات بيع هذه الجهات بيع هذه األصناف إال بمعرفة ا

 .المذكورة 

 ـ تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية ٢٥مادة  

مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل 

 .نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية 

من قيمة رسوم المعايرة % ١٠ ـ يحصل رسم اضافى مقداره ٢٦مادة  

الملحق بهذا القانون عن آالت الوزن ) ٤(والدمغ الموضحة بالجدول رقم 

والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها 

، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد 

 .آالالت المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين

صرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث ال يجاوز ويتم ال 

 .من اجمالى الحصيلة % ٥٠المخصص للحوافز 

 بشأن الوزن والقياس والكيل ١٩٧٦ لسنة ٦٩ـ يلغى القانون رقم ٢٧مادة  

 .، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 



 

 ٥١٠

ـ يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا ٢٨مادة  

 .القانون فيما ال يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له 

ـ يصد الوزير المختص اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا ٢٩مادة  

 .القانون خالل الستة األشهر التالية لصدوره 

ويعمل به من اليوم  ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ٣٠مادة  

 .التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )م١٩٩٤ يناير سنة ١٢الموافق (هـ ١٤١٤ رجب سنة ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك 



 

 ٥١١

 )١(جدول رقم 

 وحدات الوزن والقياس والكيل

 ـــ

 :تعريف الوحدات األساسية لألطوال واألوزان : أوال 

 من أطوال الموجه ١٦٥٠٧٦٣,٧٣ـ  المتر هو وحدة الطول ويساوى  ١ 

 د لذرة الكريتون ٥ ، ١٠ ب ٢لإلشعاع الناتج  من االنتقال بين مناسيب  الطاقة 

 . فى الفراغ ٨٦

هو وحدة الكتلة وهو االمام الدولى للكيلو جرام ويمثل : ـ  الكيلو جرام ٢ 

من االيريديوم % ١٠من البالتين ، % ٩٠ة مركبة من باالسطوانة من سبيك

محفوظة بالمكتب الدولى للموازين والمقاييس بباريس ، وقطر هذه األسطوانة 

 .مم٣٩وطولها متساويان ومقدار كل منهما يقرب من 

 :مشتقات وحدات الوزن وقياس األطوال والكيل : ثانيا 

تشتق وحدات الوزن ومقياس األطوال والكيل من األجزاء والمضاعفات  

 ).٢(العشرية والمشتقات لهذه الوحدات األساسية طبقا للجدول رقم 

 :معادلة بعض المقاييس  : ثالثا 

  :مقاييس المسطحات لألراضى الزراعية) أ ( 

 . متر مربع ٤٢٠٠,٨٣٣= الفدان  

 . متر مربع ١٧٥,٠٣٤٧=  من الفدان ١/٢٤= القيراط  

 . متر مربع ٧,٢٩٣١١=  من القيرط ١/٢٤= السهم  

  :مقاييس مسطحات الجلود)  ب(

 . ديسميتر مربع ٩,٢٩= القدم المربع  

  :مقاييس الحجم للسوائل)  جـ(

  سنتيمتر مكعب١٠٠٠= اللتر  



 

 ٥١٢

 

 :فى مقاييس األطوال : رابعا 

 .تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ 

 ١/١٠٠٠المقاييس المعدنية ) أ ( 

 ١/٥٠المقاييس غير المعدنية )  ب(

 .يسمح بنصفها فى حالة العجز عند التفتيش فقط 

 :فى مكاييل السوائل : خامسا 

 .تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ   

 ١/٥٠أقل من لتر ) أ ( 

 ١/١٠٠ لترات ٥لتر إلى أقل من )  ب(

 ١/٢٠٠ لترات فما فوق ٥)  ج(

 .يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط 



 

 ٥١٣

 

 

 :فى أجهزة قياس السوائل : سابعا 

مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكياً أو ذات األوعية التىتشغل ) أ (  

 :يدويا وآالت تسليم الزيوت 

 .يسمح لها بذات التفاوتات المحددة لمكاييل السوائل  

عدادات الوقود السائل المستخدمة فى تموين السفن والطائرات )  ب( 

 :وفناطيس النقل 

عند التفتيش وعند الدمغ  ١/٥٠٠يسمح لها بالتفاوت بالزيادة بنسبة قدرها  

 .وبنصفها بالعجز عند التفتيش فقط 

% ٢يسمح لها بالتفاوت بالزيادة أو العجز بنسبة : عدادات المياه )  جـ( 

 .عند التفتيش أو عند الدمغ 

 :فى آالت كيل الغاز : ثامنا 

بالزيادة أو العجز عند التفتيش وعند الدمغ % ٥ا يسمح بالتفاوت بنسبة قدره 

 .لعدادات الغاز



 

 ٥١٤

 رسوم معايرة مقاييس األطوال بالقرش: ثالثا 
 جنيه قرش 

............................................المقاييس التى ال تزيد على متر 
١٠ - 

...................................المقاييس التى تزيد على متر إلى مترين 
٢٠ - 

........... مترا لألشرطة المعدنية ٣٠المقاييس التى تزيد على مترين إلى 
- ١ 

....... مترا لألشرطة غير المعدنية٣٠المقاييس التى تزيد على مترين إلى 
- ١ 

........ متر لألشرطة المعدنية١٠٠ مترا إلى ٣٠المقاييس التى تزيد على 
- ٢ 

..... متر لألشرطة غيرالمعدنية١٠٠ مترا إلى ٣٠المقاييس التى تزيد على 
- ٢ 

 رسوم معايرة مكاييل السوائل بالقرش: رابعا 
................................كاييل الزجاجية بمختلف سعادتها حتى لترالم

٢٠ - 

..............................المكاييل غير الزجاجية التى ال تزيد على لتر  
١٥ - 

  لترات٥المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية من لتر إلى 
٢٥ - 

  لترات٥المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية أكثر من 
٦٠ - 

 رسوم معايرة أجهزة السوائل بالقرش والجنيه: خامسا 
.......................مضخات الوقود السائل ذات األوعية التى تعمل يدويا

٢ ٥٠ 

...............................مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكياً
- ٤ 

................ لتر٢٠ قرشا عن كل ٥٠عيارات وصهاريج البترول بواقع 
- - 

......................................................عدادات الوقود السائل
- ٨ 

..........................................٣م١٠عدادات المياه حتى تصرف 
١ ٥٠ 

................................٣م١٠ عدادات المياه ذات التصرف أكثر من
- ٢ 

 رسوم معايرة عدادات الغاز وقياس المسافات بالقرش: سادسا  
...............................................................عدادات الغاز

١ ٥٠ 

 عدادات سيارات األجرة
- ٢ 

     دون إخالل برسم فحص العداد وأحوال استحقاقه طبقاً لما نص عليه قانون المرور الصادر 
 . والئحته التنفيذية ١٩٧٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 



 

 ٥١٥

 
 )٥(جدول رقم 

 وحدات التعامل فى بعض األصناع
وحدات التعامل  

 كيلو جرام
  

 ٤٥.........................................................البصل
 ١٥٠.........................................................القمح
 ١٥٥.........................................................الفول

 ١٤٤..............................................الفول المجروش
 ٧٥...............................................الفول السودانى
 ١٦٠...............................................العدس الصحيح

 ١٤٨.............................................العدس المجروش
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 )٥(جدول رقم ) تابع(

 وحدات التعامل فى بعض األصناع

 

وحدات التعامل  

 كيلو جرام

 

 ٢٠٠.................................................األرز المبيض

 ٩٤٥ )ضريبة(األرز الشعير 

 ٣٠٠..................................................األرز الشعير

 ١٦٠................................................البسلة الناشفة

 ٥٨........................................................القرض

 ١٥٧,٥..................)القنطار المترى ويعادل وزن( القطن الزهر 

 ٥٠ )القنطار المترى ويعادل وزن( القطن الشعر 

 ٢٠ )االردب المترى ويعادل وزن( بذرة القطن

 ٥...............................الخضر والفاكهة بجميع أنواعها
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 ١٩٩٤ لسنة ٢انون رقم ق

 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٣٩الصادر بالقانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 من قانون التعليم الصادر بالقانون ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٦يستبدل بنصوص المواد  

 : ، النصوص اآلتية ١٩٨١ لسنة ١٣٩رقم 

ـ تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد اجبارية ٢٦مادة  

ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعداد المواد االختيارية التى يتعين 

على الطالب أن يجتازها بنجاح ، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس 

 . للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس األعلى للجامعات األعلى

من هذا القانون يجرى ) ٢٣( ـ مع عدم االخالل بحكم المادة ٢٨مادة  

اإلمتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين ، 

 .األولى فى نهاية السنة الثانية واألخرى فى نهاية السنة الثالثة 

ويسمح للطالب فى نهاية كل مرحلة بالتقدم لإلمتحان فى المواد المقررة بها  

 .وذلك فى امتحان واحد أو اثنين 

ويسمح بالتقدم لإلمتحان فى كل مادة من المواد لكل من أتم دراسة المناهج  

المقررة لها بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويجوز للطالب 

                                                           
 .١٩٩٤ يناير سنة ٢٠الصادر فى ) أ ( تابع  (٣الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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لخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التقدم لهذا اإلمتحان من ا

 .التعليم

ويحدد  وزير التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعى المواد  

التى يجرى اإلمتحان فيها بالنسبة لكل مرحلة ومناهجها وخططها وتنظيم 

االمتحانات ، وشروط وضوابط التقدم لها وتحديد النهايات الصغرى والكبرى 

 .لدرجات المواد الدراسية 

وفى جميع األحوال يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة  

 .الثانوية العامة رسما ال يجاوز ثالثين جنيها ، يحدده وزير التعليم 

ويمنح الناجحون فى جميع المواد المقررة للدراسة فى المرحلتين المشار  

هذه المادة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة اليهما فى الفقرة األولى من 

،ويحسب للطالب فى نتيجة الثانوية العامة أعلى الدرجات التى حصل عليها فى 

سنتين متتاليتين تم اجتيازهما بنجاح ، ما لم يكن بينهما فاصل بسبب وقف القيد 

أو عدم دخول االمتحانات فى مادة أو أكثر لعذر مقبول ، ويحدد وزير التعليم 

 .بقرار منه شروط وقف القيد وقواعد تنظيم قبول االعذار 

من هذا القانون ، ومع مراعاة ) ٢٤( ـ استثناء من حكم المادة ٢٩مادة  

الفقرة األخيرة من المادة السابقة ، يحق للطالب أن يتقدم العادة اإلمتحان فى 

أى مواد أخرى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى 

يرغب التقدم إليها من جديد ألى عدد من االمتحانات ، على أن يؤدى رسم دخول 

اإلمتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول 

اإلمتحان ، والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما  ال يجاوز مائتى جنيه ، للتقدم 

 .للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 

 )المادة الثانية (

تسرى أحكام هذا القانون على من يكون مقيداً اعتباراً من العام الدراسى  

 . بالصف الثانى بالتعليم العام ٩٤/١٩٩٥

ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون، على الطالب  

 ، والمقيدين ٩٣/١٩٩٤لدراسى المقيدين بالصف الثانى الثانوى فى العام ا
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 ، وذلك ٩٤/١٩٩٥، ٩٣/١٩٩٤بالصف الثالث الثانوى فى العامين الدراسيين 

 .٩٦/١٩٩٧حتى نهاية العام الدراسى 

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يرخص وزير التعليم للطالب الذين استنفدوا  

عدد مرات التقدم المتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة قبل العمل بهذا 

القانون، فى التقدم لإلمتحان مرة أخرى أو أكثر على أن يتحمل الطالب رسما 

 .قدره مائة جنيه عن كل مرة 

 )المادة الثالثة(

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

 .نشره

 .قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من  

 )م١٩٩٤ يناير سنة ٢٠الموافق (هـ ١٤١٤ شعبان سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك 



 

 ٥٢٠

  ١٩٩٤ لسنة ٣قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ٦٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن الرقابة على المعادن الثمينة 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 من ٣١، ٢٩، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١يستبدل بنصوص المواد  

 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، النصوص ١٩٧٦ لسنة ٦٨القانون رقم 

 :اآلتية 

 :يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون " ـ ١مادة  

ضة والبالتين وتكون على هيئة مشغوالت الذهب والف: ـ  بالمعادن الثمينة ١ 

 .أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة 

كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على األقل على : ـ  بالمشغوالت الذهبية ٢ 

من ) جزء من األلف(سهما ) ثالثمائة وخمسة وسبعين (٣٧٥ قراريط أو ٩

 .الذهب النقى

كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على األقل على : ـ  بالمشغوالت الفضية  ٣ 

 .من الفضة النقية) جزء من األلف (سهم ) ستمائة (٦٠٠

كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على األقل : ـ  بالمشغوالت البالتينية ٤ 

 .من البالتين النقى ) جزء من األلف (سهما ) ثمانمائة وخمسين (٨٥٠على 

                                                           
 .١٩٩٤ فبراير سنة ٣ فى ٥الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٢١

كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من : ـ  باألصناف ذات العيار الواطى ٥ 

جزء من (سهم ) ستمائة (٦٠٠تسعة قراريط من الذهب النقى أو على أقل من 

جزء (سهما ) ثمانمائة وخمسين (٨٥٠من الفضة النقية أو على أقل من ) األلف 

 .من البالتين النقى) من األلف 

كل صنف من المعدن المغطى بقشرة الصقة ذهبية : ـ  باألصناف الملبسة ٦ 

 .أو فضية أو بالتينية 

وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقى من الذهب أو الفضة  

 .أو البالتين بالقشرة الالصقة بالنسبة إلى هذه األصناف 

 : ـ باألحجار ذات القيمة ٧ 

 .الماس والياقوت والذمرد والزفير : أحجار كريمة طبيعية نادرة ) أ (  

الفيروز واألكوامارين والتوباز والعقيق : ار شبه كريمة طبيعية أحج) ب( 

والمرجان اللؤلؤ والكهرمان واألماتيست والزبرجد واألكسندريت والجاد والنفريت 

 .والهيماتيمت

من جميع األنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائيا من : األحجار الصناعية ) جـ( 

 .ذات عناصر األحجار الطبيعية المقابلة لها 

من جميع األنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة : األحجار المقلدة ) د (  

 .لألحجار الطبيعية

 ".ويجوز بقرار من الوزير المختص اضافة أو حذف بعض هذه األحجار  

يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة واألحجار " ـ ١٩مادة  

) الكيمائيون والفنيون الجاشنجية(ثمينة ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن ال

لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغوالت من هذه المعادن ، وذلك بغير ترخيص 

 .من مصلحة دمغ المصوغات والموازين 
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وتصدر هذه التراخيص لمدة ال تقل عن ثالث سنوات طبقا لألوضاع والشروط  

واإلجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط 

 :اآلتية فى طالب الترخيص 

 .أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة ) أوال( 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ) ثانيا( 

أن يكون حاصال على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة ) ثالثا( 

لذى تحدده المصلحة فنية كافية لممارسة المهنة وأن يجتاز بنجاح اإلمتحان ا

المذكورة لهذا الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسميا يحدد بقرار من الوزير 

المختص بشرط أال يجاوز عشرين جنيها عند أداء اإلمتحان أو عند طلب 

 .الترخيص أو عند تجديد الترخيص 

 .ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد  

 .أن تتوافر فيه اللياقة الطبية الالزمة لممارسة المهنة ) رابعا( 

أال يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى ) خامسا( 

جنحة مخلة بالشرف واألمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة 

نصوص عليها أحكام هذا القانون أو القرارات  الصادرة تنفيذاً له أو الجرائم الم

 ٤٨ بشأن العالمات والبيانات التجارية و ١٩٣٩ لسنة ٥٧بالقانونين رقمى 

 . بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما ليكن قد رد إليه اعتباره ١٩٤١لسنة 

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد  ينص عليها قانون آخر ، ٢٠مادة  

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز 

خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغوالت بعد  دمغها 

تغييرا أو تعديال سواء باإلضافة أو االستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار 

المدموغة به ، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير 

ع باع هذه المشغوالت أو عرضها للبيع أو مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صان
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حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت ، وتضبط المشغوالت وتحفظ 

لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات 

والموازين بتسليم هذه المشغوالت ألصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى 

 ".حالة العود

ـ يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه كل ٢١مادة  

تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت 

فى مشغوالت ذهبية أو فضية أو بالتينية أو ذهبية مركب عليها بالتين غير 

ير مدموغة من نفس مدموغة أو فى مشغوالت مدموغة أضيفت إليها أجزاء غ

وتضبط المشغوالت وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى ،وبعد صدور حكم . العيار 

نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغوالت غير 

المدموغة ، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة 

 .بهاوأال تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود

من هذا القانون بأن ) ٨(ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة  

تقاضى عن المشغوالت المنصوص عليها فيها أجراً عن صنعها أو ربحا عند 

بيعها يزيد على الحد األقصى المحدد لها ، أو إمتنع عن بيعها نظير األجر أو 

 .األرباح المحددة لهذه المشغوالت 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين "ـ ٢٢مادة  

جنيها وال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر 

باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على 

، أو أصنافا ملبسة على خالف األحكام ) ٣(خالف األحكام المقررة فى المادة 

من هذا القانون ، ويحكم بالمصادرة فى حالة  ) ٤، ( المقررة فى المادتين 

 . العود
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وال يسرى حكم هذه المادة على األصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من  

فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان 

إذا  ) أربعة فى األلف  (٠,٠٠٤دار العجز فيها المرقومة به بشرط أال يجاوز مق

إذا كانت مصنوعة من ) عشرة فى األلف (٠,٠١٠كانت مصنوعة من الذهب و 

الفضة أو البالتين ، وبعد صدور حكم نهائى باالدانة تسلم األصناف ذات العيار 

الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة 

 ".العودة 

يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين "  ـ ٢٣مادة  

جنيها وال تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 

 " .من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لها ) ١٩(

ل المبينة فى الترد المشغوالت واألصناف المضبوط فى األحوا"  ـ ١٢٤مادة  

 . إال إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة ٢٢، ٢١، ٢٠المواد 

ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التى  

 .حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى 

منها تودع فى % ٢٥وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم  

حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم ، وذلك وفقا للقواعد 

 ".التى يصدر بها قرار من الوزير المختص

ـ يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين ٢٩مادة "  

بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل 

ة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع باالتفاق مع الوزير المختص صف

بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل 

مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من 
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األماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا 

 .ألحكامه 

ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز  

خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين 

المشار اليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول األماكن 

 " .المبينة بها أو بأية طريقة أخرى

ـ تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن ٣١مادة " 

الثمينة واألحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك 

من ثمن المبيعات مقابل المصاريف % ١٥العملة، على أن تحصيل المصلحة على 

التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين وذلك وفقا للقواعد التى 

 " .يصدر بها قرار من الوزير المختص

 )المادة الثانية(

 ٣١ المشار إليه مادة جديدة برقم ١٩٧٦ لسنة ٦٨تضاف إلى القانون رقم  

 :مكرراً ، نصها اآلتى 

 مكررا ـ يحصل رسم اضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب ٣١مادة "  

ف منها على صيانة المبانى يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصر

 " .وتطوير اآلالت المستعملة فى المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها 

 )المادة الثالثة(

 المشار إليه الجدول ١٩٧٦ لسنة ٦٨يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم  

أينما وردت " وزير التجارة " بعبارة " الوزير المختص" المرفق ، وتستبدل عبارة 

 .بالقانون 

 )المادة الرابعة(

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )م١٩٩٤ يناير سنة ٢٦الموافق (هـ ١٤١٤ شعبان سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 
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 حسنى مبارك 
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 جدول

 ١٩٩٤ لسنة ٣سوم التى تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم بيان الر
 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة 

 ـــ

 :رسوم دمغ المشغوالت : أوال 

 :تحصل الرسوم على المشغوالت بعد دمغها ، على الوجه اآلتى 

  :المشغوالت الذهبية) أ ( 

قرشاً عن كل جرام من المشغوالت الذهبية بحد أدنى ) ثمانية عشر (١٨ 

 .ثالثين قرشا فى الكمية الواحدة 

  :المشغوالت البالتينية والذهبية المركب عليها بالتين) ب(

قرشاً عن كل جرام بحد أدنى خمسة وسبعون قرشا فى الكمية ) أربعون (٤٠ 

 .الواحدة 

  :المشغوالت الفضية) ج(

 .قرش واحد عن كل جرام بحد أدنى عشرة قروش فى الكمية الواحدة  

المشغوالت الذهبية والفضية والبالتينية الواردة من الخارج يحصل ثالثة ) د ( 

 .أمثال الرسوم عليها

 .وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما   

  :رسوم فحص األصناف غير المشغولة ونصف المشغولة : ثانيا

  :السبائك الذهبية أو البالتينية) أ ( 

 .بواقع عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام 

  :سبائك الفضة) ب(

 .بواقع خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام  

 :سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين ) ج(

 .بواقع اثنى عشر جنيها عن كل كيلو جرام  

 :عينات معدن البالتين نصف مشغولة أو غير مشغولة)  د(

 .بواقع خمسة جنيهات عن كل عينة  
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  :مختلطة باألتربة أو بغيرهاعينات المعادن الثمينة ال) هـ(

 .بواقع عشرة جنيهات عن كل عينة  

 .وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كيلو  

رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغوالت المصنوعة : ثالثا  

من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة الصقة من الذهب 

 :أو الفضة أو البالتين 

من قيمة هذه األصناف والمشغوالت بحيث ال يقل الرسم المحصل %  ١بواقع  

عن عشرين جنيها ويعفى من هذه الرسوم األصناف والمشغوالت الواردة من 

 .المحاكم أو النيابات أو الشرطة

رسوم أختبار المشغوالت التى يتضح عند إختبارها أنها أقل من العيار : رابعا  

 :مطلوب وتكسر ال

 .بواقع جنيه واحد عن كل أختبار من المشغوالت الذهبية  

 .جنيهين عن كل أختبار من المشغوالت البالتينية ) اثنين( وبواقع 

 .عن كل أختبار من المشغوالت الفضية ) خمسون قرشا(وبواقع نصف جنيه  

رسوم أختبار المشغوالت التى يتضح من إختبارها أنها أقل من : خامسا  

 ) :استرداد(العيار المطلوب تسلم لصاحبها دون أن تكسر 

بواقع خمسة قروش عن كل جرام من المشغوالت البالتينية والذهبية المركب  

 .عليها بالتين بحيث ال يقل الرسم المحصل عن خمسة جنيهات ألى كمية 

بواقع ثالثة قروش عن كل جرام من المشغوالت الذهبية بحيث ال يقل الرسم  

 .لمحصل عن ثالثة جنيهات ألى كمية ا

بواقع نصف قرش عن كل جرام من المشغوالت الفضية بحيث ال يقل الرسم  

 .المحصل عن جنيه واحد ألى كمية 
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( سادسا ـ رسوم الشهادات التى تعطى عن األصناف الواردة بالقسمين  

يتبع فى تقدير الرسوم المستحقة عن هذه الشهادات األحكام ) ثالثا(، )ثانيا

 .المقررة فى الالئحة المالية للميزانية والحسابات 

 :رسوم فحص واختبار األحجار ذات القيمة : سابعا 

 :أحجار كريمة طبيعية نادرة ) أ ( 

 .من قيمتها % ٠,١بواقع  

 :أحجار شبه كريمة طبيعية )  ب(

 .من قيمتها % ٠,٢٥بواقع  

 :أحجار صناعية ) جـ( 

 .من قيمتها % ٠,٤بواقع  

 :أحجار مقلدة ) د ( 

 .من قيمتها % ٠,٥بواقع  

وتعفى من هذه الرسوم األصناف الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة  

. 
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  ١٩٩٤ لسنة ٤قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون فى شأن البيئة 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد  أصدرناه  

 )المادة األولى(

مع مراعاة القواعد واألحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام  

 .القانون المرافق فى شأن البيئة 

وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيقأواضعها وفقاً ألحكامه،  

وبما ال يخلق . خالل ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر الئحته التنفيذية 

 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى ١٩٨٢ لسنة ٤٨تطبيق أحكام القانون رقم ب

 .المائية من التلوث 

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد  

هذه المهلة لمدة ال تجاوز عامين على األكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين 

لمجلس الوزراء جدية اإلجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون 

 .المرافق

 )المادة الثانية(

يصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص بشئون  

البيئة بعد أخذ رأى مجلس ادارة جهاز شئون البيئة ـ الالئحة التنفيذية للقانون 

 .المرافق فى مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به 

                                                           
 .١٩٩٤ فبراير سنة ٣ فى ٥الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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راء كل فيما يخصه ، اصدار المعدالت والنسب الالزمة لتنفيذ وعلى الوز 

وذلك )  ٥(أحكام الباب الثانى من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة 

 .خالل المدة المشار اليها  فى الفقرة السابقة 

 )المادة الثالثة(

 فى شأن منع  تلوث مياه البحر بالزيت،  ١٩٦٨لسنة ) ٧٢(يلغى القانون رقم  

 .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 

 )المادة الرابعة(

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )م١٩٩٤ يناير سنة ٢٧ق المواف(هـ ١٤١٤ شعبان سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك 
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 قانون فى شأن البيئة

 باب تمهيدى

 الفصل األول

 أحكام عامة

 ــ

 )١مادة (

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون باأللفاظ والعبارات اآلتية المعانى المبينة  

 :قرين كل منها

  :البيئــةـ  ١

المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط  

 .بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه االنسان من منشآت 

  :الهواءـ  ٢

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبة المعروفة ، وفى  

أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء األماكن العامة 

 .المغلقة وشبه المغلقة 

  :تفاقيةاالـ  ٣

 وكذا ٧٣/١٩٧٨االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام  

االتفاقيات الدولية التى تنضم إلى جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة 

 .البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث 

  :المكان العامـ  ٤

المكان المعد الستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس ألى غرض من  

 .األغراض 
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 :ـ  المكان العام المغلق٥ 

المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى ال يدخله الهواء إال من خالل  

 .منافذ معدة لذلك

 .ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام  

  :المكان العام شبه المغلق ـ  ٦

بناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى المكان الذى له شكل ال 

 .بما يحول دون إغالقه كلية

  :تلوث البيئة ـ ٧

أى نغير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى  

االضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة االنسان لحياته 

 .الطبيعية 

  :تدهور البيئةـ  ٨

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو  

 .يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار 

  :حماية البيئةـ  ٩

المحافظة على مكونات البيئة واالرتقاء بها ، ومنع  تدهورها أو تلوثها أو  

هواء والبحار والمياه الداخلية االقالل من حدة التلوث ، وتشمل هذه المكونات ال

متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، واألراضى والمحميات الطبيعية 

 .والموارد الطبيعية األخرى 

  :تلوث الهواء ـ ١٠

كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على  

صحة االنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط 

 .انسانى ، بما فى ذلك الضوضاء
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 :ـ مركبات النقل السريع ١١
هى السيارات والجرارات والدراجات اآللية وغير ذلك من اآلالت المعدة للسير  

 .على الطرق العامة 

 :ـ التلوث المائى ١٢

ارادية ادخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة ارادية أو غير  

مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد 

صحة االنسان أو يعوق األنشطة المائية بما فى ذلك صيد األسماك واألنشطة 

السياحية أو يفسد صالحية مياه البحر لالستعمال أو ينقص من التمتع بها أو 

 .يغير من خواصها 

 :ـ  المواد والعوامل الملوثة ١٣

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اشعاعات أو حرارة أو  

اهتزازات تنتج بفعل االنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث 

 .البيئة أو تدهورها 

 : ـ المواد الملوثة للبيئة المائية ١٤

 أو غير ارادية أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة ارادية 

تغيير فى خصائصها أو االسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 

نحو يضر باالنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق 

السياحية أو تتداخل مع االستخدامات األخرى المشروعة للبحر ، ويندرج تحت 

 :هذه المواد

 .الزيت أو المزيج الزيتى ) أ (  

المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى االتفاقيات الدولية التى )ب( 

 .تربط بها جمهورية مصر العربية 

وفقاً لما تحدده الالئحة ) صلبة ـ سائلة ـ غازية(أية مواد أخرى ) جـ( 

 .التنفيذية لهذا القانون
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 .نشآت الصناعية النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من الم) د (  

 .العبوات الحربية السامة ) هـ( 

 .ما هو منصوص عليه فى االتفاقية ومالحقها ) و ( 

 :ـ  الزيت ١٥

جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أى نوع من أنواع  

الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت 

 .األفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته

 :ـ  المزيج الزيتى ١٦

 . جزءا فى المليون ١٥كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على  

 ) :مياه الصابورة غير النظيفة( ـ مياه االتزان غير النظيفة ١٧

الزيت المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من  

 . جزءاً فى المليون١٥تزيد على 

 : ـ المواد الخطرة ١٨

المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة االنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً  

على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات 

 .االشاعات المؤينة 

 :ـ  النفايات الخطرة ١٩

مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد   

الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات االكلينيكية 

من األنشطة العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات 

 .غ والدهاناتالصديلية واألدوية أو المذيبات العضوية أو األحبار واألصبا

 :ـ  تداول المواد ٢٠

كل ما يؤدىالى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو  

 .استخدامها 

 :ـ  ادارة النفايات ٢١

 .جمع النفايات ونقلهاواعادة تدويرها والتخلص منها  
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 :ـ التخلص من النفايات ٢٢

العمليات التى ال تؤدى إلى استخالص  المواد أو إعادة استخدامها ، مثل  

الطير فى األرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة 

 .البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد 

 :ـ إعادة تدوير النفايات ٢٣

 االستخدام العمليات التى تسمح باستخالص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل 

كوقود أو استخالص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير 

 .الزيوت

 :ـ  المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية ٢٤

 .١٩٧٣/١٩٧٨المواد المنصوص عليها فى االتفاقية الدولية لعام  

 :ـ  تسهيالت االستقبال ٢٥

التجهيزات والمعدات واألحواض المخصصة ألغراض استقبال وترسيب  

ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه االتزان ، وكذلك التجهيزات التى توفرها 

الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات 

 .اإلدارية المشرفة على الموانى والممرات المائية

 :ـ  التصريف ٢٦

اث أو تفريغ ألى نوع من المواد الملوثة أو كل تسرب أو انصباب أو انبع 

التخلص منها فى مياه البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر 

أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد 

 .فى الالئحة التنفيذية 

 :ـ االغراق ٢٧

كل إلقاء متعمد فى البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو ) أ (  

البحر للمواد الملوثة أو الفضالت من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك 

 .من المنشآت الصناعية والمصادر األرضية 

كل اغراق متعمد فى البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو ) ب( 

 .عية أو غيرها البحر للسفن أو التركيبات الصنا



 

 ٥٣٧

 :ـ  التعويض ٢٨
يقصد به التعويض عن االضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على  

تطبيق األحكام الواردة فى القانون المدنى واألحكام الموضوعية الواردة فى 

االتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو 

التى تنضم إليها مستقبال بما فى ذلك االتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن 

 أو ١٩٦٩األضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 

 .أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 :ـ  وسائل نقل الزيت ٢٩

 تستعمل فى تحميل كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزةأخرى 

الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات الالزمة الستعمال 

 .هذه األنابيب

 :ـ السفينة ٣٠

أى وحدة بحرية عائمة من أى طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو  

المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو 

 .سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى 

 :ـ  السفينة الحربية ٣١

هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العالمات الخارجية  

المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة 

 .ويشغلها طاقم خاضع لضوابط االنضباط العسكرية بها 

 :ـ  السفينة الحكومية ٣٢

هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها ألغراض  

 .حكومية وغير تجارية 

 :ـ  ناقلة المواد الضارة ٣٣

السفينة التى بنيت أصال أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد  

ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقالت البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة 

 .غير معبأة وفقا ألحكام الفصل األول من الباب الثالث من هذا القانون 

 



 

 ٥٣٨

 :ـ  المنشأة ٣٤

 :يقصد بها المنشآت التالية  

 ٥٥ و ١٩٥٨ لسنة ٢١  المنشآت الصناعية الخاضعة ألحكام القانونين رقمى -

 .١٩٧٧لسنة 

 لسنة ١و ١٩٧٣ لسنة ١قمى   المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام القانونين ر-

١٩٩٢. 

 لسنة ١٤٥  منشآت انتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة ألحكام القوانين أرقام -

 لسنة ١٠٣ و ١٩٧٦ لسنة ٢٧و ١٣ و١٢ و١٩٧٤ لسنة ٦٣ و ١٩٤٨

١٩٨٦. 

  منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العامة فى مجال الكشف عن الزيت -

 ١٩٥٣ لسنة ٦٦استخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة ألحكام القوانين أرقام 

  .١٩٨٨ لسنة ٤ و ١٩٥٨ لسنة ٦١ و ١٩٥٦ لسنة ٨٦و 

 .  جميع مشروعات البنية األساسية -

  أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها لها تأثير ملحوظ -

ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد االتفاق مع الجهة . على البيئة

 .دارية المختصة اإل

 :ـ  شبكات الرصد البيلى ٣٥

الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل  

 .برصد مكونات وملوثات البيئة واتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 

 :ـ تقويم التأثير البيئى ٣٦

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر اقامتها أو  

 .ممارستها لنشاطها على سالمة البيئة وذلك بهدف حمايتها 

 : ـ الكارثة البيئية ٣٧

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل االنسان والذى يترتب عليه ضرر  

 .شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى امكانات تفوق القدرات المحلية 

 



 

 ٥٣٩

 :ة بحماية البيئة المائية  ـ  الجهة اإلدارية المختص٣٨
 :هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها  
 .جهاز شئون البيئة ) أ (  
 .مصلحة الموانى والمنائر) ب( 
 .هيئة قناة السويس) جـ( 
 .هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية) د( 
 .الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ) هـ( 
 .الهيئة المصرية العامة للتبرول ) و ( 
 .اإلدارة العامة لشرطة المسطحات المائية) ز ( 
 .الهيئة العامة للتنمية السياحية ) ح( 
 .الجهات األخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) ط( 

 الفصل الثانى
 جهاز شئون البيئة

 ــ
 )٢مادة(

جهاز شئون " ى ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسم 
وتكون له الشخصية االعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون " البيئة 

البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشأ بقرار 
من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون األولوية 

 .للمناطق الصناعية 
 )٣مادة (

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض  
رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا 

 .معاملته المالية 
 )٤مادة (

يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم  

 وما عليه من التزامات ، وينقل العاملون  فيما له من حقوق١٩٨٢ لسنة ٦٣١

 .بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة 



 

 ٥٤٠

 )٥مادة (

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة واعداد الخطط الالزمة للحفاظ  

على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة ، 

 .وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية

ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العالقات البيئية بين جمهورية  

 .مصر العربية والدول والمنظمات الدولية واالقليمية

ويوصى الجهاز بإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لالنضمام إلى االتفاقيات  

 بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات الالزمة الدولية واالقليمية المتعلقة

 .لتنفيذ هذه االتفاقيات

 :وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه  

  إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وابداء -

 .الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العالقة بالمحافظة على البيئة 

  إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة -

والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط 

البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط  تنميتها ووضع المعايير الواجب 

ر المستهدفة االلتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايي

 .للمناطق القديمة 

  وضع المعايير واالشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت -

 .االلتزام بها قبل االنشاء وأثناء التشغيل

  حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد -

وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة واالستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات 

 .والدراسات التى تقوم بإعدادها



 

 ٥٤١

  المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير واالشتراطات التى تلتزم األجهزة والمنشآت -

بتنفيذها واتخاذ اإلجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير 

 .والشروط

جاوز الحدود المسموح بها   وضع المعدالت والنسب الالزمة لضمان عدم ت-

 .للملوثات والتأكد من االلتزام بهذه المعدالت والنسب 

  جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى -

تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات األخرى 

 .وتقويمها واستخدامها فى اإلدارة والتخطيط البيئى ونشرها 

 . وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات -

من هذا ) ٢٥( إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة -

 .القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية العداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 

 .  اعداد خطة للتدريب البيئى واإلشراف على تنفيذها-

  المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى واالستفادة من -

 .بياناته 

  إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة -

 .دورية 

 .  وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها -

 .  التنسيق مع الجهات األخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة -

 .   ادارة المحميات الطبيعية واالشراف عليها -

 .  اعداد مشروعات الموازنة الالزمة لحماية وتنمية البيئة -

 .   متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية واالقليمية المتعلقة بالبيئة -

تخاذ إجراءات منع   اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع األنشطة المختلفة على ا-

 .التلوث 



 

 ٥٤٢

  تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة -

 .من التلوث 

  التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات -

 .الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سالمة البيئة 

  المشاركة فى إعداد خطة تأمين البالد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة -

 .والملوثة للبيئة

  االشتراك فى اعداد الخطة القومية المتكاملة الدارة المناطق الساحلية بالبحر -

 .المتوسط والبحر األحمر بالتنسيق معه الهيئات والوزارات المعنية

 اعداد برامج تدريبية لحماية البيئة   االشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى-

 .فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم األساسى 

  اعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهوريةومجلس -

 .الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 

 )٦مادة (

يشكل مجلس ادارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة  

 :وعضوية كل من 

 .  الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا  لرئيس مجلس اإلدارة -

  ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات -

المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على األقل 

 .ه الوزير المختصويختار

 اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون -

 .البيئة 

  ثالثة عن التنظيمات غير اللحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون باالتفاق -

 .مع الوزير المختص بشئون البيئة 



 

 ٥٤٣

  أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير -

 .المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز 

 .  رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة -

 .  ثالثة من ممثلى قطاع األعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة -

تص بشئون   اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المخ-

 .البيئة 

ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط  

بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من 

ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون ألى منهم  صوت معدود فى 

 .المداوالت 

ويجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة  

لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو 

 .أكثر بمهمة محددة

 )٧مادة (

مجلس ادارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز   

وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من 

قرارات ما يراه الزما لتحقيق األهداف التى أنشىء من أجلها، وفى إطار الخطة ال

 .القومية ، وذلك وفقا لما تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 )٨مادة (

يجتمع مجلس اإلدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على األقل كل ثالثة  

أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلس اإلدارة 

صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين 

 .والمصوتين وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 )٩مادة (

فى حالة غياب رئيس مجلس ادارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى  

 .إلدارة مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس ا



 

 ٥٤٤

 )١٠مادة (

 .يمثل رئيس مجلس اإلدارة الجهاز فى عالقاته بالغير وأمام القضاء  

 )١١مادة (

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئوال عن تنفيذ السياسة العامة  

الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات  مجلس اإلدارة ، وتحدد  

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته األخرى 

 )١٢مادة (

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من  

شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى 

 .الرئيس التنفيذى ، ويعاون األمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت اشرافه 

 )١٣مادة (

ون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها يك 

 .فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز 

 .كما يكون ألمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤالء سلطة رئيس القطاع  

 الفصل الثالث

 صندوق حماية البيئة 

 ـــ

 )١٤مادة (

) صندوق حماية البيئة ( ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى  

 :تئول إليه 

 .المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق ) أ (  

االعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية واألجنبية ألغراض حماية ) ب( 

 .البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس ادارة الجهاز  



 

 ٥٤٥

عويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الغرامات التى يحكم بها والت) جـ( 

 .األضرار التى تصيب البيئة 

 لسنة ١٠٢موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم ) د (  

١٩٨٣. 

وتودع فى الصندوق على سبيل األمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت  

 .حساب الغرامات والتعويضات عن  األضرار التى تصيب البيئة 

وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة  

 .المالية للدولة وتنتهى بانتتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى 

 .وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة  

 )١٥مادة (

 .تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق   أغراضه 

 )١٦مادة (

ع جهاز شئون البيئة باالتفاق مع وزير المالية الالئحة الداخلية للصندوق يض 

 ، وتخضع  جميع أعمال الصندوق ومعامالته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

 الفصل الرابع

 الحوافز

 ــ

 )١٧مادة (

يضع جهاز شئون البيئة باالشتراك مع وزارة المالية نظاماً للحوافز التى  

يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات اإلدارية المختصة للهيئات والمنشآت واألفراد 

 .وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة 

 )١٨مادة  (

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه  فى المادة السابقة على مجلس ادارة  

 .جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 



 

 ٥٤٦

 اب األولالب

 حماية البيئة األرضية من التلوث

 ـــ

 الفصل األول

 التنمية والبيئة

 ـــ

 )١٩مادة (

تتولى الجهة اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير  

البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات 

واألسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة باالتفاق مع الجهات اإلدارية المختصة 

، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه 

 .المادة 

 )٢٠مادة (

تقوم الجهات اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بارسال صورة  

ى جهاز شئون البيئة البداء من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إل

الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى مجال التجهيزات واألنظمة الالزمة 

لمعالجة اآلثار البيئية السلبية ، وتتولى هذه  الجهات التأكد من تنفيذ هذه 

المقترحات، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة اإلدارية المختصة أو 

 يوما من ٦٠الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خالل مدة أقصاها 

 .تاريخ استالمه له ، واال اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم 

 )٢١مادة (

تقوم الجهة اإلدارية المختصة بابالغ  صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب  

ة خالل ثالثين مسجل بعلم الوصول ، ويجوز له االعتراض كتابة على هذه النتيج

يوما من تاريخ ابالغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة 



 

 ٥٤٧

، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو 

 .الجهة المانحة للترخيص 

وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات االعتراض  

 .وإجراءات عملها 

 )٢٢مادة(

على صاحب المنشأة طبقا ألحكام هذا القانون االحتفاظ بسجل لبيان تأثير   

وتضع الالئحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول . نشاط المنشأة على البيئة 

ويختص جهاز . الزمنى اللتزام المنشآت لالحتفاظ به ، والبيانات التى تسجل فيه 

ات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات شئون البيئة بمتابعة بيان

الالزمة واجراء االختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد  

مدى التزامها بالمعايير الموضوعة  لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخالفات 

يقوم الجهاز باخطار الجهة اإلدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح 

هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خالل ستين يوما يكون 

للجهاز باالتفاق مع الجهة اإلدارية المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونية 

والقضائية الالزمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات  المناسبة 

 .الفاتلمعالجة األضرار الناشئة عن هذه المخ

 )٢٣مادة (

تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات األحكام  

 .من هذا القانون ) ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٩(المنصوص عليها فى المواد 

 )٢٤مادة (
تكون شبكات الرصد البيئى طبقا ألحكام هذا القانون بما تضمه من محطات  

وحدات عمل، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا 
واتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها فى سبيل ذلك االستعانة بمراكز البحوث 



 

 ٥٤٨

والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويد بما 
 .تطلبه من دراسات  وبيانات

  .ويشرف جهاز شئون البيئة على انشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى 
 )٢٥مادة (

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد  
 :الخطة من  مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى 

  جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية -
 .والتخفيف من االضرار التى تنتج عنها 

  حصر االمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد -
 .كيفية االستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 

 :وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى  
  تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن االبالغ عن وقوعها أو -

 .توقع حدوثها 
مركزية لتلقى البالغات عن الكارثة البيئية ومتابعة  انشاء غرفة عمليات -

استقبال وارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد االمكانات الالزمة 
 .لمواجهتها 

  تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع -
وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات الالزمة 

 .لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع األجهزة المختصة 
 )٢٦مادة (

على جميع الجهات العامة والخاصة واألفراد أن تسارع بتقديم جميع  
المساعدات واالمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئيةويقوم الصندوق المشار 

نفقات الفعلية التى تحملتها الجهات من هذا القانون برد ال) ١٤(إليه فى المادة 
 .الخاصة واألفراد 

 )٢٧مادة (
    تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة ال تقل عن ألف متر مربع من 

أراضى الدولة إلقامة مشتل النتاج األشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل 

 .لألفراد والهيئات بسعر التكلفة



 

 ٥٤٩

    وتتولى الجهات اإلدارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد االرشادات 

الخاصة بزراعة هذه األشجار ورعايتها ، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل 

 .اقامة هذه المشاتل 

 )٢٨مادة (

    يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية التى تحدد 

ن ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو أنواعها الالئحة التنفيذية لهذا القانو

 .نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 

 .    كما يحظر اتالف أوكار الطيور المذكورة أو اعدام بيضها 

    وتحدد  الالئحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه 

المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات اإلدارية المختصة 

 .بتنفيذ أحكام هذه المادة

 الفصل الثانى 

 المواد والنفايات الخطرة

 )٢٩مادة (

 ـــ

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة اإلدارية  

ترخيص وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح ال. المختصة 

 .والجهة المختصة باصداره 

ويصدر الوزراء ـ كل فى نطاق اختصاصه ـ بالتنسيق مع وزير الصحة  

وجهاز شئون البيئة جدوال بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة 

 .األولى من هذه المادة 

 )٣٠مادة (

تخضع ادارة النفايات الخطرة للقواعد واإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذية  

 .لهذا القانون



 

 ٥٥٠

وتحدد الالئحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة  

 .التى تخضع ألحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة 

 )٣١مادة (

يحظر اقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص من  

جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من الجهة اإلدارية المختصة بعد أخذ رأى 

النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

 .القانون

ويحدد وزير االسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون  

 .البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص  من النفايات الخطرة 

 )٣٢مادة (

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى  

 .جمهورية مصر العربية

ويحظر بغير تصريح من الجهة اإلدارية المختصة السماح بمرور السفن  

التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر االقليمى أو المنطقة البحرية االقتصادية 

 .الخالصة لجمهورية مصر العربية

 )٣٣مادة (

على القائمين على انتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها  

الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث 

 .أى أضرار بالبيئة 

وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا ألحكام  

هذا القانون االحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات 

وتبين الالئحة التنفيذية البيانات التى تسجل . المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات



 

 ٥٥١

فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة 

 .البيانات للواقع 

 الباب الثانى

 حماية البيئة الهوائية من التلوث

 ــــ

 )٣٤مادة (

يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما  

يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة 

 .التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها 

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة ألحكامه والجهة  

المختصة بالموافقة على مالءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء 

 .والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة 

 )٣٥مادة (

تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون فى ممارستها ألنشطتها بعدم  

د القصوى المسموح بها فى انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدو

 .القوانين والقرارات السارية وما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 )٣٦مادة (

ال يجوز استخدام اآلت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز  

 .الحدود التى قررها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 )٣٧مادة (

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إال فى األماكن  

المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى 



 

 ٥٥٢

المائية ، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد 

 .األدنى لبعد األماكن المخصصة لهذه األغراض عن تلك المناطق 

 المحلية باالتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن وتلتزم الوحدات 

 .إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا ألحكام هذه المادة 

 )٣٨مادة (

يحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أى مركبات كيماوية أخرى  

ألغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة 

الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، بما 

يكفل عدم تعرض االنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر 

مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل لآلثار 

 .وية الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيما

 )٣٩مادة (

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء  

أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة بإتخاذ االحتياطيات الالزمة 

للتخزين أو النقل اآلمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة 

 .التنفيذية 

 )٤٠مادة (

يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض  

الصناعة أو توليد الطاقة أو االنشاءات أو أى غرض تجارى آخر ، أن يكون 

الدخل والغازات واألبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى 

ة الملوثات فى نواتج المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع االحتياطيات لتقليل كمي

االحتراق المشار إليها ، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون تلك االحتياطات 



 

 ٥٥٣

والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان 

 .والغازات واألبخرة المنبعثة من عملية االحتراق 

 )٤١مادة (

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث واالستكشاف والحفر واستخراج  

وانتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط واإلجراءات المنصوص 

عليها فى هذا القانون والئحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ 

 .صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة اإلدارية المختصة

 )٤٢مادة (

ع الجهات واألفراد عند مباشرة األنشطة االنتاجية أو الخدمية أو تلتزم جمي 

غيرها وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات 

 .الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة  

والتأكد من .من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها

وتبين الالئحة . التزام المنشأة باختيار اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذلك

التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية 

 .للتعرض له 

 )٤٣مادة (
حتياطات والتدابير الالزمة لعدم تسرب أو يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ اال 

انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إال فى الحدود المسموح بها ، والتى 

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة 

المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى األجهزة ،وأن يوفر سبل الحماية الالزمة 

للعاملين تنفيذاً لشروط السالمة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار اآلالت 

والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى االعتبار مدة 



 

 ٥٥٤

التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن 

 .وغيرها من وسائل تنقية الهواء  

 )٤٤مادة (

 المنشأة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على درجتى  يلتزم صاحب 

الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما ال يجاوز الحد األقصى والحد األدنى  

المسموح بهما ، وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج  

هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من مالبس 

 .خاصة وغير من وسائل الحماية 

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحد األقصى والحد األدنى لكل من  

 .درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما وسائل الوقاية منهما

 )٤٥مادة (

يشترط فى األماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل  

الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته االستيعابية ونوع النشاط التهوية 

 .الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائة واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة

 )٤٦مادة (

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة بإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع التدخين  

فى األماكن العامة المغلقة إال فى الحدود المسموح  بها فى الترخيص الممنوح 

لهذه األماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز  للمدخنين بما ال يؤثر على 

 .الهواء فى األماكن األخرى 

 .ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام  

 )٤٧مادة (

ال يجوز أن يزيد مستوى النشاط االشعاعى أو تركيزات المواد المشعة  

لحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا لالئحة بالهواء عن ا

 .التنفيذية لهذا القانون

 

 



 

 ٥٥٥

 الباب الثالث

 حماية البيئة المائية من التلوث

 ـــ

 الفصل األول

 التلوث من السفن

 ــــ

 الفرع األول 

 التلوث من الزيت

 )٤٨مادة (

 ـــ

 :تهدف حماية البيئة المائية إلى تحقيق  األغراض اآلتية  

حماية شواطئ جمهورية  مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث ) أ (  

 .بجميع صوره وأشكاله

حماية بيئة البحر االقليمى والمنطقة االقتصادية الخالصة ومواردها ) ب( 

الطبيعية الحية وغير الحية وذلك  بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه 

 .والسيطرة عليه

 .ارد الطبيعية فى المنطقة االقتصادية والجرف القارىحماية المو) جـ(  

التعويض عن األضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من ) د(  

 .جراء تلوث البيئة المائية 

ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات  

من هذا القانون ) ١( من المادة٣٨اإلدارية المختصة المشار إليها فى البند 

 .تحقيق األغراض المشار إليها كل فيما يخصه 

 )٤٩مادة (

يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو  

المزيج الزيتى فى البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية 

 .مصر العربية



 

 ٥٥٦

ية المساعدة التابعة لجمهورية أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحر 

مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات 

العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى ال تخضع ألحكام 

االتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن االحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر 

 .االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية

 )٥٠مادة (

يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت  

أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى االتفاقية والمعاهدات  الدولية التى 

 .انضمت إليها جمهورية مصر العربية

 )٥١مادة (

ت األجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة تلتزم ناقالت الزي 

 .من االتفاقية وتعديالتها ) ١( من الملحق رقم ١٣متطلبات القاعدة رقم 

وتستثنى ناقالت الزيت التى تستخدم فى رحالت محدودة من هذه المتطلبات  

 جـ من االتفاقية وتعديالت وكذلك ناقالت الزيت العابرة ١٣طبقا للقاعدة رقم 

 .لقناة السويس والتى ال تضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة

 )٥٢مادة (

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية واألجنبية المصرح لها باستكشاف أو  
استخراج أو استغالل حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية األخرى 

ة ناتجة عن عمليات الحفز  بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوث
أو االستكشاف أو أختبار اآلبار أو االنتاج فىالبحر االقليمى أو المنطقة 

ويجب عليهااستخدام الوسائل . االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية
اآلمنة التى ال يترتب عليها االضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من 
نفايات ومواد ملوثة طبقا ألحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط 

 .المنصوص عليها فى االتفاقيات الدولية 
 



 

 ٥٥٧

 )٥٣مادة (
 فى شأن الكوارث ١٩٦١ لسنة ٧٩مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم  

البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة اإلدارية المختصة أو لمأمورى 
وا ربان السفينة أو المسئول عنها بإتخاذ اإلجراءات الضبط القضائى أن يأمر

الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث الحدى السفن التى تحمل 
الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث   البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية 

 .الخالصة لجمهورية مصر العربية 
 )٥٤مادة (

ال تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذه القانون على حاالت التلوث  
 :الناجمة عن 

 .تأمين سالمة السفينة أو سالمة األرواح عليها) أ (  
التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط أال يكون قد ) ب( 

تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو اتالفها أو عن 
 فى جميع األحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد ويشترط. إهمال

اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع االحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث 
 .وقام على الفور باخطار الجهة اإلدارية المختصة 

كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء ) جـ( 
عمليات التشغيل أو أثناء الحفز أو استكشاف أو أختبار اآلبار ، بدون اهمال فى 
رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل 

 .الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادرة فور حدوثه
كل ذلك دون اخالل بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف  

 .ناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر واالضرار الناجمة عنه ازالة اآلثار ال
 )٥٥مادة (

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين  
عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر االقليمى أو المنطقة 
االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى 
استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبالغ الجهات اإلدارية المختصة عن كل 
حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة 



 

 ٥٥٨

واإلجراءات التى اتخذت اليقاف التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات 
 .التنفيذية لهذا القانونالمنصوص عليها  فى االتفاقية والالئحة 

وفى جميع األحوال يجب على الجهات اإلدارية المختصة ابالغ جهاز شئون  

 .البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه 

 )٥٦مادة (

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة الستقبال ناقالت الزيت  

وأحواض اصالح السفن بالمعدات الالزمة الكافية الستقبال مياه االتزان غير 

النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقالت الزيت أو غيرها 

 .من السفن

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين واألوعية الالزمة والكافية الستقبال  

المخلفات النفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية 

 .الميناءب

وال يجوز الترخيص ألية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إال  

بعد الرجوع إلى الجهة اإلدارية المختصة الستقبالها وتوجيهها إلى أماكن 

 .التخلص من نفايات ومياه االتزان غير النظيفة 

 )٥٧مادة (

يحدد الوزير المختص نوع األجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى  

يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية 

 .التى تقام فى البيئة المائية 

ويجب أن تكون السفن األجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر  

المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد 

 .ة ومالحقها باالتفاقي

 )٥٨مادة (

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن  

الدول التى انضمت لالتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول 



 

 ٥٥٩

عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين باالتفاقية وعلى األخص 

 :العمليات اآلتية 

القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة ) أ (  

 .الزيتية مع بيان نوع الزيت 

تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سالمة السفينة أو ) ب( 

 .حمولتهاأو انقاذ األرواح مع بيان نوع الزيت

 مع بيان تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث) جـ( 

 .نسبة الزيت وحجم التسرب

 .تصريف مياه االتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات) د( 

 .التخلص من النفايات الملوثة) هـ( 

إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز آالالت ) و( 

 .خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء 

وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيد  

 .الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية 

 )٥٩مادة (

مع عدم االخالل بأحكام االتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن  

 ١٩٦٩األضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 

 طن فأكثر ٢٠٠٠تها، وجب على ناقالت الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية وتعديال

المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت األخرى 

 طنا فأكثر التى تعمل فى البحر االقليمى أو ١٥٠التى تبلغ حمولتها الكلية 

المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة اإلدارية 

المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى باالتفاق مع 

وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند 

 .تعويض أو أى ضمان آخر 
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 ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر االقليمى وأن يكون 
سارى المفعول ويغطى جميع االضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة 

 .اإلدارة المختصة 
وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة لالتفاقية الدولية للمسئولية  

المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة 
 .للدولة المسجل فيها السفينة 

 الفرع الثانى
 التلوث بالمواد الضارة

 ـــ
 )٦٠مادة (

يحظر على ناقالت المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة  
أو نفايات أو مخلفات بطريقة ارادية أو غير ارادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج 
عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو االستخدامات األخرى المشروعة 

 .بحرلل
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات  

شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها 
بالقائها فى البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر 

 .العربية 
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية  

 .الخالصة لجمهورية مصر العربية 
 )٦١مادة (

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة الستقبال الناقالت  
المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة السابقة وكذا أحواض اصالح 

 .ضارة ونفاياتهاالسفن بالتسهيالت المناسبة الستقبال المواد السائلة ال
 )٦٢مادة (

يجب أن تزود الناقالت التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا  

لالتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه 

 .المبين باالتفاقية 

 



 

 ٥٦١

 )٦٣مادة (

يكون لممثلى الجهة اإلدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن  

يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها بإتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من آثار 

التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث الحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى 

منه تلويث البحر االقليمى أو للمنطقة االقتصادية الخالصة لجهورية مصر العربية 

ى تحمل المواد الضارة اغراق النفايات على أية صورة ، ويحظر على السفن الت

والمواد الملوثة فى الجرف القارى والمنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية 

 .مصر العربية

 )٦٤مادة (

من هذا القانون علىحاالت التلوث الناجمة عن ) ٥٤(تسرى أحكام المادة  

 .تأمين سالمة األرواح على السفينة أو مايصيبها من عطب

 )٦٥(مادة 
على ربان السفينة أو المسئول عنها  االلتزام بتنفيذ جميع االشتراطات  

 .من االتفاقية ) ٢(من الملحق ) ٨(الواردة بالقاعدة رقم 
 الفرع الثالث

 التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة
 ـــ

 )٦٦مادة (
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة  

حر االقليمى والمنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية داخل الب
ويجب التخلص منها طبقا للمعايير واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

 .القانون
 )٦٧مادة  (

يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف  
واستغالل الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية 
وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضالت فى البحر 
االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، ويجب على 
ا السفن تسليم القمامة فى تسهيالت استقبال النفايات أو فى األماكن التى تحدده
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الجهات اإلدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 
 .المختص

 )٦٨مادة (
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة الستقبال  

السفن وأحواض اصالح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات الالزمة والكافية 
 .الستقبال مياه الصرف الملوثة وفضالت السفن من القمامة

 الفصل الثانى
 التلوث من المصادر البرية

 ـــ

 )٦٩مادة (

يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية  

والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إللقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل 

ية أو المياه المتاخمة لها غير معالجة من شأنها احداث تلوث فى الشواطئ المصر

سواء تم ذلك بطريقة ارادية أو غير ارادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل 

 .يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة

 )٧٠مادة (

يشترط للترخيص باقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا  

منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات 

المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص باجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير 

وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك 

 .المنشآت

 )٧١مادة (

لتى تلتزم بها تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير ا 

المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك 

وعلى الجهة اإلدارية المختصة المحددة فى الالئحة المذكورة . بعد معالجتها

اجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة واخطار 

وفى حالة المخالفة يمنح صاحب . الجهات اإلدارية المختصة بنتيجة التحليل



 

 ٥٦٣

الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات 

والمعايير المحددة ، فإذا لم تتم المعالجة خالل المهلة المشار إليها أو ثبت من 

التحليل خاللها أن استمرار الصرف من شأنه الحاق اضرار جسيمة بالبيئة 

يوقف التصريف بالطريق االدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة المائية ، 

 .وذلك دون االخالل بالعقوبات الواردة بهذا القانون 

كما تحدد الالئحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر  

 .على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية 

 )٧٢مادة (

من هذا القانون يكون ممثل الشخص ) ٩٦(مع مراعاة أحكام المادة  

) ٦٩(االعتبارى أو المعهود إليه بادارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة 

التى تصرف فى البيئة المائية مسئوال  عما يقع من العاملين بالمخالفة ألحكام 

لواردة المادة المذكورة ، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات ا

وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى . بالالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 .من هذا القانون) ٨٧(المادة 

 )٧٣مادة  (

يحظر  اقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى  

متر إلى الداخل من خط الشاطئ إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة بالتنسيق 

مع جهاز شئون البيئة ، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات 

 .والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن

 )٧٤مادة (

يحظر اجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى  

للشاطىء أو تعديله دخوال فى مياه البحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة الجهة 

وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا . ية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة اإلدار

 .القانون اإلجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن 

 )٧٥مادة (



 

 ٥٦٤

لممثلى الجهات اإلدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون  

من هذا ) ٧٤(، ) ٧٣(البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى 

القانون لالطالع على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمال أجريت 

أو شرع فى اجرائها مخالفة لألحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء ألصله 

واال تم وقف العمل اداريا ورد الشىء ألصله على نفقة المتسبب والمستفيد 

 .جز االدارى متضامنين وتحصل القيمة بطريق الح

 الفصل الثالث

 الشهادات الدولية

 ــ

 )٧٦مادة (

على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من  

مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة 

ويكون إصدار . الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة 

هاتين الشهادتين طبقا لألحكام والشروط المنصوص عليها فى االتفاقية ، وال 

 .تزيد مدة صآلحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ اصدارها

 )٧٧مادة (

على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو  

و المنطقة االقتصادية إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر االقليمى أ

الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة لالتفاقية أن 

تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة 

 .سارية المفعول طبقا لالتفاقية

أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة األولى من هذه المادة وتحمل علم  

دولة غير منضمة لالتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت 

التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت 



 

 ٥٦٥

بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من احدى وسائل نقل الزيت داخل 

 .المنطقة االقتصادية الخالصة 

 الفصل الرابع

 إلجراءات اإلدارية والقضائيةا

 ـــ

 )٧٨مادة (

يعتبر مندوبو الجهات اإلدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج   

من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا 

 .القانون

ولوزير العدل باالتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين  

 .وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى

 )٧٩مادة (

ويكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند  

وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على 

حساب تنفيذ عقوبة الغرامة وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت 

والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها  فى الباب الرابع من 

هذا القانون على أال تقل عن الحد األدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع 

 .النفقات والتعويضات التىتحددها الجهة اإلدارية المختصة الزالة آثار المخالفة

ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة اإلدارية  

المختصة، وذلك بمراعاة أحكام االتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية 

 .١٩٦٩المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 

 )٨٠مادة (

مع عدم االخالل بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية يكون  لمأمورى الضبط  

كل فيما يخصه ، الصعودالى ظهر السفن ) ٧٨(القضائى المشار اليهم فى المادة 

والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل 



 

 ٥٦٦

الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا 

 .القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات

وتصدر الجهة اإلدارية المختصة قرارها فى شأن ما تراه الزما لحماية  

البيئة البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذا االجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض 

من هذا ) ٨١(على هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 

وال يترتب على اعتراض .شر يوما من تاريخ اخطارهالقانون خالل خمسة ع

صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه 

 .لحين الفصل فى المنازعة 

 )٨١مادة (

يصدر الوزير المختص الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون قرارا  

بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو احدى الجهات اإلدارية 

 :القريبة منها على الوجه اآلتى 

 رئيساً         ـ عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار

 عضواً             ـ  ممثل لجهاز شئون البيئة

 عضواً            ـ  ممثل لمصلحة الموانى والمنائر
 عضواً                ـ ممثل لوزارة الدفاع

         ل لوزارة البترول والثروة المعدنيةـ ممث
 عضواً 

 عضواً ـ ممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه  

اللجنة بالفصل فى المنازعات اإلدارية الناشئة عن تبطيق أحكام الباب الثالث من 
وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات . هذا القانون 

 .األعضاء الحاضرين  وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء االدارى  

 .بمجلس الدولة 
 



 

 ٥٦٧

 
 )٨٢مادة (

نة تستخدم الموانى المصرية أو مرخص لها على كل ربان أو مستغل لسفي 
بالعمل فى البحر االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر 
العربية أن يقدم لمندوبى الجهة اإلدارية المختصة أو مأمورى الضبط القضائى 
المنوط بهم تنفيذ أحكام هقا القانون والقرارات المنفذة له، التسهيالت الالزمة 

 .ألداء مهمتهم
 )٨٣مادة (

يمكن للجهات اإلدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع  
والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس أو أى جهة معنية 
أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون وذلك وفقا للشروط التى 

 .يصدر بها قرار من الوزير المختص
 اب الرابعالب

 العقوبات
 ـــــ

 )٨٤مادة (

 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ٢٨يعاقب كل من خالف أحكام المادة  

مائتى جنيه وال تزيد على خمسة آالف جنيه مع مصادرة الطيور والحيوانات 

 .المضبوطة وكذلك آالالت واألدوات التى استخدمت فى المخالفة 

 )٨٥مادة (

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه   

وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام 

 .٣٣، ٣١، ٣٠المواد 

 )٨٦مادة (



 

 ٥٦٨

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على ثالثمائة جنيه كل من  

عاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة من هذا القانون ، كما ي) ٣٦(خالف حكم المادة 

 .من هذا القانون ) ٣٩(جنيه وال تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 

وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على  

 .ستة أشهر ، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص 

 )٨٧مادة (

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه مع   

 من هذا ٤٢مصادرة األجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 

القانون باستخدام مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة 

 .الصوت

ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه كل  

 . من هذا القانون٧٠و ٦٩و ٤١و  ٣٨لف أحكام المواد من خا

وتكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرين  

 من ٤٥ و ٤٤ و ٤٣و ٤٠ و ٣٧و٣٥ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد 

هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين فى 

 من هذا ٤٦األماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة األولى من المادة 

ويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد على خمسين جنيها . القانون

كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 

 .المشار إليها

والغرامة المنصوص عليها فى وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس  

 .الفقرات السابقة

 )٨٨مادة (



 

 ٥٦٩

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وغرامة ال تقل عن عشرين  

، ) ٢٩(ألف جنيه وال تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 

باعادة ) ٣٢(من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة ) ٤٧(، ) ٣٢(

 .تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة

 )٨٩مادة (

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه كل  

 ٤٨ من القانون رقم ٧ و ٥ و ٤ فقرة أخيرة و ٣ و  ٢من خالف أحكام المواد 

والقرارات  فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ١٩٨٢لسنة 

 .المنفذة له 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة  

 .السابقة

وفى جميع األحوال يلتزم المخالف بازالة األعمال المخالفة أو تصحيحها ففى  

الموعد الذى تحدده وزارة األشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى 

الموعد المحدد ، يكون لوزارة األشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات 

االزالة أو التصحيح بالطريق االدارى على نفقة المخالف وذلك دون اخالل بحق 

 .الوزارة فى الغاء الترخيص

 )٩٠مادة (

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة  

 :كب أحد األفعال اآلتية ألف جنيه كل من ارت

ـ  تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر ١ 

، )  ٤٩(االقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة ألحكام المادتين 

 .من هذا القانون) ٦٠(



 

 ٥٧٠

ـ  عدم االلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم ٢ 

استخدام الوسائل اآلمنة التى ال يترتب عليها االضرار بالبيئة المائية وذلك 

 . من هذا القانون٥٢بالمخالفة ألحكام المادة 

 .ـ  إلقاء أية مواد أخرى ملوثة للبيئة٣ 

وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس  

 .قة من هذه المادة والغرامة المذكورة فى الفقرة الساب

وفى جميع األحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى  

تحدده الجهة اإلدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة باالزالة على 

 .نفقته 

 )٩١مادة (

تكون العقوبة الحبس وغرامة ال تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه وال تزيد  

على  خمسمائة ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات 

ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة باالزالة لكل من خالف أحكام 

من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد ) ب٥٤(المادة 

 .عن اهمالأجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو اتالفها أو 

وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا  

القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث واألثر البيئى الناجم عن 

 .مخالفة أحكام هذه المادة

 )٩٢مادة (

يعاقب بغرامة ال تقل عن سبعين ألف جنيه وال تزيد على ثالثمائة ألف جنيه  

 :كل من ارتكب أحد األفعال التالية 



 

 ٥٧١

 عدم تجهيز السفينة األجنبية التى تستخدم الموانى المصرية أو تبحر عبر - 

المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة ألحكام المادة 

 .من هذا القانون) ٥٧(

لتلوث قبل وبعد  عدم اتخاذ جميع االحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار ا- 

وقوع العطب فى السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم اخطار الجهة اإلدارية المختصة 

فوراً بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة 

 .من هذاالقانون) ب٥٤(ألحكام المادة 

ـ  عدم ابالغ الجهة اإلدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسرب للزيت ٣ 

مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها واإلجراءات التى اتخذت 

 .من هذا القانون) ٥٥(وذلك بالمخالفة ألحكام المادة 

وفى . تزاد الغرامة بمقدار المثل) ١(وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البند  

 الحبس وغرامة ال تكون العقوبة) ٣(، ) ٢(حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين 

تقل عن ثالثمائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين 

 .العقوبتين 

وفى جميع األحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى  

تحدده الجهة اإلدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة باالزالة على 

 .نفقته

 )٩٣مادة (

يعاقب بغرامة ال تقل عن أربعين ألف جنيه وال تزيد على مائتى ألف جنيه  

 :كل من ارتكب أحد األفعال التالية 

ـ قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ١ 

من ) ٥٦(ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة وذلك بالمخالفة ألحكام المادة 

 .هذاالقانون



 

 ٥٧٢

عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجالت المنصوص عليها ـ  ٢ 

 .من هذا القانون) ٧٧(، ) ٧٦(، ) ٦٢(، ) ٥٨(فى المواد 

ـ  تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن ٣ 

 .من هذا القانون) ٦٧(، ) ٦٦(بالمخالفة لنص المادتين 

ـ  قيام احدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو ٤ 

 من هذا ٥٠إلقاء الزيت أو المزيد الزيتى فى البحر بالمخالفة ألحكام المادة 

 .القانون 

 )٩٤مادة (

يعاقب بغرامة ال تقل عن أربعين ألف جنيه وال تزيد على مائة وخمسين  

 :ألف جنيه كل من ارتكب أحد األفعال التالية 

لمسجلة بجمهورية مصر العربية باألجهزة ـ  عدم تجهيز السفن ا١ 

من هذا ) ٥٧(والمعدات خاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة ألحكام المادة 

 .القانون 

ـ  مخالفة أوامر مفتشى الجهة اإلدارية المختصة ومأمورى الضبط ٢ 

القضائى  فى حالة وقوع حادث الحدى السفن التى تحمل الزيت أو المواد الضارة 

 . من هذا القانون٦٣، ٥٣وذلك طبقا ألحكام المادتين 

 )٩٥مادة (

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل  من ارتكب عمداً أحد  

األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون إذ نشأ عنه اصابة أحد األشخاص بعاهة 

مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة 

 .الثة أشخاص فأكثر بهذه العاهةث



 

 ٥٧٣

فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة انسان تكون العقوبة األشغال  الشاقة المؤقتة  

وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثالثة أشخاص . 

 .فأكثر 

 )٩٦مادة (

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف  

واستخراج واستغالل حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية األخرى بما فى 

ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها فى 

كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع األضرار التى تصيب ) ٦٩(المادة 

 هذا القانون ، وسداد أى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء مخالفة أحكام

 .الغرامات التى توقع تنفيذاً له وتكاليف ازالة آثار تلك المخالفة

 )٩٧مادة (

توقع  العقوبات المبينة فى المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على  

اختالف جنسياتها وأنواعها بما فى ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة 

باالتفاقية إذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتى وقامت بااللقاء أو االغراق المحظور 

 .فى البحر االقليمى أو فى المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية

 )٩٨مادة (

يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه  

حكام المادتين  ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أ٢٠وال تجاوز 

 .من هذا القانون) ٧٤(، ) ٧٣(

وال يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع األحوال ودون  

انتظار الحكم فى الدعوى وقف األعمال المخالفة وازالتها بالطريق االدارى على 

نفقة المخالف وضبط اآلالت واألدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم 

 .باالدانة بحكم بمصاردتها



 

 ٥٧٤

 )٩٩مادة (

تختص بالفصل فى الجرائم المشار إليها فى هذا القانون المحكمة التى  

ترتكب فى دائرتها الجريمة ، وذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها فى المادة 

داخل البحر االقليمى لجمهورية مصر العربية أو فى المنطقة االقتصادية ) ٩٧(

 .محكمة فى الدعوى على وجه السرعة الخالصة ، وتفصل ال
وتختص بالفصل فى الجرائم التى ترتكب خارج المنطقتين المشار اليهما فى  

هذه المادة المحكمة الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى ترفع 
 .العلم المصرى

 )١٠٠مادة  (
من هذا القانون ، للجهة اإلدارية ) ٧٩(مع عدم االخالل بأحكام المادة 

المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونية  لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات 
والتعويضات الفورية المقررة فى حالة التلبس أو فى حالة االستعجال المنصوص 

 .عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون 
 مشروط ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير 

 .تقبله الجهة اإلدارية المختصة
 )١٠١مادة (

ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذاالباب بتوقيع أية عقوبة  
 .أشد منصوص عليها فى قانون آخر

 األحكام الختامية
 )١٠٢مادة (

من هذا القانون يكون لموظفى جهاز ) ٧٨(مع عدم االخالل بأحكام المادة  
شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل 
باالتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى 

 .إثبات الجرائم التىتقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
 )١٠٣مادة (

تبليغ عن أية مخالفة لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى ال 
 .ألحكام هذا القانون

 )١٠٤مادة (



 

 ٥٧٥

يجب على مفتشى الجهات اإلدارية المختصة وكذلك مفتش جهاز شئون البيئة  
ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجاالت البيئةكل فى مجال 
اختصاصه اخطار جهاتهم بأية مخالفة ألحكام هذا القانون ، وتتولى الجهات 

 .المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة



 

 ٥٧٦

  ١٩٩٤ لسنة ٥قانون رقم 

 بشأن الغاء موافقة جمهورية مصر العربية 

  (*)على اتفاقية تأسيس مجلس  التعاون العربى

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 بشأن موافقة جمهورية ١٩٨٩ لسنة ٦١ الجمهورية رقم يلغى قرار رئيس 

مصر العربية على اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربى بين جمهورية مصر 

العربية ، والجمهورية العراقية والمملكة األردنية الهاشمية ، والجمهورية 

 .١٦/٢/١٩٨٩العربية اليمنية الموقعة فى بغداد بتاريخ 

 

 )المادة الثانية(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ ابريل سنة ٩الموافق ( هـ ١٤١٤ شعبان سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

                                                           
 .١٩٩٤ فبراير سنة ١٧ فى ٧الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٧٧

  ١٩٩٤ لسنة ٦قانون رقم 

وزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بالترخيص ل

ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية 

  للبحث عن البترول ١٩٩٨ لسنة ١١االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 واستغالله فى منطقة كنايس بالصحراء الغربية

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة أيوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى 

 للبحث عن ١٩٨٨نة  لس١١اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

البترول واستغالله فى منطقة كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط 

 .المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٧٨

  ١٩٩٤ لسنة ٧قانون رقم 

ل فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول بالترخيص لوزير البترو

وشركتى أموكو للزيت وايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز 

 ٩، ١٩٩٢ لسنة ٨الواردة فى اتفاقيتى االلتزام الموقعتين بموجب القانونين رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقتى بلطيم والتمساح بدلتا ١٩٩٢لسنة 

 النيل البحرية

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركتى ايوك كوانك وأموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير 

  لسنة ٨ى اتفاقيتى االلتزام الموقعتين بموجب القانونين رقمى الغاز الواردة ف

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة بلطيم ١٩٩٢ لسنة ٩ ، ١٩٩٢

 .والتمساح بدلتا النيل البحرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦فق الموا( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٧٩

  ١٩٩٤ لسنة ٨قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

وشركات ايوك كوانك والف هيدروكاربور مصر وربسول اكسبلورسيون ايخبتو 

ايه وتوتال بروش اورينت على تعديل النصوص الخاصة بتسعير . اس 

  لسنة ٢١١الغازالواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم  

 . للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق الدلتا ١٩٨٩

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 المصرية العامة للبترول يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة 

وشركات ايوك كوانك والف هيدروكاربور مصر وبسول اكسبلورسيون ايخبتو 

ايه وتوتال بروش اورينت على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز . اس 

 ١٩٨٩ لسنة ٢١١الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق الدلتا ، وذلك وفقا للشروط 

 .المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .يخ نشرهلتار

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٠

  ١٩٩٤ لسنة ٩قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

بريتش جهاز اكسبلوريشن آند بروداكشن ليمتد على تعدل النصوص الخاصة 

 لسنة ١٠٧بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر ١٩٩٣

 المتوسط

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :عب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الش 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة بريتش جهاز اكسبلوريشن آند بروداكشن ليمتد  على تعديل النصوص 

الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء ١٩٩٣ لسنة ١٠٧

 .البحرية بالبحر المتوسط ، وذلك وفقا للشروط المرفقة

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨١

  ١٩٩٤ لسنة ١٠قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة ) مصر(نفط الهالل 

 للبحث عن ١٩٨٩ لسنة ٢١١فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 الغربيةالبترول واستغالله  فى منطقة شرق خالدة بالصحراء 

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز ) مصر(وشركة نفط الهالل 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢١الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

للبحث عن البترول واستغالله  فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية، وذلك 

 .وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .يع مخالف لها باالستثناء من أحكام أى تشر

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٢

  ١٩٩٤ لسنة ١١قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

. وشركتى فينكس ريسورسز كومبانى فاجور وربسول أكسبلورسيون ايخبتواس 

ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام 

 للبحث عن البترول واستغالله فى ١٩٨٨لسنة  ١٤الموقعة بموجب القانون رقم 

 منطقة فاجور بالصحراء الغربية

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

. وشركتى فينكس ريسورسز كومبانى فاجور وربسول أكسبلورسيون ايخبتواس 

ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام 

 للبحث عن البترول واستغالله فى ١٩٨٨ لسنة ١٤الموقعة بموجب القانون رقم 

 .منطقة فاجور بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(

 للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ تكون 

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٣

  ١٩٩٤ لسنة ١٢قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير . ربسول اكسبلور سيون ايخبتواس

 ١٩٩٢ لسنة ١٤لغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم ا

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة أعالى مصر

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

ايه على تعديل النصوص الخاصة . وشركة ربسول اكسبلور سيون ايخبتواس

 لسنة ١٤بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة أعالى مصر، وذلك وفقا ١٩٩٢

 .للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٤

  ١٩٩٤ لسنة ١٣قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

وشركتى نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجيبت أزس وكوفيك ايجيبت ليمتد على 

تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة ١٩٨٩ لسنة ١٥بموجب القانون رقم 

 رأس كنايس بالصحراء الغربية 

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركتى نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجيبت أزس وكوفيك ايجيبت ليمتد على 

تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة 

الله فى منطقة  للبحث عن البترول واستغ١٩٨٩ لسنة ١٥بموجب القانون رقم 

 .رأس كنايس بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٥

  ١٩٩٤ لسنة ١٤قانون رقم 

صرية العامة للبترول وشركة  بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة الم

 ١٩٧٨ لسنة ١٦ايوك كوانك على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

 لسنة ١٦وشركة  ايوك كوانك على تعديل االتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى مناطق خليج السويس ودلتا ١٩٧٨

 .النيل، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٦

  ١٩٩٤ لسنة ١٥قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

دة فى اموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الوار
 المعدل بالقانون ١٩٩٢ لسنة ٤اتفاقيات االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 لسنة ١٧ والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ١٦ والقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٠٨رقم 
 للبحث عن البترول واستغالله فى ١٩٩٣ لسنة ١١١ والقانون رقم ١٩٩٢

منطقة شرق بلطيم ومنطقة شمال غرب أبو الغراديق ومنطقة شرق غارب 
 البحرية ومنطقة شرق شقير البحرية

 ــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

الغاز الواردة وشركة اموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير 
 المعدل ١٩٩٢ لسنة ٤فى اتفاقيات االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ١٦ والقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٠٨بالقانون رقم 
 للبحث عن البترول ١٩٩٣ لسنة ١١١ والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ١٧

واستغالله فى منطقة شرق بلطيم ومنطقة شمال غرب أبو الغراديق ومنطقة 
 .شرق غارب البحرية ومنطقة شرق شقير البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(
تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 
 )المادة الثالثة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٧

  ١٩٩٤ لسنة ١٦قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

ايه لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية االلتزام الموقعة . بى جى ايجيبت أس

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة ١٩٨٩ لسنة ٢٤بموجب القانون  رقم 

 الزعفرانه البحرية بخليج السويس

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

ايه لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية االلتزام . وشركة بى جى ايجيبت أس

 للبحث عن البترول واستغالله ١٩٨٩ لسنة ٢٤الموقعة بموجب القانون  رقم 

فى منطقة الزعفرانه البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 .والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

ريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا القانون فى الج  

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ من فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤  من رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٨

  ١٩٩٤ لسنة ١٧قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

وشركتى ايوك كوانك وانيا ـ نافتابلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير 

 ١٩٨٩ لسنة ٤الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة رأس قطاره بالصحراء الغربية

 ــــ

 شعبباسم ال

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركتى ايوك كوانك وانيا ـ نافتابلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير 

 ١٩٨٩ لسنة ٤الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة رأس قطاره بالصحراء الغربية، وذلك 

 .وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )ادة الثالثةالم(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 من فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٤

 حسنى مبارك



 

 ٥٨٩

  ١٩٩٤ لسنة ١٨قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجيبت وربسول 

ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة . اكسبلورسيون ايخبتواس
 المعدل ١٩٨٧ لسنة ٩٧فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة جنوب ١٩٨٩ لسنة ٢٠بالقانون رقم 
 أم بركة بالصحراء الغربية

 ــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجيبت وربسول 
ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة . اكسبلورسيون ايخبتواس

 المعدل ١٩٨٧ لسنة ٩٧فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
واستغالله فى منطقة جنوب  للبحث عن البترول ١٩٨٩ لسنة ٢٠بالقانون رقم 

 .أم بركة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة 
 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  
 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى   

 .لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 من فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٤

 حسنى مبارك



 

 ٥٩٠

  ١٩٩٤ لسنة ١٩قانون رقم 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة  بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق

ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية 

 للبحث عن البترول ١٩٩١  لسنة ٢٠٧االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 واستغالله فى منطقة شمال بورسعيد البحرية

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة  ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى 

 للبحث عن ١٩٩١  لسنة ٢٠٧اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

ترول واستغالله فى منطقة شمال بورسعيد البحرية، وذلك وفقا للشروط الب

 .المرفقة 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 من فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٤



 

 ٥٩١

 حسنى مبارك



 

 ٥٩٢

  ١٩٩٤ لسنة ٢٠قانون رقم 
الهيئة المصرية العامة للبترول بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع 

وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوريش شمال مصرانك 
ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى . وك

 فى شأن البحث عن ١٩٩٢ لسنة ٧اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
 البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء البحرية

 ــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوريش شمال مصرانك 
يجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى ام ا. وك

 فى شأن البحث عن ١٩٩٢ لسنة ٧اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
 .البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 )المادة الثانية(
تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 
 )المادة الثالثة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 من فبراير سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ٦ى صدر برئاسة الجمهورية ف 

 ).م١٩٩٤

 حسنى مبارك



 

 ٥٩٣

  ١٩٩٤ لسنة ٢١قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد  مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة  

ايوك كوانك والشركة البريطانية الستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة فى شأن 

 البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى التعاقد  مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

كشاف الغاز وانتاجه المحدودة فى وشركة  ايوك كوانك والشركة البريطانية الست

شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء 

 .الغربية، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 .)م١٩٩٤ من فبراير سنة ٢٠الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



 

 ٥٩٤

  ١٩٩٤ لسنة ٢٢قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 

 أيوك كوانك فى شأن البحث عن البترول واستغالل فى منطقة فرافرة

  بالصحراء الغربية

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة أيوك كوانك فى شأن البحث عن البترول واستغالل فى منطقة فرافرة 

 .بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ تكون للقواعد  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ من فبراير سنة ٢٠الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



 

 ٥٩٥

 ١٩٩٤ لسنة ٢٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

  (*) ١٩٧١  لسنة ١٠٩الصادر بالقانون رقم 

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، 

 )المادة األولى(

 من قانون هيئة الشرطة الصادر ٧١من المادة ) ٢(يستبدل بنص البند  

 : النص اآلتى ١٩٧١ لسنة ١٠٩بالقانون رقم 

إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ  الترقية إليها ، ويجوز مد "  

خدمته ثالث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر ، كل بقرار من الوزير بعد أخذ 

من هذه المادة، ) ١(ومع مراعاة حكم البند . رأى المجلس األعلى للشرطة 

 .تنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خاللها إلى درجة مالية أعلى 

ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أو  

قوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير الداخلية من بين اللواء الذين ر

 ".الوزير

 )المادة الثانية(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ من فبراير سنة ٢٦الموافق ( هـ ١٤١٤ من رمضان سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ مارس سنة ٣فى )  تابع  (٩الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٩٦

 ١٩٩٤ لسنة ٢٤قانون رقم 
 ١٩٨٣ لسنة ١٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية 
 ـــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 لسنة ١٣ من القانون رقم ٢٥، ) ثالثا (٩ ، ٧ ، ٦واد يستبدل بنصوص الم 
 : بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ، النصوص اآلتية ١٩٨٣
يفرض مجلس االتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق ) : " ٦(مادة  

اعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول 
 .المرفق بهذا القانون

وينشء االتحاد جهازا لمراقبة االلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء  
أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس االتحاد ، ويصدر وزير 

 .العدل قراراً بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى 
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤالء األفراد الحق فى ضبط  

لقواعد الخاصة برسم الدمغة ، ويكون لمجلس االتحاد فى حالة حاالت مخالفة ا
 :وقوع المخالفة من أحد أعضاء االتحاد أن يقرر 

الزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة األولى مع تنبيه ) أ (  
المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبال ، ويزاد المبلغ إلى خمسين جنيها إذا 

 .وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة 
االحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا ) ب( 

 .تكررت المخالفة أكثر من ثالث مرات
) عشرة فى المائة% (١٠يحصل مجلس االتحاد لمصروفاته ) : " ٧(المادة 

ئحة أوجه وتبين الال) ٩(من مجموع االشتراكات المنصوص عليها فى المادة 
 " .انفاق هذه النسبة ونظام عرض   حساباتها الختامية على مجلس االتحاد

                                                           
 .١٩٩٤ من  مارس سنة ٢٤ فى ١٢الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٩٧

من االشتراكات المحصلة %  ٦٠يحصل االتحاد على : " ثالثا ) ٩(المادة  
 )".١(من النقابات المذكورة فى المادة 

يكون رسم القيد فى كل من النقابات األربع ، عشرة جنيهات ) : ٢٥(المادة  
عند القيد ألول مرة كما يؤدى العضو اشتراكا سنويا فى ميعاد غايته آخر  

 :ديسمبر من كل عام على الوجه التالى 
 . جنيها عن كل سنة من السنوات الثالث األولى من تاريخ القيد ٩
 . جنيها عن كل سنة من السنوات الثالث التالية ١٥
 .لقيد جنيها عن كل سنة بعد  الست سنوات األولى من تاريخ ا٢٤
 . جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد٣٠

ويكون تحصيل االشتراكات بطريق الخصم من المرتب على اقساط شهرية  
بالنسبة ألعضاء االتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات وقطاع األعمال ، أما 

 .بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة 
وتلتزم جهة العمل بالتاكد عن انتظام سداد االشتراكات الخاصة بأعضاء  

اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابات المختصة ضمانا الستمرار مزاولة 
 .العضو للمهنة 

 )المادة الثانية(
) ١٢(يستبدل بالجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه فى المادة   
 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية الجدول ١٩٨٣ لسنة ١٣لقانون رقم من ا

 .المرفق  بهذا القانون
 
 

 )المادة الثالثة (
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى   

 .لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ من مارس سنة ٢١الموافق ( هـ ١٤١٤ من شوال سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٩٨

 الجدول الخارجى بفئات الدمغة

 المرفق باالقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض 

  بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية١٩٨٣ لسنة ١٣أحكام القانون رقم 

 ـــ

  : االتحادفئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو :  أوال

 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات األطباء أو ٥" 

المستشفيات الخاصة أو العامة التى تقدم عالجا بأجر على الوجه  المبين بالمادة 

 .الحادية عشرة

 . قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية٥

 قرشا عن جميع الشهادات الطبية وما  إليها  كتقارير المعامل واألشعة وعن ٢٥

 .كل كشف نظارة

 . جنيه عن كل قطم أسنان جزئى ١

 . جنيه عن كل طقم أسنان كلى على أن يتم التحصيل من معامل األسنان٥

 . قرشا عن كل صفحةمن صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة ٥٠

 . قروش عن كل صفحةمن صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات١٠

 . قروش عن كل ايصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر١٠

 :العمليات الجراحية 

 قرشا عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضح بمعرفة النقابة ٥٠

 .المختصة

 . جنيه عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة ١

 . جنيه عن كل قيد لعملية جراحية كبرى ٢

ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون االستثمار  

. 



 

 ٥٩٩

ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن  

يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم األسنان على حسب األحوال وقيمة 

 .الدمغة المستوفاة عليها 

 شركات ومصانع األدوية والمبيدات فئات الدمغة الطبية التى تتحملها: ثانيا  

 :الحشرية والشركات المنتجة للقطن الطبى 

وتشمل األدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية  

ومستحضرات التجميل والقطن الطبى ومستحضرات طب األسنان على أن تعتبر 

 .الدمغة جزءاً من عناصر التكلفة

 . قرش ١٠٠نصف قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه أقل من  

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

 . قروش عن كل كيلو من القطن الطبى ٥ قروش ، ١٠

 :فئات الدمغة الطبية التى يتحملها المستورد : ثالثا  

طرية اثنين فى المائة من ثمن بيع المستحضر من األدوية البشرية والبي 

ومستحضرات طب األسنان والمبيدات الحضرية المنزل ومستحضرات التجميل 

وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع األعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار 

 .من وزير الصحة 

نصف فى األلف من قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات  

 .االنتاج الدوائى والمستلزمات الطبية 

 :فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن : رابعا   

واحد فى األلف من رأسمال شركة االنتاج أو التجارة فى المستحضرات  

الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند 

 .الترخيص



 

 ٦٠٠

 عند واحد فى األلف من رأسمال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع 

 .الترخيص 

 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل األدوية أو المبيدات الحشرية أو ٥٠ 

 ..مستحضرات التجميل

 جنيها عند االنتهاء من تسجيل األدوية أو المبيدات الحشرية أو ٥٠ 

 .مستحضرات التجميل

 . قروش عن كل نموذج قيد ميالد١٠ 

 . قرشا عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى ٢٥ 

 جنيه عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى ١ 

 .واألسنان 

 . جنيه عن كل اقامة وعالج بالمستشفى ١٠٠يتم اعفاء أقل من   

 جنيه بحد ١٠٠عن كل فاتورة اقامة وعالج بالمستشفى أكثر من % ١ 

 ).عشرة جنيهات( جنيهات ١٠أقصى 

المقررة على منتجى أو مستوردى أو مصدرى فئات الدمغة الطبية : خامسا  

الحيوانات والدواجن واألسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومركزات وأصناف 

 :األعالف 

 قرش عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة ١) أ (  

لشركات قطاع األعمال أو الخاص وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة 

 .لالتحاد شهريا

 ).أ( قرشا عن كل رأس ضان أو ماعز على الوجه المبين فى البند ٢٠) ب( 

 قرشا عن كل رأس خالل الضان والماعز على الوجه المبين فى ٤٠)  ج( 

 ).أ(البند 



 

 ٦٠١

بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة أو المصدرة يكون ) د( 

 :الرسم المستحق على الوجه اآلتى 

 قرش عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة  ١ـ ١

 قرشا عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من ٢٠ـ ٢

 .الضأن

وعلى ) بقرى ، جاموسى ، بتلو ، جمال(  قرشا على الجلود الكبيرة ٤٠ـ  ٣

الرأس الحى من هذه األصناف وعلى كل أربع أرباع منها وفى جميع  األحوال ال 

 .تخضع للدمغة األصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة 

 . قرشا عن كل رأس عند التأمين عليها فى التأمين على الماشية٢٠) هـ(  

 .قروش عن كل روشتة بيطرية أو ايصال عالج ٥) و (  

 . قرشا عن كل تقرير أو شهادة بيطرية٢٥) ز (  

 أو انشاء مزرعة نقاهة تدفع عند  جنيهات عن كل طلب معاينة٥)  ح (  

 .الترخيص



 

 ٦٠٢

 ١٩٩٤ لسنة ٢٥ قانون رقم 

  بفرض رسم تنمية١٩٨٤ لسنة ١٤٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)الموارد المالية 

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 لسنة ١٤٧من المادة األولى من القانون رقم ) ١٤(يستبدل بعنوان للبند  

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وبالفقرة األولى منه ، النص ١٩٨٤

 :اآلتى 

 : ـ تذاكر السفر إلى الخارج ١٤"  

من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحالت التى تبدأ من % ٢٥ 

لمنتفع وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جمهورية مصر العربية ويتحمل به ا

جنيها بالنسبة للدرجة األولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات األخرى ، وتخضع 

 ".لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم 

الواردة بالفقرة األخيرة من البند " شركات الطيران " كما يستبدل بعبارة  

 " .الجهات" المشار إليه لفظ ) ١٤(

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

 .لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٤ مارس سنة ٢١الموافق ( هـ ١٤١٤ شوال سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ من مارس سنة ٢٤ فى ١٢الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦٠٣

 ١٩٩٤ لسنة ٢٦قانون رقم 

  ١٩٧٨لسنة ٥٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)فى شأن العمد والمشايخ 

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 ٨و٧و٦ و ٤ ، والمواد ٣ من المادة ٥و٤و١يستبدل بنصوص البنود  

 ٢٩و٢٥ والمادتين ٢٣ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٢و١٩و١٤و١٣و

 :  فى شأن العمد والمشايخ النصوص اآلتية ١٩٧٨ لسنة ٥٨من القانون رقم 

  :٣مادة  

 .ـ  أن يكون مصريا ومقيداً بجداول انتخابات القرية ١

 .ـ  أن يجيد القراءة والكتابة ٤

يفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية ـ  أال تقل ملكية من يتقدم لشغل وظ٥

أو القرى المجاورة لها ، أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات 

والعقارات المملوكة له ال يقل عن ثالثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية 

 .الدخل

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ ، فيشترط أن يكون حائزا  

ألرض زراعية ملكا أو ايجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة 

لها ، أو أن يكون له دخل ثابت ال يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموعة أوعية 

 .الدخل 

                                                           
 .١٩٩٤ من ابريل سنة ١٤فى ) تابع (١٥عدد الجريدة الرسمية ـ ال(*)



 

 ٦٠٤

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند  

غل الوظيفة أو فى المناطق غير إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لش

 .الزراعية

  :٤مادة  

يصدر مدير األمن خالل ثالثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ  

قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ  

 .صدوره فى األماكن العامة التى  يحددها

) ٣(ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة  

من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب إلى مدير األمن 

بالنسبة إلى وظيفة العمدة والى مأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ ، وذلك 

شغل حتى نهاية العشرين يوما  التالية لفتح  باب تقديم الطلبات ، وتقيد طلبات 

الوظيفة على حسب ترتيب ورودها  فى سجل خاص ، ويعطى مقدم الطلب ايصاال 

 .بذلك

  :٦مادة  

 :تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من  

                 نائب مدير األمن -

 رئيسا  

   قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها-

      القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء األعلى

 أعضاء 

 .  مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية األمن-

 .  مفتش مباحث أمن الدولة-

 



 

 ٦٠٥

وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور ثالثة من أعضائها بما فيهم  

جح الجانب الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األصوات ، وعند التساوى ير

 .الذى منه  الرئيس 

ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى  

الفقرة السابقة ، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير الداخلية 

 .خالل خمسة عشر  يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار 

ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خالل شهر من تاريخ تقديمه ، وتبلغ  

به مديرية األمن الخطار صاحب الشأن ، واال اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم 

 .كأن لم يكن ، ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم

  :٧مادة 

يتم تعيين العمدة أو الشيخ باالختيار من بين المقبول طللباتهم ، وتجرى  

أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية واالدراك المفاضلة بينهم على 

 .األمنى والقدرة على اإلدارة

ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ ، ويجوز أن يتضمن  

هذا القرار مرشحا أو  أكثر ، وتصدر اللجنة قرارها باألغلبية المطلقة لعدد 

أعضائها بعد التحقق من سالمة اإلجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء 

 .المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه 

ويرفع قرار الترشيح إلى لجنة وزارية ثالثية يصدر بتشكيلها قرار من  

 .رئيس مجلس الوزراء 

وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن  

دهم لشغلها ، ويصدر بتعيينه وتختار أح. استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم 

 .قرار من وزير الداخلية 



 

 ٦٠٦

وللجنة أن تقرر إعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة إذا  

 .اقتضت المصلحة العامة ذلك 

  : ٨مادة 

يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ باألغلبية المطلقة لعدد  

أعضائها بعد التحقق من سالمة اإلجراءات ومطابقتها للقانون واسيتفاء 

 .المقومات المشار  إليها فيمن يتم تعيينه 

ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ إلى وزير الداخلية العتماده ، وله إعادة  

األوراق إلى اللجنة مشفوعة بمالحظاته لتصحيح اإلجراءات من آخر اجراء تم 

 لم يرد رأى اللجنة خالل شهر من صحيحا ، فإذا تمسكت اللجنة برأيها ، أو إذا

تاريخ إعادة األوراق إليها ، كان للوزير أن يتخذ ما يراه ، ويكون قراره فى هذا 

 .الشأن نهائيا

 .ويسلم مدير األمن إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه  

 :١٣مادة  

مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميالدية من تاريخ تعيينه  

فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى ، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى 

 .النقضاء هذه المدة دون تجديد 

  :١٤مادة 

تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ ، تختص بالنظر  

فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا ألحكام هذا ا لقانون ، وتشكل 

 :من

 رئيسا                  مدير األمن-

   رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء األعلى-

   مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية-

 أعضاء              مفتش مباحث أمن الدولة-

   أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها -

    على اللجنة



 

 ٦٠٧

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب  

 .الذى منه الرئيس 

  :١٩مادة  

إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ، ندب مدير األمن  

 .أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا

 :٢٢مادة  

ية فيحق له االحتفاظ بوظيفته إذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قر 

طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ، ويعتبر متفرغا  لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع 

مميزات وظيفته األصلية ، ويتقاضى مرتبها والبدالت المقررة لها من جهة عمله 

 .األصلية

  :٢٣مادة  

واذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ) فقرة ثانية( 

ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره ، فلمدير األمن بعد سماع أقواله أن يوقع 

عليه جزاء االنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما ال يجاوز 

 .خمسة وعشرون جنيها 

لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى ) فقرة ثالثة( 

من هذا القانون إذا رأى ) ١٤(المشايخ المنصوص عليها فى المادة لجنة العمد و

أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد ، وتكون االحالة بقرار يتضمن وصف 

التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا باألدلة عليها ، 

وللجنة أن توقع جزاء االنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما 

 .ال يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة 

فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت األمر إلى وزير الداخلية التخاذ  

 .من هذا القانون ) ٢٥(ما يراه طبقا لحكم المادة 



 

 ٦٠٨

 : ٢٥مادة   
ل لوزير الداخلية ـ ألسباب تتصل بالمصلحة العامة ـ أن يصدر قرارا بفص 

العمدة أو الشيخ اداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية 
االقليمى رئيسا وعضوية رئيس ادارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام 

 .المختص بعد  سماع دفاع العمد أو الشيخ المطلوب فصله 
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو  

 .الشيخ مدة خمس سنوات ميالدية من تاريخ صدور قرار الفصل
 :٢٩مادة  
يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا ، ويمنح الشيخ  

مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها 
 .وظيفة كل منهما

شيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو ال 
وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا ألحكام هذا القانون أو أى 

 .قانون آخر 
 )المادة الثانية(

 والفقرة األخيرة من ١٦ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٥تلغى المواد أرقام  
 . المشار إليه ١٩٧٨ لسنة ٥٨ من القانون رقم ٣٢ والمادة ٢٣المادة 

 )المادة الثالثة(
تسرى أحكام هذا القانون على العمديات والشياخات التى تكون خالية حتى  

 .تاريخ العمل به
ويظل العمد والمشايخ الموجودون فى الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون  

 .شاغلين لوظائفهم حتى انتهاء مدة شغلهم لها
 )المادة الرابعة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ ابريل سنة١٢الموافق ( هـ ١٤١٤صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة  

 حسنى مبارك

 



 

 ٦٠٥

 ١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون رقم 
 (*)بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية

 ـــ
 باسم األمة

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد  

 .استند إلى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون نفاذه ولو 
 )المادة الثانية(

ويضع قوائم . يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
من هذا القانون ) ١٧(المحكمين الذين يجرى االختيار من بينهم وفقا لحكم المادة 

 )المادة الثالثة.(
 باصدار ١٩٦٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ٥١٣ إلى ٥٠١تلغى المواد من  

قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف ألحكام هذا 
 .القانون 

 )المادة الرابعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم  

 .التالى لتاريخ نشره
 . ، وينفذ كقانون من قوانينها  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  
 من ابريل سنة ١٨(هـ  الموافق ١٤١٤ من ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )م١٩٩٤

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ من ابريل سنة ٢١فى ) تابع( ١٦الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٠٦

 قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
 الباب األول 
 أحكام عامة
 ـــ

ـ  مع عدم االخالل بأحكام االتفاقيات الدولية المعمول بها فى ١مادة  
جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على تحكيم بين أطراف من 
أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كان طبيعة العالقات القانونية التى 
يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، أو كان تحكيما تجاريا 

 .طرافه على اخضاعه ألحكام هذا القانوندوليا يجرى فى الخارج واتفق أ
ـ يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول ٢مادة  

عالقات قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك 
على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكاالت التجارية وعقود التشييد 
والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل 
التكنولوجيا واالستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات 
تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط 

حماية البيئة واقامة وشق الطرق واالنفاق واستصالح األراضى الزراعية و
 .المفاعالت النووية

ـ يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا ٣مادة  
 :يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى األحوال اآلتية 

إذا كان المركز الرئيسى ألعمال كل من طرفا التحكيم يقع فى دولتين : اوال  
مختلفتين وقت  ابرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال 

واذا لم يكن ألحد طرفى . فالعبرة بالمركز األكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم 
 .التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد

إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز : ثانيا  
 .قرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للتحكيم يوجد ف

اذاكان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من : ثالثا  
 .دولة واحدة 



 

 ٦٠٧

إذا كان المركز الرئيسى ألعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس : رابعا  
 :الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة

 .مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو اشار إلى كيفية تعيينه) أ (  
مكان تنفيذ جانب جوهرى من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية ) ب( 

 .بين الطرفين
 .المكان األكثر إرتباطا بموضوع النزاع ) جـ( 
حكم هذا القانون إلى التحكيم فى " التحكيم: " ينصرف لفظ ) ١( ـ ٤مادة  

الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى 
إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم 

 .يكن كذلك 
إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد " هيئة  التحكيم : " وتنصرف عبارة ) ٢( 

فينصرف إلى " المحكمة"أما لفظ . أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم 
 .المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة

فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم " طرفى التحكيم " وتنصرف عبارة ) ٣( 
 .ولو تعددوا 

اختيار  ـ فى األحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم ٥مادة  
اإلجراء الواجب االتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير 
فى اختيار هذا االجراء ،ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز 

 .للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها 
 ـ  إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العالقة القانونية بينهما ٦مادة  

وجب العمل بأحكام . الحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى 
 .هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم 

ـ  ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى ٧مادة  
رسالة أو اعالن إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل اقامته 

لمعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم ا
 .أو فى الوثيقة المنظمة للعالقة التى يتناولها التحكيم 



 

 ٦٠٨

واذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات الالزمة ، يعتبر ) ٢( 
التسليم قد تم إذا كان االعالن بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل اقامة 

 .معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه 
 .ال تسرى أحكام هذه المادة على االعالنات القضائية أمام المحاكم) ٣( 
ـ إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع ٨مادة  

االتفاق مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز 
على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى 

 .وقت معقول عند عدم االتفاق ، اعتبر ذلك نزوال منه عن حقه فى االعتراض 
يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا ) ١(ـ ٩مادة  

أما إذا كان . القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصال بنظر النزاع 
التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون االختصاص 
لمحكمة استئناف القاهرة ما  لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف 

 .أخرى فى مصر 
وتظل المحكمة التى ينعقد لها االختصاص  وفقا للفقرة السابقة دون ) ٢( 

 .احبة االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيمغيرها ص
 الباب الثانى
 اتفاق التحكيم

 ـــ
اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم )  ١(ـ ١٠مادة  

لتتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن نشأ بينهما بمناسبة 
 .عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية 

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقال )  ٢( 
بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين 
الطرفين، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار 

هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق من ) ٣٠(إليه فى الفقرة األولى من المادة 
التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، 
وفى هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق المسائل التى يشملها التحكيم واال كان 

 .االتفاق باطالً 



 

 ٦٠٩

ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن ) ٣( 
 .شرط تحكيم إذا كانت االحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزء من العقد 

ـ  ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعى أو االعتبارى ١١مادة  
الذى يملك التصرف فى حقوقه ، وال يجوز التحكيم فى المسائل التى ال يجوز 

 .فيها الصلح 
ويكون . تفاق التحكيم مكتوبا واال كان باطال  ـ  يجب أن يكون ا١٢مادة  

اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله 
 .الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة

يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق ) ١(ـ ١٣مادة  
تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أى طلب 

 .أو دفاع فى الدعوى 
وال يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى )  ٢( 

 .إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم
من هذا القانون أن ) ٩(ـ يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة ١٤مادة  

تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، بإتخاذ بتدابير مؤقتة أو تحفظية 
 .سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها 

 الباب الثالث
 هيئة التحكيم
 ــــ

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ) ١(ـ ١٥مادة  
 .، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثالثة

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإال كان التحكيم ) ٢( 
 .باطال 
ال يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوراً عليه أو ) ١(ـ ١٦مادة  

محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحةمخلة بالشرف 
 .ه ما لم يرد إليه اعتبارهأو بسبب شهر افالس

ال يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا ) ٢( 
 .التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 



 

 ٦١٠

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند ) ٣( 
 .قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقالله أو حيدته 

لطرفى التحكيم االتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ) ١(ـ ١٧مادة  
 :ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى 

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار ) أ (  
 .من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ) ٩(إليها فى المادة 

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين اختار كل طرف ف) ب( 
محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين 
محكمة خالل الثالثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف اآلخر ، أو إذا لم 
يتفق المحكمان المعينان على اختيارالمحكم الثالث خالل الثالثين يوما التالية 

من هذا ) ٩(لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 
ويكون للمحكم الذى اختاره . القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 

المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه 
 .يل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة محكمين األحكام فى حالة تشك

واذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو )  ٢( 
لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير 
عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 

من هذا القانون بناء  على طلب أحد الطرفين ، القيام باالجراء أو بالعمل ) ٩(
 .المطلوب ما لم ينص فى االتفاق على كيفية أخرى التمام هذا االجراء أو العمل

وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا )  ٣( 
ان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على القانون وتلك التى اتفق عليها الطرف

 من هذا القانون ال ١٩و ١٨وجه السرعة ، ومع عدم االخالل بأحكام المادتين 
 .يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 

ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية ) ١(ـ ١٨مادة  
 .حول حيدته أو استقالله 

ـ وال يجوز ألى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى ٢ 
 .تعيينه إال لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين 



 

 ٦١١

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد ) ١(ـ ١٩مادة  
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو 

د ، فإذا لم يتنح  المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكم بالظروف المبررة للر
 .فى الطلب 

وال يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات ) ٢( 
 .التحكيم 

لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خالل ثالثين يوما من ) ٣( 
من هذا القانون، ) ٩(تاريخ اعالنه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة 

 .ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق 
ال يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر )  ٤( 

برفضه وقف إجراءات التحكيم واذا حكم برد المحكم ؛ سواء من هيئة التحكيم أو 
م من من المحكمة عند  نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد ت

 .إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن 
ـ إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن ٢٠مادة  

أدائها بما يؤدى إلى تأخير ال مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق 
من هذا القانون ) ٩(الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة 

 .األمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين 
ـ إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحية أو بأى ٢١مادة  

سبب أخر ، وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم 
 .الذى انتهت مهمته 

 فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها تفصل هيئة التحكيم) ١(ـ ٢٢مادة  
بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو 

 .عدم شموله لموضوع النزاع  
يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد ال يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى ) ٢( 

من هذا القانون وال يترتب ) ٣٠(عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 
على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو االشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى 

أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف . تقديم أى من هذه الدفوع 
. وإال سقط الحق فيه . اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً 



 

 ٦١٢

جميع األحوال ـ أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن ويجوز ، فى 
 .التأخير كان لسبب مقبول 

تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه )  ٣( 
المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، 
فإذا قضت برفض الدفع، فال يجوز التمسك به إال بطريق رفع دعوى بطالن حكم 

 .من هذا القانون ) ٥٣(التحكيم  المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة 
ـ يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى وال ٢٣مادة  

يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو انهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى 
 .ذا الشرط صحيحا فى ذاته يتضمنه ، إذا كان ه

يجوز لطرفى التحكيم االتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، ) ١(ـ ٢٤مادة  
بناء على طلب  أحدهما، أن تأمر أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو 
تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات 

 .التدبير الذى تأمر به 
واذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء ) ٢( 

على طلب الطرف اآلخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذه ، وذلك دون اخالل بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة 

 .لتنفيذ من هذا القانون األمر با) ٩(المشار إليها فى المادة 
 الباب الرابع 
 إجراءات التحكيم

 ـــ
ـ لطرفى التحيكم االتفاق على اإلجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم ٢٥مادة  

بما فى ذلك حقهما فى اخضاع هذه االجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو 
مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق 
كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم 

 .التى تراها مناسبة 
ـ يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة ٢٦مادة  

 .متكافئة وكاملة لعرض  دعواه 



 

 ٦١٣

ليه ـ تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى ع٢٧مادة  
 .طلب التحكيم من المدعى ، ما  لم يتفق الطرفان على موعد آخر 

. ـ لطرفى التحكيم االتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ٢٨مادة  
فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكم مع مراعاة ظروف الدعوى 
ومالءمة المكان ألطرافها ، وال يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى 
أى مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع 
أو الشهود أو الخبراء أو االطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو 

 .إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك 
رفان أو تحدد يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الط) ١(ـ ٢٩مادة  

ويسرى حكم االتفاق أو القرار على لغة . هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى 
البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار 
تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو 

 .قرار هيئة التحكيم على غير ذلك 
ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى ) ٢( 

وفى حالة . تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم 
 .تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها 

يرسل المدعى خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو ) ١( ـ ٣٠مادة  
ى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا الذ

مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح 
لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق 

 .الطرفين ذكره فى هذا البيان 
ويرسل المدعى عليه خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى ) ٢( 

تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه 
ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة 
متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، 

له ذلك ولو فى مرحلة الحقة من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف و
 .تبرر التأخير 



 

 ٦١٤

يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على ) ٣( 
حسب األحوال ، صورا من الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض 
الوثائق وأدلة االثبات التى يعتزم تقديمها ، وال يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى 
أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى 

 .يستند إليها أى من طرفى الدعوى 
ـ ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من ٣١مادة  

ذلك ترسل إلى كل من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف اآلخر وك
الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء 

 .والمستندات وغيرها من األدلة 
ـ  لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو ٣٢مادة  

استكمالها خالل إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا 
 .من تعطيل الفصل فى النزاع 

تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين ) ١(ـ ٣٣مادة  
من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها االكتفاء بتقديم 

 .المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 
تماعات التى تقرر ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات واالج)  ٢( 

هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة 
 .حسب الظروف 

وتدون خالصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم ) ٣( 
 .صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك 

 .ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين ) ٤( 
إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه ) ١(ـ  ٣٤مادة  

وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء إجراءات ) ٣٠(وفقا للفقرة األولى من المادة 
 .التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 

ية من المادة ـ  واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثان٢ 
من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون ) ٣٠(

أن يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق 
 .الطرفان على غير ذلك 



 

 ٦١٥

ـ إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدى الجلسات أو عن تقديم ٣٥مادة  
ما طلب منه من مستندات جهاز لهيئة التحكيم االستمرار فى إجراءات التحكيم 

 .واصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر االثبات الموجودة أمامها
لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو ) ١(ـ ٣٦مادة  

وترسل إلى كل من . شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها 
 . صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير الطرفين

وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ) ٢( 
وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى 
متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد 

 .الطرفين فى هذا الشأن 
وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه إلى كل )  ٣( 

من الطرفين مع اتاحة الفرصة له البداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى 
 .االطالع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره وفحصها

ر الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقري) ٤( 
بناء على طلب أحد  طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة 

ولكل من الطرفين . الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره 
أن يقدم فى هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه البداء الرأى فى المسائل التى 
تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير 

 .ذلك 
من هذا ) ٩( ـ يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة٣٧مادة  

 :القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى 
الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن االجابة ) أ (  

 من قانون االثبات فى المواد ٨٠ ، ٧٨ت المنصوص عليها فى المادتين بالجزاءا
 .المدنية والتجارية

 .األمر باالنابة القضائية ) ب( 
 ـ ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى األحوال ووفقا ٣٨مادة  

للشروط المقررة لذلك فى المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب على انقطاع  
 .سير الخصومة اآلثار المقررة فى القانون المذكور



 

 ٦١٦

 الباب الخامس
 حكم التحكيم وانهاء اإلجراءات

 ـــ
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق ) ١(ـ ٣٩مادة  

واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد . عليها الطرفان
ازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتن

. 
واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على )  ٢( 

موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى 
 .أنه األكثر اتصاال بالنزاع

يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط ) ٣( 
 .العقد محل النزاع واألعراف الجارية فى نوع المعاملة 

يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها ) ٤( 
بالصلح ـ أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة واالنصاف 

 .دون التقيد بأحكام القانون
ة من أكثر من محكم واحد ـ يصدر حكم هيئة التحكيم المشكل٤٠مادة  

بأغلبية اآلراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق 
 .طرفا التحكيم على غير ذلك 

 ـ إذا اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم على تسوية تنهى ٤١مادة  
النزاع كان لهماأن يطلبا اثبات شروط التسويةأمام هيئة التحكيم ، التى يجب 
عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى االجراءات، 

 .ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ
ـ يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من ٤٢مادة   

 .الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة )  ١(ـ ٤٣مادة  

تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين 
 .بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع األقلية 



 

 ٦١٧

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ) ٢( 
ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشترط ذكر أسباب 

 .الحكم 
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء ) ٣( 

المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص 
ومكان إصداره لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ 

 .وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا 
تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم ) ١(ـ ٤٤مادة  

التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خالل ثالثين يوما من تاريخ 
 .صدوره 

وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفى ) ٢( 
 .التحكيم 

على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها ) ١(ـ ٤٥مادة  
خالل الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم 

وفى جميع األحوال . خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم
رة المد على ستة أشهر يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على إال تزيد فت

 .ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 
واذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة ) ٢( 

جاز ألى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 
من هذا لقانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافى أو بانهاء إجراءات ) ٩(

التحكيم ، ويكون ألى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصال 
 .بنظرها 

ـ إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة ٤٦مادة  
التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن 

ئى أخر ، جاز لهيئة التحكيم االستمرار فى نظر موضوع تزويرها أو عن فعل جنا
النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل 
الجنائى اآلخر ليس الزما للفصل فى موضوع النزاع ، واال أوقفت اإلجراءات 



 

 ٦١٨

حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد 
 .المحدد الصدار حكم التحكيم 

ـ يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو ٤٧مادة  
صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها 
من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار 

 .من هذا القانون ) ٩(إليها فى المادة 
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا االيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم  

 .طلب الحصول على صورة من هذا المحضر 
تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة ) ١(ـ ٤٨مادة  

) ٤٥(كلها أو بصدور أمر بانهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة 
من هذا القانون ، كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء 

 :اإلجراءات فى األحوال اآلتية 
 .إذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم ) أ (  
إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على ) ب( 

ار اإلجراءات حتى يحسم طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمر
 .النزاع 
إذا رأت هيئة التحكيم ألى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات ) جـ( 

 .التحكيم أو استحالته 
 من هذاالقانون تنتهى مهمة ٥١ و ٥٠ و ٤٩مع مراعاة أحكام المواد ) ٢( 

 .هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم 
يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، ) ١(ـ ٤٩مادة  

خالل الثالثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من 
غموض ، ويجب على طالب التفسير اعالن الطرف اآلخر بهذا الطلب قبل تقديمه 

 .لهيئة التحكيم 
ب يصدر التفسير كتابة خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ تقديم طل) ٢( 

التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثالثين يوما أخرى إذا 
 .رأت ضرورة لذلك 
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ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى ) ٣( 
 .عليه أحكامه

تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء ) ١(ـ ٥٠مادة  
مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسهاأو بناء 
على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خالل 
الثالثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو ايداع طلب  التصحيح بحسب االحوال 

 .لك ولها مد هذا الميعاد ثالثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذ. 
ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خالل ) ٢( 

ثالثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح 
جاز التمسك ببطالن هذا القرار بدعوى بطالن تسرى عليها أحكام المادتين 

 .من هذا القانون) ٥٤(، )٥٣(
يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد ) ١(ـ  ٥١مادة  

التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثين يوما التالية لتسلمه حكم 
التحكيم إصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها حكم 

 .ويجب اعالن هذا الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه : التحكيم 
ر هيئة التحكيم حكما خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصد) ٢( 

 .ويجوز لها مد هذا الميعاد ثالثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 
 الباب السادس

 بطالن حكم التحكيم
 ـــ

ال تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا ألحكام هذا القانون ) ١(ـ ٥٢مادة  
الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات 

 .المدنية والتجارية 
يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا لألحكام المبينة فى المادتين ) ٢( 

 .التاليتين 
 :ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال فى األحوال اآلتية ) ١(ـ ٥٣مادة  
اطال أو قابال لالبطال أو إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق ب) أ (  

 .سقط بانتهاء مدته



 

 ٦٢٠

إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد األهلية أو ناقصها ) ب( 
 .وفقا للقانون الذى يحكم أهليته 

إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعالنه ) جـ( 
اعالنا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو ألى سبب آخر خارج عن 

 .ارادته 
إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق األطراف على تطبيقه ) د( 

 .على موضوع النزاع 
إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف ) هـ( 

 .للقانون أو التفاق الطرفين 
 اتفاق التحكيم أو جاوز إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل ال يشملها) و(  

ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل . حدود هذا االتفاق 
الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن 

 .إال على االجزاء األخيرة وحدها 
إذا وقع بطالن فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة ) ز(  

 .بطالنا أثر فى الحكم 
وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن ) ٢( 

  .حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 
ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل التسعين يوما التالية ) ١(ـ ٥٤مادة  

وال يحول دون قبول دعوى البطالن . لمحكوم عليه لتاريخ اعالن حكم التحكيم ل
 .نزول مدعى البطالن عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم 

تختص بدعوى البطالن فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار ) ٢( 
وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون . من هذا القانون) ٩(إليها فى المادة 

االختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصال بنظر 
 .النزاع

 الباب السابع
 حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

 ـــ



 

 ٦٢١

ـ تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر ٥٥مادة  
 .المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها فى هذا القانون

من هذا ) ٩(تص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ـ يخ٥٦مادة 
القانون أو من يندبه من قضاتها باصدار األمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم 

 :طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى 
 .ـ  أصل الحكم أو صورة موقعة منه ١
 .ـ  صورة من اتفاق التحكيم ٢
ـ  ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم ٣

 .يكن صادرا بها
من هذا ) ٤٧(ـ  صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة ٤

 .القانون
ـ ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ٥٧مادة  

 ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة
الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب 
وقف التنفيذ خالل ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، واذا أمرت 

وعليها إذا أمرت . بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالةأو ضمان مالى 
بوقف التنفيذ ، الفصل فى دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا 

 .األمر
ال يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع ) ١( ـ ٥٨مادة  

 .دعوى بطالن الحكم قد انقضى 
ال يجوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إال بعد التحقق مما ) ٢( 
 :يأتى 
رية فى أنه ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المص) أ (  

 .موضوع النزاع 
 .أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية) ب( 
 .أنه قد تم اعالنه للمحكوم  عليه اعالنا صحيحا)  ج( 



 

 ٦٢٢

وال يجوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما األمر ) ٣( 
الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 

 .من هذا القانون خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره ) ٩(



 

 ٦٢٣

 ١٩٩٤ لسنة ٢٨قانون رقم 
 ١٩٦٩ لسنة ٤٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بانشاء نقابة األطباء البيطريين
 ـــ

 باسم األمة
 رئيس الجمهورية

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

 بانشاء نقابة ١٩٦٩ لسنة٤٨ من القانون رقم ٣٠يستبدل بنص المادة  
 :األطباء البيطريين ، النص اآلتى 

ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين "  ـ ٣٠مادة  
، نقابة فرعية وفى المحافظات التى يقل فيها عدد األطباء البيطريين عن عشرة 

 ".ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية 
 )المادة الثانية(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
 )م١٩٩٤بريل سنة  من  ا١٨(هـ  الموافق ١٤١٤ من ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 )حسنى مبارك(

                                                           
 .١٩٩٤ من ابريل سنة ٢١فى ) تابع (١٦الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٢٤

 ١٩٩٤ لسنة ٢٩قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف 

  (*)١٩٥٤ لسنة ٣٥٤الصادر بالقانون رقم 
 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 من قانون حماية ٢يضاف إلى نهاية البند األخير الفقرة األولى من المادة  
 ٣٨ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 

 : ، العبارة التالية١٩٩٢لسنة 
 ".وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات األدبية" 

 )المادة الثانية(
ن عاما وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب اآللى عشري" تحذف عبارة  

من نهاية الفقرة األولى من " تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا ألحكام هذا القانون 
 . المشار اليه١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ من القانون رقم ٢٠المادة 

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم   

 .التالى لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
 من ابريل سنة ١٨(هـ  الموافق ١٤١٤ من ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )م١٩٩٤

 )حسنى مبارك(

                                                           
 .١٩٩٤ من ابريل سنة ٢١فى ) تابع (١٦الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٢٥

  (*) ١٩٩٤ لسنة ٣٠قانون رقم 
  ١٩٧٥ لسنة ٩١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بانشاء أكاديمية الشرطة
 ـــــ

 باسم الشعب
 الجمهوريةرئيس 
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
 ٩١من القانون رقم ) ٢٢(و ) ١٤(و ) ١١(و ) ٢(يستبدل بنصوص المواد  
 : بانشاء أكاديمية الشرطة ، النصوص اآلتية١٩٧٥لسنة 
 :تتكون األكاديمية من ) " ٢(مادة  
 .ـ كلية الشرطة ١
 .ـ كلية الدراسات العليا٢
 .ـ  كلية التدريب والتنمية٣
 .ـ  مركز بحوث الشرطة٤

وتعتبر كل هذه الكليات ومركز البحوث  مصلحة عامة ويكون لألكاديمية  
 ".موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية

تشكل لجنة قبول الطالب بكلية الشرطة برئاسة رئيس "ـ ) ١١(مادة  
 :األكاديمية وعضوية كل من 

 .ئب رئيس األكاديمية ـ  نا١
 .ـ  نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة ٢
 .ـ  مدير كلية الشرطة ٣
 .ـ  مدير اإلدارة العامة لشئون الضباط٤
 .ـ  وكيل مصلحة األمن العام ٥

 ".وال تكون قراراتها نافذة إال بعد اعتمادها من وزير الداخلية 

                                                           
 .١٩٩٤ ابريل سنة ٢١فى ) تابع (١٦ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٢٦

يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون األحكام العسكرية فى حدود ) " ١٤(مادة  
أحكام هذا القانون ، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من 

 .رئيس األكاديمية سنويا ، ويمثل االدعاء ضابط يختاره رئيس األكاديمية سنويا 
وللطالب أن يختار أحد ضباط األكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة  

 .ة على أحكام هذه المحكمة ويصدق رئيس األكاديمي
وتحدد الالئحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طالب  

 ".األكاديمية وسلطة توقيعها
ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة ، ويكون ) " ٢٢(مادة  

القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو 
 .الحاصلين على شهادة معادلة لها

ويحدد وزير الداخلية ـ بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة ـ  
 ".التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة 

 )المادة الثانية(
، اينما وردت فى القانون رقم " كلية الضباط المتخصصين " تستبدل بعبارة  
 " .قسم الضباط المتخصصين"  المشار إليه ، عبارة ١٩٧٥ لسنة ٩١

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ ابريل سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى القعدة  سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٢٧

  ١٩٩٤ لسنة ٣١قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة  

ايوك كوانك وشركة اموكو للزيت مصر لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية 
 للبحث عن البترول ١٩٩٢ لسنة ٨االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 واستغالله فى منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية
 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  
وشركة  ايوك كوانك وشركة اموكو للزيت مصر لضم منطقة اضافية إلى منطقة 

 للبحث عن البترول ١٩٩٢ لسنة ٨اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
 .واستغالله فى منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة

 )المادة الثانية(
قانون ، وتنفذ تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة ال 

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 
 )المادة الثالثة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٢٨

  ١٩٩٤ لسنة ٣٢قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة  

اساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت انك فى شأن البحث 
   بالعيم البحرية خليج السويسعن البترول واستغالله فى منطقة جنوب
 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  
وشركة  اساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت انك فى شأن 
البحث عن البترول واستغالله فى منطقة جنوب  بالعيم البحرية خليج السويس، 

 .وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها
 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  
 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )لثةالمادة الثا(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم   

 .التالى لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٢٩

  ١٩٩٤ لسنة ٣٣قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
والشركة  التركية الدولية للبترول المحدودة على تعديل النصوص الخاصة 

 ٢٠٦بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقيتى االلتزام الموقعتين بموجب القانونين رقم 
عن البترول واستغالله فى منطقتى  للبحث ١٩٩٢ لسنة ٦ ورقم ١٩٩١لسنة 

 غرب البحرية بالصحراء الغربية وغرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية
 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  
والشركة  التركية الدولية للبترول المحدودة على تعديل النصوص الخاصة 

 ٢٠٦بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقيتى االلتزام الموقعتين بموجب القانونين رقم 
 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقتى ١٩٩٢ لسنة ٦ ورقم ١٩٩١لسنة 

الشرقية، وذلك غرب البحرية بالصحراء الغربية وغرب جبل الزيت بالصحراء 
 .وفقا للشروط المرفقة

 )المادة الثانية(
تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 
 )المادة الثالثة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٣٠

  ١٩٩٤ لسنة ٣٤قانون رقم 
 وشركة  بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

ايه وشركة اموكو للزيت مصر على تعديل . ربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس 
النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقة االلتزام الموقعة بموجب 

 للبحث عن البترول واستغاللة فى منطقة شمال ١٩٩٢ لسنة ١٥القانون رقم 
 االسكندرية
 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  
ايه وشركة اموكو للزيت مصر على . وشركة  ربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس 

قعة تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام المو
 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة ١٩٩٢ لسنة ١٥بموجب القانون رقم 

 .شمال االسكندرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة
 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  
 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم   

 .التالى لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٣١

  ١٩٩٤ لسنة ٣٥قانون رقم 
بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة  
فينيكس ريسور سيزكومبانى أوف قارون وشركة أباتشى أويل ايجيبت انك على 

تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة 
 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة ١٩٩٣ لسنة ١١٣بموجب القانون رقم 

 قارون بالصحراء الغربية
 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول  
رون وشركة أباتشى أويل ايجيبت وشركة  فينيكس ريسور سيزكومبانى أوف قا

انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام 
 للبحث عن البترول واستغالله ١٩٩٣ لسنة ١١٣الموقعة بموجب القانون رقم 

 .فى منطقة قارون بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة
 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  
 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم   

 .التالى لتاريخ نشره
 .ها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانين 
 ).م١٩٩٤ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٣٢

 ١٩٩٤ لسنة ٣٦قانون رقم 
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

  (*) ١٩٦٤ لسنة ٣٢الصادر بالقانون رقم 
 ـــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر ٨٥يستبدل بنص المادة  
 : ، النص اآلتى١٩٦٤ لسنة ٣٢بالقانون رقم 

ـ ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له ٨٥مادة  
بقرار من رئيس الجمهورية ، الشخصية االعتبارية ، ويشكل مجلس ادارته 

ويضم هذا المجلس ممثلين عن االتحادات النوعية واالقليمية والجمعيات 
 .المركزية والجهات االدارية المختصة وعدد من المهتمين بالمسائل االجتماعية 

وينص النظام الداخلى لالتحاد على كيفية ادارته وتنظيم أعماله ، ويصدر  
 .بهذا النظام قرار من وزير الشئون االجتماعية

 )المادة الثانية(
يضاف إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه مادة جديدة  
 : مكررا، نصها اآلتى ٥٠برقم 
اليجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة وعضوية :  مكررا ٥٠مادة  

 .المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى دائرتها الجمعية
الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل بإحدى الجهات كما ال يجوز  

االدارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى االشراف أو التوجيه 
 .أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها

                                                           
ويالحظ أن القانون رقم . ١٩٩٤ يونية سنة ٢ فى ٢٢  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
أنظر المجلد  (١٩٩ لسنة ١٥٣ وتعديالته قد ألغيت بالقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٣٢

 ).األخير من الموسوعة 



 

 ٦٣٣

ومع ذلك ، فيجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يرخص ألسباب تتعلق  
بالمصلحة العامة بالجمع بين عضوية مجلس اإلدارة وعضوية المجالس المشار 

 .إليها فى الفقرة األولى أو العمل بالجهات المشار إليها فى الفقرة الثانية 
ومع عدم االخالل بالفقرة السابقة يعتبر عضو المجلس الشعبى المحلى أو  

العامل بإحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة الثانية متخليا عن عضويته فى 
من تاريخ ثبوت عضوية مجلس اإلدارة له ، وعلى مجلس إدارة الجمعية 

الجمعيات القائمة أن توفق أوضاع مجالس ادارتها وفقا ألحكام هذه المادة خالل 
 .فترة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم   

 .التالى لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ مايو سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦٣٤

 ١٩٩٤ لسنة ٣٧قانون رقم  
 ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 صدار قرارات بتفويض رئيس الجمهورية فى إ
  (*)لها قوة القانون 

 ــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
 بتفويض رئيس الجمهورية فى ١٩٧٢ لسنة ٢٩يستمر العمل بالقانون رقم  

 لمدة ١٩٨١ لسنة ١٤٦إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 
 .٩٦/١٩٩٧تنتهى فى نهاية السنة المالية 

 )المادة الثانية(
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى -٢مادة  

 .لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٩٤ مايو سنة١٤الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٢ فى ٢٢    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٣٥

 ١٩٩٤ لسنة ٣٨قانون رقم 
  (*)بتنظيم التعامل بالنقد األجنبى

 ــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ـ لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه ١مادة  

أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد 
األجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا ، على أن تتم هذه 
العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد األجنبى والجهات 

قانون فى جمهورية مصر األخرى المرخص لها بالتعامل طبقا ألحكام هذا ال
 .العربية 

 ـ  تضع الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واألسس المتعلقة ٢مادة  
بتنظيم سوق الصرف األجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى 

 .اطار السياسة العامة للدولة وبما ال يخل بأحكام هذا القانون 
وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد األجنبى بما فى ذلك  

قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتغشيل والتغطية فيما تحوزه 
 .من أرصدة بالنقد األجنبى

ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد األجنبى لجهات أخرى  
ر فى هذا الشأن قواعد غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصاد

واجراءات هذا التعامل، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد واإلجراءات 
المشار إليها ايقاف الترخيص لمدة ال تجاوز سنة ، كما يكون له الغاؤه فى حالة 
تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى 

 .البنك المركزى 
ـ يكون إجراء التحويالت والمعامالت ذات الطابع الرأسمالى والمتعلقة ٣مادة  

بتصرف األجانب المقيمين بالخارج فى األصول الرأسمالية من العقارات على 

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٢ فى ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦٣٦

مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبالد وفقا للشروط واألوضاع التى يحددها الوزير 
ت من تاريخ التصرف فى على أن يتم هذا التحويل خالل خمس سنوا. المختص 

 .هذه العقارات 
ـ يكون ادخال أو اخراج النقد المصرى وفقا للشروط واألوضاع التى ٤مادة  

 .يصدر بها قرار من الوزير المختص 
ـ تتم تسوية نتائج عمليات النقد األجنبى التى يديرها البنك المركزى ٥مادة  

المصرى ـ نيابة عن الحكومة ـ فى حسابات بالبنك المركزى المصرى ويحدد  
وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى ما يتم قيده فيها 

 .اضافة وخصما
ـ على المصارف المعتمدة والجهات األخرى المرخص لها فى التعامل ٦مادة  

فى النقد األجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بيانا عما 
 النقد األجنبى وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك تباشره من عمليات
 .المركزى المصرى

ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد األجنبى وذلك وفقا  
 .ألحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص 

ـ يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من ٧مادة  
وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما 

 .يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من  

فيما يختص وزير العدل باالتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى 
 .من هذا القانون ) ٦(بتنفيذ أحكام المادة 

ـ كل من خالف أو شرع فى مخالفة الشروط واألوضاع التى يصدر ٨مادة  
من هذا القانون يعاقب ) ٤(بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة 

بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال 
وكل من خالف أحكام باقى مواد . تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال 
 .تزيد  على ألفى جنيه 

 .وفى حالة العود تضاعف العقوبة  



 

 ٦٣٧

صادرتها ، وفى جميع األحوال تضبط المبالغ واألشياء محل الدعوى ويحكم بم 
 .فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها 

ـ ال يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب ٩مادة   
بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها إال بناء 

 .على طلب الوزير المختص أو من ينيبه 
وللوزير المختص أو من ينيبه فى حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله  

 :عنها إلى ما قبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد اإلجراءات اآلتية 
أن يصدر قرارا بالتصالح على المخالف عن المبالغ واألشياء موضوع ) أ (  

 .الجريمة إلى خزانة الدولة
ل أيلولة المبالغ أو أن يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقاب) ب( 

األشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب األحوال 
، فإذا لم يعارض المخالف فى هذا القرار بطلب يقدمه إلى الوزير المختص أو 
من ينيبه خالل ثالثين يوما من تاريخ اعالنه به أو نشره أعتبر ذلك بمثابة 
موافقة منه على التصالح الذى تضمنه ذلك القرار ويكون القرار الصادر فى هذا 

 .الشأن بمثابة سند تنفيذى ، ويترتب على المعارضة الغاء هذا القرار 
ويتم تقدير قيمة األشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة االعالن أو النشر  

طبقا للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويجوز 
 المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية أو استمرار السير فيها للوزير

أو فى حالة ) أ ( بحسب األحوال وذلك فى حالة رفض التصالح طبقا للبند 
 ).ب(المعارضة فى قرار عرض التصالح طبقا للبند 

أن يصدر قرارا بالتصرف فى المبالغ أو األشياء موضوع الجريمة سواء ) ج( 
بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط واإلجراءات التى تصدر 

 .بقرار من الوزير المختص
من قانون العقوبات يحكم ) ٣٦(ـ مع عدم االخالل بحكم المادة ١٠مادة  

بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه فى  
 .جريمة منها 

لجريمة فى حالة وقوعها من شخص ـ يكون المسئول عن ا١١مادة  
اعتبارى أو احدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع 



 

 ٦٣٨

األعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة 
 .مع مسئوليته التضامنية معه فى العقوبات المالية التى يحكم بها 

 ـ للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات ١٢مادة  
االضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى 
استيفاء اإلجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من 

 .رئيس الجمهورية
نون ـ ال تخل أحكام هذا القانون باألحكام المنصوص عليها فى قا١٣مادة  

 .١٩٨٩ لسنة ٢٣٠االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 بتنظيم التعامل بالنقد األجنبى، ١٩٧٦ لسنة ٩٧ـ يلغى القانون رقم ١٤مادة  

 .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 
ـ يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة ١٥مادة  

 .أشهر من تاريخ نشره 
ـ يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى ١٦مادة  

 .يتبعه قطاع النقد األجنبى 
 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ١٧مادة  

 .اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها 
 )م١٩٩٤ مايو سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٨اسة الجمهورية فى صدر برئ 

 حسنى مبارك



 

 ٦٣٩

 ١٩٩٤ لسنة ٣٩قانون رقم  
 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية

  (*) ١٩٩٠/١٩٩١والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة  
  .١٩٩٠/١٩٩١لها عن السنة المالية 

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

 .نشره 
 .م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبص 
 )م١٩٩٤ مايو سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٣٠ى  ف٢٦الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٤٠

 
 
 

 ١٩٩٤ لسنة ٤٠قانون رقم  
 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

  (*) ٩٠/١٩٩١للسنة المالية 
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )المادة االولى(

 ٩٠/٩١يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
فقط وقدره سبعة وثالثون مليارا ومائتان (  جنيها ٣٧,٢٣٨,٨٧٣,٤٥١بمبلغ 

مانمائة وثالثة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وثمانية وثالثون مليونا وث
 ).وخمسون جنيها

 )المادة الثانية (
وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
 :كما يلى ) ١(، وفقا لما  ورد بالجدول المرفق رقم ٩٠/١٩٩١

 : االستخدامات الجارية -أوال 
يربط حساب ختامى االستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة  

فقط وقدره خمسة (  جنيها ٢٥,٩٦٠,٧٢٠,٨٩١ بمبلغ ٩٠/١٩٩١المالية 
وعشرون مليارا وستمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألفا وثمانمائة 

 :موزعا على البابين التاليين) وواحد وتسعون جنيها 
 :الباب األول ) أ ( 

فقط وقدره سبعة مليارات ومائة (  جنيها ٧,١١٨,٤٠١,٧٩٦األجور بمبلغ  
 ).وثمانية عشر مليونا وأربعمائة وواحد ألفا وسبعمائة وستة وتسعون جنيها

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٣٠ فى ٢٦    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٤١

 : الباب الثانى ) ب(
فقط وقدره (  جنيها ١٨,٥٧٢,٣١٩,٩٥النفقات الجارية والتحويالت الجارية 

ثمانية عشر مليارا وخمسمائة واثنان وسبعون مليونا وثالثمائة وتسعة عشر 
 ).ألفا وخمسة وتسعون جنيها

 : االستخدامات الرأسمالية -ثانيا 
يربط حساب ختامى االستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة  

فقط وقدره أحد عشر (  جنيها ١١,٥٤٨,١٥٢,٥٦٠ بمبلغ ٩٠/١٩٩١المالية 
 ألفا مليارا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائة واثنان وخمسون

 :موزعا على البابين التاليين ) وخمسمائة وستون جنيها
 :الباب الثالث  )أ (

فقط وقدره (  جنيها ٤,٧٦٥,٩٧٤,٣٥١ االستخدامات االستثمارية مبلغ  
أربعة مليارات وسبعمائة وخمسون وستون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون 

 ).ألفا وثالثمائة وواحد وخمسون جنيها
 :الباب الرابع ) ب(

فقط وقدره ستة (  جنيهات٦,٧٨٢,١٧٨,٢٠٩ التحويالت الرأسمالية مبلغ  
مليارات وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألفا ومائتان 

 ).وتسعة جنيهات
 )المادة الثالثة(

، ٩٠/١٩٩١وزع حساب ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
 :كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم وفقا لما وارد 

 : اإليرادات الجارية -أوال 
يربط حساب ختامى اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
فقط وقدره سبعة وعشرون (  جنيها ٢٧,٤١٥,٥٤٥,٧٩٤بمبلغ ٩٠/١٩٩١

مليارا وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا 
 :موزعا على البابين التاليين ) وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها

(  جنيها ١٥,٩٣١,٠٧١,٠٩٢ اإليرادات السيادية بمبلغ -الباب األول  )أ  ( 
فقط وقدره خمسة عشر مليارا وتسعمائة وواحد وثالثون مليونا وواحد وسبعون 

 ).ألفا واثنان وتسعون جنيها



 

 ٦٤٢

 والتحويالت الجارية مبلغ  اإليرادات الجارية-الباب الثانى  )ب(
فقط وقدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وأربعة ( جنيها ١١,٤٨٤,٤٧٤,٧٠٢

 ).وثمانون مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان جنيها 
 : اإليرادات الرأسمالية -ثانيا 
يربط حساب ختامى اإليرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
فقط وقدره ستة مليارات وثالثة ( جنيها ٦,٠٨٣,٤٨٠,٠٧٣بمبلغ ٩٠/١٩٩١

موزعة على ) وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألفا وثالثة  وسبعون جنيها
 :البابين التاليين 

 ٤,٥٠٨,٧٠٦,٤٤١ اإليرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ -الباب الثالث ) أ ( 
يارات وخمسمائة وثمانية ماليين وسبعمائة وستة فقط وقدره أربعة مل(جنيها 

(  جنيها ٢,٣٠٣,١٥٩,٠١٥منه مبلغ ) آالف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيها
فقط وقدره ملياران وثالثمائة وثالثة ماليين ومائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسة 

 جنيها ٢,٣٠٣,١٥٩,٠١٥لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) عشر جنيها
فقط وقدره ملياران وثالثمائة وثالثة ماليين ومائة وتسعة وخمسون ألفا (

لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) وخمسة عشر جنيها
فقط وقدره ملياران ومائتان وخمسة ماليين (  جنيها ٢,٢٠٥,٥٤٧,٤٢٦

لتمويل ) وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وعشرون جنيها
 ).١(مالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق رقم التحويالت الرأس

 ١,٥٧٤,٧٧٣,٦٣٢ القروض والتسهيالت االئتمانية مبلغ -الباب الرابع  )ب(
فقط وقدره مليار وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وثالثة ( جنيها 

 جنيها ٤٠٧,٣٨٠,٣٥٩مننه مبلغ ) وسبعون ألفا وستمائة واثنان وثالثون جنيها
فقط وقدره أربعمائة وسبعة ماليين وثالثمائة وثمانون ألفا وثالثمائة وتسعة ( 

 ١,١٦٧,٣٩٣,٢٧٣لتمويل االستخدامات االستثمارية، ومبلغ ) وخمسون جنيها
فقط وقدره مليار ومائة وسبعون وستون مليونا وثالثمائة وثالثة (جنيها 

ت الرأسمالية وفقا لتمويل التحويال) وتسعون ألفا ومائتان وثالثة وسبعون جنيها
 ).١(لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(
يربط الفرق بين ختامى إجمالى االستخدامات الجارية وختامى إجمالى  

 بفائد قدره ٩٠/١٩٩١اإليرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 



 

 ٦٤٣

فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعة وعشرون (  جنيهات ١,٧٢٤,٨٢٤,٩٠٣
 ).مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثالثة جنيهات

كما يربط  الفرق بين ختامى إجمالى االستخدامات الرأسمالية وحساب ختامى  
إجمالى اإليرادات الرأسمالية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

ره خمسة مليارات فقط وقد(  جنيها ٥,٤٦٤,٦٧٢,٤٨٧بعجز قدره ٩٠/١٩٩١
وأربعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وسبعة 

فقط وقدره ملياران ( جنيها ٢,٠٥٥,٤٣٤,٩٧٧منه مبلغ ) وثمانون جنيها
وخمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وثالثون ألفا وتسعمائة وسبعة 

فقط ( جنيهات ٣,٤٠٩,٢٣٧,٥١٠عجز تمويل االستثمار ومبلغ ) وسبعون جنيها
وقدره ثالثة مليارات وأربعمائة وتسعة ماليين ومائتان وسبعة وثالثون ألفا 

عجز تمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما توضح ) وخمسمائة وعشرة جنيهات
 ).١(بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الخامسة(
 للسنة المالية يربط إجمالى ختامى استخدامات موازنة الخزانة العامة 
فقط وقدره ستة وأربعون مليارا (  جنيها ٤٦,٤٩٦,٦٩٤,٩٦٧بمبلغ ٩٠/١٩٩١

وأربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة 
 ).وستون جنيها

كما يربط إجمالى حساب ختامى مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك  
فقط وقدره أربعة وأربعون (  جنيها ٤٤,٨١٢,٢٨٢,٣٦٠االستخدامات مبلغ 

مليارا وثمانمائة واثنا عشر مليونا ومائتا واثنان وثمانون ألفا وثالثمائة وستون 
موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما ورد بالجداول المرفقة أرقام ) جنيها

 )٧ـ٢(
فقط وقدره مليار )  جنيهات ١,٦٨٤,٤١٢,٦٠٧ويربط العجز الصافى وقدره  
ستمائة وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنا عشر ألفا وستمائة وسبعة و

 .ويمول من الجهاز المصرفى وبأذون على الخزانة العامة ) جنيهات
 )المادة السادسة (

يعتمد توزيع ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
على االبواب المختلفة ألقسام وفروع الجهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة ٩٠/١٩٩١

 .المحلية والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 
 )المادة السابعة(



 

 ٦٤٤

 إدارة محلية -جهاز ادارى (تعتمد التعديالت التى تمت بالموازنات المختلفة  
وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة )  هيئات خدمية-

 . والملحقة بموازنات الجهات ٩٠/١٩٩١للدولة للسنة المالية 
 )المادة الثامنة(

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم  
، وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز ٩٠/١٩٩١الختامية للسنة المالية 

 .المركزى للمحاسبات 
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم  

الختامية لتلك السنة فى حدود االتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما 
 .أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات

 )المادة التاسعة (
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  

 .نشرهلتاريخ 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٤ مايو سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦٤٥

 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٩٤  لسنة ١٣٩ إلى رقم ٤١القوانين من رقم 
 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة االقتصادية

 ١٩٩٠/١٩٩١وهيئات القطاع العام للسنة المالية 
 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات



 

 ٦٤٦

 ١٩٩٤ لسنة ١٤٠قانون رقم 
  بشأن تخفيض القيمة١٩٨٢ لسنة ٣٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)االيجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء 
 ـــ

 باسم الشعب
 مهوريةرئيس الج

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

 ١٩٨٣ لسنة ٣٩يستبدل بنصى المادتين األولى والثانية من القانون رقم  
بشأن تخفيض القيمة االيجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب 

 :سيناء ، النصان اآلتيان 
 ـ تخفض القيمة االيجارية للوحدات السكنية القائمة وقت العمل بهذا ١مادة  

من القيمة % ٥٠القانون ، المخصصة لمواطنى محافظة جنوب سيناء بنسبة 
االيجارية الحالية، وتستمر هذه القيمة المخفضة للعاملين بالمحافظة حتى ولو 
 انتهت العالقة الوظيفية بينهم وبين المحافظة بسبب الوفاة أو االحالة إلى

 .المعاش
ـ يعاد تقسيط قيمة تكاليف الوحدات السكنية التى تملك بمحافظة ٢مادة  

 . سنة بناء على طلب صاحب الشأن ٤٠جنوب سيناء على 
 .وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبالً 

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

 .نشره 
 )م١٩٩٤ مايو سنة ١٩الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٢ فى ٢٢الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٤٧

 ١٩٩٤لسنة ١٤١قانون رقم 
 باصدار قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة لألقطان

  (*)) بورصة مينا البصل(
 ـــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

تنشأ بورصة للبضاعة الحاضرة لألقطان تسمى بورصة مينا البصل ، تكون  
لها الشخصية اإلعتبارية ومقرها مدينة االسكندرية ، ويعمل فى شأنها بأحكام 

 .القانون المرافق 
ويتم عن طريق البورصة تداول األقطان الشعر بالبيع والشراء طبقا ألحكام  

القانون المشار إليه والقرارات المنفذة له وذلك دون اخالل بحق المتعاملين فى 
 .تداول القطن خارج البورصة طبقا ألحكام قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل

 )المادة الثانية (
يصدر وزير االقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بتعيين أول لجنة للبورصة قبل  

الالئحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة التشكيل مضى شهر من تاريخ صدور 
المنصوص عليه فى هذا الشأن لمدة سنة ،وتتولى هذه اللجنة جميع 
االختصاصات المقررة لها فىالقانون ، كما تتولى جميع اختصاصات اللجان 
الفرعية على أن تتخذ اإلجراءات النتخابات لجنة البورصة واللجان الفرعية 

 .المشار إليها قبل انقضاء هذه المدة بشهرين على األقل
 )المادة الثالثة(

يصدر وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل  
 .ثالثة أشهر من تاريخ العمل به

 )المادة الرابعة(
 .   ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 )م١٩٩٤ مايو سنة ٣١الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٢٠برئاسة الجمهورية فى صدر  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٩ فى ٢٣الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٤٨

 قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة لألقطان
 )بورصة مينا البصل(

 )الباب األول(
 أعضاء البورصة

 ـــ
 ـ يعد عضوا فى بورصة البضاعة الحاضرة لألقطان باالسكندرية كل ١مادة  

من قيد اسمه فى قائمة البورصة من المتعاملين فى القطن سواء كانوا من 
 :األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين تتوافر فيهم الشروط اآلتية 

  بالنسبة لألشخاص الطبيعيين : أوال
 .أن يكون كامل األهلية .١
 .أن يكون مقيدا فى السجل التجارى فى مجال نشاط االتجار فى القطن .٢
 .يه نهائيا باشهار افالسه فى مصر أو فى الخارج أال يكون قد حكم عل .٣
أال يكون قد شطب اسمه من قائمة األعضاء بالبورصة بقرار تأديبى نهائى ما  .٤

لم يكون قد مضت سنة على صدور القرار وأال يكون قد سبق الحكم عليه فى 
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو فى 
احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو الشركات أو حكم 

 .باشهار افالسه بتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 
 .أال يقل رأس ماله عن مائة ألف جنيه مصرى .٥
 .أن يكون مقيما فى االسكندرية أو متخذا له محال مختارا فيها .٦
 .أن يقدم تأمينا قدره عشرة آالف جنيه مصرى .٧
  :لنسبة لألشخاص االعتباريينبا : ثانيا
 من ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها  فى البنود  .١

 .من هذه المادة) أوال(
أن تتوافر فى الممثل القانونى له أو من يتولى ادارته الفعلية الشروط  .٢

 .من هذه المادة) أوال( من ٦، ٤، ٣، ١المنصوص عليها فى البنود 
 .وتعد قوائم فرعية تضم كل طائفة من المقيدين بقائمة البورصة 
ـ يقدم طلب القيد فى قائمة البورصة إلى رئيس لجنة البروصة مرفقا ٢مادة  

 .به جميع المستندات المثبتة لتوافر شروط القيد بها
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وعلى رئيس لجنة البورصة عرض الطلب على اللجنة خالل شهرين من  
 .تاريخ تقديمه 

قة الدعوى لحضور جلسة اللجنة المحددة لنظر طلب ويجب أن يرفق ببطا 
القيد بيان باسم الطالب والمستندات المرفقة بطلبه وما قد يكون هناك من 
مالحظات بصدده ، كما يجب اعالن اسم الطالب بلوحة االعالنات  المخصصة 
لهذا الغرض بمقر البورصة ، وذلك كله قبل التاريخ المحدد النعقاد اللجنة 

 .بأسبوعين على األقل 
ـ تصدر لجنة البورصة قرارها فى طلب القيد عن طريق االقتراع ٣مادة  

السرى باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين ، ويتعين فى حالة رفض طلب 
القيد أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر به الطالب بكتاب موصى عليه 

 .مصحوب بعلم الوصول 
وال يجوز لمن رفض تظلمه أن . تظلم نهائياويكون قرار اللجنة بالبت فى ال 

 .يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء سنة تبدأ من تاريخ رفض التظلم  
 ـ يلتزم عضو البورصة بأداء االشتراك السنوى الذى تحدده الالئحة ٤مادة  

التنفيذية ويؤدى أول اشتراك خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ  قبوله عضوا ، 
 .وتسدد االشتراكات التالية قبل آخر مايو من كل  سنة 

ويترتب على عدم أداء االشتراك خالل شهر من تاريخ اخطاره بكتاب موصى  
وال يرفع الوقف إال بسداد قيمة . عليه مصحوب بعلم الوصل وقف العضوية 

من قيمة االشتراك ، وذلك خالل % ٥٠االشتراك مضافا إليه غرامة مالية قدرها 
 العضوية واال يشطب اسمه من قائمة البورصة وال ستة أشهر من تاريخ وقف

يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خالل السنة التالية من تاريخ 
 .شطبه
 :ـ يشطب أسم العضو من قائمة البورصة فى األحوال اآلتية ٥مادة  
 .  إذا فقد أحد الشروط المقررة للقيد قانونا- 
  إذا لم يلتزم بتقديم االقرارات والبيانات الدالة على  استمرار اسيفائه - 

لشروط العضوية كلما طلبت منه ذلك لجنة البورصة ، وذلك خالل شهرين من 
 .تاريخ اخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
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ولمن يتقرر شطب عضويته أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة  
 .ا  لإلجراءات المحددة بها الثانية من المادة الثالثة وفق

 )الباب الثانى(
 لجنة البورصة

 ـــ
ـ تتولى إدارة البورصة لجنة من تسعة عشر عضوا تشكل على ٦مادة  

 :الوجه اآلتى 
 .  أربعة أعضاء يمثلون مصدرى القطن -
 .  أربعة أعضاء يمثلون تجار القطن فى الداخل -
 .  أربعة أعضاء يمثلون مغازل القطن المحلية -
 .  عضو يمثل السماسرة المقيدين فى البورصة -
 .  عضوان يمثالن البنوك التجارية العاملة فى مجال  تمويل تجارة القطن -
 .  أربعة أعضاء يمثلون منتجى القطن -

وينتخب أعضاء كل طائفة من الطوائف األربعة األولى ممثليهم  فى عضوية  
ن المقيدين بالقائمة الفرعية الخاصة لجنة البورصة بطريق االقتراع السرى من بي

بكل منهم فى البورصة ، كما ينتخبون عددا ال يجوز نصف عدد األعضاء المشار 
اليهم كأعضاء احتياطيين يحلون محل األعضاء األصليين عند غيابهم أو وجود 

 .مانع لديهم 
ويختار اتحاد البنوك ممثلى البنوك التجارية من المقيدين فى البورصة كما  

تختار الجمعية التعاونية العامة لمنتجى القطن ممثلى المنتجين للقطن ، وذلك فى 
 .عضوية لجنة البورصة

ـ لكل من أعضاء البورصة أن يتقدم للترشيح لعضوية لجنة البورصة ٧مادة  
بطلب يقدم إلى سكرتير لجنة البورصة قبل التاريخ المعين النعقاد الجمعية 

 أيام على األقل ويبين فى الطلب اسمه وصفته والقائمة العمومية السنوية بثمانية
الفرعية للطائفة التى ينتمى إليها، وتعلن قائمة المرشحين فى لوحة االعالنات 

 .المعدة لذلك بمقر البورصة 
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ـ لجنةة البورصة هى الهيئة المنفذة لقرارات الجمعية العمومية ٨مادة  
للبورصة ، وتختص باالشراف على حسن سير العمل بالبورصة ومراقبة تنفيذ 

 .القوانين واللوائح الخاصة بها واتخاذ ما تراه طبقا ألحكامها
ويجوز للجنة إذا طرأت ظروف عاجلة أن تتخذ من اإلجراءات الفورية ما  

يمكنها من مواجهة هذه الظروف وتبلغ الوزير المختص بهذه اإلجراءات فور 
ها وفى هذه الحالة أن يتخذ اتخاذها ، وللوزير المختص أن يوقف تنفيذ

 .اإلجراءات لمواجهة الظروف المشار إليها
 :وللجنة بوجه خاص  
 .وضع اللوائح الداخلية لتنظيم عمليات التداول فى البورصة ) أ (  
 .تقرير نماذج القطن)  ب( 
 .توحيد شروط التعامل للعمليات التى تتم فى البورصة )  جـ( 
 .تشكيل اللجان الفرعية طبقا ألحكام هذا القانون) د ( 
النظر فى القرارات التى تصدرها اللجان الفرعية المختلفة واتخاذ ما ) هـ( 

تراه من قرارات فى شأنها واعتماد ما يلزم اعتماده منها طبقا لهذا القانون 
 .والئحته التنفيذية

ام إصدار القواعد المنظمة للعمل فى البورصة والعاملين بها وتحديد األي) و (  
 .التى تعطل فيها البورصة خالل السنة واعالنها فى شهر أبريل من كل عام

اعداد التقرير السنوى عن نشاط البورصة متضمنا مركزها المالى ) ز (  
ومشروع حسابها الختامى توطئة لعرضهما على الجمعية العمومية للبورصة 

 .القرارهما 
ويجوز اعادة انتخاب .   ـ مدة العضوية فى اللجنة ثالث سنوات٩مادة  

األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وإذا خال محل أحد األعضاء قبل نهاية المدة 
) ٦(حل محله أحد األعضاء االحتياطيين من ذات طائفته المشار إليها فى المادة 

 .من هذا القانون وذلك للمدة الباقية لسلفه
ة على األقل كل شهر ـ تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مر١٠مادة  

وعليه دعوتها إلى االجتماع كلما طلب ذلك ربع عدد أعضائها أو مندوب الحكومة 
، وال تكون مداوالت اللجنة صحيحة إال إذا حضرها نصف عدد أعضائها على 

وفيما عدا الحاالت التى نص فيها على أغلبية خاصة تصدر القرارات . األقل
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باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين فإذا تساوت اآلراء رجح الجانب الذى منه 
 .الرئيس

وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع عليها من  
 .رئيس اللجنة والسكرتير 

ـ يعتبر عضو اللجنة مستقيال إذا تخلف عن حضور أربع جلسات ١١مادة  
موصى عليه متتالية دون عذر مقبول، وعلى اللجنة اخطار العضو بذلك بكتاب 

 .مصحوب بعلم الوصول
وفى هذه الحالة تختار اللجنة من يحل محل العضو المستقيل بمراعاة حكم  

 .من هذا القانون) ٩(المادة 
ـ تنتخب اللجنة كل سنة من  بين أعضائها ـ بعد اجتماع الجمعية ١٢مادة  

العمومية ـ رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق ، ويجوز اعادة 
 .انتخاب أعضاء المكتب أكثر من مرة

ويتولى مكتب اللجنة متابعة العمل والنظر فى الحاالت العاجلة واعداد تقرير  
 .بشأنها للعرض على  لجنة البورصة وما ترى اللجنة تفويضه به 

ـ يمثل البورصة أمام القضاء وفى صالتها بالغير رئيس لجنة ١٣مادة  
ارات اللجنة ويعرض عليها  كل ما يهم البورصة البورصة ويقوم على تنفيذ قر

 .لدراسته ، وله أن يستعين بمن يراه العداد التقارير والدراسات الخاصة بها
وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أكبر النائبين سنا، فإذا غاب ينوب عنه  

النائب اآلخر ، فإذا غاب الرئيس والنائبان اختارت اللجنة من بين أعضائها 
 .رئيسا مؤقتا

ـ يتولى سكرتير اللجنة االشراف على جميع األعمال االدارية فى ١٤مادة  
البورصة بما يكفل انضباطها وحسن أداء العمل بها بانتظام واضطراد ، كما 

 .يشرف على تحرير محاضر جلسات اللجنة ويوقعها مع الرئيس
ق ويشرف أمين الصندوق على أعمال الخزانة والحسابات وكل ما يتعل 

 .بالشئون المالية للبورصة
 )الباب الثالث(

 الجمعية العمومية للبورصة
ـ تتكون الجمعية العمومية من جميع األعضاء المقيدين فى قائمة ١٥مادة  

 .البورصة
ـ تدعو لجنة البورصة الجمعية العمومية إلى االجتماع العادى فى ١٦مادة  

وتكون الدعوة باعالن يوضع بمقر . النصف الثانى من شهر فبراير من كل سنة 
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البورصة قبل موعد االجتماع بثمانية أيام على األقل ويجب أن تتضمن الدعوة 
 .جدول األعمال

ويجوز للجنة أن تدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما دعت  
 .الضرورة إلى ذلك وبناء على طلب مسبب من ثلث أعضاء البورصة على األقل

ى هذه الحالة أن تدعو الجمعية العمومية غير العادية إلى وعلى اللجنة ف 
وتحدد اللجنة . االنعقاد خالل الثالثة أيام التالية لتلقى الطلبات مبينا به سببه 

موعدا لالجتماع  بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوى ، وللجنة أن تقصر 
 .هذه المدة فى الحاالت العادلة ، وتوجه الدعوة باعالن يوضع بمقر البورصة 

ـ ال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره نصف ١٧مادة  
عدد األعضاء على األقل ، فإذا لم يكتمل العدد القانونى فى الموعد المحدد 

ويكون اجتماعها الثانى . لالجتماع وجهت دعوة جديدة خالل الثمانية أيام التالية
 .جمعية العمومية على األقلصحيحا إذا حضره خمس عدد أعضاء ال

واذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب ثلث  
األعضاء ولم يحضر االجتماع هذا العدد فيعتبر ذلك عدوال عن طلب عقد الجمعية 

 .العمومية ، وال يجوز اعادة دعوتها لذات الغرض
ـ يرأس الجمعية العمومية رئيس لجنة البورصة أو أحد نائبيه فى ١٨مادة  

حالة غيابه ، وعند غيابهم تختار الجمعية العمومية أحد أعضاء اللجنة لرئاسة 
 .االجتماع

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، واذا تساوت  
األصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس ، ويحرر محضر اجتماع الجمعية 

 .لسكرتير ويرسل إلى لجنة البورصة العمومية ويوقع من الرئيس وا
ـ يعرض التقرير السنوى المقدم من اللجنة على الجمعية العمومية ١٩مادة  

العادية للتصديق على المركز المالى ومشروع الحسابات الختامية ، وتتخذ 
الجمعية من القرارات ما تراه ضروريا لسير العمل بالبورصة بانتظام واضطراد 
وبما يكفل تطوره ومسايرته ألحدث النظم واألساليب المتبعة فى البورصات 

 .العالمية المماثلة
 )الباب الرابع(

 السماسرة
 ـــ

ـ يجب أن تتم جميع صفقات القطن فى البورصة بواسطة أحد ٢٠مادة  
 .السماسرة المقيدين بها
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 :ـ يشترط فيمن يقبل سمسارا بالبورصة ٢١مادة  
 .ـ أن يكون مصريا كامل األهلية ١ 
ـ  أن يكون مقيدا بالسجل التجارى لمزاولة نشاط السمسرة فى تجارة ٢ 

القطن ، وأن يتخذ له محال تجاريا لمزاولة نشاطه باالسكندرية ، أو أن يكون 
 .شريكا لسمسار سبق قيده فى البورصة

ـ  أال يكون قد شطب اسمه من قائمة السماسرة بالبورصة بقرار تأديبى ٣ 
نهائى مالم يكن قد مضت سنة على صدور القرار وأال يكون قد سبق الحكم عليه 
فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة ، أو فى 
إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو الشركات ، أو حكم باشهار 

 .افالسه بتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 
رات خاصا للتحقق من توافر الخبرات الفنية الالزمة ـ أن يؤدى اختبا٤ 

 .لمزاولة مهنة السمسرة 
 .ـ  أن يقدم تأمينا تحدده الالئحة التنفيذية ٥ 
ويجرى االختبار أمام لجنة تشكلها لجنة البورصة سنويا من ثالثة من  

أعضائها ، كما تختار لجنة البورصة عددا مماثال كأعضاء احتياطيين يحلون محل 
 .األعضاء األصليين إذا تغيب أحدهم أو قام مانع لديه 

 .وتبين الالئحة التنفيذية كيفية إجراء االختبار والمواد التى يشملها 
سماسرة القطن المقيدون فى ) ٤(ويستثنى من الشرط الوارد فى البند  

 .البورصة السابقة قبل تصفيتها
فقا به المستندات ـ يقدم طلب القيد إلى رئيس لجنة البورصة مر٢٢مادة  

التى تثبت توافر الشروط المطلوبة للقبول ، ويتبع فى عرض ونظر هذا الطلب 
 .من هذا القانون) ٢(ذات القواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 

ـ تحيل لجنة البورصة الطلب لبحثه بمعرفة لجنة فرعية تشكلها ٢٣مادة  
سنويا من ثالثة أعضاء أصليين وثالثة احتياطيين يختارون من بين أعضاء 
البورصة ، وترفع اللجنة الفرعية توصيتها فى شأن الطلب إلى  لجنة البورصة 
وذلك بعد دراسة المستندات المرفقة بطلب القيد واستيفاء جميع البيانات الالزمة 

 .لبحثه وبعد سماع أقوال طالب القيد إذا اقتضى األمر ذلك
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رارها فى طلب القيد باالقتراع السرى ـ تصدر لجنة البورصة ق٢٤مادة  
بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتبع فى إجراءات التظلم من القرار الصادر 

من ) ٣(برفض طلب القيد ذات القواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 
 .هذا القانون

وال يجوز لطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء سنة  
 .من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض

ـ تعد لجنة البورصة قائمة بأسماء سماسرة القطن المقيدين ٢٥مادة  
 .بالبورصة وتتولى تعديلها أوال بأول 

ويجب إعالن هذه القائمة بصفة دائمة فى اللوحة المخصصة لذلك بمقر  
 .البورصة

 يشتغل بتجارة أو  ـ يجب على من يقيد سمسارا بالبورصة أال٢٦مادة  
تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالعمل بأجر أو باالشتراك مع 
أية منشأة لتجارة القطن ، وأال تكون له فيها أية مصلحة ولو بصفة ممول باسم 

 .زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه 
ويجب على السمسار أال يلحق لديه عاملين يشتغلون بتجارة أو تصدير القطن  

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أو يعملون بأجور أو يشتركون مع منشأة 
لتجارة القطن ، وأال تكون لهم فيها أية مصلحة ولو بصفتهم ممولين باسم 

 .زوجاتهم أو أحد من أصولهم أو فروعهم 
ـ يلتزم السمسار بأداء االشتراك السنوى الذى تحدده الالئحة ٢٧مادة  

رى فى شأن أداء هذا االشتراك ذات القواعد المنصوص عليها فى وتس. التنفيذية 
 .من هذا القانون) ٤(المادة 

ـ يجوز للسمسار المقيد بالبورصة أن ينيب عنه للعمل لحسابه ٢٨مادة 
وتحت مسئوليته أحد السماسرة بالشروط واألوضاع  التى تحددها الالئحة 
التنفيذية، على أن يخطر رئيس لجنة البورصة بأسمائهم والبيانات الخاصة بهم 

 .قبل خمسة عشر يوما على األقل من تاريخ بدء مزاولة عملهم بالبورصة
ـ مع مراعاة أحكام قانون الدفاتر التجارية يجب على السمسار أن ٢٩مادة  

يمسك الدفاتر التجارية التى تحددها الالئحة التنفيذية ، وعلية أن يضع هذه 
حسابات الذين تختارهم اللجنة أو مندوب الحكومة الدفاتر تحت تصرف مراقبى ال
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للقيام بالمراجعة التى يطلب رئيس اللجنة أو مجلس التأديب أو مندوب الحكومة 
 .اجراءها 

 الباب الخامس
 اللجنة الفنية للقطن

 ـــ
ـ تنتخب لجنة البورصة من بين أعضائها أو من أعضاء البورصة ٣٠مادة  

باالقتراع السرى بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجنة فرعية 
، تختص باالشراف على عمليات االتجار فى "اللجنة الفنية للقطن" تسمى 

 .البورصة وفقا للقواعد واألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية
 :ويراعى فى انتخاب اللجنة الفنية للقطن أن يمثل فيها  
 .  ثالثة أعضاء عن المصدرين -
 .ثة أعضاء عن الغزالين  ثال-
 .  عضوان عن تجارة القطن فى الداخل-
 .  عضوان عن المنتجين-
 .  عضوان عن ممثلى البنوك-
 . عضو عن السماسرة-

وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها ، وال يكون اجتماع هذه اللجنة  
صحيحا إال إذا حضره تسعة من أعضائها على األقل ، وتحدد  الالئحة التنفيذية 

 .إجراءات انعقادها والقواعد التى تتبعها فى أداء اختصاصاتها
ـ تجتمع اللجنة الفنية للقطن بالبورصة مرة على األقل كل أسبوع ٣١مادة  

لتحديد متوسط أسعار وعالوات األصناف وفروق الرتب المختلفة من القطن وفقا 
مت بسوق البضاعة لنماذج القطن المقررة على أساس أسعار الصفقات التى ت

الحاضرة من واقع مذكرات البيع ، وتتولى اللجنة نشر هذه األسعار واعالنها فى 
 .البورصة 

ـ على كل عضو بالبورصة أن يرسل إلى مندوب الحكومة بيانا ٣٢مادة  
وعلى . يوميا بمشترياته ومبيعاته من البضاعة الحاضرة وجميع عمليات التسليم

كل سمسار أن يرسل بيانا يوميا إلى مندوب الحكومة بجميع الصفقات التى عقدها  
 .لحساب عمالئه وصورة من مذكرة العقد الخاص بكل عملية من عمليات التعاقد 
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وعلى المشترى أن يحتفظ لمدة ثمان وأربعين ساعة بالعينات التى تمت على  
 .أساسها الصفقات المبلغة بياناتها إلى مندوب الحكومة 

الحق فى أن يتأكد من صحة البيانات المبلغة إليه والقيام ولمندوب الحكومة  
بالمراجعة وطلب عينات جديدة للتحقق من نوع القطن أو رتبته، ويجرى سحب 
 .هذه العينات طبقا لما تبينه الالئحة التنفيذية بحضور مندوب من لجنة البورصة

 الباب السادس
 لجنة التحكيم
 ـــ

ـ تنتخب لجنة البورصة باالقتراع السرى فى أول اجتماع لها بعد ٣٣مادة  
انتخاب الرئيس خمسة من أعضاء البورصة تشكل منهم لجنة تحكيم القطن ، 
وتنتخب اللجنة كذلك عددا  مماثال كأعضاء احتياطيين يحلون عند االقتضاء محل 

 .األعضاء األصليين المتغيبين أو الذين لهم مصلحة فى النزاع القائم 
ة التحكيم باعتبارها مفوضة فى الصلح بالفصل فى ـ تختص لجن٣٤مادة  

جميع المنازعات التى تقع بين أعضاء البورصة والمتعلقة بتعامالتهم داخل 
البورصة شراء أو بيعاً أو تسليما  للقطن وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص 

 .عليها فى هذا القانون والئحته التنفيذية
ويعرض النزاع على لجنة التحكيم بطلب يقدم إلى رئيسها مرفقا به ما يفيد  

ويجب أن يتضمن الطلب بيانا . أداء المصروفات التى تحددها الالئحة التنفيذية 
وافيا بموضوع النزاع ، ويبلغ إلى المدعى عليه على النحو الذى تبينه الالئحة 

مع لجنة وتس. التنفيذية ليبدى رأيه فيه كتابة وليقدم طلباته المقابلة إذا لزم األمر 
التحكيم أقوال الطرفين إال إذا أقر أحدهما أو كالهما كتابة بالنزول عن سماع 

 .وتصدر اللجنة قرارها فى النزاع بأغلبية األراء . أقواله 
ـ قرار لجنة التحكيم نهائى وملزم للطرفين وواجب النفاذ بمجرد ٣٥مادة  

اعالنه إلى طرفى النزاع ، فإذا امتنع العضو الصادر ضده القرار عن تنفيذه بعد 
انذاره وعدم قيامه بالتنفيذ فى المدة التى تعينها له لجنة البورصة أحالته اللجنة 

 .إلى مجلس التأديب 
وال تمنع االحالة إلى مجلس التأديب من تنفيذ القرار الذى أصدرته لجنة  

 .التحكيم 
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 الباب السابع
 مجلس التأديب

 ـــ
ومية خالل شهر يوليو من كل عام خمسة من ـ تنتخب الجميعة العم٣٦مادة  

أعضاء البورصة يشكل منهم مجلس تأديب  وخمسة أعضاء احتياطيين يحلون 
 .محل األعضاء األصليين عند غيابهم أو وجود  مانع لديهم

ويخص مجلس التأديب بالنظر فيما يقع من أعضاء البورصة والسماسرة من  
مخالفات للقوانين أو اللوائح أو قرارات البورصة أو يؤدى إلى االخالل بانتظام 

 .المعامالت واالضرار بالمتعاملين فى السوق
ـ تكون احالة عضو البورصة أو السماسر بعد التحقيق معه إلى ٣٧مادة  

مجلس التأديب بقرار يصدر من لجنة البورصة وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات 
 .التحقيق واالحالة 

مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة إذا انتخب ـ يتولى رئاسة ٣٨مادة  
وال يكون اجتماع . لعضويتها واال انتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه 

 .المجلس صحيحا إال بكامل تشكيله
ويجب أن يعلن عضو البروصة أو السمسار المحال إلى مجلس التأديب  

بالحضور أمامه البداء دفاعه بنفسه أو لتقديم البيانات التى يراها المجلس الزمة 
، فإذا تخلف عن الحضور رغم اعادة اعالنه جاز للمجلس  المضى فى مساءلته 

 .غيابيا
وتثبت قرارات المجلس فى . ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية اآلراء٣٩مادة  

محاضر تحفظ فى سجل خاص ، وتعلن إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه 
ويجوز للمجلس أن يأمر . مندوب الحكومةمصحوب بعلم الوصول كما تبلغ إلى 

 .باعالن قراره فى لوحة االعالنات بعد صيرورته نهائيا
 .ويتم تنفيذ قرارات مجلس التأديب عن طريق رئيس لجنة البورصة 
وتبين الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات واألوضاع المنفذة لألحكام  

 .السابقة 
 :ـ الجزاءات التأديبية ٤٠مادة  
 .ـ االنذار١
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 . جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ٥٠٠ـ الغرامة بما اليقل عن ٢
 .ـ  الوقوف عن العمل فى البورصة لمدة ال تجاوز ستة شهور ٣
 .ـ  شطب االسم من قائمة األعضاء أو السماسرة٤

ـ تكون قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبة االنذار غير قابلة ٤١مادة  
ا قرارته الصادرة بالغرامة أو بالوقف أو بالشطب فتكون واجبة أم. لالستئناف

 .النفاذ مؤقتا وقابلة لالستئناف 
ـ يجوز لصاحب الشأن أن يطعن فى قرار مجلس التأديب الصادر ٤٢مادة  

بالغرامة أو بالوقف أو بالشطب خالل ستين يوما من تاريخ اعالنه أمام مجلس 
تأديب استئنافى يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره مجلس 

على أن . الدولة وستة من أعضاء لجنة البورصة تختارهم لجنة البورصة سنويا
 .يصدر قرار مجلس التأديب خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الطعن

وال يجوز لمن اشترك فى إصدار القرار المستأنف أن يكون عضوا فى مجلس  
 . وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات نظر الطعن والفصل فيه .التأديب االستئنافى 

ـ اليجوز ألى عضو أو سمسار تقرر مجازاته نهائيا بشطب اسمه ٤٣مادة  
أن يطلب اعادة قيده بعضوية البورصة أو قائمة السماسرة إال بعد مضى سنة 

 .على األقل من تاريخ قرار الشطب
 الباب الثامن

 مندوب الحكومة لدى البورصة
 ـــ

ـ تعين وزارة االقتصاد مندوبا للحكومة لدى البورصة مهمته ٤٤مادة  
ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور . االشراف على تنفيذ القوانين واللوائح

اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب ولجنة 
قانون دون أن يكون له التحكيم وجلسات اللجان المختلفة المشكلة بموجب هذا ال

صوت معدود فى المدوالت واذا حدث مايمنع المندوب من الحضور جاز له أن 
 .يرسل نائبا عنه بموافقة وزير االقتصاد

ـ لمندوب الحكومة حق االعتراض على قرارات لججنة البورصة ٤٥مادة  
واللجان المختلفة  ومجلس التأديب خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها على أن 
يقدم االعتراض كتابة وموضحا به أسباب مخالفته للقوانين المعمول بها أو 
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للوائح البورصة ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا ويحق لرئيس 
لجنة البورصة أو من  ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب 

وفى حالة عدم . وماوعلى الوزير البت فى هذا خالل خمسة عشر ي. الحكومة 
الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون اخالل بحق رئيس لجنة 
البورصة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم 

 .إليه أمام محكمة القضاء اإلدارى خالل ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار
ـ للجنة البورصة تكليف واحد أو أكثر من مراجعى الحسابات ٤٦مادة  

المعتمدين لديها وكذلك لمندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة أىمراجع معتمد حق 
) التايب(االطالع على دفاتر األعضاء والسماسرة بما فى ذلك سجالت النماذج 

وأوراقهم للتحقق من صحة عملياتهم ، وللوقوف على ما يكونون قد ارتكبوه من 
 . هذا القانون أو القرارات المنفذه لهمخالفات ألحكام
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 ١٩٩٤ لسنة ١٤٢قانون رقم  
 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

  (*)١٩٧٢ لسنة ٤٩الصادر بالقانون رقم 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 
 )المادة االولى(

 و ٤٣ و ٣٦ فقرة أولى و ٢٩، ١٨ ، ١٤ ، ١٣يستبدل بنصوص المواد  
 ٤٩ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ١٦٣ و ١٣٧و ١٢١ و ٩١

 : ، النصوص اآلتية ١٩٧٢لسنة 
ـ  الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس األعلى للجامعات ١٣مادة  

 .ويشرف عليها بحكم منصبه 
 الفنية المختصة بحث أو دراسة وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان 

موضوعات معينة وخاصة الموضوعات  المتصلة بالسياسة العامة للتعليم 
الجامعى وربطها بحاجة البالد ومطالب نهضتها وذلك البداء الرأى فيها واتخاذ 
قرار بشأنها، وله أن يدعو  المجالس واللجان المشكلة وفقا الحكام هذا القانون 

 .إلى االجتماع تحت رئاسته ، ليعرض عليهاما يراه من موضوعات  
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق فى الوقائع التى  

يحيلهااليه وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون 
 .وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق

انون كل فى دائرة ـ تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا الق١٤مادة  
اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعة وانطالقه بما يحقق أهداف الجامعة فى 

 .حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة

                                                           
 .١٩٩٤ مايو سنة٣١فى ) مكرر (٢١الجريدة الرسمية العدد (*)
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وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى  
هذا القانون فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس األدنى منه ، ولهذه المجالس 

 .أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى  

 .عليها فيما لم يرد فى شأنه نص ، األحكام العامة المبينة فى المواد التالية 
ر المختص بالتعليم ـ يشكل المجلس األعلى للجامعات برئاسة الوزي١٨مادة  

 :العالى ، وعضوية
رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه ) أ (  

. 
خمسة أعضاء على األكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى ) ب( 

والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص 
 .بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس األعلى للجامعات 

 .أمين المجلس األعلى للجامعات )  جـ( 
 .وفى حالة غياب الوزير ، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات

ـ يكون لكل جامعة ثالثة نواب لرئيس الجامعة ) فقرة أولى (٢٩مادة  
 .غيابه يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند 

ـ تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطالب وقرارات مجلس ٣٦مادة  
الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى 
المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة 

 .ليقرر مايراه فى شأنها
وتكون قرارات المجالس الثالث فى المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من  

 .رئيس الجامعة، وله عند االقتضاءء عرضها على مجلس الجامعة 
ـ يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع ٤٣مادة  

 .للجامعة من بين األساتذة العاملين بهما لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
أساتذة فى الكلية أو المعهد ، لرئيس الجامعة أن يندب وفى حالة عدم وجود  

أحد األساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد ، وله أن 
 .يندب أحد األساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد
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ويجوز اقالة العميد من  العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب ، من رئيس  
الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو 

 .بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق الالزم 
ـ فى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع عدد االعارات ٩١مادة  

ة الزوج ورعاية الطفل والمهمات العلمية واجازات التفرغ  العلمى واجازة مرافق
على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس ، ويجوز فى الحاالت 
التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من  رئيس مجلس 
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس 

 .الجامعة المختص
 من هذا القانون يعين بصفة ١١٣ـ مع مراعاة حكم المادة ١٢١مادة  

شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة 
ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما  لم يطلبوا عدم االستمرار فى العمل ، وال 
تحسب هذه المدة فى المعاش ، ويتقاضون  مكافأة مالية اجمالية توازى الفرق 

ب مضافا إليه الرواتب والبدالت األخرى المقررة وبين المعاش مع  بين المرت
 .الجمع بين المكافأة والمعاش

 من هذا القانون يجوز ١٣٥ و ١٣٣ ـ مع مراعاة حكم المادتين ١٣٧مادة  
أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين 
األخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على األقل فى كل من التقدير العام فى 
الدرجة الجامعية األولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى 
األفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام ، وعند التساوى فى التقدير العام تعطى 
األفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات ، مع مراعاة ضوابط المفاضلة 

 .من هذا القانون) ١٣٦(ى المادة المقررة ف
ـ يتولى التحقيق مع  العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من ١٦٣مادة  

يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين فى المادة السابقة أو تتواله النيابة االدارية 
 .بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالى 

 )المادة الثانية(
، ) ٢(وفقرة جديدة بعد الفقرة األولى إلى المادة ) ل(يضاف بند جديد برقم  

 مكررا وبند جديد برقم ١٩ والمادة ١٩إلى المادة )  مكررا١٣(وبند جديد برقم 
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"  مكررا ٥ مكررا وبند جديد برقم ٢١والمادة " المؤتمر العلمى للجامعات " ٣
" أ "  مكرراً ٣٥ مكررا و ٣٥والمادتين " مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 من الباب األول ، ٤٧و ٣٩وفقرة جديدة بعد الفقرة األولى إلى كل من المادتين 
 ، وفقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من ٧٠إلى المادة )  ثالثا(وبند جديد برقم 

 مكررا إلى الباب الثانى ١١٢مكررا ، و ٨٨ مكررا ، و٨٦:  والمواد ٨٥المادة 
 من الباب الثالث من قانون تنظيم الجامعات  ١٣٦، وفقرة أخيرة للمادة 

 :نصوصها اآلتية 
 )  :بند جديد (٢مادة  
 " .قنا" جامعة جنوب الوادى ، ومقرها مدينة ) ل( 
 ) :فقرة جديدة بعد الفقرة األولى( 
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض "  

 " .تعليم العالى ، وموافقة المجلس األعلى للجامعاتالوزير المختص بال
 ) :بند جديد (١٩مادة  
 .وضع  النظم الخاصة بتقويم وتطوير األداء الجامعى)  مكررا ١٣( 

 "المؤتمر العلمى للجامعات) ٣"(
 مكررا ـ يدعو الوزير المختص بالتعليم العالى المؤتمر العلمى ٢١مادة  

للجامعات فى نهاية كل عام جامعى ، ويشكل برئاسته وعضوية أعضاء المجلس 
 .األعلى للجامعات والمجالس الثالثة التى تعاونه 

ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعى وما  
 .يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته فى هذا الشأن 

م والطالب ومجلس أعلى يشكل مجلس أعلى لشئون التعلي:  مكرراً ١٩مادة  
للدراسات للعليا والبحوث ، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، 
لمعاونة المجلس األعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته ،ويشكل كل مجلس 
من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من ينيبه ، 
وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس األعلى للجامعات ، 
ويحدد المجلس األعلى للجامعات المسائل التى تدخل فى اختصاص كل من هذه 

 .المجالس ، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه فى شأنها 
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  مكررا ـ مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة٥
سة نائب يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئا:   مكررا ٣٥مادة  

 :رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية 
وكالء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة ) أ (  

 .للجامعات
عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على عشرة من ذوى ) ب( 

الخبرة فى مجاالت االنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة 
للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع  وتنمية 

 .البيئة وموافقة مجلس الجامعة 
 .وال يجوز لهم الجمع  بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية  
ـ يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر ) أ (  مكررا ٣٥مادة  
 :المسائل اآلتية فى 
دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط  والبرامج التى تكفل تحقيق دور  .١

 .الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة
دراسة مشاكل النشاط االنتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل فى البيئة ودور  .٢

 .البحث العلمى التطبيقى فى حلها
دراسة واقتراح السياسة العامة النشاء وادارة الوحدات ذات الطابع الخاص  .٣

 .التى تقدم خدماتها لغير الطالب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية 
دراسة واقتراح السياسة العامة العداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع   .٤

على استخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم 
 .مجاالتاالنتاجية فى شتى ال

دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية  .٥
 .والمحاضرات  العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .المسائل التى يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وابداء الرأى  .٦
 .المسائل األخرى التى يختص بها وفقا للقانون  .٧
 

 )فقرة جديدة بعد الفقرة األولى(  ـ ٣٩مادة  
 .  كما يجوز تعيين  أمين مساعد ثالث للجامعة-



 

 ٦٦٦

 )فقرة جديدة بعد الفقرة األولى(ـ ٤٧مادة  
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية "  

 ".البيئة ،ويكون بحكم وظيفته عضوا فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 )يدبند جد (٧٠مادة  
ثالثا ـ يستحق األستاذ الذى مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر "  

سنوات الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد 
 " .على  ذلك

 ) :فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية (٨٥مادة  
وتتقرر االعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس  

 .الجامعة المختص  ويجوز لمجلس الجامعة تجديد االعارة لمدة أخرى 
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحاالت التى تقتضيها مصلحة قومية  

 .تجديدها مرة أخرى فأكثر ، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى 
ا عاما  أو يعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصب) : مكرر (٨٦مادة  

أكثر ، فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب 
العامة ، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته األصلية فى هيئة التدريس 
إذا كانت  شاغرة ، واال شغلها بصفة شخصية ، ويوضع على أول وظيفة تخلو 
أو تنشأ من فئة درجته ،  فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة 
لترك الخدمة فى الجامعة ، عاد أستاذا متفرغا فى ذات الكلية أو المعهد الذى كان 

ويعامل فى هذه الحالة بمقتضى حكم المادة .يعمل به قبل شغله المنصب العام 
 . من هذا القانون ١٢١
العمل بأحكام هذا ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناسب العامة وقت  

 .القانون  إذا كانوا أعضاء فى هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة  
ويقصد بالمنصب العام فى حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على  

األقل وفى جميع األحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه 
 .من مرتب  وبدالت بصفة شخصية 

يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح ) : مكرر (٨٨مادة  
القسم المختص الترخيص لألساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل 
كلياتهم ، وفقا للضوابط واالعداد  التى يحددها مجلس الجامعة المختص ، وذلك 
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دودها وضوابطها المجلس لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة اضافية يضع ح
األعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة ، ويصدر بها قرارمن الوزير 

ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية . المختص بالتعليم العالى 
واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى 
لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى االستشارات أو نقل 

 .التكنولوجيا
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم  

المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل 
قق كلياتهم أو جامعاتهم وذلك فى اطار خطة الجامعة فى البحث العلمى بما يح

خدمة البيئة وتنمية المجتتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة 
مجزية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس األعلى للجامعات وذلك من حصيلة 

 .الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التى تؤديها للغير
وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية  

 .االستفادة بها
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعةوأمين ) :  مكررا١١٢مادة ( 

المجلس األعلى للجامعات خالل مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة فى كلياتهم 
 .األصلية ، ولهم فيها كافة حقوق األستاذ 

 :ى  ال تكون مساءلتهم إال على النحو التال١٠٩واستثناء من نص المادة  
يشكل المجلس األعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثالثية من بين  

أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين 
المجلس األعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات 
الحقوق أو الخبراء الفنيين الستيفاء ما تراه الزما وال يجوز للمعروض أمره  
حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة 

 .التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين التخاذ ما تراه بشأنه
ـ وفى جميع األحوال تجرى المفاضلة بين ) فقرة أخيرة (١٣٦مادة  

وعند التساوى فى هذا المتقدمين على أساس تفضيل األعلى فى التقدير العام ، 
التقدير يفضل األعلى فى مجموع الدرجات، وعند التساوى فى هذا المجموع 
يفضل األعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل 
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األعلى فى درجات مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل 
 .الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة

 )المادة الثالثة(
من قواعد تطبيق المرتبات والمعاشات ) ٩،١٠(يستبدل بنص البندين  

 :ألعضاء هيئات التدريس الوظائف المعاونة بالجامعات ، النصان اآلتيان 
ـ تستحق العالوات المقررة للوظيفة األعلى درجة متى بلغ المرتب ٩بند  

 .هااألساسى آخر مربوط الدرجة التى يشغل
ـ يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة ١٠بند  

الوزير ، ويعامل من شغل وظيفة نائب  رئيس الجامعة وأمين المجلس األعلى 
 .للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير 

 )المادة الرابعة(
 .يستمر عمداء الكليات والمعاهد الحاليون فى عمادتهم حتى انتهاء مدتها 

 )المادة الخامسة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 )م١٩٩٤ مايو سنة ٣١الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٤ لسنة ١٤٣قانون رقم 
  (*)فى شأن األحوال المدنية 

 ـــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه   

 الفصل األول
 األحكام العامة

 ــ
 ـ تتولى مصلحة األحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا ١مادة  

ولوزير الداخلية إصدار القرارات الالزمة بانشاء مراكز معلومات . القانون
لألحوال المدنية، ومحطات لإلصدار اآللى لبطاقات اثبات الشخصية ووثائق 

 .األحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها
ـ تنشئ مصلحة األحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين ٢مادة  

خاص  لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ  ميالده وطوال حياته تشتمل على سجل 
وال  يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات  بالتعامل مع المواطن من 

 .خالل هذا الرقم
ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات اآلتية المعانى المبينة ٣مادة  

 :قرين كل منها
 .وقائع الميالد والوفاة ، والزواج ، والطالق: وقائع األحوال المدنية ) أ (  
مكاتب الصحة أو الجهات واألشخاص الذين يصدر : الجهات الصحية )  ب( 

 .بتحديدهم قرار من وزير الصحة 
السجالت الورقة أو اآللية المخزونة على الحاسب اآللى : السجالت ) جـ( 

 .ة أخرىوملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيل
ـ تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميالد ٤مادة  

والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين واألجانب المقيمين ، 

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ٩فى ) تابع (٢٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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كما  تختص باصدار شهادة للتحصين ضد األمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا 
 .فى حالة الميالد واصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة

ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميالد والوفاة  
بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بارسال 
التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خالل سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ 

 .ا ألقسام السجل المدنى المقابلةوتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وارساله
ـ تختص أقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج  ٥مادة  

 .والطالق إذا كان طرفا العالقة من المواطنين متحدى الديانة والملة
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطالق إذا كان  

 .أحد طرفى العالقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو الملة 
ـ تختص مصلحة األحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع  األحوال ٦مادة  

المدنية المشار إليها فىالمادتين السابقتين فى سجالت الوقائع المقابلة ، كما 
يد األسرة تختص باصدار شهادات الميالد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وق

وصور من جميع قيود األحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا 
 .القانون والئحته التنفيذية

ـ على الجهات  الصحية وأقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية ٧مادة  
ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ارسال اخطارات أسبوعية عن وقائع األحوال 
المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابل تتضمن 
البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها 

 .وذلك خالل ثالثة أيام من انتهاء األسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة 
ئع التى وردت عنها ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقا 

اخطارات فى سجالت الوقائع المقابلة خالل ثالثة أيام من تاريخ ورود االخطارات 
. 

ـ ألى شخص أن يستخرج من مصلحة األحوال المدنية وفروعها ٨مادة  
 .صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه 

 .وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود 
ويجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية أو من ينيبه اعطاء الصور المشار  

 .إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأنمن غير من تقدم ذكرهم 



 

 ٦٧١

وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم  
 .استخراجها بما ال يجاوز خمسة جنيهات

 .كل من شهادة الميالدة وشهادة الوفاة ألول  مرة بالمجانوتصدر  
 ـ كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية ألحد ٩مادة  

مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا ألحكام قوانين تلك 
 .الدولة بشرط أال يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية

 ـ تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجالت لقيد التبليغات ١٠مادة  
عن وقائع األحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع 

 .من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج
 .وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات التى تتبع فى هذه األحوال 
سجالت وطلبات الحصول على ـ تحدد الالئحة التنفيذية نماذج ال١١مادة  

خدمات األحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية 
 .واآللية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون

ولمديرى ادارات األحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء األقسام  
ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه االطالع على الدفاتر 

 .والسجالت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها
ـ تعتبر السجالت التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها ١٢مادة  

من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة  بصحتها ما لم يثبت عكسها 
 .ى أو بطالنها أو تزويرها بحكم قضائ

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية االعتداد فى مسائل  
األحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجالتوالصور الرسمية المستخرجة 

 .منها 
وعلى مدير مصلحة األحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بالغاء القيود  

 .التى تمت بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها 
ـ تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة باألحوال المدنية للمواطنين ١٣مادة  

والتى تشتمل عليها  السجالت أو الدفاتر أو الحاسبات اآللية أو وسائط التخزين 
ل الملحقة سرية ،وال يجوز االطالع عليها أو الحصول على بياناتها إال فى األحوا

 .التى نص عليها القانون ووفقا  ألحكامه 



 

 ٦٧٢

وتعتبر البيانات أو المعلومات أو االحصائيات المجمعة التى تشتمل عليها  
السجالت أو الدفاتر أو الحاسبات اآللية أو وسائط التخزين سراً قوميا ، وال 
يجوز االطالع عليها أو نشرها إال لمصلحة قومية أو علمية وباذن كتابى من 
مدير مصلحة األحوال المدنية أو من ينيبه وفقا لألوضاع والشروط التى يحددها 

 .القانون والالئحة التنفيذية 
وال يجوز نقل السجالت المنصوص عليها فى هذا لقانون والئحته التنفيذية  

فى غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل 
 .لرسميةالسجالت ألغراض العمل ا

واذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا باالطالع على  
السجالت المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب  أو المحقق 
لالطالع  والفحص فى الجهة المحفوظة بها السجالت أو أن يطلب صورة قيد 
الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق األصل من المستند المدخلة بياناته 

 .بالسجالت إال إذا كان هذا المستند محال لتحقيق فى تزوير
ـ ال يجوز للموظف المختص فى الجهة الصحية أو أقالم الكتاب ١٤مادة  

بمحاكم األحوال الشخصية أو مصلحة األحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر 
عمل من أعمال األحوال المدنية إذا كان العقارى أن يقيد أية واقعة أو يباشر أى 

األمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه 
 .الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة

ـ إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى تسجيل أى واقعة أحوال ١٥مادة  
مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة األحوال المدنية المختص خالل 
سبعة أيام وعلى مدير إدارة األحوال المدنية ابداء رأيه بقرار مسبب يعلن به 
صاحب الشأن كتابة خالل ثالثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى 
حالة رفض مدير إدارة األحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة 

 .لمدنية فى ذات المواعيد السابقة األحوال ا
وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب  الشأن عرض األمر على قاضى األمور  

 .الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى 



 

 ٦٧٣

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات  
الصحية وأقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر 

 .العقارى تسجيل أى  واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه
ـ مع عدم االخالل بالتزام مصلحة االحوال المدنية وفروعها بتقديم ١٦مادة  

خدمات األحوال المدنية غير العادية يجوز لها تقديم  أى من هذه الخدمات 
 يرغب من االفراد والهيئات وذلك مقابل بصورة خاصة وعاجلة بمقابل لمن

 .تكاليف اصدارها  الفعلية بما ال يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة
ـ تختص مصلحة األحوال المدنية دون غيرها فور االنتهاء من ١٧مادة  

اتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى 
 .هذاالقانون 

 .ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ االنتهاء من قاعدة البيانات 
ـ ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية ١٨مادة  

وذلك بهدف توفير التمويل لالستثمارات الالزمة النشاء وتشغيل قواعد المعلومات 
 واصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى

 .يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها
 :وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية  
 .المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة  .١
حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة األحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون  .٢

 .بما فى ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤديها
 .المنح والهبات واإلعانات .٣
 .القروض التى تعقد لصالح  الصندوق .٤
 .حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق ألحكام هذا القانون .٥
 .المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .٦
 .عائد استثمار أموال الصندوق .٧

ك أو أكثر من وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بن 
 :البنوك الوطنية ، وتخصص لالستخدامات اآلتية 

 .إنشاء مراكز معلومات ومحطات االصدار اآللية .١
 .إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديد  .٢



 

 ٦٧٤

 .شراء األجهزة الالزمة للتوسعات واالحالل .٣
 .مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .٤
تجهيز وتطوير مواقع  العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة  .٥

 .والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين
 

ويتولى إدارة الصندوق  مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته  
 .ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية

ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة  
 . ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرىالمالية للدولة وتنتهى بنهايتها

ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد واإلجراءات  
 .التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية

 الفصل الثانى 
 المواليد
 ـــ

ـ يجب التبلغ عن وقائع الميالد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ١٩مادة  
حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد 
لذلك ومشتمال على البيانات والمستندات التى تحددها الالئحة التنفيذية والتى 

 .تؤكد صحة الواقعة
 :ـ األشخاص المكلفون بالتبليغ  عن الوالدة هم ٢٠مادة  
 .والد الطفل إذا كان حاضراً  .١
طفل شريطة اثبات العالقة الزوجية على النحو الذى تبينه الالئحة والدة ال .٢

 .التنفيذية
مديرو المستشفيات  والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من  .٣

 .األماكن التى تقع فيها الوالدات
 

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب واألصهار البالغين حتى  
 .الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية



 

 ٦٧٥

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق  
 .،وال يجوز قبول التبليغ من غير األشخاص السابق ذكرهم 

ويجب على األطباء والمرخص لهم بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من  
يخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على والدات تؤكد صحة الواقعة وتار

أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد 
 .توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حاالت التوليد األخرى

ـ  ال يجوز اشتراك أخوين أو أختين من األب فى اسم واحد ، كما ال ٢١مادة  
 .يجوز أن يكون االسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو ألحكام الشرائع السماوية 

ـ يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميالد إلى مكتب الصحة الذى حدثت ٢٢مادة  
بدائرته واقعة الميالد  أو الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر 

شيخ أو غيرها منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو ال
من الجهات ، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ ارسال التبليغات  إلى 

 .مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خالل سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ
ـ يجب على الموظف المختص بمكاتب  الصحة تسجيل التبليغات ٢٣مادة  

المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى 
فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد األمراض المنصوص عليها  

 .من هذا القانون) ٤(فى المادة 
ـ إذا حدثت واقعة ميالد ألحد المواطنين خالل رحلة عودته من ٢٤مادة  

هة الصحية فى محل الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الج
 .االقامة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ الوصول

 ـ إذا عثر على طفل حديث الوالدة مجهول الوالدين يسلم فوراً ٢٥مادة 
 :بالحالة التى عثر عليه بها الحدى الجهات اآلتية 

 .ـ إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال حديثى الوالدة١
التى عثر عليه بدائرة ) مركز ـ قسم ـ نقطة شرطة(ـ  جهة الشرطة  ٢

 .اختصاصها 
 .ـ  العمدة أو الشيخ فى القرى ٣

وفى جميع األحوال يتم تسليم الطفل الحدى المؤسسات المعدة الستقبال  
األطفال حديثى الوالدة لرعايته صحيا ، واخطار جهة الشرطة التى يتعين عليها 



 

 ٦٧٦

صحية المختصة لتوقيع الكشف تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة ال
 .الطبى  عليه

وتنظم الالئحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية  
 .، واإلجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادات الميالد على أال يذكر فيها أنه لقيط

واذا رغب أى من والدى الطفل فى االقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن  
يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها، وتنظم الالئحة التنفيذية 

 .اإلجراءات  التى تتبع فى هذا الخصوص
ـ يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى  يدلى بها  ٢٦مادة  

المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على 
يرغب منهما ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها فى الالئحة طلب كتابى ممن 

 .التنفيذية
وال يكسب القيد فى السجل أو الصور  المستخرجة منه أى حق  يتعارض مع  

 .القواعد المقررة فى شأن األحوال الشخصية
 ـ استثناء من حكم المادة السابقة ال يجوز اثبات اسم الوالد أو ٢٧مادة  

 :الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحاالت اآلتية 
 .إذا كان الوالدان من المحارم فال يذكر اسماهما .١
 .إذا كانت  الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فال يذكر اسمها .٢
بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير  .٣

 .الدة قبل الزواج أو بعد فسخهزوجته الشرعية فال يذكر اسمه ، إذا كانت الو
 

ـ إذا توفى مولود قبل التبليغ عن والدته، فيجب التبليغ عن والدته ٢٨مادة  
ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا 
على وفاته وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات والمستندات  الواجب ارفاقها 

 .بالتبليغ 
ـ يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة ٢٩مادة  

التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد 
التبليغ بدفتر المواليد الصحى، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع 



 

 ٦٧٧

لى ذات النحو قبل قيد الميالد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ ع
 .الواقعة بسجل المواليد

 
 الفصل الثالث
 الزواج والطالق

 ـــ
ـ يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها ٣٠مادة  

من هذاالقانون تقديم ما يسجلونه من وثائق ) ٥(فى الفقرة األولى من المادة 
على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة األحوال الشخصية الذى حدثت 

 .بدائرته الواقعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ابرامها 
ويجب على تلك السلطات اثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة اصدارها  

أو الرقم القومى وتاريخ الميالد وجهته لكل من طرفى العالقة على أن يكون ذلك 
 .مؤيداً بالمستندات الرسمية

 .د وفقا لإلجراءات المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذيةويتم القي 
ـ على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة ٣١مادة  

من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى ) ٥(الثانية من المادة 
حدثت بدائرته الواقعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج 

 .المعدة لذلك
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من  

اثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة اصدارها، أو الرقم القومى وتاريخ 
الميالد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة اصداره إذا 

 . كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا 
 .يتم القيد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية  و 
ـ على أقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر ٣٢مادة  

بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطالق أو التطليق أو التفريق 
 .الجسمانى أو البطالن أو الفسخ

وتدرج هذه الوقائع فى االخطار األسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل  
 .المدنى فى شأن وقائع الزواج والطالق



 

 ٦٧٨

من هذا القانون تصدر وثائق ) ١٧(ـ استثناء من حكم المادة ٣٣مادة  
الزواج والطالق ألول مرة من أقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية ومكاتب 

دنية باصدار صور قيود التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة األحوال الم
تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم االصدار بما ال 

 .يجاوز عشرة جنيهات
ـ تقوم مصلحة األحوال المدنية بتسجيل بيانات األسرة ومتابعة كافة ٣٤مادة  

ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع األحوال المدنية، 
 .كما تقوم باصدار صور قيود األسرة لذوى الشأن 

وتحدد الالئحة التنفيذية رب األسرة واجراءات القيد ،ويحدد وزير الداخلية  
 .بقرار منه  رسوم إصدار صورة قيود األسرة بما ال يجاوز عشرة جنيهات

 
 الفصل الرابع
 الوفيات
 ـــ

لصحة فى الجهة التى حدثت ـ يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب ا٣٥مادة  
فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى 
الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة او الشيخ فى غيرها من 

 . ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها٢٤الجهات ، وذلك خالل 
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك ،  

ومشتمال على البيانات والمستندات التى تحددها الالئحة التنفيذية والتى تؤكد 
 .صحة الواقعة 

 :ـ األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم ٣٦مادة  
 .ـ  أصول أو فروع أو أزواج المتوفى١
 .ـ  من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين ٢
 .ـ  من يقطن فى مسكن واحد من المتوفى من األشخاص البالغين٣
 .ـ  الطبيب المكلف باثبات الوفاة٤



 

 ٦٧٩

ـ  صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بادارته إذا حدثت الوفاة فى ٥
مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو 

 .ربان السفينة أو قائد الطائرة او المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر
 .وال يقبل التبليغ عن غير المكلفين به  
ـ إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم باالعدام فال يذكر ذلك بشهادة ٣٧مادة  

 .الوفاة وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها 
ية إصدار التصريح ـ  يجب على مكاتب الصحة والجهات الصح٣٨مادة  

بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من 
 .مفتش الصحة أو الطبيب المكلف باثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة 

ـ إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب اخطار جهة الشرطة ٣٩مادة  
المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضراً بالواقعة ونماذج التبليغ 
المعدة لذلك وارسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين 
من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذىعليه ارسال 
صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن 

ية عن وقائع الوفاة مع االحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم االخطارات األسبوع
 .القيد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية

ـ على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن ٤٠مادة  
يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة 
الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية 

 .المبلغ بعد التحقق من شخصيته
ـ إذا حدثت واقعة وفاة ألحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر ٤١مادة  

بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فىميناء 
 .اعة من الوصول  س٢٤الوصول خالل 

ـ العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين ٤٢مادة  
يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم 
وزارة الدفاع باخطار مصلحة األحوال المدنية عنهم الخطار قسم السجل المدنى 

 .المختص ، وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات التى تتبع فى هذه الحالة 
 الفصل الخامس



 

 ٦٨٠

 ساقطو القيد واعادة القيد
 ـــ

ـ فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد أو الوفاة خالل المدة ٤٣مادة  
 .المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميالد أو وفاة 

قيد ساقطى ـ يختص مديرو ادارات األحوال المدنية بفحص طلبات ٤٤مادة  
قيد الميالد والوفاة واصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خالل عام من تاريخ الواقعة 
، وتحدد الالئحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب 
ارفاقها به واإلجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث 

 .وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما ال يجاوز عشرة جنيهات
ـ فى حالة فقد أو تلف سجالت الوقائع يختص مديرو ادارات ٤٥مادة  

األحوال المدنية باصدار قرار اعادة القيد بدون رسم بحث وتنظم الالئحة التنفيذية 
 .ضوابط واجراءات ذلك

 
 الفصل السادس

 تصحيح قيود األحوال المدنية
 ــ

 :كل محافظة لجنة من  ـ تشكل فى دائرة ٤٦مادة  
المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفى  .١

 .حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم
 

 رئيسا
 .   مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه .٢
 مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه   .٣

 
 عضوين

 
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية  

المدونة فى سجالت المواليد والوفيات، وقيد األسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد 
الميالد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة بالقانون ومضى 

 .عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميالد أو الوفاة 



 

 ٦٨١

الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد وتحدد  
والجهات الواجب اخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار من 

 .رسوم االصدار بما ال يجاوز عشرة جنيهات
ـ ال يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح  فى قيود األحوال المدنية ٤٧مادة  

المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة إال بناء على قرار يصدر بذلك 
 .من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة 

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة ـ أو فى  
قيود األحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو 

و التفريق الجسمانى أو اثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة التطليق أ
 .من جهة االختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها 

 الفصل السابع
 بطاقات تحقيق الشخصية

 ـــ
 ـ يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية ٤٨مادة  

مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم 
 .السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن

ـ تحدد الالئحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ٤٩مادة  
 .ومستندات واجراءات استخراجها

انات الواردة ـ تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البي٥٠مادة  
بها متى كانت صالحة لالستعمال وسارية المفعول ، وال يجوز للجهات الحكومية 

 .أو غير الحكومية االمتناع عن اعتمادها فى اثبات شخصية صاحبها 
من هذا القانون حمل ) ٤٨(ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة  

بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فوراً كلما طلب إليه ذلك لالطالع 
 .عليها، وال يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبها أو االحتفاظ بها

ـ يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت ٥١مادة  
الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط واألوضاع التى يعينها 

 .وزير الدفاع بقرار منه



 

 ٦٨٢

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق ـ ٥٢مادة  
الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خالل ثالثة أشهر 

 .من تاريخ انتهاء مدة سريانها
ويجوز لوزير الداخلية عند االقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به  

 .شروط وأحوال ذلك المد
ـ إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ٥٣مادة  

للمواطنين أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خالل ثالثة أشهر 
 .من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته 

قسم ـ على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى ٥٤مادة  
السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خالل  خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو 

 .التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف
وال يجوز للمواطن االحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدال منها  

 .وفقا ألحكام القانون
ـ يحدد وزير الداخلية بقرار منه ،مقابل تكاليف إصدار البطاقة ٥٥مادة  

الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما ال يجاوز عشرين 
 .جنيها
ـ  ال يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو ٥٦مادة  

األفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه 
هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب من ) ٤٨(أحكام المادة 

إال إذا كان حاصال على بطاقة تحقيق شخصية صالحة لالستعمال وسارية 
 .المفعول

ـ على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من األماكن المعدة ٥٧مادة  
اليواء الجمهور أن يثبتوا فى سجالتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل 

 .فى تلك األماكن 
 الفصل الثامن

 تنفيذ خدمات األحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج
 ـــ



 

 ٦٨٣

ـ  يجب التبليغ  عن وقائع الميالد والوفاة التى تحدث للمواطنين ٥٨مادة  
الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خالل ثالثة أشهر من تاريخ الواقعة 

 . التبليغ من المكلفين بهأو الوصول ، ويكون
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو  

الوصول أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة األحوال المدنية ، 
وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميالد أو 

 .الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن 
ـ فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد أو الوفاة خالل المدة ٥٩مادة  

 .المحددة ، بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميالد أو وفاة 
 .وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات التى تتبع لقيد الواقعة  
ه أو ـ يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواج٦٠مادة  

طالقه التى حدثت بالخارج خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية 
 .جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 

وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطالق  
 .من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن

ـ تقدم طلبات التصحيح فى قيود األحوال المدنية المسجلة لدى ٦١مادة  
قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر 

 .العربية لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 
ـ  تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد ٦٢مادة  

 لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين أو التالف
الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى 
المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خالل المواعيد المقررة 

 .بالقانون
 .وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات التى تتبع فى هذه األحوال 
ـ تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل ٦٣مادة  

مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى 
 .من هذا القانون) ١٨(هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة 

 الفصل التاسع
 لمواطنينضمانات حماية حقوق ا

 ـــ



 

 ٦٨٤

ـ يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد ٦٤مادة  
واإلجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وال يجوز أن تتضمن تلك البيانات 
أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إال فى 

 .األحوال التى يحددها القانون
ـ تلتزم مصلحة األحوال المدنية بإتخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين ٦٥مادة  

البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات اآللية أو بوسائط التخزين 
الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطالع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها 

القانون وفقا لإلجراءات بأية صورة كانت فى غير األحوال التى نص عليها 
 .المنصوص عليها فيه

 الفصل العاشر
 العقوبات
 ـــ

 ٣١ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢١، ١٩ـ يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٦٦مادة  
 بغرامة ٦٠، ٥٨) فقرة أولى (٥٣،٥٤) فقرة أولى (٥٢، ٤١، ٣٥) فقرة أولى(

 .ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مائتى جنيه 
ـ كل من يبلغ عن واقعة ميالد أو وفاة سبق االبالغ عنها من أحد ٦٧مادة  

المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال 
تجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه 

. 
ن بالحبس الذى من القانو) ٤٨(ـ يعاقب على مخالفة أحكام المادة ٦٨مادة  

ال يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على 
 .خمسمائة جنيه

من هذا القانون ) ٥٠(ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة  
 .بالغرامة التى ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مائتى جنيه 

من هذا )  ٥٤(ـ يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٩مادة  
القانون بالحبس الذى ال تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى ال تقل عن مائتى 

 .جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه 



 

 ٦٨٥

فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر  
على ألف جنيه أو بإحدى هاتين وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد 

 .العقوبتين 
من هذا القانون بالحبس مدة ) ٥٦(ـ يعاقب على مخالفة حكم المادة ٧٠مادة  

ال تجاوز ثالثة أشهر أو بالغرامة التى ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على 
 .خمسمائة جنيه 

من هذا القانون بالحبس ) ٥٧(ـ يعاقب على مخالفة حكم المادة ٧١مادة  
الذى ال تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على 

 .ثالثة آالف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات ٧٢مادة  

ت المسجلة بالحاسبات اآللية وملحقاتها بمراكز معلومات األحوال المدنية ومحطا
االصدار الخاصة بها  المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية 

 .بيانات واردة فى محررات رسمية 
فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ،  

 .تكون العقوبات األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات
ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون ٧٣مادة  

العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى ال تقل مدته عن سنة 
وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين 

 .العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ
ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون ٧٤مادة 

العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر 
وبغرامة ال تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو 
شرع فى االطالع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى 
تحتويها السجالت أو الحاسبات اآللية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام 
بتغييرها باالضافة أو بالحذف أو بااللغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة 
من الصور أو اذاعها أو أفشاها فى غير األحوال التى نص عليها القانون ووفقا 

فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو لإلجراءات المنصوص عليها 
 .المعلومات أو االحصاءات  المجمعة تكون العقوبة السجن 

ـ يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وغرامة ال تقل عن مائتى ٧٥مادة  
جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو 



 

 ٦٨٦

أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات األحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن 
 .اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح واألنظمة 

فإذا وقع الفعل عمداً تكون العقوبة السجن مع عدم االخالل بحق التعويض فى  
 .الحالتين 

رق أو حاول اختراق ـ يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من اخت٧٦مادة  
 .سرية البيانات أو المعلومات أو االحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور 

 .وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب 
ـ لمدير مصلحة األحوال المدنية باذن خاص منه أو من ينيبه ٧٧مادة  

) ٦٦(وألعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 
 .من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها

وله باذن خاص منه أو من ينيبه وألعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين  
من هذا القانون مقابل دفع ) ٦٩ ، ٦٨، ٦٧(ممن تنطبق عليهم أحكام المواد 

 .المخالف مبلغ مائة جنيه
 دى عشرالفصل الحا

 أحكام انتقالية وختامية
 ـــ

ـ تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول ٧٨مادة  
 فى شأن األحوال ١٩٦٠ لسنة ٢٦٠بها سارية المفعول طبقا ألحكام القانون رقم 

المدنية الى أن يتم استبدالها طبقا لإلجراءات والمواعيد وفى الماكن التى يحددها 
 .وزير الداخلية بقرار منه

وتعتبر البطاقات القائمة الغية بمجرد انتهاء المدة المحددة الستخراج  
 .البطاقات الصادرة طبقا ألحكام هذا القانون 

ـ يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة ٧٩مادة  
قرارات المنفذة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر الالئحة التنفيذية وال

لهذا القانون يستمر العمل باألحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به 
 .فيما ال يتعارض مع أحكامه 

من هذا القانون يلغى القانون رقم ) ٧٨(ـ  مع مراعاة حكم المادة ٨٠مادة  
 فى شأن األحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف ألحكام هذا ١٩٦٠ لسنة ٢٦٠

 .القانون



 

 ٦٨٧

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من  ـ ٨١مادة  
 .اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 يونية سنة ٧الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )م١٩٩٤

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٨٨

 ١٩٩٤ لسنة ١٤٤ن رقم  قانو
 باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية

  للسنة الثالثة٩٤/١٩٩٥لعام 
 )٩٦/١٩٩٧ـ ٩٢/١٩٩٣(من الخطة الخمسية 

 ــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة االولى(
تعتمد األهداف العامة لإلطار العام التفصيلى لخطة التنمية االقتصادية  

 وفقا للمعدالت التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٤/١٩٩٥واالجتماعية 
 .٩١/١٩٩٢ وبأسعار ٩٣/١٩٩٤
  ينمو كل من االنتاج والناتج المحلى االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج بمعدل -

 ).١(على الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة % ٥,٤، % ٤,٤
 %.٣,٩  االستهالك النهائى الخاص ينمو بمعدل -
 %.٥,٩  االستهالك النهائى الحكومى ينمو بمعدل -
 %.٤,٢ االستهالك النهائى الكلى ينمو بمعدل -

 )المادة الثانية (
 بمجموع قدره ٩٤/١٩٩٥يعتمد إجمالى االستخدامات االستثمارية بخطة عام  
 مليار جنيه استثمارات للجهاز اإلدارى واالدارة ١٢,٨ مليار جنيه منه ٣٥

 مليار جنيه لوحدات ١,٩المحلية والهيئات الخدمية والهيئات االقتصادية ، 
 مليار جنيه لقطاع ٢٠,٣,١٩٩١ لسنة ٢٠٣القطاع العام غير المعاملة بالقانون 

 ).٢(األعمال العام والخاص والتعاونى وذلك على النحو الموضح بالقائمة 
 )ثةالمادة الثال (

تقوم جهات االسناد التابعة للجهاز اإلدارى واالدارة المحلية والهيئات  
، ويتولى بنك ٩٤/١٩٩٥االقتصادية بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها عام 

االستثمار القومى توفير التمويل الالزم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة 
 ).٣(بالخطة وفقا لما هو موضح  بالقائمة 



 

 ٦٨٩

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين  
حسابات بنك االستثمار القومى الموارد االستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب 
برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

٣٠/٦/١٩٩٤.  
ضة والتابعة ضامنة لحقوق وتعتبر أصول شركات قطاع األعمال العام القاب 

 .البنك لديها
 )المادة الرابعة(

يجوز لبنك االستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة  
البنك اتاحة التمويل للدفعات المقدمة الالزمة لمشروعات الخطة الخمسية 

 ، وتسوية المستحقات عن األعمال التى تمت خالل ٩٦/١٩٩٧ - ٩٢/١٩٩٣
سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خالل سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد 
الذاتية أو المصادر األخرى لتمويل االستثمار لجهات االسناد أو عجز سيولتها 
وذلك خصما على االعتمادات االجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك االستثمار 

 مدخرات حقيقية ويجوز للبنك تدبير موارد اضافية من. ٩٤/١٩٩٥القومى لعام 
من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة 

 .المختصة 
 )المادة الخامسة(

 مليون جنيه ٥٥٠ مليون جنيه منها ٧٠٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  
وذلك بأسعار فائدة ميسرة ) ٤(لالسكان الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

ويجوز لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص االحتياطى والمناقلة وفقا % ٦
 .لالحتياجات التى يسفر التنفيذ عنها
 )المادة السادسة(

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى  
من القانون رقم ) ٥(تودع أو تضمن حساب بنك االستثمار القومى وفقا للمادة 

أذن البنك بالصرف منها لتمويل االستخدامات  ، والتى ي١٩٨٠ لسنة ١١٩
 .االستثمارية العامة 

 )المادة السابعة(
تفصل أهدف الخطة فى حدود اإلطار المشار إليه فى مواد هذا القانون وفقا  

 فى مجلديها باعتبارهما العناصر ٩٤/١٩٩٥للبيانات الواردة عن خطة 
 .التفصيلية

 



 

 ٦٩٠

 )المادة الثامنة(
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة  

بالخطة مشروعا آخر أو اضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى اضافى أو 
تمويل من الصناديق المنشأة الغراض االستثمار أو من الحسابات ذات األغراض 
الخاصة أو قروض أو تسهيالت أو منح محلية وخارجية اضافية وذلك فى حدود 

لخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط اطار ا
 .واخطار بنك االستثمار القومى ووزير المالية بذلك 

 )المادة التاسعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 .١٩٩٤سنة 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٤ يونية سنة ٩الموافق ( هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٦٩١

 ١٩٩٤ لسنة ١٤٥قانون رقم  
 بربط الموازنة العامة للدولة 

 ٩٤/١٩٩٥للسنة المالية 
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )لمادة االولىا(

 بمبلغ ٩٤/١٩٩٥قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  
فقط وقدره خمسة وستون ألفا وسبعة وأربعون (  جنيه ٦٥٠٤٧٣٠٠٠٠٠

 ).مليونا وثالثمائة ألف جنيه
 جنيه ٥٩٢١٦٦٢٧٠٠٠كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

فقط وقدره تسعة وخمسون ألفا ومائتان وستة عشر مليونا وستمائة وسبعة (
 ).وعشرون ألف جنيه

 )المادة الثانية (
 ، وفقا ٩٤/١٩٩٥وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(لما هو وارد بالجدول رقم 
 : االستخدامات الجارية -أوال 
 ٩٤/١٩٩٥ة للدولة للسنة المالية قدرت االستخدامات الجارية للموازنة العام 

فقط وقدره واحد وخمسون ألفا وثالثمائة ( جنيه ٥١٣٥٨٥٥٩٠٠٠بمبلغ 
موزعة على ) وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه

 :البابين التاليين 
فقط (  جنيه ١٣٥٣٠٦٨٨٠٠٠ األجور بمبلغ -جملة الباب األول ) أ (  

وقدره ثالثة عشر ألف وخمسمائة وثالثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف 
 ).جنيه
 النفقات الجارية والتحويالت الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره سبعة وثالثون ألف وثمانمائة وسبعة (  جنيه ٣٧٨٢٧٨٧١٠٠٠
 ).وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وسبعون ألف جنيه



 

 ٦٩٢

 
 :الرأسمالية  االستخدامات -ثانيا 
 بمبلغ ٩٤/١٩٩٥قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة  المالية  

فقط وقدره ثالثة عشر ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ( جنيه ١٣٦٨٨٧٤١٠٠٠
 :موزعة على البابين التاليين ) مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه

 ٧٠١٧٤١٣٠٠٠ االستخدامات االستثمارية مبلغ -جملة الباب الثالث  )أ  (
فقط وقدره سبعة آالف وسبعة عشر مليونا وأربعمائة وثالثة عشر الف (جنيه
 ).جنيه

(  جنيه٦٦٧١٣٢٨٠٠٠ التحويالت الرأسمالية بمبلغ -جملة الباب الرابع ) ب(
فقط وقدره ستة آالف وستمائة وواحد وسبعون مليونا وثالثمائة وثمانية 

 ).وعشرون ألف جنيه
 )ةالمادة الثالث(

، وفقا لما هو ٩٤/١٩٩٥وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  
 :كما يلى ) ١(وارد بالجدول رقم 

 : اإليرادات الجارية -أوال 
 ٩٤/١٩٩٥قدرت اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة ( جنيه ٥٤٦٦٧٢٠٠٠٠٠بمبلغ 
 :موزعة على البابين التاليين ) وستون مليونا ومائتا الف جنيه

(  جنيه ٣٧٠٠٧٠٠٠٠٠٠ اإليرادات السيادية بمبلغ -جملة الباب األول  )أ  ( 
 ).فقط وقدره سبعة وثالثون ألف وسبعة ماليين جنيه 

 اإليرادات الجارية والتحويالت الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى  )ب(
فقط وقدره سبعة عشر ألفا وستمائة وستون مليونا ( جنيه ١٧٦٦٠٢٠٠٠٠٠
 ).ومائتا ألف جنيه

 : اإليرادات الرأسمالية -ثانيا 
 ٤٥٤٩٤٢٧٠٠٠ بمبلغ ٩٤/١٩٩٥قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة آالف وخمسمائة وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة (جنيه 
 :موزعة على البابين التاليين) وسبعة وعشرون ألف جنيه



 

 ٦٩٣

 اإليرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ -جملة الباب الثالث ) أ ( 
فقط وقدره أربعة آالف وستة وخمسون مليونا ( جنيه ٤٠٥٦٧٥٢٠٠٠

فقط ( جنيه ١٤٦٧٦٥٢٠٠٠منه مبلغ ) وسبعمائة واثنان وخمسون ألف جنيه 
نا وستمائة واثنان وخمسون ألف وقدره ألف وأربعمائة وسبعة وستون مليو

فقط ( جنيه ٢٥٨٩١٠٠٠٠٠لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) جنيه
لتمويل ) وقدره ألفان وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة ألف جنيه

 ).١(التحويالت الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 
 القروض التسهيالت االئتمانية مبلغ -جملة الباب الرابع  )ب(

فقط وقدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وستمائة (جنيه ٤٩٢٦٧٥٠٠٠
 .ويخصص بالكامل لتمويل االستخدامات االستثمارية) وخمسة وسبعون ألف جنيه

 )المادة الرابعة(
قدر الفرق بين ختامى إجمالى االستخدامات الجارية وختامى إجمالى اإليرادات  

 بفائض قدره ٩٤/١٩٩٥امة للدولة للسنة المالية الجارية بالموازنة الع
فقط وقدره ثالثة آالف وثالثمائة وثمانية مليونا (  جنيه ٣٣٠٨٦٤١٠٠٠

 ).وستمائة وواحد وأربعون ألف جنيه
وقدر الفرق بين إجمالى االستخدامات الرأسمالية وااليرادات الرأسمالية فى  

 ٩١٣٩٣١٤٠٠٠بعجز قدره ٩٤/١٩٩٥الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
فقط وقدره تسعة آالف ومائة وتسعة وثالثون مليونا وثالثمائة وأربعة ( جنيه 

فقط وقدره خمسة آالف ( جنيه ٥٠٥٧٠٨٦٠٠٠منه مبلغ ) عشر ألف جنيه
عجز تمويل االستثمارات ) وسبعة وخمسون مليونا وستة وثمانون ألف جنيه

آالف واثنان وثمانون مليونا فقط وقدره أربعة ( جنيه ٤٠٨٢٢٢٨٠٠٠ومبلغ 
 .عجز تمويل التحويالت الرأسمالية ) ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه 

 )المادة الخامسة(
 ٩٤/١٩٩٥قدر إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة عشر ألف وخمسمائة ( جنيه ١٥٥٣٥١٧٢٠٠٠بمبلغ 
وذلك وفقا للجدول ) وخمسة وثالثون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف جنيه

 ).٢(المرفق رقم 
 ٧٧٣٥٨٧٠٠٠وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجز صافيا قدره  

فقط وقدره سبعمائة وثالثة وسبعون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون (جنيه 
 .ويمول بأذون على الخزانة العامة ومن الجهاز المصرفى ) ألف جنيه

 
 )لمادة السادسةا (



 

 ٦٩٤

تلتزم الجهات بمراعاة عدم االرتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة  
إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك " االستخدامات الرأسمالية "بالباب الثالث 

 .االستثمار القومى 
 )المادة السابعة (

إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود " أو من يفوضه " لوزير المالية  
 .القروض والسندات التى تستحق خالل العام ويتقرر تجديدها 

 .كما يكون له عقد القروض األجنبية الالزمة لتمويل الخزانة العامة  
 )المادة الثامنة (

لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة ، وفقا للشروط  
 : لمواجهة ما يلى واالوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى

 .أ ـ تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة 
ب ـ تمويل عجز الهيئات االقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى 

 .يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله 
 .جـ ـ تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى

 .د ـ لمواجهة متطلبات االصالح المالى واالقتصادى
 .ويتم إجراء التعديالت الالزمة لتنفيذ ما تقدم  

 )المادة التاسعة(
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً ال يتجزأ منه  

وتسرى على الجهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق 
 .لموازنة العامة للدولة التمويل الداخلة ضمن ا

 )المادة العاشرة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

١٩٩٤.  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ٩الموافق (هـ ١٤١٤ ذى الحجة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  



 

 ٦٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٢ إلى رقم ١٤٦القوانين من رقم 
 بربط موازنة الهيئات االقتصادية والهيئة القومية لالنتاج الحربى

 ١٩٩٤/١٩٩٥للسنة المالية 



 

 ٦٩٦

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣قانون رقم 
 بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة 

 بالدولة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين 
  (*) ١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 
من األجر % ١٠يمنح جميع العاملين بالدولة عالوة خاصة شهرية بنسبة  

 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ٣٠/٦/١٩٩٤األساسى لكل منهم من 
هذا التاريخ ، وال تعتبر هذه العالوة جزءا من األجر األساسى للعامل ، وال 

 .تخضع ألية ضرائب أو رسوم 
 .ويصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصة  

 )المادة الثانية ( 
دولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل يقصد بالعاملين بال 

جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، بالجهاز اإلدارى 
للدولة أو بوحدات اإلدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو 
بشركات القطاع العام أو شركات قطاع األعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة 
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أولوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط 

 .الثابت 
 )المادة الثالثة (

ال يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين  
 فى المعاش المستحق ١٩٩٤الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يولية سنة 

 :وذلك بمراعاة ما يلى للعامل عن نفسه 

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر  فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٦٩٧

 ـ اذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العالوة الخاصة ، فاذا كانت ١ 
 .هذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

 ـ اذا كان سن العامل ستين فأكثر أستحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت ٢ 
الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل 

 .بها 
 )المادة الرابعة  ( 

تضم العالوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى األجور األساسية للخاضعين  
 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط ١٩٩٩ألحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 

و منصبه ، وال يترتب على الضم الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أ
حرمان العامل من الحصول على العالوات الدورية أو االضافية أوالتشجيعية أو 
عالوات الترقية طبقا لألحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض 

 .عدم ضم هذه العالوة 
ويعامل بذات المعاملة . وال تخضع العالوة المضمومة ألية ضرائب أو رسوم 

 .١٩٩٤المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 
 )المادة الخامسة ( 

ال تخضع للضرائب والرسوم العالوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع  
من األجر % ١٠ وبما ال يجاوز ١٩٩٤الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 

 .٣٠/٦/١٩٩٤األساسى للعامل فى 
 )السادسة المادة (  

يمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذوو المناصب العامة زيادة سنوية  
 وبما ال ١٩٩٤مقدارها مائة وعشرون جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 

 .يجاوز خمس زيادات 
 )المادة السابعة(

مع عدم االخالل بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العالوة الدورية  
المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف واألجور 
المعامل به ويستمر فى استحقاق العالوات الدورية لدرجة وظيفته بما  ال يجاوز 
نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة األعلى مباشرة من درجة وظيفته أو 



 

 ٦٩٨

أن يمنح فى الحالة األخيرة الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته على 
الزيادة المقررة لذوى الربط  الثابت المنصوص عليها فى المادة السابقة اعتبارا 

 .من أول يوليو التالى النقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط 
 

 )المادة الثامنة(
من قانون نظام ) ٦٩(من المادة ) ١(يستبدل بنص الفقرة األولى من البند 

 : النص اآلتى ١٩٧٨  لسنة ٤٧العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى : فقرة أولى ) ١(ـ بند ٦٩مادة  

الخارج للعمل  أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل اجازة بدون مرتب ، وال 
ويسرى هذا الحكم . يجوز أن تجاوز هذه االجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج

سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع 
 .األعمال العام أو القطاع الخاص 

 )المادة التاسعة(
 المشار إليه ، ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم )  مكررا٤١(تلغى المادة  

 .ويلغى كل نص يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون 
 )المادة العاشرة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  
 .١٩٩٤سنة 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦٩٩

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٤قانون رقم 
 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين

  (*)التأمين االجتماعى 
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 المعاشات المستحقة قبل هذا ١/٧/١٩٩٤اعتبارا من % ١٠تزاد بنسبة  
 :التاريخ وفقا ألحكام القوانين التالية 

 ، فى شأن منح معاشات ومكافآت ١٩٦٤ لسنة ٧١ ـ القانون رقم ١ 
 .استثنائية 

 . ، باصدار قانون التأمين االجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ ـ القانون رقم ٢ 
 ، فى شأن التأمين االجتماعى على ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ ـ القانون رقم ٣ 

 .أصحاب األعمال ومن فى حكمهم 
 ، باصدار قانون التأمين االجتماعى ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ـ القانون رقم ٤ 

 .للعاملين المصريين فى الخارج 
 ، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ـ القانون رقم ٥ 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ،  

 :وذلك بمراعاة ما يأتى 
 ـ  تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه ١ 

  .٣٠/٦/١٩٩٤أو صاحب المعاش والزيادات واإلعانات فى 
 لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاش بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 : يراعى ما يأتى ١٩٧٥
 .الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش األجر األساسى يقصد بالمعاش ) أ( 

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر  فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٠٠

ال تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه ) ب( 
 .الزيادة  

أال تقل قيمة المعاش والزيادات واإلعانات السابقة وهذه الزيادة عن )  جـ( 
أربعين جنيهاوذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن األجر األساسى فى حالة 
استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى 

 .من قانون التأمين االجتماعى المشار إليه ) ١٨(المادة 
 ـ يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة  المستحقة على معاش ٢ 

 .أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 
 .ـ  تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود الدنيا للمعاش  ٣ 
 . ـ  تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود القصوى للمعاش ٤ 
 ـ  بالنسبة للعاملين بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن ٥ 

فى حكمهم وقانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار 
 :اليهمايراعى ما يأتى 

تستحق الزيادة باالضافة إلى الحد األقصى للجمع بين المعاش والزيادات ) أ (  
 .واإلعانات

أال تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون ) ب( 
عن خمسة وثالثين جنيها فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو 

 .فاة العجز الكامل أو الو
ـ  توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة األنصبة المنصوص عليها فى ٦ 

 المرافق لقانون التأمين االجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة ٣الجدول رقم 
 .٣٠/٦/١٩٩٤المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 

واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى  
 .الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة 

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  
 )المادة الثانية ( 

يضاف إلى معاش األجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين االجتماعى  
 ١/٧/١٩٩٤ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

صة المقررة اعتبارا من للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العالوة الخا



 

 ٧٠١

من قيمة هذه العالوة وذلك متى توافرت % ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٤
 :الشروط اآلتية 

 ـ أن يكون استحقاق المعاش لحاالت بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو ١ 
 . من قانون التأمين االجتماعى المشار اليه١٨الوفاة المنصوص عليها فى المادة 

 ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العالوة ٢ 
 .المشار إليها 

 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى  
أ ـ تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة الى أجر اشتراك  

المؤمن عليه األساسى المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه 
 ..٣٠/٦/١٩٩٤حد األقصى ألجر االشتراك المشار إليه فى وذلك بما ال يجاوز ال

 .ب ـ  تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش  
ج ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين االجتماعى  

المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى 
 .زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق  أفضل الزيادتين  

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  
 )المادة الثالثة (

 من قانون ٢٠ من المادة ١ والبند رقم  ٥ من المادة ١/يستبدل بنص البند ط 
 : المشار إليه النصان التاليان ١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمين االجتماعى رقم 

 ) :٥(لمادة  من ا١/البند ط 
 :ـ األجر األساسى ويقصد به ١" 
األجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة ) أ (  

 وذلك مع مراعاة حكم ٢للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند أ من المادة 
 بزيادة المعاشات وتعديل بعض ١٩٩٢ لسنة  ٣٠المادة الثالثة من القانون رقم 

 .أحكام قوانين التأمين االجتماعى 
األجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من عالوات مستبعدا ) ب( 

منه العناصر التى تعتبر جزءاً من األجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم 
 مع مراعاة أال يقل هذا األجر ٢من المادة ) ب، ج(المنصوص عليهم فى البندين 

 جنيه سنويا وذلك باالضافة إلى ٣٠٠٠زيد على  جنيها شهريا ، وأال ي٤٥عن 
العالوات الخاصة المقرر قانونا فى التواريخ المحددة الضافتها وبمراعاة قواعد 

 .الضم 
وإذا كان األجر كله محسوبا باالنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا األجر أجرا  

 " .أساسيا وذلك فى حدود الحد األقصى المشار إليه 



 

 ٧٠٢

  :٢٠ من المادة ١البند  
ــ المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها ١"  

 ".من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل % ١٠٠األقصى 
 )المادة الرابعة ( 

 لسنة ١٠٧يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم  
 : المشار إليه النص التالى ١٩٨٧

د األدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن األجر األساسى فى يكون الح" 
) ١٨(حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 

من قانون التأمين االجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شامال كافة 
 " .الزيادات واإلعانات

 )المادة الخامسة  ( 
 من القانون ٢٧ من المادة ٦ والحالة رقم ١٨ من المادة ٢تلغى الحالة رقم  

الفصل بقرار من رئيس "  المشار إليه كما تلغى عبارة ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 
أينما  وجدت فى قوانين التأمين االجتماعى وزيادة " الجمهورية أو الغاء الوظيفة 

 .المعاشات
 )المادة السادسة ( 

 ١/٧/١٩٩٤يه الذى يستحق اعتبارا من يكون الحد األدنى لمعاش المؤمن عل 
فى حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقا ألحكام القوانين رقم 

 المشار اليهما خمسة وثالثين ١٩٧٨ لسنة ٥٠ والقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ١٠٨
 .جنيها شهريا شامال جميع الزيادات 

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا  
 .للقانونين المشار اليهما 

 )المادة السابعة  ( 
 ١٠٨ المرافق للقانون رقم١ من الجدول رقم ١تلغى فئة دخل االشتراك رقم  

 . المشار إليه ١٩٧٦لسنة 
 )المادة الثامنة  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  
١٩٩٤. 

 .م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبص 
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  



 

 ٧٠٣

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٥قانون رقم  
 بزيادة المعاشات العسكرية  

  (*)وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 وفقا ألحكام ٣٠/٦/١٩٩٤المعاشات المستحقة حتى %) ١٠(تزاد بنسبة  
 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ١٩٧٥ لسنة ٩٠القانون رقم 

 .المسلحة
تبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك وتع 

 :بمراعاة مايأتى
 تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو -١

للمستحقين من معاش الراتب االصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما 
عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ١٩٨٠ لسنة ١٣٢
 .للقوات المسلحة 

 يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش األصلى -٢
مضافا إليه الزيادة المستحقة على هذا المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

ال يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعى وذلك بما
 .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

 .تستحق الزيادة باإلضافة للحدين االدنى واالقصى للمعاش  -٣
ـ   توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب ٤

 .٣٠/٦/١٩٩٤المعاش فى 
ـ  تستبعد إعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء ٥

 من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣، ١٩/٢/١٩٥٠الصادرين فى 
عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد ) ١(

 .المنصوص عليها فى هذين القرارين

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨فى ) مكرر  (٢٤    الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٧٠٤

 )المادة الثانية(
 بتعديل بعض ١٩٨٤ لسنة ٥١من القانون رقم يستبدل بنص المادة الثانية  

أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
 : النص اآلتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠

 )المادة الثانية(
 من قانون ١يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ ، ب من المادة "  

 لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
 :شهريا من البدالت والعالوات اآلتية % ٩ نسبة ١٩٧٥

 .بدل طبيعة العمل ) أ ( 
 .بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية )  ب( 
 اعتبارا من ١٩٩٠ لسنة ١٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) جـ(
١/٧/١٩٩٠. 
 اعتبارا من ١٩٩٠ لسنة ١٣وة الخاصة المقررة بالقانون رقم العال)  د(
١/٧/١٩٩١. 
اعتبارا من ١٩٩٢ لسنة ٢٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) هـ(
١/٧/١٩٩٢. 
 اعتبارا من ١٩٩٣ لسنة ١٧٤العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) و( 
١/٧/١٩٩٣. 
 .١/٧/١٩٩٤العالوة الخاصة المقررة  اعتبارا من ) ز( 

وال يجاوز مجموع البدالت والعالوات المشار إليها الحد األقصى ألجر  
االشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون 

 . والقرارات المنفذة له ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 
ه وال تدخل البدالت المشار إليها فى حساب الحد األقصى للراتب المستقطع عن 

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ٢احتياطى المعاش المقرر بالمادة 
 .المسلحة 

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب  
غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة أو 
لعدم توافر شروط األهلية للترقى أو االستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية 



 

 ٧٠٥

 البدالت ٤/٥أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 
 .والعالوات المشار اليهاوذلك بمراعاة اآلتى 

ـ  عدم تجاوز مجموع المعاش األساسى والمعاش اإلضافى المستحق عن ١ 
أ ، ب الحد األقصى لمعاش األجر  األساسى البدالت النصوص عليها فى البندين 

واألجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار إليه 
 .والقرارات المنفذة له 

ـ  يستحق المعاش اإلضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من ٢ 
  .١ج إلى ز دون التقيد بالحد األقصى المصوص عليه فى البند 

وتسرى فى شأن المعاش اإلضافى كافة األحكام المقررة فى شأن المعاش  
 .األساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش 

وال يدخل المعاش اإلضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه  
 ".فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 )المادة الثالثة(
 ١٩٧٥ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٦٢رة األولى من المادة يستبدل بنص الفق 

 : النص اآلتى ١٩٨٧ لسنة ١١٤المعدل بالقانون رقم 
يكون الحد األدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما فى ذلك غالء "  

المعيشة والزيادات واإلعانات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا 
 ويربط بحد أدنىمقداره ثمانية جنيهات   شهريا بالنسبة لألرمل ٤٢ألحكام المادة 

أو األرامل أو المطلقات على أال يقل نصيب أى من المستحقين عن أربعة جنيهات 
 " .شهريا

 )المادة الرابعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من  
٣٠/٦/١٩٩٤. 
 .ذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينف 
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  



 

 ٧٠٦

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٦قانون رقم 
 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا ألحكام قانون الضمان االجتماعى

  (*) وقانون نظام التأمين االجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢والقانون رقم 
ــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص ١/٧/١٩٩٢تزاد اعتبارا من  
 ١٩٧٧ لسنة ٣٠عليها فى قانون الضمان االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه % ٢٠مقدار ب
 )المادة الثانية ( 

المعاش المستحق أو الذى يستحق % ٢٠ بواقع ١/٧/١٩٩٢يزاد اعتبارا من 
 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا ١٩٨٠ لسنة ١١٢وفقا للقانون رقم 

لقانون التأمين االجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة 
 .على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر الجنيه إلى جنيه

 )المادة الثالثة (
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين األولى  

 .والثانية 
 )المادة الرابعة  ( 

تبارا من أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اع 
 .١٩٩٤سنة
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ونية سنة  ي١٨ مكرر فى ٢٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٠٧

 ١٩٩٤لسنة ٢٠٧قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى 

  (*) ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 
ــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون ٩،١٠يستبدل بنصى المادتين  
 : النصان اآلتيان ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 
تنشأ هيئة قومية للتأمين االجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار  : ٩مادة  

 . من هذا القانون ٦ من المادة ٢ و ١اليهما فى البندين 
ويكون لهذه الهيئة الشخصية االعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة  

العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد واألحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع 
 .وزير التأمينات 

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله : ١٠مادة  
وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن 

 .يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس اإلدارة 
 )المادة الثانية ( 

 االجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين تحل الهيئة القومية للتأمين 
والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات االجتماعية فى ممارسة االختصاصات 

 .المنصوص عليها فى قانون التأمين االجتماعى المشار إليه 
وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار اليهما فى أداء أعمالها ، كما  

يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم اعادة تنظيم 
 .وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين االجتماعى وتسكين العاملين بها 

 )المادة الثالثة (
أينما وردت بقانون التأمين االجتماعى " الهيئة المختصة " تستبدل بعبارة  

 ".ن االجتماعىالهيئة القومية للتأمي" المشار إليه ، عبارة 

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٠٨

 
 )المادة الرابعة  ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  



 

 ٧٠٩

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٨قانون رقم 
  (*)بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج 

ــــــــــــــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 
حكمها التى يتقاضاها العاملون تفرض ضريبة على األجور والمرتبات وما فى  

 .المصريين فى الخارج ممن يزاولون عمال لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية
وال يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر  

من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى ) ٨(فيهم الشروط الواردة فى المادة 
 .١٩٨٣ لسنة ١١١الخارج الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثانية  ( 
 :يكون سعر الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كاآلتى  

 %)١( ألف جنيه مصرى سنويا ٢٠حتى ما يعادل : الشريحة األولى 
 . ألف جنيه مصرى سنويا٢٠أكثر مما يعادل : الشريحة الثانية 

 %)٢(ا  ألف جنيه مصرى سنوي٤٠وحتى ما يعادل       
 %)٣( ألف جنيه مصرى سنويا ٤٠أكثر مما يعادل : الشريحة الثالثة 

وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف عند بدء كل  
 .سنة تعاقد

 )المادة الثالثة (
تتحدد اإليرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه  

 :الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدالت وذلك على الوجه اآلتى 
ال تسرى الضريبة على بدالت السفر واالنتقال والسكن والمالبس ) ١( 

 .والغذاء
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ال تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إال فيما يجاوز ما يعادل ألف ) ٢( 
 .جنيه مصرى سنويا

دالت فإذا كان الثابت من عقد العمل أن األجر أو المرتب أو المكافأة شامال للب 
من % ١٥فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم ) ٢(، ) ١(المشار إليها فى البندين 

 .األجر أو المرتب أو المكافأة الشاملة مقابل هذه البدالت
يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين االجتماعى وأقساط االدخار )  ٣( 

التى تستقطع أو تسدد وفقا ألحكام قوانين التأمين االجتماعى أو كنظم بديلة عنها 
أو قوانين المعاشات واالدخار الحكومية سواء فى جمهورية مصر العربية أو 

 .الدولة التى بها جهة العمل 
% ٥، يخصم من الوعاء ) ٣(، ) ٢(، ) ١(بعد إعمال أحكام البنود ) ٤( 

للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل ألوالده أو لوالديه أو ألحدهما % ١٠لألعزب و
 . األعباء العائليةمقابل
وفى جميع األحوال تخصم من وعاء الضريبة ، الضريبة األجنبية المسددة  

 .عن ذات  االيراد
 )المادة الرابعة(

على كل عامل خاضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب  
سنويا وعند انتهاء االجازة أو االعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع 
جهة عمله فى الخارج أو بيانا معتمداً بمفردات مرتبه أو أجره فى تلك الجهة 

 .ويتعين عليه ايضاح التغييرات التى طرأت على مرتبه أو أجره خالل السنة 
وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقا ألحكام هذا  

لالئحة التنفيذية بموجب القانون واخطار الممول بذلك على النموذج الذى تحددها ا
خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه 

 .مقابل ايصال
وفى حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك  

لتقديمها  للجهات المختصة للموافقة على تجديد االجازة أو االعارة أو منحة اذن 
 .العمل 

وفى جميع األحوال يحظر على الجهات المختصة  تجديد االعارة أو االجازة  
أو اذن العمل إال بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو ايداع تأمين مناسب وفقا 
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للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضا أو 
 لسنة ١٥٧ل الصادر بالقانون رقم طعنا وفقا ألحكام قانون الضرائب على الدخ

 لسنة ١٧٣ ، ويكون صدور اذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم ١٩٨١
 . بالنسبة للعاملين الخاضعين ألحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد١٩٥٨

 )المادة الخامسة(
يكون سداد الضريبة سنويا بالجنيه المصرى وبالطريقة وفى المواعيد التى  

تحددها الالئحة التنفيذية وفى حالة حدوث تغيير فى المرتب أو األجر الخاضع 
 .للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس االيراد الجديد 

وفى حالة عدم اكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التى قضاها العامل  
لتى يتوقف فيها صرف مرتب فى الخارج ، ويتوقف سريان الضريبة فى الحاالت ا

أو أجر العامل ألى سبب من األسباب ، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو األجور أو 
مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعامل دفعة واحدة فى سنة ما ، يتم توزيع هذا 

 .المتجمد على سنوات االستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك
 )المادة السادسة(

 .يصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
 )المادة السابعة  ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧فق الموا(هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  
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 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٩قانون رقم 
 (*)بإنشاء النقابة العامة للعالج الطبيعى 

 ـــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب األول
 الفصل األول
 ـــ

ـ تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعالج الطبيعى تكون لها الشخصية ١مادة  
االعتبارية ، وتباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة للدولة ،ويكون مقرها 
مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعها بالمحافظات على النحو المبين فى هذا 

 .القانون
 :ـ تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى ٢مادة  
 من أجل رفع مستوى أداء تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم) أ (  

 .الخدمات العالجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة 
العمل على نشر ودعم القيم واألفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير )  ب( 

عن آرائهم فى المسائل الوطنية واالجتماعية واالقتصادية وتنظيم جهودهم فى 
خدمة المجتمع لتحقيق األهداف القومية وأدائهم لواجباتهم فى خدمة البالد 

 .ومراقبة تنفيذها 
المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من )  جـ( 

 .أجل الكفاية وزيادة االنتاج فى الخدمات الصحية 
ة التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات واالتحادات الدولية المتصل)  د ( 

 .بمهنة العالج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم 
دعم صالت أعضائها مع زمالئهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة ) هـ( 

 .والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا  االنسانية والحرية والسالم 
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العمل على رفع مستوى مهنة العالج الطبيعى وتطويرها بما يحقق ) و( 
 .للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى

اقتراح المشروعات واالسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة )  ز( 
وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العالج الطبيعى ، وكذلك عمل دراسات 

خطة العامة والمشروعات  ميدانية مع االلتزام بالمشاركة االيجابية النجاح ال
 .الصحية وتحقيق أهدافها 

االسهام فى رسم السياسة التعليمية للعالج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا ) ح( 
لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما 

 .يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية 
المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العالج الطبيعى )  ط( 

 .ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال 
رعاية مصالح  األعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ، ) ى( 

ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية 
تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح االنتماء والمعنوية التى 

 .للوطن
تنظيم العالقة بين أعضاء النقابة ، وتنمية روح التعاون بينهم وبين )  ك( 

المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خالفات وذلك بوضع 
وتطوير الئحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع 

 .المصرى
 الفصل الثانى

 شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
 ـــ

 :ـ يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى ٣مادة  
 .أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ) أ (  
أن يكون حاصال على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا )  ب( 

 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العالج ١٩٨٥ لسنة ٣انون رقم للمادة الثانية من الق
 .الطبيعى 
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وال يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إال بعد القيد فى الجدول العام   
 .للنقابة 

 .كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة  
وعلى كليات العالج الطبيعى ـ إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ  

تخرجهم ومحال اقامتهم خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ اعالن نتيجة 
 .االمتحان

 :ـ تنشأ بالنقابة الجداول اآلتية ٤مادة  
ويقيد فيه كل ممارس عالج طبيعى استوفى الشروط : الجدول العام ) أ (  

 مهنة المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون ، وفى قانون مزاولة
من هذا ) ٢٦(العالج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة 

 .القانون
ويقيد فيه كل ممارس عالج طبيعى استوفى الشروط : جدول األخصائيين) ب( 

المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العالج الطبيعى بعد سداد رسم القيد 
 .من هذا القانون) ٢٦(المنصوص عليه فى المادة 

 .جداول غير المشتغلين) جـ( 
يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العالج الطبيعى : جدول غير المصريين) د( 

المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول األخرى بشرط المعاملة بالمثل 
وبموافقة الجهات المختصة ، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فىالمادة 

 .من هذا القانون) ٢٦(
يقيد فيه كل خبير منح : جداول اخصائى العالج الطبيعى للخبراء األجانب ) و( 

تصريح مؤقت ال يجاوز ثالثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب 
الجهات التى تعهد اليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 

 .من هذا القانون) ٢٦(
ـ تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العالج الطبيعى فى جداول ٥مادة  

النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما 
 .المجلس

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة  
وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ، ويخطر الطالب بقرار اللجنةخالل 
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بوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ،ويقوم مقام أس
 .االخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع عليه منه 

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خالل  
 .شهر من تاريخ اخطاره بالقرار 

ـ ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد ٦مادة   
المنصوص عليها فى المادة السابقة على أال يكون ألعضاء هذه اللجنة صوت 

 .معدد فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه 
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خالل ثمانية  

 .عشر يوما من تاريخ اعالنه بالقرار 
 الباب الثانى
 الفصل األول

 لتنظيم العام للنقابةفى ا
 ــ

 : ـ تتكون النقابة من ٧مادة  
 .الجمعية العمومية ) أ (  
 .مجلس النقابة )  ب( 
 .النقابات الفرعية) جـ( 
 : ـ الجمعية العمومية ٨مادة  
تتكون  الجمعية العمومية للنقابة من جميع األعضاء المقيدة أسماؤهم فى  

الجداول والذين سددوا االشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية 
 :بما يأتى 

 .انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة  .١
اقرار النظام الداخلى للنقابة والئحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من  .٢

 .وزير الصحة 
 .اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة  .٣
 . الحسابيين وتحديد أجورهم تعيين المراقبين .٤
وضع القواعد المنظمة لمنح االعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى  .٥

 .لصندوق المعاشات واإلعانات
النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة  .٦

 .عرضها عليها
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النظر فى االقتراحات المقدمة من أحد األعضاء بشرط أن يصل االقتراح إلى  .٧
 .مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على األقل

من هذا ) ٢٦(تعديل رسم القيد ورسم االشتراك السنوى الوارد فى المادة  .٨
 .القنون بما ال يجاوز ثالثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 .االختصاصات األخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .٩
 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونية  ـ ٩مادة  
من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها 
بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد االنعقاد بخمسة عشر يوما على 
األقل وال يكون انعقاد الجمعية صحيحا إال بحضور نصف عدد األعضاء الذين لهم 
حق الحضور على األقل فإذا لم يكتمل العدد أجل االجتماع أسبوعين ويكون هذا 

 .االجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه
وال يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جداول  

 أعمالها، وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوى بشرط أن تكون
 .دراستها قد تمت من المجلس

وألى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية  
 .العمومية ، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على األقل

ـ يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى ١٠مادة  
مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث األعضاء 
على األقل الذين يجوز لهم االشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير 
العادية خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب واال انعقدت الجمعية العمومية غير 
العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد 

 .الجمعية 
لنقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة ألكبر ـ يرأس ا١١مادة  

الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما 
يتولى الرئاسة أكبر األعضاء سنا من الحاضرين ، وفى أول انعقاد جمعية 

 .عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا
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ـ تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا ١٢مادة  
تساوت األصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ـ وفىحالة اقتراح تعديل قانون 
النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين ولوزير 

أو فى انتخاب الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها 
النقيب وأعضاء المجلس وذلك  بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الدولة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ابالغه بقرارات الجمعية 
العمومية أو بنتيجة االنتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على األقل ممن حضروا 
الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خالل خمسة عشر يوما من 

 .تاريخ انعقاد الجمعية أو اعالن نتيجة االنتخابات 
فإذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملية  

االنتخاب أعيدت دعوتها لالنعقاد خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى 
 .الطعن 

النسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء واذا كان بطالن عملية االنتخاب ب 
المجلس أعيدت عملية االنتخابات برمتها ، أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك 

 .حل محل المقضى ببطالن انتخابه من يليه من المرشحين 
 الفصل الثانى

 فى مجلس النقابة والنقيب
 ـــ

 عضوا من األعضاء ٢٤ـ يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد ١٣مادة  
 :المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه اآلتى 

 .النقيب واثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية) أ (  
 :اثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست اآلتية ) ب( 

 .منطقة القاهرة ، وتشمل محافظة القاهرة .١
 والغربية وكفر الشيخ منطقة وسط الدلتا ،وتشمل محافظات المنوفية .٢

 .والقليوبية 
منطقة غرب الدلتا ،وتشمل محافظات االسكندرية والبحيرة ومرسى  .٣

 .مطروح



 

 ٧١٨

منطقة شرق الدلتا ، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط  .٤
 .وبورسعيد واالسماعيلية والسويس والبحر األحمر

منطقة شمال الوجه القبلى ، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى  .٥
 .سويف والمنيا  

منطقة جنوب الوجه القبلى ، وتشمل  محافظات أسيوط وسوهاج وقنا  .٦
 .وأسوان والوادى الجديد 

ويمثل كل منطقة عضوان أحداهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من  
 عاما بحيث ال يزيد ممثلوا أية ١٥ عاما والثانى مضى على قيده أقل من ١٥

 .عدا محافظة القاهرة محافظة على واحد 
ـ تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده ١٤مادة  

مجلس النقابة ويتم االعالن عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحددها النظام 
 .الداخلى للنقابة 

وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد  
الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها 

وذلك طبقا لألوضاع واإلجراءات التى يعينها النظام الداخلى . بالنقابات الفرعية 
 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات ١٩٩٣ لسنة ١٠٠فى اطار القانون رقم 

 .باشرالنقابية المهنية ، وتجرى االنتخابات باالقتراع السرى الم
ـ مدة النقيب واألعضاء خمس سنوات وال يجوز انتخاب أى منهم ١٥مادة  

 .ألكثر من مرتين متتاليتين 
عاما للنقابة ) أمينا(وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا  

وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب 
 .النقابة 

ـ يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات واالدارية وفى عالقتها ١٦مادة  
ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن . بالغير 

 .يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته 
أن ـ إذا خال مركز النقيب ألى سبب حل محله الوكيل األكبر سنا إلى ١٧مادة  

ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية ، وذلك خالل مدة ال 



 

 ٧١٩

تجاوز سنة واذا خال مركز أحد  أعضاء مجلس النقابة ألى سبب يحل محله للمدة 
 .المتبقية الحائز على أكبر عدد من األصوات 

 :ـ يختص مجلس النقابة بما يأتى ١٨مادة  
 .العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .١
اعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة والئحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن  .٢

 .يصدر بذلك قرار من وزير الصحة 
اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على  .٣

 .مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى
قابة وتحصيل الرسوم واالشتراكات واعداد مشروع االشراف على حسابات الن .٤

 .الموازنة والحساب الختامى للنقابة 
 .تنظيم جداول النقابة واالشراف على القيد فيها  .٥
الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات  لجنة الصندوق  .٦

والمعاشات واإلعانات والتسوية الودية ألى نزاع بين أعضاء النقابة وبين 
 .الغير بسبب ممارسة المهنة

 .تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم  .٧
جميع االختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى  .٨

 .للنقابة
ـ يجتمع مجلس النقابة مرة على األقل كل شهر بناء على دعوة من ١٩مادة  

 .عضاء على األقل من أعضاء المجلس النقيب أو طلب كتابى من خمسة أ
ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل األكبر سنا فإذا تغيب  

 ".سنا"يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كالهما يرأس المجلس أكبر أعضائه 
 ٣ويجوز  للمجلس اسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته  

 . مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس٥مرات متتالية أو 
ـ يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا لالشراف على ٢٠مادة  

 .أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى 
 .كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات واإلعانات  
 األعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة ويجوز اختيار عدد من 

 .وحسن السمعة بما ال يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة 



 

 ٧٢٠

ـ يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على األكثر ٢١مادة  
 .تتحمل النقابة مرتباتهم

 الفصل الثالث 
 النقابات الفرعية

 ــ
ـ يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات ٢٢مادة  

وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة 
 .العامة فى نطاق اختصاصها

ـ تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع األعضاء ٢٣مادة  
اية السنة المالية المقيدين بهاوالذين سددوا االشتراكات المستحقة عليهم حتى نه

السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خالل 
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية  .الستة أشهر األولى من السنة المالية الجديدة

دعوة الجمعية العمومية الفرعية الجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 
 .من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة %  ٥٠
 :ـ تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى ٢٤مادة  
 .انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة ) أ (  
 .اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها) ب( 
 .بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها) جـ( 
ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس ادارتها األحكام  

 .الخاصة بانتخاب النقيب واألعضاء 
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين  

 .الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة 
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس  

النقابة العامة خالل شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة 
االعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض 

 .مع السياسة العامة للنقابة
 
 



 

 ٧٢١

 الباب الثالث
 الفصل األول 

 النظام المالى للنقابة
 ـــ

 ـ تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر ٢٥مادة  
 .من كل سنة 

 : ـ تتكون موارد النقابة المالية من ٢٦مادة  
 :رسوم القيد فى جداول النقابة ) : أوال( 
 .جدول ممارس عالج طبيعى) خمسة عشر جنيها( جنيها  ١٥ 
 .جدول أخضائى عالج طبيعى) خمسون جنيها(  جنيها ٥٠
 .جدول غير المصريين ) مائة جنيه (  جنيه ١٠٠
 .جدول خبير أجنبى ) مائتا جنيه( جنيه ٢٠٠

 :اشتراكات األعضاء السنوى ، وهى ) ثانيا(
 . جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات ١٢
 . جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات ٢٤
 .لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات  جنيها ٤٨

 .االعانات التى تمنحها الدولة للنقابة) ثالثا(
الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم ) رابعا(

 . المشار إليه ١٩٩٣ لسنة ١٠٠
 .حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة ) خامسا(
 .ايراد استثمار أموال النقابة فى األغراض المشروعة ) سادسا(

ومجلس النقابة هو األمين على أموالها وتحصيلها واقرار النفقات التى  
تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها ، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا 
لألوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة 

 .المؤقتة ومتطلبات الحاالت المستعجلة والطارئة و
 
 
 



 

 ٧٢٢

 الفصل الثانى
 صندوق االعانات والمعاشات

 ـــ
 ـ ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات واإلعانات يختص بتقدير ٢٧مادة  

المعاشات ووضع االعانة الوقتية أو الدورية ألعضاء النقابة ولورثتهم طبقا 
 .للقانون والنظام الداخلى للنقابة 

 :ـ تتكون موارد الصندوق مما يأتى ٢٨مادة  
 .من رسوم القيد واالشتراكات السنوية % ٥٠) أ (  
 .من عائد استثمار رصيد أموال النقابة % ٥٠) ب( 
 .ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة )  جـ( 
 . لمصلحته اسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة) د (  
ـ يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثالثة من أعضاء ٢٩مادة  

المجلس منهم أمين صندوق النقابة ، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن 
 .يضم المجلس اليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس 

وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  
 .صدورها وال تعتبر نافذة إال بعد التصديق عليها منه 

ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة  
الصندوق وال يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة 

 .الصندوق من أعضاء المجلس
يه الشروط ـ يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت ف٣٠مادة  

 :اآلتية 
أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم االشتراكات التى لم يعف منها كلها أو  .١

 .بعضها بقرار من مجلس النقابة 
أن يكون قد أحيل إلى المعاش فى الجهة التى يعمل بها وأن يكون بالغا سن  .٢

الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على 
 .األقل

أال يكون مزاوال للمهنة بأية صورة من الصور على أنه فى حالة عجز العضو  .٣
صحيا  عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش 



 

 ٧٢٣

يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى اليجوز أن تقل عن عشر سنوات، 
ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد  صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء 

 .الصندوق الماليةحالة 
ـ يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفقا به المستندات ٣١مادة   

المنصوص عليها فى الالئحة ـ لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب 
 .بمراعاة القواعد التى تحددها الالئحة المذكورة 

ـ مع عدم االخالل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ال  ٣٢مادة  
يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما ال يجوز 
النزول عنه إال إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على 
العضو للنقابة ، وذلك كله فى حدود ربع المعاش ، وفى حالة التزاحم بين دين 

 .لدين النفقة النفقة وغيره من الدين تكون األولوية 
ـ إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى اعانته جاز للمجلس أن ٣٣مادة  

 .يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده الالئحة
 الفصل الثالث

 الدمغة العالجية االلزامية
 ـــ

ـ يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة ٣٤مادة  
على النحو المبين فى المادة التالية وينشىء المجلس جهازا لمراقبة االلتزام 
بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح 
من مجلس النقابة ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط 

اعد الخاصة ويكون لهؤالء األفراد الحق فى ضبط حاالت مخالفة القو. القضائى 
برسم الدمغة ، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى 

 :حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر 
الزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى ) أ (  

 .عدم العود إلى ذلك مستقبال 
االحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت ) ب( 

 .المخالفة أكثر من ثالث مرات 



 

 ٧٢٤

 قروش عن كل جلسة عالج طبيعى ١٠ـ يحصل رسم دمغة قدره ٣٥مادة  
بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التى تقدم عالجا 

 .بأجر
 الباب الرابع
 الفصل األول

 واجبات األعضاء
 ـــ

ـ على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدى ٣٦ادة م 
قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثالثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين 

أقسم باهللا العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى باألمانة والشرف وأن أحافظ (اآلتية 
 ).على أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها

 ـ  يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى االشتراك ٣٧مادة  
السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على 
أقساط شهرية متساوية  وسواء كان سداد االشتراك عن طريقه شخصيا أو عن 

ضو الرسم فى طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه ، واذا لم يؤد الع
الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة اسقاط عضويته ، وذلك بعد انقضاء شهر 
من تاريخ اخطاره بالسداد دون أن يتقدم به ،وال يعاد النظر فيه إال بعد أداء 

 .رسوم القيد واالشتراكات المتأخرة حتى تاريخ اعادة القيد 
ـ ال يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر ٣٨مادة  

بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على اذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من 
 .النقيب فى حالة االستعجال

فإذا لم يصدر االذن خالل شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ اإلجراءات  
 .الالزمة 

مهنة أو ـ ال يجوز ألى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة ال٣٩مادة  
 .مع مقتضيات الشرف واألمانة 

 الفصل الثانى
 تنظيم تقدير االتعاب

 ـــ
ـ يضع مجلس النقابة جدوال بالحد األقصى لألتعاب التى يتقاضاها ٤٠مادة  

ممارس وأخصائى العالج الطبيعى فى حاالت التقييم والعالج على أن يعتمد هذا 
 .الجدول من وزير الصحة 



 

 ٧٢٥

 ـ إذا قام خالف بين عضو النقابةوذوى الشأن حول أجر العالج ٤١مادة  
ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها ، بناء على طلب أحد الطرفين 
على أن يخطر الطرف اآلخر بكتاب  موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى 
مالحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة 

 .ددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيال المح
ويعلن مجلس النقابة المختص كال من الطرفين بصورة من القرار الذى  

يصدره فى النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت 
 .لكل من المتنازعين لدى المجلس

وال يجوز لكال الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العالج قبل االلتجاء  
 .إلى مجلس النقابة المختص

ـ لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير ، أن يتظلم منه خالل ٤٢مادة  
الثالثين يوما التالية لوصول اعالن األمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام 

ختصم فيها مجلس النقابة المحكمة المختصة ، وفقا ألحكام قانون المرافعات وي
 .المختص

ـ إذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد اعالنه ، دون أن يطعن فيه ٤٣مادة  
الخصم أمام المحكمة ، عرض القرار على رئيس المحكمة االبتدائية أو الجزئية 
المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه 

 .بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ
وال تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إال بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد  

 .الفصل فيه
ـ لعضو النقابة الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق ٤٤مادة  

در عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من ص
 .أمر التقدير ضده بالطرق القانونية 

 الفصل الثالث
 النظام التأديبى

 ـــ
ـ يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو ٤٥مادة  

بآداب المهنةوتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس 



 

 ٧٢٦

النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات 
الفرعية أو ارتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى 

 .عمل يتصل بمهنته 
ـ مع عدم االخالل بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو ٤٦مادة  

 :التأديبية، تكون العقوبات التأديبية على الوجه اآلتى 
 .التنبيه ) أ (  
 .االنذار ) ب( 
 اللوم) جـ( 
 .الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة ) د (  
 .الوقف مدة ال تجاوز سنة ) هـ( 
اسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب االسم من  )  و(  

سجالت وزارة الصحة، وفى هذه الحالة ال يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة 
 .إال بعد اعادة قيد اسمه فى جداول النقابة 

ـ يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة ٤٧مادة  
 .التأدييبية للنقابة 

ـ على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى ٤٨مادة  
عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء فى 
التحقيق،وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس 
النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته ، واذا رأت 
النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة ال تستوجب المحاكمة 
الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر احالته 

 .للهيئة التأديبية
وفى حاالت التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة ، يجوز لممارس وأخصائى  

ولمجلس النقابة المختص . العالج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث 
التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمايهم مهنة العالج 

 .الطبيعى
ـ لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد ٤٩مادة  

األعضاء إلى تالفى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز أن يوقع 



 

 ٧٢٧

عليه غرامة ال تجاوز عشرة  جنيهات تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة 
ممارس وأخصائى العالج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، 
وللممارس واألخصائى الحق فى التظلم من هذا االجراء أمام مجلس النقابة خالل 

 .ثالثين يوما من اعالنه به ،ويكون قراره فى التظلم نهائيا
 :ـ تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية ، من ٥٠مادة  
 رئيساً             ـ  وكيل النقابة١
 عضواً   لى مستوى المحافظةـ  عضو من النيابة االدارية ع٢
 عضواً          ـ  سكرتير النقابة الفرعية٣

ـ تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما ٥١مادة  
مجلس النقابة من بين أعضائه ، وأحد النواب بادارة الفتوى والتشريع لوزارة 
الصحة ومدير العالج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها ألقدم العضوين قيداً ، 

 .ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة ، فتكون له الرئاسة 
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو  

بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق 
 . الهيئة التأديبيةتوجيه االتهام أمام

ـ تستأنف قرارات هيئة التأديب االبتدائية ، أمام هيئة تأديب ٥٢مادة  
استئنافية ، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار 
مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو األخصائى 
المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين األخصائيين ، فإذا لم يعمل الممارس أو 
االخصائى حقه فى االختيار خالل أسبوع من تاريخ اعالنه بالجلسة المحددة 

 .لمحاكمته اختار المجلس العضو الثانى 
ـ يعلن الممارس واألخصائى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب ٥٣مادة  

ما على األقل ويوضح مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يو
 .هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانهاوملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه 

ـ يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء ٥٤مادة  
 .من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه 

 .وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا 



 

 ٧٢٨

 ـ يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب ٥٥مادة  
استدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم ، ومن يتخلف من هؤالء الشهود 
عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً 

 .أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة 
تأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال ـ تكون جلسات ال٥٦مادة  

وطلبات االتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ،وال تكون 
القرارات  الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر إال 

وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة . بعد أن يصير القرار نهائيا
 .ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجالت معدة لذلك 

ـ تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم ٥٧مادة  
وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اعالنه بالقرار على يد محضر وتكون 

 .المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك
لقرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة  ـ لمن صدر ا٥٨مادة  

التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب االستئنافية خالل ثالثين يوما من 
تاريخ اعالن القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد 

 .المعارضة إذا كان غيابيا
 ـ إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على ٥٩مادة  

أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار 
الصادر ضده، بطريق التماس اعادة النظر أمام هيئة التأديب االستئنافية ، فإذا 
رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنة ، بشرط أن يقدم أدلة غير األدلة 

 .السابق تقديمها 
ـ لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى ٦٠مادة  

سنتين على األقل من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه فى الجدول فإذا رأى 
المجلس أن المدة التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية الصالح شأنه 
وازالة أثر ما وقع منه ،  جاز للمجلس أن يقرر اعادة العضوية إليه ، ويسدد 
مقابل ذلك رسم اعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة ، فإذا رفض 
المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض ، مع عدم االخالل بحقه 

 .فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة 



 

 ٧٢٩

ـ يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيداً بجداول النقابة ٦١مادة  
لحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين با

 .العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود 
ـ ال تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب ٦٢مادة  

 .المختصة والجهة التى يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا ألحكام هذا القانون
 الباب الخامس

 أحكام عامة وانتقالية
 ــــ

ـ عضوية النقابة اجبارية على كل ممارس وأخصائى عالج ٦٣مادة   
طبيعى يزاول المهنة ، وال يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور إال بعد 
القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة 

 .المهنة 
يجب على كل من يحمل أحد المؤهالت المنصوص عليها فى ـ ٦٤مادة  

 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة ١٩٨٥ لسنة ٣المادة الثانية من القانون رقم 
العالج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت ، وذلك خالل ستة أشهر من 
تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الدراج  اسمه فى جداول النقابة بعد 

 .سداد الرسوم الخاصة بذلك
ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ  

 .حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة
ـ تقوم نقابة العالج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العالج الطبيعى ٦٥مادة  

 فى شأن تنظيم ١٩٨٥ لسنة ٣رقم المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون 
 .مزاولة مهنة العالج الطبيعى، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا

ـ يشكل وزير الصحة خالل شهر من تاريخ نشر هذا القانون ٦٦مادة  
بالجريدة الرسمية ، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على األقل ممن 

 .تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة
ـ يدعو المجلس ـ خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل ٦٧مادة  

بأحكام هذا القانون ـ الجمعية العمومية النتخاب مجلس النقابة على النحو 
 .المبين بهذا القانون 



 

 ٧٣٠

ـ تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش ٦٨مادة  
لقيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ ا

 .بسداد االشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون
 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ٦٩مادة  

 .اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  



 

 ٧٣١

 ١٩٩٤ لسنة ٢١٠قانون رقم 
  (*)فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل 

ــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل ،  

وتسرى أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص فى 
 .هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه 

 )المادة الثانية ( 
 :فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد  
 .كل شخص طبيعى أو اعتبارى يشتغل فى تجارة القطن " : بالتاجر" •
 .اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل " : باللجنة العامة" •
فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل فى " : بمكتب المحافظة"  •

 .المحافظات
 .وزير االقتصاد والتجارة الخارجية" : بالوزير المختص" •
 .وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ":  المختصةبالوزارة" •

 )المادة الثالثة  (
يصدر الوزير المختص قرارا بالالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة  

 .أشهر من تاريخ العمل به 
 )المادة الرابعة  ( 

استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل بنظام توريد األقطان لمراكز  
التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد األدنى لتسليم األقطان بالداخل 

 .لفترة انتقالية يحددها وزير الزراعة باالتفاق مع الوزير المختص
 )المادة الخامسة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  
 .١٩٩٤سنة
 .وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٣٢

 قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
 ـــ

 )الباب األول(
 فى تحرير تجارة القطن فى الداخل

 ـــــ
ـ للتاجر شراء وبيع األقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها فى الداخل طبقا ١مادة  

 .للشروط والمواصفات واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية 
ـ دون اخالل بحق المنتج فى حلج أقطانه مباشرة ، للتاجر حلج ما ٢مادة  

يحوزه من أقطان بدون حد أقصى ، وفى حالة بيع األقطان الشعر إلى الدولة 
 .ير المختص يكون ذلك باألسعار والشروط التى يحددها الوز

وللتاجر والمنتج لألقطان الزهر أن يستعينا بأحد الفرازين المعتمدين  
 .والمقيدين بالبورصة عند تقييم األقطان الزهر ، وذلك على نفقة التاجر

 )الباب الثانى(
 فى شروط القيد بسجل المشتغلين

 بتجارة القطن فى الداخل
 ـــــ

 ـ يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة مهنة تجارة ٣مادة  
القطن فى الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض فى 

 .الوزارة المختصة 
ـ يشترط فيمن يطلب قيده فى السجل المنصوص عليه فى المادة ٤مادة  

 :السابقة 
 .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية) أ ( 
 .عوارض األهلية أال يقوم به عارض من ) ب( 
أال يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى ) جـ( 

جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم باشهار افالسه ما لم يكن قد رد إليه 
 .اعتباره

أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن فى جمهورية مصر )  د( 
 .العربية ، وأن يقدم شهادة قيده فى السجل التجارى



 

 ٧٣٣

أال يقل رأس مال طالب القيد عن ثالثين ألف جنيه مصرى ، وأن يقدم )  هـ( 
تأمينا قدره ثالثة آالف جنيه مصرى ، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة 

 .لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة االسكندرية 
مستندات الدالة ـ يقدم طلب القيد إلى رئيس اللجنة العامة مصحوبا بال٥مادة  

 .على توافر شروط القيد فى الطالب 
وعلى رئيس اللجنة العامة احالة الطلب إلى مكتب القبول المنصوص عليه فى  

من هذا القانون فىمدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب ) ٢٢(المادة 
 .إليه 
وعلى مكتب القبول اعالن اسم الطالب فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض فى  

 يوما على األقل قبل النظر ١٥مقر مكتب اللجنة بالمحافظة التابع لهاوذلك لمدة 
 .فى الطلب 

ـ تصدر اللجنة العامة بعد االطالع على توصيات مكتب القبول قرارها ٦مادة  
بقبول طالب القيد أو رفضه خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا 

للجنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ،ويجب اخطار الطالب بقرار ا
بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين فى حالة رفض القيد أن 

 .يكون قرار الرفض مسببا 
ولطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خالل ثالثين يوما من  

تاريخ االخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة 
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجارة القطن 

 .المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة 
ـ يكون استئناف قرار لجنة التظلمات خالل ثالثين يوما من تاريخ ٧مادة  

بقرار من الوزير المختص اخطار المتظلم بالقرار  أمام لجنة استئنافية تشكل 
برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة 
يختارهما  رئيس المجلس وممثل لتجارة القطن المسجلين تختاره الجمعية 
العمومية للجنة العامة ، ويكون قرار اللجنة االستئنافية بالبت فى التظلم قابال 

 .للطعن فيه أمام المحكمة االدارية العليا 
 :ـ يلغى قيد التاجر فى احدى الحاالت اآلتية ٨مادة  
 .إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ) أ (  



 

 ٧٣٤

إذا لم يقم بأداء االشتراك السنوى الذى تحددها الالئحة التنفيذية فى ) ب( 
 .موعده رغم انذاره كتابة وتحديد موعد جديد له 

 .لس التأديب نهائيا بشطب اسمه إذا قضى مج) جـ( 
 )الباب الثالث(

 فى اإلشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل 
 ـــ

 الجمعية العمومية: أوال 
 ــــ

 : ـ تتكون الجمعية العمومية من الفئات اآلتية ٩مادة  
 .من هذا القانون) ١٤(أعضاء اللجنة العامة المشار إليها فى المادة ) أ (  
ثالثة من منتجى القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم )  ب( 

اختيارهم لثالث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التى يحددها 
وزير الزراعة ، ويخطر مكتب اللجنةالعامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد 

 .االنعقاد السنوى للجمعية العمومية بثالثين يوما
 تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثالث عدد من)  جـ( 

من هذا ) ٣(سنوات بمعرفة التجار المسجلين فى السجل المشار إليه فى المادة 
القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة على األقل ويتم ذلك بدعوة 
من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد االنعقاد السنوى للجمعية العمومية 

 .بثالثين يوما
ـ تختص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى، والتصديق ١٠مادة  

على الميزانية السنوية واخالء ذمة أعضاء اللجنة العامة ، وانتخاب األعضاء 
الممثلين للتجار والمنتجين فى هذه اللجنة ،ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه 

الح تجارة القطن بما ال يخل بأحكام هذا القانون أو ضروريا للصالح العام وص
 .الئحته التنفيذية

ـ يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى االجتماع خالل ١١مادة  
شهر يوليو من كل سنة باالسكندرية ، وال يكون االجتماع صحيحا إال إذا حضره 
نصف عدد األعضاء على األقل ، فإذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية 



 

 ٧٣٥

إلى االنعقاد بعد سبعة أيام على األقل ويكون اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد 
 .األعضاء الحاضرين

وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب موقع من  
ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب 

وعلى رئيس اللجنة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى . دوب الحكومةمن
االنعقاد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه ، على أن يحدد 
لالجتماع موعدا خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ الدعوة ، وفى 
هذه الحالة يجب أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن الثلثين، على أنه إذا أعيدت 
الدعوى طبقا للفقرة األولى ولم يحضر ثلث عدد األعضاء فى االجتماع الثانى 
اعتبر أن أغلبية األعضاء ال تؤيد الغرض الذى دعيت الجمعية العمومية من أجله 

. 
ـ يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد ١٢مادة  

 .وعند غيابهم يرأس االجتماع أكبر األعضاء الحاضرين سنانائبيه عند غيابه 
وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لعدد أصوات األعضاء الحاضرين ،وعند  

تساوى اآلراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس فإذا كان االقتراح خاصا 
بالقواعدالتى تنظم تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى 
عدد أصوات الحاضرين ، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر االجتماعات 

 .ويوقعها من الرئيس 
ـ تكون دعوة الجمعية العمومية لالجتماع باخطار األعضاء وباعالن ١٣مادة  

ينشر فى جريدة يومية فى يومين متتاليين وذلك قبل التاريخ المحدد النعقاد 
 .الجلسة بخمسة أيام على األقل

يجب أن يتضمن اعالن الدعوى إلى االجتماع بيانا تفصيليا عن جدول و 
 .األعمال

 اللجنة العامة: ثانيا 
 ـــ

ـ تشكل لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل يكون مقرها مدينة ١٤مادة  
 :االسكندرية تتكون من 



 

 ٧٣٦

  خمسة أعضاء عن تجار القطن المقيدين فى السجل المنصوص عليه فى -
 .من هذا القانون) ٣(المادة 

 .  خمسة أعضاء عن المنتجين -
 .  عضوين عن المحالج يختارهما اتحاد الحالجين-
  عضوين عن بورصة البضاعة الحاضرة لألقطان بمينا البصل تختارهما لجنة -

 .البورصة 
 عضو عن كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واالتحاد التعاونى -

الزراعة والوزارة المختصة وهيئة التحكيم واختبارات القطن الزراعى ووزارة 
 .وشركة القطن والتجارة الدولية 

من هذا القانون عن )  ٩(وتنتخب الجمعية العمومية المشار إليها فى المادة  
 .طريق االقتراع السرى األعضاء الذين يمثلون الطائفتين األولى والثانية

ـ على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية اللجنة العامة من ١٥مادة  
الطائفتين األولى والثانية أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة العامة قبل التاريخ 
المحدد النعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على األقل وتعلن 
قائمة المرشيحين فى لوحة بمقر اللجنة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 

 .ى األقلبأسبوع عل
ـ مدة عضوية اللجنة العامة ثالث سنوات ، ويجوز اعادة انتخاب ١٦مادة  

العضو أكثر من مرة ، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات 
متتالية دون عذر تقبله اللجنة ،واذا خال محل أحد األعضاء قبل نهاية المدة ألى 
سبب من األسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى 

وفى حالة كون العضو الذى خال محله منتخبا يحل . من هذا القانون ) ١٤(المادة 
محله من يليه فى األصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى اول 

 .انعقاد لها
ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى األصوات رئيسا  

 .لرئيس أحدهما من التجار واآلخر من المنتجين ويختار نائبين  ل
 ـ تجتمع اللجنة العامة دوريا باالسكندرية بدعوة من رئيسها على ١٧مادة  

أن يتم ذلك كل شهرين على األقل ، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك 
 .مندوب الحكومة أو عشرة من األعضاء على األقل



 

 ٧٣٧

ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف األعضاء ، على أن يكون من  
بينهم نصف األعضاء المعينين على األقل ، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة 
إلى االنعقاد خالل ثمانية أيام ويكون االنعقاد صحيحا بشرط أال يقل عدد 

 .الحاضرين عن خمسة بما فيهم الرئيس 
لتساوى يرجح الجانب وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند ا 

 .الذى منه الرئيس
ـ تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واالشراف ١٨مادة  

على أعمال مكاتبها بالمحافظات ، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة 
 :بالقطن ولها بوجه خاص 

اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات باألسواق المحلية ورفعها ) أ (  
 .للجهات المختصة

التقدم باالقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة )  ب( 
 .بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها 

 .النظر فى االقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات)  جـ( 
 .الفصل فى الطلبات التى ترفع اليهامن مكتب القبول)  د (  
اخطار الوزارة المختصة بأسماء األعضاء المقبولين لقيدهم فى السجل )  هـ( 

من هذا القانون وكذلك بأسماء األعضاء الذين ) ٣(المنصوص عليه فى المادة 
 .يتقرر الغاء قيدهم لرفعها من السجل 

 المكتب التنفيذى للجنة العامة: ثالثا 
 ــــ

ـ يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو ١٩مادة  
 :التالى 

 .   رئيس اللجنة العامة ونائبيه-
 .  عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها-

ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحاالت العاجلة واعداد  
 . اللجنة العامة تفويضه بهتقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة ، وما ترى

 
 



 

 ٧٣٨

 مكاتب المحافظات: رابعا 
 ــــ

 ـ يشكل بكل محافظة منتجة للقطن مكتب فرعى يمثل اللجنة العامة ٢٠مادة  
 .لتجارة القطن فى الداخل يصدر بتشكيله قرار من رئيس اللجنة بعد موافقتها

ـ يختص مكتب المحافظة بتنفيذ قرارات اللجنة العامة واالشراف ٢١مادة  
على حسن سير األعمال ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن فى 

 :المحافظة وله بوجه خاص
تقديم االقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديالت التى يراها بشأنه إلى ) أ (  

 .اللجنة العامة
إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن طبقا للبيانات التى ) ب( 

 .اللجنة العامةتصدرها 
 مكتب القبول: خامسا 

ـ يشكل من بين أعضاء اللجنة العامة مكتب يسمى مكتب القبول من ٢٢مادة  
ثالثة أعضاء أصليين وثالثة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثالث سنوات 

 :وذلك على النحو اآلتى  
 .  عضوان يمثالن التجار-
 .  عضو يمثل المنتجين -

 .ويصدر بتشكيل مكتب القبول قرار من رئيس اللجنة العامة 
ـ يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه ٢٣مادة  

 .إلى اللجنة العامة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم األوراق مستوفاة إليه 
ـ يرأس اجتماع مكتب القوبل أكبر أعضائه سنا ، واذا غاب عضو ٢٤مادة  

من هذا ) ٢٢(عضو احتياطى من طائفته ، مع مراعا حكم المادة أصلى حل محله 
 .القانون

ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه فى مقر اللجنة العامة باالسكندرية فى  
يناير ـ وابريل ـ ويوليو ـ وأكتوبر ، ويجب أن : األسبوع األول من أشهر 

ترسل الدعوة إلى االجتماع مصحوبة بجدول األعمال لألعضاء قبل التاريخ 
المعين لالجتماع بستة أيام على األقل ، ويصدر المكتب قراراته باألغلبية المطلقة 



 

 ٧٣٩

لعدد أصوات األعضاء الحاضرين فإذا تساوت األصوات، يرجح الجانب الذى منه 
 .الرئيس

ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة  
 .العامة 

 لية للجنة العامةالموارد الما: سادسا 
 ــــ

 :ـ  تتكون الموارد المالية للجنة العامة من ٢٥مادة  
اشتراكات سنوية تحصل من كل تاجر مقيد تحدد قيمتها ومواعيد : أوال  

سدادها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقوم مكتب اللجنة بكل محافظة بتحصيل 
 .هذه االشتراكات فى منطقته وتؤول كلها إلى اللجنة العامة 

ما قد تخصصه لها الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أوالخاصة : ثانيا  
 .من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص

من مواردها المالية على األقل % ٥٠ـ تخصص اللجنة العامة نسبة ٢٦مادة  
 .لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظة 

عامة ميزانية يتكون جانب األصول فيها من المبالغ ـ تكون للجنة ال٢٧مادة  
المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتبدأ السنة المالية للجنة فى أول يوليو 

 يونية من العام التالى ، وتودع أموال اللجنة فى أحد البنوك ٣٠وتنتهى فى 
المسجلة لدى البنك المركزى ، ويشرف على مراجعة حسابات اللجنة محاسب 

 .قانونى تختاره الجمعية العمومية
 الباب الرابع

 فى شأن تسوية المنازعات
 ــــ

  :لجنة التصالح
لجنة " ـ تشكل سنويا بكل محافظة منتجة للقطن لجنة تسمى ٢٨مادة  

برئاسة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة وممثل واحد عن كل من " التصالح
ئة التحكيم واختبارات القطن أعضاء التجار المقيدين والمنتجين واثنين عن هي

 .تختارهم اللجنة العامة 
 .ويصدر بتشكيل لجنة التصالح قرار من رئيس اللجنة العامة 



 

 ٧٤٠

ـ تختص لجنة التصالح دون غيرها بالنظر فيما يعرض عليها من ٢٩مادة  
المنازعات التى تقع بين األعضاء بشأن معامالتهم القطنية، ويكون االختصاص 
المحلى للجنة التصالح فى المنازعات التى بها موطن المدعى عليه أو يوجد فيها 

 .القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك 
 ـ يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة ٣٠مادة  

 .العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصال لموضوع النزاع
مقبوال إال إذا سدد  صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة وال يكون الطلب  

 .الرسم المقرر، وتحدد لجنة التصالح فى قرارها من يتحمله 
وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح  

 .ويدعوها لالجتماع فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه 
وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم فى النزاع ، وتحدد لهم فى االعالن  

تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ االعالن 
 .أسبوعا على األقل

وتسمع اللجنة أقوال طرفى النزاع ما لم يقرر  أحدهما أو كالهما النزول عن  
 .سماع أقواله

صوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور ويكون اعالن األوراق إلى الخ 
بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة ، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوب 

 .بعلم الوصول 
ويعتبر عدم حضور الخصم رغم اخطاره نزوال منه عن سماع أقواله ،  

وتستمر اللجنة فى عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى 
 .عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعتبر القرار فى هذه الحالة حضوريا

وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية األصوات ، فإذا لم يعترض الطرفان أو  
 .أحدهما عليها أصبحت نهائية 

ـ فى حالة االعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع إلى ٣١مادة  
منهم عضو واحد من التجار لجنة تحكيم باالسكندرية تشكل من أربعة أعضاء 

المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن 
 .ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس 



 

 ٧٤١

ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم قرار من الوزير المختص ، ويكون انعقادها  
 .بمقر اللجنة العامة بمدينة االسكندرية 

ـ يقدم طلب التحكيم فى القرارات المشار إليها فى المادة السابقة ٣٢مادة  
إلى رئيس اللجنةالعامة خالل ثالثين يوما من ابالغ القرار للخصم المعترض 
بخطاب موصى عليه ، وتتبع فى  إجراءات نظر التحكيم الحكام المنصوص عليها 

قبوال إال إذا سدد من هذا القانون وال يكون الطلب م) ٣١(، ) ٣٠(فىالمادتين 
 .صاحبه الرسم المقرر ، وتحدد  لجنة التحكيم فى قرارها من يتحمله 

ـ يجب على األعضاء تنفيذ القرارات بمجرد ابالغها اليهم أو ٣٣مادة  
صدورها فى مواجهتهم متى صارت نهائية ، وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار 
الصادر فى النزاع يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بانذاره وتحدد له مدة 
غايتها أسبوع لتنفيذ القرار ، فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى 

 .مجلس التأديب لينظر فى أمره 
ـ تسرى على رسوم التصالح والتحكيم القواعد المقرة فى قانون ٣٤مادة  

 .لف جنيهالرسوم القضائية فى المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره مائة أ
 الباب الخامس
 مجلس التأديب

 ـــ
ـ يشكل مجلس تأديب ابتدائىمن رئيس مكتب المحافظة وأربعة ٣٥مادة  

أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثالث سنوات على 
 :النحو التالى 

 .  عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن -
 .  عضوان من المنتجين-

 .ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس اللجنة العامة 
وال يجوز الجمع بين عضوية لجنتى التصالح أو التحكيم وعضوية مجلس  

 .التأديب
 ـ يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التى ٣٦مادة  

يؤدى إلى تقع من األعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان 
 .االخالل بانتظام المعامالت واالضرار بالمتعاملين بسوء قصد 



 

 ٧٤٢

ـ تعرض المخالفة على مجلس التأديب االبتدائى بقرار من رئيس ٣٧مادة  
مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة ، أو شكوى تقدم إليه من 
أحد المشتغلين بتجارة القطن ، أو من كل ذى مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب 

 .المحافظة احالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق الالزم بشأنها
ويجب أن يتضمن قرار االحالة بيانا مفصال بموضوع المخالفة وأن يقوم  

رئيس المكتب باحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ اصداره 
. 

مجلس التأديب االبتدائى بقرار ولمندوب الحكومة طلب احالة العضو إلى  
مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة ، وفى هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة 

 .احالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ ابالغه
ـ يدعو رئيس مكتب المحافظة مجلس التأديب إلى االجتماع فى ٣٨مادة  

موعد غايته أسبوعين من تاريخ صدور قرار المكتب أو طلب مندوب الحكومة 
 .احالة الشكوى إلى مجلس التأديب 

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد األصوات، وعند تساوى  
 .اآلراء يرجع الجانب الذى منه الرئيس

وتكون دعوة أعضاء المجلس واعالن كافة األوراق بواسطة سكرتارية مكتب  
 . مصحوبة بعلم الوصول المحافظة وذلك بكتب موصى عليه

ـ يخطر المجلس العضو بموضوع المخالفة ويحدد له تاريخ الجلسة ٣٩مادة  
 .على أن يكون بينها وبين تاريخ االعالن أسبوع على األقل 

 .ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر نزوله عن ابداء أقواله 
ويعتبر عدم حضور المخالف رغم اخطاره نزوال منه عن سماع أقواله ، وفى  

هذه الحالة يستمر المجلس فى عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف 
 .بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار فى حقه حضوريا  

 ـ قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة ال تجاوز ٤٠مادة  
جاز لصاحب  الشأن التظلم منه إلى الفى جنيه ، فإذا صدر القرار بغير ذلك 

 .مجلس التأديب االستئنافى الذى يصدر قراره فى النزاع بصفة نهائية 
 ـ يشكل سنويا مجلس  تأديب استئنافى بقرار من الوزير المختص ٤١مادة  

من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتكون له الرئاسة ،وأربعة 



 

 ٧٤٣

أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يختارهم جميعا الوزير المختص على 
 :النحو التالى 

 . عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن -
 .  عضوان من المنتجين-

ويكون انعقاد مجلس التأديب االستئنافى بمقر اللجنة العامة بمدينة  
 .االسكندرية

 يقدم إلى ـ يكون التظلم من قرار مجلس التأديب االبتدائى بطلب٤٢مادة  
رئيس اللجنة العامة خالل ثالثين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار أو اعالنه 

 .به حسب األحوال 
وتتبع أمام مجلس التأديب االستئنافى ذات اإلجراءات المنصوص عليها فى  

 .شأن مجلس التأديب االبتدائى 
 .وللمتظلم أن يستعين بمحام أو بعضو آخر للدفاع عنه 
وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد األصوات ، وعند تساوى  

 .اآلراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس
 :ـ العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخالفين هى ٤٣مادة  
 .ـ االنذار١
 .ـ الغرامة بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه ٢
، وال يجوز للعضو الذى ـ  شطب االسم من سجل المشتغلين بتجارة القطن ٣

صدر قرار نهائى بشطب أسمه أن يطلب اعادة قيده بالسجل المذكور إال بعد 
 .مضى سنتين على األقل من تاريخ صدور هذا القرار

 الباب السادس
 مندوب الحكومة

 ـــ
ـ تعين الوزارة المختصة مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة وتكون ٤٤مادة  

مهمته االشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، ويجب أن يدعى مندوب الحكومة 
لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة،ولجنة التحكيم 
،وجلسات اللجان التى تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت 

 .معدود فى المداوالت



 

 ٧٤٤

نه من يمثله واذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب ع 
 .بشرط موافقة الوزير المختص

 ـ لمندوب الحكومة حق االعتراض على قرارات المجالس واللجان ٤٥مادة  

المختلفة ـ عدا قرارات  مجالس التأديب ـ إذا صدرت المخالفة للقوانين 

المعمول بها أو اللوائح ، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار مؤقتا 

ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا 

للقوانين واللوائح دون االخالل بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه فى أن 

يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذمن قرارا فى هذا 

من تاريخ الشأن وذلك أمام محكمة القضاء اإلدارى المختص خالل ستين يوما 

 .علمه بالقرار 

 
 الباب السابع
 أحكام التعامل

 ـــ
ـ تصدر بقرار من الوزير المختص الئحة تنظيم معامالت القطن فى ٤٦مادة  

 :الداخل وتتناول على األخص
 .شروط التسليم والتسلم والوفاء : أوال  
 .الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة : ثانيا 
 .التسوية النهائية: ثالثا  
 .عمليات الخبرة واستئنافها وأتعاب الخبراء: رابعا  
 .األحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة: خامسا  

 الباب الثامن 
 العقوبات
 ـــ

 ـ مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب ٤٧مادة  
زوال مهنة تجارة القطن فى الداخل بغرامة ال تجاوز عشرة آالف جنيه كل من 

 .بالمخالفة ألحكام هذا القانون
 الباب التاسع



 

 ٧٤٥

 أحكام انتقالية
 ـــ

ـ استثناء من أحكام هذا القانون يعين الوزير المختص ألول مرة ٤٨مادة  
جميع أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه فى هذا القانون 

 .وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة
وتتولى اللجنة العامة سائر االختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع  

اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها إلى أن 
 .يتم تشكيل هذه اللجان طبقا ألحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة 



 

 ٧٤٦

 ١٩٩٤ لسنة ٢١١قانون رقم 
  (*) مصدرى األقطان بإصدار قانون اتحاد

ــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 
 يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى األقطان المرافق 

 )المادة الثانية ( 
تعتبر شركات تصدير األقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء  

 .مقيدين باالتحاد، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر
 )المادة الثالثة (

يعين وزير االقتصاد والتجارة الخارجية ألول مرة أعضاء لجنة إدارة االتحاد،  
وتكون مدة هذه . مع مراعاة التمثيل  المنصوص عليه فى القانون المرافق 

مة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا اللجنة ثالثة سنوات ، وتتخذ اإلجراءات الالز
 .ألحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة األولى بشهرين على األقل

 )المادة الرابعة  ( 
يكون وزير االقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام  

القانون المرافق ، ويصدر الالئحة الداخلية لالتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة 
 .االتحاد فى موعد  أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

 )المادة الخامسة(
 باصدار الالئحة العامة التحاد مصدرى ١٩٥٩ لسنة ٢٠٢يلغى القانون رقم  

 .األقطان ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
 )المادة السادسة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٤٧

 قانون اتحاد مصدرى األقطان
 الفصل األول
 االتحاد وأهدافه

 ـــ
ـ يتكون اتحاد مصدرى األقطان من األفراد والشركات العاملة فى ١مادة  

مجال تصدير األقطان ، وتكون له الشخصية االعتبارية  ويكون مقره مدينة 
 .االسكندرية ، ويجوز لالتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية

 .وال يجوز لغير أعضاء االتحاد مزاولة تجارة تصدير األقطان 
ـ يهدف اتحاد مصدرى األقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن ٢مادة  

بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو 
 .الخارج

وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع اإلجراءات والقرارات واصدار  
 .النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات

 الفصل الثانى 
 عضوية االتحاد

 ـــ
ـ يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا لألقطان أن يكون عضوا مقيدا فى ٣مادة  

بورصة مينا البصل ،وأال يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه مصرى ، 
ويجب أال تقل خبرة األفراد أو المكلفين باالدارة الفعلية فى الشركات، فى مجال 

 .تجارة القطن عن خمس سنوات
 يعد فى االتحاد سجل لقيد األعضاء ، ويقدم طلب العضوية إلى ـ٤مادة  

رئيس لجنة إدارة االتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية 
المنصوص عليها بالمادة السابقة، ، ويعرض الطلب ومرفقاته على لجنة اإلدارة 

 .فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه 
ـ يخطر طالب العضوية بقرار لجنة اإلدارة بخطاب موصى عليه ٥مادة  

مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه ، ويجوز له أن يتظلم من 
القرار إلى رئيس لجنة اإلدارة ، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب 
رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس 



 

 ٧٤٨

دولة وأحد أعضاء لجنة إدارة االتحاد تختاره اللجنة، ويجب أن يبت فى التظلم ال
خالل ثالثين يوما من تاريخ احالته إلى لجنة التظلمات، وكون قرار اللجنة بالبت 

 .فى التظلم نهائيا 
وال يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديداً للقيد إال بعد مضى سنة من  

 .تاريخ القرار الصادر برفض التظلم 
وتنظم الالئحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى  

 .التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة 
 :ـ يلتزم عضو االتحاد بأداء ما يأتى ٦مادة  
) واحد فى المائة% (١رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل االتحاد بواقع  .١

 . المتطلب للقيد  فى االتحادمن الحد األدنى لرأس المال
من رأس مال عضو ) واحد فى األلف% (٠,٠٠١اشتراك سنوى بواقع  .٢

 .االتحاد بحد أقصى خمسة آالف جنيه مصرى 
 .رسم ال يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها  .٣

وتحدد الالئحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى  
 .االتحاد 

 :ـ تنتهى عضوية العضو فى االتحاد ألحد األسباب اآلتية ٧مادة  
من هذا ) ٣(إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ) أ (  

 .القانون
إذا صدر قرار نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على )  ب( 

ة العمومية أو مقتضى الواجب فى االلتزام بقوانين ونظم االتحاد أو قرارات الجمعي
 .لجنة اإلدارة أو لجنة التحكيم 

) ٦(ويترتب على عدم الوفاء بااللتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة  
من هذا القانون خالل شهر من تاريخ اخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب 

وال يرفع الوقف إال . بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجالت  وقف العضوية
من قيمتها % ٥٠بسداد قيمة االلتزامات مضافا إليها غرامة مالية ال تتجاوز 

وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية واال شطب اسمه من عضوية 
االتحاد ،وال يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خالل السنة التالية من 

 .تاريخ شطبه 



 

 ٧٤٩

أوضاع وقف وشطب القيد طبقا ألحكام هذه وتبين الالئحة الداخلية إجراءات و 
 .المادة

 الفصل الثالث
 إدارة االتحاد
 ــــ

 : ـ يتولى إدارة االتحاد ٨مادة  
 .ـ  الجمعية العمومية١
 .ـ  لجنة اإلدارة ٢
 .ـ رئيس لجنة اإلدارة٣

 الجمعية العمومية: أوال 
ـ تتكون الجمعية العمومية لالتحاد من جميع األعضاء المقيدين ٩مادة  

باالتحاد ، ولكل عضو الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد  
 .بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق 

ـ يدعو رئيس لجنة اإلدارة الجمعية العمومية لالتحاد إلى اجتماع ١٠مادة  
ذا عادى بمقر االتحاد خالل شهر يونيو من كل عام ، ويعد االجتماع صحيحا إ

حضره أغلبية األعضاء المقيدين ،واذا لم يكتمل هذا العدد تدعى الجمعية 
العمومية لالتحاد بعد أسبوع على األقل ، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ربع 

 .عدد األعضاء المقيدين على األقل 
وفى جميع األحوال تصدر القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،  

 .وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس
 :وتتولى الجمعية العمومية العادية النظر فى المسائل اآلتية  
دراسة التقرير السنوى الذى تعده لجنة إدارة االتحاد عن نشاطه وما صادفه  .١

 .من عقبات أو صعوبات والتوصيات الالزمة فى شأنها 
 المالية لالتحاد اقرار الميزانية والحساب الختامى وكل ما يتصل باألوضاع .٢

 .واخالء طرف لجنة اإلدارة عن العام السابق
 .اقرار خطة عمل االتحاد للسنة القادمة وفقا لما تقترحه لجنة اإلدارة .٣
 .انتخاب أعضاء لجنة إدارة االتحاد  .٤



 

 ٧٥٠

سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة االتحاد بما ال يؤثر فى  .٥
 .النصاب القانونى لصحة انعقادها

غير ذلك من المسائل التى تصل بأغراض  االتحاد وال تدخل فى اختصاص  .٦
 .سلطة أخرى 

ـ  لرئيس لجنة اإلدارة بناء على طلب اللجنة أو ربع أعضاء ١١مادة  
الجمعية العمومية على األقل أن أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير 

 :نظر فيما يأتى عادى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لل
 .اقرار مشروع التعديالت التى يرى ادخالها على الالئحة الداخلية لالتحاد .١
سحب الثقة من لجنة إدارة االتحاد بعد االستماع إلى وجهة نظرها وتحقيق  .٢

 .أوجه دفاعها
 .النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على الجمعية العمومية غير العادية .٣

وتوجه الدعوى النعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى جميع أعضاء  
االتحاد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موعد انعقاد 
االجتماع بمقر االتحاد وذلك قبل الموعد المحدد النعقاده بأسبوع على األقل ، 
على أن يرفق  بالدعوة جدول األعمال والمسائل المطروحة على الجمعية ، وال 

 .ا النظر فى مسائل أخرى غير المدرجة فى جدول األعمال يجوز له
ويكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى األعضاء  

 .المقيدين على األقل
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى  

 .الجانب الذى منه الرئيس
ـ يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس لجنة اإلدارة ، وفى حالة ١٢مادة  

غيابه يحل محله الوكيل األول ثم الوكيل الثانى ، وعند غيابهما يرأس االجتماع 
 .أكبر األعضاء الحاضرين سنا

وتبين الالئحة الداخلية اإلجراءات واألوضاع التى تتبع فى مناقشات الجمعية  
السجالت والدفاتر التى تعد العمومية وتدوين محاضرها واعتمادها وقيدها فى 

 .لهذا الغرض



 

 ٧٥١

ـ تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع ١٣مادة  
األعضاء فى االتحاد سواء كانوا حاضرين االجتماع الذى صدرت فيه هذه 

 .القرارات أو غائبين ، وعلى لجنة اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
 لجنة اإلدارة: ثانيا 

ـ لجنة اإلدارة هى السلطة العليا الدارة االتحاد وتصريف شئونه ، ١٤مادة  
ولها اتخاذ جميع القرارات واإلجراءات الالزمة لحسن قيامه بمهامه وفقا للخطة 
التى تقررها الجمعية العمومية واصدار التعليمات التنفيذية  المنظمة لسير أجهزة 

االدارية بما ال يتعارض مع االختصاصات االتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية و
 .المقررة قانونا لجهات أخرى 

 :ـ تشكل لجنة اإلدارة على الوجه اآلتى ١٥مادة  
عدد ال يقل عن ستة وال يزيد على اثنى عشر عضوا يتم انتخابهم بطريق  .١

االقتراع السرى المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية العادية ، على أن 
على األقل من األشخاص ) خمس وعشرون فى المائة% (٢٥يكون من بينهم 

 .االعتبارية األعضاء فى االتحاد
 .رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .٢
 .عضوان يختارهما الوزير المختص من بين المهتمين بتجارة القطن  .٣
 

 ـ  تكون مدة لجنة اإلدارة ثالث سنوات تبدأ من أول يناير التالى ١٦مادة  
 .ور قرار تشكيلهالصد
وتتخذ لجنة اإلدارة اإلجراءات الالزمة الختيار األعضاء المنتخبين لعضوية  

لجنة اإلدارة قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة اللجنة القائمة وفقا للقواعد 
 .واإلجراءات والمواعيد التى تبينها الالئحة الداخلية 

ـ تضع لجنة اإلدارة مشروع الالئحة الداخلية لالتحاد ، وتقوم ١٧مادة  
 .بعرضها على الوزير المختص من خالل مندوب الحكومة للنظر فى اصدارها 

وتصدر لجنة اإلدارة الئحة تنظيم شئون العاملين فى االتحاد وأحكام تعينهم  
ومرتباتهم وعالواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية 

لى الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها وجزاءاتهم ، وتعرض هذه الالئحة ع
 .للنظر فى اقرارها



 

 ٧٥٢

ـ تتولى لجنة إدارة االتحاد فى أول اجتماع لها انتخاب هيئة المكتب ١٨مادة  
 .من الرئيس والوكيلين والسكرتير المالى واالدارى من بين األعضاء المنتخبين 

وتبين . وال يجوز لرئيس لجنة اإلدارة شغل هذا المنصب دورتين متتاليتين 
 .الالئحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب 

ـ تجتمع لجنة اإلدارة بمقر االتحاد بدعوة من رئيسها مرة على ١٩مادة  
األقل  كل شهرين، وعليه أن يدعو اللجنة لالجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من 
ة أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة ، ويشترط لصحة االجتماع حضور أغلبي

 .األعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم  مقامه 
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى عدد  

األصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وعند غياب الرئيس يحل محله 
فى رئاسة الجلسات الوكيل األول على أن يحل محله الوكيل الثانى فى حالة غيابه 

. 
 ـ يتولى السكرتير المالى واالدارى للجنة االشراف على الشئون ٢٠مادة   

المالية واالدارية لالتحاد ، ويتولى أمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية ، 
 .ويوقع مع الرئيس على محاضر جلساتها ، ويتولى أمانة صندوق االتحاد

 رئيس لجنة اإلدارة : ثالثا 
رئيس االتحاد ، ويتولى تصريف شئونه ـ رئيس لجنة اإلدارة هو ٢١مادة  

المالية واالدارية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة اإلدارة وغيرهما من 
اللجان المختصة طبقا ألحكام هذا القانون والالئحة الداخلية ، ويعاونه فى ذلك 

 .السكرتير المالى واالدارى لالتحاد
ويمثل الرئيس االتحاد أمام القضاء وفى صالته مع الغير ، وله التوقيع عن  

 .االتحاد أو تفويض من يراه من أعضاء هيئة المكتب فى هذا الشأن 
 

 الفصل الرابع
 أموال االتحاد

ـ يكون لالتحاد ميزانية خاصة ، وتبدأ السنة المالية لالتحاد فى أول ٢٢مادة  
 .يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات العام 

 : تتكون موارد االتحاد من  ـ٢٣مادة  
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 .حصيلة رسوم القيد فى عضوية االتحاد .١
 .االشتراكات السنوية التى يؤديها األعضاء .٢
الرسوم ومقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها االتحاد ألعضائه طبقا ألحكام  .٣

 .هذا القانون والالئحة الداخلية
الهبات والتبرعات والوصايا والمنح المقدمة من جهات محلية أو أجنبية  .٤

 .وتقبلها لجنة إدارة االتحاد 
ـ تودع أموال االتحاد فى المصرف الذى تحدده لجنة إدارة االتحاد ، ٢٤مادة  

وال يجوز سحب أية مبالغ إال بموجب شيكات موقعة من رئيس لجنة 
 .االدارةوالسكرتير المالى أو ممن يحل محلهما 

من ) د(فى تطبيق حكم الفقرة وتعتبر أموال االتحاد فى حكم األموال العامة  
 . من قانون العقوبات١١٩المادة 

 الفصل الخامس
 عقود التصدير
 ــــ

ـ كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقا لنموذج عقد ٢٥مادة  
ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح االتحاد وأن يتم التحكيم باالسكندرية 

 .وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية 
ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة االتحاد  

 .طبقا ألحكام هذا القانون والالئحة الداخلية 
 الفصل السادس

 التحكيم
 ــ

ـ يختص االتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخالفات التى ٢٦مادة  
 األقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط تنشأ بين مصدرى

العقد ، ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية ،وذلك وفقا لإلجراءات 
 .والشروط ومقابل المصروفات المبينة بالالئحة الداخلية لالتحاد
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ـ تعد باالتحاد قوائم لقيد أسماء الخبراء الذين تشكل منهم لجان ٢٧مادة  
التحكيم االبتدائى واالستئنافية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة الفنية والشروط 

 .األخرى التى تبينها الالئحة الداخلية
 الفصل السابع
 مندوب الحكومة

 ـــ
ـ يعين وزير االقتصاد والتجارة الخارجية مندوبا أو أكثر لدى ٢٨مادة  

يدعى مندوب الحكومة لحضور االتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن 
اجتماعات لجمعية العمومية وجلسات لجنة اإلدارة ، وله مناقشة جميع 
الموضوعات التى تعرض فى هذه االجتماعات وابداء المالحظات بشأنها ، وال 

 .يكون له صوت معدود 
ـ لمندوب الحكومة حق االعتراض على جميع قرارات لجنة اإلدارة ٢٩مادة  

إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح ، ولمندوب الحكومة حق 
االطالع على السجالت ودفاتر أعضاء االتحاد وفحص المستندات المتعلقة 

 .بعملياتهم للتحقق من سالمة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة باالتحاد 
ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا  ، ويحق لرئيس لجنة  
. رة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومةاإلدا

 .وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خالل خمسة عشر يوما
وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون  

اخالل بحق رئيس لجنة اإلدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو 
بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء اإلدارى خالل ستين يوما من تاريخ 

 .علمه بالقرار 
ـ يبلغ مندوب الحكومة السلطات المختصة بكل مخالفة أو فعل يقع ٣٠مادة  

 .تحت طائلة قانون العقوبات التخاذ اإلجراءات الالزمة
 الفصل الثامن
 التأديب
 ـــ

ب إليه مخالفة القوانين أو اللوائح أو ما ـ كل عضو باالتحاد ينس٣١مادة  
يمس السمعة وحسن سير العمل والنظام فى االتحاد تتم مساءلته تأديبيا على 

 .الوجه المبين فى هذا القانون 



 

 ٧٥٥

ـ تشكل لجنة اإلدارة مجلس التأديب برئاسة أحد وكيلى االتحاد ٣٢مادة  
وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنوياوأحد 

 .األعضاء المنتخبين بلجنة اإلدارة
ـ تتم االحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس لجنة اإلدارة بعد ٣٣مادة  

إجراء تحقيق بمعرفة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عضو لجنة 
 .إدارة االتحاد 

 عليه ـ يخطر ذوو الشأن بقرارات مجلس التأديب بخطاب موصى٣٤مادة  
 .مصحوب بعلم الوصول ، كما يخطر بها مندوب الحكومة

ـ يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب ٣٥مادة  
الحكومة أن يعترض عليه وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االخطار 
بالقرار ، واال أصبح القرار نهائيا ، ويعرض التظلم أو االعتراض على مجلس 
تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة إدارة االتحاد  برئاسة أحد نواب رئيس 
مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وعضوية الوكيل اآلخر للجنة 

 .اإلدارة وأحد األعضاء ممن لم يشتركوا فى عضوية مجلس التأديب األول
 .ويكون قرار مجلس التأديب االستئنافى نهائيا 
ى رئيس لجنة اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ـ يتول٣٦مادة  

 .القرارات التأديبية النهائية 
 : ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها هى ٣٧مادة  
 .ـ   االنذار ١
 .ـ  وقف العضوية لمدة سنة ٢
 .ـ  شطب االسم من عضوية االتحاد٣

وال يجوز لمن شطب اسمه من عضوية االتحاد أن يتقدم بطلب العادة قيده  
عضوا باالتحاد قبل مضى سنتين من تاريخ صدور القرار النهائى بشطب 

 .عضويته 
 



 

 ٧٥٦

 (*) ١٩٩٤ لسنة ٢١٢قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 مكررا إلى قانون شركات المساهمة وشركات ٢١تضاف مادة جديدة برقم  
 ١٥٩التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 :  نصها اآلتى ١٩٨١لسنة 
) ١٨(تؤدى الشركات التى توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة "  

من هذا القانون رسوما مقابل خدمات الفحص والتأسيس بواقع واحد فى األف 
من رأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التوصية 

 المسئولية باألسهم ، ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات
 ".المحدودة ،وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه 

 )المادة الثانية  ( 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٥٧

  ١٩٩٤ لسنة ٢١٣قانون رقم 
 (*)بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف

ــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى ( 
أينما وردتا فى القانون رقم " وزير الرى " و " وزارة الرى " عبارتى يستبدل ب 
 باصدار قانون الرى والصرف وغيره من القوانين واللوائح ١٩٨٤ لسنة ١٢

وزير األشغال " و " وزارة األشغال العامة والموارد المائية: "والقرارات عبارتا 
 " .العامة والموارد المائية

 )المادة الثانية ( 
 ١٩٨٤ لسنة ١٢ من القانون رقم ٧١، ٦٤، ٢٠يستبدل بنصوص المواد  

 :باصدار قانون الرى والصرف النصوص اآلتية 
ـ يجوز لمدير عام الرى ـ بناء على تقرير من مفتش رى االقليم ٢٠مادة  

المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة ـ أن يخطر رجال 
تطهير المسقاة أو المصرف أو ازالة ما يعترض سير اإلدارة لتكليف الحائزين ب

المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو اعادة إنشاء الجسور فى 
موعد معين واال قامت اإلدارة العامة للرى باجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف 
الفعلية بالطرق االدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من األراضى 
التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن 

 .كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير 
ـ يصدر الترخيص برى األراضى الجديد من اإلدارة العامة للرى ٦٤مادة  

المختصة ويلتزم المرخص له باتباع احدى طرق الرى التى تحدد له فى 
 .الترخيص

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٥٨

 طريقة الرى المرخص بها يكون للوزارة الحق فى تنفيذ وفى حالة مخالفة 
شبكة الرى المتطور على نفقة المالك أو الحائز بحسب األحوال ، وتحصل قيمتها 

 . من هذا القانون٣٢بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 
ـ يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير األشغال العامة ٧١مادة  

والموارد المائية يحدد شروط وأوضاع الترخيص برى األراضى الجديدة ، 
وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه ، كما يتضمن تنظيما ألسلوب اإلدارة 
واالنتفاع بنظم الرى المتطور بما فى ذلك إنشاء اتحادات مستخدمى المياه ذات 

 ".المسقاة "الصفة االعتبارية على مستوى مجرى الرى الخاص المشترك 
 )دة الثالثةالما(

 ٣٦ المشار إليه مادتان جديدتان برقمى ١٩٨٤ لسنة ١٢يضاف للقانون رقم  
 :نصاهما اآلتيان ) ١( مكررا ٣٦مكررا ، 

ـ ينظم وزير األشغال العامة والموارد المائية بقرار منه )  مكررا٣٦(مادة  
أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى األراضى القديمة 

 .التى تنفذ فيها هذه النظم 
ينشأ صندوق خاص يتولى اتاحة التمويل الالزم ) : ١( مكررا ٣٦مادة  

لمشروعات طوير وصيانة المساقى المطورة واإلشراف على تنفيذها والعمل على 
 .رفع الوعى فى مجال استخدام المياه 

لعامة وتتكون موراد الصندوق من المبالغ التى تخصص له من الموازنة ا 
للدولة ومن حصيلة القروض والهبات واألقساط التى يؤديها المنتفعون 

 .بمشروعات التطوير ،  وعائد استثمار أموال الصندوق 
ويصدر وزير األشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة  

 .للصندوق ونظامه المالى وتشكيل مجلس ادارته 
 )المادة الرابعة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  



 

 ٧٥٩

 ١٩٩٤ لسنة ٢١٤قانون رقم 
 ١٩٣١ لسنة ٧٨من المرسوم بقانون رقم ) ٧(مادة بإلغاء ال

 (*)المشتمل على الئحة ترتيب المحاكم الشرعية واإلجراءات المتعلقة بها
ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 بشأن الئحة ١٩٣١ لسنة ٧٨تلغى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم  
 .ترتيب المحاكم الشرعية واإلجراءات المتعلقة بها

وعلى المحاكم الجزئية أن تحيل بدون رسوم ، ، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد  
لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم االبتدائية المختصة بمقتضى 

 .ا حكم الفقرة السابقة وذلك بالحالة التى تكون عليه
وتكون االحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، وفى حالة غياب أحد الخصوم  

يعلن قلم الكتاب قرار االحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى الميعاد الذى حددته 
 .المحكمة لذلك 

وال تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو  
 .الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم 

 )المادة الثانية  ( 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٦٠

 ١٩٩٤ لسنة ٢١٥قانون رقم 
  ١٩٨٨ لسنة ٥٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش
ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 لسنة ٥٨يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون رقم  
 : فى شأن ضم اعانة التهجير إلى المرتب والمعاش ، النص اآلتى ١٩٨٨

ويعتبر العاملون الذين صدرت قراراتهم تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة "  
 ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة االلزامية أو استبقائهم بها ، ١٩٧٦

لمرخص لهم باجازة خاصة ،والمنتدبون ممن كانوا يتقاضون وكذا المعارون أو ا
  لسنة ٩٨إعانة التهجير من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 

 . المشار إليه ١٩٧٦
 )المادة الثانية(

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 
 )المادة الثالثة ( 

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨رر فى  مك٢٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٦١

 ١٩٩٤ لسنة ٢١٦قانون رقم 
 ١٩٨١ لسنة ٤٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة
ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 بشأن تمويل ١٩٨١ لسنة ٤٥يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم  
 :مشروعات الطاقة البديلة ، النص اآلتى 

 :المادة الرابعة  
تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول وفقا للبرنامج الذى يتفق عليه مع "  

وزارة المالية بايداع الزيادة المحتجزة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون فى 
البنك المركز المصرى مقابل حصولها على السندات التى تصدرها وزارة المالية 

يئة قابلة لاليداع والتحصيل فى أى وقت وبعائد يساوى بالنقد األجنبى باسم اله
ناقصا عمولة البنك وبما ال يزيد ) سعر التعامل بين البنوك فى لندن(سعر الليبور 

 .على عائد استثمار ودائع الطاقة لدى البنك المركزى المصرى
ويتم حساب العائد المستحق عن هذه السندات كل ستة أشهر  ويحول إلى  

 .سندات جديدة من نفس النوع 
 .وتعفى قيمة هذه السندات وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم  
 ".وتخصص قيمة السندات المشار إليها لتمويل مشروعات الطاقة البديلة  

 )المادة الثانية ( 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره
 . هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم 
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٦٢

 ١٩٩٤ لسنة ٢١٧قانون رقم 
 ١١٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*) بانشاء نقابة مهنة التمريض١٩٧٦لسنة 
ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

من ) ٤٥(والبند ثانيا من المادة ) ٤(يستبدل بنصى الفقرة األولى من المادة  
 : بانشاء نقابة مهنة التمريض ، النصان اآلتيان ١٩٧٦ لسنة ١١٥قانون رقم 

 ) :ـ فقرة أولى٤(مادة  
تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة " 

يختارهما المجلس وممثلين لحملة المؤهالت المختلفة المنصوص عليها فى 
ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلى للنقابة ، وعلى الطالب أن يؤدى ) ٣(المادة 

مع الطلب رسما مقداره خمسة جنيهات ، وال يرد هذا الرسم بأى حال من 
 ".األحوال

 : ثانيا ٤٥مادة 
يلتزم العضو بسداد اشتراك سنوى مقداره خمسة : اشتراكات األعضاء  " 

 " .عشر جنيها
 )المادة الثانية ( 

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

 .ينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و 
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

)حسنى مبارك(  

                                                           
 .١٩٩٤ يونية سنة ١٨ مكرر فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 

 ٧٦٣

  ١٩٩٤ لسنة ٢١٨قانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

وشركة  سام للبحث عن البترول والغاز وانتاجه فى شأن البحث عن البترول 
 واستغالله فى منطقة غرب دلتا النيل

 ــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

فى شأن البحث عن البترول وشركة  سام للبحث عن البترول والغاز وانتاجه 
واستغالله فى منطقة غرب دلتا النيل، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة 

 .بها 
 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  
 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم   

 .التالى لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى   

 )حسنى مبارك(

 

 



ش  

  ١٩٩٥القوانين الصادرة عام 

 ـــــــ
 رقم الصفحة  
 لسنة ٢١٩قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -

 بين ١١/٥/١٩٩٤ بالموافقة على االتفاقية المعقودة بتاريخ ١٩٩٤
جمهورية مصر العربية وكل من دولة االمارات العربية المتحدة 

شأن الهيئة العربية للتصنع والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ب
.....................................................................

 
 
 
 
٧٦٢ 

 لسنة ٢٢٠قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -
 بتنظيم ١٩٥٦ لسنة ٧٣ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٩٤

............................................مباشرة الحقوق السياسية

 
 
٧٦٣ 

 لسنة ٢٢١قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -
 ٤٠ و١٩٧١ لسنة ٣٤ بتعديل بعض أحكام القوانين ارقام ١٩٩٤
 لسنة ٣٣ بالغاء القانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٥ و١٩٧٧لسنة 
١٩٧٨..............................................................

 
 
 
٧٦٦ 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة ١٩٩٤ لسنة ٢٢٢قانون رقم  -
المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيلوجية 

جم الذهب والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمنا
فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له ) االسترالية( 

................واستغاللها فى بعض المناطق فى الصحراء الشرقية 

 
 
 
 
 
٧٦٨ 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة ١٩٩٤ لسنة ٢٢٤قانون رقم  -
.............................. ١٩٩٢ / ١٩٩١للدولة للسنة المالية 

 
٧٦٩ 

 بربط حساب ١٩٩٤ لسنة ٢٨٠ إلى رقم ٢٢٥القوانين من رقم  -
ختامى موازنات الهيئات العامة االقتصادية وهيئات القطاع العام 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه ٩١/١٩٩٢للسنة المالية 
...........................................................الموازنات 

 
 
 
٧٧٤ 

 ٤٨ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٨١قانون رقم  -
................................. بقمع التدليس والغش ١٩٤١لسنة 

 
٧٧٥ 

 فى شأن صرف منحة ألصحاب ١٩٩٥ لسنة ١قانون رقم  -
............. ١٩٩٤المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 

 
 
٧٨١ 

 
 رقم الصفحة  
   
 ١٤٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٢قانون رقم  -

................................ بشأن سلطة الصحافة ١٩٨٠لسنة 
 
٧٨٤ 

 ١٦٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٣قانون رقم  -
... تنظيم مزاولة مهنة صانعى االسنان ومحال صنعها ١٩٥٧لسنة 

 
 
٧٨٥ 



ت  

 باالذن لوزير المالية باصدار سندات ١٩٩٥ لسنة ٤قانون رقم  -
.................على الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية 

 
 
٧٨٧ 

 ١٠٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٥قانون رقم  -
 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ١٩٩٣لسنة 

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

 
 
٧٨٩ 

 فى شأن تنظيم االرشاد فى موانى ١٩٩٥ لسنة ٦قانون رقم  -
.................................الهيئة العامة لموانى البحر االحمر 

 
٧٩١ 

 ٩٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٧قانون رقم  -
 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ١٩٤٤لسنة 

.... بالرسوم امام المحاكم الشرعية ١٩٤٤ لسنة ٩١والقانون رقم 

 
 
 
٧٩٦ 

 ١٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٨قانون رقم  -
 فى شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض ١٩٨٠لسنة 

....................................................الدوائر االنتخابية

 
 
٧٩٩ 

حكام قانون االستثمار  بتعديل بعض أ١٩٩٥ لسنة ٩قانون رقم  -
........................... ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠الصادر بالقانون رقم 

 
٨٠٢ 

 بتعديل بعض أحكام قانون سوق ١٩٩٥ لسنة ١٠قانون رقم  -
................. ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 
 
٨٠٣ 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة ١٩٩٥ لسنة ١١قانون رقم  -
.................... ١٩٨٠ لسنة ١١١الدمغة الصادر بالقانون رقم 

 
 
٨٠٤ 

 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات ١٩٩٥ لسنة ١٢قانون رقم  -
.....................١٩٧٦ لسنة ٣٥العمالية الصادر بالقانون رقم 

 
 
٨٠٥ 

 رقم الصفحة  
 ٤٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ١٣قانون رقم  -

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها ١٩٧٤لسنة 
...............................ن فى مجال االنتاج الحربى قوة القانو

 
 
 
٨١٧ 

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ١٤قانون رقم  -
........... فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى ١٩٨٨ لسنة ١٤١

 
 
٨١٨ 

 بالترخيص لوزير البترول فى ١٩٩٥ لسنة ١٥القانون رقم  -
االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول 

ايه وشركة فينكس ريسورسيزكمبانى . اكسبلورسيون ايخبتواس 
اوف ايجبت وشركة سامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية 

 المعدل ١٩٨١ لسنة ٩االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
 للبحث عن البترول واستغالله فى ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢بالقانون رقم 

................................منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية 

 
 
 
 
 
 
 
٨١٩ 

  بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق ١٩٩٥ لسنة ١٦قانون رقم  -



ث  

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل اندجازاس 
ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى . 

 فى ١٩٨٩ لسنة ١٤اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة برج العرب 

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

 
 
 
 
 
٨٢٠ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ١٩٩٥ لسنة ١٧قانون رقم  -
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون 

انك فى شان البحث عن . ايه وشركة بنزاويل ايجبت . ايخبتواس 
..........جنوب شرق خليج السويس البترول واستغالله فى منطقة 

 
 
 
 
٨٢١ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ١٩٩٥ لسنة ١٨قانون رقم  -
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر فى 
شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق تانكة البحرية 

....................................................بخليج السويس 

 
 
 
 
٨٢٢ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ١٩٩٥ لسنة ١٩قانون رقم  -
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر 
ـ المحدودة فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 

..................................................المنزلة بدلتا النيل 

 
 
 
٨٢٣ 

 
 

 رقم الصفحة  
الهيئة  بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ١٩٩٥ لسنة ٢٠قانون رقم  -

المصرية العامة للبترول وشركة كومى نفط وشركاه فى شأن البحث عن 
...................البترول واستغالله فى منطقة غرب االسماعيلية بشرق الدلتا 

 
 
 
٨٢٤ 

 بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة ١٩٩٥ لسنة ٢١قانون رقم  -
المصرية العامة للبترول وشركة اركو جنوب النيل انك وشركة 
تكساكولالستكشاف وادى النيل انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز 

 فى ١٩٩٢ لسنة ٥الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 
...........شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة اسيوط ـ صعيد مصر 

 
 
 
 
 
٨٢٥ 

ى التعاقد مع الهيئة  بالترخيص لوزير البترول ف١٩٩٥ لسنة ٢٢قانون رقم  -
المصرية العامة للبترول وشركة اوكسيدنتال ايجبت انك وشركة كوبلكس 

ليمتد وشركة كبير اسكبلوريشن ليمتد لضم منطقة اتفاقية إلى منطقة ) ايجبت (
 فى شأن ١٩٩٣ لسنة ١١٤اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب عش المالحة بالصحراء 
.......................................................................الشرقية 

 
 
 
 
 
 
٨٢٦ 

 ٨٢٧  بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة١٩٩٥ لسنة ٢٣قانون رقم  -
 ٨٢٩................................. بزيادة المعاشات ١٩٩٥ لسنة ٢٤قانون رقم  -
  بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام ١٩٩٥ لسنة٢٥قانون رقم -



خ  

 ٨٣٢............................قوات المسلحة قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لل
 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا الحكام ١٩٩٥ لسنة ٢٦قانون رقم  -

 وقانون نظام ١٩٨٠ لسنة ١١٢قانون الضمان االجتماعى والقانون رقم 
.....................................................التأمين االجتماعى الشامل 

 
 
٨٣٥ 

 لسنة ٢٠٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٢٧قانون رقم  -
....................... فى شأن تحديد الدوائر االنتخابية لمجلس الشعب ١٩٩٠

 
 
٨٣٦ 

 باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ١٩٩٥ لسنة ٢٨قانون رقم  -
 السنة الرابعة من الخطة الخمسية ٩٥/١٩٩٦لعام 

.....................................................)٩٦/١٩٩٧ـ٩٢/١٩٩٣(

 
 
٨٣٩ 

 
 رقم الصفحة  
 للسنة المالية  بربط الموازنة العامة للدولة١٩٩٥ لسنة ٢٩قانون رقم  -

٩٥/١٩٩٦ .............................................................
 
٨٤٣ 

 بربط موازنات الهيئات ١٩٩٥ لسنة ٨٤ إلى رقم ٣٠القوانين من رقم  -
....................................... ٩٦ / ٩٥االقتصادية للعام المالى 

 
٨٤٨ 

 بربط موازنة الهيئة القومية لالنتاج ١٩٩٥ لسنة ٨٥قانون رقم  -
....................................... ١٩٩٦ / ٩٥الحربى للعام المالى 

 
٨٤٩ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ١٩٩٥ لسنة ٨٦قانون رقم  -
الهيئة المصرية العامة للبترول بريتش جازاكسبلوريشن اندبرودكشن 

فى وشركة شل اوستريا اكتينجزيلشفت . ليمتد وشركة شل ايجيبت ان 
بى ايه فى شأن البحث عن البترول . وشركة اديسون جازاس 

...........................واستغالله فى منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل 

 
 
 
 
 
٨٥٠ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ١٩٩٥ لسنة ٨٧قانون رقم  -
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك وشركة اموكو مصر 
شرق الدلتا البحرية فى شان البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 

......................بالبحر المتوسط ) مياه عميقة (شرق الدلتا البحرية 

 
 
 
 
٨٥١ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ١٩٩٥ لسنة ٨٨قانون رقم  -
فى . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو مصر رأس البر بى 

وشركة ايوك كوانك فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 
............................................رأس البر البحرية بدلتا النيل 

 
 
 
 
٨٥٢ 

خيص لوزير البترول فى التعاقد مع  بالتر١٩٩٥ لسنة ٨٩قانون رقم  -
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برتيش جازاكسبلوريشن 

أيه فى شأن البحث عن .بى.اندبرودكشن ليمتد وشركة اديسون جازاس 
البترول واستغالله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر 

................................................................المتوسط 

 
 
 
 
٨٥٣ 

  بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ١٩٩٥ لسنة ٩٠قانون رقم  -



ذ  

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك واينا ـ اندستريا 
نافتا ، نافتابلين فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة 

................................................الضبعة بالصحراء الغربية 

 
 
٨٥٤ 

 
 رقم الصفحة  
 االشراف  بتعديل بعض احكام قانون١٩٩٥ لسنة ٩١قانون رقم  -

... ١٩٨١ لسنة ١٠والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 

 

 

٨٥٥ 
 لسنة ٧٣ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٢قانون رقم  -

 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ١٩٧٣

ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات 

...................................................................الخاصة 

 

 

 

٨٨٠ 
 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات ٥٩ لسنة ٩٣قانون رقم  -

 بانشاء نقابة ١٩٧٠ لسنة ٧٦واالجراءات الجنائية والقانون رقم 

................................................................الصحفيين 

 

 

٨٨٢ 
 لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٤قانون رقم  -

.............ط القوات المسلحة  فى شأن شروط الخدمة والترقية لضبا٥٩

 

 

٨٨٥ 
 ٨٨٧................... فى شأن التأجير التمويلى ١٩٩٥ لسنة ٩٥قانون رقم  -
 لسنة ١٤٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٦قانون رقم  -

.................................... فى شأن األراضى الصحراوية ١٩٨١

 

٨٩٧ 
 بمد عضوية االعضاء الحاليين لمجالس ١٩٩٥ لسنة ٩٧قانون رقم  -

.........ادارة الغرف التجارية ومجلس ادارة االتحاد العام للغرف التجارية 

 

 

٨٩٨ 
 بتسوية اوضاع بعض العاملين المعينين ١٩٩٥ لسنة ٩٨قانون رقم  -

.....................بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة االسكندرية 

 

 

٨٩٩ 
   



 ٧٦٢

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
  ١٩٩٤ لسنة ٢١٩بالقانون رقم 

 ١١/٥/١٩٩٤تفاقية المعقودة بتاريخ بالموافقة على اال
  بين جمهورية مصر العربية 

 وكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر 
  ٠بشأن الهيئة العربية للتصنيع 

 ـــــ
 رئيس الجمهورية 

 بعد اإلطالع على الدستور ،  
 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها ١٩٧٤ لسنة ٤٩وعلى القانون رقم  

 . قوة القانون فى مجال اإلنتاج الحربى 
 بالموافقة على االتفاقية المعقودة بتاريخ ١٩٧٥ لسنة ١٢وعلى القانون رقم  
 بين جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ٢٩/٤/١٩٧٥

 لعربية للتصنيع، السعودية ودولة قطر بتأسيس الهيئة ا
 بشأن الهيئة ١٩٧٩ لسنة ٣٠وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  

 . العربية للتصنيع 
 ١٩٧٤ لسنة ٤٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٥وعلى القانون رقم  

 . المشار اليه 
 : قـــــرر 
 القانون اآلتى 

 ) المادة االولى (
 بين جمهورية مصر العربية وكل من ٥/١٩٩٤/ ١١ووفق على االتفاقية المعقودة بتاريخ  

دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن الهيئة العربية 
 . للتصنيع 

 ) المادة الثانية (
يخ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تار 
 . نشره

)  م ١٩٩٤ سبتمبر سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٥ ربيع اآلخر سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  
. 

 حسنى مبارك

 

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠بالقانون رقم 

  ١٩٥٦ لسنة ٧٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

                                                           
  ١٩٩٤ سبتمبر سنة ١٥فى ) تابع  ( ٣٧ الجريدة الرسمية ـ العدد ٠
  . ١٩٩٤ أآتوبر سنة ٢٧فى ) تابع  ( ٤٣  الجريدة الرسمية ـ العدد )١(



 ٧٦٣

 ـــــ

 رئيس الجمهورية 

 بعد اإلطالع على الدستور ،  

  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ١٩٥٦ لسنة ٧٣وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ،  

 قرر القانون اآلتى نصه 

 ) المادة األولى (

 و ١٧ و ١٦و ) فقرة ثالثة  ( ١٥ و ٨ و ٥و  ) ٢بند  ( ٢يستبدل بنصوص المواد  

 لسنة ٧٣ من القانون رقم ٣٩و ) فقرة أولى  ( ٣٢ و ٣١و ) قرة خامسة ف (٢٩و ٢٠و١٩

 :  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، النصوص اآلتية ١٩٥٦

  ) : ٢بند ( ٢مادة 

ـ من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها ، ٢ 

 . وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات 

 ) : ٥(مادة 

تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء األشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول  

نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثالثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع 

ول فى األول من شهر فبراير إلى اليوم من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجدا

 . األخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 

  ) : ٨(مادة 

للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه  

 .وجنسيته

 ) فقرة ثالثة ) (١٥(مادة 

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة ، وتقدم  

كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى ايصاالت 

 . لمقدميها 

  ) : ١٦(مادة 

تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة االبتدائية  

ظة رئيسا وعضوية مدير األمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام وذلك خالل أسبوع للمحاف

 . من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها 

  ) : ١٧(مادة 



 ٧٦٤

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار اليها  

فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء االدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك 

الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وأخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة 

المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة 

 . ة لنظر الطعن ، على أن يتم األخطار قبل ذلك بخمسة أيام على األقل المحدد

 ): ١٩(مادة 

تفصل محكمة القضاء اإلداري فى الطعون على وجه السرعة ، وتكون األحكام الصادرة فى  

 . هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن 

 . ويجوز للمحكمة ان تحكم على من يرفض طعنه بغرامة التجاوز مائة جنيه 

 

 

 ) : ٢٠(مادة 

على قلم كتاب المحكمة أخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد باألحكام الصادرة بتعديل  

 . الجداول وذلك خالل الخمسة األيام التالية لصدورها 

 ) :فقرة خامسة  ( ٢٩مادة 
يستطيعون بأنفسهم ان ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين ال 

يثبتوا آراءهم على بطاقات االنتخاب أو االستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة 
وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم 

 . الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه 
 ) : ٣١(مادة 

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول االنتخاب وما يثبت  
شخصيته بأية وسيلة ، ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول االنتخاب متى 

 . كان مقيدا بجداول الناخبين بها 
 ) فقرة أولى  ( ٣٢مادة 

ستفتاء أن يوقع على الشهادة االنتخابية بما يفيد أن على رئيس لجنة االنتخاب أو اال 
الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى 

 . أبدى رأية بما يفيد ذلك 
  ) : ٣٩(مادة 

يعاقب بغرامة التجاوز عشرين جنيها من كان اسمه مقيدا بجداول االنتخاب وتخلف لغير  
 . عذر عن اإلدالء بصوته فى االنتخاب أو االستفتاء 

 ) المادة الثانية (
 .  المشار اليه ١٩٥٦ لسنة ٧٣من القانون رقم ) ٢( من المادة ٧و٣يلغى البندان  

 ) المادة الثالثة (



 ٧٦٥

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من  
 . اريخ نشره اليوم التالى لت

 )  م ٩٩٤اكتوبرسنة٢٧الموافق( هـ ١٤١٥ جمادى األولى سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٧٦٦

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  ١٩٩٤ لسنة ٢٢١بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام القوانين 

  ١٩٨٠ لسنة ٩٥ و ١٩٧٧ لسنة ٤٠ و ١٩٧١ لسنة ٣٤أرقام 

 (*) ١٩٧٨ لسنة ٣٣وبالغاء القانون رقم 

 ـــــ

 رئيس الجمهورية 

 بعد اإلطالع على الدستور ،  

  بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سالمة الشعب ، ١٩٧١ لسنة ٣٤وعلى القانون رقم  

  الخاص بنظام األحزاب السياسية ، ١٩٧٧ لسنة ٤٠وعلى القانون رقم  

  الداخلية والسالم االجتماعى ،  بشأن حماية الجبهة١٩٧٨ لسنة ٣٣وعلى القانون رقم  

 ، ١٩٨٠ لسنة ٩٥وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم  

 . وعلى موافقة مجلس الوزراء  

 قرر القانون االتى نصه 

 )  المادة األولى (

 ٩٥من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم  ) ١٦(يستبدل بنص المادة  

 :  ، النص اآلتى ١٩٨٠لسنة 

 ١٩٧١ لسنة ٣٤يتولى المدعى العام االشتراكى االختصاصات المقررة فى القانون رقم "  

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سالمة الشعب بما فى ذلك االختصاصات المقررة للوزير المعهود 

 . اليه بالحراسة ، وذلك فضال عن االختصاصات إلى تقررها له القوانين األخرى 

باشر المدعى العام االشتراكى اختصاصاته بنفسه أو بواسطة نائبه أو أحد مساعديه ، وي 

 " . وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يباشر اختصاصاته نائبه أو أقدم مساعديه القائمين بالعمل 
 ) المادة الثانية (

 ١٩٧٧ لسنة ٤٠من القانون رقم ) ٨(يستبدل بنصى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة  
 . الخاص بنظام األحزاب السياسية ، النصان اآلتيان 

ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ رئيسى مجلس الشعب ومجلس الشورى بأسماء المؤسسين "  
المصدق على توقيعاتهم الواردة فى األخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور 

 . تقديم أخطار تأسيس الحزب اليه 
ى كل من رئيسى المجلسين إعالن تلك األسماء فى أماكن ظاهرة فى كل من ويتول"  

المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبالغها اليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين 
صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى االعتراض على أى من تلك األسماء إلى رئيس لجنة 
شئون األحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خالل شهر من تاريخ النشر فى 

 ". الصحف 

                                                           
  . ١٩٩٤ اآتوبر سنة ٢٧فى ) تابع  ( ٤٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٧٦٧

 ) المادة الثالثة (
 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سالمة ١٩٧١ لسنة ٣٤من القانون رقم  ) ٨(تلغى المادة  

 . الشعب 
 ) المادة الرابعة (

الجتماعى  بشأن حماية الجبهة الداخلية والسالم ا١٩٧٨ لسنة ٣٣يلغى القانون رقم   
 الخاص بنظام األحزاب ١٩٧٧ لسنة ٤٠وتلغى االحالة اليه أينما وردت فى القانون رقم 

 . السياسية ، أو فى أى قانون آخر 
 ) المادة الخامسة (

 والمواد ٢٧ والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ٢٥و ٢١و ٤و ٣ و٢ و ١تلغى المواد  
 من قانون حماية القيم من العيب الصادر ٦١ والفقرة الثانية من المادة ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ و ٥٦

  . ١٩٨٠ لسنة ٩٥بالقانون رقم 
 ) المادة السادسة (

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

 . لتاريخ نشره 
)  م ١٩٩٤ أكتوبر سنة ٢٧لموافق ا( هـ ١٤١٥ جمادى األولى سنة ٢٢   صدر برئاسة الجمهورية فى 

 . 

 حسنى مبارك

 

 

  ١٩٩٤ لسنة ٢٢٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية 

 )االسترالية(والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب 

 فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها 

 فى بعض المناطق فى الصحراء الشرقية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة  

 ٧٢٨المسجلة تحت رقم ( ة والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الجيولوجي

فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى )  باستراليا ٦٢ ـ ١٣٥ـ 

بعض المناطق المحددة فى الصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة 

 . بها 



 ٧٦٨

 ) المادة الثانية(

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

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

 . ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  

 حسنى مبارك  
  م ١٩٩٤ ديسمبر سنة ٤هـ الموافق ١٤١٥صدر برئاسة الجمهورية فى غزة رجب سنة  



 ٧٦٩

  ١٩٩٤ لسنة ٢٢٤قانون رقم 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 

  (*) ١٩٩٢ / ٩١للسنة المالية 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

 بمبلغ ٩١/١٩٩٢يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدرة خمسة وخمسون مليارا وثمانمائة وتسعة وخمسون (  جنيها ٥٥٨٥٩١٥٩١١٩

كما يربط حساب ختامى ايرادات ) نيها مليونا ومائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة وتسعة عشر ج

فقط وقدره سبعة وأربعون مليارا (  جنيها ٤٧٣٠٠٠٢٤٧٨٣الموازنة العامة للدولة بمبلغ 

 ) . وثالثمائة مليون وأربعة وعشرون الفا وسبعمائة وثالثة وثمانون جنيها 

 ) المادة الثانية (

 وفقا لما ٩١/١٩٩٢وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(ورد بالجدول المرفق رقم 

 : اوال االستخدامات الجارية 

 ٩١/١٩٩٢يربط حساب ختامى االستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره اثنان وثالثون مليارا وتسعمائة وتسعة وثمانون (  جنيها ٣٢٩٨٩٧٩٠٣٢٥بمبلغ 

 : موزعا على البابين التاليين ) ليونا وسبعمائة وتسعون الفا وثالثمائة وخمسة وعشرون جنيها م

فقط وقدره ثمانية مليارات وثالثمائة (  جنيها ٨٣٨٤٦٢٤٠٣١األجور بمبلغ : الباب األول  

 ) . وأربعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون الفا وواحد وثالثون جنيها 

فقط (  جنيها ٢٤٦٠٥١٦٦٢٩٤النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ : الباب الثانى  

وقدره أربعة وعشرون مليارا وستمائة وخمسة ماليين ومائة وستة وستون ألفا ومائتان وأربعة 

 ) . وتسعون جنيها 

 : االستخدامات الرأسمالية : ثانيا 

عامة للدولة للسنة المالية يربط حساب ختامى االستخدامات الرأسمالية للموازنة ال 

فقط وقدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة (  جنيها ٢٢٨٦٩٣٦٨٧٩٤ بمبلغ ٩١/١٩٩٢

 ) وتسعة وستون مليونا وثالثمائة وثمانية وستون الفا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها 

 : موزعا على البابين التاليين 

                                                           
  . ١٩٩٥ يناير سنة ٢٦ فى ٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٧٧٠

فقط وقدره (  جنيها ٦٠٢٨٣٧٣٠٦١االستخدامات االستثمارية بمبلغ : الباب الثالث ) أ (  

 ) ستة مليارات وثمانية وعشرون مليونا وثالثمائة وثالثة وسبعون الفا وواحد وستون جنيها 

فقط وقدره (  جنيها ١٦٨٤٠٩٩٥٧٣٣التحويالت الرأسمالية بمبلغ : الباب الرابع ) ب( 

ن الفا وسبعمائة وثالثة ستة عشر مليارا وثمانمائة وأربعون مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعو

 ) . وثالثون جنيها 

 ) المادة الثالثة(

 وفقا لما ورد ٩١/١٩٩٢وزع حساب ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 : اوال ـ االيرادات الجارية 

 ٩١/١٩٩٢يربط حساب ختامى االيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة وثالثون مليارا وتسعمائة وسبعة وعشرون (  جنيها ٣٧٩٢٧٥٤٤٢٣٧بمبلغ 

موزعا على البابين ) مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون الفا ومائتان وسبعة وثالثون جنيها 

 : التاليين

فقط وقدره أربعة ( جنيها ٢٤٨٠٧١١٩٧١٢االيرادات السيادية بمبلغ : الباب األول ) أ (  

 ).وعشرون مليارا وثمانمائة وسبعة ماليين ومائة وتسعة عشر الفا وسبعمائة واثنا عشر جنيها 

 جنيها ١٣١٢٠٤٢٤٥٢٥االيرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ : الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره ثالثة عشر مليارا ومائة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفا ( 

 ) .وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها 

 : ثانيا ـ االيرادات الرأسمالية 

 ٩١/١٩٩٢يربط حساب ختامى االيرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة مليارات وثالثمائة واثنان وسبعون مليونا (  جنيها ٩٣٧٢٤٨٠٥٤٦بمبلغ 

 : موزعة على البابين التاليين )  الفا وخمسمائة وستة وأربعون جنيها وأربعمائة وثمانون

فقط (  جنيها ٧٠١٥٤٣١٧١٥االيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ : الباب الثالث ) أ (  

وقدره سبعة مليارات وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وثالثون الفا وسبعمائة وخمسة 

فقط وقدره ملياران وستعمائة وأربعة وثمانون (  جنيها ٢٦٨٤١٩٣٥٣٧منه مبلغ ) عشر جنيها 

لتمويل االستخدامات ) مليونا ومائة وثالثة وتسعون الفا وخمسمائة وسبعة وثالثون جنيها 

فقط وقدره أربعة مليارات وثالثمائة وواحد وثالثون (  جنيها ٤٣٣١٢٣٨١٧٨االستثمارية ومبلغ 

لتمويل التحويالت ) ومائة وثمانية وسبعون جنيها مليونا ومائتان وثمانية وثالثون الفا 

 ). ١(الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق رقم 

فقط (  جنيها ٢٣٥٧٠٤٨٨٣١القروض والتسهيالت االئتمانية بمبلغ : الباب الرابع ) ب( 

وقدره ملياران وثالثمائة وسبعة وخمسون مليونا وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وثالثون 

فقط وقدره خمسمائة وثالثة وثمانون مليونا (  جنيهات ٥٨٣٧٧١٨٠٣منه مبلغ ) جنيها 
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لتمويل االستخدامات االستثمارية ، ) وسبعمائة وواحد وسبعون الفا وثمانمائة وثالثة جنيهات 

فقط وقدره مليار وسبعمائة وثالثة وسبعون مليونا ومائتان ( جنيها ١٧٧٣٢٧٧٠٢٨وبمبلغ 

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما توضح ) بعون الفا وثمانية وعشرون جنيها وسبعة وس

 ) . ١(بالجدول المرفق رقم 

 ) المادة الرابعة  (

يربط الفرق بين حساب ختامى أجمالي االستخدامات الجارية وحساب ختامى اجمالى  

 بفائض قدره ١٩٩٢ /٩١اإليرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وثالثون مليونا وسبعمائة (  جنيها ٤٩٣٧٧٥٣٩١٢

 . وثالثة وخمسون ألفا وتسعمائة واثنا عشر جنيها 

كما يربط الفرق بين حساب ختامى أجمالي االستخدامات الرأسمالية وحساب ختامى أجمالي  

 بعجز قدره ٩١/١٩٩٢امة للدولة للسنة المالية اإليرادات الرأسمالية للموازنة الع

فقط وقدره ثالثة عشر مليارا وأربعمائة وستة وتسعون مليونا (  جنيها ١٣٤٩٦٨٨٨٢٤٨

 ٢٧٦٠٤٠٧٧٢١منه مبلغ ) وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتان وثمانية وأربعون جنيها 

فقط وقدره ملياران وسبعمائة وستون مليونا وأربعمائة وسبعة اآلف وسبعمائة وواحد ( جنيها 

فقط وقدره عشرة (  جنيها ١٠٧٣٦٤٨٠٥٢٧عجزتمويل االستثمارات ومبلغ ) وعشرون جنيها 

مليارات وسبعمائة وستة وثالثون مليون وأربعمائة وثمانون الفا وخمسمائة وسبعة وعشرون 

 ) .١(رقم عجز تمويل التحويالت الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق ) جنيها 

 ) المادة الخامسة (

 ٩١/١٩٩٢يربط اجمالى حساب ختامى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة وستون مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرون (  جنيها ٦٥٤٢٤٢٥٣٠٤٣بمبلغ 

 ) . مليونا ومائتان وثالثة وخمسون الفا وثالثة وأربعون جنيها 

كما يربط اجمالى حساب ختامى مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك االستخدامات بمبلغ  

فقط وقدره تسعة وخمسون مليارا وستمائة وخمسة وعشرون (  جنيها ٥٩٦٢٥٥٢٦٤٢٨

موزعا على ) مليونا وخمسمائة وستة وعشرون الفا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيها 

  ) . ٧-٢(المرفقة أرقام الموازنات المختلفة وفقا لما ورد بالجداول 

فقط وقدره خمسة مليارات (  جنيها ٥٧٩٨٧٢٦٦١٥ويربط العجز الصافى بمبلغ  

وسبعمائة وثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون الفا وستمائة وخمسة عشر جنيها 

 . ويمول من الجهاز المصرفى ) 

 

 ) المادة السادسة (
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يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 على األبواب المختلفة ألقسام وفروع الجهاز االدارى ووحدات االدارة المحلية ٩١/١٩٩٢

 . والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 

 ) المادة السابعة (

ـ ادارة محلية ـ هيئات جهاز ادارى ( تعتمد التعديالت التى تمت بالموازنات المختلفة  

وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) خدمية 

 .  والملحقة بموازنات الجهات ٩١/١٩٩٢

 ) المادة الثامنة (

يعتمد مركز الدين العام الداخلى والخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية  

  . ٩١/١٩٩٢للسنة المالية 

 ) المادة التاسعة (

 .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م ١٩٩٤ سبتمبر سنة ٢٤الموافق ( هـ ١٤١٥ رجب سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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  ١٩٩٤ لسنة ٢٨٠ إلى ٢٢٥القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة االقتصادية 

  ١٩٩٢ / ١٩٩١وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات 
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  ١٩٩٤ لسنة ٢٨١قانون رقم 

  ١٩٤١ لسنة ٤٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بقمع التدليس والغش 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

من القانون ) فقرة ثالثة  ( ١١و١٠و٨و٥و٤ مكررا و٣و٣و٢و١يستبدل بنصوص المواد  

  -:  بقمع التدليس والغش ، النصوص آالتية ١٩٤١ لسنة ٤٨رقم 

يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن خمسة االف جنيه ) : ١ (مادة 

والتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى 

هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد 

  -: األمور آالتية 

 . ـ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ١ 

ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة ، ٢ 

 . وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها 

ب ـ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى األحوال التى يعتبر فيها بموج٣ 

االتفاق او العرف ـ النوع أو المنشأ أو األصل او المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا 

 . أساسيا فى التعاقد 

 . ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها ٤ 

وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن  

عشرة االف جنيه والتجاوز ثالثين الف جنيه او مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر 

أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى 

ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو االت فحص أخرى مزيفة أو 

تلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها مخ

 . أو كيلها أو فحصها غير صحيحة 

يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن ) : ٢(مادة  

عشرة االف جنيه والتجاوز ثالثين الف جنيه او مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر 

 : 

                                                           
 ) .  م ١٩٩٤سنة  ديسمبر ٢٩( هـ ١٤١٥ رجب ٢٦ـ فى ) تابع  ( ٥٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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ـ كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية االنسان أو الحيوان أو من العقاقير ١ 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو من الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات 

ن هذه األغذية أو العقاقير الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا م

أو النباتات الطبية أو األدوية أو الحاصالت أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة او انتهى تاريخ 

 . صالحيتها مع علمه بذلك 

ـ كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما ٢  

يستعمل فى غش أغذية االنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية او 

الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها 

استعماال مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش 

  . بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت

وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنتين والتجاوز سبع سنوات وبغرامة التقل عن  

عشرين الف جنيه والتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما 

أكبر اذا كانت األغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو الحاصالت أو المنتجات 

المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صالحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش 

 . ضارة بصحة االنسان أو الحيوان 

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى او المستهلك عالما بغش  

 . البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صالحيتها 

لحبس مدة التقل عن ستة أشهر وبغرامة التقل عن ثالثة االف جنيه يعاقب با) : ٣(مادة  

والتجاوز عشرة االف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين 

العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من األغذية أو الحاصالت أو 

 . المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة 

وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتجاوز  

عشرين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت هذه الحيازة 

  . لعقاقير او نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى عالج االنسان أو الحيوان

وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن  

عشرة االف جنيه والتجاوز ثالثين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما 

أكبر اذا كانت األغذية أو الحاصالت أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو 

 . المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة االنسان أو الحيوان 

يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة : مكررا ) ٣(مادة  

التقل عن خمسة وعشرين الف جنيه والتجاوز مائة الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

 أو جلب إلى البالد شيئا من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو من الجريمة أيهما أكبر كل من استورد

العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو من الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو 
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وتتولى . المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا او انتهى تاريخ صالحيته مع علمه بذلك 

السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه ، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة 

المختصة ميعادا العادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صالحيتها إلى 

 .الخارج ، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته

 ٣و٣و٢و١مة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد اذا نشأ عن ارتكاب جري) : ٤(مادة  

مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة التقل عن 

خمسة وعشرين الف جنيه والتجاوز أربعين الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة 

 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فال يجوز ١٧أيهما أكبر واذا طبقت المحكمة حكم المادة 

 . النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة 

واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة  

جريمة التقل عن خمسين الف جنيه والتجاوز مائة الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع ال

 . أيهما أكبر 

يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى ) : ٥(مادة  

تركيب العقاقير الطبية أو األدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء االنسان أو الحيوان أو فى 

 . المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى 

ويعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن عشرة االف جنيه والتجاوز عشرين  

الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل 

من ركب او صنع أو انتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد 

 . واد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة ألحكام هذا القرار مع علمه بذلك البيع أو استورد م

تقضى المحكمة فى حالة الحكم باالدانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى ) :  ٨(مادة  

 المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه 

 من قانون العقوبات تكون العقوبة ٥٠و٤٩مع عدم االخالل بأحكام المادتين ) :  ١٠(مادة  

 مكررا من ٣و٣و٢فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

هذا القانون السجن مدة التقل عن خمس سنوات وغرامة التقل عن ثالثين الف جنيه والتجاوز 

واذا طبقت . وضوع الجريمة أيهما أكبر ستين الف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة م

 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فال يجوز النزول بالعقوبة المقيدة ١٧المحكمة حكم المادة 

ويجوز للمحكمة ان تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة . للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة 

التجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون اإلخالل بحقوق العمال قبل 

 . المنشأة 

وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص  

 ١٩و١٨ الخاص بالعالمات والبيانات التجارية والمادتين ١٩٣٩ لسنة ٥٧عليها فى القانون رقم 
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لكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص  فى شأن الوزن والقياس وا١٩٩٤ لسنة ١من القانون رقم 

  . عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش 

ولمأمور الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها  : ٣فقرة ) ١١(مادة  

وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون ووفقا 

 . لإلجراءات المقررة بها 

 ) المادة الثانية (

" مراسيم " ويستبدل بكلمة " قرار من الوزير المختص " عبارة " مرسوم " يستبدل بكلمة  

 .  المشار اليه ١٩٤١ لسنة ٤٨أينما وردتا فى نصوص القانون رقم " قرارات " كلمة 

 ) المادة الثالثة (

 مكررا و ٦، مادتان جديدتان برقمى  المشار اليه ١٩٤١ لسنة ٤٨تضاف إلى القانون رقم  

 . ، نصاهما اآلتيان ) ١( مكررا ٦

دون اخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون : مكررا ) ٦(مادة  

 مكررا من هذا القانون بطريق االهمال ٣و٣ و٢: آخر ، اذا وقع الفعل بالمخالفة الحكام المواد 

أو عدم االحتياط والتحرز أو االخالل بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة التزيد على سنة 

وبغرامة التقل عن الف جنيه والتجاوز نصف الحد األقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى 

 . المواد سالفة الذكر أو باحدى هاتين العقوبتين 

 عليها فى هذا دون إخالل بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص) : ١(مكررا ) ٦(مادة  

القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا وقعت 

لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه ويحكم على الشخص 

ويجوز للمحكمة ان . المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت 

تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة التزيد على سنة ، وفى حالة العود 

يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة التزيد على خمس سنوات أو بالغاء الترخيص فى مزاولة النشاط 

 . نهائيا 

 )المادة الرابعة(

 . ا من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك

 . )  م ١٩٩٤ ديسمبر ٢٤(هـ ١٤١٥ رجب ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  



 ٧٧٨

  ١٩٩٥لسنة ) ١(قانون رقم 

 فى شأن صرف منحة ألصحاب المعاشات والمستحقين 

  (*) ١٩٩٤بمناسبة عيد العمال لعام 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

تصرف منحة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون  

ات والتقاعد والتأمين  وفقا إلحكام قوانين التأمين االجتماعى والمعاش٣٠/٤/١٩٩٤معاشات حتى 

 : والمعاشات العسكرية والضمان االجتماعى وبنك ناصر االجتماعى ، تحدد وفقا لما يأتى 

 : ـ كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات اآلتية ١ 

 . بشأن الضمان االجتماعى١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة ، وفقا للقانون رقم ) أ (  

 باصدار قانون نظام ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة ، وفقا للقانون رقم ) ب( 

 . التأمين االجتماعى الشامل 

المعاشات المستحقة من بنك ناصر االجتماعى بمقدار المعاش المستحق ، وفقا ) ج ( 

 .  ، باصدار قانون نظام التأمين االجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

مستحق للصرف ، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى ـ ثلثا المعاش ال٢ 

مقداره ثالثون جنيها ، بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة ، وفقا لقوانين التأمين االجتماعى 

المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة 

 . القومية للتأمينات االجتماعية أو بنك ناصر االجتماعى بحسب األحوال 

 . والتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 )المادة الثانية (

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه ، بحسب  

 واإلعانات التى تعتبر جزءا من  ، والزيادات١٩٩٤األحوال ، عن معاش شهر إبريل سنة 

 . المعاش 

 ) المادة الثالثة (

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض  

 .  ، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ ٣٠/٤/١٩٩٤وفاته فى 

 ) المادة الرابعة(
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 ٧٧٩

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى  

 ، بسبب إعادته إلى الخدمة ، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خالل ٣٠/٤/١٩٩٤

  . ٣٠/٤/١٩٩٤ حتى ١/٥/١٩٩٣الفترة من 

 )المادة الخامسة(

 . يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود  

عاش والدخل من عمل ، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش وفى حالة الجمع بين الم 

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود األحكام المنصوص 

 ، بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام ١٩٩٤ لسنة ١٣٢عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

١٩٩٤ .  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، تجمع األرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من  

العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها ، دون حدود ، مع مراعاة القواعد الخاصة 

 . بصرف كل منحة 

 ) المادة السادسة(

، ٣٠/٤/١٩٩٤الحاالت التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل  

اش لها حتى هذا التاريخ ، والحاالت الموقوف فيها الصرف فى التايخ المشار ولم يبدأ صرف المع

اليه ألى سبب ، تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع 

المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحاالت الحد األقصى أو الحد األدنى 

 . للمنحة، بحسب األحوال 

 ) المادة السابعة (

 . تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )المادة الثامنة(

يصدر وزير الدفاع واالنتاج الحربى ووزير التأمينات االجتماعية ، كل فيما يخصه القرارات  

 . المنفذة لهذا القانون 

 ) المادة التاسعة (

  ١٩٩٤يدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة ينشر هذا القرار فى الجر 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .  م١٩٩٥ يناير سنة ١٠الموافق ( .  هـ ١٤١٥ شعبان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٧٨٠

 ١٩٩٥ لسنة ٢قانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن سلطة الصحافة 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بشأن ١٩٨٠ لسنة ١٤٨ من القانون رقم ٢٨ ـ تلغى الفقرة األخيرة من المادة ١مادة  

 . سلطة الصحافة 

رسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة ال٢مادة  

 . لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ن وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) .  م ١٩٩٥ من يناير سنة ١٠(هـ ١٤١٥ من شعبان ٩صدر برياسة الجمهورية فى  
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 ٧٨١

  ١٩٩٥ لسنة ٣قانون رقم 

 ١٩٥٧ لسنة ١٦٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بتنظيم مزاولة مهنة صانعى األسنان ومحال صنعها 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 بتنظيم مزاولة ١٩٥٧ لسنة ١٦٥من القانون رقم ) ١٢(و ) ٧(يستبدل بنصى المادتين  

 . ان ومحال صنعها ، النصان اآلتيان مهنة صانعى األسن

اليجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع األسنان اال بعد الحصول على ترخيص "  ـ ٧مادة  

بذلك من وزارة الصحة واليعطى هذا الترخيص اال لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة أو 

 . لصانع أسنان مقيد اسمه بسجل صانعى األسنان 

وفى الحاالت التى يرخص فيها لصانعى األسنان بانشاء محل أو مصنع لصناعة األسنان  

 . يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع 

وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه ، كما يحصل رسم سنوى  

 . نظير التفتيش على المحال والمصانع المرخص بها 

در بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة ، على اال يجاوز رسم المعاينة مبلغ ويص 

 . أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا 

ويصدر وزير الصحة قرارا باالشتراطات الواجب توافرها فى المحال أو المصانع المشار  

 . اليها 

 ـ كل مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة التجاوز ستة أشهر ١٢مادة  

 .وبغرامة التزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود 

 . واذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم باغالقه  

 ) المادة الثانية (

 الصادرة قبل العمل بهذا على التراخيص) ٧(اليسرى حكم الفقرة الثانية من المادة  

 . القانون

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م١٩٩٥ يناير سنة ٢٥الموافق ( هـ  ١٤١٥ شعبان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  
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 حسنى مبارك



 ٧٨٣

  ١٩٩٥ لسنة ٤قانون رقم 

 باالذن لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة 

  (*)العامة باسم سندات الخزانة المصرية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

ة بالجنيه المصرى بضمان الخزانة العامة تسمى يؤذن لوزير المالية باصدار سندات اسمي 

فى حدود خمسة عشر مليار جنيه تطرح لالكتتاب العام ، على أن ) سندات الخزانة المصرية (

يتخذ البنك المصرى اجراءات اصدار تلك السندات ويكون إصدار تلك السندات على دفعات وفقا 

لما يتم االتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى المصرى ، ويحدد وزير المالية بعد 

 .  التشاور مع محافظ البنك المركزى المصرى ، دورية صرف العائد بالنسبة لكل إصدار 

 )المادة الثانية(

 سنة ١٥ سنوات و٥تصدر السندات المشار اليها فى المادة االولى لمدة تتراوح بين  

 . ظ البنك المركزى المصرى حسبما يحدده وزير المالية بالتنسيق مع محاف

ويستحق على هذه السندات عائد ثابت او متغير بمعدل يتم االتفاق عليه بين وزير المالية  

 . ومحافظ البنك المركزى المصرى دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر 

 ) المادة الثالثة (

 ٩٥ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٤مع عدم االخالل بحكم المادة  

 تعفى عوائد السندات من كافة الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض ١٩٩٢لسنة 

 . مستقبال فيما عدا ضريبة األيلولة 

 

 ) المادة الرابعة (

يتم قيد السندات المشار اليها فى الجداول الرسمية ببورصات األوراق المالية المصرية بعد  

 . ثة أشهر من تاريخ اقفال باب االكتتاب لكل دفعة مضى ثال

 ) المادة الخامسة(

يتم استهالك السندات بالكامل فى تاريخ استحقاقها ، ويجوز بقرار من وزير المالية  

استهالكها كليا أو جزئيا بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ اصدارها ، وفى الحالة االخيرة يتم 

االستهالك بطريق االقتراع السرى فى جلسة علنية وذلك دون استحقاق أى عائد أو مقابل لتعجيل 

 . السداد 

 . وفى جميع الحاالت يكون االستهالك بالقيمة االسمية للسندات  
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 ٧٨٤

 ) المادة السادسة (

 . تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها  

 ) المادة السابعة (

 .  عمليات االكتتاب وخدمة السندات يتولى البنك المركزى المصرى 

 ) المادة الثامنة (

يصدر وزير المالية القواعد الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتشاور مع محافظ البنك  

 . المركزى المصرى 

 ) المادة التاسعة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ).  م١٩٩٥ فبراير سنة ٤الموافق . (  هـ ١٤١٥ رمضان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  



 ٧٨٥

  ١٩٩٥ لسنة ٥قانون رقم 
  ١٩٩٣ لسنة ١٠٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)النقابية المهنية بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات 
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدرناه  
 ) المادة االولى (

 بشأن ضمانات ١٩٩٣ لسنة ١٠٠يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم  
 : ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، النص االتى 

 )المادة السادسة(
تجرى االنتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق االنتخاب المباشر باالقتراع السرى "  

 . 
ويشرف على كافة االجراءات الخاصة باالنتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجرائها وحتى  

تخاب االنتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية التى يقع فى دائرتها االن
وعضوية اقدم اربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها ، واذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله االقدم 
فاالقدم وتشكل لجان االنتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من 
وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائى المختص ، وعدد من األعضاء اليقل عن ثالثة من 
أعضاء النقابة من غير المرشحين ، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة االبتدائية المشار 
إليها فى الفقرة السابقة ، وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على األكثر ممن 

 .  لهم حق االنتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر اإلمكان 
جان الفرعية قبل الدعوة النعقاد الجمعية العمومية ، ويعلن عن أماكنها فى مقار وتحدد الل 

 . النقابات العامة والفرعية وذلك باالستعانة بالجهات االدارية المعنية 
 
 

 ) المادة الثانية (
 المشار اليه مادة جديدة برقم السادسة ١٩٩٣ لسنة ١٠٠تضاف إلى القانون رقم  

 : ، نصها االتى )مكررا(
 " ) مكررا " المادة السادسة (

يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل  
 : تحقيق اشرافها الكامل على االنتخاب ، االختصاصات االتية 

ـ تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ، ومواعيد االنتخابات وتعيين مقار لجان ١ 
 .  كله وفقا لما هو مقرر قانونااالنتخاب وذلك

ـ مراجعة سجالت قيد األعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتاكد من ٢ 
سالمتها ، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها 

                                                           
  . ١٩٩٥ من فبراير سنة ١٣ مكررا فى ٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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والتحقق من مطابقتها للسجالت وللواقع الفعلى ، ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى االستعانة 
 . به من ذوى الخبرة 

ـ الفصل فى طلبات االعتراض على قيد االسماء فى كشوف االنتخاب او اهمال قيدها ٣ 
بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ اعالن 

 .  تاريخ صدورها الكشوف ، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خالل ثالثة أيام من
ـ الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم اليها منذ االعالن عن بدء االنتخابات ٤ 

 . حتى انتهاء العملية االنتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون 
ـ اعالن نتيجة االنتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات ويعلن رئيس ٥ 

 . محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة 
وتباشر لجنة االنتخاب االشراف على عملية االقتراع وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها،  

وفى صحة او بطالن  ابداء كل ناخب لرأية وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من 
 . طلبات او تظلمات قدمت اليها ، وتنتهى مهمتها بانتهاء عملية االنتخاب 

 ) لثالثة المادة ا(
 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

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

 حسنى مبارك
 ) م١٩٩٥ فبراير سنة ١٣الموافق ( هـ ١٤١٥ رمضان سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  
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  ١٩٩٥ لسنة ٦قانون رقم 

 فى شأن تنظيم االرشاد فى موانى الهيئة العامة 

  (*)لموانى البحر االحمر 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

ى موانى الهيئة العامة لموانى البحر االحمر بالنسبة  ـ يكون االرشاد اجباريا ف١مادة  

لجميع السفن لدى دخولها مناطق االرشاد او تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء 

 . الرسم المقرر قانونا 

 : ويستثنى من ذلك  

 . السفن الحربية أيا كانت جنسيتها : اوال  

 . السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى التقوم بأعمال تجارية : ثانيا  

 . السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس : ثالثا  

السفن والعائمات المرخص لها بالعمل فى موانى جمهورية مصر العربية ، : رابعا  

كالبراطيم المواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب 

 . واألحواض العائمة وغيرها التى التبرح الميناء عادة الغطس 

السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى وتلتزم هذه السفن والحدات : خامسا  

بالقواعد الخاصة بالمالحة فى مناطق االرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصالت ، 

ويجوز لتلك السفن االستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر لالرشاد 

 . وفقا للحمولة 

 .  طن ٣٠٠السفن اآللية التى تقل حمولتها الكلية المسجلة عن : سادسا  

ـ تحدد مناطق االرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر األحمر طبقا للجدول ٢مادة  

إصدار قانون رسوم االرشاد والتعويضات  ب١٩٨٣ لسنة ٢٤المرفق بالقانون رقم ) ١(رقم 

 . ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث 

ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصالت اضافة مناطق ارشاد أخرى أو تعديل حدودها أو  

 . حذفها 

ـ على كل سفينة خاضعة اللتزام االرشاد ان ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة ٣مادة  

االرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها االشارة الخاصة بطلب المرشد ، أو ان تقوم بطلبه 

                                                           
  ١٩٩٥ فبراير سنة ٢٣ فى ٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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السلكيا ، واليجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة االرشاد او التحرك فيها اال بعد صعود 

 . المرشد اليها 

ـ يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدالتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم ٤مادة  

ظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها الئحة من مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر األحمر الو

 . وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية 

 ـ اليجوز القيام باالرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر األحمر اال ٥مادة  

 . للمرشدين او لألفراد من ذوى الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة 

وعليه أن يقدم . ـ على المرشد ان يجيب طلب السفينة التى عهد اليه بارشادها ٦مادة  

مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر وذلك بعد اخطاره واالذن له بذلك ، وفى هذه الحالة يكون 

مبين فى الالئحة التنفيذية لهذا للمرشد ومعاونيه الحق فى مكافاة خاصة تحدد على النحو ال

 . القانون 

 ـ التتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هالك أو ضرر بسبب عمل المرشد ، ٧مادة  

 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٢٨٧وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة 

  . ١٩٩٠ لسنة ٨

وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة ايضا عن كل هالك أو  

ضرر يصيب سفينة االرشاد او القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء 

 . عملية االرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله 

ه اليها او  ـ تكون السفينة مسئولة عن األضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعود٨مادة  

 . وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك . نزوله منها 

 ـ تكون عمليات القطر اجبارية للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل ٩مادة  

والمواصالت ، كما يحدد القرار المشار اليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء 

 . وخارجه 

 ـ يحدد وزير النقل والمواصالت بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من ١٠مادة  

 . العالمات المالحية لتسهيل المالحة البحرية بمناطق االرشاد واالقتراب من الميناء 

 .واليجوز اقامة اية منشأت تؤثر على رؤية هذه المنائر او العالمات المالحية ليال أو نهاراً 

ضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع ـ يكون ل١١مادة  

وزير النقل والمواصالت صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع 

 . بالمخالفة ألحكام هذا القانون 

ـ كل سفينة خاضعة اللتزام االرشاد التستعين بخدمات المرشد تلتزم ـ فضال عن ١٢مادة  

اذا دخلت الميناء ) خمسة االف جنيه ( جنيه ٥٠٠٠ بغرامة اضافية قدرها -أداء الرسم المقرر 

 . أو تحركت فيه 



 ٧٨٩

 ـ مع عدم االخالل بحكم المادة السابقة ، يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنتين ١٣مادة  

ين ربان كل وبغرامة التقل عن الف جنيه والتزيد على خمسة االف جنيه أو باجدى هاتين العقوبت

سفينة خاضعة اللتزام االرشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة االرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها 

 . دون االستعانة بخدمات المرشد 

ـ يعاقب بالحبس مدة التجاوز شهرا او بغرامة التقل عن مائة جنيه والتزيد على ١٤مادة  

من هذا ) ١(ثالثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة ـ التى ورد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة 

القانون ـ الذى اليلتزم بالقواعد الخاصة بالمالحة فى مناطق االرشاد بالميناء او يقوم بالرسو 

 . على أحد األرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء 

و بغرامة التقل عن ثالثمائة جنيه والتجاوز  ـ يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة أ١٥مادة 

الف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية االرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم 

 . تكليفه بارشادها 

ودون االخالل بأى عقوبة أشد تضاعف العقوبة اذا كان االمتناع من شأنه أن يعرض ركاب  

 . السفينة او طاقمها للخطر ، أو اذا أضر بنظام الحركة فى الميناء 

 ـ يعاقب بالحبس مدة التجاوز ستة أشهر أو بغرامة التزيد على خمسمائة جنيه ١٦مادة  

 . كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو االخالل بانتظامه

تى جنيه وتجاوز  ـ يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة وبغرامة التقل عن مائ١٧مادة  

الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة او شرع فى ذلك دون ان يكون 

 . مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية االرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر 

 ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون ١٨مادة  

آخر، يعاقب بغرامة التقل عن الف جنيه والتزيد على خمسة االف جنيه ، كل من تسبب فى اقامة 

أية منشآت تؤثر على رؤية العالمات المالحية فى المناطق المحددة لها ، وتزال المخالفة بالطريق 

 . االدارى على نفقة المخالف

وانى البحر االحمر وبالتنسيق  ـ تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لم١٩مادة  

معها بعملية االرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين هـ ، و الواردتين 

 باصدار قانون رسوم االرشاد ١٩٨٣ لسنة ٢٤الملحق بالقانون رقم ) ٣(بالجدول رقم 

 . والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث 

من حصيلة رسوم االرشاد المستحقة وفقا للقانون % ١٠وتؤدى هيئة قناة السويس  

 . المشار اليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر االحمر 

 ـ تنظم قواعد المالحة وتأمين سالمتها فى منطقة االرشاد بميناء السويس ٢٠مادة  

 . باالتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الحمر 

 . ـ يصدر وزير النقل والمواصالت القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ٢١ مادة 



 ٧٩٠

 فى شأن تنظيم ارشاد السفن فى ميناء ١٩٥٩ لسنة ١٦١ـ يلغى القانون رقم ٢٢مادة  

 . السويس ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى ٢٣مادة  

 . لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) م١٩٩٥ فبراير سنة ١٣الموافق ( هـ ١٤١٥ رمضان سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 



 ٧٩١

  ١٩٩٥ لسنة ٧قانون رقم 

  ١٩٤٤ لسنة ٩٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية 

  (*) بالرسوم امام المحاكم الشرعية ١٩٤٤ لسنة ٩١والقانون رقم 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى(

من القانون رقم ) ٥٦(و ) ١٤(والمادتين ) ٣(يستبدل بنصوص الفقرة االخيرة من المادة  

 :  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، النصوص االتية ١٩٤٤ لسنة ٩٠

 ) فقرة أخيرة  ( ٣مادة  

ويسوى رسم االستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار ان الحكم الصادر بالتأييد "  

 " . ف ، ويستحق عنهم رسم نسبى واحد حكم مكمل للحكم المستأن

ـ يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ١٤مادة  

 . كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها 

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها  

 . على هذا األساس واليحول االستئناف دون تحصيل هذه الرسوم 

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم  

 . بها الغير 

من هذا القانون اليجوز اعطاء غير المحكوم ) ١٤(مع عدم االخالل بحكم المادة  : ٥٦مادة  

لصالحه أية صورة أو ملخص او شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى 

ورقة اال بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل األوراق اال اذا كان 

 . طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه 

 ) المادة الثانية (

من القانون رقم  ) ٤٨(و ) ١٥(والمادتين ) ٣(يستبدل بنصوص الفقرة االخيرة من المادة  

 :  بالرسوم أمام المحاكم الشرعية النصوص االتية ١٩٤٤ لسنة ٩١

يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب  : ١٤مادة  

 .  وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظرها

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها  

 على هذا االساس واليحول االستئناف دون تحصيل هذه الرسوم  

                                                           
  . ١٩٩٥ مارس سنة ٧فى ) مكررا  ( ٩ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم  

 . بها الغير 

من هذا القانون اليجوز اعطاء غير المحكوم ) ١٤(مع عدم االخالل بحكم المادة  : ٥٦مادة  

لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى 

ورقة االبعد تحصيل مايكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل األوراق اال اذا كان 

 . الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه طالب 

 ) المادة الثانية (

من القانون رقم ) ٤٨(و ) ١٥(والمادتين ) ٣(يستبدل بنصوص الفقرة االخيرة من المادة  

 :  بالرسوم امام المحاكم الشرعية النصوص االتية ١٩٤٤ لسنة ٩١

 

 ) : فقرة أخيرة ( ـ ٣مادة  

ويسوى رسم االستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد "  

 ". حكم مكمل للحكم المستأنف ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد

 ـ يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ١٥مادة  

 . ا وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظره

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها  

 . على هذا االساس واليحول االستئناف دون تحصيل هذه الرسوم

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم  

 . بها الغير 

من هذا القانون اليجوز لكتبة المحاكم ) ١٥( ـ مع عدم االخالل بحكم المادة ٤٨مادة  

اعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أى 

دفتر أو من أى ورقة اال بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل 

 .  اال اذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه األوراق

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 )  م١٩٩٥ مارس سنة ٦الموافق ( هـ ١٤١٥ شوال سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  



 ٧٩٣

  ١٩٩٥ لسنة ٨قانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ١٢٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)فى شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض الدوائر االنتخابية 

 ــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه  

 ) المادة االولى (
 ١٩٨٠ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ٢و١يستبدل بنص الفقرة االولى من كل من المادتين  

 :  ، النصان اآلتيان ١٩٨٩ لسنة ١٠فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 
 . يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا : فقرة أولى ) ١(مادة  
. تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية : فقرة أولى ) ٢(مادة  

 . ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون 
 )المادة الثانية(

تعدل مكونات بعض الدوائر االنتخابية لمجلس الشورى المنصوص عليها بالجدول المرفق  
 ١٩٨٩ لسنة ١٠ فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٢٠رقم بالقانون 

 . وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون 
 ) المادة الثالثة (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من انتخابات التجديد النصفى  
 . القادم لمجلس الشورى 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م١٩٩٥ مارس سنة ٦الموافق (هـ ١٤١٥ شوال سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 جدول 

 بتعديل مكونات بعض الدوائر االنتخابية لمجلس الشورى 

 ـــــ

 : محافظة االسكندرية 

 : شرطة اللبان ، وتتكون من الدائرة الرابعة ومقرها قسم : رابعا 

 . ـ قسم اللبان ١ 

 . ـ قسم الجمرك ٢ 

 . ـ قسم مينا البصل ٣ 

 : الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الدخيلة ، وتتكون من : خامسا 

                                                           
  . ١٩٩٥ مارس سنة ٧فى ) مكررا  ( ٩ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٧٩٤

 . ـ قسم الدخيلة ١ 

 . ـ قسم العامرية ٢ 

 . ـ قسم برج العرب ٣ 

 : محافظة الشرقية 

 : الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ابو حماد ، وتتكون من : رابعا 

 . ـ مركز أبو حماد ١ 

 . ـ مركز ابو كبير ٢ 

 . ـ مركز فاقوس ٣ 

 . ـ قسم فاقوس ٤ 

 . ـ قسم القورين ٥ 

 : الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة كفر صقر ، وتتكون من : خامسا 

 . ـ مركز كفر صقر ١ 

 . ـ مركز اوالد صقر ٢ 

  .ـ مركز الحسينية ٣ 

 . ـ قسم الصالحية الجديدة ٤ 

 : محافظة الدقهلية 
 : الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة السنبالوين ، وتتكون من : ثانيا 

 . ـ مركز السنبالوين ١ 
 . ـ مركز تمى األمديد ٢ 
 . ـ مركز أجا ٣ 

 : محافظة المنوفية 
 الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الباجور ، وتتكون من : ثالثا 

 ـ مركز الباجور ١ 
 : الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منوف ، وتتكون من : سادسا 
 . ـ قسم سرس الليان ١ 
 . ـ مركز منوف ٢ 
 . ـ مركز السادات ٣ 

 : محافظة البحيرة 
 : الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة الدلنجات ، وتتكون من : رابعا 
 . ـ مركز الدلنجات ١ 
 . وم حمادة ـ مركز ك٢ 
 . ـ مركز وادى النطرون ٣ 

 : محافظة الجيرة 
 : الدائرة االولى ومقرها قسم شرطة الجيزة ، وتتكون من : اوال 



 ٧٩٥

 . ـ قسم الجيزة ١ 
 . ـ قسم الدقى ٢ 
 . ـ قسم العجوزة ٣ 
 . ـ قسم بوالق الدكرور ٤ 
 . ـ قسم االهرام ٥ 
 . اكتوبر  ) ٦( ـ قسم ٦ 
 .  ـ قسم العمرانية ٧ 
 :الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة امبابة ، وتتكون من : ثانيا 

 . ـ مركز امبابة ١ 
 . ـ مركز اوسيم ٢ 
 . ـ قسم امبابة ٣ 
 . ـ قسم الوراق ٤ 



 ٧٩٦

  ١٩٩٥ لسنة ٩قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون االستثمار 

 (*) ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠الصادر بالقانون رقم 

 ـــــ

 

 باسم الشعب 

  الجمهورية رئيس

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ) ٥٣(يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة  

 :  ، النص االتى ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات ايا كان "  

شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع 

فى المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره الف جنيه أو ما يعادلها من النقد 

 . فى الخارج األجنبى بحسب األحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية 

 ) المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك

 

 

 

                                                           
  . ١٩٩٥ مارس سنة ٢٣فى  ) د( تابع ١٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٧٩٧

  ١٩٩٥ لسنة ١٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال 

  (*)  ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 

 )المادة األولى (

 ٩٥ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٧٣ و ٧٠يستبدل بنصى المادتين  

 :  ، النصان اآلتيان ١٩٩٢لسنة 

ذى مصلحة طلب االطالع لدى الهيئة على الوثائق والسجالت والمحاضر لكل "  ـ ٧٠مادة  

والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها ، وذلك مقابل 

 . خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة االطالع ومائة جنيه عن كل صورة

تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى االلف "  ـ ٧٣مادة  

 " . من قيمة كل اصدار بحد أقصى عشرة االف جنيه 

  ) المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ى مباركحسن

                                                           
  . ١٩٩٥ مارس سنة ٢٣فى ) د ( تابع ١٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٧٩٨

  ١٩٩٥ لسنة ١١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 

 (*) ١٩٨٠ لسنة ١١١الصادر بالقانون رقم 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

 ١١١ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ٨٦ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٣تلغى المواد  

  . ١٩٩٦ ، وذلك اعتبارا من أول يناير ١٩٨٠لسنة 

 ) المادة الثانية(

 .  المشار اليه ١٩٨٠ لسنة ١١١ من القانون رقم ٨٨ و ٨٧تلغى المادتان  

 ) المادة الثالثة (

 . تاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى ل 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك

 
 

                                                           
  ١٩٩٥ مارس سنة ٢٣فى ) جـ (  تابع ١٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٧٩٩

  ١٩٩٥ لسنة ١٢قانون رقم 

 بتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية 

  (*) ١٩٧٦ لسنة ٣٥الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

و ١٤و ١٣و ) والفقرة االخيرة " و " بند  ( ٨و ٦و ٤ و ٢ و ١يستبدل بنصوص المواد  

و " فقرة أولى " و ٣١ و ٣٠و " فقرة أولى  " ٢٨ و ٢٧ و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٣و ١٩و ١٧

 العمالية  من قانون النقابات٦٨و ٦٥و ٦٢و ٥٠فقرة ثالثة و  " ٤٥و ٤٣و ٤٢و ٤١ و ٣٦

 :  ، النصوص االتية ١٩٧٦ لسنة ٣٥الصادر بالقانون رقم 

 :  ـ يقصد بالمصطلحات االتية مدلولها المحدد قرين كل منها ١مادة  

 . وزير القوى العاملة والتشغيل : الوزير المختص  

وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذى يقع : الجهة االدارية  

 . فى دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية 

كل مشروع او مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ، يعتبر : المنشأة  

فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى وكذلك المناطق فى 

 المنشأة الذى يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة قطاع الخدمات ، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع

النقابية فى حدود الالئحة التى تضعها النقابة العامة وتيولى االتحاد العام لنقابات العمال البت فى 

 . أى خالف ينشأ فى هذا الشأن 

 . أى من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق ألحكام هذا القانون : المنظمة النقابية  

الجمعيات العمومية ومجالس االدارة وهيئات مكاتب المنظمات : تشكيالت المنظمات النقابية  

 . النقابية 

 . تمثيل المهن والصناعات المختلفة التى يشملها التصنيف النقابى : التمثيل النسبى النوعى  

 . تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية : التمثيل النسبى الجغرافى  

 :  ـ تسرى أحكام هذا القانون على ٢مادة  

العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات االدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ) أ (  

 . واالجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة 

 . العاملين بشركات القطاع العام ) ب( 

                                                           
  . ١٩٩٥ مارس سنة ٣٠فى ) تابع  ( ١٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٠٠

العاملين بشركات قطاع االعمال العام والعاملين باالنشطة االقتصادية التى يتم ) جـ ( 

 . انشاؤها بقانون 

 . العاملين بالقطاع الخاص ) د ( 

 . العاملين بالقطاع التعاونى ) هـ ( 

 . العاملين بالقطاع االستثمارى والقطاع المشترك ) و ( 

 . عمال الزراعة ) ز ( 

 . عمال الخدمة المنزلية ) ح ( 

نظمة النقابية من تاريخ ايداع اوراق التشكيل  ـ تثبت الشخصية المعنوية للم٤مادة  

من هذا القانون بالجهة االدارية المختصة والنقابة العامة ) ٦٣(المنصوص عليها فى المادة 

 . واالتحاد العام لنقابات العمال ، وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ 

 ـ التسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء ٦مادة  

المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل فى اختصاصها طبقا الحكام هذا القانون وذلك اذا عقد 

 . االجتماع بمقر التنظيم النقابى أو احدى مؤسساتها 

 

 

 " ) : و " بند  ( ٨مادة  

والدولية وتأكيد دور الحركة و ـ المشاركة فى المجاالت العمالية العربية واالفريقية "  

 . " النقابية العمالية المصرية فى هذه المجاالت 

 ) : فقرة أخيرة ( 

ويجوز للمنظمة النقابية ان تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل األنشطة "  

الثقافية واالجتماعية لتعويض العمال فى الحاالت التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون 

 . العمل ، ولها انشاء النوادى الرياضية والمصايف وان تشارك فى تكوين الجمعيات التعاونية 

ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التى  

 . " تحددها الالئحة المالية للمنظمات النقابية 

ين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات  ـ للعمال والعمال المتدرج١٣مادة "  

متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى انتاج واحد ، الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على 

 . مستوى الجمهورية طبقا لالئحة التى يعدها التنظيم النقابى 

وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى هذه الالئحة داخلة ضمن هذه  

 . الصناعة 

ويجوز لالتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه الالئحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها  

 . " فى الفقرتين السابقتين 



 ٨٠١

 ـ تباشر النقابة العامة النشاط النقابى على مستوى المهن أو الصناعات التى ١٤مادة  

 : تضمها وتتولى النقابة العامة على االخص ما يلى 

 . الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ) أ (  

 . العمل على تحسين شروط وظروف العمل ) ب( 

 . العمل على رفع مستوى العمال الثقافى واالجتماعى ) جـ( 

 . المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى ) د ( 

 . الرقابة والتوجية والمتابعة واالشراف على نشاط اللجان النقابية ) هـ( 

المشاركة مع اللجان النقابية فى اجراء المفاوضة الجماعية وابرام عقود العمل ) و ( 

 . المشتركة 

 . ابداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة ) ز ( 

الموافقة على المشروعات التى تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التى ) ح ( 

ددها الالئحة المالية للمنظمات النقابية وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص تح

 . عليها بقانون العمل 

 . الموافقة على تنظيم االضراب للعمال طبقا للضوابط التى ينظمها قانون العمل ) ط ( 

 . انشاء صناديق لمجابهة االعباء المالية الناتجة عن االضراب ) ى ( 

 ـ يقود االتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها ١٧مادة  

 : العامة المحققة الهدافها داخليا وخارجيا ، وله على األخص ما يلى 

الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم ) أ (  

 . اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

 . ضع ميثاق الشرف االخالقى للعمل النقابى فى اطار المبادئ والقيم السائدة و) ب( 

 . المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية العامة ) جـ( 

ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل ) د (  

 . والعمال 

 . التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها ) هـ( 

انشاء وادارة المؤسسات الثقافية والعلمية واالجتماعية ، والتعاونية الصحية ) و ( 

واالئتمانية والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتكون لهذه 

لة قرار من الوزير المختص باالنشاء ووضع المؤسسات الشخصية المعنوية ويصدر فى هذه الحا

النظام االساسى واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة االتحاد العام لنقابات العمال ويجب ان 

 : يتضمن النظام االساسى على االخص ما يلى 

نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها واالشراف المالى كما يتضمن النظام االعفاءات  

 ١٩٦٤ لسنة ٣٢والمميزات المالية التى تتمتع بها المنشآت الخاضعة الحكام القوانين ارقام 

 باصدار قانون التعاون ١٩٧٥ لسنة ١٠٩باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، 



 ٨٠٢

 باصدار ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠ باصدار قانون التعاون االنتاجى ، ١٩٧٥ لسنة ١١٠االستهالكى ، 

 . قانون االستثمار 

 :  ـ يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلى ١٩مادة  

 . اال يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب العضوية ) أ ( 

 . اال يكون محجورا عليه ) ب( 

 . اال يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى او صناعى او زراعى أو خدمى ) جـ( 

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من  

 . يكون مالكا او حائزا الكثر من ثالثة افدنه 

اال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة )  د(  

 . بالشرف أو االمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين 

 باحدى المهن او األعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى أن يكون عامال مشتغال) هـ( 

 . تضمه النقابة العامة 

 . اال يكون منضما إلى نقابة عامة اخرى ولو كان يمارس اكثر من مهنة ) و ( 

 ـ يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة اذا كانت قد انقضت عليه ٢٣مادة  

سنة على األقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خالل مدة 

 . تعطله 

ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو االحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية  

 . االحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة 

قانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن ال 

 . الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى ، الحق فى االنتخاب او الترشيح للمنظمات النقابية

وفى جميع األحوال يستكمل عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب  

 . فيها 

 ـ تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التى تعدها النقابة العامة العضائها ٢٤مادة "  

اجازة دراسية بأجر كامل ، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل او الخارج اجازة 

 . خاصة بأجر كامل 

ويحدد بقرار من الوزير المختص باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات العمال الشروط  

ها فى الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية وفى المهام النقابية ، كما واألوضاع التى يجب توافر

يحدد هذا القرار الحد األقصى ألفراد المنشأة الذين يحق لهم االفادة من الحكام المنصوص عليها 

 . فى الفقرة السابقة خالل العام الواحد 

ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو فى مهمة نقابية  

جميع العالوات والبدالت ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت االنتاج كما لو كان يؤدى العمل 

 . فعال 
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 ـ اليجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اال بقرار يصدر بإغلبية ٢٥مادة  

الحكام هذا القانون أو لوائح ثلثى أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة وذلك فى حالة مخالفته 

 . األنظمة األساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف االخالقى 

ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس ادارة النقابة اخطاره كتابة فى محل اقامته بما  

هو منسوب اليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه 

بعد أسبوعين على األقل من تاريخ تسجيل الكتاب ، فاذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر 

 . مقبول أو امتنع عن االدالء بأقواله جاز االستمرار فى تحقيق واتخاذ اجراءات الفصل 

 ـ لمجلس ادارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس ادارة ٢٦مادة  

نقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس اإلدارة بوقف عضو مجلس ادارة اللجنة ال

اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابى اذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحة النظام 

 . االساسى أو المالى أو ميثاق الشرف األخالقى 

ولمجلس ادارة النقابة العامة ان يطلب من مجلس ادارة االتحاد العام وقف عضو مجلس  

ادارة النقابة العامة الذى يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، 

ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس ادارة االتحاد العام ، ويجب على مجلس ادارة النقابة 

التحقق من ارتكاب العضو المطلوب ايقافه العامة أو مجلس ادارة االتحاد العام ، حسب األحوال ، 

 . للمخالفة المنسوبة اليه ، واتخاذ قرار بشأنه خالل شهرين على األكثر من تاريخ اخطاره بذلك 

ولمجلس ادارة االتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضائه بوقف من يرتكب من  

أعضاء المجلس مخالفة ألحكام هذا القانون او الئحة النظام االساسى او المالى او ميثاق الشرف 

 . االخالقى 

 ـ يجب على مجلس ادارة النقابة العامة أو مجلس ادارة االتحاد العام لنقابات ٢٧مادة  

العمال ، حسب األحوال ، أن يعرض أمر عضو مجلس االدارة الموقوف طبقاً للمادة السابقة على 

جتماع لها بالنسبة لعضو مجلس ادارة اللجنة النقابية أو الجمعية العمومية للنقابة العامة فى أول ا

النقابة العامة ، وعلى الجمعية العمومية لالتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس ادارة االتحاد ، وذلك 

 . التخاذ ما تراه مناسبا فى شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله 

يجب اخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه او بفصله من ) فقرة أولى  ( ٢٨مادة  

المنظمة النقابية واسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ 

 . صدوره 

 ـ الجمعية العمومية للنقابة العامة او االتحاد العام حسب االحوال هى السلطة ٣٠مادة  

للقواعد واالحكام التى يحددها النظام العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا 

 : االساسى لكل منها بما يلى 

 . اعتماد الئحة النظام االساسى وميثاق الشرف االخالقى ) أ  (  

 . اعتماد النظام المالى واللوائح االدارية ) ب ( 
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 . اعتماد الموازنة والحساب الختامى ) جـ ( 

اصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس االدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى ) د (  

من ) ٢٧(من هذا القانون أو بحسب الثقة او الفصل طبقا لنص المادة ) ٢٦(طبقا لنص المادة 

 . هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية 

د العام حسب ويجب ان تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية لالتحا 

 . األحوال اجتماعا عاديا مرة واحدة على األقل فى السنة 

ويجوز ان تعقد الجمعية العمومية السباب طارئة بناء على طلب ررئيس مجلس ادارة  

النقابة العامة أو االتحاد العام حسب األحوال أو ثلثى أعضاء المجلس المذكور أو ثلت أعضاء 

 . الجمعية العمومية 

تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة اعضائها الذين ) : فقرة أولى  ( ٣١مادة  

مضى على عضويتهم بها سنة على األقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد 

 . الجمعية العمومية 

 :  ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة منظمة نقابية ما يلى ٣٦مادة  

 . ان يكون بالغا سن الرشد كامل األهلية ) أ (  

 . ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة ) ب( 

 . انقضاء سنة على عضويته بالنقابة ) جـ( 

أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية اذا كان الترشيح لعضوية مجلس ) د ( 

ادارة اللجنة النقابية ، فاذا كان الترشيح للمنظمة النقابية األعلى يشترط ان يكون قد أمضى دورة 

 . نقابية سابقة عضوا بمجلس ادارة المنظمة النقابية األدنى 

 : اال يكون من بين الفئات اآلتية ) هـ ( 

ـ العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى ١ 

 . القطاع الخاص وذلك خالل فترة مباشرتهم هذه السلطات 

ـ العاملين الشاغلين الحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات االدارة المحلية ٢ 

والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات االقتصادية واالجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة 

وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام والعاملين بالقطاع االستثمارى والمشترك 

 . والقطاع التعاونى وعمال الزراعة 

ويظل العضو الذى أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها  

عضوا بمجلس ادارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية عند شغله الحدى 

ا فى مستواها ممن الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم او االدارة العامة وم

 . ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء

ـ رؤساء وأعضاء مجالس ادارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس ٣ 

 . االدارة المنتخبين 



 ٨٠٥

اال يكون عامال مؤقتا او معارا او منتدبا او مكلفا او مجندا او فى اجازة خاصة بدون ) و ( 

 " . مرتب ، ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس االدارة بعد انتخابه 

 ـ مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميالدية تبدأ من ٤١مادة  

 . تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس ادارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية

قتراع السرى المباشر خالل الستين يوما ويجب اجراء االنتخابات لتجديد هذه المجالس باال 

االخيرة من الدورة النقابية على األكثر ، ويراعى توحيد مواعيد اجراء االنتخابات بالنسبة لكل 

مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح واالنتخاب تحت اشراف لجان يرأسها أعضاء 

من الهيئات القضائية بدرجة قاض او ما يعادلها على األقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب 

 . الوزير المختص 

وتحدد مواعيد واجراءات الترشيح واالنتخابات لمجالس ادارة المنظمات النقابية بقرار  

 . يصدر من الوزير المختص بعد موافقة االتحاد العام لنقابات العمال 

نقابية ألى سبب يحل محله  ـ اذا خال محل أحد أعضاء مجلس ادارة المنظمة ال٤٢مادة  

 . المرشح التالى له فى عدد األصوات 

واذا كان أعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى  

مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف حسب حجم العضوية فى المنظمة النقابية 

وذلك طبقا للشروط واألوضاع التى يصدر بها قرار من االتحاد العام لنقابات العمال المشار اليه 

 . من هذا القانون ) ٧(فى المادة 

 ـ مع عدم االخالل بما نصت عليه المادة السابقة اذا قل عدد أعضاء مجلس ٤٣مادة  

ادارة المنظمة النقابية ألى سبب عن النصف اعتبر المجلس منحال بقوة القانون ، وفى هذه 

س ادارة المنظمة النقابية األعلى اختصاصات المجلس المنحل ، وله تشكيل الحالة يتولى مجل

لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة ، ويجب على مجلس ادارة المنظمة النقابية 

االعلى دعوة الجمعية العمومية خالل مدة ستة أشهر ، من تاريخ اعتبار مجلس ادارتها منحال، 

 . " . النتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه 

 ـ يضع االتحاد العام لنقابات العمال الئحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية فى ٦٢مادة  

 . عملها ونشاطها المالى وتصدر هذه الالئحة بقرار من الوزير المختص 

ظيم النقا بى ويجب ان تتضمن هذه الالئحة نسب توزيع االشتراك على مستويات التن 

 : واالغراض التى تصرف حصيلته فيها ، وذلك على النحو التالى 

 . لالتحاد العام  % ١٠ 

 . مقابل خدمات مركزية ومصروفات ادارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها % ٢٥ 

 . احتياطى قانونى  % ٥ 

للجان النقابية للصرف منها على االلتزامات واالعانات التى تحددها الئحة النظام  % ٦٠ 

 . منها % ٢٠األساسى وبشرط عدم تجاوز المصروفات االدارية 
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 . وللنقابة العامة تقديم الدعم المالى للجان النقابية طبقا لظروفها  

 ـ مع عدم االخالل برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى هذا ٦٥مادة  

 العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على القانون تباشر النقابات العامة واالتحاد

 . المنظمات النقابية لها وفى سبيل ذلك ان تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل 

 . ويباشر االتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات  

ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية اخطار وزارة القوى العاملة  

والتشغيل بكافة التقارير المالية ، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل 

والسلطة المختصة فور اكتشاف اية مخالفة تشكل جريمة تزوير فى اوراق المنظمة أو تبديد أو 

 . اختالس ألموالها 

وقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ وفى هذه الحالة ي 

ويستمر هذا االيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم اقامة الدعوى أو يصدر الحكم 

 . ببراءة العضو مما نسب اليه 

 ـ يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات ٦٨مادة  

النقابية ومؤسساتها ، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ ازالة المخالفات 

الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مع النقابات العامة واالتحاد العام والعمل على ازالة 

 . أية مخالفات ألحكام هذا القانون 

 ) المادة الثانية (

 مادة ١٩٧٦ لسنة ٣٥ة الصادر بالقانون رقم تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالي 

 :  مكررا ، نصها االتى ٧١جديدة برقم 

 مكررا ـ فى حالة الغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية لسبب ٧١مادة  

من األسباب التى نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية األعلى ويتولى 

مجلس ادارة المنظمة األعلى التصرف فى هذه األموال والممتلكات طبقا ألحكام القانون والالئحة 

 . وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها 

ويستثنى من ذلك حالة الغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج  

ئول أموالها ومملتكاتها فى هذه الحالة المنشأة التى بها مقر المنظمة النقابية فى منشأة أخرى فت

إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتولى مجلس ادارتها التصرف 

 . فيها طبقا ألحكام القانون والالئحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين اليها 

 ) المادة الثالثة (

 لسنة ٣٥ من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٤٧ ، ١٦تلغى المادتان  

١٩٧٦ . 

 

 



 ٨٠٧

 ) المادة الرابعة (

 ) ١٩٩٥ -١٩٩١(تسرى فى شأن مستويات المنظمات النقابية للدورة النقابية الحالية  

 . من هذا القانون ) ٤١(المدة المنصوص عليها فى الفقرة االولى من المادة 

 ) المادة الخامسة ( 

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م١٩٩٥ مارس سنة ٢٩الموافق ( هـ ١٤١٥ شوال سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٨٠٨

  ١٩٩٥ لسنة ١٣قانون رقم 

  بتفويض ١٩٧٤ لسنة ٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون 

  (*)فى مجال االنتاج الحربى 

 ـــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى( 

الجمهورية فى اصدار  بتفويض رئيس ١٩٧٤ لسنة ٤٩يستمر العمل بأحكام القانون رقم  

قرارات لها قوة القانون فى مجال االنتاج الحربى لمدة ثالث سنوات من تاريخ انتهاء مدة 

 ٤٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٥التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .  المشار اليها ١٩٧٤لسنة 

 ) المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) هـ ١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٦الموافق ( م ١٩٩٥ أبريل سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  . ١٩٩٥ أبريل سنة ١٧فى ) مكرر  ( ١٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٠٩

  ١٩٩٥ لسنة ١٤قانون رقم 

 ١٩٨٨ لسنة ١٤١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*) الصيفى فى شأن تقرير نظام التوقيت

 ـــــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى ( 

 فى شأن تقرير نظام ١٩٨٨ لسنة ١٤١يستبدل بنص المادة االولى من القانون رقم  

 : للتوقيت الصيفى النص اآلتى 

اعتبارا من يوم الجمعة األخير من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس األخير من شهر "  

سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب 

 " . التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة 

 ) المادة الثانية (

 .تاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى ل 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) هـ ١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٦الموافق ( م ١٩٩٥ أبريل سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

 حسنى مبارك

                                                           
  . ١٩٩٥ أبريل سنة ١٧فى ) مكرر  ( ١٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨١٠

  ١٩٩٥ لسنة ١٥قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 ايه وشركة فينكس . وشركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس 

 ريسورسيز كمبانى اوف ايجبت 

 وشركة سامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية 

 االلتزام الموقعة بموجب القانون 

  للبحث ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢ المعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٩رقم 

 ء مصر الغربية عن البترول واستغالله فى منطقة خالدة بصحرا

 ـــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (
يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول  

ايه وشركة فينكس ريسورسيز كمبانى أوف ايجبت وشركة . اكسبلورسيون ايخبتو اس 
 ١٩٨١ لسنة ٩سامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة خالدة بصحراء ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢المعدل بالقانون رقم 
 . مصر الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (
ون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من تك 

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 
 ) المادة الثالثة (

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

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  



 ٨١١

  ١٩٩٥ لسنة ١٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 ايه . وشركة كريتى أويل اندجاز اس 

  بتسعير الغاز الواردة على تعديل النصوص الخاصة

  ١٩٨٩ لسنة ١٤فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله 

 فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل  

ايه على تعديل  النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة . اندجاز اس 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة برج ١٩٨٩ لسنة ١٤بموجب القانون رقم 

 . بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة العرب 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 )  م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 ٨١٢

  ١٩٩٥ لسنة ١٧قانون رقم 

 امة للبترول بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية الع

 ايه .للبترول وشركة ربسول اكسبلورسيون ايختبواس

 وشركة بنزاويل ايجيبت انك 

 واستغالله فى منطقة جنوب شرق خليج السويس 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

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

انك فى شأن البحث عن البترول . ايه وشركة بنزاويل ايجبت . اكسبلورسيون ايخبتو اس 

 . واستغالله فى منطقة جنوب شرق خليج السويس ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 ) المادة الثانية (

الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من تكون للقواعد واالجراءات  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق . ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ( 

 

 

 



 ٨١٣

  ١٩٩٥ لسنة ١٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة اموكو للزيت مصر فى شأن البحث 

 كة البحرية بخليج السويس عن البترول واستغالله فى منطقة شرق تان

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت  

مصر فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس ، 

 . وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 )  م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 ٨١٤

  ١٩٩٥ لسنة ١٩قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ماراثون للبترول مصر ـ المحدودة 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة المنزلة 

 بدلتا النيل 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

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

للبترول مصر ـ المحدودة فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة المنزلة بدلتا النيل ، 

 . وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 )  م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨برئاسة الجمهورية فى صدر  

 



 ٨١٥

  ١٩٩٥ لسنة ٢٠قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة كومى نفط وشركاه فى شأن البحث عن البترول واستغالله 

 فى منطقة غرب االسماعيلية بشرق الدلتا 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كومى نفط  

ية بشرق الدلتا ، وفقا وشركاه فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب االسماعيل

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 )  م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 ٨١٦

  ١٩٩٥ لسنة ٢١قانون رقم 

 يئة المصرية العامة للبترول بالترخيص لوزير البترول فى االتفاق مع اله

 وشركة اركو جنوب النيل انك وشركة تكساكو لالستكشاف وادى النيل انك 

 على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية االلتزام الموقعة 

  فى شأن البحث عن البترول واستغالله ١٩٩٢ لسنة ٥بموجب القانون رقم 

 فى منطقة اسيوط ـ صعيد مصر 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

يرخص لوزير البترول فى االتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اركو جنوب  

ة بتسعير الغاز النيل انك وشركة تكساكو لالستكشاف وادى النيل انك على تعديل النصوص الخاص

 فى شأن البحث عن ١٩٩٢ لسنة ٥الوادرة فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 .البترول واستغالله فى منطقة اسيوط ـ صعيد مصر وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق .( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

.( 

 



 ٨١٧

  ١٩٩٥ لسنة ٢٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 ) ايجبت ( وشركة اوكسيدنتال ايجبت انك وشركة كوبلكس 

 ليمتد وشركة كيبر اكسبلوريشن لميتد 

 لضم منطقة اتفاقية إلى منطقة اتفاقية االلتزام 

  ١٩٩٢ لسنة ١١٤الموقعة بموجب القانون رقم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله 

 فى منطقة غرب عش المالحة بالصحراء الشرقية 

 ـــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (
التعاقد  مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اوكسيدنتال يرخص لوزير البترول فى  

ليمتد وشركة كيبر اسكبلوريشن ليمتد لضم منطقة اتفاقية ) ايجبت ( ايجبت انك وشركة كوبلكس 
 فى شأن البحث عن ١٩٩٣ لسنة ١١٤إلى منطقة اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

البترول واستغالله فى منطقة غرب عش المالحة بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط 
 . المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (
تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 
 ) المادة الثالثة (

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

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل  سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

  ١٩٩٥ لسنة ٢٣قانون رقم 

  (*)بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة 

 ـــــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
                                                           

  . ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٠فى ) تابع  ( ١٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨١٨

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

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

ذا التاريخ والتعتبر هذه  أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ه٣٠/٦/١٩٩٥منهم فى 

 . العالوة جزءا من األجر األساسى للعامل ، والتخضع ألية ضرائب أو رسوم 

 . ويصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصة  

 ) المادة الثانية (

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

العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز االدارى للدولة أو بوحدات االدارة المحلية 

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

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

 . العامة والربط الثابت 

 ) المادة الثالثة (

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

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما ١٩٩٥تتقرر اعتبارا من أول يوليو 

 : يأتى 

 

 

ـ اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العالوة الخاصة ، فاذا كانت هذه العالوة ١ 

 . أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

ـ اذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت الزيادة ٢ 

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

 ) المادة الرابعة(

تضم العالوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى األجور األساسية للخاضعين ألحكامة اعتبارا  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر ٢٠٠٠من أول يوليو سنة 

لوظيفته أو منصبه ، واليترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العالوات الدورية أو 

االضافية أو التشجيعية أو عالوات الترقية طبقا لألحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك 

 . بافتراض عدم ضم هذه العالوة 

ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه . والتخضع العالوة المضمومة ألية ضرائب أو رسوم  

  . ١٩٩٥ول يوليو سنة المادة من يعين اعتبارا من أ

 ) المادة الخامسة(



 ٨١٩

التخضع للضرائب والرسوم العالوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من  

  . ٣٠/٦/١٩٩٥من األجر األساسى للعامل فى % ١٠ وبما اليجاوز ١٩٩٥أول يوليو سنة 

 )المادة السادسة(

  ١٩٩٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م١٩٩٥ أبريل سنة ١٩الموافق ( هـ ١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٨٢٠

  ١٩٩٥ لسنة ٢٤قانون رقم 

  (*)بزيادة المعاشات 

 ـــ

 باسم الشعب 

 الجمهورية رئيس 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا ١/٧/١٩٩٥اعتبارا من % ١٠تزاد بنسبة  

 : ألحكام القوانين التالية 

 .  فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية١٩٦٤ لسنة ٧١ـ القانون رقم ١ 

 .  باصدار قانون التأمين االجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ـ القانون رقم ٢ 

 فى شأن التأمين االجتماعى على أصحاب االعمال ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ـ القانون رقم ٣ 

 . ومن فى حكمهم 

 باصدار قانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين ١٩٧٨ لسنة ٥٠ـ القانون رقم ٤ 

 . بالخارج 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر ١٩٨٠نة  لس٩٣ ـ القانون رقم ٥ 

  . ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

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

 : يأتى 

ـ تحسب الزيادة على اساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب ١ 

  . ٣٠/٦/١٩٩٥المعاش والزيادات واالعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 : يراعى ما يأتى 

 . يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش األجر األساسى ) أ (  

 . ساسه الزيادة التعتبر اعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أ) ب ( 

ـ يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى ٢ 

 . وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 . ـ تستحق الزيادة باالضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش ٣ 

 . ـ تستحق الزيادة باالضافة إلى الحدود القصوى للمعاش ٤ 

                                                           
  . ١٩٩٥ أبريل سنة ٢٠فى ) تابع  ( ١٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٢١

ـ تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ٥ 

ومن فى حكمهم وقانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما 

 . باالضافة إلى الحد األقصى للجمع بين المعاش والزيادات واالعانات 

) ٣(بة المنصوص عليها فى الجدول رقم  ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة األنص٦ 

المرافق لقانون التأمين االجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

 واستثناء من األحكام السابقة التستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى ٣٠/٦/١٩٩٥فى 

 . الذى لم يؤد إلى انهاء الخدمة 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 ) المادة الثانية (

يضاف لمعاش األجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون  

 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه ١/٧/١٩٩٥ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

يمة هذه العالوة ، من ق% ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٥العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من 

 : وذلك متى توافرت الشروط اآلتية 

ـ ان يكون استحقاق المعاش لحاالت بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص ١ 

 . من قانون التأمين االجتماعى المشار اليه  ) ١٨(عليها فى المادة 

ـ ان يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العالوة المشار اليها ٢ 

 : ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى 

 

تحسب قيمة الزيادة على اساس قيمة العالوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه ) أ (  

األساسى المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار اليه وذلك بما اليتجاوز الحد األقصى 

  . ٣٠/٦/١٩٩٢ألجر االشتراك المشار اليه فى 

 . تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش ) ب( 

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين االجتماعى المشار اليه وكان ) جـ( 

قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر 

 . استحق أفضل الزيادتين 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 )المادة الثالثة(

  . ١٩٩٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من يوليو سنة  

 . وينفذ كقانون من قوانينها . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  
 )  م١٩٩٥ ابريل سنة ١٩افق المو (١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٨٢٢

  ١٩٩٥ لسنة ٢٥قانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكرية 

 وتعديل بعض احكام قانون التقاعد 

  (*)والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدرناه  

 )المادة األولى(

 وفقا ألحكام القانون رقم ٦/١٩٩٥ / ٣٠المعاشات المستحقة فى % ) ١٠(تزاد بنسبة  

 .  فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥ لسنة ٩٠

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

 : يأتى 

مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين ـ تحسب الزيادة على أساس ١ 

من معاش الراتب األصلى واعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا اعانة العجز الكلى 

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

 . أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

ـ يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش األصلى مضافا ٢ 

اليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما اليجاوز الزيادة المقررة 

 والقرارات ١٩٧٥ لسنة ٧٩للمعاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 . المنفذة له 

 . ـ تستحق هذه الزيادات باالضافة للحدين األدنى واألقصى للمعاش ٣ 

ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى ٤ 

٣٠/٦/١٩٩٥ .   

ـ تستبعد اعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ٥ 

عند توزيع أو رد المعاش ) ١( من المجموع المشار اليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥

 . على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 ) المادة الثانية (

 بتعديل أحكام قانون التقاعد ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 :  النص اآلتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠ للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم والتأمين والمعاشات

                                                           
  . ١٩٩٥ أبريل سنة ٢٠ فى )تابع  ( ١٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٢٣

من ) ١(المادة الثانية ـ يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة "  

 نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 : شهريا من البدالت والعالوات اآلتية % ٩

 . بدل طبيعة العمل ) أ (  

 . بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة المركزية ) ب ( 

  .١/٦/١٩٩١ اعتبارا من١٩٩١ لسنة ١٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) جـ ( 

  . ١/٧/١٩٩٢ اعتبارا من١٩٩٢ لسنة ٢٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) د (  

 .١/٧/١٩٩٣ اعتبارا من١٩٩٣ لسنة ١٧٨العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) هـ ( 

 . ١/٧/١٩٩٤ اعتبارا من١٩٩٤ لسنة ٢٠٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) و ( 

  . ١/٧/١٩٩٥العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) ز ( 

واليجوز أن يجاوز مجموع البدالت والعالوات المشار اليها الحد األقصى ألجر االشتراك  

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

والقرارات المنفذة له ، والتدخل البدالت المشار اليها فى حساب الحد األقصى للراتب المستقطع 

 والمعاشات للقوات من قانون التقاعد والتأمين) ٢(عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 . المسلحة

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها معاشا اضافيا يعادل  
4
5

البدالت 

والعالوات المذكورة ، واليستحق هذا المعاش االضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه أو بسبب 

تأديبى أو جنائى ، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية ، أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة ، أو لعدم 

توافر شروط األهلية للترقى ، أو لالستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية ، أو لدواعى 

 . الصالح العام ، أو فقد الجنسية 

 : ويراعى فى منح هذا المعاش اآلتى 

فى البندين أ ، ب ـ عدم تجاوز المعاش االضافى المستحق عن البدالت المنصوص عليها ١ 

الحد األقصى لمعاش األجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى والقرارات 

 . المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية 

) ز(إلى ) ج (ـ يستحق المعاش االضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من ٢ 

 ) . ١(دون التقيد بالحد األقصى المنصوص عليه فى البند 

وتسرى فى شأن المعاش االضافى كافة األحكام  المقررة فى شأن المعاش األساسى ، وذلك  

 . عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش 

واليدخل المعاش االضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون  

 . المعاشات للقوات المسلحة التقاعد والتأمين و

 ) المادة الثالثة ( 



 ٨٢٤

  ٣٠/٦/١٩٩٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .  م١٩٩٥ أبريل سنة ١٩الموافق ( هـ ١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٨٢٥

  ١٩٩٥ لسنة ٢٦قانون رقم 
 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة 
  ١٩٨٠ لسنة ١١٢وفقا ألحكام قانون الضمان االجتماعى والقانون رقم 

  (*)وقانون نظام التأمين االجتماعى الشامل 
 ــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : ناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدر 
 ) المادة االولى (

المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا % ) ٢٠( بواقع ١/٧/١٩٩٥يزاد اعتبارا من  
 بإصدار قانون الضمان االجتماعى وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه ١٩٧٧ لسنة ٣٠للقانون رقم 
 . إلى الجنيه 

 ) المادة الثانية (
المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا % ) ٢٠( بواقع ١/٧/١٩٩٥يزاد اعتبارا من  

 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 
االجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا 

 . اليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه 
 )ثالثة المادة ال(

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين االولى والثانية  
 )المادة الرابعة(

  .١٩٩٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٥ أبريل سنة ١٩الموافق ( هـ ١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 

  ١٩٩٥ لسنة ٢٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام القانون 

  فى شأن تحديد ١٩٩٠ لسنة ٢٠٦رقم 

 (*)الدوائر االنتخابية لمجلس الشعب 

 ــــ

 باسم الشعب 

                                                           
  . ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٠فى ) تابع  ( ١٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
  ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٠فى ) تابع  ( ١٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٢٦

 رئيس الجمهورية 

 : التى نصه ، وقد اصدرناه قرر مجلس الشعب القانون ا 

 ) المادة االولى (

يعدل نطاق ومكونات الدوائر االنتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق  

 فى شأن تحديد الدوائر االنتخابية لمجلس الشعب ، على الوجه ١٩٩٠ لسنة ٢٠٦بالقانون رقم 

 . المبين بالجدول المرفق بهذا القانون 

 ) المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٥ أبريل سنة ١٩الموافق ( هـ ١٤١٥ ذو القعدة سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٨٢٧

 ومكونات جدول تعديل نطاق 

 بعض الدوائر االنتخابية لمجلس الشعب 

 ــــ

الدائرة التاسعة ، ومقرها مركز شرطة منوف ومكوناتها االدارية مدينة منوف ومدينة  

 : سرس الليان وبعض قرى مركز منوف 

 ـ مدينة سرس الليان ٢ ـ مدينة منوف١

 ـ منشية سلطان ٤ ـ مدينة السادات ٣

 ـ سينجرج ٦ ـ غمرين ٥

 ـ الحامول ٨ ـ تتا ٧

 ـ شبرا بلولة ١٠ ـ كفر العامرة ٩

 ـ كفر شبرا بلولة ١٢ ـ العامرة ١١

 ـ الكوم األحمر ١٤ ـ ميت ربيعة ١٣

 ـ برهيم ١٦ ـ كفر رماح ١٥

 ـ بالمشط ١٨ ـ منشأة غمرين ١٧

 ـ جزى ٢٠ ـ كفر بالمشط ١٩

 ـ شبشير طمالى ٢٢ ـ طمالى ٢١

 ـ كفر داود ٢٤ ـ دبركى٢٣

 ـ عزبة الطرانة ٢٦ ـ الطرانة ٢٥

 ـ الخطاطبة ٢٨ ـ منشأة سرورى ٢٧

 ـ األخماس ٣٠ ـ ابو نشابة ٢٩

الدائرة الثالثة عشر ومقرها مركز شرطة وادى النطرون ومكوناتها االدارية مدينة وقرى  

 : مركز شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز كوم حمادة

 ـ الجعار ٢ ـ  مدينة وادى النطرون ١

 ـ بنى سالمة ٤ ـ كفر داود ٣

 ـ واقد ٦ ـ الحمراء ٥

 ـ الزعفرانى ٨ ـ منشأة ابو راية ٧
 ـ البريجات ١٠ ـ شبرا أوسيم ٩
 ـ دمشلى ١٢ ـ علقام ١١
 ـ احمد عرابى ١٤ ـ بدر ١٣
  ـ عبد الحميد أبو زيد ١٦ ـ نبيل الوقاد ١٥
 ـ عمر شاهين ١٨ ـ ام صابر ١٧
 عبد المجيد مرسى ـ ٢٠ ـ عمر مكرم ١٩
 ـ كوم شريك ٢٢ ـ صالح الدين ٢١



 ٨٢٨

 ـ ابو الخاو ٢٤ ـ الطيرية ٢٣
 ـ مغنيين ٢٦  الصواف٢٥

الدائرة االولى ومقرها قسم شرطة قنا ومكوناتها االدارية جميع مكونات قسم شرطة قنا  

 . وبعض قرى مركز قنا 

 ـ القناوية ٢ ـ قسم قنا ١ 
 ـ الشيخ عيسى ٤ ـ المخادمة ٢
 ـ أوالد عمرو ٦ ـ األشراف البحرية ٥
 ـ الحجيرات ٨ ـ الغوصة ٧
 ـ الطوابية ١٠ ـ جزيرة الطوابية ٩
 ـ الترامسة ١٢ ـ دندرة ١١
 ـ الصالحية ١٤ ـ الجبالو١٣
 ـ شياخة حاجر قنا ١٦ ـ االشراف الشرقية ١٥
رطة القصير ومرسى الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة القصير ومكوناتها االدارية قسم ش 

 : علم وسفاجة ، الشالتين ، وحاليب 
 ـ شياخة العونية والفواخير ٢ ـ شياخة القصير ١
 ـ شياخة حمضات وابو قندب ٤ ـ شياخة العطشان والقرع ٣
 ـ شياخة الحمراوين ٦ ـ شياخة البيضا والنخيل ٥
 ـ حماطة وابو غصون ٨ ـ شياخة مرسى علم ٧
 ـ حاليب ١٠ ـ الشالتين ٩

 ـ شياخة سفاجة ١٢ ـ الشيخ الشاذلى ١١

  ـ شياخة ام الحويطات ١٣



 ٨٢٩

  (*) ١٩٩٥ لسنة ٢٨قانون رقم 

  ٩٥/١٩٩٦باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 

  ) ٩٦/١٩٩٧ ـ ٩٢/١٩٩٣(السنة الرابعة من الخطة الخمسية 

 ـــــ

 باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 : القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب  

 ) المادة األولى (

تعتمد االهداف العامة لالطار العام التفصيلى لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام  

  . ٩١/١٩٩٢ وبأسعار ١٩٩٥/ ٩٤ وفقا للمعدالت التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٥/١٩٩٦

على % ٥ر٤، % ٥ر٣ينمو كل من االنتاج والناتج المحلى بتكلفة عوامل االنتاج بمعدل  

 ) ١(الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 % . ٤ر٠ـ االستهالك النهائى الخاص ينمو بمعدل  

 % . ٦ر٤ـ االستهالك النهائى الحكومى ينمو بمعدل  

 % . ٤ر٣ـ االستهالك النهائى الكلى ينمو بمعدل  

 ) المادة الثانية (

 مليار ٤١ر٩ بمجموع قدره ٩٥/١٩٩٦ى االستخدامات االستثمارية بخطة عام يعتمد اجمال 

 مليار جنيه استثمارات للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية ١٣ر٩جنيه منه 

 لسنة ٢٠٣ مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون ٢ر٢والهيئات االقتصادية 

 مليار جنيه لقطاع األعمال العام والخاص والتعاونى وذلك على النحو الموضح ٢٥ر٨ ، ١٩٩١

 ) . ٢(بالقائمة

 

 

 ) المادة الثالثة (

تقوم جهات االسناد التابعة للجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

مار القومى ، ويتولى بنك االستث٩٥/١٩٩٦االقتصادية بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها لعام 

توفير التمويل الالزم فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح 

 ) . ٣(بالقائمة

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات بنك  

االستثمار القومى الموارد االستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع 

  . ٣٠/٦/١٩٩٥البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

                                                           
  . ١٩٩٥ مايو سنة ١٤ فى ١٩ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٣٠

 . وتعتبر اصول شركات قطاع األعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق البنك لديها  

 ) المادة الرابعة (

يجوز لبنك االستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة البنك اتاحة  

 وتسوية ١٩٩٧ / ٩٦، ٩٢/١٩٩٣فعات المقدمة الالزمة لمشروعات الخطة الخمسية التمويل للد

المستحقات عن األعمال التى تمت خالل سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خالل سنوات التنفيذ ، 

وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر االخرى لتمويل االستثمار لجهات االسناد أو عجز 

سيولتها وذلك خصما على االعتمادات االجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك االستثمار القومى 

ويجوز للبنك تدبير موارد اضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى  . ٩٥/١٩٩٦

 . لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 ) المادة الخامسة (

 مليون جنيه لالسكان الشعبى ٥٦٥يه منها  مليون جن٧٠٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

ويجوز لوزيرى التخطيط % ٦ر٠وذلك بأسعار فائدة ميسرة ) ٤(وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

 . والمالية تخصيص االحتياطى والمناقلة وفقا لالحتياجات التى يسفر التنفيذ عنها 

 

 )المادة السادسة(

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع او تضمن  

 والتى يأذن ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(حساب بنك االستثمار القومى وفقا للمادة 

 . البنك بالصرف منها لتمويل االستخدامات االستثمارية العامة 

 ) المادة السابعة(

انات الواردة عن خطة تفصل أهداف الخطة وفقا لالطار الوارد بمواد هذا القانون والبي 

 .  فى مجلديها باعتبارهما العناصر التفصيلية لها ٩٥/١٩٩٦

 )المادة الثامنة(

تعتبر االعتمادات االستثمارية لموازنات الجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية  

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣واالقتصادية والوحدات االقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

الخاص بالشركات القابضة والتابعة وحدة واحدة واليتطلب النقل من جهة اسناد إلى أخرى 

أو من " استصدار قانون وانما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط 

اذا كان النقل من جهة اسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير " يفوضه 

 . ة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط فى غير ذلك وبموافق

وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا اليتجزأ منه وتسرى على الهيئات  

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣االقتصادية والوحدات االقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

الخاص بالشركات القابضة والتابعة ، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة 

العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز االدارى ووحدات االدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق 



 ٨٣١

التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق باالستخدامات االستثمارية 

 . بالمجلد الثانى من هذه الخطة 

 )المادة التاسعة(

يجوز بناء على طلب الوزير المختص ان يستبدل باحد المشروعات الواردة بالخطة  

مشروعا اخر واضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة الغراض 

االستثمار او من الحسابات ذات االغراض الخاصة او من الموارد االضافية التى يوفرها بنك 

االستثمار القومى أو قروض او تسهيالت أو منح محلية وخارجية اضافية وذلك فى حدود اطار 

الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار بنك االستثمار 

 . القومى ووزير المالية بذلك 

 ) المادة العاشرة (

  . ١٩٩٥ به اعتبارا من أول يوليو سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).  م ١٩٩٥ أبريل سنة ٢٣الموافق (هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حنسى مبارك



 ٨٣٢

 

  ١٩٩٥ لسنة ٢٩قانون رقم 

 ٠ ٩٥/١٩٩٦بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

 بمبلغ ٩٥/١٩٩٦قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

يونا فقط وقدره واحد وسبعون الفا وستمائة وواحد وثمانون مل(  جنيه ٧١ر٦٨١ر٩٤٠ر٢٠٠

 " . وتسعمائة وأربعون الفا ومائتا جنيه 

فقط وقدره (  جنيه ٦٥ر٢٣٣ر١٨٩ر٢٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

 ). خمسة وستون الفا ومائتان وثالثة وثالثون مليونا ومائة وتسعة وثمانون الفا ومائتا جنيه 

 ) المادة الثانية (

 وفقا لما هو وارد ٩٥/١٩٩٦وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول رقم 

 : االستخدامات الجارية : اوال 

 بمبلغ ٩٥/١٩٩٦قدرت االستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

نا فقط وقدره ستة وخمسون الفا وأربعمائة وثمانون مليو(  جنيه ٥٦ر٤٨٠ر٤٦٦ر٠٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) وأربعمائة وستة وستون ألف جنيه 

 : جملة الباب األول ) أ ( 

فقط وقدره خمسة عشر الفا وثمانمائة وستة (  جنيه ١٥ر٨١٦ر٠٣٥ر٠٠٠االجور بمبلغ  

 ) . عشر مليونا وخمسة وثالثون الف جنيه 

 

 : جملة الباب الثانى ) ب(

فقط وقدره ( جنيه ٤٠ر٦٤٤ر٤٣١ر٠٠٠النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ  

 ) . أربعون الفا وستمائة وأربعة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وثالثون الف جنيه 

 ثانيا االستخدامات  الرأسمالية 

 ١٥ر٢٠١ر٤٧٤ر٢٠٠ بمبلغ ٩٥/١٩٩٦قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

ف ومائتان وواحد مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون الفا ومائتا فقط وقدره خمسة عشر ال(جنيه 

 : موزعة على البابين التاليين) جنيه

                                                           
  . ١٩٩٥ مايو سنة ١٤ فى ١٩ الجريدة الرسمية ـ العدد ٠



 ٨٣٣

 : جملة الباب الثالث ) أ ( 

فقط وقدره سبعة االف (  جنيه ٧ر٧٣٤ر٨١٢ر٠٠٠االستخدامات االستثمارية بمبلغ  

 ). وسبعمائة واربعة وثالثون مليونا وثمانمائة واثنا عشر الف جنيه 

 : جملة الباب الرابع ) ب(

فقط وقدره سبعة االف واربعمائة (  جنيه ٧ر٤٦٦ر٦٦٢ر٢٠٠التحويالت الرأسمالية بمبلغ  

 ) المادة الثالثة ) . (وستة وستون مليونا وستمائة واثنان وستون الفا ومائتا جنيه 

د بالجدول  وفقا لما هو وار٩٥/١٩٩٦وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(رقم 

 : االيرادات الجارية : اوال 

 ٩٥/١٩٩٦قدرت االيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ستون الفا وثالثمائة وستة عشر مليونا ومائة (  جنيه ٦٠ر٣١٦ر١٦٩ر٠٠٠بمبلغ

 : موزعة على البابين التاليين ) وتسعة وستون الف جنيه 

 : جملة الباب األول ) أ ( 

فقط وقدره واحد وأربعون ألفا (  جنيه ٤١ر٣٧١ر٣٨٩ر٠٠٠االيرادات السيادية بمبلغ  

 ) . وثالثمائة وواحد وسبعون مليونا وثالثمائة وتسعة وثمانون الف جنيه 

 

 : جملة الباب الثانى ) ب(

فقط وقدره (  جنيه ١٨ر٩٤٤ر٧٨٠ر٠٠٠االيرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ  

 ) . ثمانية عشر الفا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وثمانون الف جنيه 

 : االيرادات الرأسمالية : ثانيا 

 جنيه ٤ر٩١٧ر٠٢٠ر٢٠٠ بمبلغ ٩٥/١٩٩٦قدرت االيرادات الرأسمالية للسنة المالية  

موزعة على ) فقط وقدره أربعة االف وتسعمائة وسبعة عشر مليونا وعشرون الف ومائتا جنيه (

 . البابين التاليين 

 : جملة الباب الثالث ) ١(

فقط وقدره أربعة االف (  جنيه ٤ر٣٧٩ر٣٠٠ر٢٠٠االيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ  

 جنيه ١ر٣٤٤ر٧٧٥ر٠٠منه مبلغ ) وثالثمائة وتسعة وسبعون مليونا وثالثمائة الف ومائتا جنيه

) ثمائة واربعة واربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون الف جنيهفقط وقدره الف وثال( 

فقط وقدره ثالثة االف (  جنيه ٣ر٠٣٤ر٥٢٥ر٢٠٠لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ 

لتمويل التحويالت ) واربعة وثالثون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون الفا ومائتا جنيه 

 ) . ١(الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 

 : جملة الباب الرابع ) ب(



 ٨٣٤

فقط وقدره خمسمائة (  جنيه ٥٣٧ر٧٢٠ر٠٠٠القروض والتسهيالت االئتمانية بمبلغ  

ويخصص بالكامل لتمويل االستخدامات ) وسبعة وثالثون مليونا وسبعمائة وعشرون الف جنيه 

 . االستثمارية 

 ) المادة الرابعة (

ت الجارية واجمالى االيرادات الجارية بالموازنة العامة قدر الفرق بين اجمالى االستخداما 

فقط وقدره ثالثة (  جنيه ٣ر٨٣٥ر٧٠٣ر٠٠٠ بفائض قدره ٩٥/١٩٩٦للدولة للسنة المالية 

 ) . االف وثمانمائة وخمسة وثالثون مليونا وسبعمائة وثالثة االف جنيه 

وقدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الرأسمالية وااليرادات الرأسمالية بالموازنة العامة  

فقط وقدره عشرة (  جنيه ١٠ر٢٨٤ر٤٥٤ر٠٠٠ بعجز قدره ٩٥/١٩٩٦للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) . االف ومائتان واربعة وثمانون مليونا واربعمائة واربعة وخمسون الف جنيه 

فقط وقدرة خمسة االف وثمانمائة واثنان وخمسون مليونا (  جنيه ٥ر٨٥٢ر٣١٧ر٠٠٠

(  جنيه ٤ر٤٣٢ر١٣٧ر٠٠٠عجز تمويل االستثمارات ومبلغ ) ثالثمائة وسبعة عشر الف جنيه و

عجز ) فقط وقدره اربعة االف واربعمائة واثنان وثالثون مليونا ومائة وسبعة وثالثون الف جنيه 

 . تمويل التحويالت الرأسمالية 

 ) المادة الخامسة (

 بمبلغ ٩٥/١٩٩٦قدر اجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة عشر الفا وتسعمائة وستة وتسعون مليونا (  جنيه ١٧ و٩٩٦ر٣٨٣ر٠٠٠

 ) . ٢(وذلك وفقا للجدول المرفق رقم ) وثالثمائة وثالثة وثمانون الف جنيه 

فقط (  جنيه ٥٩٦ر٤٣٤ر٠٠٠وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا قدره  

ويمول بأذون ) وقدره خمسمائة وستة وتسعون مليونا واربعمائة واربعة وثالثون الف جنيه 

 . وسندات على الخزانة العامة او من الجهاز المصرفى 

 ) المادة السادسة(
على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة  

المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة 
 . المصروفات او بتخفيض الموارد ، وذلك قبل طلب الرأى من الجهات المختصة 

ويكون تنفيذ الفتاوى فى المسائل المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد موافقة وزير المالية  
 . ازنة العامة للدولةوبشرط عدم االخالل بالتوازن العام للمو

كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم االرتباط او الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  
 . اال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى " االستخدامات االستثمارية " الثالث 

 
 ) المادة السابعة (

أو من يفوضه اصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض " لوزير المالية  
 . والسندات التى تستحق خالل العام ويتقرر تجديدها 



 ٨٣٥

 . كما يكون له عقد القروض االجنبية الالزمة لتمويل الخزانة العامة  
 ) المادة الثامنة (

لوزير المالية اصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط واالوضاع التى يتفق  
 : المركزى المصرى لمواجهة ما يلى عليها مع البنك 

 . تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة ) أ (  
تمويل عجز الهيئات االقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه ) ب( 

 . ينبغى على الخزانة العامة تمويله 
 . تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى ) ج ( 
 . لمواجهة متطلبات االصالح المالى واالقتصادى ) د ( 
 . ويتم اجراء التعديالت الالزمة لتنفيذ ما تقدم  

 ) المادة التاسعة (
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا اليتجزأ منه وتسرى على الجهاز  

وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة االدارى ووحدات االدارة المحلية والهيئات العامة 
 . للدولة 

 )المادة العاشرة(

  ١٩٩٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م ١٩٩٥ أبريل سنة ٢٣الموافق (هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٨٣٦

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٩٩٥ لسنة ٨٤ إلى رقم ٣٠القوانين من رقم 

 بربط موازنات الهيئات االقتصادية للعام 

  ١٩٩٦ / ٩٥المالى 



 ٨٣٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٩٩٥ لسنة ٨٥قانون رقم 

 بربط موازنة الهيئة القومية لالنتاج الحربى 

  ٩٥/١٩٩٦للعام المالى 



 ٨٣٨

  ١٩٩٥ لسنة ٨٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة بريتش جاز اكسبلوريشن اند برودكشن ليمتد 

 فى . وشركة شل ايجبت ان 

 ايه . بى . وشركة شل اوستريا اكتينجزيلشفت وشركة اديسون جاز اس 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

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

فى وشركة شل اوستريا اكتينجز . كة شل ايجيبت ان  جازاكسبلوريشن اند برودكشن ليمتد وشر

ايه فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة . بى . يلشفت وشركة اديسون جاز اس 

 . رشيد البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء من  

 . احكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٣الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣مهورية فى صدر برئاسة الج 



 ٨٣٩

  ١٩٩٥ لسنة ٨٧قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ايوك كوانك وشركة اموكو مصر شرق الدلتا البحرية 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق الدلتا البحرية 

 بالبحر المتوسط )مياه عميقة( 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك  

دلتا البحرية فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق وشركة اموكو مصر شرق ال

 . بالبحر المتوسط ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها ) مياه عميقة ( الدلتا البحرية 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء من  

 . احكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٣موافق ال( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  



 ٨٤٠

  ١٩٩٥ لسنة ٨٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 فى وشركة ايوك كوانك فى شأن . وشركة اموكو مصر رأس البر بى 

 البحث عن البترول واستغالله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو مصر  

فى وشركة ايوك كوانك فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة رأس . رأس البر بى 

 . لبر البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها ا

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من  

 . احكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٣الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 ٨٤١

  ١٩٩٥  لسنة ٨٩قانون رقم 

 التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بالترخيص لوزير البترول فى 

 وشركة بريتش جاز اكسبلوريشن اند برودكشن ليمتد 

 ايه . بى . وشركة اديسون جازاس 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة 

 بالبحر المتوسط 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

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

أيه  فى شأن البحث عن . بى . جازاكسبلوريشن اند برودكشن ليمتد وشركة اديسون جاز اس 

 العميقة بالبحر المتوسط وفقا للشروط المرفقة البترول واستغالله فى منطقة غرب الدلتا البحرية

 . والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ باالستثناء من  

 . احكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٣الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 



 ٨٤٢

  ١٩٩٥ لسنة ٩٠قانون رقم 

 الهيئة المصرية العامة للبترول بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع 

 وشركة ايوك كوانك واينا ـ اندستريا نافتا ـ نافتابلين 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة الضبعة بالصحراء الغربية 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى (

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

وأينا ـ اندستريا نافتا ـ نافتابلين فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة الضبعة 

 . بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

واعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من تكون للق 

 . احكام اى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 حسنى مبارك
 ) م ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٣الموافق ( هـ ١٤١٥ ذى القعدة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

 
 



 ٨٤٣

  ١٩٩٥ لسنة ٩١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون االشراف والرقابة على 

 (*) ١٩٨١ لسنة ١٠التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

 وعنوان الباب السابع ٢٥و٢٤و٢٢و١٧و١٠و٨و٧و٥و١يستبدل بنصوص المواد  

 وعنوان الباب التاسع ٣٣و ٣١ و٣٠و ٢٩ وعنوان الباب الثامن والمواد ٢٨و ٢٧والمادتين 

 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع ٤٩و٤٨و٤٥و٤٣و٤٠و٣٩و٣٨و٣٧و٣٥و٣٤والمواد 

وعنوان الفصل الثالث من الباب الحادى عشر ٥٩و٥٥ و٥٢والمواد 

 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد ٧٣و٧٢و٦٩و٦٨و٦٦و٦٥و٦٤و٦٣و٦٢والمواد

 من قانون االشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون ٨٦و٨٥و٧٩و٧٨و٧٧و٧٥

 : عناوين اآلتية ، النصوص وال١٩٨١ لسنة ١٠رقم 

 : يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون "  ـ ١مادة  

  -:تأمينات االشخاص وعمليات تكوين االموال ، وتشمل الفروع االتية: اوال  

 . ـ تأمينات الحياة بجميع أنواعها ١  

 . ـ تأمينات الحوادث الشخصية والعالج الطبى طويلة األجل ٢  

 . ـ عمليات تكوين األموال ٣  

 : تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وتشمل الفروع االتية : ثانيا  

 . ـ التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة ١  

ـ التأمين ضد اخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات ٢  

 . المسئوليات المتعلقة بها 

 . ن واالتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ـ التأمين على أجسام السف٣  

ـ التأمين على أجسام الطائرات واالتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة ٤  

 . بها 

 . ـ  التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ٥  

 . ـ التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به ٦  

 . ـ تأمينات البترول ٧  

 . ـ التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات ٨  

                                                           
  ١٩٩٥ مايو ٤فى ) تابع أ  ( ١٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٤٤

 ". ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها  

يكون للمجلس االعلى للتأمين أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس من بين "ـ ٥مادة  

 تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه واعداد جدول أعماله وابالغ العاملين بقطاع التأمين

قراراته ومتابعة تنفيذها ، كما تختص باعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتى 

 ". تعرض على الوزير المختص ، وتحدد معامالتهم المالية بقرار منه 

 : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص "  ـ ٧مادة  

االشراف والرقابة على االشخاص الطبيعيين واالشخاص االعتبارية الخاضعة الحكام : اوال  

 . هذا القانون 

االشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون الصادر فى : ثانيا  

 . شأنها 

نشاط التأمينى ، وابداء الرأى فى كل ما قد يقترح من دراسة التشريعات المتعلقة بال: ثالثا  

 . قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بهذا النشاط 

تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين واعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة : رابعا  

 . المساهمة فيها 

 . دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين : خامسا  

اعداد ونشر البيانات االحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين : سادسا  

 . المصرى ووحداته 

اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة : سابعا  

 " . طبقا له 

 : هيئة مجلس ادارة يشكل على الوجه االتى يكون لل"  ـ ٨مادة  

 رئيسا           رئيس الهيئة  ـ

 نائبا للرئيس         نائب رئيس الهيئة  ـ

 أحد الخبراء االكتواريين المقيدين فى سجالت الهيئة  ـ 

    عضوا        يختاره الوزير المختص  

    عضوا    ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس 

ـ سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين واألنشطة المتصلة بهما  

ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، يكون من 

 ". بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية 

فذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة تكون قرارات مجلس ادارة الهيئة نا"  ـ ١٠مادة  

 : أعلى، فيما عدا القرارات اآلتية والتى تعتمد من الوزير المختص 

 . ـ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية ١ 

 . ـ القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات االخرى ٢ 



 ٨٤٥

ـ القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلتزم الشركات باعادة تأمينها من عملياتها لدى ٣ 

 . الشركات المصرية العادة التأمين ، ونسب العموالت التى تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب

 .  من هذا القانون ٥٩من المادة ) ط(ـ قرار حل مجلس ادارة الشركة وفقا للبند ٤ 

لوزير المختص خالل ويبلغ رئيس مجلس االدارة القرارات المطلوب اعتمادها إلى ا 

أسبوعين من تاريخ صدورها ، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها ، وله سلطة تعديلها 

ويبلغ الهيئة بقراره خالل ثالثين يوما من تاريخ وصول االوراق اليه واال اعتبرت هذه القرارات 

 ". نافذة 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين او اعادة التأمين شركات " ـ ١٧مادة  

المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو اعادة التأمين ايا كان سند أو أداة انشائها ، 

 ". الشركة " ويشار اليها فى هذا القانون بكلمة 

يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها فى اطار االحكام العامة "ـ ٢٢مادة  

فل العضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم ، ويشترط اال تقل قيمة أسهم أو حصص رأس للتعاون وتك

 . مالها عند االنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة واالشراف  

وتحدد . عليها وتكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية بمجرد قيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الالزمة النشاء تلك الجمعيات وتسجيلها واالسس 

 " . الفنية التى تسير عليها 

مليات التأمين ضد يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ،الصناديق التى تتولى ع"  ـ٢٤مادة  

 . االخطار التى التقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها 

ويكون انشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد  

شروط وأسعار عمليات التأمين المشار اليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس 

 . ادارة الهيئة 

وتتضمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون االحكام المنظمة الوجه رقابة الهيئة على هذه  

 ". الصناديق 

ـ يجوز لشركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة الحكام هذا القانون ان تنشئ ٢٥مادة  

ى القيام بجمع وتحليل ونشر فيما بينها اتحادا أو جهازا معاونا أو اكثر وذلك بقصد االتفاق عل

المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر او تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج او 

 . غير ذلك من األعمال التى تهم األعضاء 

 . واليجوز انشاء أكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين  

ويتعين ان يتضمن النظام االساسى لالتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العالقة بين  

 . أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه 



 ٨٤٦

ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء االتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه  

 . ويسجل االتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى اليهئة بعد أداء رسم مقداره خمسة االف جنيه 

 . ينشر قرار االنشاء والنظام األساسى فى الوقائع المصرية على نفقة االتحاد أو الجهاز و 

 . ويكون لكل منها الشخصية االعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر  

ويكون للهيئة من يمثلها لدى االتحاد او الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون ان يكون له  

 " . صوت معدود 

 الباب السابع 

 " شركات التأمين واعادة التأمين " 

 ــــ 

يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة اعادة التأمين شكل شركة " ـ ٢٧مادة  

واليقل المدفوع منه عند " مساهمة مصرية اليقل رأس مالها المصدر عن ثالثين مليون جنيه 

 . التأسيس عن النصف 

بالكامل خالل مدة التجاوز خمس سنوات من ويجب ان يتم سداد باقى رأس المال المصدر  

 . تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة 

ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية ، وأال تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة  

 . من رأس المال % ٥١التأمين المباشر عن 

واليجوز تخفيض رأس مال الشركة اال بموافقة من الهيئة وبشرط أاليقل رأس المال عن  

 . الحد األدنى المشار اليه فى الفقرة االولى من هذه المادة 

واليجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة  فروع التأمين الواردة فى البند اوال من  

من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات ) ١(الفقرة األولى من المادة 

ظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، ايا كانت فروع التأمين الفقرة ويستثنى من هذا الح

المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها فى الفقرة 

 ". المشار اليها

يقدم مؤسسو شركة التأمين أو شركة اعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول "  ـ ٢٨مادة  

 . على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة 

ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للشركة واغراضها وفروع التأمين  

وتبت الهيئة فى الطلب . المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات االضافية الالزمة لدراسة الطلب 

  .وفقا للمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ اجراءات تأسيس الشركة  

 ". طبقا الحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن 

 " . ويراعى عند التأسيس توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 



 ٨٤٧

 الباب الثامن 

 تسجيل شركات التأمين واعادة التأمين " 

 " والترخيص لها بمزاولة النشاط 

 ــــ

تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجليها والترخيص لها بمزاولة "  ـ ٢٩مادة  

 : نشاطها مصحوبا بالمستندات اآلتية 

 . أ  ـ المستند الدال على تأسيس الشركة  

من هذا ) ٣١(بـ ـ المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة  

 . انونالق

 . جـ ـ نسخة معتمدة من العقد االبتدائى للشركة  

 .  د ـ نسخة معتمدة من النظام األساسى للشركة  

هـ ـ شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد  

أودعت لديه فى مصر أمواال التقل قيمتها عن خمسمائة الف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع 

التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثالثة ماليين جنيه لجميع هذه 

 . الفروع ، واليجوز للشركة التصرف فى هذه األموال اال بموافقة الهيئة 

و ـ سداد رسم تسجيل قدره الفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة  

 . فى مزاولته 

الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب ز ـ  نماذج  

 . الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط واالسعار الخاصة بهذه الوثائق 

فاذا كان نشاط الشركة مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها فى البند اوال من الفقرة  

 : من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق ) ١(االولى من المادة 

ـ شهادة من أحد الخبراء االكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس ١ 

 . أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ 

دول فى كل ـ جدول يحدد قيمة االسترداد أو التخفيض ، ويجب ان ينص على هذا الج٢ 

 . وثيقة من الوثائق المذكورة 

 . ح ـ ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها  

 ". ط ـ أية مستندات أخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة  

ـ يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس  " ٣٠مادة  

مجلس ادارة الهيئة خالل شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرارا فى الوقائع 

 . المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل المعد لذلك 

واليجوز للشركة أن تبدأ فى مزاولة أعمالها اال بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة  

 . خص لها بها النشاط ، كما اليجوز لها أن تزاول أى فرع من فروع التأمين غير الفروع المر



 ٨٤٨

ويقع باطال كل عقد تأمين يبرم على خالف ما تقدم ، واليحتج بهذا البطالن على المؤمن  

 " . لهم والمستفيدين اال اذا ثبت سوء نيتهم 

يشترط ان يضم مجلس ادارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال " ـ ٣١مادة  

 . التأمين على أن يكون أحدهما القائم باالدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية 

كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل من عمليات االكتتاب والتعويضات واعادة  

 .التأمين واالستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين واالستثمار حسب األحوال

لقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء وتلتزم الشركة بابالغ رئيس مجلس ادارة الهيئة با 

مجلس االدارة والقائمين باالدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خالل ثالثين يوما 

 . من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ، ويتم االخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة 

ويجوز للهيئة بقرار مسبب االعتراض على ترشيح أى منهم خالل ثالثين يوما من تاريخ  

ابالغها ، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير االقتصاد من قرار الهيئة باالعتراض على الترشيح 

 .  يوما من تاريخ ابالغها بالقرار ١٥خالل 

ويعتبر انقضاء ثالثين يوما على ابالغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة  

 ". قرار بالموافقة 

 ـ يجب على الشركة ان تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب ٣٣ادة م 

ويقدم االخطار بالشروط . التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والسمتندات المرافقة له 

واألوضاع التى تقررها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات 

 . الخاصة بالتعديل أو التغيير 

واذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين او المزايا والقيود والشروط فى وثائق  

التأمين فيجب على الشركة اذا كانت تباشر احدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند اوال 

ادة من أحد الخبراء من هذا القانون أن تقدم مع االخطار شه) ١(من الفقرة االولى من المادة 

االكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن االسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة 

 . وصالحة للتنفيذ 

 . واليجوز أن يعمل بهذه التعديالت أو التغييرات اال بعد اعتمادها من الهيئة  

ويعتبر انقضاء ثالثين يوما من تاريخ ابالغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار  

 . باالعتماد 

وتنشر التعديالت المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة  

 ". الشركة 

 الباب التاسع 

 " اموال شركات التأمين واعادة التأمين والتزاماتها " 

 ــــ



 ٨٤٩

 الفصل األول 

 " مين واعادة التأمين أحكام عامة فى التزامات شركات التأ" 

 ـــــ

على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى " ـ ٣٤مادة  

تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية العادة التأمين ، وذلك على أساس القواعد والنسب التى 

يصدر بتحديدها والعموالت التى تؤديها الشركة المصرية العادة التأمين عن هذه العمليات قرار 

 . من مجلس ادارة الهيئة 

ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة فى حالة انشاء شركات اعادة تأمين التقل نسبة رأس  

أن يعيد توزيع النسب االلزامية بما يحقق صالح االقتصاد القومى % ٥١المال المصرى فيها عن 

 ." 

التأمين بقبول اعادة التأمين طبقا للقرار تلتزم الشركات المصرية العادة "  ـ ٣٥مادة  

 ". من هذا القانون ) ٣٤(المشار اليه فى المادة 

ـ تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية الالزمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة  "٣٧مادة  

 : الوثائق والمستفيدين منها ، وذلك على الوجه االتى 

 -: بالنسبة لتأمينات األشخاص وعمليات تكوين االموال : اوال  

أ ـ االحتياطى الحسابى ، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقا لألسس الفنية التى  

 . يعتمدها مجلس ادارة الهيئة 

ب ـ مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ  

 . اعداد الميزانية 

 -: الممتلكات والمسئوليات بالسنبة لتأمينات : ثانيا  

 : أ ـ مخصص االخطار السارية  

يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية  

ومازلت سارية بعد انتهائها وبحد أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية 

 : المنقضية 

عن عمليات التأمين االجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث % ٤٧ـ ١ 

 . السيارات 

 . عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحر والجوى % ٢٥ـ ٢ 

 . عن باقى العمليات % ٤٠ـ ٣ 

من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة األجل والخاص بالسنوات التالية للسنة % ١٠٠ـ ٤ 

 .عد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة االنتاج المسددة عن سنة االصدار المالية المنقضية ب

 . بـ ـ مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم االبالغ عنها  
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جـ ـ مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقا  

 . للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن 

د ـ مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقديره  

 . والحاالت التى يستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات 

وفى جميع األحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق ،  

 فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ واذا ما رأت الهيئة خالل

 ". االجراءات الالزمة الستكمالها وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن 

على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص فى مصر امواال تعادل "  ـ٣٨مادة  

قيمتها على األقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وذلك عن 

 . العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر 

 .  واليجوز الحجز على هذه األموال المخصصة اال بعد الرجوع على أموال الشركة االخرى 

ويجب أن تكون األموال الخاصة بتأمينات االشخاص وعمليات تكوين االموال منفصلة تماما  

 . ينات الممتلكات والمسئوليات عن األموال الخاصة بتأم

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه االموال وكذلك طرق  

 . تقييمها 

وتودع األموال النقدية واألوراق المالية التى تكون جزءا من تلك األموال فى أحد البنوك  

المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وتلتزم الشركة باالذن للبنك المختص بأن يقدم إلى 

 . الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه األموال 

وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقا ألحكام هذه المادة  

 . فى المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا فى أى 

 . المادة

وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو األحكام النهائية التى ترد على األموال  

الواجب تخصيصها والتى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو 

 ". زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد

 ـ مع عدم االخالل بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين ٣٩مادة  

أو شركة اعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات 

من صافى التعويضات التحميلية عن % ٢٥من صافى االقساط ، أو % ٢٠فى أى وقت بنسبة 

على أال يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين الصادر عند . السنة المالية المنقضية أيهما أكبر 

 . من اجمالى العمليات % ٥٠حساب هذه النسبة على 

ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات األشخاص  

 : وتكوين األموال فى أى وقت باجمالى ما ياتى 
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أ ـ ما يعادل ثالثة فى االلف من اجمالى رؤوس األموال لعقود التأمين السارية المعرضة  

 . مقابل اعادة التأمين % ٥٠للخطر بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما اليزيد على 

ب ـ ما يعادل أربعة فى المائة من االحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين ، ثم  

 .مقابل اعادة التأمين % ١٥يزيد على تخفض بما ال

وفى جميع األحوال يجب أال تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة األصول على االلتزامات المشار  

 . اليها عن رأس المال المدفوع 

ويصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين  

 " . واعادة التأمين لحساب النسب المشار اليها فى هذه المادة 

اليجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول "  ـ ٤٠مادة  

 . نفس نشاطها فى مصر 

 : وتلتزم شركات التأمين واعادة التأمين بما يأتى  

ـ اال تزيد قيمة ما تمتلكه من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت على النسبة التى يصدر ١ 

 . بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة 

من جملة استثماراتها % ٥ـ اال تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على ٢ 

 . من رأس مال الشركة التى تساهم فيها % ٢٠فى السنة المالية المنقضية وبما اليجاوز 

ـ عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة وبشرط اال تجاوز نسبة المساهمة ٣ 

 ).٢(والقروض والضمان أو صكوك التمويل فى الشركة الواحدة النسبة المشار اليها فى البند

ـ عدم منح قروض أو تجديدها بدون ضمانات كافية وفى جميع االحوال يجب أال تزيد ٤ 

مان رهون من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بض% ١ر٥قيمة أى قرض على 

 . من قيمة العقار المرهون % ٦٠عقارية مسجلة يجب أال تزيد قيمة القرض على 

ـ عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند ٥ 

 ". من هذا القانون ) ١(من الفقرة االولى من المادة ) ثانيا(

ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى " ـ ٤٣مادة  

شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية 

اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة ، ويخضع الشراف الهيئة، ويكون مقره فى مدينة القاهرة، 

 الشركة على الوفاء ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة

 . بالتزاماتها 

ويصدر بالنظام االساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير  

 . المختص بعد أخذ رأى الهيئة 

 : ويجب ان يتضمن النظام األساسى على االخص  

 . أ ـ أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العالقة بينه وبين الهيئة  

 . بـ ـ اشتراك العضوية وشروطها وقيمة االشتراكات السنوية للشركات األعضاء  
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 . جـ ـ نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس ادارته  

 . د ـ نطاق الضمان والحد االقصى للتعويض من الصندوق  

 . هـ ـ الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها  

 ". ق و ـ مراجعة حسابات الصندو 

تحدد الهيئة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين واعادة " ـ ٤٥مادة  

 ". التأمين 

مع عدم االخالل بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة "  ـ ٤٨مادة  

حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد 

 . لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات 

 . واليجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من شركتين  

ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها  

الهيئة اذا لزم األمر ان يعهد إلى مراقب حسابات ولرئيس مجلس ادارة . ضرورية للقيام بوظيفته 

 " . آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه 

على شركة التأمين أو شركة اعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقرير سنويا "  ـ ٤٩مادة  

صادرا من مراقب حساباتها يثبت ان الميزانية وحساب االرباح والخسائر وحساب االيرادات 

والمصروفات والمخصصات الفنية واالموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد 

أعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل حالة الشركة المالية تمثيال صحيحا من واقع دفاترها 

 . والبيانات االخرى التى وضعت تحت تصرفه 

أية مخالفة يكتشفها وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بأى نقص أو خطأ أو  

 . أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت باخطار الهيئة بذلك 

ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية  

 " . لعمليات تأمينات االشخاص قد تم تقديرها وفقا لألسس الفنية المعتمدة 

 الفصل الثالث 

 أحكام خاصة بتأمينات األشخاص وتكوين األموال "

 ــــ

اليجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها فى البند أوال " ـ ٥٢مادة  

من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التى من ) ١(من الفقرة االولى من المادة 

باح التى توزع على حملة الوثائق أو نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار األر

 . بغير ذلك من االشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختالف احتماالت الحياة 

 : ويستثنى من ذلك ما يأتى  

ـ وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد ١ 

 . تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى 
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 . ـ وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة ٢ 

ويجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للشركة فى اصدار وثائق بتخفيضات عن األسعار  

 ". العادية اذا قدمت اسبابا تبرر ذلك 

ا القانون أن من هذ) ٥٢(اليجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة "  ـ ٥٥مادة  

تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق 

التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الداء أى مبلغ يخرج عن 

 . التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها 

ويقتصر توزيع األرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير االكتوارى فى تقريره  

من هذا القانون ، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التى ) ٥٣(بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة 

 . تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

حدة وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة فى مصر وفى الخارج وحدة وا 

 ". من هذا القانون ) ٣٨(وذلك مع عدم االخالل بأحكام المادة 

 مع عدم االخالل بحق الهيئة فى االطالع على الدفاتر والسجالت المقرر بمقتضى -٥٩مادة  

من هذا القانون ، يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى لشركات التأمين واعادة ) ٥١(المادة 

التأمين للتأكد من سالمة المركز المالى ومراعاة أحكام القانون واألسس الفنية لمزاولة عمليات 

 . التأمين واعادة التأمين 

ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شامال اذا قام لديها من األسباب ما يحملها  

على االعتقاد بان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على 

 بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين أو انها خالفت أى حكم من الوفاء

 . أحكام هذا القانون 

كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على  

األقل أو عدد اليقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال 

 . يكون قد مضى على اصدارها مدة التقل عن ثالث سنوات 

وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا  

 . الفحص 

 . ويتم الفحص وفقا لألوضاع واالجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون  

 أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن ولمجلس ادارة الهيئة اذا 

حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها 

أو أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام هذا القانون 

 : أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص 

 . أ ـ انذار الشركة  
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ب ـ تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او بعض فروع  

 . التأمين المرخص لها بمزاولتها 

 . جـ ـ الزام الشركة باعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة  

إلى االنعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة د ـ دعوة مجلس ادارة الشركة  

واتخاذ الالزم نحو ازالتها ، ويحضر اجتماع مجلس االدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن 

 . الهيئة 

هـ ـ تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة  

، ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون أن 

 . يكون له صوت معدود 

و ـ تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافى أصول  

 . الشركة

 . ز ـ تعديل سياسات االستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة  

 .  االدارة التنفيذية بالشركة ح ـ ابعاد واحد أو أكثر من القائمين على 

ط ـ حل مجلس االدارة وتعيين مفوض الدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة  

 ". جديد

 الفصل الثالث 

 " شطب التسجيل والغاء الترخيص " 

 ــــــ

 ـ يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا فى االحوال ٦٢مادة  

 : االتية 

 . ـ اذا تبين أنه تم دون وجه حق ١ 

 . ـ اذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له٢ 

 . ـ اذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ٣ 

ـ اذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم ٤ 

 . ا أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية اليه

من هذا القانون ) ٢٧(ـ اذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد األدنى المقرر فى المادة ٥ 

 . ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك 

من هذا ) ٣٨(ـ اذا لم تحتفظ الشركة فى مصر باألموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ٦ 

 . القانون أو اذا لم تقم باستكمالها خالل سنة من تاريخ مطالبتها بذلك 

ـ اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به ٧ 

الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون 

 . بة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثالثة أشهر رغم مطالبتها كتا
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 ـ اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع االلتزامات المترتبة عليها إلى ٨ 

 .من هذا القانون ) ٦٠(شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة 

) ٦١(ـ اذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ٩ 

 . من هذا القانون 

 .  ـ اذا صدر حكم باشهار افالس الشركة ١٠ 

ـ اذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم ١١ 

لقانون بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خالل فترة تحددها الالئحة التنفيذية لهذا ا

 . 

واليصدر قرار الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط اال بعد اخطار الشركة بكتاب  

مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خالل شهر من تاريخ االخطار ، ويتم 

الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس ادارة الهيئة يعتمده 

 . الوزير المختص ، وينشر فى الوقائع المصرية 

والينسحب اثر الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا اال إلى العمليات المنصوص  

 . عليها فى القرار الصادر به 

وفى جميع االحوال اليجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب والغاء الترخيص  

 أموالها والضمانات المقدمة منها اال بعد اتباع االجراءات بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف فى

من هذا القانون ، ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل ) ٦١(المنصوص عليها فى المادة 

والغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص 

 . عليها فيه

ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة أن يسمح للشركة باالستمرار فى مباشرة العمليات  

القائمة وقت الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك ، كما يجوز له 

 . أن يقرر تصفية أعمال الشركة 

وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات  

 . لشركة وذلك تحت اشراف لجنة من ثالثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس ا

اليجوز للخبراء االكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن اسماؤهم مقيدة "  ـ ٦٣مادة  

 . فى السجل المعد لذلك بالهيئة 

 : ويشترط فيمن يقيد إسسه فى هذا السجل  

 : ـ ان يكون حاصال على احدى الدرجات او الدبلومات  االتية ١ 

 -: أـ درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد اآلتية  

 . معهد الخبراء االكتواريين بلندن  ـ  

 . كلية الخبراء االكتواريين باسكتلندا  ـ   

 . جمعية الخبراء االكتواريين بأمريكا  ـ   
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كتوارية من أحدى ب ـ درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية االولى فى العلوم اال 

الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء االكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فى البند 

، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص عليها الالئحة التنفيذية ) أ (

 . لهذا القانون 

ـ اال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس االمانة ٢ 

 . أو الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 

 . ـ اال يكون قد حكم بافالسه ما لم يرد اليه اعتباره ٣ 

 . ـ اال يقوم به عارض من عوارض األهلية ٤ 

ـ أال يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من ٥ 

سجل احدى المهن التى تنظمها القوانين واللوائح المور تمس االمانة أو الشرف ما لم تمض على 

 . صدور الحكم أو القرار ثالثة أعوام على األقل 

 ـ وبالنسبة للخبراء االكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون ٦ 

مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج ، على ان يقدم المستندات التى تحددها الالئحة التنفيذية 

 ". لهذا القانون 

يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء االكتواريين وفقا للشروط واألوضاع التى "  ـ ٦٤مادة  

 . تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 . ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس ادارة الهيئة بما اليجاوز مائتى جنيه  

تم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة ، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من وي 

مجلس ادارة الهيئة اذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه ، أو اذا ثبت أنه قدم أية بيانات 

مطلوبة وفقا ألحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه 

 " . باألسس الفنية الالزمة لمزاولة العمل

اليجوز لخبراء التأمين االستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة االستشارية "  ـ ٦٥مادة  

 . للتأمين ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة 

 : ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل  

 : العلمية أو الخبرات اآلتية أن يكون حاصالت على احدى الدرجات  ـ ١ 

 . أ  ـ درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن  

 . ب ـ درجة الدكتوراة فى التأمين أو العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف بها  

جـ ـ درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات أو المعاهد العلمية معادلة للشهادات  

الواردة فى البندين أ ، ب أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص 

 . عليها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

د ـ مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى التقل مدتها عن خمس عشرة  

 . سنة 
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من هذا ) ٦٣(من المادة ) ٦(إلى ) ٢(ـ أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من ٢ 

 . القانون 

وفى حالة مزاولة أعمال الخبرة االستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه  

 " . الشروط فى الممثل القانونى لهذا الشخص االعتبارى 

يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين االستشاريين وفقا للشروط "  ـ ٦٦مادة  

واألوضاع المبينة فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس ادارة 

 . الهيئة بما اليجاوز مائتى جنيه 

ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير االستشارى بقرار  

انه قدم أية بيانات من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو اذا ثبت 

مطلوبة وفقا ألحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو اهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه 

 ". باألسس الفنية الالزمة لمزاولة هذه المهنة 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير االضرار كل من " ـ ٦٨مادة  

يزاول مهنة الكشف عن االضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك االضرار 

وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من االخطار والمحافظة على موضوع 

 . التأمين اذا طلب منه ذلك 

واليجوز لهؤالء األشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك  

 . بالهيئة 

سرى القيد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلس ادارة وي 

 . الهيئة بما اليجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد 

ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط واألوضاع المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية لهذا  

 ". القانون 

يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير االضرار المنصوص "  ـ ٦٩مادة  

 : عليهم فى المادة السابقة 

ـ ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها الالئحة التنفيذية ١ 

 . لهذا القانون 

من هذا ) ٦٣( المادة من) ٦(إلى ) ٢(ـ ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من ٢ 

 . القانون 

وفى حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير االضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط  

 . القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص 

ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من  

مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو اذا ثبت أنه قام بتقديم 
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تقارير معاينات أو تقدير اضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو اذا 

 ". ثبت عدم التزامه باألسس الفنية لمزاولة هذه المهنة 

دة التأمين ان يزاولوا أعمالهم ما لم تكن اليجوز لوسطاء التأمين أو اعا"  ـ ٧٢مادة  

اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، واليجوز للوسطاء غير المصريين التوسط 

 . فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات 

ويسرى القيد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطالب  

 . رسما يحدده مجلس ادارة الهيئة بما اليجاوز مائة جنيه فى حالة القيد أو التجديد 

 ".ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط واألوضاع الواردة فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 : من هذا القانون) ٧١(يشترط فى الوسيط المشار اليه فى المادة "ـ ٧٣مادة  

ل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها الالئحة التنفيذية ـ أن تتوافر فيه شروط المؤه١ 

 . لهذا القانون 

من هذا ) ٦٣(من المادة ) ٦(إلى ) ٢(ـ ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من ٢ 

 . القانون 

ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد اذا فقد  

الوسيط أحد شروط القيد أو بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه قام بأعمال 

 " . مخالفة لهذا القانون أو تنطوى على غش أو خطا جسيم
 الباب الثالث عشر 

 الشركات التى أنشئت طبقا ألحكام نظام استثمار " 
 المال العربى واألجنبى والمناطق الحرة الصادر 

  " ١٩٧٤ لسنة ٤٣بالقانون رقم 

يكون لشركات التأمين التى أنشئت طبقا لنظام استثمار المال العربى واالجنبى "  ـ ٧٥مادة  
 أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقا ١٩٧٤ لسنة ٤٣والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 

 . لألحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة 
 ٤٠ إلى ٣٧والتسرى على هذه الشركات أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من  

 والمواد ٥١ إلى ٤٧ والمواد من ٤٤والبنود أ ، ب ، د ، هـ من المادة 
 .  من هذا القانون ٥٣،٥٩،٦٠،٦١،٦٢،٧٧

ويجوز لهذه الشركات اذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية ان توفق   
 ".  قرارات المنفذة له اوضاعها وفقا الحكام هذا القانون وال

يعاقب بالحبس وبغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتجاوز خمسين الف " ـ ٧٧مادة  
 : جنيه او باحدى هاتين العقوبتين 

 . ـ كل من زاول أى فرع من فروع التأمين أو اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص ١ 
ـ كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من ٢ 
 . الهيئة 



 ٨٥٩

ـ كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق االطالع ٣ 
عليها وذلك فضال عن الحكم بتقديمها وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها 

يجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة فى المواعيد المحددة بهذا القانون والئحته التنفيذية و
تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم 

 . الواحد 
ـ كل من أقر أو أخفى متعمدا  بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى األوراق ٤ 

 . األخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور 
 " . ـ كل من أفشى اسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون ٥ 
يعاقب كل من يخالف التعريفات أو االسعار او الشروط أو النماذج المبلغة "  ـ ٧٨مادة  

 من هذا القانون بغرامة التقل عن مائة جنيه ٨٦إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا ألحكام المادة 
 . والتجاوز الف جنيه 

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو األسعار أو الشروط أو النماذج المشار  
اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى الف 
جنيه وحد أقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة ، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه 
المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى أى وقت حتى صدور حكم بات فى 
الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية 

 . المشار اليها 
 " . ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية  
مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون "  ـ ٧٩مادة  

آخر ، يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيه والتجاوز 
خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين أو اعادة تأمين ، وكذلك كل من 
باشر مهنة الخبراء االكتواريين أو خبراء التأمين االستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير االضرار 
دون أن يكون مقيدا فى السجالت الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتسرى ذات 

من هذا القانون ٦٧،٧٠،٧٤العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد 
 . 

 كل شركة تأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسما سنويا ـ تؤدى "٨٥مادة  
لمقابلة تكاليف االشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة 
االقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق علن السنة المالية المنقضية وذلك 

  : على الوجه االتى 
ـ اثنان ونصف فى االلف بالنسبة لعمليات التامين المنصوص عليها فى البند أوال من ١ 

 . من هذا القانون ) ١(الفقرة االولى من المادة 
ـ ستة فى االلف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة ٢ 

 . االولى من المادة سالفة الذكر 
ء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين واليجوز للشركة اقتضا 

 . المذكورتين 
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وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خالل شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة  
للشركة لميزانيتها ، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على اساس 
سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص 
بالهيئة ، وتخصص لالنفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة واالشراف على النشاط 

 ". التأمينى
تلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بابالغ الهيئة بكل ما يصدر من "  ـ ٨٦مادة  

مة واسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين ، وكذلك كل تعريفات التأمينات العا
 . تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات الالزمة بما يحقق السعر العادل 

واليجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو االسعار أو الشروط أو النماذج اال بعد اعتمادها من  
 . الهيئة 
ويعتبر انقضاء ثالثين يوما على ابالغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار  

 . باالعتماد 
وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات واألسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية  

فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات 
 .  تراها الهيئة فى هذا الشأن بالتعديالت التى

 من البند ثانيا من الفقرة االولى من ٢،٣،٤،٦،٧،٨وبالنسبة لفروع التأمين الواردة فى  
من هذا القانون فال يتطلب سريان التعريفات واألسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة ، ) ١(المادة 

 . ويكفى اخطار الهيئة بها 
ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ  

 " . العمل بهذا القانون 
 ) المادة الثانية (

تضاف إلى قانون االشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار اليه ، مادة جديدة برقم  
 : ، نصها اآلتى ) مكررا  ( ٢٧

تأمين أو شركة اعادة ـ يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة ال) مكررا  ( ٢٧مادة "  
 : التأمين
ـ اال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقدية للحرية فى جريمة تمس االمانة ١ 

 . أو الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 
 . ـ أال يكون قد حكم بافالسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره ٢ 
 " . ـ اال يقوم به عارض من عوارض األهلية ٣ 

 ) المادة الثالثة (
على شركات التأمين واعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها  

طبقا ألحكامه فى مدة التجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى 
 . يضعه مجلس ادارة الهيئة 

من هذا ) ٤٠(قرة االولى من المادة وعلى هذه الشركات أن توفق أوضاعها طبقا لحكم الف 
 . القانون فى مدة التجاوز ثالث سنوات من تاريخ العمل به 



 ٨٦١

وللوزير المختص ـ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ـ  
 . مد كل من المهلتين الشمار اليهما فى الفقرتين السابقتين بما اليجاوز مثلهما 

 ) المادة الرابعة (
تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى ادارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات  

 ، إلى أن يصدر ١٩٥٠ من فبراير سنة ٨أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 
من قانون االشراف والرقابة على ) ٢٤(قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة 

  . ١٩٨١ لسنة ١٠تأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ال
 ) المادة الخامسة (

لمجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة فى الجدول  
 .  المشار اليه بما اليجاوز خمسة أمثالها ١٩٨١ لسنة ١٠الملحق بالقانون رقم 

 ) المادة السادسة (
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  . ١٩٩٥ أبريل ٢٧ هـ الموافق ١٤١٥ ذى القعد ٢٧صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  



 ٨٦٢

  ١٩٩٥لسنة  ) ٩٢(قانون رقم 
  ١٩٧٣ لسنة ٧٣ام القانون رقم بتعديل بعض أحك

 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال 
 فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات 

  ٠والمؤسسات الخاصة 
 ـــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 . قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ) المادة االولى (

 بشأن تحديد ١٩٧٣ لسنة ٧٣الواردة فى عنوان القانون رقم " العمال " تستبدل بكلة  
شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة شركات القطاع العام والشركات 

، ٢، كما يستبدل بنصوص المواد " العاملين " المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة كلمة 
 : ن المشار اليه ، النصوص االتية  من القانو٨، ٣

 : ـ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس االدارة ما يلى ٢مادة  
 . ـ أال يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ١ 
 . ـ اال يكون محجورا عليه ٢ 
ـ أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو باألمانة ، ٣ 

 . ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 
ـ أال يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما ٤ 

 . من مرتبه ، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون 
ـ أال يكون ، بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة ٥ 

 .  والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم والمصاعد
ـ اال يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى اجازة خاصة بدون مرتب واليعتبر ٦ 

 . من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى الشعب والشورى 
ـ ان يجيد القراءة والكتابة ، وتثبت هذه االجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على ٧ 

 . مؤهالت دراسية بنجاحهم فى االمتحان الذى تجرية وزارة القوى العاملة والتشغيل 
وتسقط العضوية عن العضو المنتخب اذا فقد شرطا من هذه الشروط خالل الدورة  

 . االنتخابية 
ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس االدارة من بين المرشحين على أن يكون " ـ ٣مادة  
سون فى المائة منهم على األقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا انتاجيا فى خم

 . الصناعة أو الزراعة 
ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عمال فى االنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب  

عليه الصفة الفنية اليدوية ، ويصدر وزير القوى العاملة والتشغيل قرارا بتحديد الجهة االدارية 
 . المختصة بالفصل فى أى خالف ينشأ فى هذا الشأن 

ويدعو رئيس مجلس االدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس  
 . االدارة دون أن يكون له صوت معدود 

                                                           
  . ١٩٩٥ مايو سنة ٤فى ) تابع  ( ١٨ الجريدة الرسمية ـ العدد ٠



 ٨٦٣

لجان وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه ال 
 . األكثر تمثيال للعمال 

واذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس االدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى  
 " . حضور المجلس 

تجرى االنتخابات الختيار االعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات "  ـ ٨مادة  
المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس ادارة 

 باصدار قانون النقابات ١٩٧٦ لسنة ٣٥المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 
 . العمالية 

وتكون مدة عضوية االعضاء المنتخبين فى مجلس االدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس  
 " . ادارة المنظمات النقابية العمالية 

 ) المادة الثانية(
 المدة المنصوص ٩١/٩٥تسرى فى شأن أعضاء مجلس االدارة المنتخبين للدورة الحالية  

 .  من هذا القانون ٨عليها بالمادة 
 )المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).  م ١٩٩٥ أبريل سنة ٢٧الموافق .( هـ ١٤١٥ ذى القعد ٢٧صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 



 ٨٦٤

  ١٩٩٥ لسنة ٩٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات واالجراءات الجنائية 

  بإنشاء نقابة الصحفيين ٠ ١٩٧٠ لسنة ٧٦والقانون رقم 

 ــــ

 شعب باسم  ال

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

و ) أ( مكررا ٣٠٦ و ٣٠٣ ، والمواد ٣٠٢ والفقرة الثانية من المادة ١٨٨تعدل المادة  

 :  من قانون العقوبات ، على النحو اآلتى ٣٠٨و٣٠٧

يعاقب بالحبس وبغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتزيد على عشرة  : " ١٨٨المادة  

االف جنيه كل من نشر باحدى الطرق المقتدم ذكرها اخبارا او بيانات أو اشاعات كاذبة أو 

مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، اذا كان من 

 أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة ازدراء شأن ذلك تكدير السلم العام أو اثارة الفزع بين الناس

 . مؤسسات الدولة أو القائمين عليها 

وتكون العقوبة السجن مدة التقل عن خمس سنوات وغرامة التقل عن عشرة آالف جنيه  

والتزيد على عشرين الف جنيه اذا وقع النشر المشار اليه فى الفقرة السابقة بقصد االضرار 

 " . باالقتصاد القومى للبالد أو بمصلحة قومية لها أو نشأ عنه هذا االضرار 

ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام أو شخص ذى صفة ) :" فقرة ثانية  ( ٣٠٢المادة  

نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة اليدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسالمة نية وكان 

عامة ، وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل اليتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة ال

 ". فعل اسنده اليه ، واليغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 

يعاقب على القذف بالحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن خمسة  : " ٣٠٣المادة  

 . االف جنيه والتزيد على خمسة عشر الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة  

عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة التقل 

عن سنتين والتجاوز خمس سنوات وغرامة التقل عن عشرة االف جنيه والتزيد على عشرين 

 ". ينالف جنيه أو باحدى العقوبت

يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل عن مائتى ) : " ١( مكررا ٣٠٦المادة  

جنيه والتزيد على الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض النثى على وجه يخدش 

 . حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق 

                                                           
  . ١٩٩٥ مايو سنة ٢٨فى ) مكرر (٢١ الجريدة الرسمية ـ العدد ٠



 ٨٦٥

 . ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء األنثى قد وقع عن طريق التليفون  

فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين  

السابقتين مرة أخرى فى خالل سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة االولى تكون العقوبة 

ف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين الحبس وغرامة التقل عن خمسمائة جنيه والتزيد على ثالثة اال

 ." 

 إلى ١٨٢اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من  : " ٣٠٧المادة  

 بطريق النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى ٣٠٦و٣٠٣و١٨٥

 " . لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها 

اذا تضمن العيب أو االهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق  : " ٣٠٨المادة  

 طعنا فى عرض االفراد او خدشا لسمعة العائالت أو مساسا بحرمة الحياة ١٧١المبينة فى المادة 

 ١٧٩الخاصة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 

 على أال تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او ٣٠٧و٣٠٦و٣٠٣و١٨٢و١٨١و

 ". المطبوعات عن نصف الحد األقصى وأال يقل الحبس عن سنتين 
 ) المادة الثانية (

 ، ١٧٢تكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد  
 مكررا ، والفقرة االولى ٣٠٩ والفقرة الثالثة من المادة ١٨١ ، ١٧٩، ) ثالثا ( ، ١٧٨، ١٧٦

 . من قانون العقوبات ) أ( مكررا ٣٠٩من المادة 
وتكون العقوبة الحبس وغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتزيد على عشرة االف جنيه  

 ، ١٨٢ ، ١٧٨او احدى هاتين العقوبتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 
 .  من قانون العقوبات ١٨٤،١٨٥،١٨٦،١٨٩،١٩٠،١٩٣،١٩٤،٣٠٦

 من قانون ١٧٤،٢٠١ويكون الحد االدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادتين  
 . العقوبات خمسة االف جنيه ، ويكون الحد االقصى لها عشرة آالف جنيه 

 )المادة الثالثة(
الجرائم التى تقع " يكون عنوان الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  

 " . بواسطة الصحف وغيرها 
 )المادة الرابعة(

 ٣٠٦ ثالثا، والمادة ١٧٨ ، والفقرة الثالثة من المادة ١٧٨تلغى الفقرة االخيرة من المادة  
 . من قانون العقوبات ) ب(مكررا 

 )المادة الخامسة (
 ٧٦ من القانون رقم ٦٧ من قانون االجراءات الجنائية ، كما تلغى المادة ١٣٥تلغى المادة  
 .  بانشاء نقابة الصحفيين ١٩٧٠لسنة 

 )المادة السادسة(
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م ١٩٩٥ مايو  ٢٨الموافق .( هـ ١٤١٥ ذى الحجة  ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  



 ٨٦٦

 حسنى مبارك 



 ٨٦٧

  ١٩٩٥ لسنة ٩٤قانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) دة االولى الما(

 ٢٣٢من القانون رقم ) الفقرة االولى  ( ١٤٨ و ٣٧ و ٣٦و ٣٥يستبدل بنصوص المواد  

 :  فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص االتية ١٩٥٩لسنة 

تكون مدة خدمة العقيد ثالث سنوات يحال بعدها إلى التقاعد ، ويجوز بقرار "  ـ ٣٥المادة  

من لجنة الضباط الرئيسية المختصة مد خدمته حتى حلول دوره فى الترقى او بلوغه سن التقاعد 

 . فى رتبته قبل ذلك 

وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا بقرار من  

ته قبل ذلك لجنة ضباط القوات المسلحة حتى حلول دوره فى الترقية او بلوغه سن التقاعد فى رتب

 ." 

يكون مد خدمة الضباط فى رتب العقيد والعميد واللواء رهنا بتوافر عناصر " ـ ٣٦المادة  

 : الكفاءة اآلتية 

 . ان تستخلص اللجنة نجاحة فى شغل الوظيفة او الوظائف التى تقلدها فى رتبته ) أ (  

 . ان تقدر لجنة الضباط صالحيته لشغل الوظائف االعلى من الوظيفة التى يشغلها ) ب ( 

 . اال تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العقيد أو العميد عن جيد ) جـ ( 

واذا لم يتقرر مد خدمة العقيد او العميد او اللواء ، لتخلف أى من عناصر الكفاءة السابقة  

 " . ، يحال إلى التقاعد بقوة القانون 

ل بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته تكون مدة خدمة اللواء سنة ، يحا"  ـ ٣٧المادة  

 " . سنويا مالم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك 

ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات ) " الفقرة االولى (  ـ ١٤٨المادة  

والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى رتبة 

العميد سنتين وفى رتبة العقيد ثالث سنوات ، ويجوز مد الخدمة فى هاتين الرتبتين سنويا مالم 

 ". يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك 

 ) المادة الثانية (

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

                                                           
  . ١٩٩٥ مايو سنة ٢٨فى ) مكرر  ( ٢١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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 . ينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوان 
 ) .  م١٩٩٥ مايو سنة ٢٨الموافق . ( هـ ١٤١٥ ذى الحجة سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

حسنى مبارك  
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 ١٩٩٥ لسنة ٩٥قانون رقم 

  (*)فى شأن التأجير التمويلى 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) الباب األول (

 أحكام عامة 

 :  ـ يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ١مادة  

 . وزير االقتصاد والتجارة الخارجية : الوزير المختص  

 . وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية : الجهة االدارية المختصة  

د قيده طبقا كل شخص طبيعى أو اعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بع: المؤجر  

ألحكام هذا القانون ، ويجوز أن يكون المؤجر بنكا اذا رخص له فى ذلك مجلس ادارة البنك 

 . المركزى بالشروط واألوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك 

 . عقد التأجير التمويلى : العقد  

 . الطرف الذى يتلقى منه المؤجر ماال يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى : المورد  

 . الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى : المقاول  

كل عقار او منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى : المال أو االموال  

 . عدا سيارات الركوب والدراجات اآللية 

 . من يحوز ماال استنادا إلى عقد تأجير تمويلى : المستأجر  

 : ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا تمويليا ما يأتى ٢ادة م 

ـ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقوالت مملوكة له أو تلقاها ١ 

من المورد استنادا إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر 

 . مع المستأجر 

ـ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها ٢ 

المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة االيجارية التى 

 . يحددها العقد 

ـ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا اذا كان هذا ٣ 

المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد التأجير 

 . التمويلى 

                                                           
  . ١٩٩٥ يونية سنة ٢فى ) مكررا  ( ٢٢سمية ـ العدد  الجريدة الر(*)
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ـ تعد الجهة االدارية المختصة سجال لقيد المؤجرين ، كما تعد سجال اخر لقيد عقود ٣مادة  

التأجير التمويلى التى تبرم او تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيما فيها ، وعقود البيع التى 

وكذلك أى تعديل لهذه العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر . تتم استنادا اليها 

 . وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع 

 فى السجلين المشار اليهما وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحكام واجراءات القيد 

والمستندات واألوراق والبيانات التكميلية األخرى التى يتطلبها القيد واجراءات تعديل القيد أو 

 . الغائه 

كما تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما اليجاوز ثالثة  

االف جنيه ، ورسم تعديله بما اليجاوز الف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما اليجاوز 

خمسين جنيها ، كما تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين 

  . المشار اليهما والتعديالت الواردة عليه بما اليجاوز عشرين جنيها 

هما بعد أداء الرسم ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار الي 

 . المقرر 

ـ يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من اموال ٤مادة  

بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا ، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية 

رأس المال وعضوية مجلس االدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، 

 . كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى 

ـ للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن ٥مادة  

الخالل المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ األجرة التى أداها وذلك مع عدم ا

بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية واألراضى الفضاء وحظر تملك 

وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له اما رده إلى . االجانب لألراضى الزراعية 

 . المؤجر او تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان 

وفى جميع األحوال اليتجدد العقد تجديدا ضمنيا واليمتد ، سواء تم التنبيه على المستأجر  

 . بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك 

 ـ مع عدم االخالل بما يكون للدولة من حقوق فانه اعتبارا من تاريخ القيد اليجوز ٦مادة  

 التمويلى التى للمستأجر أو الغير االحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير

 . من هذا القانون ) ٣(قيد بها طبقا ألحكام المادة 

 ) الباب الثانى(

 عقود التأجير التمويلى

 ــــ

 ـ يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى ان يتفاوض مباشرة مع ٧مادة  

المورد او المقاول بشأن مواصفات المال الالزم لمشروعه أو طريقة صنعه أو انشائه ، وذلك 
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بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ، ويجب ان تتضمن هذه الموافقة المسائل 

 . التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول 

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون االحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع  

 . التفاوض

 ـ اذا أبرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستالم المال موضوع العقد ٨مادة  

مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون االستالم وفقا للشروط والمواصفات المتفق 

 . عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب ان وجدت 

ويجوز للمستأجر أن يرفض استالم المال المؤجر اذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير  

 . محضر االستالم وفقا لحكم الفقرة السابقة 

 .ويكون المستأجر مسئوال قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر االستالم 

 ـ يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصالح األموال المؤجرة بما يتفق مع ٩مادة  

غراض التى أعدت لها ووفقا للتعليمات التى يسلمها اليه المؤجر بشأن األصول الفنية الواجب األ

 . مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول 

كما يلتزم المستأجر باخطار المؤجر بما يطرأ على األموال المؤجرة من عوارض تمنع  

وفى . االنتفاع بها كليا أو جزئيا ، وذلك طبقا لالجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك األموال 

 .  من قانون العقوبات ٣٤١جميع األحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 

 ـ يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن األضرار التى تسببها األموال ١٠مادة  

 . المؤجرة وفقا الحكام القانون المدنى 

مل المؤجر تبعة هالك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب الدخل للمستأجر فيه ، ويتح 

ويجوز للمؤجر ان يشترط االتأمين على األموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة 

 . االيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به 

 ـ يلتزم المستأجر بأن يؤدى األجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا لألوضاع ١١مادة  

 . الواردة  فى العقد 

ويجوز االتفاق على استحاق المؤجر للقيمة االيجارية كاملة ، ولو ام ينتفع المستأجر  

 . بالمال المؤجر طالما أن السبب اليرجع إلى المؤجر 

ه  ـ يظل المال المنقول محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو الحق١٢مادة  

 . بعقار 

واذا اشترى المستأجر المال المؤجر فال تنتقل ملكيته اليه اال اذا قام بسداد كامل الثمن  

 . المحدد فى العقد 

ـ للمستأجر ان يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ ١٣مادة  

للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ، وذلك دون 

 . اخالل بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن 
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 ـ يكون المؤجر مسئوال عن افعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى اختيار ١٤مادة  

جه األموال المؤجرة ، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى و

 . فى االنتفاع باألموال المؤجرة 

ـ يجوز للمؤجر ان يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ، واليسرى هذا التنازل فى ١٥مادة  

 . حق المستأجر اال من تاريخ اخطاره به 

 . واليترتب على هذا التنازل أى اخالل بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر االصلى  

 ـ يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون ١٦مادة  

المستأجر االصلى ضامنا للمتنازل اليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، ما لم يوافق المؤجر 

 . على غير ذلك 

ويلتزم المتنازل اليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة االجرة المستحقة بموجب العقد وذلك  

ر المؤجر له بموافقته على التنازل ، واليجوز للمتنازل اليه أن يتمسك قبل المؤجر من تاريخ اخطا

 . بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ 

 ـ على المؤجر فى الحاالت المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ ١٧مادة  

اجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة االدارية المختصة 

 . وذلك طبقا للقواعد واالجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 . واليجوز االحتجاج على الغير بالتنازل اال من تاريخ التأشير به طبقا الحكام الفقرة السابقة 

ديد األجرة المنصوص  ـ التسرى أحكام االمتداد القانونى لعقد االيجار أو أحكام تح١٨مادة  

عليها فى قوانين تنظيم العالقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية 

 . واألراضى الزراعية التى تبرم وفقا ألحكام هذا القانون 

 ) الباب الثالث (

 انقضاء عقد التأجير التمويلى 

 ـ يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار او اتخاذ اجراءات ١٩مادة  

 : قضائية فى أى من الحاالت اآلتية 

عدم قيام المستأجر بسداد األجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق ) أ (  

 . عليها فى العقد 

اشهار افالس المستأجر أو اعالن اعساره ، وفى هذه الحالة التدخل األموال المؤجرة ) ب ( 

 . ليسة وال فى الضمان العام للدائنين فى أموال التف

على أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خالل ثالثين يوما من تاريخ الحكم  

الصادر باشهار االفالس برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط 

 . أداء القيمة االيجارية فى مواعيدها 
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اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصا اعتباريا ، سواء أكانت ) جـ ( 

تصفية اجبارية أم اختيارية ، ما لم تكن بسبب االندماج ، ويشرط عدم االخالل بحقوق المؤجر 

 . المنصوص عليها فى العقد 

 ـ عند أنقضاء العقد دون تجديده او شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر او ٢٠مادة  

ديك أو المصفى بحسب األحوال بأن يسلم إلى المؤجر األموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها السن

فى العقد ، واذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى األمور 

الوقتية بالمحكمة المختصة الستصدار أمر بالتسليم  ويتبع فى شأن هذه العريضة االجراءات 

 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ١٩٤(واألحكام المنصوص عليها فى المادة 

ولكل ذى شأن التظلم من هذا األمر اما بطريق االعتراض عليه أمام المحضر عند العزم  

على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خالل ثالثة أيام من تاريخ اعالنه بها ، وفى 

 . ى االمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة الحالتين يختص القاض

وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف األمر المتظلم منه إلى ان يفصل فى التظلم  

 . ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد األمر أو بتعديله أو بالغائه 

 .  ـ يعد العقد مفسوخا بقوة القانون اذا هلك المال المؤجر هالكا كليا ٢١مادة  

فاذا كان الهالك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم باالستمرار فى أداء القيمة االيجارية أو  

الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ 

 . التأمين 

الرجوع عليه واذا كان الهالك راجعا إلى خطأ الغير ، كان لكل من المؤجر والمستأجر  

 . بالتعويض ان كان له مقتض 

 ـ اليترتب على الحكم ببطالن أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين ٢٢مادة  

المؤجر اثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن 

يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطالن أو 

 . بفسخ عقده معه ، بما اليجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر 

واذا اقتصر الحكم على انقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال او لنقص فيه تعين  

تخفيض أقساط االجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها 

 . من ، ما لم يتفق على غير ذلك الث

 ) الباب الرابع (

 القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية 

 ـ تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها ٢٣مادة  

 . الوزير المختص باالتفاق مع وزير المالية 

 ـ يكون للمؤجر الحق فى استهالك قيمة االموال المؤجرة حسبما يجرى عليه ٢٤مادة  

العمل عادة ، وفقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى استهالكه ، وذلك دون النظر إلى مدة عقد 



 ٨٧٤

التأجير المتعلق بذلك المال ، ويجوز للمؤجر ـ باالضافة إلى االستهالك المشار اليه وجميع 

الخاضعة للضريبة المخصصات التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات ـ ان يخصم من ارباحه 

 . المعدة لمواجهة الخسائر او الديون المشكوك فيها ، وفقا للقانون 

 ـ تعتبر القيمة االيجارية المستحقة خالل سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة ٢٥مادة  

 . الخصم من ارباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية 

ويجب على المستأجر ان يدرج بصورة واضحة فى حساب األرباح والخسائر القيمة  

االيجارية المستحقة تنفيذا للعقد ، مع بيان ما اذا كان المال المؤجر منقوال او عقارا ، كما يجب 

عليه ان يدرج فى االيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى ابرمها وما تم اداؤه من مبالغ 

 . ا االجرة عن كل عقد وما تبقى منه

 ـ التسرى أحكام الخصم واالضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع ٢٦مادة  

لحساب الضرائب على مبالغ االجرة واجبة االداء إلى المؤجر ، كما التسرى على الثمن المحدد 

 . بالعقد 

 ـ  تستحق الضرائب والرسوم الجمركية ـ طبقا للنظم المعمول بها ـ على ما ٢٧مادة  

 . يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا ألحكام هذا القانون 

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات  

 . المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير 

دته دون ان يستعمل المستاجر حقه فى الشراء وفى  حالة فسخ العقد او ابطاله أو انتهاء م 

 . فتستحق هذه الضرائب والرسوم 

 ـ ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من أموال بقصد ٢٨مادة  

عن كل % ٢٠تأجيرها وفقا ألحكام هذا القانون اذا أعيد تصدير هذه األموال ، وذلك بعد خصم 

 . سنة انقضت من تاريخ االفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة 

 ـ اذا تضمن موضوع العقد تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ٢٩مادة  

ترخيص من ادارة المرور المختصة ، جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص 

 . على أن يرفق باألوراق نسخة من عقد التأجير 

م المؤجر ، ويجب أن يذكر فيه ان المركبة فى حيازة المستأجر ويصدر الترخيص باس 

 . بموجب عقد التأجير ، وانه يستعملها بنفسه أو بواسطة تابعيه 

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص  

وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين االجبارى ، وغير ذلك من االلتزامات المترتبة عن ملكية 

 . المركبة 

 ـ مع عدم االخالل بأية اعفاءات ضريبية مقررة قانونا ، يعفى المؤجر من ٣٠مادة  

الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة ألرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلى ، وذلك 

 . لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط 



 ٨٧٥

  ) الباب الخامس(

 الجزاءات 

 ـ يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن ٣١مادة  

أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير ) التأجير التمويلى ( يستعمل عبارة 

 . التمويلى 

ويعاقب بغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتزيد على عشرة االف جنيه كل من يخالف  

 . هذا الحظر ، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود 

 ـ يعاقب بغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتزيد على عشرين الف جنيه كل ٣٢مادة  

 . من يخالف أحكام هذا القانون 

هر  ـ مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة التقل عن ثالثة أش٣٣مادة  

وبغرامة التقل عن خمسة االف جنيه والتجاوز عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل 

من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ، او طمس البيان 

 . المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال 

 ـ يكون للعاملين بالجهة االدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر ٣٤مادة  

بتحديدها قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن 

 . الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون 

ولهم فى سبيل ذلك حق االطالع على جميع السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات فى  

 أو المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى مقر المؤجر

 . يطلبونها لهذا الغرض 

 ـ يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستين يوما من ٣٥مادة  

 . تاريخ العمل به 

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر ٣٦مادة  

 . التالى لمضى ستين يوما على تاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

الموافق أول يونية  سنة . ( هـ ١٤١٦ المحرم سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .  م ١٩٩٥

 حسنى مبارك 



 ٨٧٦

  ١٩٩٥ لسنة ٩٦قانون رقم 

  ١٩٨١ لسنة ١٤٣ام القانون رقم بتعديل بعض أحك

 (*)فى شأن األراضى الصحراوية 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

 فى شأن ١٩٨١ لسنة ١٤٣من القانون رقم ) ٤(يستبدل بنص الفقرة االولى من المادة  

 : األراضى الصحراوية ، النص اآلتى 

يسرى على مشروعات االستصالح واالستزراع التى تقام على األراضى الخاضعة لهذا "  

القانون ذات القواعد واألحكام والتيسيرات واالعفاءات واالجراءات المنصوص عليها بالقانون 

لشخص  فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك أيا كانت الجهة أو ا١٩٧٩ لسنة ٥٩رقم 

الذى يقوم بها ، كما تسرى ذات القواعد واألحكام والتيسيرات واالعفاءات واالجراءات المشار 

اليها على مشروعات االستصالح واالستزراع التى تقام على األراضى الواقعة خارج الزمام إلى 

مسافة كيلو مترين ، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد 

 . موافقة مجلس الوزراء 

 ) المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .  م ١٩٩٥الموافق أول يونية سنة . ( هـ ١٤١٦ المحرم سنة ٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٩٥ يونية سنة ٢فى ) مكرر  ( ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨٧٧

  ١٩٩٥ لسنة ٩٧قانون رقم 

 بمد مدة عضوية االعضاء الحاليين لمجالس ادارة الغرف التجارية 

  ٠ومجلس ادارة االتحاد العام للغرف التجارية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة االولى (

تمد مدة عضوية األعضاء الحاليين لمجالس ادارة الغرف التجارية ، ومجلس ادارة االتحاد  

  . ١/١٢/١٩٩٥العام للغرف التجارية لمدة سنة تبدأ اعتبارا من 

 ) المادة الثانية (

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م ١٩٩٥الموافق أول يونية سنة ( هـ ١٤١٦ المحرم سنة ٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٩٥ يونية سنة ٢فى ) مكرر  ( ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد ٠



 ٨٧٨

  ١٩٩٥ لسنة ٩٨قانون رقم 

 بتسوية أوضاع بعض العاملين المعينين بمكآفات شاملة 

  ٠بمديرية الزراعة بمحافظة االسكندرية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة االولى (

تسوى حاالت العاملين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة االسكندرية المنقولين  

اليها من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار والشركة المصرية لمعدات الصيد وشركة 

 بالتفويض من وزير المالية ١٩٨٥ لسنة ١٩المصايد الشمالية بقرار رئيس قطاع الموازنة رقم 

 . وذلك طبقا ألحكام هذا القانون 

 ) المادة الثانية (

 ـ : تكون تسوية حاالت العاملين المشار اليهم بالمادة االولى طبقا للقواعد االتية  

ـ وضع العامل المؤهل بالدرجة المالية للوظيفة بالمجموعة النوعية وفقا لتأهيله العلمى ١ 

ومدة خبرته بالشركة مقارنا بزميله بمديرية الزراعة الذى له ذات مدة الخبرة ومستوى التأهيل 

العلمى بشرط أن تتوافر فيه االشتراطات المقررة لشغل الوظيفة وتعتبر أقدميته بها من تاريخ 

ا  من الشركة إلى مديرية الزراعة باالسكندرية وتعتبر المكافأة التى كان يتقاضاه١٩٨٥نقله سنة 

عند النقل مرتبا أساسيا فى الدرجة التى تحددت له ويدرج مرتبه بالعالوات الدورية من التاريخ 

المشار اليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب وذلك بمراعاة 

 . الحد األقصى المسموح ببلوغه بالعالوات الدورية بالدرجة 

ـ وضع العامل غير المؤهل بالدرجة المقررة ألقرب وظيفة تتناسب مع حرفته السابقة ٢ 

 . بشركات الصيد وتدرج حالته وفقا للموضح فى البند السابق 

ـ اليجوز أن تترتب على التسوية الموضحة فى هذه المادة أن يسبق العامل بها زميله ٣ 

 . لحق بها  سواء فى الدرجة أو األقدمية بالمجموعة التى ي١المشار اليه فى البند 

ـ اليترتب على تطبيق أحكام التسوية وفقا لما تقدم صرف فروق مالية سابقة على ٤ 

 . تاريخ العمل بهذا القانون أو الطعن على قرارات التعيين او الترقية السابقة على هذا التاريخ 

 ) المادة الثالثة (

بالنسبة لمن انتهت خدمته قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تتخذ التسوية الموضحة فى المادة  

 . السابقة اساسا لحساب حقوقه التأمينية 

 ) المادة الرابعة (

                                                           
  ١٩٩٥ يونسة سنة ٢مكرر فى  ( ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد ٠



 ٨٧٩

تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة فى االعباء المالية والحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق  

 . أحكام هذا القانون 

 )المادة الخامسة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .  م ١٩٩٥الموافق أول يونية سنة .( هـ  ١٤١٦ المحرم سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  

 

 

 

 

 

 

 



غ  

 ١٩٩٦القوانين الصادرة عام 

 ـــــــ

   

   

 ٩٠١.................... فى شأن الموانى التخصصية١٩٩٦لسنة ) ١(قانون رقم  ∗

 بتعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات الصادر ١٩٩٦لسنة ) ٢(قانون رقم  ∗

...............................................١٩٧٢ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

 

٩٠٣ 

  بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة١٩٩٦لسنة ) ٣(قانون رقم  ∗

.................................................فى مسائل األحوال الشخصية

 

٩٠٤ 

 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على ١٩٩٦لسنة ) ٤(قانون رقم  ∗

األماكن التى لم يسبق تأجيرها واألماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها 

...........................................دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها

 

 

٩٠٦ 

 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى األراضى ١٩٩٦لسنة ) ٥(قانون رقم  ∗

الصحراوية المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أو تأجيرها 

..............بإيجار اسمى إلقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها

 

 

 

٩٠٧ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٦قانون رقم  ∗

. أيه. يون ايخبتو اسالمصرية العامة للبترول وشركة ربسول اكسبلورس

وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت انك فى شأن البحث عن البترول 

........................واستغالله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية

 

 

 

 

٩٠٩ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧قانون رقم  ∗

وشركة شل اوستريا . فى. المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجيبت ان

التينجسلشافت وشركة بكتن ايجيبت ليمتد فى شأن البحث عن البترول 

...........واستغالله فى منطقة شمال شرق أبو الغراديق  بالصحراء الغربية 

 

 

 

 

٩١٠ 



ظ  

 
 رقم الصفحة  

   

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٨قانون رقم  ∗

س . ة نورسك هيدرو اكسبلورييش ايجيبت أالمصرية العامة للبترول وشرك

وشركة كوفيك ايجيبت ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى 

........................................منطقة رأس الحكمة بالصحراء الغربية

 

 

 

 

٩١١ 

 من قانون ٩٥ بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة ١٩٩٦ لسنة ٩قانون رقم  ∗

........١٩٧٨ لسنة ٤٧نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 

 

٩١٢ 

 ..... بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة١٩٩٦ لسنة ١٠قانون رقم  ∗

٩١٣ 

 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص ١٩٩٦ لسنة ١١قانون رقم  ∗

 ١٩٨١ لسنة ١٥٧ والقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١١عليه فى القانون رقم 

......................................١٩٩٣ لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 

 

 

 

٩١٤ 

 ٩١٥............................ بإصدار قانون الطفل١٩٩٦ لسنة ١٢قانون رقم  ∗

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن ١٩٩٦ لسنة ١٣قانون رقم  ∗

.....................................................٩٢/١٩٩٣السنة المالية 

 

٩٥٠ 

 بربط حساب ختامى الهيئات ١٩٩٦ لسنة ٦٩ إلى رقم ١٤قوانين من رقم  ∗

.........٩٢/١٩٩٣االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية 

 

 

٩٥٥ 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات ١٩٩٦ لسنة ٧٠قانون رقم  ∗

................٩٢/١٩٩٣القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

 

 

٩٥٦ 



أ أ  

 
 رقم الصفحة  

   

 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اإلعفاءات ١٩٩٦ لسنة ٧١قانون رقم  ∗

....................١٩٨٦ لسنة ١٨٦لقرار بالقانون رقم الجمركية الصادر با

 

 

٩٥٧ 

 لسنة ١٤٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٧٢قانون رقم  ∗

........................................ فى شأن األراضى الصحراوية١٩٨١

 

٩٦٠ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٣قانون رقم  ∗

وموبيل . أيه . المصرية العامة للبترول وربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس 

فى شأن . فى. اكسبلوريشن ايجيبت انك واموكو ايجيبت وست مديترنيان بى

البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب البحر األبيض المتوسط 

....................................................................)١قطاع (

 

 

 

 

 

٩٦١ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٤قانون رقم  ∗

وشركة ايوك كونك وهيئة التمويل الدولية فى شأن المصرية العامة للبترول 

بالصحراء ) حفر عميق(البحث عن الغاز واستغالله فى منطقة مليحه 

.......................................................................الغربية

 

 

 

٩٦٢ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٥قانون رقم  ∗

المصرية العامة للبترول وتيكو كو أويل كومبانى ليمتد فى شأن البحث عن 

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

 

 

 

٩٦٣ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٦قانون رقم  ∗

المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك فى شأن البحث عن البترول 

............................................واستغالله فى منطقة شمال سيناء

 

 

٩٦٤ 



ب ب  

 
 رقم الصفحة  

   

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٧ن رقم قانو ∗

المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك وشركة نزاويل سيناء انك فى 

....شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب فيران بخليج السويس

 

 

 

٩٦٥ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٨قانون رقم  ∗

المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك فى شأن البحث عن البترول 

...........................)٢قطاع (واستغالله فى منطقة شمال البحر األحمر 

 

 

 

٩٦٦ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٧٩قانون رقم  ∗

يا فى وشركة شل اوستر.المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر ان

التينجسلشافت فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة جنوب 

.........................................................................الدلتا

 

 

 

٩٦٧ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٨٠قانون رقم  ∗

شرق بنى سويف ) ايجيبت(ان آر . المصرية العامة للبترول وشركة جى

.....ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق بنى سويف

 

 

 

٩٦٨ 

 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية ١٩٩٦ لسنة ٨١قانون رقم  ∗

.............................١٩٦٨ لسنة ١٣والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 

 

٩٦٩ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٨٢قانون رقم  ∗
ن أند برودكشن المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوريش

ايه ، فى شأن البحث عن . بى. ليمتد وشركة أديسون انترناشيونال اس
................)١قطاع(البترول واستغالله فى منطقة شمال البحر األحمر    

 
 
 
 
٩٧١ 



ج ج  

 
 رقم الصفحة  

   

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ١٩٩٦ لسنة ٨٣قانون رقم  ∗

سى ، . دى.المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى درج كوربوريشن ال

درج ليمتد ، فى شأن البحث عن البترول ) ايجيبت(آر . ان . وشركة جى

............................واستغالله فى منطقة درج البحرية بخليج السويس

 

 

 

 

٩٧٢ 

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام اإلدارة المحلية ١٩٩٦ لسنة ٨٤قانون رقم  ∗

...............................١٩٧٩نة  لس٤٣الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 

٩٧٣ 

 ............. بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة١٩٩٦ لسنة ٨٥قانون رقم  ∗

٩٧٨ 

 ٩٨٠................................ بزيادة المعاشات١٩٩٦ لسنة ٨٦قانون رقم  ∗

 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام ١٩٩٦ لسنة ٨٧قانون رقم  ∗

...........................قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 

٩٨٣ 

 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً ألحكام ١٩٩٦ لسنة ٨٨قانون رقم  ∗

..................قانونى الضمان االجتماعى ونظام التأمين االجتماعى الشامل

 

 

٩٨٦ 

 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ١٩٩٦ لسنة ٨٩قانون رقم  ∗

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

 

٩٨٧ 

 أحكام قانون الضرائب على الدخل  بتعديل بعض١٩٩٦ لسنة ٩٠قانون رقم  ∗

.....................................١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 

٩٨٨ 

 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على ١٩٩٦ لسنة ٩١قانون رقم  ∗

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

 

٩٨٩ 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة ١٩٩٦ لسنة ٩٢قانون رقم  ∗

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

 

٩٩١ 



د د  

 
 رقم الصفحة  

   

 من ١٩ بشأن تعديل الفقرة األولى من المادة ١٩٩٦ لسنة ٩٣قانون رقم  ∗

قانون رسم اإلرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث 

.......................................١٩٨٣ لسنة ٢٤الصادر بالقانون رقم 

 

 

 

٩٩٢ 

 أعالى البحار من الضريبة  بإعفاء سفن١٩٩٦ لسنة ٩٤قانون رقم  ∗

...................................................الجمركية وضريبة المبيعات

 

٩٩٣ 

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ١٩٩٦ لسنة ٩٥قانون رقم  ∗

.......................................١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر بالقانون رقم 

 

٩٩٤ 

 ٩٩٨............................ بشأن تنظيم الصحافة١٩٩٦ لسنة ٩٦قانون رقم  ∗

 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك واالئتمان ١٩٩٦ لسنة ٩٧قانون رقم  ∗

 ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ والقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٦٣الصادر بالقانون رقم 

..........................فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

 

 

 

١٠١٨ 

 لسنة ٣٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٨قانون رقم  ∗

.............................................. فى شأن السجل التجارى١٩٧٦

 

١٠٢٢ 

 لسنة ٨٩عض أحكام القانون رقم  بتعديل ب١٩٩٦ لسنة ٩٩قانون رقم  ∗

 فى دخول وإقامة األجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج ١٩٦٠

..........................................................................منها

 

 

١٠٢٣ 

 لسنة ١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٠٠قانون رقم  ∗

............................................ بإنشاء هيئة كهرباء مصر١٩٧٦

 

١٠٢٦ 

 لسنة ١٠٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٠١قانون رقم  ∗

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون رقم ١٩٧٦

.........................بإنشاء صندوق تمويل مشروعات اإلسكان االقتصادى

 

 

 

١٠٢٨ 

 رقم الصفحة  

   

 باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ١٩٩٦ لسنة ١٠٢قانون رقم  ∗

 ـ ٩٢/١٩٩٣(مسية  السنة الخامسة من الخطة الخ٩٦/١٩٩٧لعام 

٩٦/١٩٩٧(..................................................................

 

 

١٠٣٧ 

  بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٩٦ لسنة ١٠٣قانون رقم  ∗



ه ه  

١٠٤١...................................................................٩٦/١٩٩٧ 

 بربط موازنات الهيئات ١٩٩٦ لسنة ١٦٥ إلى رقم ١٠٤القوانين من رقم  ∗

.....١٩٩٦/١٩٩٧االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية 

 

 

١٠٤٦ 

 بربط ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة ١٩٩٦ لسنة ١٦٦قانون رقم  ∗

...........................................................٩٣/١٩٩٤المالية 

 

١٠٤٧ 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات ١٩٩٦ لسنة ١٦٧قانون رقم  ∗

................٩٣/١٩٩٤القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

 

 

١٠٥٢ 

بربط حساب ختامى موازنات  ١٩٩٦ لسنة ٢٢٢ إلى ١٦٨القوانين من رقم  ∗

الهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية 

٩٣/١٩٩٤...................................................................

 

 

١٠٥٣ 

 لسنة ١١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٢٢٣قانون رقم  ∗

................................................ بتنظيم الشهر العقارى١٩٤٦

 

١٠٥٤ 

 لسنة ٧٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٢٢٤قانون رقم  ∗

......................................... بشأن رسوم التوثيق والشهر١٩٦٤

 

١٠٥٥ 

 لسنة ٧٠ بإلغاء بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٢٢٥قانون رقم  ∗

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ بشأن رسوم التوثيق والشهر والقانون رقم ١٩٦٤

بإنشاء صندوق تمويل مشروعات اإلسكان االقتصادى وقانون نظام اإلدارة 

...............................١٩٧٩ لسنة ٤٣انون رقم المحلية الصادر بالق

 

 

 

 

١٠٥٦ 

 رقم الصفحة  

   

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على ١٩٩٦ لسنة ٢٢٦قانون رقم  ∗

...............................١٩٨١ لسنة ١٥٧الدخل الصادر بالقانون رقم 

 

١٠٥٧ 

 ١٠٥٨......................... بإلغاء ضريبة األيلولة١٩٩٦ لسنة ٢٢٧قانون رقم  ∗

 لسنة ٣٨من القانون رقم ) ٣( بإلغاء المادة ١٩٩٦ لسنة ٢٢٨قانون رقم  ∗

......................................... بتنظيم التعامل بالنقد األجنبى١٩٩٤

 

١٠٥٩ 

 لسنة ٨٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٢٢٩قانون رقم  ∗

................................................... بشأن الطرق العامة١٩٦٨

 

١٠٦٠ 

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة ١٩٩٦ لسنة ٢٣٠قانون رقم  ∗

............................................................واألراضى الفضاء

 

١٠٦٣ 



و و  

 ببعض األحكام الخاصة بتنظيم عمل ١٩٩٦ لسنة ٢٣١ون رقم قان ∗

.................................................المصريين لدى جهات أجنبية

 

١٠٦٦ 

 

***** 

 



 ٩٠١

 ١٩٩٦ لسنة ١قانون رقم 

 (*)فى شأن الموانى التخصصية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من  

 .الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية

ويصدر بتحديد هذه الموانى ، وكذلك الشروط واإلجراءات الالزمة إلنشاء تلك الموانى  

نسيق مع الجهات قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصالت بالت

 .المعنية

 )المادة الثانية(

على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل  

والمواصالت ، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء ، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير 

مدى صالحية إنشاء الميناء المطلوب ، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيالت األرضية 

 .والمساعدات المالحية الالزمة لخدمته

وتخطر وزارة النقل والمواصالت الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء ،  

 .وتتولى الوزارة اإلشراف الفنى على تنفيذ الميناء خالل فترة التنفيذ

 )المادة الثالثة( 

ئمة حالياً والتى تنشأ مستقبالً على السواحل المصرية تعتبر الموانى التخصصية القا 

موانى خاضعة إلشراف وزارة النقل والمواصالت ،وذلك لضمان استمرار صالحيتها للعمل من 

 .ناحيتى السالمة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية

ولوزارة النقل والمواصالت أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية  

 .وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصص من أجله

 )المادة الرابعة(

مع مراعاة أحكام قانون رسوم اإلرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو  

 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة ١٩٨٣ لسنة ٢٤والمكوث الصادر بالقانون رقم 

ت التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم بتشغيل الميناء أن يصدر قراراً بفئا

 .الميناء ومنشآته وتسهيالته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحاالت اإلعفاء منها

 )المادة الخامسة(

 .يصدر وزير النقل والمواصالت اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

                                                           
 .١٩٩٦ فى أول فبراير سنة ٥  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٠٢

 )المادة السادسة(

ال تخل أحكام هذا القانون بالقواعد واألحكام الواردة باالتفاقيات الدولية أو القوانين  

 .الصادرة فى هذا الشأن

 )المادة السابعة(

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

 ا ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينه 
 ).م١٩٩٦ يناير سنة ٢٤الموافق ( هـ ١٤١٦ رمضان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٠٣

 ١٩٩٦ لسنة ٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

 (*) ١٩٧٢ لسنة ٤٩الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 لسنة ٤٩ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٢٠٤تطبق أحكام المادة  

 .١٩٩٤ لسنة ١٤٢ على جامعة جنوب الوادى المنشأة بالقانون رقم ١٩٧٢

 )المادة الثانية(

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

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ يناير سنة ٢٧الموافق ( هـ  ١٤١٦ رمضان سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦فى أول فبراير سنة ) ٥(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٠٤

 ١٩٩٦ لسنة ٣قانون رقم 

 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة

 (*)فى مسائل األحوال الشخصية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل األحوال الشخصية  

على وجه الحسبة ، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببالغ إلى النيابة العامة المختصة 

 .طلبه واألسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيدهيبين فيه موضوع 

وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البالغ وإجراء التحقيقات الالزمة أن  

 .تصدر قراراً برفع الدعوى أمام المحكمة االبتدائية المختصة أو بحفظ البالغ

ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسبباً من محام عام ، وعليها إعالن هذا  

 . القرار لذوى الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره

 )المادة الثانية(

للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خالل ثالثين يوماً من تاريخ  

فع الدعوى صدوره ، وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما بر

 .أمام المحكمة االبتدائية المختصة أو بحفظ البالغ ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً

 )المادة الثالثة(

إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين ،  

 .تكون النيابة العامة هى المدعية فيها ، ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات

 )المادة الرابعة(

 .اليجوز لمقدم البالغ التدخل فى الدعوى ، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها 

 )المادة الخامسة(

تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه  

 .فيها

 )المادة السادسة(

يكون لديها من دعاوى فى مسائل تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما  

األحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة 

 .وفقاً ألحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى

 .ويعلن قلم الكتاب أمر اإلحالة إلى ذوى الشأن 

                                                           
 .١٩٩٦ يناير سنة ٢٩فى ) مقرر (٤ العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٩٠٥

 )المادة السابعة(

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 )المادة الثامنة(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ يناير سنة ٢٩الموافق ( هـ ١٤١٦ رمضان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

  مباركحسنى



 ٩٠٦

 ١٩٩٦ لسنة ٤قانون رقم 

 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على األماكن التى لم يسبق تأجيرها

 واألماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها

 (*)دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
 فى شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم ١٩٧٧ لسنة ٤٩ال تسرى أحكام القانونين رقمى  

 فى شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع ١٩٨١ لسنة ١٣٦العالقة بين المؤجر والمستأجر و
ا األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار األماكن الصادرة قبلهم

، على األماكن التى لم يسبق تأجيرها ، وال على األماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل 
بهذا القانون أو تنتهى بعده ألى سبب من األسباب دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها طبقاً 

 .للقانون

 )المادة الثانية(
تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير األماكن المنصوص عليها فى المادة األولى  

 .من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو فى شأن استغاللها أو التصرف فيها

 )المادة الثالثة(
 .يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 )المادة الرابعة(
تاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى ل 

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ يناير سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٦ رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 ١٩٩٦ لسنة ٥قانون رقم 

 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى األراضى الصحراوية

 المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى 

 (*)إلقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

                                                           
 .١٩٩٦ يناير سنة ٣٠فى ) أ(مكرر ) ٤(دد  الع-  الجريدة الرسمية  (*)
 .١٩٩٦ يناير سنة ٣٠فى ) أ( مكررا ٤  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٠٧

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 يجوز التصرف بالمجان فى األراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من 

األشخاص االعتبارية العامة ، أو تأجيرها بإيجار اسمى إلقامة مشروعات استثمارية عليها أو 

 .التوسع فيها

ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها األراضى الصحراوية المشار إليها، وبالقواعد  

 .واإلجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير ، قرار من رئيس الجمهورية

ويتم تخصيص األرض الالزمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة األموال  

 .المستثمرة فيه

 )المادة الثانية(

التنتقل ملكية األرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء اإلنتاج  

 .الفعلى

وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب  

 هذا اإليداع اآلثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى على

 .ذوى الشأن معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة

 

 

 )المادة الثالثة (

 .اليجوز أن تزيد مدة اإليجار على أربعين عاماً ، تجدد ما دام المشروع قائماً 

 )المادة الرابعة(

إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء اإلنتاج الفعلى خالل المدة التى تحدد فى قرار  

التخصيص يتعين على الجهة اإلدارية مالكة األرض استردادها ، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها 

 .لصاحب المشروع وفقاً لألسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ االسترداد

 )المادة الخامسة(

دون إخالل بحكم المادة السابقة يحظر استخدام األرض فى غير الغرض المخصصة  

من أجله، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة ، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها 

ويقع . ، أو تقرير أى حق عينى عليها ، أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه

باطالً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك واليجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطالن أو طلب 

 .الحكم به ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

 )المادة السادسة(

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

 .نشره 



 ٩٠٨

 دولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم ال 
 ).م١٩٩٦ يناير سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٦ رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٠٩

 ١٩٩٦ لسنة ٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 . ايه . وشركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتوأس

 وشركة موبيل اكسبلوريشن إيجيبت انك

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

رية العامة للبترول وشركة ربسول يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المص 

وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت انك فى شأن البحث عن . أيه. اكسبلورسيون ايخبتو أس

البترول واستغالله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية ، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة 

 .الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  



 ٩١٠

 ١٩٩٦ لسنة ٧قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة شل اوستريا. فى. وشركة شل إيجيبت ان

 اكتينجسلشافت وشركة بكتن إيجيبت ليمتد

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله فى منطقة

 شرق شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

وشركة شل اوستريا اكتينجسلشافت وشركة بكتن إيجيبت ليمتد  فى شأن البحث . فى. إيجيبت ان

ستغالله فى منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وفقاً للشروط عن البترول وإ

 .المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 



 ٩١١

 ١٩٩٦ لسنة ٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 .س.أوشركة نورسك هيدرو اكسبلوريشن إيجيبت 

 وشركة كوفبك إيجيبت ليمتد

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة رأس الحكمة بالصحراء الغربية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

وشركة كوفبك إيجيبت ليمتد فى شأن البحث عن البترول . س.هيدرو اكسبلوريشن إيجيبت أ

وإستغالله فى منطقة رأس الحكمة بالصحراء الغربية، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة 

 .بها

 

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 



 ٩١٢

 ١٩٩٦ لسنة ٩قانون رقم 

  ٩٥بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 

 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 

 (*) ١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

دولة الصادر  من قانون نظام العاملين المدنيين بال٩٥تضاف فقرة أخيرة للمادة  

  : نصها اآلتى ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة  

لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز اإلدارى للدولة التى تعلو 

 .الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى

 )المادة الثانية(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ فبراير سنة ٢٧الموافق ( هـ ١٤١٦ شوال سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ فبراير سنة ٢٨مكرر فى ) ٨(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩١٣

 ١٩٩٦ لسنة ١٠رقم قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 لسنة ١٠٠من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم ) ٧(يستبدل بنص المادة  

 : النص اآلتى١٩٧١

دون التقييد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من  

 .منصبه بقرار من رئيس الجمهورية

ويعين نائب رئيس المخابرات العامة ، ووكالء أول ووكالء المخابرات العامة بقرار  

من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس 

 .ات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاتهالمخابر

ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة  

 .معاملة نائب الوزير ، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش

 )المادة الثانية(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  



 ٩١٤

 ١٩٩٦ لسنة ١١قانون رقم 

 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه

 ١٩٨١ لسنة ١٥٧ والقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١١فى القانون رقم 

 (*)١٩٩٣ لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 

  الشعبباسم

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر  

 لسنة ١٥٧ ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١١بالقانون رقم 

 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٨١

المستحقة عليه طبقاً ألحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة األداء قبل تاريخ العمل 

 بشرط سداد ١٩٩٦ ديسمبر ٣١بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 

  .١٩٩٦ يونيه ٣٠ه على األقل قبل نصف الضرائب المستحقة علي

وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعاً عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى  

المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خالل شهر 

 .من تاريخ إعالن مصلحة الضرائب بهذا الحكم

 )المادة الثانية(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ مارس سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٦ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ مارس سنة ١٢مكرر فى ) ١٠(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩١٥

 ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون رقم 

 (*)ار قانون الطفل بإصد

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 .يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه 

 )المادة الثانية(

 .يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

 )المادة الثالثة(

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

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 مارس سنة ٢٥الموافق ( هـ ١٤١٦ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٦

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ مارس سنة ٢٨تابع فى ) ١٣(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩١٦

 قانون الطفل

 الباب األول

 أحكام عامة

تكفل الدولة حماية الطفولة واألمومة ، وترعى األطفال ، وتعمل على ) :  ١(مادة  

تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية 

 .والكرامة اإلنسانية

يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من ) :  ٢(مادة  

 .لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة

ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميالده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى  

 .آخر

تكون لحماية الطفل ومصالحه األولوية فى جميع القرارات أو اإلجراءات ) :  ٣(مادة  

 . أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرهاالمتعلقة بالطفولة

 .ال يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبنى) :  ٤(مادة  

لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا االسم عند ) :  ٥(مادة  

 .الميالد فى سجالت المواليد وفقاً ألحكام هذا القانون

وال يجوز أن يكون االسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد  

 .الدينية

لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقاً ألحكام القانون الخاص ) :  ٦(مادة  

 .بالجنسية المصرية

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى األخص حقه فى ) :  ٧(مادة  

 والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ،وفقاً للقوانين الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس

 .الخاصة باألحوال الشخصية



 ٩١٧

 الباب الثانى

 الرعاية الصحية للطفل

 الفصل األول

 فى مزاولة مهنة التوليد

ال يجوز لغير األطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة ) :  ٨(مادة  

كانت أو خاصة إال لمن كان اسمها مقيداً بسجالت المولدات أو مساعدات المولدات أو القابالت 

 .بوزارة الصحة

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب ) :  ٩(مادة  

موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خالل ثالثين يوماً من تاريخ هذا التغيير ، وإال جاز 

ن السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغها لوزارة الصحة شطب اسمها م

 .بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت  

وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده الالئحة التنفيذية بما اليجاوز عشرة 

 .جنيهات

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها ) :  ١٠(مادة  

 .بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإال تعرضت للمساءلة التأديبية 

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة  

ز اإلدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص التوليد من غير العاملين بالجها

 .وعضوية طبيب من قسم رعاية األمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من  

مزاولة المهنة لمدة التزيد على سنة ألمور تمس االستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو 

 .أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر ) :  ١١(مادة  

بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة يشطب اسمها أو حرمانها من 

 . من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليهمزاولة المهنة ، خالل خمسة عشر يوماً

ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء  

اإلدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامة ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة 

 .أحدهما مدير عام الشئون القانونية

للمحافظ بناء على تقرير من اإلدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم ) :  ١٢(مادة  

المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية ال تسمح لها 

 .باالستمرار فى ممارسة مهنتها
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دون إخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة   ) :  ١٣(مادة  

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

هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب 

 .بالعقوبتين معاً فى حالة العود

 الفصل الثانى

 فى قيد المواليد

يجب التبليغ عن المواليد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث ) :  ١٤(مادة  

الوالدة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها 

الوالدة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى 

  .يةالعمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذ

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خالل سبعة  

 .أيام من تاريخ التبليغ بالوالدة

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى  

 .المختص خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد

 \:األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم ) : ١٥(مادة  

 .  الد الطفل إذا كان حاضراً-١ 

  والدة الطفل شريطة إثبات العالقة الزوجية على النحو الذى تبينه الالئحة -٢ 

 .التنفيذية

  مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من -٣ 

 .والداتاألماكن التى تقع فيها ال

 .  العمدة أو الشيخ-٤ 

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب واألصهار البالغين حتى الدرجة  

 .الثانية على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، واليجوز  

 .قبول التبليغ من غير األشخاص السابق ذكرهم

ويجب على األطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من والدات  

تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية 

فى ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك 

 .حاالت التوليد األخرى

 :يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات اآلتية ) : ١٦(مادة  

 .  يوم الوالدة وتاريخها- 

 .واسمه ولقبه) ذكر أو أنثى(  نوع الطفل - 



 ٩١٩

 .  اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما - 

 .  محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ- 

 .  أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه باالتفاق مع وزير الصحة- 

على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميالد على النموذج المعد لذلك ) :  ١٧(مادة  

من هذا القانون، ) ١٦(عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 

يالد بغير رسوم إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد وتسلم شهادة الم

 .الالئحة التنفيذية غيره من األشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميالد

إذا توفى المولود قبل التبليغ عن والدته فيجب التبليغ عن والدته ثم ) :  ١٨(مادة  

 .وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته

إذا حدثت واقعة الميالد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى ) : ١٩(مادة  

أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خالل 

 .ثالثين يوماً من تاريخ الوصول

د أثناء العودة فيكون التبليغ فى األجل المذكور إلى مكتب وإذا حدثت واقعة الميال 

 .الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل اإلقامة

على كل من عثر على طفل حديث الوالدة فى المدن أن يسلمه فوراً ) :  ٢٠(مادة  

بالحالة التىعثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال حديثى الوالدة أو أقرب 

جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، وفى الحالة األولى يجب على المؤسسة 

 .إخطار جهة الشرطة المختصة 

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى  

 .سسة أو جهة الشرطة أيهما أقربهذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤ

وعلى جهة الشرطة فى جميع األحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات  

الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض األخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة 

الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثالثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل 

الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من األوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خالل سبعة 

 .أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة

وإذا تقدم أحد الوالدين إلى . وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد 

محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر 

من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص ) ١٦(عليها فى المادة 

 .خالل سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر

يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقاً للبيانات التى يدلى ) :  ٢١(مادة  

بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى 

 .صريح ممن يرغب منهما
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 .وال يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن األحوال الشخصية 

استثناء من حكم المادة السابقة ال يجوز ألمين السجل ذكر اسم الوالد ) :  ٢٢(مادة  

 :و كليهما معاً ، وإن طلب منه ذلك ، فى الحاالت اآلتيةأو الوالدة أ

 .  إذا كان الوالدان من المحارم فال يذكر إسماهما-١ 

 .  إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فال يذكر اسمها-٢ 

  بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير -٣ 

زوجته الشرعية فال يذكر اسمه إال إذا كانت الوالدة قبل الزواج أو بعد فسخه ، وذلك عدا 

 .األشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات

 .وتحدد الالئحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميالد فى الحاالت سالفة الذكر 

 من ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٥  و١٤يعاقب على مخالفة أحكام المواد ) :  ٢٣(مادة  

 .هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تجاوز مائة جنيه

دون إخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة   ) :  ٢٤(مادة  

ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ 

 .عن المولود

 الفصل الثالث

 تطعيم الطفل وتحصينه

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من األمراض المعدية ، ) :  ٢٥(مادة  

نظم والمواعيد التى تبينها الالئحة وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقاً لل

 .التنفيذية

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون  

 .الطفل فى حضانته

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له  

مزوالة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة 

 .تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد

دون إخالل بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة ) :  ٢٦(مادة  

 .السابقة بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها والتزيد على مائتى جنيه

 الفصل الرابع

 بطاقة الصحية للطفلال

يكون لكل الطفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب ) :  ٢٧(مادة  

 .الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميالد

 .وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة 



 ٩٢١

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات  ) :٢٨(مادة  

 .الصحية أو مراكز رعاية األمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة

ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو  

 .تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين

ة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم يجب تقديم البطاق) :  ٢٩(مادة  

قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة 

 .الحالة الصحية للطفل طوال مرحتلى الدراسة

ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى األطفال الذين  

إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو 

 .من هذا القانون) ٢٧(المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة 

وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خالل  

 . على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على األقلمرحلتى التعليم قبل الجامعى ،

 الفصل الخامس

 غذاء للطفل

اليجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى األغذية ) :  ٣٠(مادة  

والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع واألطفال إال إذا كانت مطابقة للشروط واألحكام التى 

 .تبينها الالئحة التنفيذية

ويجب أن تكون أغذية األطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن  

 .الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة 

ويحظر تداول تلك األغذية والمستحضرات أو اإلعالن عنها بأى طريقة من طرق  

 من وزارة اإلعالن ، إال بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة اإلعالن عنها

الصحة ، وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع 

   .وزير التموين

ومع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا  

من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة التقل عن ستة أشهر وبغرامة التقل عن خمسمائة جنيه وال 

تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع األحوال يحكم بمصادرة المواد 

 .الغذائية واألوعية وأدوات اإلعالن موضوع الجريمة

 الباب الثالث

 فى الرعاية االجتماعية

 الفصل األول

 دور الحضانة
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يخصص لرعاية األطفال الذين يعتبر داراً للحضانة كل من مكان مناسب ) :  ٣١(مادة  

لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة إلشراف ورقابة وزارة الشئون االجتماعية طبقاً 

 .ألحكام هذا القانون

 :تهدف دور الحضانة إلى تحقيق األغراض اآلتية ) :  ٣٢(مادة  

 . رعاية األطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم-١ 

 تهيئة اإلطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخالقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف -٢ 

 .المجتمع وقيمه الدينية

 . نشر الوعى بين أسر األطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة-٣ 

 .  تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بين الدار وأسر األطفال-٤ 

حقيق األغراض السابقة وذلك ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل واألساليب ما يكفل ت 

 .طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية فى هذا الشأن

ال يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها ) :  ٣٣(مادة  

 .قبول الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة

وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر  

مديرية الشئون االجتماعية المختصة خالل تسعين يوماً بموجب خطاب موصى عليه مصحوب 

بعلم الوصول بهذه األيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق باإلخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة 

 .من هذا القانون) ٣٤(بالمادة 

تبارية بإنشاء دور للحضانة يتم الترخيص لألشخاص الطبيعيين أو االع) :  ٣٤(مادة  

وفقاً لألحكام التى تحددها الالئحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من األشخاص الطبيعيين 

 :أن يكون 

 . مصرى الجنسية كامل األهلية-١ 

  لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف -٢ 

 ٢٨٦ و ٢٨٥ و ٢٨٤ ، ٢٨٣أو باألمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 . من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٨٧و 

 .  حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية-٣ 

 .  غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل االجتماعى أو التربوى-٤ 

 إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلباً بذلك إلى مديرية على من يرغب فى) :  ٣٥(مادة  

 .الشئون االجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك

وعلى مديرية الشئون االجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو  

المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه ، مع إخطار 

طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن 

 .يكون مسبباً 
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من هذا ) ٤٠(ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة  

 .القانون

يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات ) :  ٣٦(مادة  

الدار وإخطار مديرية الشئون االجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم تشغيل 

الوصول ، وعلى المديرية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من 

استيفاء الدار لجميع المواصفات وإال طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خالل 

خمسة عشر يوماً من تاريخ استالم هذا اإلخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب 

 .وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك

تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية االعتبارية ) : ٣٧(مادة  

ترخيص ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن ال

ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص له بها 

 .أمام القضاء وفى مواجهة الغير

وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى  

 .تحددها الالئحة التنفيذية

ويلتزم المرخص له بوضع الئحة داخلية خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص  

للدار تعتمد من مديرية الشئون االجتماعية المختصة ، وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد والشروط 

 .التى يجب أن تتضمنها الالئحة النموذجية لدور الحضانة

نية وتمسك السجالت والدفاتر الالزمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الف 

 .والمالية واإلدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون االجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار

يجوز لدار الحضانة قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا ) :  ٣٨(مادة  

المقدمة من األفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية 

 .فال يجوز قبولها إال بموافقة وزارة الشئون االجتماعية

وتخصص إلعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ، نسبة من  

الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات االجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى 

 .لجمعيات والمؤسسات الخاصة بهاموارد الصناديق الفرعية للمحافظات إلعانة ا

وتبين الالئحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع اإلعانات من حصيلة هذه النسبة فى  

 .المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها

تتولى األجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون االجتماعية التفتيش ) :  ٣٩(مادة  

الفنى واإلشراف المالى واإلدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون 

 .والقررات الصادرة تنفيذاً له

وتتولى مديرية الشئون االجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه  

المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خالل مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتالفيها وتصحيحها 
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نة شئون دور الحضانة بالمحافظة التخاذ ماتراه مالئماً فى هذا الشأن وفقاً رفعت األمر إلى لج

 .من هذا القانون) ٤٠(ألحكام المادة 

تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة ) :  ٤٠(مادة  

من ينيبه ، وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنة ، المحافظ أ

 :بالبت فيمايلى 

  تظلمات أصحاب الشأن من قرارت المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو -١ 

 .استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها

  غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت اإلدارة المباشرة لمديرية الشئون االجتماعية -٢ 

لجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها إذا ثبت لدى ال

عل الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة 

المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت 

 .نهائياً فى وضع الدار

  اقتراح المديرية وقف صرف اإلعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام -٣ 

 .القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه إلصالح المخالفة

لجنة   منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم يقم بذلك كان ل-٤ 

 ).٢(أن تضعها تحت اإلدارة المباشرة لمديرية الشئون االجتماعية وفقاً ألحكام البند 

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خالل ثالثين يوماً على األكثر ، وإال أعتبر انقضاء  

 .هذه المدة دون البت قراراً بالرفض

ال يجوز إغالق الدار بعد الترخيص بها إال بقرار مسبب يصدر من لجنة ) :  ٤١(مادة  

 .شئون دور الحضانة بالمحافظة

ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون االجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة  

القصوى إغالق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة 

 . ما تراه طبقاً ألحكام المادة السابقةشئون دور الحضانة بالمحافظة خالل ثالثين يوماً التخاذ

 .ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن 

تعتبر أموال دور الحضانة أمواالً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين ) :  ٤٢(مادة  

عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر 

السجالت والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون 

 .العقوبات

تنشأ بقرار من وزير الشئون االجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة ) :  ٤٣(مادة  

تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة 

واألمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة 

 .برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها
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يعقاب بالحبس وبغرامة التقل عن خمسمائة جنيه والتجاوز خمسة ) :  ٤٤(مادة  

آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو 

وتكون العقوبة الحبس مدة  التقل . مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة

من هذا ) ٣٤( من المادة ٣ ، ٢ ، ١عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 

 .القانون

 الشئون االجتماعية أن تأمر بغلق الدار ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية 

المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا األمر 

 .إلى القاضى الجزئى المختص خالل أسبوع من إخطاره به

يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل عن مائتى جنيه ) :  ٤٥(مادة  

والتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .من هذا القانون) ٣٧(والمادة ) ٣٣(

 الفصل الثانى

 فى الرعاية البديلة

يهدف نظام األسر البديلة إلى توفير الرعاية االجتماعية والنفسية ) :  ٤٦(مادة  

 سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى والصحية والمهنية لألطفال الذين جاوزت سنهم

 .أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان

وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع األسر البديلة والفئات  

 .المنتفعة به

يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية ) :  ٤٧(مادة  

االجتماعية لألطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة ، عن طريق شغل أوقات فراغهم 

 :بالوسائل واألساليب التربوية السليمة ـ ويهدف النادى إلى تحقيق األغراض اآلتية 

جازات وقبل   رعاية األطفال اجتماعياً وتربوياً خالل أوقات فراغهم أثناء فترة اإل-١ 

 .بدء اليوم الدراسى وبعده

  استكمال رسالة األسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل -٢ 

 .العاملة لحماية األطفال من اإلهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض لإلنحراف

  تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نمواً متكامالً من جميع النواحى البدنية والعقلية -٣ 

والوجدانية الكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبرقدر ممكن من تنيمة قدراته 

 .الكامنة

 .  معاونة األطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى-٤ 

 .  تقوية الروابط بين النادى وأسر األطفال-٥ 

ل وعوامل   تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطف-٦ 

 .تنشئته وإعداده وفق األساليب التربوية الصحيحة
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 .وتبين الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لنوادى الطفل 

يقصد بمؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية ) :  ٤٨(مادة  

األسرية كل دار إليواء األطفال الذين التقل سنهم عن ست سنوات وال تزيد على ثمانى عشرة 

سنة ، المحرومين من الرعاية األسرية بسبب اليتم أو تصدع األسرة أو عجزها عن توفير 

 .الرعاية األسرية السليمة للطفل

ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه  

 .مؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاحمتى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بال

 .وتبين الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لتلك المؤسسات 

يكون لألطفال اآلتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من ) :   ٤٩(مادة  

وزارة الشئون االجتماعية وفقاً للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان االجتماعى الصادر 

 : ، بشرط أال يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهرياً لكل طفل١٩٧٧ لسنة ٣٠بالقانون رقم 

 .  األطفال األيتام أو مجهولو األب أو األبوين -١ 

 .  أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت-٢ 

 .  أطفال المسجون لمدة التقل عن عشر سنوات-٣ 

 الفصل الثالث

 ة من أخطار المرورالحماي

 .اليجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية) :  ٥٠(مادة  

 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة التزيد على ١٠١ومع عدم اإلخالل بحكم المادة  

ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن خمسين جنيها والتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 .كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص

اليجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى ) :  ٥١(مادة  

 .سنوات ميالديه ويكون متولى أمر الطفل مسئوالً عما ينجم عن ذلك من أضرار

اليجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ) : ٥٢(مادة  

 .وإال كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسهثمانى سنوات ، 

 الباب الرابع

 تعليم الطفل

 الفصل األول

يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علمياً وثقافياً وروحياً وتنمية شخصيته ) :  ٥٣(مادة  

ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد اإلنسان المؤمن بربه ووطنه 

وبقيم الخير والحق واإلنسانية وتزويده بالقيم والدرسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى 

تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه واإلسهام بكفاءة فى مجاالت 

 . الفرصاإلنتاج والخدمات أو الستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس من تكافؤ



 ٩٢٧

 .التعليم حق لجميع األطفال فى مدارس الدولة بالمجان) :  ٥٤(مادة  

واليجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم األساسى ، وإال عوقب  

 .بالحبس مدة التزيد على شهر أو بغرامة التقل عن مائتى جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه



 ٩٢٨

 الفصل الثانى

 رياض األطفال

رياض األطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة ألطفال ما قبل حلقه ) :  ٥٥(مادة  

 .التعليم االبتدائى ويهيئهم لاللتحاق بها

مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى ) :  ٥٦(مادة  

ذاتها وكل فصل أو فصول الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية لألطفال قائمة ب

ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل األطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم على األهداف المنصوص 

 .عليها فى المادة التالية

تهدف رياض األطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على ) :  ٥٧(مادة  

تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجاالت العقلية والبدنية والحركية والوجدانية 

 .واالجتماعية والخلقية والدينية

تخضع رياض األطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم وإلشرافها اإلدارى ) :  ٥٨(مادة  

والفنى ، وتحدد الالئحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول 

 .ومقابل االلتحاق بها

 ل الثالثالفص

 مراحل التعليم

 :تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى ) :  ٥٩(مادة  

  مرحلة التعليم األساسى اإللزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة االبتدائية ، -١ 

 .والحلقة اإلعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية

 ).العام والفنى(  مرحلة التعليم الثانوى -٢ 

يهدف التعليم األساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التالميذ وإشباع ) :  ٦٠(مادة  

ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية 

تم مرحلة التعليم األساسى أن يواصل التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن ي

تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياه بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد 

 .لكى يكون مواطناً منتجاً فى بيئته ومجتمعه

تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطالب للحياة العملية ) :  ٦١(مادة  

وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم 

 .الدينية والسلوكية والقومية

يهدف التعليم الثانوى الفنى أساساً إلى إعداد فئة من الفنيين فى ) :  ٦٢(مادة  

 .مجاالت الصناعة والزراعة واإلدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدراسين

 .تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب) :  ٦٣(مادة  

 الباب الخامس



 ٩٢٩

 رعاية الطفل العامل واألم العاملة

 الفصل األول

 فى رعاية الطفل العامل

من قانون التعليم ) ١٨(مع عدم اإلخالل بنص الفقرة الثانية من المادة ) :  ٦٤(مادة  

 ، يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ١٩٨١ لسنة ١٣٩الصادر بالقانون رقم 

 .ميالدية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميالدية

ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل  

ية التضر بصحتهم أو نموهم األطفال من سن أثنتى عشرة إلى أربعة عشرة سنة فى أعمال موسم

 .والتخل بمواظبتهم على الدراسة

تبين الالئحة التنفيذية نظام تشغيل األطفال والظروف والشروط ) :  ٦٥(مادة  

واألحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك األعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاً 

 .لمراحل السن المختلفة

اليجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ، ويجب أن تتخلل ) :  ٦٦(مادة  

ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة التقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد 

 .هذه الفترة أو الفترات بحيث اليشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة

ى أيام الراحة األسبوعية أو ويحظر تشغيل األطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم ف 

 .العطالت الرسمية

وفى جميع األحوال اليجوز تشغيل األطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة  

 .صباحاً

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفالً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة ) :  ٦٧(مادة  

تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم 

 .بخاتمه

 :على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر ) :  ٦٨(مادة  

  أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على األحكام التى -١ 

 .يتضمنها هذا الفصل

 .  أن يحرر أوالً بأول كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة-٢ 

 يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء األطفال الجارى تشغيلهم وأسماء   أن-٣ 

 .األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم

على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته ) :  ٦٩(مادة  

 .وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته

 الفصل الثانى

 فى رعاية األم العاملة



 ٩٣٠

للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص ) :  ٧٠(مادة  

الحق فى إجازة وضع مدتها ثالثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع األحوال ال تستحق 

 .العاملة هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها

 التى ترضع طفلها خالل السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يكون للعاملة) :  ٧١(مادة  

ـ فضالً عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض التقل كل منهما عن 

نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل 

 .، واليترتب على ذلك أى تخفيض فى األجر

للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول على ) :  ٧٢(مادة  

 .إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثالث مرات طوال مدة خدمتها

وإستثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة  

ليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة باشتراكات التأمين المستحق ع

من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة اإلجازة % ٢٥تعويضاً عن أجرها يساوى 

 .وذلك وفقاً الختيارها

وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عامالً فأكثر الحق  

فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة التجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، والتستحق هذه 

 .اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها

على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ) :  ٧٣(مادة  

ط واألوضاع التى ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العامالت بالشرو

 .تحددها الالئحة التنفيذية

وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن  

تشترك فى تنفيذ االلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط واألوضاع التى تحددها 

 .الالئحة التنفيذية

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون  ) :٧٤(مادة  

 .بغرامة التقل عن مائة جنيه والتزيد على خمسمائة جنيه

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تزاد  

 .العقوبة بمقدار المثل ، واليجوز وقف تنفيذها

 الباب السادس

 فى رعاية الطفل المعاق وتأهيله

تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه اإلضرار بصحته أو ) :  ٧٥(مادة  

 .نموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو االجتماعى

للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ) :  ٧٦(مادة  

 .ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع



 ٩٣١

للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات ) :  ٧٧(مادة  

االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته 

 .لتمكينه من التغلب على اآلثار الناشئة عن عجزه

 فى حدود المبالغ وتؤدى الدولة خدمات التأهيل واألجهزة التعويضية دون مقابل ، 

 .من هذا القانون) ٨٥(المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة 

تنشئ وزارة الشئون االجتماعية المعاهد والمنشآت الالزمة لتوفير ) :  ٧٨(مادة  

 .خدمات التأهيل لألطفال المعاقين

ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقٍا للشروط واألوضاع التى  

 .تحددها الالئحة التنفيذية

ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصوالً لتعليم المعاقين من األطفال بما يتالءم  

وقدراتهم واستعدادتهم ، وتحدد الالئحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم االمتحانات 

 .فيها

ت المشار إليها فى الفقرتين األولى والثانية من المادة تسلم الجها) :  ٧٩(مادة  

السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم 

 .تأهيله لها ، باإلضافة إلى البيانات األخرى وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية

تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته ) :  ٨٠(مادة  

محل إقامةالطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء األطفال الذين تم 

تأهيلهم فى سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل 

 .أو رسوم

 بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى االلتحاق باألعمال وتلتزم مكاتب القوى العاملة 

التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون االجتماعية 

 .الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن األطفال المعاقين الذى تم تشغيلهم 

يصدر وزير القوى العاملة باالتفاق مع وزير الشئون االجتماعية قراراً ) :  ٨١(مادة  

بتحديد أعمال معينة بالجهاز اإلدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال 

العام تخصص للمعاقين من األطفال الحاصلين على شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة 

 .لذلك قانوناً

ستخدم خمسين عامالً فأكثر ـ سواء كانوا على صاحب العمل الذى ي) :  ٨٢(مادة  

يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة ـ استخدام األطفال المعاقين الذين 

ترشحهم مكاتب القوى العاملة  بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة 

 . بشأن تأهيل المعاقين١٩٧٥ لسنة ٣٩المنصوص عليها فى القانون رقم 

ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح  

 .من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب 



 ٩٣٢

ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى  

 .سليمهم العملعليه بعلم الوصول خالل عشرة أيام من تاريخ ت

على صاحب العمل ـ المشار إليه فى المادة السابقة ـ إمساك سجل ) :  ٨٣(مادة  

خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذى ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على 

البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة 

الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن  عدد 

العاملين اإلجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار إليهم واألجر الذى يتقاضاه كل 

 .منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقاً للنموذج الذى تحدده الالئحة التنفيذية

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة ال تقل عن مائة ) :  ٨٤(مادة  

 .جنيه وال تجاوز ألف جنيه

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى أمتنع عن  

استخدامه مبلغاً يساوى األجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ 

 .إثبات المخالفة ولمدة التجاوز سنة ، ويزول هذا االلتزام إذا التحق األخير بعمل مناسب

ينشأ صندوق لرعاية األطفال المعاقين وتأهليهم ، تكون له الشخصية ) :  ٨٥(مادة  

االعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن 

 . المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا البابموارده الغرامات

تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم األجهزة التعويضية ) :  ٨٦(مادة  

 .والمساعدة ، ووسائل النقل الالزمة الستخدام الطفل المعاق وتأهيله

 الباب السابع

 ثقافة الطفل

تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجاالتها من أدب ) :  ٨٧(مادة  

 .وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث اإلنسانى والتقدم العلمى الحديث

يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى األحياء واألماكن العامة ، ) :  ٨٨(مادة  

مسرح ، وتحدد كما تنشأ تباعاً نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما وال

 .الالئحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها

يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية ) :  ٨٩(مادة  

أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع 

 .أو يكون من شأنها تشجيعه على اإلنحراف 

ومع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم  

الفقرة السابقة بغرامة التقل عن مائة جنيه والتزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة 

 .المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة



 ٩٣٣

طفال فى دور السينما واألماكن العامة يكون حظر ما يعرض على األ) :  ٩٠(مادة  

المماثلة طبقاً للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور 

السينما وغيرها من األماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من ويزر الثقافة ، وعلى 

مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفالت والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح لألطفال 

بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة 

 .االختصاص ، كما يحظر اصطحاب األطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفالت

مماثلة أن يعلنوا على مديرى دور السينما وغيرها من األماكن العامة ال) : ٩١(مادة  

فىمكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على األطفال، 

 .ويكون ذلك اإلعالن بطريقة واضحة ، وباللغة العربية

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على ) :  ٩٢(مادة  

من هذا القانون بغرامة التقل عن خمسين جنيها ، والتزيد على مائة ) ٩٠(مخالفة أحكام المادة 

 .جنيه عن كل طفل

من هذا القانون بغرامة التقل عن خمسين ) ٩١(كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة  

 .جنيها والتزيد على خمسمائة جنيه

 يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع) :  ٩٣(مادة  

وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا الباب والقرارات 

 .الصادرة بتنفيذه

 الباب الثامن

 المعاملة الجنائية لالطفال

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين ) :  ٩٤(مادة  

 .كاملة

من هذا القانون ، تسرى األحكام الواردة ) ١١٢(مع مراعاة حكم المادة ) :  ٩٥(مادة  

فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند 

وجوده فى إحدى حاالت التعرض لإلنحراف ، واليعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، 

 .سطة خبيرفإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بوا

 :يعتبر الطفل معرضاً لإلنحراف فى أى من الحاالت اآلتية ) : ٩٦(مادة  

  إذا وجد متسوالً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام -١ 

 .بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما ال يصلح مورداً جدياً للعيش

 .  إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضالت أو المهمالت-٢ 

  إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد األخالق أو القمار أو -٣ 

 .المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها



 ٩٣٤

  إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن -٤ 

 .أخرى غير معدة لإلقامة أو المبيت

ط المعرضين لإلنحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء   إذا خال-٥ 

 .السيرة

 .  إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب-٦ 

  إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه -٧ 

فى حالة وفاة وليه أوغيابه أو عدم أهليته ، واليجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل 

ولو كان من إجراءات االستدالل إال بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب 

 .األحوال

 .  إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش وال عائل مؤتمن-٨ 

يعتبر معرضاً لإلنحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا توافرت ) :  ٩٧(مادة  

 .حدى الحاالت المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحةفيه إ

إذا ضبط الطفل فى إحدى حاالت التعرض لإلنحراف المنصوص عليها ) :  ٩٨(مادة  

من هذا القانون أنذرت نيابة األحداث ) ٩٧(وفى المادة ) ٩٦( من المادة ٦ إلى ١فى البنود من 

متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز االعتراض على هذا اإلنذار 

أمام محكمة األحداث خالل عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا االعتراض والفصل 

 .فيه اإلجراءات المقررة لالعتراض فى األوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً

االت التعرض لإلنحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة وإذا وجد الطفل فى إحدى ح 

 من ٨ و٧بعد صيرورة اإلنذار نهائياً أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 

من هذا القانون، فإذا ) ١٠١(اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ) ٩٦(المادة 

كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فال يتخذ فى شأنه إال تدبيراً التسليم أو اإليداع فى أحد 

 .المستشفيات المتخصصة

يعتبر الطفل معرضاً لإلنحراف إذا كان مصاباً بمرض عقلى أو نفسى أو ) :  ٩٩(مادة  

ضعف عقلى وأثبتت المالحظة ـ وفقاً لإلجراءات واألوضاع المبينة فى القانون ـ أنه فاقد كلياً 

القدرة على اإلدراك أو االختيار بحيث يخشى منه على سالمته أو سالمة الغير ، وفى أو جزئياً 

 .هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقاً لإلجراءات التى ينظمها القانون

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ) : ١٠٠(مادة  

ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على اإلدراك أو االختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة 

مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو 

 .المؤسسات المتخصصة

ويتخذ هذا التدبير وفقاً لألوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى  

 . أو بعد صدور الحكم هذه الحاالت أثناء التحقيق



 ٩٣٥

يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة ـ إذا أرتكب ) :  ١٠١(مادة  

 :جريمة ـ بأحد التدابير اآلتية 

 .  التوبيخ -١ 

 .  التسليم -٢ 

 .  اإللحاق بالتدريب المهنى-٣ 

 .  اإللزام بواجبات معينة-٤ 

 .  االختبار القضائى -٥ 

 .  اإليداع فى إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية-٦ 

 .  اإليداع فى أحد المستشفيات المتخصصة-٧ 

وعدا المصادرة وإغالق المحال ال يحكم على هذا الطفل بأ ىعقوبة أو تدبير منصوص  

 .عليه فى قانون آخر

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ) : ١٠٢(مادة  

 .يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرىوتحذيره بأال 

يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الوالية أو الوصاية عليه ، ) : ١٠٣(مادة  

فإذا لم تتوافر فى أيهم الصالحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن 

 .سيرة أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك

وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم باإلنفاق عليه قانوناً وطلب من حكم  

بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل 

من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعالنه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء 

 بطريق الحجز اإلدارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم النفقة، ويكون تحصيلها

 .باالنفاق لمدة التزيد على ثالث سنوات

يكون اإللحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد ) : ١٠٤(مادة  

المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، والتحدد 

المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير ، على أال تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على 

 .ثالث سنوات

اإللزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو ) : ١٠٥(مادة  

ى بعض بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة عل

االجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون االجتماعية، 

 .ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة التقل عن ستة أشهر والتزيد على ثالث سنوات

يكون االختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه ) :  ١٠٦(مادة  

واإلشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ، واليجوز أن تزيد مدة االختبار القضائى 



 ٩٣٦

على ثالث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى االختبار عرض األمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً 

 .من هذا القانون) ١٠١(من التدابير األخرى الواردة بالمادة 

حدى مؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث يكون إيداع الطفل فى إ) :  ١٠٧(مادة  

التابعة لوزارة الشئون االجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون اإليداع 

 .فى معهد مناسب لتأهيله ، وال تحدد المحكمة فى حكمها مدة لإليداع

ويجب أال تزيد مدة اإليداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح  

وثالث سنوات فى حاالت التعرض لإلنحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى 

 .المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على األكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، بالجهات التى ) :  ١٠٨(مادة  

 .ى فيها العناية التى تدعو إليها حالتهيلق

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العالج فى فترات دورية اليجوز أن تزيد أى  

فترة منها على سنة يعرض عليها خاللها تقارير األطباء ، وتقرر إخالء سبيله إذا تبين لها أن 

حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار عالجه 

 .نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعالج الكبار

إذا أرتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين  ) :١٠٩(مادة  

أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل أرتكب 

 .الحقه على ذلك الحكمجريمة أخرى سابقة أو 

ينتهى التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ) :  ١١٠(مادة  

ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب 

االجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت االختبار القضائى ، وذلك لمدة التزيد على سنتين، 

وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار عالجه نقل إلى 

 .من هذا القانون) ١٠٨(أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة 

من هذا القانون ، ) ١١٢(مع مراعاة حكم الفقرة األخيرة من المادة ) : ١١١(مادة  

تكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها إذا أر

وإذا كانت الجريمة عقوبتها . اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن

 .السجن يحكم عليه بالحبس مدة التقل عن ثالثة شهور

ويجوز للمحكمة بدالً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى  

 .المؤسسات االجتماعية مدة التقل عن سنة طبقاً ألحكام هذا القانون

أما إذا أرتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدالً من الحكم بالعقوبة  

) ١٠١(المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 

 .ن هذا القانونم



 ٩٣٧

اليحكم باإلعدام وال باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم ) : ١١٢(مادة  

الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميالدية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميالدية كاملة وقت 

 .ارتكاب الجريمة

وفى هذا الحالة إذا ارتكب المتهم لجريمة عقوبتها اإلعدام يحكم عليه بالسجن لمدة  

التقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها األشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن 

الذى التقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها األشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه 

 .بالسجن

من قانون ) ١٧(دة وال تخل األحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام الما 

 .العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من المتهم

يعاقب بغرامة التجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة ) :  ١١٣(مادة  

من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه لإلنحراف فى ) ٩٨(األولى من المدة 

 .من هذا القانون ) ٩٧(، ) ٩٦(إحدى الحاالت المشار إليها فى المادتين 

يعاقب بغرامة التجاوز مائتى جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء  ) : ١١٤(مادة  

أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه لإلنحراف فى إحدى الحاالت 

 .المبينة فى هذا القانون

عدا األبوين واألجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة التزيد ) :  ١١٥(ة ماد 

على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفال حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً 

 .ألحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانوناً ، يعاقب ) : ١١٦(مادة  

من هذا ) ٩٦(بالحبس من عرض طفالً لإلنحراف أو إلحدى الحاالت المشار إليها فى المادة 

القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق 

 .حالة التعرض لإلنحراف فعالً

 ثالثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن 

إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو مالحظته أو كان مسلما إليه 

 .بمقتضى القانون

وفى جميع األحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت  

 .العقوبة الحبس لمدة التقل عن ستة أشهر والتزيد على خمس سنوات

ويفترض علم الجانى بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على  

 .حقيقة سنه

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل باالتفاق مع وزير الشئون ) : ١١٧(مادة  

 تقع من االجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجريم التى

 .األطفال أو بحاالت التعرض لإلنحراف التى يوجدون فيها



 ٩٣٨

يصدر باختيار المراقبين االجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها ) : ١١٨(مادة  

 .فيهم قرار من وزير الشئون االجتماعية

ال يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز ) : ١١٩(مادة  

للنيابة العامة إيداعه إحدى دور المالحظة مدة التزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت 

ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على أال تزيد مدة اإليداع على أسبوع ما لم تأمر 

 .المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس االحتياطى المنصوص عليها فى قانون اإلجراءات الجنائية

من اإلجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة األمر بتسليم الطفل إلى ويجوز بدالً  

أحد والديه أو لمن له الوالية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على اإلخالل 

 .بهذا الواجب بغرامة التجاوز مائة جنيه

تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر لألحداث ، ويجوز بقرار ) :  ١٢٠(مادة  

من وزير العدل إنشاء محاكم لألحداث فى غير ذلك فى األماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى 

 .قرار إنشائها

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة لألحداث يصدر  

 .بإنشائها قرار من وزير العدل

يعاون المحكمة خبيران من تشكل محكمة األحداث من ثالثة قضاة ، و) : ١٢١(مادة  

االخصائيين أحدهما على األقل من النساء ، ويكون حضورها إجراءات المحاكمة وجوبياً ، وعلى 

الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل أن 

 .تصدر المحكمة حكمها

ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير الشئون  

االجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيما يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون 

 .االجتماعية

ويكون استئناف األحكام الصادرة من محكمة األحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل  

 رئيس محكمة ، ويراعى حكم محكمة ابتدائية من ثالث قضاه ، اثنان منهما على األقل بدرجة

 .الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة

تختص محكمة األحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه ) :  ١٢٢(مادة  

فى إحدى الجرائم أو تعرضه لإلنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى 

 . من هذا القانون١١٩ والمادة ١١٦ إلى ١١٣المواد من 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون االختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن  

الدولة العليا بحسب األحوال ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس 

عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى األمر رفع الدعوى 

نائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث الج

 .ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء



 ٩٣٩

يتحدد اختصاص محكمة األحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو ) :  ١٢٣(مادة  

توافرت فيه إحدى حاالت التعرض لإلنحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو 

وليه أو وصيه أو أمه بحسب األحوال ويجوز للمحكمة عند االقتضاء أن تنعقد فى إحدى 

 .مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال التى يودع فيها الطفل

راءات يتبع أمام محكمة األحداث فى جميع األحوال القواعد واإلج) :  ١٢٤(مادة  

 .المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خالف ذلك

يجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن ) :  ١٢٥(مادة  

قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى قانون 

 .اإلجراءات الجنائية

وإذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محامياً فى  

 .مواد الجنح

اليجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة األحداث إال أقاربه ) :  ١٢٦(مادة  

 .والشهود والمحامون والمراقبون االجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص

 الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا وللمحكمة أن تأمر بإخراج 

فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه اليجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر 

بإخراج محاميه أو المراقب االجتماعى ، كما اليجوز للمحكمة الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل 

بما تم فى غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن 

مصلحته تقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه  ، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم 

 .حضورياً

يجب على المحكمة فى حاالت التعرض لإلنحراف وفى مواد الجنايات ) :  ١٢٧(مادة  

تمع إلى أقوال المراقب االجتماعى بعد تقديمه تقريراً والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تس

بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل لإلنحراف أو التعرض له ومقترحات إصالحه كما يجوز 

 .للمحكمة االستعانة فى ذلك بأهل الخبرة

إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم ) :  ١٢٨(مادة  

فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت المالحظة فى أحد األماكن المناسبة المدة التى 

 .تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص

 .التقبل الدعوى المدنية أمام محكمة األحداث) :  ١٢٩(مادة  

نفيذ ولو كان قابالً يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب الت) :   ١٣٠(مادة  

 .لالستئناف

كل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى ) :  ١٣١(مادة  

شأنه ، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الوالية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤالء أن 

 .يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون



 ٩٤٠

يجوز استئناف األحكام الصادرة من محكمة األحداث ، عدا األحكام ) :  ١٣٢(مادة  

التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الوالية عليه ، فاليجوز استئنافها إال لخطأ 

 .فى تطبيق القانون أو بطالن فى الحكم أو فى اإلجراءات أثر فيه

 .محكمة االبتدائيةويرفع االستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى ال 

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ) :  ١٣٣(مادة  

ثبت بأوراق رسميه أنه لم يبلغها ، رفع المحامى العام األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم 

إلعادة النظر فيه وفقاً للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار أنه سنه بلغت الثامنة عشرة ثم 

ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم 

 .إلعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة األوراق إلى النيابة العامة للتصرف

وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً  

 .من هذا القانون) ١١٩(مادة لل
وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشرة  

يجوز للمحامى العام أن يرفع األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو 
 .المبين فى الفقرتين السابقتين

يختص رئيس محكمة األحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون ) :  ١٣٤(مادة  
غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة ، 
على أن يتقيد فى الفصل فى اإلشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون اإلجراءات 

 .الجنائية
ندبه من خبيرى المحكمة بزيارة دور المالحظة ويقوم رئيس محكمة األحداث أو من ي 

ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال ومعاهد التأهيل المهنى 
والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة األحداث والواقعة فى 

 .دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثالثة أشهر على األقل
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب االجتماعى اإلشراف على تنفيذ ) :  ١٣٥(مادة  

من هذا القانون ومالحظة المحكوم ) ١٠٤(إلى ) ١٠١(التدابير المنصوص عليها فى المواد من 
عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين  على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة األحداث 

 . الطفل الذى يتولى أمره واإلشراف عليهتقارير دورية عن
وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب االجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه  

 .أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن ، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد ) :  ١٣٦(مادة  

من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة ) ١٠٦(و ) ١٠٥(و ) ١٠٤(
التدبير بما اليجاوز نصف الحد األقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر 

 .يتفق مع حالته
ا من هذ) ١٠٢(للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة ) :  ١٣٧(مادة  

القانون أن تأمر بعد إطالعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو 
الطفل أو من له الوالية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو 



 ٩٤١

من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فال يجوز ) ١١٠(بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة 
تجديده إال بعد مرور ثالثة أشهر على األقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا 

 .الشأن غير قابل للطعن
الينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إال بقرار ) :  ١٣٨(مادة  

 .الجتماعىيصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب ا
اليجوز التنفيذ بطريق اإلكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين ) :  ١٣٩(مادة  

 .ألحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ
اليلزم األطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى ) :  ١٤٠(مادة  

 .الدعاوى المتعلقة بهذا الباب
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على األطفال فى ) :  ١٤١(مادة  

مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون االجتماعية باالتفاق مع وزير 
 .الداخلية

منها فى فإذا بلغ سن الطفل واحداً وعشرين عاماً تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية  
أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن 

 .هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة التجاوز ستة أشهر
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع ) :  ١٤٢(مادة  

فيه جميع األوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من 
قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من 

 .من هذا القانون) ١٣٤(اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 
وقانون اإلجراءات الجنائية تطبق األحكام الواردة فى قانون العقوبات ) :  ١٤٣(مادة  

 .فيما لم يرد به نص فى هذا الباب
 الباب التاسع

 المجلس القومى للطفولة واألمومة
تكون " المجلس القومى للطفولة واألمومة " ينشأ مجلس يسمى  ) :١٤٤(مادة  

له الشخصية االعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته 
 .قرار من رئيس الجمهورية

 ١٩٩٦ لسنة ١٣قانون رقم 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

  (*)٩٢/١٩٩٣عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

                                                           
 .١٩٩٦ مايو سنة ٢ فى ١٧الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٤٢

 ٩٢/١٩٩٣ للسنة المالية يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة 

فقط وقدره تسعة وخمسون ملياراً وأربعمائة وواحد وعشرون ( جنيها ٥٩٤٢١٦٠٩٤٢١بمبلغ 

كما يربط ختامى إيرادات ) مليونا وستمائة وتسعة آالف وأربعمائة وواحد وعشرون جنيها الغير

فقط وقدره أربعة وخمسون ملياراً ( جنيها ٥٤٠٣٢٦١٤٢٨٥الموازنة العامة للدولة بمبلغ 

 ).واثنان وثالثون مليوناً وستمائة وأربعة عشر ألف ومائتان وخمسة وثمانون جنيها الغير

 )المادة الثانية (

 وفقاً ٩٢/١٩٩٣وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كمايلى ) ١(لما ورد بالجدول المرفق رقم 

  :االستخدامات الجارية : أوالً 

يربط حساب ختامى االستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره واحد وأربعون ملياراً وستمائة واثنان ( جنيها ٤١٦٨٢٨٤٠٩٥٩ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣

موزعة على ) وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيها الغير

 :البابين التاليين 

فقط وقدره عشرة ( جنيها ١٠٠٠٣٤٣٦٢٣٧األجور بمبلغ :  الباب األول ) أ (  

 ).مليارات وثالثة ماليين وأربعمائة وستة وثالثون ألفا ومائتان وسبعة وثالثون جنيها

 ٣١٦٧٩٤٠٤٧٢٢النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ :  الباب الثانى ) ب( 

اراً وستمائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وأربعة آالف فقط وقدره واحد وثالثون ملي(جنيها 

 ).وسبعمائة واثنان وعشرون جنيها

  :االستخدامات الرأسمالية : ثانياً 

يربط حساب ختامى االستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة  

فقط وقدره سبعة عشر ملياراً وسبعمائة ( جنيها ١٧٧٣٨٧٦٨٤٦٢ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣المالية

) وثمانية وثالثون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة واثنان وستون جنيها الغير

 :موزعة على البابين التاليين 

فقط ( جنيها ٧٢٥١٩٦٦٩٣٧االستخدامات االستثمارية بمبلغ :  الباب الثالث ) أ (  

 وستة وستون ألفا وتسعمائة وقدره سبعة مليارات ومائتان وواحد وخمسون مليونا وتسعمائة

 ).وسبعة وثالثون جنيها

فقط ( جنيها ١٠٤٨٦٨٠١٥٢٥التحويالت الرأسمالية بمبلغ :  الباب الرابع ) ب( 

وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف وألف وخمسمائة وخمسة 

 ).وعشرون جنيها

 )المادة الثالثة(

 وفقاً لما ٩٢/١٩٩٣وزع حساب ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كمايلى ) ١(ورد بالجدول المرفق رقم 



 ٩٤٣

  :اإليرادات الجارية : أوالً 

يربط حساب ختامى اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 وثالثمائة فقط وقدره أربعة وأربعون ملياراً( جنيها ٤٤٣٨٠٧٠٤٨٣٢ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣

موزعة على ) وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة آالف وثمانمائة واثنان وثالثون جنيها الغير

 :البابين التاليين 

فقط وقدره (جنيها ٢٨٤٦٢٢٣٠٢٢٨اإليرادات السيادية تبلغ : الباب األول ) أ (  

ثمانية وعشرون ملياراً وأربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثالثون ألفا ومائتان وثمانية 

 ).وعشرون جنيها

 ١٥٩١٨٤٧٤٦٠٤اإليرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ :  الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره خمسة عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية عشر مليونا وأربعمائة وأربعة (جنيهات 

 ).وسبعون ألفا وستمائة وأربعة جنيهات

  :يةاإليرادات الرأسمال : ثالثاً 

يربط حساب ختامى اإليرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة  

فقط وقدره تسعة مليارات وستمائة وواحد (جنيها ٩٦٥١٩٠٩٤٥٣ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣المالية

موزعة على ) وخمسون مليوناً وتسعمائة وتسعة آالف وأربعمائة وثالثة وخمسون جنيها الغير

 :البابين التاليين 

فقط ( جنيها ٧٠٣٤١٩٦٨٧٧اإليرادات الرأسمالية المتنوعة :  الباب الثالث ) أ (  

وقدره سبعة مليارات وأربعة وثالثون مليونا ومائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة 

فقط وقدره ثالثة مليارات ومائة وواحد ( جنيها ٣١٥١٦٢٣٢١٣منه مبلغ ) وسبعون جنيها

لتمويل االستخدامات ) شرون ألفا ومائتان وثالثة عشر جنيهاوخمسون مليوناً وستمائة وثالثة وع

فقط وقدره ثالثة مليارات وثمانمائة واثنان وثمانون ( جنيها ٣٨٨٢٥٧٣٦٦٤االستثمارية ومبلغ 

لتمويل التحويالت ) مليونا وخمسمائة وثالثة وسبعون ألفا وستمائة وأربعة وستون جنيها

 ).١(الرأسمالية وفقاً لما توضح بالجدول المرفق رقم 

جنيها ٢٦١٧٧١٢٥٧٦القروض والتسهيالت االئتمانية بمبلغ :  الباب الرابع ) ب( 

فقط وقدره ملياران وستمائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة وستة (

فقط وقدره ثالثمائة وثالثة وتسعون مليوناً ( جنيها ٣٩٣٧٢٥٢٦١منه مبلغ ) وسبعون جنيها

لتمويل االستخدامات االستثمارية ) ة وخمسة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وستون جنيهاوسبعمائ

فقط وقدره ملياران ومائتان وثالثة وعشرون مليونا وتسعمائة ( جنيها ٢٢٢٣٩٨٧٣١٥ومبلغ 

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقاً لما ) وسبعة وثمانون ألفا وثالثمائة وخمسة عشر جنيها

 ).١(توضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(



 ٩٤٤

يربط الفرق بين حساب ختامى إجمالى االستخدامات الجارية وحساب ختامى اجمالى  

 بفائض قدره ٩٢/١٩٩٣اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

ثة فقط وقدره ملياران وستمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثال( جنيها ٢٦٩٧٨٦٣٨٧٣

 ).وستون ألفا وثمانمائة وثالثة وسبعون جنيها الغير

كما يربط الفرق بين حساب ختامى اجمالى االستخدامات الرأسمالية وحساب ختامى  

 بعجز قدره ٩٢/١٩٩٣اجمالى اإليرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره ثمانية مليارات وستة وثمانون مليونا وثمانمائة وتسعة ( جنيهات ٨٠٨٦٨٥٩٠٠٩

فقط وقدره ثالثة ( جنيها ٣٧٠٦٦١٨٤٦٣منه مبلغ ) وخمسون ألفا وتسعة جنيهات الغير

) مليارات وسبعمائة وستة ماليين وستمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثالثة وستون جنيها

ارات وثالثمائة فقط وقدره أربعة ملي( جنيها ٤٣٨٠٢٤٠٥٤٦عجز تمويل االستثمارات ومبلغ 

عجز تمويل التحويالت ) وثمانون مليونا ومائتان وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون جنيها

 ).١(الرأسمالية وفقاً لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الخامسة(

يربط إجمالى حساب ختامى استخدامات موازنة الخزانةالعامة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة وستون ملياراً ومائتان وستة ( جنيها ٦٩٢٦٦٨٩٧٠١١ بمبلغ ٩٢/١٩٩٣

 ).وستون مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا واحد عشر جنيها الغير

كما يربط اجمالى حساب ختامى مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك االستخدامات  

وأربعة وثمانون فقط وقدره سبعة وستون ملياراً وخمسمائة ( جنيها ٦٧٥٨٤٥٢٠٣٣٨بمبلغ 

موزعاً على الموازنات ) مليونا وخمسمائة وعشرون ألفا وثالثمائة وثمانية وثالثون جنيها الغير

 ).٧ - ٢(المختلفة وفقاً لما ورد بالجداول المرفقة أرقام 

فقط وقدره مليار وستمائة ( جنيها ١٦٨٢٣٧٦٦٧٣ويربط العجز الصافى بمبلغ  

ويمول ) واثنان وثمانون مليونا وثالثمائة وستة وسبعون ألفا وستمائة وثالثون وسبعون جنيها

 .بأذون على الخزانة العامة

 

 

 )المادة السادسة(

يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

  على األبواب المختلفة ألقسام وفروع الجهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة المحلية٩٢/١٩٩٣

 .والهيئات الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون

 )المادة السابعة(



 ٩٤٥

جهاز إدارى ـ إدارة محلية ـ هيئات (تعتمد التعديالت التى تمت بالموازنات المختلفة  

وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) خدمية

 . والملحقة بموازنة الجهات٩٢/١٩٩٣

 )المادة الثامنة(

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة  

 . وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات٩٢/١٩٩٣المالية 

الختامية كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم  

لتلك السنة فى حدود االتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة 

 .الجهاز المركزى للمحاسبات

 )المادة التاسعة(

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

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 مارس سنة ٢٥الموافق ( هـ ١٤١٦ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٦

 حسنى مبارك



 ٩٤٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٩٦ لسنة ٦٩ إلى رقم ١٤القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى الهيئات العامة االقتصادية

 والهيئة القومية لإلنتاج الحربى

 ٩٢/١٩٩٣للسنة المالية 

 ــــــــ



 ٩٤٧

 ١٩٩٦ لسنة ٧٠قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

 (*) ٩٢/١٩٩٣عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن  

 .٩٢/١٩٩٣السنة المالية 

 )المادة الثانية(

تشكل لجنة دائمة يمثل فيها كل من وزارة العدل ووزارة المالية والجهاز المركزى  

للمحاسبات تنعقد فى نهاية السنة المالية لفحص كافة المبالغ من المطالبات الجنائية والمدنية التى 

لم يتم تحصيلها ، واقتراح إسقاط ما يثبت استحالة تحصيله من هذه المبالغ ـ مع مراعاة مدد 

التقادم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، على أن تعتمد مقترحات هذه اللجنة من السيد 

 .وزير العدل

 )المادة الثالثة(

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
  هـ١٤١٦ ذى القعدة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٦ مارس سنة ٢٥الموافق ( 

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ يونيه سنة ٦فى ) ٢٢(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٤٨

 ١٩٩٦ لسنة ٧١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية 

 (*) ١٩٨٦ لسنة ١٨٦ادر بالقرار بالقانون رقم الص

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة األولى(

أ ، ( بنود ٩و) فقرتان أولى وثانية) (د (٢ بند ٣ و ٩ بند ٢يستبدل بنصوص المواد  

، ١٩٨٦ لسنة ١٨٦من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بالقانون رقم ) ب ، ز

 :النصوص اآلتية 

 )المادة الثانية(

 األشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً الواردة برسم - ٩ 

 .المرضى والمعوقين

ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خالل  

تاريخ اإلفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من خمس سنوات من 

 .الضرائب والرسوم التى تم اإلعفاء منها

ويكون لمن استحق اإلعفاء طبقاً للفقرة األولى بعد مضى السنوات الخمس المشار  

إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء 

سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، إذا تم التصرف فى السيارة األولى وفقاً للقواعد 

 .السابقة

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اإلفراج بدون إخطار مصلحة  

 .الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً

                                                           
 .١٩٩٦ ابريل سنة ١٦فى )  مكرر١٥(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٤٩

 ) :٣(مادة  

يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة اآللية ) فقرتان أولى وثانية) (د  ( ٢بند  

المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خالل مدة خمس سنوات من تاريخ اإلفراج عنها 

جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم اإلعفاء 

 .منها

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اإلفراج بدون إخطار مصلحة  

 .الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتسحقة تهرباً جمركياً

ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو  

لضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو درجة الدراجة اآللية المعفاة دون سداد ا

آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة اآللية األولى وفقاً 

 .للقواعد السابقة

 ) :٩(مادة  

يحظر التصرف فى األشياء المعفاة سواء كان اإلعفاء كامالً أو جزئياً أو  )أ (  

من هذا القانون بأى ) ٤(بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت األشياء خاضعة لحكم المادة 

 .نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير األغراض التى تقرر اإلعفاء من أجلها

ويبدأ الحظر من تاريخ اإلفراج ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من  

لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقاً للتعريفة المعمول بها فى تاريخ الضرائب والرسوم وفقاً 

 :السداد ، ويسرى هذا الحظر لمدة 

  خمس سنوات ألجهزة الحاسبات اآللية واألجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها -١ 

 .قرار من وزير المالية

 .  عشر سنوات لباقى األشياء المعفاة -٢ 

ويعتبر التصرف قبل مضى أى من المدتين المشار إليهما حسب األحوال بدون إخطار  

مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً 

حسب األحوال ) ٢ أو ١(جمركياً ، ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار إليها فى البند 

 .الرسوم سالفة الذكرالتصرف فى الشئ المعفى دون سداد الضرائب و

اليجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى  )ب (  

األشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على 

 .قيمة الضرائب التى تم اإلعفاء منها

تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة  )جـ (  

 .الجمارك للتأكد من استعمال األصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التالعب فى قيد البيانات بالسجالت على النحو  

المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم اإلعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص 



 ٩٥٠

من قانون الجمارك ، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب ) ١١٨(ها فى المادة علي

من ) ١٢٢(الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 

 .قانون الجمارك

 )المادة الثانية(

من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية المشار ) ٣(من المادة ) ٢(تضاف إلى البند  

 :إليه، فقرة أخيرة ، نصها اآلتى 

ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة ألفراد القوات المسلحة وفقاً ألحكام هذه "  

المادة ، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام األمنية المكلفين بها، طبقاً للضوابط والشروط التى 

 . "تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 )المادة الثالثة( 

 .على وزير المالية إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

 )المادة الرابعة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ ابريل سنة ١٤الموافق ( هـ  ١٤١٦ ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٥١

 ١٩٩٦ لسنة ٧٢قانون رقم 

  ١٩٨١ لسنة ١٤٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)فى شأن األراضى الصحراوية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) األولىالمادة (

 فى ١٩٨١ لسنة ١٤٣من القانون رقم ) ٤(يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة  

 :شأن األراضى الصحراوية ، النص اآلتى 

يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات االستصالح واالستزراع التى "  

تقام على األراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد واألحكام والتيسيرات واإلعفاءات 

 فى شأن المجتمعات العمرانية ١٩٧٩ لسنة ٥٩واإلجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 

الجديدة ، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها ، كما تسرى ذات القواعد واألحكام 

اع التى والتيسيرات واإلعفاءات واإلجراءات المشار إليها على مشروعات االستصالح واالستزر

تقام على األراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين ، وذلك فى المناطق التى يصدر 

 .. " .بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء 

 )المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ابريل سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٦ ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ).م١٩٩٦

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ ابريل سنة ١٦فى )  مكرر١٥(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٥٢

 ١٩٩٦ لسنة ٧٣قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 . ايه . يون ايخبتوأسوربسول اكسبلورس

 وموبيل اكسبلوريشن إيجيبت انك

 فى. واموكو ايجيبت وست مديترنيان بى

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 )١قطاع (فى منطقة غرب البحر األبيض المتوسط 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وربسول  

وأموكو ايجيبت وست . وموبيل اكسبلوريشن ايجيبت انك. أيه. اكسبلورسيون ايخبتو أس

فى  فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب البحر األبيض . مديترنيان بى

 .وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها، ) ١قطاع (المتوسط 

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  



 ٩٥٣

 ١٩٩٦ لسنة ٧٤قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ايوك كوإنك وهيئة التمويل الدولية

 فى شأن البحث عن الغاز وإستغالله 

 بالصحراء الغربية) عميقحفر (فى منطقة مليحة 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

) حفر عميق(كوانك وهيئة التمويل الدولية فى شأن البحث عن الغاز واستغالله فى منطقة مليحة 

 .بالصحراء الغربية ، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٥٤

 ١٩٩٦ لسنة ٧٥قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وتيكوكو أويل كومبانى ليمتد

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتيكوكو أويل  

ن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية ، وفقاً كومبانى ليمتد فى شأ

 .للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٥٥

 ١٩٩٦ لسنة ٧٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ايوك كوإنك

 ث عن البترول وإستغالله فى شأن البح

 فى منطقة شمال سيناء

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

كوإنك فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال سيناء ، وفقاً للشروط المرفقة 

 .والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٥٦

 ١٩٩٦ لسنة ٧٧قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ايوك كوإنك وشركة بنزاويل سيناء انك

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة غرب فيران بخليج السويس

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب فيران كوإنك وشركة بنزاويل سيناء انك 

 .بخليج السويس ، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٥٧

 ١٩٩٦ لسنة ٧٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ايوك كوإنك 

 ن البحث عن البترول وإستغالله فى شأ

 )٢قطاع (فى منطقة شمال البحر األحمر 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

، وفقاً ) ٢قطاع (كوإنك فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال البحر األحمر 

 .للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٥٨

 ١٩٩٦ لسنة ٧٩قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 .فى.وشركة شل مصران

 وشركة شل اوستريا اكتينجسلشافت 

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة جنوب الدلتا

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

فى وشركة شل اوستريا اكتينجسلشافت فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى .مصر ان

 .منطقة جنوب الدلتا ، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٥٩

 ١٩٩٦ لسنة ٨٠قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 للبترول مع الهيئة المصرية العامة 

 شرق بنى سويف ليمتد) ايجيبت(وشركة جى ان ار 

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة شرق بنى سويف

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جى ان  

شرق بنى سويف ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق بنى ) إيجيبت(ار 

 .سويف ، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

إلستثناء تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ با 

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٦٠

 ١٩٩٦ لسنة ٨١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانونا المرافعات المدنية والتجارية

 (*) ١٩٦٨ لسنة ١٣الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ) ٣(يستبدل بنص المادة  

 : ، النص اآلتى١٩٦٨ لسنة ١٣

  التقبل أى دعوى كما ال يقبل أى طلب أو دفع استناداً ألحكام هذا -  ٣ة ماد"  

القانون أو أى قانون آخر ، ال يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها 

 .القانون

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر  

 .محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول  

 .فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى النتفاء شرط المصلحة أن تحكم على  

ئية ال تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه المدعى بغرامة إجرا

 " .فى التقاضى 

 )المادة الثانية(

 ٣(تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، مادة جديدة برقم  

 :، نصها اآلتى ) مكرراً

ال يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً )  :  مكررا٣ًمادة " ( 

للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها ، كما اليسرى أيضاً على األحوال 

التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية 

 ".لمصلحة شخصية يقررها القانون

 )المادة الثالثة(

انون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم يسرى حكم هذا الق 

على اختالف جهاتها ووالياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المعدلة ) ٣(بات عدا الفقرة الرابعة من المادة 

 .بهذا القانون

                                                           
 .١٩٩٦ مايو ٢٢فى ) مكرر (١٩ العدد -ة   الجريدة الرسمي(*)



 ٩٦١

 )المادة الرابعة(

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 )المادة الخامسة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ مايو سنة ٢٢فق الموا( هـ ١٤١٧ المحرم سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٦٢

 ١٩٩٦ لسنة ٨٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة بريتش جازاكسبلوريشن أند برودكشن ليمتد 

 ايه ،.بى.وشركة اديسون انترناشيونال اس

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 )١قطاع (فى منطقة شمال البحر األحمر 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

فى شأن البحث . ايه. بى.ناشيونال اسجاز اكسبلوريشن اند برودكشن ليمتد وشركة اديسون انتر

، وفقاً للشروط المرفقة ) ١قطاع (عن البترول واستغالله فى منطقة شمال البحر األحمر 

 .والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٦٣

 ١٩٩٦ لسنة ٨٣قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة اباتشى درج كوربوريشن ال دى سى 

 درج ليمتد ،) ايجيبت(وشركة جى ان آر 

 فى شأن البحث عن البترول وإستغالله 

 فى منطقة درج البحرية بخليج السويس

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

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

درج ليتمد ، فى شأن البحث عن ) ايجيبت(درج كوربوريشن ال دى سى وشركة جى ان آر 

البترول واستغالله فى منطقة درج البحرية بخليج السويس، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة 

 .الملحقة بها

 )المادة الثانية(

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

 .من أحكام أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 ٩٦٤

 ١٩٩٦ لسنة ٨٤قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام االدارة المحلية

 (*) ١٩٧٩ لسنة ٤٣الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 ــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

 و ٦٦ و ٥٩ و ٤٧ و ٣٩ و ١٠و ) فقرة أولى (٣م يستبدل بنصوص المواد أرقا 

 ٨٥ و ٨٣و ) الفقرات األولى والثانية والثالثة (٧٩و) فقرتان أولى وثانية (٧٦ مكرراً و٧٥

 ١٩٧٩ لسنة ٤٣ من قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٩٧ و٨٦و

 :النصوص اآلتية 

 )فقرة أولى (٣مادة  

يكون لكل وحدة من وحدات االدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء "  

على أن  يكون . يتم انتخابهم عن طريق االنتخاب المباشر السرى العام وفقا ألحكام هذا القانون

نصف عدد األعضاء على األقل من العمال والفالحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفالح 

 ".  فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢سنة  ل٣٨المنصوص عليه فى القانون رقم 

  :١٠مادة  

يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم "  

 .إدارى

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى فى كل من محافظات القناة مطروح والوادى  

 ".الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر األحمر بأربعة عشرة عضواً 

  

  :٣٩مادة  
يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثنى عشر "  

عضواً ، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضواً ، مع مراعاة تمثيل 

 . جميع االقسام االدارية المكونة للمدينة 

 " . شرة أعضاء عن كل وحدة وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بع 

  : ٤٧مادة  

يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم ادارى بأربعة عشر "  

 ". ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوا . عضوا

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٢١مكرر فى ) ٢٤(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٦٥

  :٥٩مادة  

يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضواً  

 " .ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً 

يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبى محلى من أربعة  :  " ٦٦مادة  

 ". وعشرين عضواً  

فاذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة ، تمثل  

 مقر المجلس بعضوين على األقل ، وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على القرية التى فيها

 . األقل

وال يجوز فى جميع األحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا  

 . اال بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية 

 :   مكرراً ٧٥مادة  

يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختالف مستوياتها عن طريق "  

 ". االنتخاب المباشر السرى العام 

 .ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ 

وتعتبر باطلة جميع . وعلى الناخب ان يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه 

تعطى ألكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد االصوات المعلقة على شرط أو التى 

، أو اذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها 

 .توقيع الناخب أو أية اشارة او عالمة أخرى تدل عليه 

 ) :فقرتان أولى وثانية (٧٦مادة  

يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة ، أو إلى "  

احدى وحدات االدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب االحوال ، وذلك خالل المدة التى يحددها 

 . المحافظ، على اال تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح 

ترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ مائة جنيه اذا كان ال 

لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وخمسين جنيها اذا كان الترشيح لعضوية المجلس 

الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى ، وخمسة وعشرين جنيها اذا كان الترشيح لعضوية 

 ". المجلس الشعبى المحلى للقرية 

 ) :الفقرات األولىوالثانية والثالثة  (٧٩مادة  

يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن اسماء المرشحين والصفة التى تثبت "  

لكل منهم ، وذلك خالل الخمسة االيام التالية القفال باب الترشيح ، وبالطريقة التى يعينها المحافظ 

 .بقرار منه 



 ٩٦٦

ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة  

ليها فى المادة السابقة ، وفى خالل المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، ادراج المشار ا

 . اسمه

ويكون لكل مرشح االعتراض على ادراج اسم اى من المرشحين ، أو على إثبات  

فيه اسمه طوال . صفة غير صحيحة امام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج 

 " . مدة عرض الكشف المذكور 

   :٨٣مادة  

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باعالن على يد محضر ، أو بطلب يقدمه إلى "  

واذا تم التنازل بعد هذا الميعاد اثبت .  المحافظ المختص قبل يوم االنتخاب بسبعة أيام على االقل

علق التنازل  امام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية اذا كان قد قيد فيه ، وي

 ". يوم االنتخاب على باب مقر اللجنة االنتخابية واللجان الفرعية لها 

  : ٨٥مادة  

مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفالحين ، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى "  

 . باألغلبية النسبية لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت فى االنتخاب 

وفى حالة تساوى اكثر من مرشح فى عدد االصوات الصحيحة التى حصل عليها  

ويقتضى االمر اعالن فوز مرشح واحد منهم الستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى 

المحلى ، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة عالنية ، ويعلن فوز من اسفرت عنه 

 . نتيجة القرعة 

 .للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكيةوإذا تقدم للترشيح عدد مساو  

واذا كان عدد المتقدمين للترشيح اقل من العدد المطلوب اعلن فوزهم ، على أن يتم  

 " . استكمال باقى العدد  المطلوب فى انتخابات تكميلية 

   : ٨٦مادة  

مع مراعاة احكام هذا القانون والئحته التنفيذية ، تجرى مديرية االمن عملية "  

االنتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد واالجراءات المنصوص عليها فى 

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترك فى االنتخاب الناخبون ١٩٥٦ لسنة ٧٣القانون رقم 

 . المقيدة اسماؤهم فى جداول االنتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها 

تخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى ويعلن المحافظ نتيجة االن 

 . االجتماع

وفى جميع االحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خالل ثالثين يوما من تاريخ اعالن  

 " . نتيجة االنتخاب 

  : ٩٧مادة  



 ٩٦٧

مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفالحين اذا خال مكان احد اعضاء المجلس "  

الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضوية حل محله الحاصل على عدد االصوات الصحيحة التالية له 

) ٦٦(مباشرة ، فان لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 

 . من ذات القانون 

وتجرى االنتخابات التكميلية الستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل  

 . اعد الخالية فيما بين ادوار االنعقاد العادية للمجالس الشعبية المحليةالمق

 ". وفى جميع االحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفة 

 )المادة الثانية (

 .تحل المجالس الشعبية المحلية القائمة 

وتتولى لجان مؤقتة تضم جميع األعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية  

المحلية المنحلة تسيير األمور الضرورية والعاجلة ، وذلك فى نطاق اختصاص كل مجلس ، لحين 

تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خالل مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل 

 .به

اجتماع وتعرض القرارات التى أتخذتها اللجان المؤقتة على المجالس المنتخبة فى أول  

لها بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال 

ما كان لها من أثر ، ما لم يقرر المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب 

 .عليها من آثار بوجه آخر

 )المادة الثالثة(

 من قانون نظام ٨٢ ، والفقرة الثانية من المادة ٧٩تلغى الفقرة الرابعة من المادة  

 . المشار إليه١٩٧٩ لسنة ٤٣اإلدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 )المادة الرابعة(

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

 .من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ١٢الموافق ( هـ ١٤١٧ المحرم سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٦٨

 ١٩٩٦ لسنة ٨٥قانون رقم 

 (*)بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة 

 ـــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

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

 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وال تعتبر ٣٠/٦/١٩٩٦لكل منهم فى 

 .هذه العالوة جزءاً من األجر األساسى للعامل ، والتخضع ألية ضرائب أو رسوم 

 .لمالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصةويصدر وزير ا 

 )المادة الثانية(

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

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

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

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

 .وذوو المناصب العامة والربط الثابت

 )المادة الثالثة(

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

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ١٩٩٦التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 

 :مايأتى 

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

 .العالوة أقل من الزيادة فى العاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما

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

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

 )المادة الرابعة(

تضم العالوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى األجور األساسية للخاضعين ألحكامه  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ٢٠٠١تباراً من أول يوليو سنة اع

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

الدورية أو اإلضافية أو التشجيعية أو عالوات الترقية طبقاً لألحكام المنظمة لها فى القوانين أو 

 .اللوائح ، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العالوة

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٢١مكرر فى ) ٢٤(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٦٩

ويعامل بذات المعاملة المقررة . وال تخضع العالوة المضمومة ألية ضرائب أو رسوم 

 .١٩٩٦بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 

 )المادة الخامسة(

 الخاص ال تخضع للضرائب والرسوم العالوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع 

من األجر األساسى للعامل فى % ١٠ وبما اليجاوز ١٩٩٦اعتباراً من أول يوليو سنة 

٣٠/٦/١٩٩٦. 

 )المادة السادسة(

 .١٩٩٦ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ١٣الموافق ( هـ ١٤١٧ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٧٠

 ١٩٩٦ لسنة ٨٦قانون رقم 

 (*)بزيادة المعاشات 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً ١/٧/١٩٩٦اعتباراً من % ١٠تزاد بنسبة  

 :ألحكام القوانين التالية 

 . فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية١٩٦٤ لسنة ٧١  القانون رقم -١ 

 ، والمعدل ١٩٧٥ لسنة ٧٩  قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم -٢ 

 .١٩٨٠ لسنة ٩٣بالقانون رقم 

  قانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون -٣ 

 .١٩٧٦ لسنة ١٠٨رقم 

  قانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم -٤ 

 .١٩٧٨ لسنة ٥٠

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

 :بمراعاة مايلى 

  تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو -١ 

 .٣٠/٦/١٩٩٦صاحب المعاش والزيادات واإلعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :يراعى مايأتى 

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش األجر األساسى )أ (  

التعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه  )ب( 

 .الزيادة

  يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر -٢ 

 .أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون

 .للمعاش  تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود الدنيا -٣ 

 .  تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود القصوى للمعاش-٤ 

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٢١مكرر فى ) ٢٤(  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٩٧١

  تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب -٥ 

األعمال ومن فى حكنهم وقانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما 

 .باإلضافة إلى الحد األقصى للجمع بين المعاش والزيادات واإلعانات

  توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة األنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم -٦ 

 المرافق لقانون التأمين االجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ٣

 .٣٠/٦/١٩٩٦فى 

عاش العجز الجزئى الذى لم واستثناء من األحكام السابقة التستحق الزيادة لصاحب م 

 .يؤد إلى إنهاء الخدمة ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة

 )المادة الثانية(

يضاف لمعاش األجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين االجتماعى الصادر  

 للمؤمن عليه الذى تسرى ١/٧/١٩٩٦ المستحق اعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

من قيمة هذه % ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٦بشأنه العالوة الخاصة المقررة اعتباراً من 

 :العالوة، وذلك متى توافرت الشروط اآلتية 

  أن يكون استحقاق المعاش لحاالت بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة -١ 

 .من قانون التأمين االجتماعى المشار إليه) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

  أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العالوة المشار إليها -٢ 

 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة مايأتى 

تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة إلى أجر اشتراك  )أ (  

المؤمن عليه األساسى المنصوص عليه بقانون التأمين االجتماعى المشار إليه ، وذلك بما ال 

 .٣٠/٦/١٩٩٢يجاوز الحد األقصى ألجر االشتراك المشار إليه فى 

 .تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش )ب( 

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين االجتماعى المشار  )جـ( 

بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين 

 .مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة

 )المادة الثالثة(

  .١٩٩٦ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ١٣الموافق ( هـ ١٤١٧ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٧٢

 ١٩٩٦ لسنة ٨٧قانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكرية

 وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

 (*)والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

 وفقاً ألحكام قانون التقاعد ٣٠/٦/١٩٩٦المعاشات المستحقة فى % ١٠تزاد بنسبة  

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

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

 :بمراعاة مايأتى 

  تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو -١ 

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

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

 لسنة ٩٠أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

١٩٧٥. 

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

مضافاً إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما اليجاوز الزيادة 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .والقرارات المنفذة له

 .  تستحق هذه الزيادات باإلضافة للحدين األدنى واألقصى للمعاش-٣ 

  توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى -٤ 

٣٠/٦/١٩٩٦. 

  تسبتعد إعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين -٥ 

عند توزيع ورد ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠فى 

 .المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين

 )المادة الثانية (
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 ٩٧٣

 بتعديل أحكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 ، النص ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المستحلة الصادر بالقانون رقم 

 :اآلتى 

) ١(يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة ) المادة الثانية( 

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠تأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم من قانون التقاعد وال

 :شهرياً من البدالت والعالوات اآلتية % ٩نسبة 

 .بدل طبيعة العمل )أ (  

 .بدل الجهود اإلضافية بفئة المنطقة المركزية )ب ( 

 اعتباراً من ١٩٩٢ لسنة ٢٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  )جـ(  

١/٧/١٩٩٢. 

 اعتباراً من ١٩٩٣ لسنة ١٧٨العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  )د (  

١/٧/١٩٩٣. 

 اعتباراً من ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  )هـ ( 

١/٧/١٩٩٤. 

 اعتباراً من ١٩٩٥ لسنة ٢٥العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  )و (  

١/٧/١٩٩٥. 

 .١/٧/١٩٩٦لخاصة المقررة اعتباراً من العالوة ا )ز (  

وال يجوز أن يجاوز مجموع البدالت والعالوات المشار إليها الحد األقصى ألجر  

 لسنة ٧٩االشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 والقرارات المنفذة له ، وال تدخل البدالت المشار إليها فى حساب الحد األقصى للراتب ١٩٧٥

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ) ٢(المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 .للقوات المسلحة

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشاً إضافية يعادل  
4
5

 البدالت 

معاش اإلضافة لمن تنتهى خدمته بطلب منه ، أو بسبب والعالوات المذكورة ، واليتسحق هذا ال

تأديبى أو جنائى ، أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية ، أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة ، أو لعدم 

توافر شروط األهلية للترقى ، أو لالستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية ، أو لدواعى 

 :الصالح العام ، أو فقد الجنسية ، ويراعى فى منح هذه المعاش اآلتى 

  عدم تجاوز المعاش اإلضافى المستحق عن البدالت المنصوص عليها فى البندين -١ 

أ ، ب الحد األقصى لمعاش األجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين االجتماعى 

 .عمليات الحربيةوالقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى ال



 ٩٧٤

) جـ(  يستحق المعاش اإلضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من -٢ 

 ).١(دون التقيد بالحد األقصى المنصوص عليه فى البند ) ز(إلى 

وتسرى فى شأن المعاش اإلضافى جميع األحكام المقررة فى شأن المعاش األساسى ،  

 .وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش

وال يدخل المعاش اإلضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون  

 .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 )المادة الثالثة(

  .٣٠/٦/١٩٩٦ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من  

 .  قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من 
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ١٣الموافق ( هـ ١٤١٧ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٧٥

 ١٩٩٦ لسنة ٨٨قانون رقم 

 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة

 وفقاً ألحكام قانونى الضمان االجتماعى

 (*)ونظام التأمين االجتماعى الشامل 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (
 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى ١/٧/١٩٩٦تزاد اعتباراً من  

وذلك بمراعاة % ٢٥ بمقدار١٩٧٧ لسنة ٣٠قانون الضمان االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 .جبر كسر الجنيه إلى جنيه

 )ادة الثانيةالم (
المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً % ٢٥ بواقع ١/٧/١٩٩٦يزاد اعتباراً من  

 والمعاش المستحق أو الذى يتسحق وفقاً لقانون التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 
وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه . االجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه

 .الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه

 )المادة الثالثة(
 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين األولى والثانية 

 )المادة الرابعة(
  .١٩٩٦ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 . لدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم ا 
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ١٣الموافق ( هـ ١٤١٧ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 ١٩٩٦ لسنة ٨٩قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

 (*) ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  
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 ٩٧٦

 )المادة األولى (

 من قانون سوق رأس المال ١٤ و ١١تلغى الفقرة الثانية من كل من المادتين  

 .١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثانية (

 .ريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتا 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٧٧

 ١٩٩٦ لسنة ٩٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

 (*) ١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

 بإصدار قانون ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون رقم ١٢٠يضاف بند جديد للمادة  

 :، نصه اآلتى ) ٣( مكرراً ٤الضرائب على الدخل برقم 

فقاً ألحكام قانون سوق رأس المال الصادر أرباح صناديق االستثمار المنشأة و 

 .١٩٩٢ لسنة ٩٥بالقانون رقم 

 )المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ٩٧٨

 ١٩٩٦ لسنة ٩١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

 (*) ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) األولىالمادة (

 ، والبند ٤٣ ، والفقرة األولى من المادة ٤١من المادة ) ١(يستبدل بنصوص البند  

 من قانون الضريبة العامة على ٤٥ ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٤من المادة ) ١٠(

 : ، النصوص اآلتية ١٩٩١ لسنة ١١المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 ) :١بند  (٤١مادة  

من هذا ) ١٦(التأخر فى تقديم اإلقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة  

 .القانون بما اليجاوز ستين يوماً

 ) :فقرة أولى (٤٣مادة  

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من  

ه وال تجاوز خمسة آالف جنيه الضريبة بالحبس مدة التقل عن شهر وبغرامة التقل عن ألف جني

أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة اإلضافية 

 .وتعويض اليجاوز مثل الضريبة

 ) :١٠بند  (٤٤مادة  

إنقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون اإلقرار عنها  

 .وسدادها

 ) :الفقرتان الثانية والثالثة (٤٥مادة 

ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات  

 .فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة اإلضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة

 )المادة الثانية (

 .تاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى ل 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ٩٧٩

 ١٩٩٦ لسنة ٩٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

 (*) ١٩٨٠ لسنة ١١١الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

 ١١١ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ٩٨يضاف بند جديد إلى المادة  

 : ، نصه التالى ١٩٨٠لسنة 

 .راضىاستهالك الكهرباء فى أغراض استصالح واستزراع األ)  هـ ( 

 )المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠مكرر فى ) ٢٥( العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٩٨٠

 ١٩٩٦ لسنة ٩٣قانون رقم 

  من قانون رسوم١٩بشأن تعديل الفقرة األولى من المادة 

 اإلرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث

 (*) ١٩٨٣ لسنة ٢٤الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )ألولىالمادة ا (

 من قانون رسوم اإلرشاد والتعويضات ١٩يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة  

 والمعدل ١٩٨٣ لسنة ٢٤ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 

 : ، النص اآلتى ١٩٨٨ لسنة ٦٠بالقانون رقم 

تمنح السفن السياحية وسفن الركاب التى ترد إلى أحد موانى الجمهورية تخفيضاً  

، بشرط أال تقوم تلك السفن ) ٥(من رسم الميناء المنصوص عليه فى المادة % ٧٥مقداره 

 .بتفريغ بضائع أو شحنها ما لم تكن بصحبة راكب

 )المادة الثانية (

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

 . تم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخا 
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠مكرر فى ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٩٨١

 ١٩٩٦ لسنة ٩٤قانون رقم 

 بإعفاء سفن أعالى البحار من الضريبة الجمركية

 (*)وضريبة المبيعات 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

تعفى سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيمايلى بالتعريفة الجمركية  

 من الضريبة الجمركية ١٩٩٤ لسنة ٣٨المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 :والضريبة العامة على المبيعات 

 ريفةبند التع مسلسل

١٠ ١٠ ٠١ ٨٩ ١ 

١٠ ٢٠ ٠١ ٨٩ ٢ 

١٠ ٣٠ ٠١ ٨٩ ٣ 

١٠ ٩٠ ٠١ ٨٩ ٤ 

٣٠ ٠٠ ٠٢ ٨٩ ٥ 

 )المادة الثانية (

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) أ (مكرر  ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٩٨٢

 ١٩٩٦ لسنة ٩٥قانون رقم 

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 (*) ١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) األولىالمادة (

 : من قانون العقوبات ، النصان اآلتيان ٣٠٣ ، ١٨٨يستبدل بنصى المادتين  

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة التقل عن خمسة آالف  " - ١٨٨مادة  

جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى 

الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة 

كذباً إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق 

 ".الضرر بالمصلحة العامة 

 يعاقب على القذف بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل عن ألفين " - ٣٠٣مادة  

 .وخمسمائة جنيه وال تزيد على سبعة آالف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة  

عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة   

ال تجاوز سنتين وغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه والتزيد على عشرة آالف جنيه أو إحدى 

 " .هاتين العقوبتين 

 

 

 )المادة الثانية(

 ١٧٨ و ١٧٦ و ١٧٢يلغى الحد األدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليه فى المواد  

رة  مكرراً ، والفق٣٠٩ ، والفقرة الثالثة من المادة ١٨١ و ١٧٩و)  مكرراً ثانيا١٧٨ً(ثالثاً 

 .من قانون العقوبات) أ( مكرراً ٣٠٩األولى من المادة 

وتكون العقوبة الحبس مدة التجاوز سنة وغرامة التقل عن ألف جنيه والتزيد على  

 من ٣٠٦خمسة آالف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

 .قانون العقوبات

 )المادة الثالثة(

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) أ(مكرر  ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٩٨٣

) فقرة أولى (١٨٩ و ١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٤ و ١٨٢ و ١٧٨يستبدل بنصوص المواد  

 : من قانون العقوبات ، النصوص اآلتية ٣٠٨ و ١٩٤ و ١٩٣ و ١٩٠و 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة التقل عن خمسة   " - ١٧٨مادة  

ع أو حاز آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صن

بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات 

أو إعالنات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية 

 ".أو غير ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامة 

يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل عن خمسة آالف   " - ١٨٢مادة  

جنيه والتزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق 

 ".المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته 

التقل عن خمسة آالف جنيه والتزيد على يعاقب بالحبس وبغرامة   " - ١٨٤مادة  

عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها 

مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو 

 " .السلطات أو المصالح العامة 

يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل عن خمسة آالف   " - ١٨٥مادة  

جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً أو 

شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة 

 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة ٣٠٢نية من المادة ، وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق الفقرة الثا

 " .قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب 

يعاقب بالحبس مدة التجاوز ستة أشهر وبغرامة التقل عن خمسة   " - ١٨٦مادة  

آالف جنيه والتزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من 

 ".الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة التقل عن   " -) فقرة أولى (١٨٩مادة  

خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى 

لدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى ا

فىجلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب 

 " .السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون 

فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم   "  - ١٩٠مادة  

نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو اآلداب نشر 

 ، ومن ١٧١المرافعات القضائية أو األحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 

يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل عن خمسة آالف جنيه والتزيد 

 " .ه أو بإحدى هاتين العقوبتين علىعشرة آالف جني



 ٩٨٤

يعاقب بالحبس مدة التزيد على ستة شهور وبغرامة التقل عن خمسة   " - ١٩٣مادة  

آالف جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق 

 :المتقدم ذكرها 

أخباراً بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه  ) أ (  

فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو لآلداب أو لظهور 

 .الحقيقة

 ".أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطالق أو التفريق أو الزنا)  ب( 

عن خمسة آالف جنيه يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقل  " - ١٩٤مادة  

والتزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتاباً أو أعلن بإحدى 

الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أوالمصاريف أو التضمينات المحكوم بها 

 .قضائياً فى جناية أو جنحة

وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو  

 " .بعضه أو كله أو عزمه على ذلك 

إذا تضمن العيب أو اإلهانة أو القذف أو السب الذى أرتكب بإحدى   " - ٣٠٨مادة  

طعناً فى عرض األفراد أو خدشاً لسمعة العالئالت تكون العقوبة ) ١٧١(الطرق المبينة فى المادة 

 و ٣٠٦ و ٣٠٣ و ١٨٢ و ١٨١ و ١٧٩المبينة فى المواد الحبس والغرامة معاً فى الحدود 

 على أال تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد ٣٠٧

 " .األقصى وأال يقل الحبس عن ستة شهور 

 )المادة الرابعة(

 . من قانون العقوبات ١٨٧تلغى الفقرة الثانية من المادة  

 )المادة الخامسة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٩٨٥

 ١٩٩٦ لسنة ٩٦قانون رقم 

  (*)الصحافة  بشأن تنظيم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 بعد االطالع على الدستور ، 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

  الباب األول

 حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين

 فصل تمهيدى

  الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع - ١مادة  

تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خالل حرية التعبير 

وممارسة النقد ونشر األنباء ، وذلك كله فى إطار المقومات األساسية للمجتمع وأحكام الدستور 

 .والقانون

  يقصد بالصحف فى تطبيق احكام هذا القانون المطبوعات التى تصدر باسم - ٢مادة  

 .بصفة دورية كالجرائد والمجالت ووكاالت األنباءواحد و

 الفصل األول

 حرية الصحافة 

  تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقالل ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر - ٣مادة  

لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وباإلسهام فى االهتداء إلى الحلول األفضل فى كل ما 

 .يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين

 .  فرض الرقابة على الصحف محظور- ٤مادة  

ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على  

 .الصحف رقابة محددة فى األمور التى تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومى

 .يصها بالطريق اإلدارى  يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخ- ٥مادة  

 الفصل الثانى

 حقوق الصحفيين 

 .  الصحفيون مستقلون ال سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون- ٦مادة  

  ال يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة - ٧مادة  

التى ينشرها سبباً للمساس بأمنه ، كما اليجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله 

 .فى حدود القانون

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) أ(مكرر ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٩٨٦

  للصحفى حق الحصول على المعلومات واإلحصاءات واألخبار المباح - ٨مادة  

نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة ، كما يكون 

 .للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها

ة إدارة أو مكتب لالتصال الصحفى فى كل وزارة أو وتنشأ بقرار من الجهة المختص 

 .مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة

  يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ - ٩مادة  

الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق 

المواطن فى اإلعالم والمعرفة ، وذلك كله دون إخالل بمقتضيات األمن القومى والدفاع عن 

 .الوطن ومصالحه العليا

  مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفى تلقى اإلجابة على ما - ١٠مادة  

يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو اإلحصاءات 

 . األخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانونأو

  للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات - ١١مادة  

 .وكذلك الجلسات واالجتماعات العامة

  كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة - ١٢مادة  

من قانون ) ١٣٧/١، ) ١٣٦(، ) ١٣٣(إلهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه فى المواد 

 .العقوبات بحسب األحوال

  إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحفية التى يعمل بها الصحفى أو - ١٣مادة  

تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة 

. فسخ العقد قبل إمتناعه عن عمله بثالثة أشهر على األقلبشرط أن يخطر الصحفية بعزمه على 

 .وذلك دون اإلخالل بحق الصحفى فى التعويض

 تخضع العالقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يحدد - ١٤مادة  

مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما ال يتعارض مع 

القواعد اآلمرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة 

 .وجوده

  لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف - ١٥مادة  

 .ووكاالت األنباء والصحف العربية واألجنبية تتضمن شروطاً أفضل للصحفى

قود التى تبرم وفقاً ألحكام المادة السابقة ، وتكون نقابة الصحفيين طرفاً فى الع 

 .والفقرة األولى من هذه المادة

 تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق - ١٦مادة  

 .المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى المبرم معها 
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  اليجوز فصل الصحفى من عمله إال بعد إخطار نقابة الصفحيين بمبررات - ١٧مادة  

الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحفية والصحفى دون نجاح تطبق األحكام 

 .الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل

 الفصل الثالث

 واجبات الصحفيين 

   يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور - ١٨مادة  

بأحكام القانون مستمسكاً فى كل أعماله بمقتضيات الشرف واألمانة والصدق وآداب المهنة و

وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما الينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى 

 .حرياتهم

ويؤاخذ الصحفى .   يلتزم الصحفى التزاماً كامالً بميثاق الشرف الصحفى- ١٩مادة  

 .تأديبياً إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق 

  يلتزم الصحفى باالمتناع عن االنحياز إلى الدعوات العنصرية أوالتى - ٢٠مادة  

تنطوى على امتهان األديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان اآلخرين أو ترويج التحيز 

 .معأو االحتقار ألى من طوائف المجت

  ال يجوز للصحفى أو غيره أو يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما - ٢١مادة  

اليجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو 

 .المكلف بخدمة عامة إال إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة

  يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة التزيد على - ٢٢مادة  

سنة وبغرامة التقل عن خمسة آالف جنيه والتزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين 

 .العقوبتين

  يحظر على الصحفية تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو المحاكمة بما - ٢٣مادة  

لمحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة يؤثر على صالح التحقيق أو ا

وتلتزم الصحفية بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق األحكام التى تصدر فى القضايا التى 

تناولتها الصحفية بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف لألسباب التى تقام عليها وذلك 

 .كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة

  يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب - ٢٤مادة  

ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى 

دد يظهر من الصحفية بجميع غضون الثالثة األيام التالية الستالمه التصحيح أو فى أول ع

طبعاتها أيهما يقع أوالً وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحفية ويجب أن يكون النشر فى نفس 

 .المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها
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ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور  

فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر 

 .تعريفة اإلعالن المقررة ويكون للصحيفة االمتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل

  على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحفية المعنية بموجب - ٢٥مادة  

طاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون خ

 .متوفراً لديه من مستندات

 :  يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين اآلتيتين - ٢٦مادة  

 .  إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحفية بعد مضى ثالثين يوماً على النشر-١ 

 .  إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه-٢ 

وفى جميع األحوال يجب االمتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على  

 .ما يخالف النظام العام واآلداب

من هذا ) ٢٤(  إذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة - ٢٧مادة  

يخطر المجلس األعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول القانون جاز لذى الشأن أن 

 .التخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح

من هذا القانون ) ٢٤(  إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة - ٢٨مادة  

يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة التقل عن ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن ألف جنيه 

 .والتجاوز أربعة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر  

بالعقوبة أو بالتعويض المدنى فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحفية فضالً عن نشره 

التجاوز خمسة عشر يوماً بالصحيفة التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خالل مدة 

وال يتم هذا النشر . من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعالنه إذا كان غيابياً

 .إال إذا أصبح الحكم نهائياً 

 تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن - ٢٩مادة  

جريمة االمتناع عن النشر إذا قامت الصحفية بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية 

 .ضدهما

  يحظر على الصحفية أو الصحفى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا - ٣٠مادة  

خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعبتر أية زيادة فى أجر اإلعالنات التى 

 .فة إعانة غير مباشرة تنشرها هذه الجهات عن األجور المقررة لإلعالن بالصحي

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة التقل عن  

خمسمائة جنيه وال تتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى 

التبرع أو الميزة أو اإلعانة التى حصل عليها ، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات 

 .نقابة الصحفيين 
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كما يحظر على الصحفية أوالصحفى تلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير  

 .مباشرة إال وفقاً للقواعد العامة التى يضعها المجلس األعلى للصحافة

  يحظر على الصحف نشر أى إعالن تتعارض مادته مع قيم المجتمع - ٣١مادة  

عامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها ، ويجب الفصل بصورة كاملة وأسسه ومبادئه أو آدابه ال

 .وبازرة بين المواد التحريرية واإلعالنية

  ال يجوز للصحفى أن يعمل فى جلب اإلعالنات أو أن يحصل على أى - ٣٢مادة  

مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر اإلعالنات بأية صفة واليجوز أن يوقع باسمه 

 .مادة إعالنية

  تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خالل ستة - ٣٣مادة  

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر . أشهر من انتهاء السنة المالية

مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سالمة ومشروعية إجراءاتها المالية واإلدارية 

 .والقانونية

وعلى الصحف والمؤسسات أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خالل الثالثة األشهر   

التالية إلنتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز 

المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار 

 .المجلس األعلى للصحافة فى جميع األحوال



 ٩٩٠

 الفصل الرابع

 تأديب الصحفى 

 .   تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها- ٣٤مادة  

وتطبق فى هذا الشأن األحكام الوادرة فى قانون نقابة الصحفيين فيما اليتعارض مع  

 .أحكام هذا الفصل

بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى   يحيل نقيب الصحفيين - ٣٥مادة  

تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خالل ثالثين يوماً 

من تاريخ اإلحالة إليها ، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة 

 .فى ذلك

  تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو - ٣٦مادة  

 :التالى

 رئيساً     وكيل النقابة  ) أ (  

)جـ ( عضواً مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة ) ب ( 

 عضواً  سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب األحوال 

من ) ٨١(يها فى المادة    تشكل هيئة التأديب االبتدائية المنصوص عل- ٣٧مادة  

 :قانون نقابة الصحفيين ، على النحو التالى 

ثالثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل  )أ (  

وتكون رئاسة اللجنة ألقدمهم قيداً بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضواً فى هيئة . دورة نقابية

 .مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة

عضو من المجلس األعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه  )ب( 

 .الصحفيين 

 .مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة )جـ( 

 .وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة  

 .بيةويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه االتهام أمام الهيئة التأدي 

  يجوز للصحفى الطعن فى قرار هيئة التأديب االبتدائية أمام هيئة التأديب - ٣٨مادة  

 .من قانون النقابة) ٨٢(االستئنافية المنصوص عليها فى المادة 

  مع عدم اإلخالل بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوى الشأن - ٣٩مادة  

 .التقدم بالشكوى ضد الصحفى إلى المجلس األعلى للصحافة

ويتولىالمجلس بحث الشكوى وإبالغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين فى حالة توافر  

 .الدالئل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى

 الفصل الخامس

 المسئولية الجنائية فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف
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رائم التى تقع    إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الج- ٤٠مادة  

بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيالً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً 

. 

  ال يجوز الحبس االحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إال فى - ٤١مادة  

 .من قانون العقوبات) ١٧٩(الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

  ال يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات واألوراق التى - ٤٢مادة  

يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو 

 .محالً لجريمة

من قانون اإلجراءات الجنائية ) ١٩٩(و ) ٩٧(و ) ٥٥(ومع مراعاة أحكام المواد  

تى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء يجب رد ما تم ضبطه من األشياء ال

 .الغرض الذى ضبطت من أجله

  ال يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع - ٤٣مادة  

بواسطة الصحف إال بأمر من النيابة العامة ، كما ال يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا 

 .السبب إال بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع  

 .الحصفى بوقت كاف 

وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ، ولمجلس النقابة  

 .أن يطلب صوراً من التحقيق بغير رسوم

بطريق النشر فى أعمال موظف عام أو شخص ذى   ال يعاقب على الطعن - ٤٤مادة  

صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسالمة نية وكان اليتعدى أعمال الوظيفة 

 .أوالنيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم

 الباب الثانى

 إصدار الصحف وملكيتها

 الفصل األول

 إصدار الصحف

  حرية إصدار الصحف لألحزاب السياسية واألشخاص االعتبارية العامة - ٤٥مادة  

 .والخاصة مكفولة طبقاً للقانون

  يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطاراً كتابياً إلى - ٤٦مادة  

المجلس األعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانونى للصحيفة ، يشتمل على اسم ولقب 

نسية ومحل إقامة صاحب الصحفية ، واسم الصحفية ودوريتها ، واللغة التى تنشر بها ، وج

ونوع نشاطها والهيكل التحريرى واإلدارى لها ، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها ، وعنوانها 

 .واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها



 ٩٩٢

  يصدر المجلس األعلى للصحافة قراره فى شأن اإلخطار المقدم إليه - ٤٧مادة  

إلصدار الصحفية خالل مدة التجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً جميع البيانات 

 .المنصوص عليها فى المادة السابقة

ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحفية مسبباً ويعتبر  

 دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على انقضاء مدة األربعين يوماً المشار إليها

 .اإلصدار

وفى حالة صدور قرار برفض إصدار الصحفية يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام  

محكمة القضاء اإلدارى ، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خالل ثالثين يوماً من تاريخ 

 .اإلخطار بالرفض

  إذا لم تصدر الصحفية خالل الشهور الثالثة التالية للترخيص أو إذا لم - ٤٨مادة  

تصدر بانتظام خالل ستة أشهر ، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور الصحفية غير منتظم 

إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصالً خالل مدة األشهر 

 .ل هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور السستة ، أو أن تكون مدة االحتجاب خال

ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس األعلى للصحافة ، ويعلن  

 .القرار إلى صاحب الشأن

  تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازاً خاصاً اليجوز التصرف فيه - ٤٩مادة  

 .بأى نوع من أنواع التصرف 

 .وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطالً 

ويعاقب المخالف بغرامة التقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه، فضالً عن  

 .الحكم بإلغاء ترخيص الصحفية

 يحظر إصدار الصحف أو االشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بأية صورة - ٥٠مادة  

 .قوق السياسيةمن الصور على الممنوعين قانوناً من مزاولة الح

  فى حالة التغيير الذى يطرأ على البيانات التى تضمنها اإلخطار بعد - ٥١مادة  

صدور الترخيص يجب إعالن المجلس األعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة 

عشر يوماً على األقل إال إذا كان هذا التغيير قد طرأ علىوجه غير متوقع ، وفى هذه الحالة يجب 

 .إعالنه فى موعد غايته ثمانية أيام على األكثر من تاريخ حدوثه

ويعاقب الممثل القانونى للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة التزيد على  

 .ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 الفصل الثانى

 ملكية الصحف

  ملكية األحزاب السياسية واألشخاص االعتبارية العامة والخاصة للصحف - ٥٢مادة  

 .مكفولة طبقاً للقانون



 ٩٩٣

ويشترط فى الصحف التى تصدرها األشخاص االعتبارية الخاصة      فيما عدا  

األحزاب السياسية والنقابات واالتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن 

تكون األسهم جميعها فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن اليقل رأس مال الشركة 

المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة 

ألف جنيه إذا كانت شهرية ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحفية فى أحد البنوك 

 . األعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيانالمصرية ، ويجوز للمجلس

وال يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية فى رأس  

 .من رأس مالها ويقصد باألسرة الزوج والزوجة واألوالد القصر% ١٠مال الشركة على 

ويجوز إنشاء شركات توصية باألسهم إلصدار مجالت شهرية أو صحف اقليمية ،  

 . ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة 

  يعد المجلس األعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحفية التى تتخذ -٥٣مادة  

 . شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية باألسهم ونظامها األساسى

ارة المؤقت ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحفية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس االد 

 . من بين المساهمين 

وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على األكثر من تاريخ استكمال إجراءات  

 . التأسيس، يتم خاللها انتخاب مجلس االدارة وفقا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس 

 يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافا فعليا على ما ينشر - ٥٤مادة  

بها ، وعدد من المحررين المسئولين ، يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها 

 . 

ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحفية أن يكونوا مقيدين بجدول  

 . المشتغلين بنقابة الصحفيين 

والتنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجالت المتخصصة التى تصدرها  

هات العلمية وكذلك الصحف والمجالت التى تصدرها الهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من الج

 . المجلس األعلى للصحافة 

ويحكم فى حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحفية مدة التجاوز ستة أشهر بناء على طلب  

المجلس األعلى للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خالل هذه المدة يعتبر الترخيص الغيا 

 . 

 الباب الثالث 

 الصحف القومية 

 الفصل األول 

 الملكية 



 ٩٩٤

 ـ  يقصد بالصحف القومية فى تطبيق أحكام هذا القانون ، الصحف التى ٥٥مادة  

تصدر حالياً أو مستقبال عن المؤسسات الصحفية ووكاالت األنباء وشركات التوزيع التى تملكها 

 . ق الملكية عليها مجلس الشورى الدولة ملكية خاصة ، ويمارس حقو

وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع األحزاب ، وتعتبر  

 .منبرا للحوار الوطنى الحر بين كل اآلراء واالتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع 

 ـ ينظم العالقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من ٥٦مادة  

 . صحفيين واداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل 

ويجوز انتقال الصحفى من مؤسسة صحفية قومية الى أخرى بموافقته وموافقة  

المؤسستين معا ، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليا أم 

 . إضافيا 

 . لك على سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية ويسرى ذ 

 ـ يخصص نصف صافى األرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين ٥٧مادة  

 . بها والنصف االخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات 

ويصدر المجلس األعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة الدارتها واعداد  

 . موازنتها السنوية وكيفية توزيع األرباح 

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة  

الصحفية القومية للتحقق من سالمة ومشروعية اجراءاتها الماية واالدارية والقانونية وعلى 

 . المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة 

 المذكور اعداد تقرير بنتيجة فحصه واخطار الجمعية العمومية بهذه وعلى الجهاز 

 . التقارير وكذا اخطار المجلس األعلى للصحافة ومجلس الشورى لمناقشتها بالمجلس 

ـ يكون لكل مؤسسة صحيفة قومية الشخصية االعتبارية ولها مباشرة جميع ٥٨مادة  

 . التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس االدارة 

ـ يجوز للمؤسسة الصحفية القومية ، بموافقة المجلس األعلى للصحافة ، ٥٩مادة  

تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو االعالن أو الطباعة أو التوزيع ، ويضع 

المجلس األعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحفية 

ة فى مجال نشاطها مزاولة التصدير واالستيراد وفقا للقواعد التى يضعها المجلس األعلى القومي

 . للصحافة 

ويسرى على هذه الشركات ما يسرى على المؤسسة األم من حيث الخضوع لرقابة  

 . الجهاز المركزى للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامى 

 ـ تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التى ٦٠مادة  

 بشأن ١٩٧٥ لسنة ٦٢تنشئها أو األنشطة التى تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 

 . الكسب غير المشروع 



 ٩٩٥

ـ تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية ، من ٦١مادة  

 . صحفيين وإداريين وعمال ، ستين عاما 

ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من  

مجلس الشورى بالنسبة الى رؤساء مجالس االدارة ورؤساء التحرير ، وبقرار من المجلس 

 . األعلى للصحافة بتوصية من مجلس ادارة المؤسسة بالنسبة الى غيرهم 



 ٩٩٦

 الفصل الثانى 

 الجمعية العمومية 

 ــــــ

 ـ تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس االدارة ٦٢مادة  

 : وعضوية كل من 

ـ خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين واالداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية ، ١ 

يتم انتخابهم باالقتراع السرى المباشر ، ويشترط فى العضو أن تكون له خبرة فى أعمال 

 . ات على األقل الصحافة مدة خمس سنو

 . وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء  

ـ عشرين عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر ٢ 

والثقافة والصحافة واالعالم ، على أن يكون من بينهم أربعة على األقل من ذات المؤسسة 

 . الصحفية 

 . وتجرى االنتخابات كما يتم االختيار كل أربع سنوات  

 . ويضع المجلس األعلى للصحافة القواعد المنظمة الجراء االنتخابات  

 : ـ تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية        بما يلى٦٣مادة  

 . ـ اقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى ١ 

 . ـ تعيين واعتماد مراقبى الحسابات ٢ 

تصادية والمالية للمؤسسة والنظر فى المشروعات الجديدة او ـ اقرار السياسة االق٣ 

 . تصفية مشروعات قائمة ، ويتم ذلك من خالل التقرير السنوى الذى يقدمه مجلس االدارة 

ـ إقرار اللوائح الخاصة باألجور أو غيرها التى يضعها مجلس االدارة بشرط ٤ 

 . االلتزام بقواعد الحد األدنى لألجور التى يضعها المجلس األعلى للصحافة

 . ـ مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ٥ 

 . ـ النظر فيما يعرضه عليه مجلس االدارة من أمور ٦ 

ـ رفع االقتراح بحل مجلس االدارة فى حالة اخالله بواجباته الى المجلس األعلى ٧ 

 . للصحافة 

 العمومية وتحديد جدول وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات الدعوى لعقد الجمعية 

 . أعمالها وشروط صحة انعقادها واصدار القرارات 

 الفصل الثالث 

 مجالس االدارة والتحرير 

 ـ يشكل مجلس ادارة المؤسسة الصحفية القومية من ثالثة عشر عضوا ٦٤مادة  

 : على الوجه اآلتى 

 . ـ رئيس مجلس االدارة ويختاره مجلس الشورى ١ 



 ٩٩٧

ـ ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم باالقتراع السرى المباشر على أن يكون ٢ 

 . اثنان عن الصحفيين واثنان عن االداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها 

ـ ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء ٣ 

 . على األقل من ذات المؤسسة الصحفية 

 . ضوية مجلس االدارة أربع سنوات قابلة للتجديد وتكون مدة ع 

ويشترط لصحة انعقاد مجلس االدارة حضور األغلبية المطلقة ألعضائه، وتصدر  

 . القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس 

 . واليجوز الجمع بين عضوية مجلس االدارة فى أكثر من مؤسسة صحيفة  

 ـ  يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة ٦٥مادة  

أعضاء على األقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس االدارة 

 . االعضاء األربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى

 . لس التحرير ثالث سنوات قابلة للتجديد وتكون مدة عضوية مج 

 ـ يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها، وذلك فى ٦٦مادة  

اطار السياسة العامة التى يضعها مجلس االدارة للمؤسسة ، ويكون تنفيذ تلك السياسة من 

 . اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه 



 ٩٩٨

 الباب الرابع 

 المجلس االعلى للصحافة 

 الفصل األول 

 تشكيل المجلس األعلى للصحافة 

 

 ـ المجلس األعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة ٦٧مادة  

القاهرة وتتمتع بالشخصية االعتبارية ، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقاللها 

ألساسية للمجتمع ، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة وقيامها بممارسة سلطاتها فى اطار المقومات ا

الوطنية والسالم االجتماعى ، وبما يؤكد فعاليتها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة من خالل 

 . األخبار الصحيحة واآلراء والتعليقات الموضوعية 

ويكون تشكيله واختصاصاته وعالقته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو  

 . المبين فى هذا القانون 

 ـ  يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس األعلى للصحافة على ٦٨مادة  

 : النحو التالى 

 . ـ رئيس مجلس الشورى ، وتكون له رئاسة المجلس األعلى للصحافة١ 

 . ـ رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ٢ 

على ان تمثل كل مؤسسة فى حالة تعددهم ـ رؤساء تحرير الصحف القومية ، ٣ 

 . بواحد من بينهم يختاره مجلس ادارة المؤسسة 

ـ رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقا لقانون األحزاب ، فان تعددت ٤ 

 . صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذى يمثلها 

 . ـ نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى ٥ 

ـ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واالعالم والنشر ، وأربعة من ٦ 

 . الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى 

 .  ـ اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى ٧ 

 .  من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى  ـ اثنان٨ 

 ـ عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات ٩ 

الرأى العام يختارهم مجلس الشورى على أال يزيد عددهم على األعضاء المذكورين فى الفقرات 

 . السابقة 

 . وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد  

 ـ  يشكل المجلس االعلى للصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين ٦٩مادة  

 . واألمين العام واألمين العام المساعد 

 . ويختار المجلس األعلى هيئة مكتبه باالنتخاب السرى ، وذلك فيما عدا رئيسه  



 ٩٩٩

 الفصل الثانى 

 اختصاصات المجلس األعلى للصحافة 

ن االختصاصات األخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى  ـ فضال ع٧٠مادة  

 : المجلس األعلى للصحافة االختصاصات اآلتية 

 . ـ ابداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة ١ 

ـ اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير ٢ 

التطورات الراهنة فى صناعة الصحافة فى العالم من خالل تشجيع البحث والتطوير فى مجاالت 

هذه الصناعة وفى أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية فى كل نواحى العمل الصحفى بالتعاون 

مع المؤسسات األكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خالل انشاء مركز 

 . للبحوث ومركز للمعلومات 

 . التوثيق التاريخى لتطور صناعة الصحافة فى مصر ـ ٣ 

ـ التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة فى العالم وتبادل الخبرات والتجارب فى ٤ 

 . األمور التى تدخل فى اختصاص المجلس 

ـ التنسيق بين المؤسسات الصحفية فى المجاالت االقتصادية والتكنولوجية ٥ 

 . واالدارية وفى مجاالت التدريب والتأهيل 

ـ المتابعة الفعالة لألداء االقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية من خالل دراسة ٦ 

ومناقشة تقارير االدارة والجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ كل    ما من شأنه ضمان حسن 

 . األداء 

 ـ العمل على توفير مستلزمات اصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه٧ 

 . دور الصحف 

ـ تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجالت وتحديد ٨ 

أسعار ومساحات االعالنات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال بما اليخل 

 . بحق القارئ فى المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولى 

 ـ حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم ، وذلك ٩ 

 . كله على الوجه المبين فى القانون 

 . ـ اصدار ميثاق الشرف الصحى الذى تعده نقابة الصحفيين ١٠ 

ـ متابعة وتقييم ما تنشره الصحف واصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب ١١ 

 . لتقارير المهنة وميثاق الشرف الصحى ، وتلتزم الصحف بنشر تلك ا

 . ـ ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح ١٢ 

ـ النظر فى شكاوى األفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة ١٣ 

 . بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق األفراد أو حياتهم الخاصة 

 .  ـ ضمان حد أدنى مناسب ألجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية ١٤ 



 ١٠٠٠

ـ تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة االعالنات فى الصحف والمؤسسات ١٥ 

الصحفية لصالح صندوقى المعاشات واالعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين 

 . بالصحافة والطباعة واالعالم 

انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب ـ تلقى قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج ١٦ 

 . وقرارات الجمعية العمومية للنقابة 

ـ االذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل االعالم ١٧ 

غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ، أو مباشرة أى نشاط فيها سواء 

 . أكان هذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة ، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التى يعمل بها 

ـ للمجلس فى سبيل تحقيق االختصاصات المذكورة فى هذه المادة أن ينشئ ١٨ 

 . صندوقا لدعم الصحف ويصدر الالئحة المنظمة ألحكامه 

 الفصل الثالث 

 نظام عمل المجلس 

تى تبين نظام العمل فيه وتحدد   يضع المجلس األعلى للصحافة اللوائح ال-٧١مادة  

 . لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها 

 ـ رئيس المجلس هو الذى يمثله لدى الجهات القضائية واالدارية وغيرها ٧٢مادة  

من الجهات وفى مواجهة الغير ، ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس ، وهو الذى 

 . يرأس اجتماعات هيئة المكتب 

ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته وله ان  

 . ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس 

 . واذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس  

ل أعماله باالتفاق مع رئيس ويقوم األمين العام بتنفيذ قرارات المجلس واعداد جدو 

 . المجلس 

 ـ  يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على األقل ويجوز دعوته ٧٣ماة  

 . الجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على األقل 

كما يجتمع المجلس أيضا فى الموعد الذى يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس  

. للنظر فيما يقدم اليها من اخطارات باصدار الصحف ، وذلك خالل أسبوعين من تاريخ تقديمها

  

 ـ لرئيس الجمهورية دعوة المجلس األعلى للصحافة الجتماع غير عادى ٧٤مادة  

 . وفى هذه الحالة تكون رئاسة االجتماع لرئيس الجمهورية 
االختصاص  ـ للمجلس األعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات ٧٥مادة  

 . الرسمية التى تمكنه من ممارسة اختصاصاته ، وذلك فى حدود القانون 
 ـ المجس األعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة ٧٦مادة  

 . الدولة 
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وتبين الالئحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها  
واقرارها ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعاتها ، وكيفية اعداد الحساب 

 . الختامى السنوى واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية 
 ـ يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح الخاصة بأعضاء ٧٧مادة  

 . المجلس وتنظيم شئون العاملين باألمانة العامة 
 المجلس األعلى للصحافة تقارير سنوية الى رئيس الجمهورية  ـ يرفع٧٨مادة  

تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأى مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات 
 . الصحفية المالية واالقتصادية 

 ـ يصدر المجلس األعلى للصحافة الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، والى أن ٧٩مادة  
 . تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بالالئحة الحالية بالقدر الذى يتفق مع أحكام هذا القانون 

 الباب الخامس 

 احكام انتقالية 
 من القانون ٤٩ ـ الصحف التى ظلت باقية الصحابها بالتطبيق لحكم المادة ٨٠مادة  

 بشأن سلطة الصحافة تستمر فى مباشرة ناشطها حتى وفاة أصحابها ١٩٨٠ لسنة ١٤٨رقم 
 . ز لها خالل ذلك توفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون ويجو

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى ٨١مادة  
 بشأن سلطة الصحافة ، وكل حكم يتعارض ١٩٨٠ لسنة ١٤٨لتاريخ نشره ، ويلغى القانون رقم 

 . مع أحكام هذا القانون 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) . ١٩٩٦ يونية سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 ١٩٩٦ لسنة ٩٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك واالئتمان

  ١٩٥٧ لسنة ١٦٣الصادر بالقانون رقم 

 ١٩٧٥ لسنة ١٢٠والقانون رقم 

 (*) شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى فى

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) ب(مكرر ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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 مادتان ١٩٥٧ لسنة ١٦٣يضاف إلى قانون البنوك واالئتمان الصادر بالقانون رقم  

، ) ٣١( مكررا وفقرة ثالثة جديدة إلى نص المادة  ٢٩و) ١( مكرراً ٢١جديدتان برقمى 

 :نصوصها اآلتية 

 ) :١( مكرر ٢١مادة  

يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين فى رؤوس أموال البنوك المشتركة  

 .ويلغى كل حكم مخالف لذلك. من رأس المال المصدر ألى بنك% ٤٩والخاصة على 

 الميراث ـ أو على أى شخص اعتبارى ويحظر على أى شخص طبيعى ـ بغير طريق 

من رأس المال المصدر ألى بنك من البنوك المشار إليها فى الفقرة % ١٠أن يتملك ما يزيد على 

 .األولى إال بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ، ويقع باطالً أى تصرف يخالف ذلك

فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة  

يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التى يحددها البنك المركزى المصرى خالل مدة 

التجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ، وال يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة 

ادة فى الجمعية العامة للبنك أو دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أى حقوق عن الزي

 .فى عضوية مجلس اإلدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس

 : مكرراً ٢٩مادة  

لكل بنك سلطة تحديد معدالت العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب  

 .طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر

كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، كل ذلك بما يتفق  

 .مع إطار السياسة النقدية ومقتضيات المنافسة الكاملة

 ) :فقرة ثالثة (٣١مادة  

ويترتب على النشر إنقضاء الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر، وأيلولة جميع  

 .أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى االتحاد

 )المادة الثانية(

 من قانون البنوك ٤٥ مكرراً ، و٣٧ فقرة أخيرة ، ٢٦يستبدل بنصوص المواد  

 :واالئتمان المشار إليه ، النصوص اآلتية 

 ) :فقرة أخيرة (٢٦مادة  

ولمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يصدر خالل شهر من تاريخ استالمه  

صورة من التقرير المشار إليه قراراً بعدم االعتداد بتحقيق أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين 

وغيرهم من أصحاب النصيب فى األرباح إذا ما تبين وجود نقص فى المخصصات واجبة 

 .التكوين

 :  مكرراً ٣٧مادة  
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تكون توظيفات البنك لدى العميل الواحد فى صورة أسهم رأس مال وتسهيالت ائتمانية  

من القاعدة الرأسمالية للبنك كما يقررها مجلس % ٣٠بما اليجاوز وأى صورة من صور التمويل 

إدارة البنك المركزى المصرى ، وتستثنى من هذه النسبة التسهيالت االئتمانية وكذا أى صورة 

من صور التمويل الممنوحة إلى الجهات الحكومية عدا الهيئات العامة وشركات القطاع العام 

وشركات قطاع األعمال العام ، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى المدة التى يجب على 

 .البنوك خاللها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد المشار إليه

  : ٤٥مادة  

 :يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك االستثمار واألعمال مايأتى  

 :يع أو المقايضة عداالتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو الب)  أ (  

 .  العقار المخصص إلدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به-١

  المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل -٢

الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خالل سنة من تاريخ أيلولة 

الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ويجوز 

 .لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد هذه المدة عند االقتضاء

قبول األسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل )  ب (  

فى هذه األسهم أو امتالكها ما لم تكن هذه األسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل 

 .ى أن يقوم البنك ببيع هذه األسهم خالل سنة من تاريخ أيلولة الملكيةالغير ، عل

من رأس % ٤٠امتالك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على  )جـ (  

المال المصدر للشركة وبشرط أال تجاوز القيمة األسمية لألسهم التى يملكها البنك فى هذه 

 .الشركات مقدار رأس ماله المصدر واحتياطياته

ولوزير االقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند االقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك  

 .المركزى المصرى 

 .ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذا البند على بنوك التنمية واالئتمان الزراعى 

 )المادة الثالثة(

 فى شأن ٩٧٥ لسنة ١٢٠من القانون رقم ) ٧(من المادة ) د(يستبدل بنص الفقرة  

 :البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، النص اآلتى 
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 ) :د(فقرة ) ٧(مادة  

تحديد أسعار الخصم ومعدالت العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب  

طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد واالئتمان دون التقيد 

 .بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر

 )المادة الرابعة(

 .من قانون البنوك واالئتمان المشار إليه) ٣١(تلغى الفقرة األخيرة من المادة  

 )المادة الخامسة(

من قانون البنوك واالئتمان ) ١( مكرراً ٢١ال تسرى أحاكم الفقرة الثانية من المادة  

على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل المشار إليه ، على المساهمات التىتزيد 

 .بهذا القانون ، واليجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إال بعد موافقة البنك المركزى المصرى

 )المادة السادسة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٦ لسنة ٩٨قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ٣٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)فى شأن السجل التجارى 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :جلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر م 

 )المادة األولى (

 فى شأن السجل التجارى ، ١٩٧٦ لسنة ٣٤من القانون رقم ) ٤(يضاف إلى المادة  

 : ، نصه اآلتى ٤بند جديد برقم 

األجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفراداً أو ) ٤( 

 .شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال

 )المادة الثانية(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) ب(مكرر ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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 ١٩٩٦ لسنة ٩٩قانون رقم 

  ١٩٦٠ لسنة ٨٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن دخول وإقامة األجانب

 (*)بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى (

 لسنة ٨٩ من القانون رقم ٤٢ و ٤١ و ٢٠ و ١٥ و ٨يستبدل بنصوص المواد  

 فى شأن دخول وإقامة األجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ، ١٩٦٠

 :النصوص اآلتية 

 ) :٨(مادة   

خالل يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً  

سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة 

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

إقراراً عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم ، ومدة اإلقامة المرخص لهم فيها، 

ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه إلقامتهم العادية ، وتاريخ بدء اإلقامة وغير ذلك من 

 .البيانات واألوراق المثبتة لشخصيتهم

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

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

عليهم أن يتقدموا خالل يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب 

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

 ) :١٥(مادة  

لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإذن خاص منه وألعذار يقبلها ، أن  

 من هذا القانون ، كما له أن يقرر ١٦ و ١٤ و ١٢ و ٨يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 

 .التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها

 ) :٢٠(مادة  

األجانب ذوو اإلقامة المؤقتة ، وهم الذين التتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز  

الهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً فى اإلقامة بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر و

 .مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) ب(مكرر ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى اإلقامة لمدة أقصاها خمس  

 .سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط واألوضاع التى يصدر بها قرار منه

 ) :٤١(مادة  

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى ، يعاقب بالحبس مدة  

التزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن خمسين جنيها والتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى 

 . والقرارات الصادرة تنفيذاً لها٧ و ٤ و ٢هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد 

 عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات وغرامة وتكون العقوبة الحبس مدة التقل 

 ٤٠ و٤ و٢التقل عن مائتى جنيه والتزيد على خمسمائة جنيه ، فى حالة مخالفة أحكام المواد 

من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو األجنبى من رعايا دولة فى 

حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العالقات السياسية معها ، أو إذا وقعت 

فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية باالتفاق ) ٤(مخالفة أحكام المادة 

 .مع وزير الخارجية

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

 .القانون ، إبعاد األجنبى عن البالد من هذا ١٦ و ٤ و ٢المواد 



 ١٠٠٨

  : ٤٢مادة  

 و ١٣ و ١٢ و ٨يعاقب بغرامة التجاوز خمسين جنيها كل من خالف أحكام المواد  

 . من هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها٢٣و ١٦و ١٤

 )المادة الثانية(

 . المشار إليه١٩٦٠ لسنة ٨٩ من القانون رقم ١٠ و ٩تلغى المادتان  

 )المادة الثالثة(

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

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ١٠٠٩

 ١٩٩٦ لسنة ١٠٠قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ١٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بإنشاء هيئة كهرباء مصر 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 بإنشاء هيئة كهرباء ١٩٧٦ لسنة ١٢ من القانون رقم ٧ ، ٢يستبدل بنصى المادتين  

 :مصر النصان اآلتيان 

 : تختص الهيئة بمايأتى - ٢مادة  

 .تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية من المحطات الحرارية )  أ (  

 .تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل القوى الكهربائية )  ب ( 

 .إنتاج القوى الكهربائية من محطات التوليد ) جـ ( 

 المنتجة من محطات التوليد التى يصرح للمستثمرين شراء القوى الكهربائية)  د (   

 .المحليين واألجانب بإنشائها

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع الدول األخرى وتبادل القوى الكهربائية )  هـ ( 

 .معها 

 .إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية )و (  

نقل وبيع القوى الكهربائية بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء ، وإلى  )ز (  

 .مواقع االستخدام الرئيسية على الجهود الفائقة والعالية

 .تنظيم حركة األحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية )ح (  

إجراء التخطيط والدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة ، وكذلك  )ط (  

 .الفائق والعالى على المهمات الكهربائيةإجراء اختبارات الجهد 

 للهيئة أن تجرى جميع التصرفات واألعمال التى من شأنها تحقيق الغرض - ٧مادة  

الذى أنشئت من أجله ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع األشخاص والشركات والمصارف والهيئات 

 .المحلية واألجنبية وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها الالئحة الداخلية

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين واألجانب إلنشاء وإدارة  

 ١٩٤٧ لسنة ١٢٩وتشغيل وصيانة محطات توليد كهربهاء دون التقيد بأحكام القانون رقم 

 فى شأن منح االمتيازات المتعلقة ١٩٥٨ لسنة ٦١بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 

د الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز ، وذلك بمراعاة القواعد باستثمار موار

 :واإلجراءات اآلتية 

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) ب(مكرر ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠١٠

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

 .أال تزيد مدة االلتزام علىتسع وتسعين سنة )ب(  

تحديد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير  )جـ(  

المرفق ويصدر بمنح االلتزام وتعديل شروطه ، فى حدود القواعد واإلجراءات السابقة قرار من 

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة

 )المادة الثانية(

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

 .م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينهايبص 
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ١٠١١

 ١٩٩٦ لسنة ١٠١القانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء 

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٧والقانون رقم 

 (*)بإنشاء صندوق تمويل مشروعات اإلسكان االقتصادى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 ٨ و ٧ و ٦ فقرتان أولى وثانية و ٥ فقرة أولى  و ٤يستبدل بنصوص المواد  

 ١٦ فقرتان أولى وثانية و١٤ و١٢و) ١( مكررا ١١و  فقرة أولى ٩فقرتان خامسة وسادسة و

 فى شأن توجيه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦من القانون رقم ) ٢( مكررا ٢٢ مكرراً و٢٢ و ٢٢ و١٨و

 :وتنظيم أعمال البناء ، النصوص اآلتية

اليجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها  " -) فقرة أولى (٤المادة  

أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إال بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من 

 ".الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه الالئحة التنفيذية 

يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو  " -) فقرتان أولى وثانية (٥المادة  

مختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات واإلقرارات من يمثله قانوناً إلى الجهة اإلدارية ال

 .والنماذج التى تحددها الالئحة التنفيذية

ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديالت فيها موقعاً عليها من مهندس نقابى  

 ".متخصص وفقاً للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية 

تتولى الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص   " - ٦المادة  

ومرفقاته والبت فيه خالل مدة التزيد على ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة 

المذكورة أن األعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة ألحكام القانون والئحته 

لتنظيم وحد الطريق وخط البناء التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد فى الترخيص خط ا

الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء 

 .وأى بيانات يتطلبها أى قانون آخر

أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديالت  

أو تصحيحات فى الرسومات طبقاً لما يحدده القانون والئحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله 

 .قانوناً بذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب

                                                           
  .١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠فى ) ب(مكرر ) ٢٥(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة التجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء  

 .البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة 

لمختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قراراً يحدد فيه ويصدر المحافظ ا 

الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص على أال تجاوز 

مائة جنيه ، كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما اليجاوز أربعمائة 

 .جنيه

من قيمة األعمال المرخص بها لمواجهة % ١ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره  

نفقات اإلزالة وتصحيح األعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد الالئحة 

 .التنفيذية كيفية الصرف منه

وفى جميع األحوال اليجوز فرض أىمبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى عدا  

 " .ما ورد بالفقرتين السابقتين 

يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، إنقضاء المدة المحددة للبت   " - ٧المادة  

فيه ، دون صدور قرار مسبب من الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب 

استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات الالزمة أو إدخال تعديالت أو تصحيحات على 

الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعالن المحافظ المختص على يد محضر 

بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع األوضاع والشروط والضمانات المنصوص 

 .عليها فى هذا القانون والئحته التنفيذية

لية ولو كانت وال يجوز الموافقة صراحة أو ضمناً على طلبات الترخيص فى التع 

قواعد االرتفاع تسمح بالتعليه المطلوبة إال إذا كان الهيكل اإلنشائى للمبنى وأساساته تسمح 

بأحمال األعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى 

 .إنشائى مع االلتزام فى هذا الشأن بالرسومات اإلنشائية السابق تقديمها مع الترخيص األول

ويجوز للجهه اإلدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص  

إذا كانت األعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار 

مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص وكل من وزير اإلسكان ووزير 

إلدارة المحلية بوقف الترخيص فيها العتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقاً ا

لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على أال تجاوز مدة الوقف ستة أشهر 

 .من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية

ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى العتبارات يقدرها  

 " .وذلك بحد أقصى أربع سنوات 

ويكون الحد األقصى لما يدفعه المؤمن   " -) فقرتان خامسة وسادسة (٨المادة  

بالنسبة لألضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد 



 ١٠١٣

لشخص الواحد عن األضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف على أال تتعدى مسئولية المؤمن قبل ا

 .جنيه

ويصدر قرار من وزير االقتصاد باالتفاق مع وزير االسكان بالقواعد المنظمة لهذا  

التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه واألحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على 

المسئول عن األضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، 

من قيمة األعمال المرخص بها ، ويحسب ) نصف فى المائة% (٠,٥على أال يجاوز القسط 

القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى 

 ".يصدر بها قرار من وزير اإلسكان باالتفاق مع وزير االقتصاد 

إذا مضت ثالث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع   " -) فقرة أولى (٩المادة  

المالك أو من يمثله فى تنفيذ األعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد 

لمدة سنة واحدة تبدأ من إنقضاء الثالث سنوات ويتبع فى تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه 

 " .األحكام التى تبينها الالئحة التنفيذية 

فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن  " -) ١( مكرراً ١١المادة  

إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص إليواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان 

يه ضد أخطار الحريق ، أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغل

وذلك بالمخالفة للترخص الصادر بإقامة البناء تتولى الجهة اإلدارية توجيه إنذار للمالك أو من 

يمثله قانوناً بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما أمتنع عنه أو تراخى فيه 

 .ـ حسب األحوال ـ خالل مدة التجاوز ثالث أشهر

فإذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قراراً بتنفيذ ما أمتنع عنه المالك  

أو تراخى فيه وفقاً لما تحدده الالئحة التفنيذية من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات باإلضافة 

مصروفات إدارية تحصل بطريق الحجز اإلدارى ، وتكون قرارات المحافظ مسببة % ١٠إلى 

 .يها أمام محكمة القضاء اإلدارىولذوى الشأن الطعن عل

وفى جميع األحوال يحق لشاغلى المبنى القيام باألعمال السابقة والتى أمتنع أو تراخى  

 .المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم

ويعتبر المالك متراخياً فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما  

 " .أنشئ من أجله 

يجب على المالك أو من يمثله قانوناً أن يخطر الجهة اإلدارية   " - ١٢المادة  

 .المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها

ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى  

دنى باإلشراف على تنفيذ األعمال المرخص بها إذا زادت قيمتها على عشرة آالف معمارى أو م

جنيه ، ويكون المهندس مسئوال مسئولية كاملة عن اإلشراف على تنفيذ هذه األعمال وتحدد 



 ١٠١٤

الالئحة التنفيذية الحاالت التى يلزم فيها االستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات 

 .المختلفة بتعاً لنوعية األعمال المرخص بها

وفى حالة تخلى المهندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو  

من يمثله قانوناً والجهة اإلدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن اإلشراف بأسبوعين على 

ن يعهد إلى مهندس األقل ويوضح فى اإلخطار أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأ

 .نقابى آخر فى ذات التخصص باإلشراف على التنفيذ وإخطار الجهة اإلدارية بذلك

وفى حالة انقضاء مدة األسبوعين المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك  

 .باإلشراف إلى مهندس آخر توقف األعمال والتستأنف إال بتعيين المهندس المشرف

وعلى المهندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة اإلدارية المختصة كتابة بأى  

 " .أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها 

يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم   " -) فقرتان أولى وثانية (١٤المادة  

يدهم قرار من وزير العدل بوحدات اإلدارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحد

باالتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول 

مواقع األعمال الخاضعة ألحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصاً بها وإثبات ما يقع من مخالفات 

 .ألحكامه والئحته التنفيذية

وعلى األشخاص المشار إليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم  

 " .والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث فى هذه األعمال من إخالل لشروط الترخيص 

يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح  " - ١٦المادة  

ن قرار وقف األعمال األعمل التى تم وقفها وذلك خالل عشر يوماً على األكثر من تاريخ إعال

المنصوص عليه المادة السابقة ومع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن 

اإلزالة فى بعض المخالفات التى ال تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة 

 " .أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها الالئحة التنفيذية 

تختص محكمة القضاء اإلدارى وحدها دون غيرها بالفصل فى   " - ١٨المادة  

الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون وإشكاالت التنفيذ فى األحكام 

الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة 

ستندات فى أول جلسة واليترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما اإلدارية بتقديم الم

 " .لم تأمر المحكمة بذلك 

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى   " - ٢٢المادة  

قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة التجاوز قيمة األعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

و ١٤ و ١٣ و ١٢ فقرتان ثانية وثالثة و١١ و ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤من يخالف أحكام المواد 

 . من هذا القانون أو الئحته التنفيذية١٧
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يعاقب بالحبس وبغرامة التقل عن خمسة آالف ) ٢٤(ومع عدم اإلخالل بحكم المادة  

ن كل من يستأنف أعماالً سبق جنيه والتجاوز قيمة األعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتي

 ).١٥(وقفها باطلريق اإلدارى على الرغم من إعالنه بذلك على الوجه المبين بالمادة 

ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت  

المبانى أو األعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم 

 .من إعالنه بقرار وقف األعمال على حسب األحوال

وتكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن مائة جنيه والتجاوز ألف جنيه فى الحاالت  

 :اآلتية 

  عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التى تحددها -١ 

 .الالئحة التنفيذية

 عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون البيانات   عدم تضمين-٢ 

 ) .١( مكررا ١٢المنصوص عليها فى المادة 

 مكرراً ، ١٢  عدم وضع أو بقاء الالفتة المنصوص عليها فى كل من المادتين -٣ 

 . فى مكانها واضحة البيانات١٥

وفى جميع األحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين ـ حسب األحوال  

 " .باألحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً ألحكام هذا القانون 

مع عدم اإلخالل بأ ىعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات   " - مكرراً ٢٢المادة  

أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر وبغرامة التقل عن خمسة آالف جنيه 

تجاوز قيمة األعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعماالً دون مراعاة وال

األصول الفنية المقررة قانوناً فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو اإلشراف على التنفيذ أو فى 

متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على 

أساسها، أو الغش فى استخدام مواد النباء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، 

فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً ، أو صيرورته أيال للسقوط كانت العقوبة السجن 

 .وغرامة التقل عن خمسين ألف جنيه والتزيد على قيمة األعمال المخالفة

ة األشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة وبغرامة التجاوز قيمة األعمال ، إذا وتكون العقوب 

نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثالث أشخاص ، أو إذا ارتكب الجانى فى 

 .سبيل إتمام جريمته تزويراً أو استعمل فى ذلك محرراً مزوراً

ويحكم فضالً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو  

المقاول من سجالت نقابة المهندسين أو سجالت اتحاد المقاولين ـ حسب األحوال ـ وذلك لمدة 

 .التزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة

وفى جميع األحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار على نفقة  

 .المحكوم عليه
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ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين  

 من هذا القانون إذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته ١٤ مكرراً و ١٣المشار إليهم فى المادتين 

إخالالً جسيماً متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة األولى ويحكم فضالً 

 " .عن ذلك بالعزل من الوظيفة 

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات  " -) ٢( مكرراً ٢المادة  

أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة األعمال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

 :من ارتكب أحد األفعال اآلتية 

يواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو   االمتناع عن إقامة المكان المخصص إل-١ 

عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك 

 .بالمخالفة للترخيص

  االمتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة االشتراطات الفنية -٢ 

المقررة طبقاً لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكامه فى إجراء 

 .هذا التركيب

 .  االمتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق-٣ 

 )المادة الثانية(

 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فقرة ١٩٧٦ لسنة ١٠٦تضاف إلى القانون رقم  

 . مكررا٢٤ً مكرراً و ١٦ ومادتان برقمى ١٣أخيرة للمادة 

  واليجوز زيادة االرتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف -) فقرة أخيرة (١٣المادة  

 متراً ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقاً ٣٦عرض الشارع بحد أقصى 

لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة أو 

 .جزء منها أو مبنى بذاته من الحد األقصى لالرتفاع

  تزال بالطريق اإلدارى األعمال المخالفة لقيود االرتفاع المقررة - مكررا ١٦المادة  

 أو لخطوط ١٩٨١ لسنة ٢٨طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 

السيارات وكذلك التعديات على األراضى التى اعتبرت التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص إليواء 

 ويصدر بذلك قرار ١٩٨٣ لسنة ١١٧أثرية طبقاً لقانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 

 ١٥مسبب من المحافظ المختص دون التقيد باألحكام واإلجراءات المنصوص عليها فى المادتين 

 . من هذا القانون١٦و 

  اليجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها طبقاً - مكرراً ٢٤المادة  

 .ألحكام هذا القانون

 )المادة الثالثة(

 مكرراً والفقرتان ٧ مكرراً والمادة ٦تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة والمادة  

  لسنة١٠٦ من القانون رقم ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٠ والمواد ٢٩الثانية والثالثة من المادة 
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 بإنشاء صندوق ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ المشار إليه ، والمادة السادسة من القانون رقم ١٩٧٦

 .تمويل مشروعات اإلسكان االقتصادى

 )المادة الرابعة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٦ لسنة ١٠٢القانون رقم 

 ٩٦/١٩٩٧باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 

 (*))٩٦/١٩٩٧ ـ ٩٢/١٩٩٣(السنة الخامسة من الخطة الخمسية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

تعتمد األهداف العامة لإلطار العام التفصيلى لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام  

 :٩١/١٩٩٢ وبأسعار ٩٥/١٩٩٦ وفقاً للمعدالت التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٦/١٩٩٧

و % ٥,٦ينمو كل من اإلنتاج والناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج بمعدل  

 ).١(على الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة % ٥,٧

 % .٤,١االستهالك النهائى الخاص ينمو بمعدل  

 % .٥,٩االستهالك النهائى الحكومى ينمو بمعدل  

 %.٤,٣االستهالك النهائى الكلى ينمو بمعدل  

 )المادة الثانية(

 ٤٤,٤ بمجموع قدره ٩٦/١٩٩٧تمد اجمالى االستخدامات االستثمارية بخطة عام يع 

 مليار جنيه استثمارات للجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية ١٥مليار جنيه ، منه 

 ٢٠٣ مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم ٢,٢والهيئات االقتصادية ، 

 مليار جنيه لقطاع األعمال العام ٢٧,٢ بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام ١٩٩١لسنة 

 ).٢(والخاص والتعاونى وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 )المادة الثالثة(

تقوم جهات اإلسناد التابعة للجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية  

 لسنة ٢٠٣دية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم والهيئات االقتصادية والوحدات االقتصا

 ، ويتولى بنك ٩٦/١٩٩٧ المشار إليه ، بتنفيذ االستثمارات المخصصة لها عام ١٩٩١

االستثمار الوقمى توفير التمويل الالزم فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقاً لما هو 

 ).٣(موضح بالقائمة 

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات  

بنك االستثمار القومى الموارد االستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها 

 .٣٠/٦/١٩٩٦مع البنك ، وكذلك الموارد التى لن تحصل حتى 

تابعة ضامنة لحقوق وتعتبر أصول شركات قطاعى األعمال واألعمال العام القابضة وال 

 .البنك لديها

                                                           
  .١٩٩٦ يوليه سنة ١٨فى ) ٢٨(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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 )المادة الرابعة(

يجوز لبنك االستثمار القومى بموافقة رئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات  

وتسوية المستحقات ) ٩٦/١٩٩٧ ـ ٩٢/١٩٩٣(المقدمة الالزمة لمشروعات الخطة الخمسية 

عن األعمال التى تمت خالل سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خالل سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز 

الموارد الذاتية أو المصادر األخرى لتمويل االستثمار لجهات اإلسناد أو عجز سيولتها وذلك 

خصماً على االعتمادات اإلجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك االستثمار القومى لعام 

لجهاز المصرفى لمواجهة  ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من ا٩٦/١٩٩٧

 .المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة

 )المادة الخامسة(

 مليون جنيه لإلسكان ٥٣٠ مليون جنيه منها ٧٥٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

، ويجوز % ٦وذلك بأسعار فائدة ميسرة التجاوز ) ٤(الشعبى وفقاً للتوزيع الوارد بالقائمة 

 .لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص االحتياطى والمناقلة وفقاً لالحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ

 )المادة السادسة(

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 بإنشاء ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(تضمن حساب بنك االستثمار القومى وفقاً للمادة 

 .ثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل االستخدامات االستثمارية العامةبنك االست

 )المادة السابعة(

تفصل أهداف الخطة وفقاً لإلطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الورادة عن خطة  

 . فى مجلديها باعتبارهما العناصر التفصيلية٩٦/١٩٩٧

 )المادة الثامنة(

تعتبر االعتمادات االستثمارية لموازنات الجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات  

 لسنة ٢٠٣الخدمية واالقتصادية والوحدات االقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار إليه وحدة واحدة وال يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون ١٩٩١

لى طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة وإنما يتم ذلك بناء ع

إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على 

 .عرض وزير التخطيط فى غير ذلك

وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً اليتجزأ منه وتسرى على الهيئات  

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣االقتصادية والوحدات االقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

المشار إليه ، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة 

علىالجهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن 

لموازنة العامة للدولة وذلك فيما يتعلق باالستخدامات االستثمارية الواردة بالمجلد الثانى من هذه ا

 .الخطة
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 )المادة التاسعة(

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة  

مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة ألغراض 

االستثمار أو من الحسابات ذات األغراض الخاصة أو من الموارد اإلضافية التى يوفرها بنك 

االستثمار القومى أو قروض أو تسهيالت أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود إطار 

الستثمار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك ا

 .القومى ووزير المالية بذلك

 )المادة العاشرة(

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٦ لسنة ١٠٣قانون رقم 

 بربط الموازنة العامة للدولة

  (*)٩٦/١٩٩٧عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 بمبلغ ٩٦/١٩٩٧قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخسمون مليونا وسبعمائة ( جنيه ٧٧٤٥٠٧٦٥٥٠٠

 ). وخمسة وستون ألفا وخسمائة جنيه

فقط وقدره ( جنيه ٧٠١٣٩٤٣٨٣٦٣كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

سبعون ألفا ومائة وتسعة وثالثون مليونا وأربعمائة وثمانية وثالثون ألفا وثالثمائة وثالثة 

 ).وستون جنيها

 )المادة الثانية (

 وفقاً لما هو وارد ٩٦/١٩٩٧وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كمايلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

  :االستخدامات الجارية : أوالً 

 بمبلغ ٩٦/١٩٩٧نة المالية قدرت االستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للس 

فقط وقدره ستون ألفا وثمانمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان ( جنيه ٦٠٨٦٨٢٥٧٧٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه

فقط وقدره ثمانية ( جنيه ١٨٢١٠٩٨٦٠٠٠األجور بمبلغ :  جملة الباب األول ) أ (  

 ).عشر ألفا ومائتان وعشرة ماليين وتسعمائة وستة وثمانون ألف جنيه

النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ :  جملة الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره اثنان وأربعون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون مليونا ( جنيه ٤٢٦٥٧٢٧١٧٠٠

 ).ومائتان وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة جنيه

  :سماليةاالستخدامات الرأ : ثانياً 

 ١٦٥٨٢٥٠٧٨٠٠ بمبلغ ٩٦/١٩٩٧قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره ستة عشر ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة وسبعة آالف (جنيه 

 :موزعة على البابين التاليين ) وثمانمائة جنيه

 جنيه ٨٣٨٩٤٩٦٠٠٠جملة الباب الثالث ـ االستخدامات االستثمارية بمبلغ ) أ (  

 ).فقط وقدره ثمانية آالف وثالثمائة وتسعة وثمانون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف جنيه(

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٨ فى ٢٨ العدد -  الجريدة الرسمية (*)
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فقط ( جنيه ٨١٩٣٠١١٨٠٠التحويالت الرأسمالية بمبلغ :  جملة الباب الرابع ) ب( 

 ).وقدره ثمانية آالف ومائة وثالثة وتسعون مليوناً واحد عشر ألف وثمانمائة جنيه

 )المادة الثالثة(

 وفقاً لما ورد بالجدول ٩٦/١٩٩٧وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كمايلى ) ١(المرفق رقم 

  :اإليرادات الجارية : أوالً 

 بمبلغ ٩٦/١٩٩٧قدرت اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة وستون ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا ( جنيه ٦٤٩٩٨٥١٠٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وخمسمائة وعشرة آالف جنيه

فقط ( جنيه ٤٦١٩٤٦٠٠٠٠٠جملة الباب األول ـ اإليرادات السيادية بمبلغ ) أ (  

 ).وقدره ستة وأربعون ألفا ومائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة ألف جنيه

اإليرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ :  اب الثانى جملة الب) ب( 

فقط وقدره ثمانية عشر ألفا وثمانمائة وثالثة ماليين وتسعمائة ( جنيه ١٨٨٠٣٩١٠٠٠٠

 ).وعشرة آالف جنيه

 

  :اإليرادات الرأسمالية : ثانياً 

 جنيها ٥١٤٠٩٢٨٣٦٣ بمبلغ ٩٦/١٩٩٧قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة آالف ومائة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفا وثالثمائة (

 :موزعة على البابين التاليين ) وثالثة وستون جنيها

 جنيه ٤٥٦٨١٥٠٣٦٣اإليرادات الرأسمالية المتنوعة :  جملة الباب الثالث ) أ (  

ومائة وخمسون ألفاوثالثمائة وثالثة فقط وقدره أربعة آالف وخمسائة وثمانية وستون مليونا (

فقط وقدره ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ( جنيه ١٤٢٥١٢٧٠٠٠منه مبلغ ) وستون جنيها

لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ ) مليونا ومائة وسبعة وعشرون ألف جنيه

فقط وقدره ثالثة آالف ومائة وثالثة وأربعون مليونا وثالثة وعشرون ( جنيه ٣١٤٣٠٢٣٣٦٣

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقاً لما هو موضح بالجدول ) ألفا وثالثمائة وثالثة وستون جنيها

 ).١(رقم 

 جنيه ٥٧٢٧٧٨٠٠٠القروض والتسهيالت االئتمانية بمبلغ :  جملة الباب الرابع ) ب( 

يخصص و) فقط وقدره خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه(

 .بالكامل لتمويل االستخدامات االستثمارية

 )المادة الرابعة(
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قدر الفرق بين إجمالى االستخدامات الجارية واجمالى اإليرادات الجارية بالموازنة  

فقط وقدره أربعة ( جنيه ٤١٣٠٢٥٢٣٠٠ بفائض قدره ٩٦/١٩٩٧العامة للدولة للسنة المالية 

 ).آالف ومائة وثالثون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألفاً وثالثمائة جنيه

قدر الفرق بين اجمالى االستخدامات الرأسمالية واإليرادات الرأسمالية بالموازنة  

فقط وقدره أحد ( جنيها ١١٤٤١٥٧٩٤٣٧ بعجز قدره ٩٦/١٩٩٧العامة للدولة للسنة المالية 

ا وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف

فقط وقدره ستة آالف وثالثمائة وواحد ( جنيها ٦٣٩١٥٩١٠٠٠منه مبلغ ) وثالثون جنيها

عجز تمويل االستثمارات ومبلغ ) وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وتسعون ألف جنيه

فقط وقدره خمسة آالف وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية ( جنيها ٥٠٤٩٩٨٨٤٣٧

 .عجز تمويل التحويالت الرأسمالية) وثمانون ألفا وأربعمائة وسبعة وثالثون جنيها

 )المادة الخامسة(

 ٩٦/١٩٩٧قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره عشرون ألفا وسبعة وسبعون مليونا وسبعمائة ( جنيها ٢٠٠٧٧٧٣٣٧٣٧بمبلغ 

 ).٢(وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم ) ئة وسبعة وثالثون جنيهاوثالثة وثالثون ألفا وسبعما

فقط ( جنيها ٩١٩٧٣٦١٣٧وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزاً صافياً قدره  

) وقدره تسعمائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثالثون ألفا ومائة وسبعة وثالثون جنيها

 .ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو من الجهاز المصرفى

 )المادة السادسة(

 ، تلتزم الوزارات ١٩٧٢ لسنة ٤٧مع عدم اإلخالل بقانون مجلس الدولة رقم  

والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى 

المصروفات أو بتخفيض من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة 

 .الموارد

ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوباً  

 .برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها

كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم االرتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

 .إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى) االستخدامات االستثمارية(الثالث 

 )المادة السابعة(

إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود ) أو من يفوضه(لوزير المالية  

 .القروض والسندات التىتستحق خالل العام ويتقرر تجديدها

 .جنبية الالزمة لتمويل الخزانة العامةكما يكون له عقد القروض األ 

 )المادة الثامنة(
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لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط واألوضاع التى  

 :يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة مايلى 

 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة ) أ (  

تمويل عجز الهيئات االقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى  )ب ( 

 .يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله

 .تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى )جـ ( 

 .لمواجهة متطلبات اإلصالح المالى واالقتصادى )د (  

 .ويتم إجراء التعديالت الالزمة لتنفيذ ما تقدم 

 )ة التاسعةالماد(

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً ال يتجزأ منه وتسرى على  

الجهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن 

 .الموازنة العامة للدولة

 )المادة العاشرة(

 .١٩٩٦ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر  سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٦ لسنة ١٦٥ إلى ١٠٤القوانين من رقم 

 االقتصاديةبربط موازنات الهيئات العامة 

 والهيئة القومية لإلنتاج الحربى

 ٩٦/١٩٩٧للسنة المالية 

ـــــــ
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 ١٩٩٦ لسنة ١٦٦قانون رقم 

 بربط ختامى الموازنة العامة للدولة

  (*)٩٣/١٩٩٤للسنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 بمبلغ ٩٣/١٩٩٤يربط ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره واحد وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعون مليونا وأربعمائة ( جنيها ٧١٧٩٠٤٣٧٥١٦

كما يربط ختامى إيرادات الموازنة العامة ) وسبعة وثالثون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها

فقط وقدره ثالثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وأربعون (ا  جنيه٦٣٨٤٦٠٧٠١٨٤للدولة بمبلغ 

 ).مليونا وسبعون ألفا ومائة وأربعة وثمانون جنيها

 )المادة الثانية (

 وفقاً لما ٩٣/١٩٩٤وزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كمايلى ) ١(ورد بالجدول المرفق رقم 

  :االستخدامات الجارية : أوالً 

يربط حساب ختامى االستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ستة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ( جنيها ٤٦٧٤٠٨٦٢١٩١ بمبلغ ٩٣/١٩٩٤

 :موزعة على البابين التاليين ) مليونا وثمانمائة واثنان وستون ألفا ومائة وواحد وتسعون جنيها

فقط وقدره أحد عشر ( جنيها ١١٦٩٦٦٨٢٥٥٧األجور بمبلغ :  باب األول ال) أ (  

ألفا وستمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسون 

 ).جنيها

 ٣٥٠٤٤١٧٩٦٣٤النفقات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ : الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره خمسة وثالثون ألفا وأربعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألفا (جنيها 

 ).وستمائة وأربعة وثالثون جنيها

  :االستخدامات الرأسمالية : ثانياً 

يربط حساب ختامى االستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

سعة وأربعون فقط وقدره خمسة وعشرون ألفا وت( جنيها ٢٥٠٤٩٥٧٥٣٢٥ بمبلغ ٩٣/١٩٩٤

موزعاً على البابين ) مليونا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وثالثمائة وخمسة وعشرون جنيها

 :التاليين 
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فقط ( جنيها ١١١١٨٩٢٧٧٠٥االستخدامات االستثمارية بمبلغ : الباب الثالث ) أ (  

وقدره أحد عشر ألفا ومائة وثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفا وسبعمائة 

 ).وخمسة جنيهات

فقط ( جنيها ١٣٩٣٠٦٤٧٦٢٠التحويالت الرأسمالية بمبلغ : الباب الرابع ) ب( 

وقدره ثالثة عشر ألفا وتسعمائة وثالثون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة 

 ).وعشرون جنيها

 )المادة الثالثة(

 وفقاً لما ورد ٩٣/١٩٩٤ وزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 : كمايلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

  :اإليرادات الجارية : أوالً 

 بمبلغ ٩٣/١٩٩٤يربط ختامى اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنان وستون مليونا ( جنيها ٤٩٤٦٢٨٧٧٩٥٢

 :موزعاً على البابين التاليين ) وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيها

فقط وقدره ( جنيها ٣٢٤٥٨٠٨٥٧٥٨اإليرادات السيادية بمبلغ : الباب األول ) أ (  

اثنان وثالثون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية 

 ).وخمسون جنيها

 ١٧٠٠٤٧٩٢١٩٤اإليرادات الجارية والتحويالت الجارية بمبلغ :  الباب الثانى )ب( 

فقط وقدره سبعة عشر ألفا وأربعة ماليين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائة وأربعة (جنيها 

 ).وتسعون جنيها

  :اإليرادات الرأسمالية : ثالثاً 

 ٩٣/١٩٩٤يربط ختامى اإليرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة عشر ألفا وثالثمائة وثالثة وثمانون مليونا ( جنيها ١٤٣٨٣١٩٢٢٣٢بمبلغ 

 :موزعاً على البابين التاليين ) ومائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان واثنان وثالثون جنيها

فقط ( جنيها ١٢٧٧٢٣٩٤٦٩٧اإليرادات الرأسمالية المتنوعة :  الباب الثالث ) أ (  

وقدره اثنا عشر ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونا وثالثمائة وأربعة وتسعون ألفا وستمائة 

 ).وسبعة وتسعون جنيها

فقط وقدره ثالثة آالف وأربعة وعشرون مليوناً ( جنيها ٣٠٢٤١٦٥٦٣٧منه مبلغ  

لتمويل االستخدامات االستثمارية ) ومائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وسبعة وثالثون جنيها

فقط وقدره تسعة آالف وسبعمائة وثمانية وأربعون مليونا ( جنيها ٩٧٤٨٢٢٩٠٦٠وبمبلغ  

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقاً لما توضح ) ومائتان وتسعة وعشرون الفا وستون جنيها

 ).١(بالجدول المرفق رقم 



 ١٠٢٨

 جنيها ١٦١٠٧٩٧٥٣٥بلغ القروض والتسهيالت االئتمانية بم:  الباب الرابع ) ب( 

فقط وقدره ألف وستمائة وعشرة ماليين وسبعمائة وسبعة وتسعون الفا وخمسمائة وخمسة (

فقط وقدره ألف ومائتان واثنان وعشرون ( جنيها ١٢٢٢٩٠٨٦٢٥منه مبلغ ) وثالثون جنيها

لتمويل االستخدامات ) مليونا وتسعمائة وثمانية آالف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها

فقط وقدره ثالثمائة وسبعة وثمانون مليونا ( جنيهات ٣٨٧٨٨٨٩١٠االستثمارية ومبلغ 

لتمويل التحويالت الرأسمالية وفقاً ) وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وعشرة جنيهات

 ).١(لما توضح بالجدول المرفق رقم 



 ١٠٢٩

 )المادة الرابعة(

ارية وختامى اجمالى اإليرادات يربط الفرق بين ختامى إجمالى االستخدامات الج 

 جنيها ٢٧٢٢٠١٥٧٦١ بفائض قدره ٩٣/١٩٩٤الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره ألفان وسبعمائة واثنان وعشرون مليونا وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وستون (

 ).جنيها

كما يربط الفرق بين ختامى اجمالى االستخدامات الرأسمالية وختامى اجمالى اإليرادات  

 ١٠٦٦٦٣٨٣٠٩٣ بعجز قدره ٩٣/١٩٩٤الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره عشرة آالف وستمائة وستة وستون مليونا وثالثمائة وثالثة وثمانون ألفا (جنيها 

انمائة فقط وقدره ستة آالف وثم( جنيها ٦٨٧١٨٥٣٤٤٣منه مبلغ ) وثالثة وتسعون جنيها

عجز ) وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وثالثة وخمسون الفا وأربعمائة وثالثة وأربعون جنيها

فقط وقدره ثالثة آالف وسبعمائة وأربعة ( جنيها ٣٧٩٤٥٢٩٦٥٠تمويل االستثمارات ومبلغ 

عجز تمويل ) وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون جنيها

 ).١(التحويالت الرأسمالية وفقاً لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الخامسة(

يربط إجمالى ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانةالعامة للسنة المالية  

فقط وقدره أربعة عشر ألفا وستة وثمانون مليونا ( جنيها ١٤٠٨٦٦٤٦٢٢٢ بمبلغ ٩٣/١٩٩٤

وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم ). عشرون جنيهاوستمائة وستة وأربعون ألفا ومائتان واثنان و

)٢.( 

 ١٠٧٢٥١٣٨٨٩ويتضمن ختامى موارد موازنة الخزانة العامة عجزاً صافياً بلغ  

فقط وقدره ألف واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة وثالثة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة (جنيها 

 .ويمول بأذون على الخزانة العامة ومن الجهاز المصرفى) وثمانون جنيها



 ١٠٣٠

 )المادة السادسة(

يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 على األبواب المختلفة ألقسام وفروع الجهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة المحلية ٩٣/١٩٩٤

 .والهيئات الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون

 )المادة السابعة(

جهاز إدارى ـ إدارة محلية ـ هيئات (تعتمد التعديالت التى تمت بالموازنات المختلفة  

وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) خدمية

 . والملحقة بموازنات الجهات٩٣/١٩٩٤

 )المادة الثامنة(

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة  

 . وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات٩٣/١٩٩٤المالية 

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية  

ما أسفرت عنه مراجعة لتلك السنة فى حدود االتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء 

 .الجهاز المركزى للمحاسبات

 )المادة التاسعة(

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

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ٦الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ١٠٣١

 ١٩٩٦ لسنة ١٦٧قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

 (*) ٩٣/١٩٩٤عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

عتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن ي 

 .٩٣/١٩٩٤السنة المالية 

 )المادة الثانية(

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

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ٦الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ أغسطس سنة ٢٢فى ) ٣٣(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٢ إلى ١٦٨القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة االقتصادية

 والهيئة القومية لإلنتاج الحربى

 ٩٣/١٩٩٤للسنة المالية 

 ـــــ



 ١٠٣٣

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام

 ١٩٤٦ لسنة ١١٤القانون رقم 

 (*)بتنظيم الشهر العقارى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 بتنظيم ١٩٤٦ لسنة ١١٤من القانون رقم ) فقرة أولى (٢١يستبدل بنص المادة  

 :الشهر العقارى ، النص اآلتى 

 ) :فقرة أولى (٢١مادة  

تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج "  

الذى يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزيرالعدل ، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا 

  " .النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار إليه

 )المادة الثانية(

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٤

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٤قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام

 ١٩٦٤ لسنة ٧٠القانون رقم 
 (*)بشأن رسوم التوثيق والشهر 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

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

 ٧٠  مكرراً من القانون رقم٣٤و ) فقرة أولى( مكرراً ٢٤يستبدل بنصى المادتين  
 : بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النصان اآلتيان ١٩٦٤لسنة 

 ) :فقرة أولى( مكرراً ٢٤مادة  
تحصل مؤقتاً ـ عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو "  

عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أوطلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه 
الحقوق ـ أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى 

من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً %) ٢٥(الدعوى أو الطلب مقدارها 
على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب ، وتخصم قيمة هذه األمانة من 

 " .ك الشهر الرسم النسبى المستحق على ذل
 ) :مكرراً (٣٤مادة  
يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر، "  

فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل ، تعفى هذه 
 ".التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها 

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

 .نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

كحسنى مبار  

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٥

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٥قانون رقم 

  ١٩٦٤ لسنة ٧٠بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن رسوم التوثيق والشهر

  ١٩٧٦ لسنة ١٠٧والقانون رقم 

 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات اإلسكان االقتصادى

 (*)١٩٧٩ لسنة ٤٣وقانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 مكرراً ٣و) ٣(مكرراً  (٣و) ٢( مكرراً ٣و) ١( مكرراً ٣ مكرراً و٣تلغى المواد أرقام  

 بإنشاء صندوق تمويل ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٦( مكرراً ٣و) ٥( مكرراً ٣و ) ٤(

 .مشروعات اإلسكان االقتصادى

 )المادة الثانية (

 من قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٣٦من المادة ) ٤(يلغى البند  

 .١٩٧٩ لسنة ٤٣

 )المادة الثالثة(

 بشأن رسوم التوثيق ١٩٦٤ لسنة ٧٠ من القانون رقم ٢١من المادة ) ٨(يلغى البند  

 .والشهر

 )المادة الرابعة(

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٦

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٦قانون رقم 
 رائب على الدخلبتعديل بعض أحكام قانون الض

 (*) ١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(
من قانون الضرائب على ) ٢٢(يستبدل بنصى الفقرتين األولى والثالثة من المادة  

 :، النصان اآلتيان ١٩٨١ لسنة ١٥٧الدخل الصادر بالقانون رقم 
 ) :فقرة أولى (٢٢مادة  
وبغير  % ٢,٥من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ) ٩٠(إستثناء من حكم المادة "  

أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو األراضى داخل كردون المدينة، 
، وسواء كان  هذا التصرف سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها 

شامالً على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت إقامة 
 " .المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير 

 : فقرة ثالثة ٢٢مادة  
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق "  

 ".عليها الضريبة طبقاً ألحكام هذا القانون ، وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ الشهر 
 )المادة الثانية(

 المشار ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون رقم ) ٢٢(تلغى الفقرة الخامسة من المادة  
 .إليه

 )المادة الثالثة(
اريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لت 

 .نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ  ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٧

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٧قانون رقم 

 (*)بإلغاء ضريبة األيلولة  

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٨يلغى قانون ضريبة األيلولة الصادر بالقانون رقم  

 )المادة الثانية (

يتجاوز فى جميع األحوال عما لم  يسدد من رسم األيلولة الذى كان مفروضاً بالقانون  

 ضريبة األيلولة المفروضة  بفرض رسم أيلولة على التركات ، ومن١٩٤٤ لسنة ١٤٢رقم 

 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٨بالقانون رقم 

 )المادة الثالثة(

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه القانون 

 )المادة الرابعة(

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٨

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٨قانون رقم 

  ١٩٩٤ لسنة ٣٨من القانون رقم ) ٣(بإلغاء المادة 

 (*)بتنظيم التعامل بالنقد األجنبى

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة األولى(

 . بتنظيم التعامل بالنقد األجنبى١٩٩٤ لسنة ٣٨من القانون رقم ) ٣(تلغى المادة  

 )المادة الثانية (

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٣٩

 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٩قانون رقم 

  ١٩٦٨ لسنة ٨٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بشأن الطرق العامة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلت 

 )المادة األولى(

 بشأن الطرق ١٩٦٨ لسنة ٨٤من القانون رقم ) ٣ و ١(يستبدل بنصى المادتين  

 :العامة، النصان اآلتيان 

 :تنقسم الطرق العامة إلى األنواع اآلتية  " - ١مادة  

 .طرق حرة ) أ (  

 .طرق سريعة) ب( 

  .طرق رئيسية ) جـ( 

 .طرق محلية )  د(  

وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل،  

 .وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

 " .أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات اإلدارة المحلية  

در بالقانون رقم مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام اإلدارة المحلية الصا " - ٣مادة  

 ، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة ١٩٧٩ لسنة ٤٣

والرئيسية واألعمال الصناعية الالزمة لها وصيانتها ، كما تتحمل وحدات اإلدارة المحلية 

 .التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية

 )المادة الثانية (

 بشأن ١٩٦٨ لسنة ٨٤إلى مواد القانون رقم )  مكررا١٢ً(تضاف مادة جديدة برقم  

 :الطرق العامة ، نصها اآلتى 

 مكرراً من هذا القانون ، ٩ و ٣ و ١استثناء من أحكام المواد   " - مكرراً ١٢مادة  

يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين واألجانب، أشخاصاً طبيعيين أو 

ذلك إلنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغاللها وصيانتها وتحصيل معنويين ، و

 بالتزامات المرافق العامة ١٩٤٧ لسنة ١٢٩مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 

 فى شأن منح االمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية ١٩٥٨ لسنة ٦١والقانون رقم 

 :والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز ، وذلك بمراعاة القواعد واإلجراءات اآلتية 

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

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٤٠

 .أال تزيد مدة االلتزام على تسع وتسعين سنة )ب( 

تحديد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير  )جـ( 

 .انتظام واضطرادالمرفق ب

يكون للملتزم ، فى خصوص ما أنشأه من طرق ، سلطات واختصاصات  )د ( 

 ١٥ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى المواد 

من هذا القانون ، بما فى ذلك الحق فى استغالل مساحات واقعة على جانبى الطريق ) فقرة أولى(

وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق واالستراحات والمطاعم ونقاط اإلسعاف ومحطات الخدمة 

وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت واألنشطة الزراعية والصناعية 

والسياحية التى تخدم الطريق والمارة ، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى 

صالحة لالستخدام طوال فترة االلتزام ، على أن تؤول جميع المشروعات المشار إليها وجعلها 

 .المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة جيدة

وتكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة، دون غيرها،  

 .من هذا القانون) فقرة ثانية (١٥ و ٩ و ٤باتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها فى المواد 

االلتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال  )هـ ( 

 .الطرق العامة

ويصدر بمنح االلتزام وتعديل شروطه ، فى حدود القواعد واإلجراءات السابقة ، قرار  

 .من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرالنقل والمواصالت

 )المادة الثالثة(

أينما ورد ذكره فى " الطرق اإلقليمية " بمسمى " الطرق المحلية " يستبدل مسمى  

 . المشار إليه١٩٦٨ لسنة ٨٤القانون رقم 

 )المادة الرابعة(

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

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ١٠٤١

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٠قانون رقم 

 (*)بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية واألراضى الفضاء

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد 

 )المادة األولى(

 ، ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠مع عدم اإلخالل بأحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم  

يكون تملك غير المصريين ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، للعقارات المبنية أو 

األراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية ـ أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ـ 

 .وفقاً ألحكام هذا القانون

ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق  

 .االنتفاع 

ويقصد بالعقارات المبنية واألراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المبانى  

 فى شأن ضريبة األطيان ١٩٣٩ لسنة ١١٣واألراضى ، ولو لم تكن خاضعة ألحكام القانون رقم 

 . فى شأن الضريبة على العقارات المبنية١٩٥٤ لسنة ٥٦أو القانون رقم 

وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية ، أية شركة ـ أيا كان شكلها  

القانونى ـ ال يملك المصريون أغلبية رأسمالها ، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً ألحكام 

 .القانون المصرى

 )المادة الثانية (

 :يجوز لغير المصرى تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرض فضاء ، بالشروط اآلتية  

  أن يكون التملك لعقارين على األكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى -١ 

النشاط الخاص الخاصة له وألسرته ، وذلك دون إخالل بحق تملك العقارات الالزمة لمزاولة 

 .المرخص به من السلطات المصرية المختصة

 .ويقصد باألشرة األزواج واألبناء القصر 

 .  أال تزيد مساحة كل عقار على أربعة آالف متر مربع-٢ 

  أال يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً فى تطبيق أحكام قانون حماية اآلثار -٣ 

من هذه المادة فى ) ٢ ، ١(ولرئيس مجلس الوزراء االستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 

 .الحاالت التى يقدرها 

ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية  

 .والمجتمعات العمرانية التى يحددها

 )المادة الثالثة(

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٤مكرر فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٤٢

فى هذا القانون فى اليخضع تملك العقارات المبنية واألراضى الفضاء للشروط الواردة  

حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية التخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو 

ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة ، وذلك بشرط المعاملة بالمثل ، أو كانت الملكية 

 .إلحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو اإلقليمية

 )المادة الرابعة(

يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق ألحكام هذا القانون  

أن يبدأ البناء عليها خالل مدة ال تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف ، فإذا انقضت 

هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة 

 .تأخير فى البدء فى البناءال

 )المادة الخامسة(

ال يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً ألحكام هذا القانون أن يتصرف  

فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب 

 .الملكية

ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحاالت التى يقدرها اإلذن بالتصرف فى  

 .العقار قبل مضى هذه المادة

 )المادة السادسة(

 .يقع باطالً كل تصرف يتم بمخالفة ألحكام هذا القانون واليجوزه شهره 

ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطالن ، وعلى المحكمة أن  

 .تقضى به من تلقاء نفسها

 )المادة السابعة(

 . ة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانونمصلح 

وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق ، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق  

بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو األراضى الفضاء وفقاً ألحكام هذا 

القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خالل عشرة أيام على األكثر من 

 .تاريخ استيفاء األوراق المطلوبة

 .ويصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل 

 )المادة الثامنة(

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية ١٩٨٨ لسنة ٥٦يلغى القانون رقم  

 .لغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانونواألراضى الفضاء ، كما ي

 )المادة التاسعة(

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

 .نشره 



 ١٠٤٣

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٤الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ١٠٤٤

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣١قانون رقم 

 ببعض األحكام الخاصة

 (*)بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة األولى(

العليا ، وستون جنيها بالنسبة بفرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهالت  

 لسنة ١٧٣لغيرهم ، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقاً ألحكام القانون رقم 

 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات األجنبية ، وذلك عن كل سنة يرخص بها ١٩٥٨

 .عند استخراج اإلذن أو تجديده، وإن تغيرت جهة العمل

ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج اإلذن أو تجديده  

 .بمقتضى أى قانون آخر

ويجوز إصدار اإلذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر طبقاً للفقرة  

 .األولى من هذه المادة ، وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها اإلذن

 . فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولةوتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها 

 )المادة الثانية (

يجوز لكل مصرى أن يعمل فى أية جهة من الجهات األجنبية وفروعها ومكاتبها داخل  

جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك ، ويكتفى بإخطار يرسل من العامل بغير 

رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية ، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، خالل 

 بتنظيم ١٩٦٩ لسنة ٩٧شهر من تاريخ االلتحاق بالعمل ، وذلك دون إخالل بأحكام القانون رقم 

 .العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة

 )المادة الثالثة(

تزيد على يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال 

 .مائتى جنيه

 )المادة الرابعة(

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 )المادة الخامسة(

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

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٦ يوليه سنة ١٦الموافق ( هـ ١٤١٧ صفر سنة ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ١٦مكرر ًا فى ) ٢٧(  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ١٠٤٥

 حسنى مبارك


