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الرسالة  :رعاية القطاع الصناعي اللبناني
واإلسهام في تنميته وتنشيطه وحمايته وتطويره
الرؤية  :صناعة تسهم بفعالية وثبات في تحقيق التنمية المستدامة
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الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان
لبنان الصناعة
0205

القسم األول
أولا  :األهداف الستراتيجية:
-1












تحديدها :
وزارة صناعة فاعلة ،دٌنامٌة ومتطورة قادرة على رعاٌة القطاع الصناعً وتوجٌهه نحو النجاح المستدام
تأمٌن مبنى مركزي جدٌد لوزارة الصناعة ومراكز جدٌدة لمصالحها اإلقلٌمٌة بما ٌسمح بإستٌعاب العاملٌن فٌها وإستٌعاب المؤسسات
المرتبطة بها وذات الصلة ،مبان حدٌثة وكافٌة نحو المستقبل مؤهلة لتأمٌن أفضل الخدمات
ترسٌخ المرجعٌة الموثوقة لوزارة الصناعة فً مجالً اإلحصاءات والمعلومات الصناعٌة
العمل على توجٌه المجتمع اللبنانً لٌصبح مجتمعا ً صناعٌا ً منتجا ً وفاعالً بتمٌز
تنمٌة اإلقتصاد الوطنً ورفع مستوى المعٌشة
المساهمة فً خفض عجز المٌزان التجاري
زٌادة حجم فرص العمل بثبات
العملللل عللللى رفلللع القلللدرة اإلنتاجٌلللة للصلللناعة الوطنٌلللة لتلللتمكن ملللن تلللأمٌن بلللٌن  %05و %05ملللن الحاجلللة اإلسلللتهالكٌة المحلٌلللة وفللل
القطاعات
رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعً فً الناتج المحلً إلى %81
الحفاظ على البٌئة وحماٌتها
مواكبة التطور ودعم األبحاث واإلبتكارات
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 -0المخاطر :







السٌاسة اإلقتصادٌة الحكومٌة
األوضاع السٌاسٌة واألمنٌة فً لبنان ومحٌطه اإلقلٌمً
األوضاع اإلقتصادٌة الداخلٌة والخارجٌة التً تؤثر باإلقتصاد الوطنً
عدم إلتزام األفرقاء والشركاء بالمسؤولٌات المترتبة علٌهم
تناقص الموارد المالٌة والبشرٌة والتقنٌة المخصصة للصناعة
المقاومة المجتمعٌة (الثقافة ،التعلٌم والتربٌة ،المصالح المتضاربة)...

 -3اإلمكانات:














تطوٌر قانون إحداث وزارة الصناعة ومرسوم هٌكلٌتها ومهامها والمراسٌم التطبٌقٌة ذات الصلة.
إمكانٌة توفٌر موازنة عامة داعمة للقطاع الصناعً اللبنانً وموازنة فاعلة لوزارة الصناعة لرفع مستوى
تجهٌزها وتطوٌرها وتحسٌن خدماتها وأدائها باستمرار
القدرات المتوفرة فً اإلقتصاد اللبنانً :الموقع الجغرافً ،الموارد البشرٌة (الخبرات -المستوى العلمً -عنصر
الشباب ،)...الموارد المالٌة ،المبادرة الفردٌة ،اللٌبرالٌة اإلقتصادٌة...
الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص
الهبات والقروض والمساعدات األجنبٌة
التطور التكنولوجً والبحث العلمً
اإلرادة السٌاسٌة والسٌاسة اإلقتصادٌة للحكومات
مهام وزارة الصناعة وصالحٌاتها
كفاءة الكادر اإلداري والفنً فً الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها
التنسٌ وتوحٌد الجهود بٌن الوزارات واإلدارات والمؤسسات الحكومٌة
اإلنتشار اللبنانً
األرضٌة الصالحة للتخصصٌة فً اإلنتاج والتوجهات
التقارب المتزاٌد بٌن التوجه الصناعً والتعلٌم
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 -4العوامل المؤثرة المباشرة :
أ -العوامل اإليجابية:








الموقع الجغرافً
النجاح فً النأي عن الدمار اإلقلٌمً المباشر
النجاح الصعب فً إستٌعاب األعداد الكبٌرة من النازحٌن والتواف السٌاسً على العمل إلنهاء الحالة تدرٌجٌا ً
الحركٌة المجتمعٌة الناشطة
التوازن السٌاسً السلبً بٌن المكوّ نات األساسٌة والهدوء الناتج عنه
القدرة على إستنباط الحلول التسووٌة
الحاجة الكبٌرة لألسوا العربٌة نتٌجة الحراك المدمّر فٌها

ب -العوامل السلبية:












عدم وجود رؤٌة حكومٌة إجتماعٌة وإقتصادٌة شاملة واضحة وهادفة
قصور القدرة الحكومٌة على الضبط والتوجٌه
غالء الملكٌة العقارٌة
غالء الٌد العاملة الوطنٌة
غالء الطاقة
عدم الثبات السٌاسً
عدم توفرالبنٌة التحتٌة المناسبة والخدمات الضرورٌة الكافٌة
عدم توفرالتموٌل الالزم للدعم والحماٌة واالستثمار
المنافسة األجنبٌة فً الداخل والخارج
الملكٌة العائلٌة والصغٌرة للمؤسسات ولعناصراالنتاج
عدم توفر مناط صناعٌة مناسبة
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 -5المعادلة الضرورية:








رؤٌة هادفة وتوجٌه
تعاون فاعل عام  -عام وعام  -خاص
سعر منتج مناسب
نوعٌة عالٌة
تخصصٌة فً اإلنتاج
حركٌة مجتمعٌة وازنة
قٌمة مضافة وإبداع

ثانياا :األهداف العمالنية:








توسٌع السو المحلً بزٌادة اإلنتاج وخفض اإلستٌراد
زٌادة الصادرات الصناعٌة
رفع القدرة التنافسٌة للصناعة الوطنٌة داخلٌا ً وخارجٌا ً بإستمرار وثبات
زٌادة اإلستثمار والتموٌل فً القطاع الصناعً
تشجٌع الصناعات الخضراء
تشجٌع صناعات المعرفة الجدٌدة
اإلعالم من أجل الصناعة
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 الهدف األول :توسيع السوق المحلي

الخطوات:








تنظلللٌم عملللل المؤسسلللات الصلللناعٌة فلللً جمٌلللع المنلللاط عبلللر :حثهلللا عللللى قوننلللة أوضلللاعها ،تنظلللٌم إنتشلللارها وتوحٌلللد الشلللروط العاملللة
والخاصة التً ترعى عملها وتعمٌمها
تحسٌن نوعٌة المنتجات اللبنانٌة وجودتها
مواكبة التطور
حماٌة الصناعة الوطنٌة ودعمها لزٌادة إنتاجها وإنتشارها
تشجٌع تفضٌل الصناعات الوطنٌة فً مشترٌات القطاع العام
تنظٌم المناط الصناعٌة القائمة وتأمٌن مناط صناعٌة فً جمٌع المناط اللبنانٌة
دعم المؤسسات الصناعٌة المتوسطة والصغٌرة الحجم والحرفٌة وتعمٌمها مناطقٌا ً

األدوات:










تسرٌع وتسهٌل خدمات الوزارة وتطوٌرها باستمرار
إقتراح مشارٌع قوانٌن ومراسٌم وإصدار قرارات تهدف الى توحٌد األحكام القانونٌة وتأمٌن أفضل الشروط لعمل المؤسسات
الصناعٌة وتوجٌهها نحو األفضل
التعاون مع الجهات المعنٌة لسرعة البت بدراسة طلبات الترخٌص الصناعً
تفعٌل عمل مؤسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة والمجلس اللبنانً لإلعتماد ومعهد البحوث الصناعٌة والمركز اللبنانً
للتغلٌف Liban Pack
تشجٌع المصانع على التطوٌر المستمر لصناعاتها ووسائل إنتاجها لإلنسجام مع متغٌرات الطلب
إعتماد وسائل حماٌة اإلنتاج الوطنً فً حالتً اإلغرا والزٌادة فً الواردات وتبسٌط إجراءاتها
تطبٌ األفضلٌة فً المناقصات العامة لإلنتاج الوطنً وتثبٌت نسبة تفو ال  % 85لصالح الصناعة الوطنٌة
اإلهتملللام بالمشلللاكل التلللً تواجللله القطلللاع الصلللناعً عبلللر التنسلللٌ اللللدائم ملللع ممثللللً هلللذا القطلللاع والجهلللات الحكومٌلللة وغٌلللر الحكومٌلللة
المعنٌة (بلدٌات ،جمعٌات ،منظمات  )...إلٌجاد الحلول
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تفعٌل عمل دائرة المدن والمناط الصناعٌة فً الوزارة وإشرافها وجعلها على مستوى مصلحة
تشكٌل هٌئة إنشاء وإدارة المناط الصناعٌة
العملللل تشلللرٌعٌا ً وعملٌلللا ً وإعالمٌلللا ً ومادٌلللا ً عللللى جعلللل الصلللناعات المتوسلللطة والصلللغٌرة الحجلللم والحرفٌلللة أكثلللر مهنٌلللة وانتشلللاراً (علللن
طرٌلللل تللللأمٌن المللللوارد المادٌللللة لهللللا وإشللللراكها فللللً المعللللارض المتخ صصللللة ووضللللعها علللللى الخارطللللة السللللٌاحٌة وتطللللوٌر النصللللوص
القانونٌة المنظمة لها)
تطلللللوٌر الخلللللدمات الداعملللللة للمؤسسلللللات الصلللللناعٌة (مواصلللللالت /إعلللللادة تاهٌلللللل وإسلللللتخدام سلللللكك الحدٌلللللد السلللللٌما الخلللللط السلللللاحلً/
مرافًء ،...إتصاالت ،بنى تحتٌة ،خدمات مالٌة/سٌاحٌة /تقنٌة ،تأمٌن ،باإلضافة الى تسهٌالت مختلفة)
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 الهدف الثاني :زيادة الصادرات الصناعية
الخطوات:









تفعٌل التعاون مع البعثات اللبنانٌة فً الخارج والمنظمات الدولٌة والحكومات األجنبٌة وسفاراتها العاملة فً لبنان
التركٌز على تسوٌ اإلنتاج الوطنً والبحث عن أسوا خارجٌة جدٌدة باستمرار
تشجٌع التكامل بٌن الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات
تشجٌع السٌاحة الصناعٌة داخلٌا ً وتأمٌن مستلزماتها الفنٌة والخدماتٌة
إستٌفاء المنتجات الصناعٌة الوطنٌة للشروط والمواصفات الوطنٌة واألجنبٌة المتطورة
تسهٌل إجراءات اإلستٌراد ( المواد األولٌة ،المعدات واآلالت الصناعٌة )...والتصدٌر( البضائع والسلع المنتجة محلٌاً)
تخفٌف الرسوم واألعباء المالٌة المترتبة على النقل والتواصل( مرافئ ،شحن)...
التنسٌ الفاعل والثابت مع إدارة الجمارك ووزارات :األشغال العامة والنقل ،اإلقتصاد والتجارة ،الزراعة والمالٌة

األدوات:










السلللعً إلٌجلللاد مصلللادر مناسلللبة للملللواد األولٌلللة وفلللتح أسلللوا جدٌلللدة أملللام السللللع اللبنانٌلللة وحلللل مشلللاكل التبلللادل التجلللاري وعراقٌلللله
بالتنسٌ مع السفارات األجنبٌة فً لبنان والبعثات اللبنانٌة فً الخارج
تطوٌر التعاون مع وزارة الخارجٌة والمغتربٌن لإلستفادة من أنشطة البعثات اللبنانٌة المتواجدة فً الخارج ومعلوماتها
التوقٌع على إتفاقٌات جدٌدة لتوسٌع أسوا المنتجات اللبنانٌة
العمل على تعمٌم المواصفات وشروط التبادل التجاري وإلتزام تطبٌقها لتسهٌل التصدٌر
تشلللجٌع ا لقطلللاع الخلللاص عللللى تأسلللٌس شلللركات متخصصلللة فلللً التسلللوٌ خلللارج لبنلللان وتشلللجٌع المؤسسلللات الخدماتٌلللة القائملللة الداعملللة
للتصدٌر ( إعالن ،تغلٌف ،دراسات)...
تشجٌع مشاركة الصناعٌٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل والندوات والمؤتمرات
تفعٌل العمل ببروتوكول التعاون مع جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن
تعزٌز التواصل مع اإلنتشار اللبنانً وتوجٌهه
التنسللللٌ مللللع وزارة اإلقتصللللاد والتجللللارة لمراعللللاة مصللللالح الصللللناعة الوطنٌللللة عنللللد إجللللراء المفاوضللللات التجارٌللللة وإتخللللاذ القللللرارات
المشتركة وتنظٌم المعارض داخل لبنان وخارجه
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تنسلللٌ األنشلللطة ملللع وزارتلللً اإلقتصلللاد والتجلللارة والزراعلللة حلللول المواضلللٌع المشلللتركة السلللٌما فلللً مجلللال سلللالمة الغلللذاء وضلللبط
المخالفات والكشف والرقابة...
إشراك جامعات لبنان وكلٌاته المتخصصة فً إعداد الدراسات الكفٌلة بتعزٌز الصادرات وتوحٌد النظرة اإلستراتٌجٌة
زٌادة المختبرات فً جمٌع المحافظات لتقلٌص مدة إجراء اإلختبارات ( المواد الغذائٌة خاصة)
تنظٌم و/أو المشاركة فً تنظٌم دورات تدرٌبٌة للمعنٌٌن من القطاعٌن العام والخاص حول اإلعفاءات الضرٌبٌة وكٌفٌة تطبٌقها
السعً إلى تخفٌض الرسوم المستوفاة من غرف التجارة والصناعة والزراعة والمرافئ على معامالت التصدٌر واإلستٌراد
متابعة العمل على تطبٌ قانون إعفاء المنتجات الصناعٌة بنسبة  %05من ضرٌبة الدخل وتطوٌره
متابعللللة إقللللرار قللللانون إعفللللاء اآلالت الصللللناعٌة والمللللواد األولٌللللة المعللللدة للصللللناعة مللللن رسللللوم المرفللللأ (ضللللمنا قطللللع غٌللللار اآلالت
الصناعٌة)
السعً لتضمٌن برامج الرحالت السٌاحٌة فً لبنان زٌارات مٌدانٌة الى المصانع وتنظٌم زٌارات متخصصة لرجال األعمال
تشلللجٌع زٌلللارات الوفلللود ملللن القطلللاعٌن العلللام والخلللاص اللللى الجهلللات األجنبٌلللة المعنٌلللة والمتخصصلللة لتبلللادل الخبلللرات واإلطلللالع عللللى
المستجدات
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 الهدف الثالث  :رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية
الخطوات :











تشللللجٌع الصللللناعات الوطنٌللللة علللللى التخصللللص فللللً اإلنتللللاج ذو القٌمللللة المضللللافة العالٌللللة (البرمجللللة ،النانوتكنولوجٌللللا ،المٌكاترونٌللللك،
االلكترونٌللللات ،تصللللمٌم األزٌللللاء ،الصللللناعات الجلدٌللللة المحترفللللة ،الصللللناعات التجمٌعٌللللة و التحوٌلٌللللة ،الصللللناعات الغذائٌللللة التقلٌدٌللللة
الوطنٌللللة ،الللللدواء ،الطاقللللات البدٌلللللة ،المجللللوهرات ،المعللللدات الصللللناعٌة ،المنتجللللات التجمٌلٌللللة ،األعشللللاب الطبٌللللة والزٌللللوت األساسللللٌة،
العطور ،الكٌمٌاء الحٌوٌة والصناعٌة ،الصناعة البتروكٌمٌائٌة)...
تشجٌع المؤسسات الصناعٌة على التكامل فً ما بٌنها فً الداخل والخارج
تطوٌر مكونات التصمٌم ( تغلٌف ،تعبئة ،توضٌب ،عرض )...فً المنتج اللبنانً
تفعٌل الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص
العمل على تفعٌل األجهزة المعنٌة بالجودة ( المٌترولوجٌا ،المواصفات ،المطابقة والتقٌٌم)... ELCIM ، Qualeb ،
العملللللل عللللللى تفعٌلللللل أنشلللللطة جمٌلللللع المؤسسلللللات التلللللً تعنلللللى بالقطلللللاع الصلللللناعً (معهلللللد البحلللللوث الصلللللناعٌة ،لٌبنلللللور ،كولٌبلللللاك،
مراكزاألبحاث)
تشجٌع التدرٌب المهنً فً المصانع وفً المناط الصناعٌة
تشجٌع الدمج بٌن الصناعات
تخفللللٌض كلفللللة اإلنتللللاج :خفللللض كلفتللللً رأس المللللال( فوائللللد مخفضللللة ،قللللروض مٌسللللرة ،رسللللوم ونفقللللات ،هبللللات ،أكللللالف اإلنشللللاء
واإلسللللتثمار :العقللللارات+2+2+*- )...والتصللللنٌع (كفللللاءة ال طاقللللة ،المكننللللة ،تحللللدٌث اآلالت ،الٌللللد العاملللللة ،اإلدارة المتطللللورة ،البللللدائل
لوسائل اإلنتاج)

األدوات:





السللللعً اللللللى تللللوفٌر المؤشلللللرات واإلحصللللاءات الصلللللناعٌة ،الدراسلللللات اإلقتصللللادٌة واإلستشلللللارات للمؤسسللللات الصلللللناعٌة وللجهلللللات
الحكومٌة المختصة
العمل مع الصناعٌٌن والنقابات القطاعٌة على اإلستفادة من برامج تحسٌن الجودة ()QUALEB
تفعٌللللل اإلسللللتفادة مللللن بللللرامج التوأمللللة (  ) TWINNINGSوالمشللللاركة ( ،)Partnerships, Joint-Venturesالمسللللاعدات التقنٌللللة
واإلستشارٌة
العمل مع معهد البحوث الصناعٌة على تقدٌم الخدمات الى المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الحجم بأسعار مناسبة
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متابعة إقرار مشروع قانون المؤشرات الجغرافٌة ( تسمٌة المنشأ من ضمنها) والعمل على التوسّع فً تطبٌقه
تنظٌم ورش عمل وندوات تدرٌبٌة متخصصة /مهنٌة أوالمشاركة فٌها
متابعة إقرار مشروع قانون الدمج بٌن الصناعات ونشر فوائده وتوجٌه اإلستثمارات نحو التوسع والتكامل
تثبٌت مهلة  3سنوات قانونا إلعادة التقٌٌم اإلستثنائٌة لعناصر األصول الثابتة والعقارات الموجودة الثابتة
السعً الى زٌادة معدل اإلستهالك للمعدات الصناعٌة لتشجٌع اإلستثمارات من  %1الى  %05بقانون
العمل على إقرار قانون تحفٌزي للمصانع ٌرمً الى تشجٌع إستعمال الطاقة البدٌلة والمتجددة
العمل على تأمٌن مصادر طاقة بدٌلة أقل كلفة وأكثر فعالٌة ( الغاز ،حر النفاٌات،التدوٌر)...
العمل على إعفاء المستودع الصناعً من ضمان الضرٌبة على القٌمة المضافة
العمل مع إدارات المرافئ لتقلٌص أوقات تخلٌص البضائع وبدالته
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 الهدف الرابع :زيادة اإلستثمار والتمويل في القطاع الصناعي
الخطوات:






العمل على تحفٌز برامج اإلقراض المٌسر لزٌادة اإلستثمارات فً القطاع الصناعً
السعً إلٌجاد آلٌة لضمان اإلستثمارات الصناعٌة األجنبٌة فً لبنان
العمل على إدراج المصانع الكبٌرة فً بورصة بٌروت
العمل على زٌادة الهبات والمساعدات الخارجٌة للصناعة
تأمٌن الظروف والتسهٌالت المالئمة لجذب اإلستثمارات والمساهمة فً توجٌهها

األدوات:








التعاون مع مصرف لبنان والشركات المالٌة (كفاالت  )...والمنظمات والجهات المتخصصة الوطنٌة ( إٌدال )...واألجنبٌة
(البنك الدولً ،البنك األوروبً)...إلٌجاد حوافز لتوفٌر التموٌل للقطاع الصناعً ال سٌما فً المجاالت الصناعٌة المناسبة
(مناط صناعٌة  ،طاقة بدٌلة ،بٌئة نظٌفة ،تطوٌر وأبحاث تخصصٌة)...
التعللللاون مللللع الفرقللللاء المعنٌللللٌن (كفللللاالت ،شللللركات التللللأمٌن )...إلٌجللللاد آلٌللللة لضللللمان اإلسللللتثمارات الوطنٌللللة واألجنبٌللللة فللللً القطللللاع
الصناعً
السلللعً لرفلللع سلللقف القلللروض الممنوحلللة ملللن المصلللارف عبلللر المؤسسلللات المالٌلللة المختصلللة والعملللل عللللى تشلللجٌع العلللدد األكبلللر ملللن
ً
عامة
الصناعٌن للمشاركة فً برامجها وفً برامج القروض المدعومة
السعً الى تعدٌل قانونً الضرٌبة على الدخل والضرٌبة على القٌمة المضافة بما ٌتناسب وتوفٌر الحوافز
إعالم الصناعٌٌن وإشراكهم بالمعلومات ( ندوات ،ورش عمل )...حول أحدث برامج التموٌل بالتعاون مع جمٌع الفرقاء( مصرف لبنان،
كفاالت )...
تفعٌل اإلستفادة من برامج تشجٌع اإلستثمارات لدى إٌدال ومجلس اإلنماء واإلعمار
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 الهدف الخامس  :تشجيع الصناعات الخضراء
الخطوات:






إستعمال الطاقات المتجددة والبدٌلة وتشجٌع رفع كفاءة الطاقة
تشجٌع الصناعات التدوٌرٌة recycling
حث المؤسسات الصناعٌة للحصول على  ISO 14000حول اإلدارة البٌئٌة وعلى  ISO 26000حول المسؤولٌة المجتمعٌة
التنسٌ مع وزارة البٌئة لجعل الصناعات صدٌقة للبٌئة
تشجٌع إستعمال األبنٌة الخضراء والموفرة للطاقة

األدوات:










إعتماد نموذج إتفاقٌة التعاون الصناعً المتضمنة تشجٌع الصناعات الخضراء فً اإلتفاقٌات الدولٌة
نشر ثقافة ترشٌد الطاقة والتوجه نحو الطاقات البدٌلة ( ورش عمل ،ندوات ،تدرٌب ،إعالم ،إعالن)...
تفعٌل أنشطة المركز اللبنانً لإلنتاج األنظف LCPC
المشاركة فً توعٌة المؤسسات الصناعٌة (ورش عمل ،ندوات ،دورات )...حول المواضٌع البٌئٌة
المشاركة فً األبحاث العلمٌة الصناعٌة لترسٌخ مفهوم الصناعات الخضراء وتعمٌمه
السعً الى إقرار مشروع القانون المقدم من وزارة البٌئة والرامً الى تعدٌل المادة  0مكرر والمادة  0من قانون ضرٌبة الدخل
العمل مع الجهات المصرفٌة والمالٌة المختلفة لتوفٌر قروض مٌسرة للصناعات واألبنٌة الصدٌقة للبٌئة
السعً لإلستفادة من هبات دولٌة متخصصة بالحفاظ على البٌئة والطاقات البدٌلة
فرض مفهوم الصناعة الخضراء تدرٌجٌا ً كأحد شروط منح خدمات الوزارة إلى الصناعٌٌن العاملٌن فً لبنان بدءاً بالترخٌص
الصناعً
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 الهدف السادس  :تشجيع صناعات المعرفة الجديدة
الخطوات :

 تشجٌع اإلبتكار واألبحاث والمشاركة فٌها مادٌا ً وعملٌا ً وبشرٌا ً





مساندة القطاعات التً ترغب فً التقدم التكنولوجً
رعاٌة اإلبتكارات الصناعٌة
تشجٌع قدرات اإلبداع بالتنسٌ مع الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة المعنٌة والجامعات ،الجمعٌات  ،النقابات ومراكز األبحاث
وضع النصوص القانونٌة التً تشجع اإلبتكار وتطوٌرها باستمرار

األدوات :








تفعٌلللل التوجللله البحثلللً فلللً معهلللد البحلللوث الصلللناعٌة ودعمللله داخلٌلللا ً بالنصلللوص والموازنلللات المناسلللبة وخارجٌلللا ً باالتفاقٌلللات والهبلللات
الالزمة
دعلللم وتطلللوٌر برنلللامج ب لٌلللرا ب بلللٌن وزارة الصلللناعة وجمعٌلللة الصلللناعٌٌن اللبنلللانٌٌن والمجللللس اللللوطنً للبحلللوث العلمٌلللة والجامعلللات
الكبرى
مشلللاركة الجامعلللات ومراكلللز األبحلللاث والصلللناعٌٌن فلللً إقاملللة وتطلللوٌر مراكلللز البحلللث العلملللً المتخصلللص السلللٌما فلللً المجلللاالت
التخ صصللللللٌة التللللللً تراهللللللا الللللللوزارة مناسللللللبة كتكنولوجٌللللللا النللللللانو ،المٌكاترونٌللللللك ،الصللللللناعات الغذائٌللللللة ،األدوٌللللللة والبرمجللللللة
( ،) softwareالطاقللللات البدٌلللللة ،تصللللنٌع المعللللدات واآلالت الصللللناعٌة ،المنتجللللات التجمٌلٌللللة والعطللللور ،األعشللللاب الطبٌللللة ،الكٌمٌللللاء
الحٌوٌة والصناعٌة ،الصناعات التدوٌرٌة...
السللعً إلقللرار مشللروع القللانون الرامللً الللى تعللدٌل المللادة  0مكللرر مللن قللانون ضللرٌبة الللدخل لجهللة إعفللاء نفقللات األبحللاث والتطللوٌر
من ضرٌبة الدخل
اإلستفادة من خبرات الخارج عبر اإلتفاقٌات والتعاون العلمً وتبادل الخبرات
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 الهدف السابع  :اإلعالم من أجل الصناعة
الخطوات:





تغٌٌر الثقافة المجتمعٌة والمفاهٌم السائدة فً ما ٌتعل بالنظرة إلى الصناعة الوطنٌة
تشجٌع إستهالك المنتجات الصناعٌة اللبنانٌة
ربط استهالك اإلنتاج المحلً باالنتماء الوطنً
إظهار وترسٌخ العالقة المباشرة بٌن نمو اإلنتاج الصناعً وازدهار الوطن

الدوات :











التعلللاون ملللع الجامعلللات ،المعاهلللد والملللدارس لتضلللمٌن المنلللاهج التعلٌمٌلللة ملللا ٌضلللمن زٌلللادة اللللوعً ألهمٌلللة الصلللناعة اللبنانٌلللة واسلللتهالك
منتجاتها
تضمٌن برامج الرحالت المدرسٌة السنوٌة زٌارات الى المصانع
تشجٌع المصانع على زٌارة المدارس والمعاهد والجامعات وعرض مراحل االنتاج فً أفالم مصورة
تنظٌم معارض صناعٌة متخصصة ،ورش عمل ،ندوات قطاعٌة متخصصة
استحداث خط ساخن مجانً فً الوزارة بالتعاون مع الهٌئة الناظمة لالتصاالت
إعلللداد كتٌبلللات دورٌلللة ووفللل المناسلللبة تتنللللاول معل وملللات و إحصلللاءات علللن :واقلللع القطللللاع الصلللناعً فلللً لبنلللان والخطلللة التنموٌللللة-
تعرٌلللللف بمهلللللام اللللللوزارة ،صلللللالحٌاتها وانجازاتهلللللا -خلللللدمات اللللللوزارة  -اإلجلللللراءات :الشلللللروط والقلللللرارات التنظٌمٌلللللة المعتملللللدة -
المسللللتندات المطلوبللللة ،المللللدة والكلفللللة -المشللللارٌع والبللللرامج  -مصللللادر التموٌللللل الصللللناعً -التشللللرٌعات التللللً ترعللللى االسللللتثمار فللللً
القطلللاع الصلللناعً – دلٌلللل المصلللانع العامللللة فلللً لبنلللان  -دلٌلللل تروٌجلللً ألهلللم المنتجلللات اللبنانٌلللة  -دلٌلللل المنتجلللات اللبنانٌلللة  -دلٌلللل
المناط الصناعٌةٌ ،تم العمل على توفٌرها إلكترونٌا على الموقع االلكترونً للوزارة أو بشكل أقراص
تخصٌص ٌوم سنوي للصناعة الوطنٌة و تنظٌم أنشطة مالئمة للمناسبة
السلللعً للللدى وسلللائل اإلعلللالم المحلٌلللة لتقلللدٌم مسلللاحات إعالمٌلللة مناسلللبة وإعالنٌلللة للصلللناعة مجانلللا أو بأسلللعار رمزٌلللة السلللٌما تضلللمٌن
البلللللرامج الصلللللباحٌة المرئٌلللللة والمسلللللموعة فقلللللرات تروٌجٌلللللة وتوعوٌلللللة للمسلللللتهلك تتضلللللمن أهلللللم األخبلللللار الصلللللناعٌة ( جلللللوائز –
نجاحات)...
تشجٌع إنتاج البرامج الوثائقٌة لتعزٌز المادة اإلعالنٌة الصناعٌة
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 تطلللللوٌر الموقلللللع اإللكترونلللللً لللللللوزارة باسلللللتمرار بتفعٌلللللل المراجعلللللات والشلللللكاوى وتضلللللمٌنه مقلللللاالت وأبحلللللاث لتشلللللجٌع اإلبتكلللللار
واإلستثمار فً القطاع الصناعً
 اإلعلللالن التروٌجلللً للمسلللافرٌ ن ووكلللاالت السلللفر عبلللر اإلعلللالن واألشلللرطة إإلعالنٌلللة المصلللورة وتوزٌلللع عٌنلللات مجانٌلللة للقلللادمٌن اللللى
لبنان
 تشلللجٌع إسلللتعمال األملللاكن العاملللة (مطلللاعم ،فنلللاد  ،وسلللائل نقلللل ،محطلللات ،لوحلللات إعالنٌلللة )...وتوجٌههلللا لإلعلللالن علللن الصلللناعة
الوطنٌة ومنتجاتها وجودتها
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القسم الثانً
األهداف
العمالنية
توسيع السوق
المحلي
بزيادة اإلنتاج
وخفض
اإلستيراد

الخطوات

األدوات والقوانين

 تنظٌم عمل المؤسسات الصناعٌة  تسرٌع وتسهٌل خدمات الوزارة وتطوٌرها
فً جمٌع المناط عبر:حثها
باستمرار
على قوننة أوضاعها ٬تنظٌم
 إقتراح مشارٌع قوانٌن ومراسٌم وإصدار
إنتشارها وتوحٌد الشروط العامة
قرارات تهدف الى توحٌد األحكام القانونٌة
والخاصة التً ترعى عملها
وتأمٌن أفضل الشروط لعمل المؤسسات
وتعمٌمها
الصناعٌة وتوجٌهها نحو األفضل
 التعاون مع الجهات المعنٌة لسرعة البت
بدراسة طلبات الترخٌص الصناعً

 تحسٌن نوعٌة المنتجات اللبنانٌة
وجودتها

 مواكبة التطور

 تفعٌل عمل مؤسسة المقاٌٌس والمواصفات
اللبنانٌة والمجلس اللبنانً لإلعتماد ومعهد
البحوث الصناعٌة والمركز اللبنانً للتغلٌف
Liban Pack
 تشجٌع المصانع على التطوٌر المستمر
لصناعاتها ووسائل إنتاجها لإلنسجام مع
متغٌرات الطلب
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الشركاء
 وزارات:
اإلقتصاد والتجارة ،المالٌة،
األشغال العامة والنقل ،الداخلٌة
والبلدٌات ،وزارة الشؤون
اإلجتماعٌة ،مكتب وزٌرالدولة
لشؤون التنمٌة اإلدارٌة.


 ،IDALمعهد البحوث
الصناعٌة ،لٌبنور ،جمعٌة
الصناعٌٌن ،النقابات
المتخصصة ،إتحاد غرف
التجارة والصناعة والزراعة،
المنظمات الدولٌة.

 حماٌة الصناعة الوطنٌة ودعمها
لزٌادة إنتاجها وإنتشارها

 إعتماد وسائل حماٌة اإلنتاج الوطنً فً
حالتً اإلغرا والزٌادة فً الواردات وتبسٌط
إجراءاتها
 اإلهتمام بالمشاكل التً تواجه القطاع
الصناعً عبرالتنسٌ الدائم مع ممثلً هذا
القطاع والجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة
المعنٌة ( بلدٌات ،جمعٌات ،منظمات)...
إلٌجاد الحلول

 تشجٌع تفضٌل الصناعات
الوطنٌة فً مشترٌات القطاع
العام

 تطبٌ األفضلٌة فً المناقصات العامة لإلنتاج
الوطنً وتثبٌت نسبة تفو ال  % 85لصالح
الصناعة الوطنٌة

 تنظٌم المناط الصناعٌة القائمة  تفعٌل عمل دائرة المدن والمناط الصناعٌة
فً الوزارة وإشرافها و جعلها على مستوى
وتأمٌن مناط صناعٌة فً جمٌع
مصلحة
المناط اللبنانٌة
 تشكٌل هٌئة إنشاء وإدارة المناط الصناعٌة
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 دعم المؤسسات الصناعٌة
المتوسطة والصغٌرة الحجم
والحرفٌة وتعمٌمها مناطقٌا ً

 العمل تشرٌعٌا ً وعملٌا ً وإعالمٌا ً ومادٌا ً على
جعل المؤسسات الصناعٌة المتوسطة
والصغٌرة الحجم والحرفٌة أكثر مهنٌة
وانتشاراً (عن طرٌ تأمٌن الموارد المادٌة
لها وإشراكها فً المعارض المتخصصة
ووضعها على الخارطة السٌاحٌة وتطوٌر
النصوص القانونٌة المنظمة لها).
 تطوٌر الخدمات الداعمة للمؤسسات
الصناعٌة (مواصالت /إعادة تاهٌل وإستخدام
سكك الحدٌد السٌما الخط الساحلً  /مرافًء
 ،...إتصاالت ،بنى تحتٌة ،خدمات مالٌة/
سٌاحٌة /تقنٌة وتأمٌن ،إضافة الى تسهٌالت
مختلفة)
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 زيادة
الصادرات
الصناعية

 تفعٌل التعاون مع البعثات
اللبنانٌة فً الخارج
والمنظمات الدولٌة
والحكومات األجنبٌة
وسفاراتها العاملة فً لبنان

 السعً إلٌجاد مصادر مناسبة للمواد األولٌة
وفتح أسوا جدٌدة أمام السلع اللبنانٌة وحل
مشاكل التبادل التجاري وعراقٌله بالتنسٌ مع
السفارات األجنبٌة فً لبنان والبعثات اللبنانٌة
فً الخارج .

 وزارات اإلقتصاد والتجارة،
المالٌة ،الخارجٌة والمغتربٌن،
الزراعة ،الصحة ،السٌاحة
ومعهد البحوث الصناعٌة٬
لٌبنور ٬كولٌباك


 تطوٌر التعاون مع وزارة الخارجٌة
والمغتربٌن لإلستفادة من أنشطة البعثات
اللبنانٌة المتواجدة فً الخارج ومعلوماتها
 التوقٌع على إتفاقٌات جدٌدة لتوسٌع أسوا
المنتجات اللبنانٌة

 إستٌفاء المنتجات الصناعٌة
الوطنٌة للشروط والمواصفات
الوطنٌة واألجنبٌة المتطورة

 العمل على تعمٌم المواصفات وشروط التبادل
التجاري وإلتزام تطبٌقها لتسهٌل التصدٌر.
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جمعٌة الصناعٌٌن ،إتحاد غرف
التجارة والصناعة والزراعة و
السفارات والبعثات اللبنانٌة
واألجنبٌة.
الجامعات  ٬مراكز األبحاث
والدراسات

 التركٌز على تسوٌ اإلنتاج
الوطنً والبحث عن أسوا
خارجٌة جدٌدة باستمرار

 تشجٌع القطاع الخاص على تأسٌس شركات
متخصّصة فً التسوٌ خارج لبنان وتشجٌع
المؤسسات الخدماتٌة القائمة الداعمة للتصدٌر
( إعالن /تغلٌف /دراسات)
 تشجٌع مشاركة الصناعٌٌن فً الدورات
التدرٌبٌة ،ورش العمل ،الندوات والمؤتمرات
 تفعٌل العمل ببرتوكول التعاون مع جمعٌة
الصناعٌٌن اللبنانٌٌن
 تعزٌز التواصل مع اإلنتشار اللبنانً وتوجٌهه
 التنسٌ مع وزارة االقتصاد والتجارة لمراعاة
مصالح الصناعة الوطنٌة عند إجراء
المفاوضات التجارٌة وإتخاذ القرارات
المشتركة وتنظٌم المعارض داخل لبنان
وخارجه

 تشجٌع التكامل بٌن الصناعة
والزراعة والتجارة والخدمات

 تنسٌ األنشطة مع وزارتً االقتصاد
والتجارة والزراعة حول المواضٌع المشتركة
السٌما فً مجال سالمة الغذاء وضبط
المخالفات والكشف والرقابة......
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 إشراك جامعات لبنان وكلٌاته المتخصصة فً
إعداد الدراسات الكفٌلة بتعزٌز الصادرات
وتوحٌد النظرة اإلستراتٌجٌة
 زٌادة المختبرات فً جمٌع المحافظات
لتقلٌص مدة إجراء اإلختبارات(المواد الغذائٌة
خاصة)
 تنظٌم و/أو المشاركة فً تنظٌم دورات
تدرٌبٌة للمعنٌٌن من القطاعٌن العام والخاص
حول اإلعفاءات الضرٌبٌة وكٌفٌة تطبٌقها
 التنسٌ الفاعل والثابت مع إدارة
الجمارك ووزارات :األشغال
العامة والنقل ،اإلقتصاد
والتجارة ،الزراعة والمالٌة......

 السعً إلى تخفٌض الرسوم المستوفاة من
غرف التجارة والصناعة والزراعة والمرافئ
على معامالت التصدٌر واإلستٌراد
 متابعة العمل على تطبٌ قانون إعفاء
المنتجات الصناعٌة بنسبة  %05من ضرٌبة
الدخل وتطوٌره

 تسهٌل إجراءات
اإلستٌراد(المواد األولٌة،المعدات  متابعة إقرار قانون إعفاء اآلالت الصناعٌة
واآلالت الصناعٌة)......
والمواد األولٌة المعدة للصناعة من رسوم
المرفأ ( ضمنا ً قطع غٌار اآلالت الصناعٌة)
والتصدٌر(البضائع والسلع
المنتجة محلٌاً)
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 تخفٌف الرسوم واألعباء المالٌة
المترتبة على النقل
والتواصل(مرافئ ،شحن)......

 تشجٌع السٌاحة الصناعٌة داخلٌا ً
وتأمٌن مستلزماتها الفنٌة
والخدماتٌة

 السعً لتضمٌن برامج الرحالت السٌاحٌة فً
لبنان زٌارات مٌدانٌة الى المصانع وتنظٌم
زٌارات متخصصة لرجال األعمال.
 تشجٌع زٌارات الوفود من القطاعٌن العام
والخاص الى الجهات االجنبٌة المعنٌة
والمتخصّصة لتبادل الخبرات واإلطالع على
المستجدات
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 رفع القدرة  تشجٌع الصناعات الوطنٌة على
التنافسية
التخصص فً اإلنتاج ذو القٌمة
للصناعة
المضافة العالٌة(البرمجة،
الوطنية :
النانوتكنولوجٌا،المٌكاترونٌك،
اإللكترونٌات،تصمٌم األزٌاء،
الصناعات الجلدٌة المحترفة،
الصناعات التجمٌعٌة والتحوٌلٌة،
الصناعات الغذائٌة التقلٌدٌة
الوطنٌة ،الدواء ،الطاقات البدٌلة،
المجوهرات ،المعدات الصناعٌة،
المنتجات التجمٌلٌة ،األعشاب
الطبٌة والزٌوت األساسٌة٬
العطور ،الكٌمٌاء الحٌوٌة
والصناعٌة والصناعة
البتروكٌمائٌة)
 تشجٌع المؤسسات الصناعٌة
على التكامل فً ما بٌنها فً
الداخل والخارج

 السعً الى توفٌر المؤشرات واإلحصاءات
الصناعٌة ،الدراسات اإلقتصادٌة
واإلستشارات للمؤسسات الصناعٌة وللجهات
الحكومٌة المختصة

 وزارات:
المالٌة ،اإلقتصاد والتجارة،
البٌئة،الطاقة والمٌاه ،وزارة
األشغال والنقل،
 البنك المركزي والبنوك،
كفاالت ،اإلحصاء المركزي.
 معهد البحوث ،لٌبنور،
Liban pack٬IDAL،ELCIM
 نقابة المهندسٌٌن
 إتحاد غرف التجارة ،الصناعة
والزراعة ،جمعٌة الصناعٌٌن،
 ،المنظمات الدولٌة،ESCWA :
 ،UNIDOوغٌر الحكومٌة .

 تفعٌل اإلستفادة من برامج التوأمة
( ،)TWINNINGSالمشاركة
()Partnerships ,joint-ventures
المساعدات التقنٌة واإلستشارٌة
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 تطوٌر مكونات التصمٌم
(تغلٌف ،تعبئة،
توضٌب،عرض )...فً المنتج
اللبنانً

 العمل مع معهد البحوث الصناعٌة على تقدٌم
الخدمات الى المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة
الحجم بأسعار مناسبة

 تفعٌل الشراكة بٌن القطاعٌن
العام والخاص

 العمل مع الصناعٌٌن والنقابات القطاعٌة على
اإلستفادة من برامج تحسٌن الجودة
() QUALEB

 العمل على تفعٌل األجهزة
المعنٌة بالجودة (المٌترولوجٌا،
المواصفات ،المطابقة والتقٌٌم
)...Qualeb ELCIM،

 متابعة إقرار مشروع قانون المؤشرات
الجغرافٌة (من ضمنها تسمٌة المنشأ) والعمل
على التوسع فً تطبٌقه

 العمل على تفعٌل أنشطة جمٌع
المؤسسات التً تعنى بالقطاع
الصناعً (معهد البحوث
الصناعٌة ،لٌبنور
وكولٌباك ومراكز
األبحاث......،
 تشجٌع التدرٌب المهنً فً
المصانع وفً المناط الصناعٌة

 تنظٌم ورش عمل وندوات تدرٌبٌة
متخصصة /مهنٌة أو المشاركة فٌه
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 تشجٌع الدمج بٌن الصناعات
 تثبٌت مهلة  3سنوات قانونا ً إلعادة التقٌٌم
اإلستثنائٌة لعناصر األصول الثابتة والعقارات
الموجودة الثابتة .

 تخفٌض كلفة اإلنتاج :خفض
كلفتً رأس المال ( فوائد
مخفضة ،قروض مٌسرة،رسوم
ونفقات،هبات ،أكالف اإلنشاء
و االستثمار :العقارات )...والتصنٌع  السعً لزٌادة معدل اإلستهالك للمعدات
الصناعٌة لتشجٌع اإلستثمارات من  %1الى
(كفاءة الطاقة ،المكننة،تحدٌث
 %05بقانون
اآلالت ،الٌد العاملة،اإلدارة
المتطورة،البدائل لوسائل اإلنتاج)
 العمل على إقرار قانون تحفٌزي للمصانع
لتشجٌعها على إستخدام الطاقة البدٌلة
والمتجددة

 متابعة إقرار مشروع قانون الدمج بٌن
الصناعات ونشر فوائده وتوجٌه اإلستثمارات
نحو التوسع والتكامل
 العمل على إعفاء المستودع الصناعً من
ضمان الضرٌبة على القٌمة المضافة
 العمل مع إدارات المرافئ لتقلٌص أوقات
تخلٌص البضائع وبدالتها
 العمل على تأمٌن مصادر طاقة بدٌلة أقل كلفة
وأكثر فعالٌة(الغاز ،حر
النفاٌات،التدوٌر)......
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 زيادة
اإلستثمار
والتمويل
في القطاع
الصناعي

 العمل على تحفٌز برامج
اإلقراض المٌسر لزٌادة
اإلستثمارات فً القطاع
الصناعً
 السعً إلٌجاد آلٌة لضمان
اإلستثمارات الصناعٌة األجنبٌة
فً لبنان
 العمل على إدراج المصانع
الكبٌرة فً بورصة بٌروت

 العمل على زٌادة الهبات
والمساعدات الخارجٌة للصناعة
عبر اإلتفاقٌات.
 تأمٌن الظروف والتسهٌالت
لجذب اإلستثمارات والمساهمة
فً توجٌهها

 التعاون مع مصرف لبنان والشركات المالٌة
(كفاالت )..والمنظمات والجهات المتخصصة
الوطنٌة (إٌدال )...واألجنبٌة(البنك
 وزارات :
الدولً،البنك األوروبً )...إلٌجاد حوافز
المالٌة ،الخارجٌة والمغتربٌن،
وزارة اإلقتصاد والتجارة
لتوفٌر التموٌل للقطاع الصناعً ال سٌما فً
 البنك المركزي ،البنوك ،
المجاالت الصناعٌة المناسبة (مناط
بورصة بٌروت
صناعٌة ،طاقة بدٌلة ،بٌئة نظٌفة،
 البنك الدولً ٬البنك األوروبً٬
اإلتحاد األوروبً ٬الدول
تطوٌروأبحاث تخصصٌة)...
المانحة
 التعاون مع الفرقاء المعنٌٌن (كفاالت،
شركات التأمٌن )...إلٌجاد ألٌة لضمان
 كفاالتIDAL ،
اإلستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة فً القطاع
الصناعً
 إتحاد غرف التجارة ،الصناعة
والزراعة ،جمعٌة الصناعٌٌن،
 السعً لرفع سقف القروض الممنوحة من
المنظمات الدولٌة،ESCWA :
المصارف عبر المؤسسات المالٌة المختصة
 ، UNIDOوغٌر الحكومٌة
والعمل على تشجٌع العدد األكبر من
الصناعٌٌن للمشاركة فً برامجها وفً برامج
ً
عامة
القروض المدعومة
 السعً الى تعدٌل قانونً الضرٌبة على الدخل
و الضرٌبة على القٌمة المضافة بما ٌتناسب
وتوفٌر الحوافز
 إعالم الصناعٌٌن وإشراكهم بالمعلومات عن
(ندوات ،ورش عمل )...أحدث برامج
التموٌل بالتعاون مع جمٌع الفرقاء
(مصرف لبنان ،كفاالت)...
 تفعٌل اإلستفادة من برامج تشجٌع
اإلستثمارات لدى إٌدال ومجلس اإلنماء
واإلعمار
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 تشجيع
الصناعات
الخضراء

 إستعمال الطاقات المتجددة
والبدٌلة وتشجٌع رفع كفاءة
الطاقة



 تشجٌع الصناعات التدوٌرٌة
recycling




 حث المؤسسات الصناعٌة
للحصول على ISO 14000
حول اإلدارة البٌئٌة وعلى ISO
 26000حول المسؤولٌة
المجتمعٌة
 التنسٌ مع وزارة البٌئة لجعل
الصناعات صدٌقة للبٌئة







 تشجٌع إستعمال األبنٌة الخضراء
و الموفرة للطاقة


إعتماد نموذج إتفاقٌة التعاون الصناعً
المتضمنة تشجٌع الصناعات الخضراء فً
 وزارات :
اإلتفاقٌات الدولٌة
البٌئة ،اإلقتصاد والتجارة،الطاقة
نشر ثقافة ترشٌد الطاقة والتوجه نحو الطاقات
والمٌاه٬
البدٌلة( ورش عمل ،ندوات ،تدرٌب ،إعالم ،التنظٌم المدنً ،وزارة المالٌة،
 المنظمات الدولٌة
إعالن)......
 معهد البحوث الصناعٌة
تفعٌل أنشطة المركز اللبنانً لإلنتاج األنظف
LCEC 
LCPC
المشاركة فً توعٌة المؤسسات الصناعٌة
(ورش عمل ،ندوات ،دورات )...حول
المواضٌع البٌئٌة
المشاركة فً األبحاث العلمٌة الصناعٌة
لترسٌخ مفهوم الصناعات الخضراء وتعمٌمه
السعً الى إقرار مشروع القانون المقدم من
وزارة البٌئة والرامً الى تعدٌل المادة 0
مكرّ ر والمادة  0من قانون ضرٌبة الدخل
العمل مع الجهات المصرفٌة والمالٌة المختلفة
للحصول على قروض مٌسرة للصناعات
واألبنٌة الصدٌقة للبٌئة
السعً لإلستفادة من هبات دولٌة متخصصة
بالحفاظ على البٌئة والطاقات البدٌلة
فرض مفهوم الصناعة الخضراء تدرٌجٌا ً
كأحد شروط منح خدمات الوزارة الى
الصناعٌٌن العاملٌن فً لبنان بدءاً بالترخٌص
الصناعً
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 تشجيع
صناعات
المعرفة
الجديدة


 تشجٌع اإلبتكار واألبحاث
والمشاركة فٌها مادٌا ً

وعملٌا ً وبشرٌا ً

 مساندة القطاعات التً
ترغب فً التقدم التكنولوجً


رعاٌة اإلبتكارات الصناعٌة

 تفعٌل التوجه البحثً فً معهد البحوث
الصناعٌة ودعمه داخلٌا ً بالنصوص
والموازنات المناسبة وخارجٌا ً باإلتفاقٌات
والهبات الالزمة
 دعم تطوٌر برنامج ب لٌراب وزارة الصناعة
وجمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن والمجلس
الوطنً للبحوث العلمٌة و الجامعات الكبرى.
 اإلستفادة من خبرات الخارج عبر اإلتفاقٌات
والتعاون العلمً وتبادل الخبرات

 تشجٌع قدرات اإلبداع
بالتنسٌ مع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة
المعنٌة والجامعات،
الجمعٌات٬النقابات ومراكز
األبحاث

 مشاركة الجامعات ومراكز األبحاث
والصناعٌٌن فً إقامة وتطوٌر مراكز البحث
العلمً المتخصص السٌما فً المجاالت
التخصصٌة التً تراها الوزارة مناسبة
كتكنولوجٌا النانو،المٌكاترونٌك ،الصناعات
الغذائٌة ،األدوٌة ،البرمجة () software
،الطاقات البدٌلة،تصنٌع المعدات واآلآلت
الصناعٌة،المنتجات التجمٌلٌة والعطور،
األعشاب الطبٌة ،الكٌمٌاء الحٌوٌة والصناعٌة
والصناعات التدوٌرٌة......

 وضع النصوص القانونٌة
التً تشجع اإلبتكار
وتطوٌرها باستمرار

 السعً إلقرار مشروع القانون الرامً الى
تعدٌل المادة  0مكرر من قانون ضرٌبة
الدخل لجهة إعفاء نفقات األبحاث والتطوٌر
من ضرٌبة الدخل
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 وزارات:
المالٌة ،وزارة التربٌة والتعلٌم
العالً،الثقافة واإلقتصاد والتجارة،
 معهد البحوث الصناعٌة٬
المجلس الوطنً للبحوث العلمٌة
 الجامعات ،المعاهد المتخصصة
 جمعٌة الصناعٌٌن(برنامج
 ،) LIRAالنقابات ،إتحاد غرف
التجارة و الصناعة والزراعة و
المنظمات الدولٌة .

 اإلعالم من
أجل
الصناعة

 تغٌٌر الثقافة المجتمعٌة والمفاهٌم
السائدة فً ما ٌتعل بالنظرة الى
الصناعة الوطنٌة

 تشجٌع إستهالك المنتجات
الصناعٌة اللبنانٌة

 التعاون مع الجامعات ،المعاهد والمدارس
لتضمٌن المناهج التعلٌمٌة ما ٌضمن زٌادة
الوعً ألهمٌة الصناعة اللبنانٌة وإستهالك
منتجاتها
 تضمٌن برامج الرحالت المدرسٌة السنوٌة
زٌارات الى المصانع

وزارات :

المالٌة ،اإلعالم ،السٌاحة،
اإلتصاالت ،الخارجٌة
والمغتربٌن ،األشغال العامة
والنقل ،التربٌة و التعلٌم العالً،
الثقافة ،اإلقتصاد والتجارة،
الشؤون اإلجتماعٌة ،الهٌئة
الناظمة لإلتصاالت.


دور النشر الكبرى ،مؤسسات
التصمٌم اإلعالنً ،وكاالت
السفر الكبرى
الجامعات ،المدارس ،المعاهد
المتخصصة ،جمعٌة
الصناعٌٌن ،برنامج ،LIRA
النقابات،
المنظمات الدولٌة،
إتحاد غرف التجارة ،الصناعة
والزراعة ،وسائل اإلعالم
المرئً والمسموع والمقروء،
البلدٌات،
السفارات والبعثات اللبنانٌة
واألجنبٌة.

 تشجٌع المصانع على زٌارة المدارس
والمعاهد والجامعات وعرض مراحل اإلنتاج
فً أفالم مصورة



 ربط إستهالك اإلنتاج المحلً
باإلنتماء الوطنً

 تنظٌم معارض صناعٌة متخصصة ،ورش
عمل ،ندوات قطاعٌة متخصصة



 إظهار و ترسٌخ العالقة المباشرة
بٌن نمو اإلنتاج الصناعً
وازدهار الوطن

 إستحداث خط ساخن مجانً فً الوزارة
بالتعاون مع الهٌئة الناظمة لالتصاالت



 إعداد كتٌبات دورٌة ووف المناسبة تتناول
معلومات وإحصاءات عن واقع الصناعة
اللبنانٌة وخطة التنمٌة -مصادر التموٌل
الصناعً -القوانٌن التً ترعى اإلستثمار فً
القطاع الصناعً -دلٌل المصانع العاملة فً
لبنان  -دلٌل تروٌجً ألهم السلع والمصانع
المنتجة لها فً لبنان ٌتم العمل على توفٌرها
الكترونٌا ً على الموقع اإللكترونً للوزارة او
بشكل أقراص
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 السعً لدى وسائل اإلعالم المحلٌة لتقدٌم
مساحات إعالمٌة مناسبة وإعالنٌة للصناعة
مجانا ً أو بأسعار رمزٌة ال سٌما تضمٌن
البرامج الصباحٌة المرئٌة والمسموعة فقرات
تروٌجٌة وتوعوٌة للمستهلك تتضمن أهم
األخبار الصناعٌة( جوائز – نجاحات)...
 تشجٌع إنتاج البرامج الوثائقٌة لتعزٌز المادة
اإلعالنٌة الصناعٌة
 تطوٌر الموقع اإللكترونً للوزارة باستمرار
وتضمٌنه مقاالت وأبحاث لتشجٌع اإلستثمار
فً القطاع الصناعً
 اإلعالن التروٌجً للمسافرٌن ووكاالت السفر
عبر اإلعالن واألشرطة اإلعالنٌة المصورة
وتوزٌع عٌنات مجانٌة على القادمٌن الى لبنان
 تخصٌص ٌوم سنوي للصناعة الوطنٌة
وتنظٌم أنشطة مالئمة للمناسبة
 تشجٌع إستعمال األماكن
العامة(مطاعم،فناد ،وسائل نقل ،محطات،
لوحات إعالنٌة )......و توجٌهها لإلعالن
عن الصناعة الوطنٌة و منتجاتها
وجودتها.
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القسم الثالث
جدول بالقوانين والمراسيم المشجعة لتنمية الصناعة اللبنانية
نوع النص وعنوانه

رقم

التاريخ

المادة

الموضوع

مالحظات

لبْٔٛ
اإلعبىح ٌٍّإٍَخ اٌٛؽٕ١خ
ٌؼّبْ اٌٛكائغ اٌَّبّ٘خ فٟ
شووخ ِغفٍخ ٌجٕبٔ١خ ِٛػٛػٙب
األٍبٍ ٟػّبْ ِقبؽو
اٌموٚع ٚاٌزٍَ١فبد اٌّّىٓ
ِٕؾٙب فٌ ٟجٕبْ ٌٍّإٍَبد
االلزظبك٠خ اٌٍجٕبٔ١خ اٌظغ١وح أٚ
اٌّزٍٛطخ اٌؾغُ

42

9111/4/42

9

٠غبى ٌٍّإٍَخ اٌٛؽٕ١خ ٌؼّبْ اٌٛكائغ ٬إٌّشأح ثّٛعت اٌّبكح
 ِٓ 94اٌمبٔ ْٛهلُ  76/42ربه٠ـ  9176/5/1اٌَّبّ٘خ٬
ٌغب٠خ ١ٍِ 45به ٌ١وح ٌجٕبٔ١خ وؾل ألظ ٬ٝف ٟهأٍّبي شووخ
ِغفٍخ ٌجٕبٔ١خ ِٛػٛػٙب األٍبٍ ٟػّبْ ِقبؽو وً لوع
طٕبػ ٟأ ٚىهاػ ٟأ١ٍٚبؽ ٟأٚؽوف ٟأ ٚرمٕ١بد ِزقظظخ
ّ٠ىٓ أْ ّٕ٠ؼ فٌ ٟجٕبْ ٌٍّإٍَبد االلزظبك٠خ اٌٍجٕبٔ١خ
اٌظغ١وح أ ٚاٌّزٍٛطخ اٌؾغُ اٌمبئّخ أ ٚاٌزٍ ٟزٕشأ ٚمٌه
ػّٓ اٌشوٚؽ اٌزبٌ١خ:
 -9أْ ال رزؼلَٔ ٜجخ اٌؼّبٔخ ٬ثأ ٞؽبي ( (%65فَّخ
ٍٚجؼ ْٛثبٌّئخ ِٓ لّ١خ اٌموٚع ٚفٛائل٘ب.
-4أْ ّٕ٠ؼ اٌموع ِٓ لجً أِ ٞظوف ػبًِ فٌ ٟجٕبْ.
-2أْ ال رزؼل ٜلّ١خ اٌموع صالصّبئخ ٍِ١ٌ ْٛ١وح ٌجٕبٔ١خ أِ ٚب
ٛ٠اىٙ٠ب ثبٌؼّالد األعٕج١خ.

ِإٌف ِٓ
ِٛ 2اك

لبٔ ْٛاإلعبىح ٌٍّإٍَخ اٌٛؽٕ١خ
ٌؼّبْ اٌٛكائغ اٌَّبّ٘خ فٟ
شووخ ِغفٍخ ٌجٕبٔ١خ ِٛػٛػٙب
األٍبٍ ٟػّبْ ِقبؽو
اٌموٚع ٚاٌزٍَ١فبد اٌّّىٓ
ِٕؾٙب فٌ ٟجٕبْ ٌٍّإٍَبد
االلزظبك٠خ اٌٍجٕبٔ١خ اٌظغ١وح
أٚاٌّزٍٛطخ اٌؾغُ

42

9111/4/42

4

ِٓ أعً رطج١ك أؽىبَ ٘نا اٌمبٔ ٬ْٛرؼزجو ِإٍَخ الزظبك٠خ ِؼ١به ئػزجبه
اٌّإٍَخ
طغ١وح أِٚزٍٛطخ اٌؾغُ وً ِإٍَخ أ ٚشووخ ال ٠زؼل ٜػلك
طغ١وح
اٌؼبٍِ ٓ١فٙ١ب أهثؼَِ ٓ١زقلِب.
أِ ٚزٍٛطخ
اٌؾغُ
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لبٔ ْٛاٌغّبهن

4222/94/95 2279

25
فموح
4
ثٕل ة

ال رشًّ اٌمّ١خ اٌغّوو١خ اٌؼٕبطو اٌزبٌ١خ:
أ .أعٛه ٔمً اٌجؼبئغ ثؼل ٚطٌٙٛب اٌٌ ٝجٕبْ
ة .اٌّظبه٠ف اٌّزؼٍمخ ثاشغبي اٌجٕبء ٚاٌزغ١ٙي ٚاٌزوو١ت
ٚاٌظ١بٔخ ٚاٌّؼٔٛخ اٌزمٕ١خ اٌز٠ ٟزُ اٌم١بَ ثٙب ثؼل
ػٍّ١خ االٍز١واك فِ ٟب فض اٌجؼبئغ اٌَّزٛهكح
وبٌزغ١ٙياد ٚا٢الد ٚاٌّؼلاد اٌظٕبػ١خ.

لٛاػل رمُ١١
اٌجؼبئغ فٟ
اٌغّون
 اٌمبِْٔٛإٌف ِٓ
ِ 221بكح

لبٔ ْٛاٌغّبهن

4222/94/95 2279

915
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فموح  9اْ ٚػغ اٌَّزٛكػبد اٌغّوو١خ ٘ٚ ٛػغ ِؼٍك
ٌٍوٍَّ٠ َٛؼ ثاكفبي اٌجؼبئغ ِإلزب ِؼفبح ِٓ اٌوٍ َٛئِب
ٌزقيٕٙ٠ب أٌٚزظٕ١ؼٙب.
فموح  2اْ َِزٛكػبد اٌزظٕ١غ َِ٘ ٟزٛكػبد طٕبػ١خ.
ئْ ِلح البِخ اٌجؼبئغ رؾلك ثَٕزٌٍَّ ٓ١زٛكع اٌؼّٚ ِٟٛثَٕخ
ٚاؽلح ٌىً ِٓ اٌَّزٛكع اٌقظٛطٚ ٟاٌَّزٛكع اٌّقظض
ٚاٌَّزٛكع اٌظٕبػٟ
ٚثٍٛغ ِل٠و اٌغّبهن اٌؼبَ اْ َّ٠ؼ ثزّل٠ل ٘نٖ اٌّ ًٙثشوؽ
اْ رى ْٛاٌجؼبئغ اٌَّزٛكػخ ِؾفٛظخ ف ٟؽبٌخ ع١لح.

اٌَّزٛكػبد
اٌغّوو١خ
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اٌَّزٛكػبد اٌظٕبػ١خ ٘ٚ ٟػغ عّووَّ٠ ٟؼ ثّٛعجٗ
ثمجٛي اٌّٛاك ٚاٌٍَغ اٌز ٟرَزٛهك٘ب اٌّظبٔغ اٌٛؽٕ١خ ٚاٌّؼٕ١خ
ِٓ لجً اكاهح اٌغّبهنِ ٬ؼفبح ِإلزب ِٓ اٌوٍ ٬َٛالٍزؼّبٌٙب
ف ٟرظٕ١غ ِٕزغبرٙب.

لبٔ ْٛاٌغّبهن
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 .9ئْ اٌٍَغ اٌلافٍخ ئٌ ٝاٌَّزٛكػبد اٌظٕبػ١خ ٠غت
رظٕ١ؼٙبٚ ٬ال ّ٠ىٓ ِجلئ١ب ئػبكح رظل٠و٘ب أ ٚؽوؽٙب فٟ
االٍزٙالن أٚ ٚػؼٙب فَِ ٟزٛكع ػّ ِٟٛأ ٚفِٕ ٟطمخ ؽوح
اٌَّزٛكع.
ئٌٝ
اٌلفٛي
ٌلٜ
ثؾبٌزٙب
ئال أٗ ّ٠ىٓ ٌّل٠و اٌغّبهن اٌؼبَ ٬ألٍجبة ِجوهح ٬اٌزغبٚى
ػٓ ِٛعت اٌزظٕ١غ ٚئعواء اٌزَل٠ل ثبٌؾبٌخ اٌز ٟكفٍذ فٙ١ب
اٌجؼبػخ ئٌ ٝاٌَّزٛكع.
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اٌَّزٛكػبد
اٌغّوو١خ

اٌَّزٛكع
اٌظٕبػٟ
ِٓ اٌّبكح
 424ؽزٝ
اٌّبكح 429

 .4رطجك ػٍ ٝاٌٍَغ اٌّمجٌٛخ ف ٟاٌَّزٛكػبد اٌظٕبػ١خ
ٚػٍ ٝاٌّمبطخ ِٕٚزغبد اٌزمبص ٬األطٛي مارٙب اٌّطجمخ فٟ
ٚػغ االكفبي اٌّإلذ ِغ ِواػبح اٌشوٚؽ اٌقبطخ اٌّجٕ١خ
أكٔبٖ.
٠ .2ؾلك ِل٠و اٌغّبهن اٌؼبَ اٌشوٚؽ اٌالىِخ ٌؼّبْ اٌوٍَٛ
ف ٟاٌَّزٛكػبد اٌظٕبػ١خّ٠ٚ ٬ىٕٗ االوزفبء ثزؼٙلاد اٚ
وفبالد شقظ١خ اٚرغبه٠خ.
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 .9ػٍ ٝاٌّإٍَخ اٌظٕبػ١خ اٌواغجخ ف ٟاالٍزفبكح ِٓ ٚػغ
اٌَّزٛكع اٌظٕبػ ٟاْ رملَ ؽٍجب اٌ ٝاٌّغٌٍ االػٍٝ
ٌٍغّبهن رؾلك فِ ٗ١ىبْ اٌّإٍَخ ٛٔٚع اٌٍَغ اٌّواك اكفبٌٙب
ٚاٌؼًّ اٌن١ٍ ٞغو ٞػٍٙ١ب ِٚقزٍف األطٕبف اٌزٍ ٟزلفً
ف ٟاٌزظٕ١غ ٚؽبٌخ اٌٍَغ ثؼل اٌزظٕ١غ ٬ػٍ ٝاْ ٠وفك اٌطٍت
ثافبكح ِٓ ٚىاهح اٌظٕبػخ رضجذ طفخ اٌّإٍَخ اٌظٕبػ١خ٬
ٚونٌه َٔقخ ػٓ اٌّ١يأ١خ اٌؼبِخ ٚػٓ رظو٠ؼ ػو٠جخ اٌلفً
ػٓ إٌَخ اٌَبثمخ.
٠.4جذ اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝغّبهن ثبٌطٍت فالي ٍِٙخ شٙو
ٚاؽل ِٓ ربه٠ـ رملّٕ٠ٚ ّٗ٠ؼ ٚػغ اٌَّزٛكع اٌظٕبػٟ
ثمواه ِٕٗ ثؼل اٍزطالع هأِ ٞل٠و٠خ اٌغّبهن اٌؼبِخ٠ ٬ؾلك
فٛٔ ٗ١ع اٌٍَغ اٌّمجٌٛخ ٌالٍزفبكح ِٕٗٚ ٬ػٕل االلزؼبء وّ١برٙب
اٌز ٟال ٠غٛى اْ رزغبٚى  ِٓ% 52ؽغُ اػّبي اٌَّزف١ل ٬وّب
٠ؾلك اٌغؼبالد اٌّزورجخ.
 .2ؽلك اٌّغٌٍ اٌّنوٛه شوٚؽ اٌزطج١ك اٌؼٌٍّٛ ٟػغ
اٌَّزٛكع اٌظٕبػ ٬ٟثؼل ئٍزطالع هأِ ٞل٠و اٌغّبهن اٌؼبَ.
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اٌَّزٛكع
اٌظٕبػٟ
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ّ٠.9ىٓ أشبء ِٕبؽك ؽوح طٕبػ١خ ا ٚرغبه٠خ ثزقظ١ض
اعياء ِٓ اٌّوافئ ٚاالِىٕخ اٌلافٍ١خ ٚاػزجبه٘ب فبهط إٌّطمخ
اٌغّوو١خ.

ئٔشبء ِٕبؽك
ؽوح طٕبػ١خ
ِٓ اٌّبكح 424
اٌ ٝاٌّبكح 479
 رؾلك اٌّبكح 421اٌّٛاك
اٌّؾظو اكفبٌٙب
اٌ ٝإٌّبؽك
اٌؾوح وبٌّٛاك
اٌّقبٌفخ ٌٍٕظبَ
اٌؼبَ٬
اٌّٛاك إٌزٕخ
اٚاٌٍّزٙجخ/
أٍٍؾخ ؽوث١خ
ٚمفبئو/
ِقلهاد
ِٚإصواد ػمٍ١خ
ئال أٔٗ ّ٠ىٓ
اكفبي اٌّٛاك
اٌّؾزىوح ػّٓ
شوٚؽ ّ٠ +ىٓ
ئٍز١واك اٌّٛاك
اٌقطوح اٌالىِخ
ٌٍزظٕ١غ

رطجك ف ٟاألٍٛاق اٌؾوح عّ١غ االؽىبَ اٌقبطخ ثبٌّٕبؽك
اٌؾوح ٌغٙخ :
اإلػفبء ِٓ اٌوٍٚ َٛاٌؼوائت.اٌجؼبئغ إٌّّٛع ئكفبٌٙب.ؽظو اٍزٙالن اٌجؼبئغ فٙ١ب.اٌزشو٠غ اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚونٌه األٔظّخاٌّزؼٍمخ ثؼالِبد ا ٚكالالد اٌّظٕغ اٚاٌّزغو ا ٚإٌّشأ.
-لّغ اٌّقبٌفبد.

ئٔشبء اٍٛاق
ؽوح
ِٓ اٌّبكح
 474اٌٝ
اٌّبكح 477

 .4فِ ٟب ػلا اٌؾبالد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبكح ِٓ 421
لبٔ ْٛاٌغّبهن ٬رمجً ف ٟإٌّبؽك اٌؾوح عّ١غ أٛاع اٌجؼبئغ٬
ِٓ ِٕشأ اعٕج ٟاٚ ٚؽٕٚ ٬ٟال رقؼغ ػٕل اكفبٌٙب ٚالبِزٙب
ٚرظل٠و٘ب ٚاػبكح رظل٠و٘ب ٌٍوٍ َٛاٌغّوو١خ ٚاٌوٍَٛ
ٚاٌؼوائت األفو ٜغ١و اٌز ٟرىِٛ ْٛػٛػخ ٌّظٍؾخ اٌ١ٙئخ
اٌَّزضّوح ٌٍّٕبؽك اٌؾوح .وّب ال رقؼغ أل ٞلٛ١ك اكاه٠خ فٟ
ؽبي افواعٙب اٌ ٝغ١و إٌّطمخ اٌغّوو١خ.
 .2ال رفوع ا٠خ ٍِٙخ وبٔذ فّ١ب ٠قزض ثّلح البِخ اٌجؼبئغ
ف ٟإٌّبؽك اٌؾوح.
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ّ٠ .9ىٓ هك اٌوٍ َٛاٌغّوو١خ ٍٛٚا٘ب ِٓ اٌوٍٚ َٛاٌؼوائت
األفو ٜإٌّٛؽ رؾظٍٙ١ب ثبكاهح اٌغّبهن ٬اٌَّزٛفبح ػٕل
االكفبي ٬ػٓ ِقزٍف أٛاع اٌجؼبئغ شوؽ اْ ال ٠ىٌٙ ْٛب
اطٕبف ِّبصٍخ ف ٟإٌّزغبد اٌيهاػ١خ ا ٚاٌظٕبػ١خ اٌٛؽٕ١خ٬
اال اما صجذ ِٕشإ٘ب األعٕج ٟثظٛهح غ١و لبثٍخ ٌٍشه.
٠.4ؼٍك هك اٌوٍ َٛػٓ ٘نٖ اٌجؼبئغ ٬ػٍ ٝرٛفو اٌشوٚؽ
اٌزبٌ١خ:
أ -اْ رى ْٛثبل١خ ف ٟغالفبرٙب األطٍ١خ ٬اال اما وبٔذ ِٓ
االٔٛاع اٌز ٟرَزٛهك ثل ْٚغالفبد ف١شزوؽ ثمبؤ٘ب ف ٟؽبٌزٙب
األطٍ١خ ٌل ٜاالٍز١واك.
ة -اْ ٠ؼبك رظل٠و٘ب ػٍ٠ ٝل َِزٛهك٘ب األطٍٔ ٟفَٗ.
ط -اْ ال ٠ى ْٛلل أمؼ ٝػٍ ٝربه٠ـ اٍز١واك٘ب اوضو ِٓ
صالس ٍٕٛاد.
.2رقؼغ اٌمّ١خ اٌّظوػ ثٙب ٌل ٜاػبكح رظل٠و ٘نٖ اٌجؼبئغ٬
ٌمٛاػل اٌزم ُ١١إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌفظً اٌقبٌِ ِٓ اٌجبة
األٚي ِٓ ٘نا اٌمبٔ ٬ْٛػٍ ٝاْ ال رزغبٚى وؾل الظ ٝاٌمّ١خ
اٌّمجٌٛخ ِٓ اٌغّبهن ٌل ٜاٌزظو٠ؼ ػٕٙب ف ٟث١بْ االٍز١واك.
.2روك اٌوٍ َٛػٓ ٘نٖ اٌجؼبئغ ػٍ ٝاٍبً اٌزؼو٠فخ اٌز ٟوبْ
ِؼّٛال ثٙب ثزبه٠ـ اٍز١واك٘بِ ٬ب ٌُ رىٓ ٘نٖ اٌجؼبئغ لل
افؼؼذ ٌزؼو٠فخ اكٔ ٝثزبه٠ـ اػبكح اٌزظل٠و ٬فزوك اٌوٍَٛ
ؽٕ١ئن ػٍ ٝاٍبً ٘نٖ اٌزؼو٠فخ األف١وح اٌّقفظخ.
 -5ال رَزف١ل ِٓ اٍزوكاك اٌوٍ َٛاٌجؼبئغ اٌز ٟافؼؼذ
ٌٍوٌٍ َٛل ٜاٍز١واك٘ب ٚاطجؾذ ِؼفبح ِٕٙب ثزبه٠ـ اػبكح
اٌزظل٠و.
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ّ٠ىٓ هك اٌوٍ َٛاٌَّزٛفبح ػٕل االٍز١واك ٚػّٓ اٌشوٚؽ ِؼلاد ٚآالد
اٌز٠ ٟؾلك٘ب اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝغّبهن ٬ثؼل اٍزطالع هإِٔ ٞظّخ األُِ
اٌّزؾلح
ِل٠و اٌغّبهن اٌؼبَ ٬ػٓ اٌّؼلاد ٚا٢الد ٚاٌؾبع١بد اٌزٟ
رجزبػٙب ِٕظّخ األُِ اٌّزؾلح ٚاألعٙيح اٌزبثؼخ ٌٙب ِٓ ٬اٌَٛق
اٌّؾٍ١خ اٌٍجٕبٔ١خٚ ٬اٌز٠ ٟضجذ أٙب َِزٛهكح ثظٛهح ٔظبِ١خ
ِٚلفٛػخ ػٕٙب اٌوٍ َٛاٌغّوو١خ.
.9رقؼغ عّ١غ اٌجؼبئغ اٌَّزٛهكح اٌٌ ٝجٕبْ ٌوٍُ
عّوو ٟؽلٖ األكٔ ِٓ %5 ٝاٌمّ١خ.رَزضٕ ِٓ ٝأؽىبَ
اٌفموح (ٚ )9رقؼغ ٌإلػفبء اٌىبًِ:
 اٌٍَغ اٌٛاهكح ٌٍغٙبد اٌّنوٛهح ف ٟاٌّٛاك 416ٚ 417 222ٚ 411ٚ 412ٚأ ٚرٍه اٌّشٌّٛخ ثبٌّٛاك 294
٘ ِٓ 291ٚ 292ٚ 296ٚ 297ٚنا اٌمبٔ.ْٛ
ٚونٌه اٌّشٌّٛخ ثبٌّبكح  ِٓ 992لبٔ ْٛإٌمل ٚاٌزٍَ١ف.
اٌٙجبد اٌٛاهكح ٌالكاهد اٌؼبِخ ٚاٌّإٍَبد اٌؼبِخٚاٌجٍل٠بد.
.2رَزضٕ ِٓ ٝاؽىبَ اٌفموح (٘ ِٓ )9نٖ اٌّبكح ٚرَزف١ل ِٓ
االػفبء اٌىبًِ ا ِٓ ٚاالػفبء اٌغيئ ٟثّؼلي ٠مً ػٓ اٌؾل
اػالٖ:
األكٔٝ
اٌٍَغ اٌز ٟرمؼ ٟاؽىبَ االرفبل١بد اٌّؼمٛكح ثٌ ٓ١جٕبْٚثؼغ اٌّإٍَبد األعٕج١خ ٚونٌه االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ
اٌضٕبئ١خ ا ٚاٌغّبػ١خ اٌّؼمٛكح ثٌ ٓ١جٕبْ ٍٚبئو األؽواف٬
ػٍ ٝافبكرٙب ِٓ االػفبء اٌىبًِ ا ِٓ ٚاالػفبء اٌغيئٟ
ٌّؼلي ٠مً ػٓ اٌؾل األكٔ ٝاػالٖ.
اٌٍَغ اٌّمزؤخ ثبالػفبء ا ٚثّؼلي ٠مً ػٓ اٌؾل األكٔٝاػالٖ ف ٟرؼو٠فخ اٌوٍ َٛاٌغّوو١خ.
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رشغ١غ االٍزضّبهاد فٌ ٟجٕبْ
(ِإٍَخ ػبِخ رورجؾ ثوئٌ١
ِغٌٍ اٌٛىهاء اٌنّ٠ ٞبهً
ٍٍطخ اٌٛطب٠خ ػٍٙ١ب)
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رشغ١غ االٍزضّبهاد فٌ ٟجٕبْ
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************

رز ٌٝٛاٌّإٍَخ اٌّٙبَ اٌزبٌ١خ:
 -9الزواػ إٌظٛص اٌالىِخ ٌزطج١ك أؽىبَ ٘نا اٌمبٔ.ْٛ
 -4اٌّٛافمخ ٬ثمواه ٠ظله ػٓ ِغٌٍ اإلكاهح ٬ػٍ ٝئفؼبع
ِشوٚع ِؼ ٓ١ألؽىبَ ٘نا اٌمبٔ.ْٛ
 -2رٍم ٟؽٍجبد اإلعبىاد ٚاٌّٛافمبد ٚاٌزواف١ض اإلكاه٠خ
ػٍ ٝافزالف أٔٛاػٙب اٌّزؼٍمخ ثبٌّشبه٠غ اٌقبػؼخ ٌٙنا
اٌمبٔٚ ْٛكهاٍزٙب ِٓ إٌٛاؽ ٟاٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌزمٕ١خ ٚإٌٙلٍ١خ
ٚاٌفٕ١خ ٚئػلاك اٌزمبه٠و ثشأٔٙب.
 -2رؾً اٌّإٍَخ ؽظوا فّ١ب فض اٌّشبه٠غ اٌقبػؼخ
ألؽىبَ ٘نا اٌمبِٔ ْٛؾً عّ١غ اإلكاهاد اٌؼبِخ
ٚاٌّإٍَبد اٌؼبِخ ٚاٌجٍل٠بد فِٕ ٟؼ اٌزواف١ض اإلكاه٠خ
ٚاإلعبىاد اٌٛاعجخ ثبٍزضٕبء رٍه اٌز٠ ٟؼٛك ِٕؾٙب ٌّغٌٍ
اٌٛىهاءٚ ٬مٌه ِغ ِواػبح اٌمٛأ ٓ١اٌّوػ١خ اٌّزؼٍمخ ثزٕظُ١
إٌّبؽك )ٚ (Zoningؽّب٠خ اٌج١ئخ.
فالفب ألٔ ٞض آفو ٬ػٍ ٝوً ِٓ اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝزٕظُ١
اٌّلٔ ٟأٚاٌٍغبْ اٌفٕ١خ ؽ١ش ٛ٠عت اٌمبٔ ْٛمٌه ٬ئثلاء اٌوأٞ
ف ٟاٌمؼ١خ اٌز ٟرؼوػٙب اٌّإٍَخ فالي ِلح فَّخ ػشو
ِٛ٠ب ِٓ ربه٠ـ اٍزالِٙب ٚئال اػزجو ِٛافمب ػٍٙ١ب ػّٕب.
أِب ثبٌَٕجخ ٌٍجٍل٠بد ف١ؼوع األِو ػٍٙ١ب إلثلاء اٌوأ ٞؽٛي
اٌزوف١ض ثالبِخ ِشوٚع ِؼ ٓ١فٔ ٟطبق اٌجٍل٠خٚ ٬ف ٟؽبي
اٌقالف ث ٓ١اٌّإٍَخ ٚئؽل ٜاٌجٍل٠بد ؽٛي ئلبِخ ٘نا
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IDAL
ِإٌف ِٓ 44
ِبكح

اٌّشوٚع فٔ ٟطبلٙب ٠وفغ األِو ئٌِ ٝغٌٍ اٌٛىهاء الرقبم
اٌمواه إٌّبٍت.
 -5رؾؼ١و ٚئػلاك اٌلهٚ ًٚاألثؾبس ٚاٌٛصبئك ٚاإلؽظبءاد
ٚااللزواؽبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕبؿ االٍزضّبه ٞفٌ ٟجٕبْ
ِٚغبالد االٍزضّبه فِ ٟقزٍف اٌمطبػبد.
 -7رأِ ٓ١اٌّؼٍِٛبد االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚاٌظٕبػ١خ
ٍٛٚا٘ب اٌز ٟرَبػل اٌَّزضّوٌ ِٓ ٓ٠جٕبْ ٚاٌقبهط ػٍٝ
رٛظ١ف أِٛاٌ ُٙفِ ٟقزٍف اٌمطبػبد ٚمٌه ِغبٔب أٌ ٚمبء
ثلالد ٚاشزواوبد ِؾلكح.
-6اٍزطالع فوص ِٚغبالد االٍزضّبه فٌ ٟجٕبْ ٚئعواء
اٌلهاٍبد ثشأٔٙب ٚري٠ٚل اٌغ١و ثٙب ِغبٔب أٌ ٚمبء ثلالد
ٚاشزواوبد ِؾلكح.
ٚ -2ػغ ثؤبِظ ئػالِٚ ٟرٕظ ُ١اٌؾّالد اٌلػبئ١خ ٚرظُّ١
ٚؽجغ ٚئٔزبط ٚرٛى٠غ ِٕشٛهاد ِٛٚاك كػبئ١خ رٙلف ئٌٝ
رشغ١غ ٚرٛع ٗ١اٌَّزضّو ٓ٠اٌٍجٕبٔ ٓ١١اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌقبهط
ٚاٌَّزضّو ٓ٠اٌؼوة ٚاألعبٔت ٌزٛظ١ف أِٛاٌ ُٙفٌ ٟجٕبْ.
 -1اٌَّبػلح ف ٟكػُ ٚرو٠ٚظ ٚرَ٠ٛك إٌّزغبد اٌٍجٕبٔ١خ ال
ٍّ١ب اٌيهاػ١خ ٚاٌّٛاك اٌز ٟرَزؼًّ ف ٟاٌزظٕ١غ اٌغنائٟ
فٌ ٟجٕبْ ِٕٚزٛعبد اٌزظٕ١غ اٌيهاػ ٟاٌٍجٕبٔٚ ٟمٌه ثٕبء
ٌمواه ٠ظله ػٓ ِغٌٍ اٌٛىهاء ثٕبء ػٍ ٝالزواػ هئٌ١
ِغٌٍ اٌٛىهاء.
 -92اٌَّبّ٘خ ف ٟهأٍّبي شووبد ِغفٍخ ف ٟؽمً اإلػالَ /ٚ
أ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ أِ ٚؼٕ١خ ثزٛػ١ت  /ٚأ ٚرغّ١غ  /ٚأ ٚئٔزبط
 /ٚأ ٚرظٕ١غ  /ٚأ ٚرؾ ً٠ٛإٌّزغبد اٌيهاػ١خ  /ٚأٚ
اٌظٕبػ١خ  /ٚأ ٚاٌؾٛ١أ١خ ٚغ١و٘ب ِٓ إٌّزغبد اٌٍجٕبٔ١خ٬
ػٕلِب رشزوؽ اٌّإٍَبد اٌل١ٌٚخ ِشبهوخ اٌلٌٚخ فِ ٟضً ٘نٖ
اٌّشبه٠غٚ ٬مٌه ثّٛعت ِوٍ٠ َٛزقن فِ ٟغٌٍ اٌٛىهاء
ثٕبء ػٍ ٝالزواػ هئِ ٌ١غٌٍ اٌٛىهاء.
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 -99ئػطبء ؽٛافي ِبٌ١خ أ ٚاٌَّبّ٘خ ف ٟهأٍّبي شووبد
ِغفٍخ ِؼٕ١خ ثاكاهح ٚرٕظِ ُ١ؼبهع ٔٚلٚاد فٌ ٟجٕبْ
ٚاٌقبهط فبطخ ثزؾف١ي اٌَ١بؽخ ٚثبٌّٛاك ٚاٌٍَغ اٌيهاػ١خ
 /ٚأ ٚاٌظٕبػ١خ  /ٚأٚاٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚغ١و٘ب اٌٍجٕبٔ١خ إٌّشأ٬
ٚمٌه ثبٌزؼبِ ْٚغ اإلكاهاد اٌوٍّ١خ اٌّؼٕ١خ ٚاٌ١ٙئبد
االلزظبك٠خ ٚاٌشووبد اٌقبطخ ثٙلف رَ٠ٛك إٌّزغبد
اٌٍجٕبٔ١خ ٚرظل٠و٘بٚ ٬اٌَّبّ٘خ ثزٕظ ُ١كٚهاد رله٠ج١خ
ٌَّبػلح اٌشووبد اٌَّزضّوح ػٍ ٝرط٠ٛو ئٔزبعٙب ٌّالءِخ
ِزطٍجبد ٚؽبعبد األٍٛاق اٌقبهع١خ ثغ١خ رَ ً١ٙرظل٠و
إٌّزغبد اٌٍجٕبٔ١خٚ ٬مٌه ثّٛعت لواه ٠ظله ػٓ ِغٌٍ
اٌٛىهاء ٬ثٕبء ػٍ ٝالزواػ هئِ ٌ١غٌٍ اٌٛىهاء.
 - 94اٌَّبّ٘خ ف ٟهأٍّبي شووبد ِغفٍخ ٌزأٍٚ ٌ١ئكاهح
ؽبػٕبد )ٌ (Incubatorsلػُ أطؾبة االثزىبهاد فٟ
ِ١بك ٓ٠اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ٚاالرظبالد ٚاٌمطبػبد
األفوٚ ٜمٌه ثّٛعت ِوٍ٠ َٛزقن فِ ٟغٌٍ اٌٛىهاء ثٕبء
ػٍ ٝالزواػ هئِ ٌ١غٌٍ اٌٛىهاء.
لبْٔٛ
اٌؼو٠جخ ػٍ ٝاٌمّ١خ اٌّؼبفخ
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اٌٍّيِ ْٛثبٌؼو٠جخ:
 - 9كافً األهاػ ٟاٌٍجٕبٔ١خ:
رزٛعت اٌؼو٠جخ ػٍ ٝاٌقبػغ ٌٙب ٚفمب ألؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ
ٚػٍ ٝفٍفبئٗ اٌمبٔ ٓ١١ٔٛشوؽ اْ رى ْٛػٍّ١بد رٍَ ُ١األِٛاي
ٚرمل ُ٠اٌقلِبد اٌز٠ ٟم َٛثٙب فبػؼخ ٌٍؼو٠جخ.
ػّال ثأؽىبَ اٌفموح ( ِٓ )9اٌّبكح ٘ ِٓ22نا اٌمبٔ ٬ْٛرزٛعت
اٌؼو٠جخ ػٍِّ ٝضً اٌشقض غ١و اٌّم ُ١فٌ ٟجٕبْ اٌّؼٚ ٓ١فمب
ٌٙنا اٌمبٔ ٬ْٛا ٚػٍ ٝاٌشقض اٌّزؼبًِ ِؼٗ ف ٟؽبي ٌُ ٠زُ
رؼ.ٕٗ١١
ػّال ثأؽىبَ اٌفموح ( ِٓ )4اٌّبكح ٘ ِٓ 22نا اٌمبٔ٬ْٛ
رزٛعت اٌؼو٠جخ ػٍ ٝاٌشقض اٌّم ُ١فٌ ٟجٕبْ اٌنَ٠ ٞزؼًّ
ف ٗ١فلِخ اوزَجٙب ِٓ فبهط األهاػ ٟاٌٍجٕبٔ١خ.
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 - 4ػٕل االٍز١واك:
رزٛعت اٌؼو٠جخ ػٍ ٝاٌَّزٛهك ا ٚػٍِّ ٝضٍٗ ٚفمب ألؽىبَ
اٌزشو٠ؼبد اٌغّوو١خ إٌبفنح.
لبْٔٛ
اٌؼو٠جخ ػٍ ٝاٌمّ١خ اٌّؼبفخ

973
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اٌّٛعجبد اٌّفوٚػخ ػٕل االٍز١واك:
رطجك ػٍ ٝاٌزظو٠ؼ ػٓ اٌؼو٠جخ ػٕل االٍز١واك ٬إٌّبمط
ٚاألطٛي مارٙب إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌزشو٠غ اٌغّوو.ٟ
رإك ٜاٌؼو٠جخ ػٕل ٚػغ اٌٍَغ ف ٟاالٍزٙالن اٌّؾٍٚ ٬ٟفمب
ٌإلعواءاد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌزشو٠غ اٌغّوو.ٟ

رّل٠ل اٌؼًّ ثبٌمبٔ ْٛهلُ 926
ربه٠ـ 9111/92/41

592

4222/6/97

9

ّ٠لك اٌؼًّ ثبٌمبٔ ْٛهلُ  926ربه٠ـ  9111/92/41اٌمبػٟ
ثزّل٠ل اٌؼًّ ثبٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ  946ربه٠ـ
 9166/7/22اٌّزؼٍك ثٛػغ أؽىبَ فبطخ رزؼٍك ثاػطبء
اٌؼوٚع اٌّملِخ ف ٟإٌّبلظبد اٌؼّ١ِٛخ ٌٍَغ ِظٕٛػخ فٟ
ٌجٕبْ أفؼٍ١خ ثَٕجخ  %95ػٓ اٌؼوٚع اٌّملِخ ٌٍَغ أعٕج١خ
ٚمٌه ٌّلح أهثغ ٍٕٛاد عل٠لح.

رّل٠ل اٌؼًّ ثبٌمبٔ ْٛهلُ 926
ربه٠ـ 9111/92/41

592

4222/6/97

4

ٕ٠شو ٘نا اٌمبٔ ْٛف ٟاٌغو٠دلح اٌوٍدّ١خ ٠ٚؼّدً ثدٗ اػزجدبها ِدٓ أزِ ٝٙفؼٌٗٛ
ثزبه٠ـ
4224/7/7
4227/7/7
ئلزواػ
ئطلاه لبْٔٛ
عل٠ل ِٓ كْٚ
ِلح ىِٕ١خ
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9

٠طجك ٘نا اٌمبٔ ْٛػٍ ٝاٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ اٌل١ٌٚخ اٌز ٟؽّب٠خ االٔزبط
اٌٛؽٕٟ
رَجت ػوها ا ٚرٙلك ثٛلٛع ػوه ٌٍظٕبػخ ا ٚاٌيهاػخ
اٌّؾٍ١خ اٌمبئّخ فٌ ٟجٕبْ ٬ا ٚرإفو ف ٟل١بَ طٕبػخ ا ٚىهاػخ
ِؾٍ١خ ل١ل االٔشبءٚ ٬رؾل٠لا ػٍ ٝؽبالد االغواق ٚؽبالد
اٌلػُ اٌز ٟرّٕؾٙب ؽىِٛبد اٌغٙبد اٌّظلهح ٌّٕزظ ىهاػٟ
ا ٚطٕبػِ ٟؼ ٓ١اٌٌ ٝجٕبْ.
وّب ٠طجك ٘نا اٌمبٔ ْٛػٍ ٝؽبالد اٌزيا٠ل ف ٟاٌٛاهكاد اٌزٟ
رَجت ػوها ثبٌغب ٌٍظٕبػخ اٚاٌيهاػخ اٌّؾٍ١خ فٌ ٟجٕبْ ٬اٚ
رٙلك ثٛلٛػٗ ٚاٌز ٟرَززجغ فوع رلاث١و ٚلبئ١خ.

لبٔ ْٛؽّب٠خ االٔزبط اٌٛؽٕٟ

4227/94/2

لبٔ ْٛؽّب٠خ االٔزبط اٌٛؽٕٟ

4227/94/2

2

ؽّب٠خ االٔزبط
رزأٌف ٘١ئخ اٌزؾم١ك ِٓ ِل٠و ػبَ ٚىاهح االلزظبك ٚاٌزغبهح
اٌٛؽٕٟ
َِٕمبِٚ ٬ل٠و ػبَ ٚىاهح اٌظٕبػخ ِٚل٠و ػبَ ٚىاهح اٌيهاػخ
ِٚل٠و ػبَ اٌغّبهن.
٠ؼب ْٚاٌ١ٙئخ افزظبط ْٛ١ف ٟاٌزغبهح ِٓ اٌؼبٍِ ٓ١فٚ ٟىاهح
االلزظبك ٚاٌزغبهح ٠ٚغٛى ٌٙب االٍزؼبٔخ ثبفزظبطِٓ ٓ١١
اٌٛىاهاد اٌّؼٕ١خ ٚثقجواء فِ ٟغبالد االؽظبء ٚاٌّؾبٍجخ
ٚاٌشإ ْٚاٌمبٔ١ٔٛخ ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبيٚ ٬مٌه ؽَت ِب رمزؼٗ١
وً شى ٜٛػٍ ٝؽلح ٬ػٍ ٝاْ رؾلك ثلالد ارؼبة اٌقجواء
ثّٛعت لواه ٠ظله ػٓ ٚىاهح االلزظبك ٚاٌزغبهح.

لبٔ ْٛؽّب٠خ االٔزبط اٌٛؽٕٟ

4227/94/2

7

ؽّب٠خ االٔزبط
اٌٛؽٕٟ

(اٌغبء اٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ 29
رــــبه٠ـــــ 9176 /2 /5
اٌّزؼٍك ثّىبفؾخ االغواق)

٠غٛى ٬ثٕبء ػٍ ٝرٛط١خ ِٓ ٘١ئخ اٌزؾم١كٚ ٬ثمواه ِٓ ٚى٠و
االلزظبك ٚاٌزغبهح ٬فوع اعواءاد ِإلزخ اما ِب رٛطٍذ
٘١ئخ اٌزؾم١ك ٬لجً طلٚه اٌمواه ثبٌزؾل٠ل إٌٙبئ ٬ٟاٌ ٝرؾل٠ل
ا ٌٟٚا٠غبثٌٛ ٟعٛك االغواق ا ٚاٌلػُ ا ٚاٌزيا٠ل فٟ
اٌٛاهكادٚ ٬اٌؼوه اٌالؽك ثبٌظٕبػخ ا ٚاٌيهاػخ اٌّؾٍ١خ اما
رج ٓ١اْ ِٓ شأْ ٘نٖ االعواءاد ِٕغ ؽلٚس اٌؼوه اصٕبء
اٌزؾم١ك .رَزٛف ٝاٌوٍ َٛاٌّفوٚػخ اٍزٕبكا ٌمواه ٚى٠و
االلزظبك ٚاٌزغبهح رإِٔ١ب٠ٚ ٬جٍغ اٌّغٌٍ االػٌٍٍ ٝغّبهن
ٌزٕف١ن اٌمواه ٠ٚظلق ػٍ ٝاٌمواه ِٓ لجً ِغٌٍ اٌٛىهاء.
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ٚرجم ٝاٌوٍِ َٛإلزخ ٌؾ ٓ١طلٚه اٌمواه إٌٙبئٚ ٟفمب ٌٍّبكح
اٌضبِٕخ ِٓ ٘نا اٌمبٔ ْٛػٍ ٝاْ ال رزغبٚى ٘نٖ اٌّلح االهثؼخ
اشٙو.
٠غٛى ٌ١ٙئخ اٌزؾم١ك الزواػ رؼٙلاد اٍؼبه ٬اما ِب هأد اْ
فطو اٌؼوه اوضو اؽزّبال ف ٟؽبي اٍزّود ٚاهكاد االغواق
ا ٚاٌلػُ ٬ك ْٚاْ ٠ىٌٙ ْٛب اهغبَ ا ٞؽىِٛخ اِ ٚظله ػٍٝ
لجٌٙٛب.
٠غٛى ٌّظله ٞإٌّزظ ِٛػٛع اٌزؾم١ك ف ٟؽبالد االغواق
اٌّٚظله ٞإٌّزظ ِٛػٛع اٌزؾم١ك ٌٚؾىِٛبد اٌلٚي
اٌّظلهح ف ٟؽبالد اٌلػُ ٬شوؽ ِٛافمخ ؽىِٛبر ٬ُٙاٌزملَ ِٓ
٘١ئخ اٌزؾم١ك ثزؼٙلاد اٍؼبه٠ ٬زؼٙل ْٚثّٛعجٙب ثي٠بكح اٍؼبه
طبكهار ُٙاٌٌ ٝجٕبْ ثّب ٠ؾمك اىاٌخ ٘بِش االغواق ا ٚاٌلػُ
اٌن ٞرُ اؽزَبثٗ ٚفمب ٌٍزؾل٠ل اال.ٌٟٚ
ِوٍ َٛئشزواػٟ
لبٔ ْٛػو٠جخ اٌلفً

922

9151/7/94

5
ِىوه

أٚال٠ -غٛى ٌٍّإٍَبد اٌظٕبػ١خ أْ رغط ٟثغيء ِؼِٓ ٓ١
أهثبؽٙب إٌَ٠ٛخ اٌظبف١خ اٌّجبٌغ اٌز ٟرقظظٙب اػزجبها
ِٓ ٍٕخ ٌ 9122زٛظ١فبرٙب اٌنار١خ ٚمٌه ػّٓ اٌشوٚؽ
اٌزبٌ١خ:
٠ -9غت أْ ٠زُ اٌزٛظ١ف ِٓ أعً رؾم١ك أ ِٓ ٞاٌغب٠بد
اٌزبٌ١خ:
أ -ئلبِخ رغ١ٙياد طٕبػ١خ عل٠لح ِٓ شأٔٙب ى٠بكح ؽبلخ
اٌّإٍَخ اإلٔزبع١خ ٔٛػب أ ٚوّ١خ ٚال ٠ؼزل ثبٌزٛظ١ف اٌنٞ
٠غو ٞف ٟرغ١ٙياد أ ٚئٔشبءاد ماد ؽبثغ ِإلذ وبٌزٟ
رمبَ ِٓ أعً ٚهشخ ِؼٕ١خ ٚريٚي ثيٚاٌٙبٚ ٬ال فِ ٟؼلاد
ٌٛٚاىَ َِزٛهكح ف ٟظً ٔظبَ اإلكفبي اٌّإلذ.
ة -ثٕبء َِبوٓ إلٛ٠اء اٌَّزقلِٚ ٓ١األعواء اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
اٌّإٍَخ ٚفمب ألؽىبَ لبٔ ْٛاإلٍىبْ ٚاألٔظّخ إٌّجضمخ ػٕٗ
شوؽ:
-أْ رجم ٝاٌَّبوٓ ٍِىب ٌٍّإٍَخ ِلح ال رمً ػٓ ٍٕ 94خ.
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ِإٌف ِٓ
ِ 944بكح

أْ ال رَزؼًّ ف ٟأٚ ٞلذ ٌغ١و اٌغب٠خ اٌّؼلح ٌٙب.أْ ال ٠زغبٚى ثلي اٌَىٓ إٌَ ٞٛاٌَّزٛف ٝػٓ اٌَّىٓاٌٛاؽـــل ِ ِٓ % 95غّٛع اٌوٚارت ٚاألعٛه إٌَ٠ٛخ
ٍِٚؾمبرٙب اٌلائّخ ٌٍَّزقلَ أ ٚاألع١و.
ط -أْ ال رمً لّ١خ األطٛي اٌضبثزخ اٌز ٟرٍّىٙب اٌّإٍَخ
اٌغل٠لح فٌ ٟجٕبْ ٚرقظظٙب إلٔزبط اٌٍَغ ٚاٌّٛاك اٌغل٠لح
ػٓ فَّّب٠خ ٌ١وح ٌجٕبٔ١خ.
 -4ػٍ ٝاٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌز ٟروغت ف ٟاالٍزفبكح ِٓ
األؽىبَ اٌّنوٛهح أػالٖ أْ رؼٍُ فط١ب اٌلائوح اٌّبٌ١خ
اٌّقزظخ ػٓ هغجزٙب ٘نٖ لجً شٙو ػٍ ٝاأللً ِٓ ِجبشوح
اٌزٛظ١ف ٚأْ رؼ ٓ١إٌَخ اٌز ٟرو٠ل ثلء االلزطبع ِٓ
أهثبؽٙب ٚأْ روفك اإلػالَ ثج١بٔبد ِفظٍخ ػٓ اٌزٛظ١فبد
اٌز ٟرو٠ل اٌم١بَ ثٙب رؾذ ؽبئٍخ فملاْ ؽمٙب ثبالٍزفبكح ِٓ
اإلػفبء.
رؼزجو ِجبشوح ثبٌزٛظ١ف ئعواء اٌّإٍَخ أل٠خ ػٍّ١خ ِبٌ١خ
ٔبشئخ ػٓ اهرجبؽٙب إٌٙبئِ ٟغ اٌغ١و رٕف١نا ٌغب٠بد اٌزٛظ١ف.
 -2ف ٟؽبي رٛافو اٌشوٚؽ اٌّنوٛهح أػالٖ رغط ٝرجبػب اٌّجبٌغ
اٌّٛظفخ ف ٟوً ػٍّ١خ ثبلزطبع ِجٍغ ؽلٖ األلظ ٝفَّْٛ
ثبٌّبئخ ِٓ أهثبػ إٌَخ اٌز٠ ٟغو ٞفٙ١ب اٌزٛظ١ف اٌّبٌٟ
ٚإٌَٛاد اٌضالس اٌالؽمخٚ .روفغ ٘نٖ إٌَجخ ئٌ% 65 ٝ
وؾل ألظ ٝئما رُ اٌزٛظ١ف ف ٟئؽل ٜإٌّبؽك اٌز ٟروغت
اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙب ٚاٌز ٟرؾلك ثّوٍ٠ َٛزقن فِ ٟغٌٍ
اٌٛىهاء.
 -2رؼف ٝإٌَجخ اٌّمزطؼخ ِٓ األهثبػ إٌَ٠ٛخ اٌظبف١خ
ٚاٌَّزؼٍّخ ٌزغط١خ اٌزٛظ١فبد اٌنار١خ ٚفمب ٌألؽىبَ اٌّجٕ١خ
أػالٖ ِٓ ػو٠جخ اٌلفً شوؽ أْ ال ٠زغبٚى االلزطبع ؽلٚك
إٌَٛاد األهثغ اٌّنوٛهح أػالٖ ٌىً ػٍّ١خ رٛظ١ف.
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 -5ػٍ ٝاٌلٚائو اٌّبٌ١خ اٌّقزظخِّٙ ٬ب ِو ِٓ ىِٓ ٬أْ
رؼ١ف اٌّجبٌغ اٌّمزطؼخ ٌغب٠بد اٌزٛظ١ف ئٌ ٝأهثبػ أ٠خ ٍٕخ
الؽمخ ٚأْ رقؼؼٙب ِؼٙب ٌٍزىٍ١ف ثبٌؼو٠جخ ِغ
غواِخ رؼبكي  %2ػٓ وً شٙو رأف١و ػٍ ٝاْ ٠ؼزجو وَو
اٌشٙو شٙوا وبِال اثزلاء ِٓ إٌَخ اٌالؽمخ ٌَٕخ األػّبي اٌزٟ
عو ٜااللزطبع ِٓ أهثبؽٙب ٌزغط١خ اٌزٛظ١فٚ ٬مٌه ف ٟؽبي
ػلَ ئرّبَ اٌزٛظ١ف ٚئفالي اٌّإٍَخ ثأ ِٓ ٞاٌشوٚؽ اٌّجٕ١خ
أػالٖ.
صبٔ١ب -9 -رؼف ِٓ ٝػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ػشو ٍٕٛاد وؾل
ألظ ٝاػزجبها ِٓ ربه٠ـ ِجبشوح اإلٔزبط أهثبػ اٌّإٍَبد
اٌظٕبػ١خ اٌز ٟرٕشأ فٌ ٟجٕبْ اػزجبها ِٓ ٍٕخ  9122ئما
رٛافود ٌل٘ ٜنٖ اٌّإٍَبد عّ١غ اٌشوٚؽ اٌزبٌ١خ ٚػّٓ
اٌؾل األلظ ٝاٌّج ٓ١ف ٟاٌفموح «ك» أكٔبٖ:
أ -أْ ٕ٠شأ اٌّظٕغ ف ٟئؽل ٜإٌّبؽك اٌز ٟروغت اٌؾىِٛخ
ف ٟرّٕ١زٙب ٚاٌز ٟرؾلك ثّوٍ٠ َٛزقن فِ ٟغٌٍ اٌٛىهاء.
ة -أْ رَزٙلف اٌّإٍَخ ئٔزبط ٍٍغ ِٛٚاك عل٠لح ٌُ رىٓ رٕزظ
فٌ ٟجٕبْ لجً األٚي ِٓ وبٔ ْٛاٌضبٔ٠ٚ ٬9122 ٟمظل ثبٌٍَغ
ٚاٌّٛاك اٌغل٠لح رٍه اٌز ٌُ ٟرىٓ رٕزظ ٍبثمب فٌ ٟجٕبْ ٟ٘ٚ
رشًّ ِب ٕ٠زظ ػٓ رؾِٛ ً٠ٛاك أ١ٌٚخ ئٌِٕ ٝزغبد ٔظف
ِظٕٛػخ إِٔ ٚزغبد ربِخ اٌظٕغ أ ٚرؾِٕ ً٠ٛزغبد ٔظف
ِظٕٛػخ ئٌِٕ ٝزغبد ربِخ اٌظٕغٚ ٬ونٌه اٌٍَغ ٚاٌّٛاك
اٌغل٠لح اٌز ٟرٕزغٙب طٕبػبد اٌزوو١ت أٚاٌزغّ١غ ثاوّبٌٙب
طٕغ ِٛاك أٍٍ ٚغ غ١و ربِخ اٌظٕغ َِزٛهكح ِٓ اٌقبهط.
ط -أْ ال رمً لّ١خ األطٛي اٌضبثزخ اٌز ٟرٍّىٙب اٌّإٍَخ
اٌغل٠لح فٌ ٟجٕبْ ٚرقظظٙب إلٔزبط اٌٍَغ ٚاٌّٛاك اٌغل٠لح
ػٓ فَّّب٠خ ٍِ١ٌ ْٛ١وح ٌجٕبٔ١خ.
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ك -أْ ال ٠زغبٚى ِغّٛع األهثبػ اٌّؼفبح ِٓ ػو٠جخ اٌلفً
ثىبًِ ٍٕٛاد اإلػفبء ثأ٠خ ؽبي ِٓ األؽٛاي لّ١خ األطٛي
اٌضبثزخ لجً االٍزٙالن اٌّٛظفخ ٌزبه٠ـ ِجبشوح اإلٔزبط.
-4ػٍ ٝاٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌز ٟروغت ف ٟاالٍزفبكح ِٓ
األؽىبَ اٌّنوٛهح أػالٖ أْ رؼٍُ فط١ب ئٌ ٝاٌلٚائو اٌّبٌ١خ
اٌّقزظخ ثنٌه لجً ِجبشوح اإلٔزبط ٚأْ روفك اإلػالَ
ثبٌَّزٕلاد ٚاٌج١بٔبد اٌّفظٍخ اٌؼبئلح ٌمّ١خ أطٌٙٛب اٌضبثزخ
ِٛٚاطفبد ئٔزبعٙب.
ّٕ٠ -2ؼ اإلػفبء ثّوٍ َٛثٕبء ػٍ ٝالزواػ ٚىاهر ٟاٌّبٌ١خ
ٚاٌظٕبػخ ٚإٌفؾ.
-2ػٍ ٝاٌّإٍَخ اٌَّزف١لح ِٓ اإلػفبءاد إٌّظٛص ػٍٙ١ب
ف٘ ٟنا اٌمبٔ ْٛأْ رملَ ئٌ ٝاٌلائوح اٌّبٌ١خ اٌّقزظخ ٬ػّٓ
اٌٍّٙخ اٌّؾلكح ٌزمل ُ٠اٌزظبه٠ؼ ػٓ ٔزبئظ األػّبي إٌَ٠ٛخ٬
اٌزظبه٠ؼ ٚاٌَّزٕلاد وبفخ اٌّطٍٛثخ ثمبٔ ْٛػو٠جخ اٌلفً.
ٚػٍٙ١ب أ٠ؼب االؽزفبظ ثبٌَغالد ٚاٌَّزٕلاد وبفخ اٌؼبئلح
ٌّؾبٍجزٙب ػٓ ِلح اإلػفبء ؽٛاي اٌّلح إٌّظٛص ػٍٙ١ب فٟ
لبٔ ْٛاٌزغبهح.
 -5رّبهً اٌلائوح اٌّبٌ١خ اٌّقزظخ هلبثخ كائّخ ػٍٝ
اٌّإٍَبد اٌَّزف١لح ِٓ أؽىبَ ٘نا اٌمبٔ ْٛثغ١خ اٌزضجذ ِٓ
رم١ل٘ب ثبٌشوٚؽ اٌّفوٚػخ.
ِوٍ َٛئشزواػٟ
لبٔ ْٛػو٠جخ اٌلفً
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ألعً رؾل٠ل اٌوثؼ اٌظبف ٟاٌقبػغ ٌٍؼو٠جخ ٠غت ػٍ ٝوً
ِىٍفٍِ ٬يَ ثَّه اٌَغالد اٌزغبه٠خ ػّال ثمبٔ ْٛاٌزغبهح٬
أْ ٠ملَ رظو٠ؾب ػٓ هثؾٗ اٌؾم١م ٟأ ٚػٓ ِغّٛع ٚاهكارٗ٬
ٚف ٟاٌؾبٌخ اٌضبٔ١خ رؾلك اإلكاهح اٌوثؼ اٌظبف ٟاٌقبػغ
ٌٍؼو٠جخ ثظٛهح ِمطٛػخ ثّؼلي ِؼ٠ ٓ١طجك ػٍِ ٝغّٛع
اٌٛاهكاد.
أِب اٌّىٍف ٬ْٛغ١و اٌٍّيِ ٓ١ثَّه اٌَغالد اٌزغبه٠خ فزمله
أهثبؽ ُٙاٌقبػؼخ ٌٍؼو٠جخ ٚفمب ألؽىبَ إٌجنح (ط) ِٓ اٌفظً
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اٌضبٌش ِٓ ٘نا اٌجبة.
ٚئما وبْ اٌّىٍف ِٓ أطؾبة اٌّ ٓٙغ١و اٌزغبه٠خ ٚغ١و
اٌظٕبػ١خ ٬فؼٍ ٗ١أْ ٠ملَ رظو٠ؾب ثّغّٛع ٚاهكارِٗ ٬ب ٌُ
٠طٍت رىٍ١فٗ ػٍ ٝأٍبً اٌوثؼ اٌؾم١مٚ ٟفمب ألؽىبَ إٌجنح (أ)
ِٓ اٌفظً اٌضبٌش ِٓ ٘نا اٌجبة.
٠ٚى ْٛاٌشو٠ه ٬اٌّزّزغ ثبألٍ٘١خ ف ٟشووبد اٌزؼبِٓ أٚ
اٌزٛط١خ ٚونٌه  ٌٟٚوً شو٠ه لبطو آٌذ ئٌ ٗ١اٌشواوخ ػّال
ثأؽىبَ اٌّبكح  ِٓ 77لبٔ ْٛاٌزغبهحَِ ٬إٚال شقظ١ب ػٓ
رمل ُ٠اٌزظو٠ؼ اٌّزؼٍك ثٗٚ ٬رجم ٝشووخ اٌزٛط١خ َِإٌٚخ ػٓ
رمل ُ٠رظو٠ؼ ئعّبٌ ٟثؾظض ثبل ٟاٌشووبء اٌّٛط ٓ١فٟ
األهثبػ ٚاٌقَبئو.
ِوٍ َٛئشزواػٟ
لبٔ ْٛػو٠جخ اٌلفً
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ئْ اٌزظو٠ؼ ػٓ اٌوثؼ اٌؾم١م ٟئعجبه ٞػٍ ٝاٌفئبد اٌزبٌ١خ ِٓ
اٌّىٍف:ُ٘ٚ ٓ١
 -9شووبد األشقبص ٚشووبد األِٛاي ٚونٌه شووبد
االٍزٙالن اٌزؼب١ٔٚخ ٚإٌمبثبد ٚاٌزؼب١ٔٚبد اٌيهاػ١خ ماد
اٌظجغخ اٌزغبه٠خ.
 -4فوٚع اٌّإٍَبد اٌّجٕ١خ ف ٟاٌجٕل اٌَبثك ػٕلِب ٠ىْٛ
ِووي٘ب ف ٟاٌقبهط.
-2اٌّظبٔغ ٚاٌّؼبًِ ٚعّ١غ اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ األفوٜ
اٌز ٟرَزقلَ أوضو ِٓ أهثؼخ أشقبص ثظٛهح كائّخ ٬ئال ِب
وبْ ِٕٙب ِإٍَبد ؽوف١خ.
-2اٌّظبهف ٚاٌظ١بهفخ ٚاٌظوافٚ ْٛاألشقبص اٌنٓ٠
٠زؼبؽ ْٛأشغبي اٌؾَُ أ ٚاألػّبي اٌّظوف١خ.
-5اٌّظلهٚ ٬ْٚاٌَّزٛهكٚ ٬ْٚاٌزغبه ثبٌغٍّخ ٔٚظف
اٌغٍّخٚ ٬اٌؼّالء ٚاٌٍٛطبء ٚٚوالء اٌّؼبًِ ٚاٌجٛ١د
اٌزغبه٠خ.
-7اٌزغبه ثبٌّفوق اٌنَ٠ ٓ٠زقلِ ْٛف ٟػٍّ ُٙأوضو ِٓ أهثؼخ
أشقبص.
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-6أطؾبة َِزٛكػبد اٌّٛاك اٌظ١لٌ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ.
َِ-2زضّوِ ٚإٍَبد اٌو٘بْ (ٍجبق اٌق ٬ً١ط١ل اٌؾّبَ
اٌـ)...
َِ-1زضّو ٚفٕبكق اٌلهعز ٓ١األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ ٚفمب ٌٍزظٕ١ف
اٌوٍّ.ٟ
َِ -92زضّو ٚاٌَّبهػ ٚكٚه إٌَّ١ب ِٓ اٌلهعز ٓ١األٌٝٚ
ٚاٌضبٔ١خ ٚفمب ٌٍزظٕ١ف اٌوٍّ.ٟ
-99كٚه إٌشو ٚاٌّطبثغ اٌز ٟرَزقلَ ف ٟػٍّٙب أوضو ِٓ
أهثؼخ أشقبص ثظٛهح كائّخ.
 -94اٌّطبؽٓ اٌز ٟرلاه ثغ١و اٌّبء ٚاٌٛٙاء اٌز ٟرَزقلَ أوضو
ِٓ أهثؼخ أشقبص ثظٛهح كائّخ.
ِ -92إعو ٚاٌّإٍَبد اٌّغٙيح.
ِوٍ َٛاشزواػٟ
ِٕؼ رَ١ٙالد روِ ٟاٌ ٝئػبكح
ئػّبه اٌمطبػبد اٌظٕبػ١خ
ٚاٌَ١بؽ١خ ٚاالٍزشفبئ١خ
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أع١ي ٌّغٌٍ اإلّٔبء ٚاالػّبه ػمل لوٚع كافٍ١خ أَ
فبهع١خ ٬ػٍ ٝكفؼخ أ ٚكفؼبد ٬ثؾلٚك ِجٍغ صالصّب٠خ ٍِْٛ١
ٌ١وح ٌجٕبٔ١خ.
رقظض ٘نٖ اٌموٚع إللواع اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ
ٚاٌَ١بؽ١خ ٚاالٍزشفبئ١خ اٌز ٟرؼوهد ثَجت األؽلاس
اٌؾبطٍخ فٌ ٟجٕبْ اثزلاء ِٓ .9165/4/47
رىفً اٌلٌٚخ ٘نٖ اٌموٚع.
ٌٍؾىِٛخ أْ رؾلك شوٚؽ ئلواع اٌّإٍَبد ثّواٍ ُ١رزقن فٟ
ِغٌٍ اٌٛىهاء.

ِوٍ َٛاشزواػٟ
ِٕؼ رَ١ٙالد روِ ٟاٌ ٝئػبكح
ئػّبه اٌمطبػبد اٌظٕبػ١خ
ٚاٌَ١بؽ١خ ٚاالٍزشفبئ١خ
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رٕف١نا ألؽىبَ اٌّبكح األ٘ ِٓ ٌٝٚنا اٌّوٍ َٛاإلشزواػ ٟأع١ي
ٌٛى٠و اٌّبٌ١خ ئػطبء وفبٌخ اٌلٌٚخ ٌٍموٚع اٌز٠ ٟؾظً ػٍٙ١ب
ِغٌٍ اإلّٔبء ٚاالػّبه وّب أع١ي ٌٗ ِٕؼ ِغٌٍ اإلّٔبء ٚاالػّبه
رٍَ١فبد ِإلزخ ِٓ اٌقيٕ٠خ ٬ػٍ ٝكفؼخ أ ٚكفؼبد ٚمٌه ٌؾٓ١
ؽظٛي ِغٌٍ اإلّٔبء ٚاالػّبه ػٍ ٝاٌموٚع أٌ ٚؾ ٓ١اٍز١فبئٗ
اٌّجبٌغ اٌز ٟألوػٙب.
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ِإٌف ِٓ 2
ِٛاك

ِوٍَٛ
ٚػغ ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّؼغً
اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ إٌٛاة
ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ 164
ربه٠ـ  9169 /2 /42اٌواِٟ
اٌ ٝرؾل٠ل أطٛي ِٕؼ
االػفبءاد اٌؼو٠ج١خ ألغواع
االّٔبء اٌظٕبػ ٟفٌ ٟجٕبْ
ِٛػغ اٌزٕف١ن

2292

9164/2/45
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ِإٌف ِٓ 92
رؼف ٝعيئ١ب ِٓ ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ٍذ ٍٕٛاد اٌّإٍَبد
ِبكح ٠ ٌُٚؼل
اٌظٕبػ١خ اٌمبئّخ فٌ ٟجٕبْ اٌز ٟرٕشئ ٔشبؽبد عل٠لح ف ٟفالي
لبثال ٌٍزطج١ك
اٌّلح اٌّزواٚؽخ ث ٓ١أٚي ٍٕخ ٙٔٚ 9169ب٠خ ٍٕخ  9165ئما
ثؼل ِوٚه
رٛفود ٌل٘ ٜنٖ اٌّإٍَبد اٌشوٚؽ اٌزبٌ١خ:
ٍٕ 22خ
ػٍ ٝطلٚهٖ
-9ئما وبٔذ لّ١خ األطٛي اٌضبثزخ ف ٟاٌّإٍَخ ٚلّ١خ األعٛه
الٍّ١ب اٌّلح
اٌز ٟرلفؼٙب ٌَّزقلِٙ١ب ٚئعوائٙب اٌؼبٍِ ٓ١فٌ ٟجٕبْ لل ىاكد
إٌّظٛص
ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبكح
ثَجت إٌشبؽبد اٌغل٠لح ثبٌّمبك٠و اٌّجٕ١خ ف ٟاٌفمواد 2ٚ 4
َٔٚ 4جخ
 ِٓ 2ٚاٌّبكح اٌضبٔ١خ ِٓ ٘نا اٌمبٔ.ْٛ
األعٛه
(رؼفِٓ ٝ
-4ئما وبْ إٌشبؽ اٌغل٠ل َ٠زٙلف رؾم١ك ئؽل ٜاٌغب٠بد اٌزبٌ١خ:
ػو٠جخ اٌلفً
ئٔزبط ٍٍغ ِٛٚاك عل٠لح ثبٌّؼٕ ٝاٌّمظٛك ف ٟاٌفموح (ِٓ )9ٌّلح ٍذ
اٌّبكح اٌضبٔ١خ.
ٍٕٛاد اػزجبها
ِٓ ربه٠ـ
رأِ ٓ١رىبًِ ف ٟاإلٔزبط ٠إك ٞئٌ ٝاٍزؼّبي اٌٍَغ ٚاٌّٛاكِجبشوح اٌؼًّ
إٌّزغخ ٍبثمب أ ٚثمب٠ب اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌَّزؼٍّخ ف ٟئٔزبط اٌٍَغ
أهثبػ
ٚاٌّٛاك األطٍ١خ اٌَبثمخ ِٓ ٬أعً ئٔزبط ٍٍغ ِٛٚاك عل٠لح أٚ
اٌّإٍَبد
صبٔ٠ٛخ.
اٌظٕبػ١خ اٌزٟ
أٔشئذ أٚرٕشأ
-2ئما ؽٍجذ اٌّإٍَخ طبؽجخ اٌؼاللخ اإلػفبء ثبٍزلػبء ِملَ
فٌ ٟجٕبْ ثٓ١
ئٌ ٝاٌلائوح اٌّبٌ١خ اٌّقزظخ ػّٓ اٌٍّٙخ اٌمبٔ١ٔٛخ ِٚوفك
أٚي ٍٕخ 9169
ٙٔٚب٠خ ٍٕخ
ثج١بٔبد ِفظٍخ ػٓ لّ١خ اٌٍّٙخ اٌمبٔ١ٔٛخ ِٚوفك ثج١بٔبد
 9167ئما
ِفظٍخ ػٓ اٌمّ١خ اٌوإ٘خ ٌألطٛي اٌضبثزخ ِٚغّٛع األعٛه
رٛفود ٌل٘ ٜنٖ
اٌز ٟرلفغ ٌٍَّزقلِٚ ٓ١األعواء اٌؼبٍِ ٓ١فٌ ٟجٕبْ.
اٌّإٍَبد
عّ١غ اٌشوٚؽ
ٚرؾلك َٔجخ اإلػفبء إٌّظٛص ػٍ ٗ١ف٘ ٟنٖ اٌّبكح ثَٕجخ
اٌزبٌ١خ)...
لّ١خ األطٛي اٌضبثزخ اٌّؼبفخ ئٌِ ٝغّٛع لّ١خ أطٛي
(ئما وبْ
اٌّإٍَبد اٌضبثزخ ثّب فٙ١ب األطٛي اٌغل٠لح.
ِغّٛع األعٛه
اٌز ٟرلفؼٙب ٘نٖ
ٚػٍ ٝأْ ٠غو ٞرقّ ٓ١لّ١خ األطٛي اٌضبثزخ اٌملّ٠خ ثبٌَؼو
اٌّإٍَخ ئٌٝ
اٌوائظ ػٕل ئػبفخ إٌشبؽ اٌغل٠ل.
َِزقلِٙ١ب
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ٚأعوائٙب
اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
ٌجٕبْ ال ٠مً ػٓ
 422222ي.
ي .ف ٟإٌَخ٬
ػٍ ٝأْ ال ٠لفً
ف٘ ٟنا
اٌّغّٛع وً ِب
٠ي٠ل ِٓ األعو
اٌفوك ٞػٓ 95
أٌف ٌ١وح ٌجٕبٔ١خ
ف ٟإٌَخ)

ِوٍَٛ
ٚػغ ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّؼغً
اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ إٌٛاة
ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلـــُ 164
ربه٠ــ  9169 /2 /42اٌواِٟ
اٌ ٝرؾل٠ل أطٛي ِٕؼ
االػفبءاد اٌؼو٠ج١خ ألغواع
االّٔبء اٌظٕبػ ٟفٌ ٟجٕبْ
ِٛػغ اٌزٕف١ن

2292

9164/2/45

7

ٚىاهح
روفغ ِلح اإلػفبء ِٓ ٍذ ٍٕٛاد ئٌ ٝػشو ٍٕٛاد ػٕلِب
اٌزظُّ١
رىٌٍّ ْٛشبه٠غ اٌز ٟرمبَ فِٕ ٟبؽك روغت اٌؾىِٛخ فٟ
رّٕ١زٙب شوؽ أْ رؾلك ٘نٖ إٌّبؽك ؽظوا ثّوٍ٠ َٛزقن ف ٟاٌٛؽٍِٕ ٟغبح
ِغٌٍ اٌٛىهاء ثٕبء ػٍ ٝالزواػ ٚى٠و ٞااللزظبك اٌٛؽٕٟ
ٚاٌزظّ ُ١اٌؼبَ.

ِوٍٚ َٛػغ ِشوٚع اٌمبْٔٛ
اٌّؼغً اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ
إٌٛاة ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ
 164ربه٠ـ 9169 /2 /42
اٌواِ ٟاٌ ٝرؾل٠ل أطٛي ِٕؼ
االػفبءاد اٌؼو٠ج١خ ألغواع
االّٔبء اٌظٕبػ ٟفٌ ٟجٕبْ
ِٛػغ اٌزٕف١ن

2292

9164/2/45

2

ّٕ٠ؼ اإلػفبء ِٓ ػو٠جخ اٌلفً ثّوٍ٠ َٛزقن فِ ٟغٌٍ
اٌٛىهاء ثٕبء ػٍ ٝالزواػ ٚىاهر ٟاٌّبٌ١خ ٚااللزظبك اٌٛؽٕ.ٟ

52

ِوٍَٛ
ٚػغ ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّؼغً
اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ إٌٛاة
ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ 164
ربه٠ـ  9169 /2 /42اٌواِٟ
اٌ ٝرؾل٠ل أطٛي ِٕؼ
االػفبءاد اٌؼو٠ج١خ ألغواع
االّٔبء اٌظٕبػ ٟفٌ ٟجٕبْ
ِٛػغ اٌزٕف١ن

2292

9164/2/45

94

٠غٛى ٌٍّإٍَبد اٌظٕبػ١خ أْ رغط ٟثغيء ِؼ ِٓ ٓ١أهثبؽٙب
إٌَ٠ٛخ اٌظبف١خ اٌّجبٌغ اٌز ٟرقظظٙب اػزجبها ِٓ ربه٠ـ
طلٚه ٘نا اٌمبٔٚ ْٛفالي ِلح اٌؼًّ ثٗ ٌزٛظ١فبرٙب اٌنار١خ.
٠ -9غت أْ ٠زُ اٌزٛظ١ف ِٓ أعً رؾم١ك أ ِٓ ٞاٌغب٠بد
اٌزبٌ١خ:
أ -ئلبِخ رغ١ٙياد طٕبػ١خ ِٓ شأٔٙب ى٠بكح ؽبلخ اٌّإٍَخ
اإلٔزبع١خ ٔٛػب أ ٚوّ١خ.
ة -ثٕبء َِبوٓ ٌٍَّزقلِٚ ٓ١األعواء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّإٍَخ
ؽجمب ألؽىبَ لبٔ ْٛاإلٍىبْ اٌظبكه ثزبه٠ـ  96أٍٛ٠ي 9174
ٚرؼل٠الرٗ ٚاألٔظّخ إٌّجضمخ ػٕٗ شوؽ أْ رجم ٝاٌَّبوٓ
اٌّنوٛهح ٍِىب ٌٍّإٍَخ ٚأال رَزؼًّ ف ٟاٌَّزمجً ٌغب٠خ
أفو.ٜ
ط -ئلبِخ أثٕ١خ أ ٚئٔشبءاد عل٠لح ماد ؽبثغ صمبف ٟأ ٚطؾٟ
ِٓ أعً ٚػؼٙب ثزظوف اٌَّزقلِٚ ٓ١األعواء اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
اٌّشوٚع شوؽ أْ رجمٍِ ٝىب ٌٍّإٍَخ ٚأال رَزؼًّ فٟ
اٌَّزمجً ٌغب٠خ أفو.ٜ
ٚال ٠ؼزل ثبٌزٛظ١ف اٌن٠ ٞغو ٞف ٟرغ١ٙياد أ ٚئٔشبءاد ماد
ؽبثغ ِإلذ وبٌز ٟرمبَ ِٓ أعً ٚهشخ ِؼٕ١خ ٚريٚي ثيٚاٌٙب٬
ٚاٌّؼلاد ٚاٌٍٛاىَ اٌَّزٛهكح ف ٟظً ٔظبَ اإلكفبي اٌّإلذ.
 -4ف ٟؽبي رٛفو اٌشوٚؽ اٌّنوٛهح أػالٖ رغط ٝاٌّجبٌغ
اٌّٛظفخ رجبػب ثبلزطبع ِجٍغ ؽلٖ األلظ ٝفَّ ْٛثبٌّئخ ِٓ
أهثبػ إٌَخ اٌز ٟرُ اٌزٛظ١ف فٙ١ب ٚإٌَٛاد اٌضالس اٌالؽمخ.
ٚروفغ ٘نٖ إٌَجخ ئٌ 65 ٝثبٌّئخ وؾل ألظ ٝئما رُ اٌزٛظ١ف
ف ٟئؽل ٜإٌّبؽك اٌّشبه ئٌٙ١ب ف ٟاٌّبكح اٌَبكٍخ ِٓ ٘نا
اٌمبٔ.ْٛ
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ِوٍَٛ
ٚػغ ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّؼغً
اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ إٌٛاة
ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ 9422
ربه٠ــــ  9162 /5/2اٌواِٟ
ئٌ ٝاؽلاس ِإٍَخ ػبِخ رلػٝ
«٘١ئخ ئٔشبء ٚئكاهح ِواوي
اٌزغّغ اٌظٕبػِٛ »ٟػغ
اٌزٕف١ن

0661

9161/9/96

اٌّبكح رؾلس ِإٍَخ ػبِخ رلػ١٘" ٝئخ ئٔشبء ٚئكاهح ِواوي اٌزغّغ
األ ٌٝٚاٌظٕبػ "ٟرؼوف فّ١ب ٍٟ٠
ة "اٌ١ٙئخ".
9
رزّزغ اٌ١ٙئخ ثبٌشقظ١خ اٌّؼٕ٠ٛخ ٚثبالٍزمالٌ ٓ١اٌّبٌٟ
ٚاإلكاهٚ ٞرورجؾ ِجبشوح ثٛى٠و اٌظٕبػخ ٚإٌفؾ.
ال رقؼغ اٌ١ٙئخ ف ٟأػّبٌٙب ئال ٌولبثخ اٌزفز١ش اٌّوويٞ
ٚألؽىبَ ٘نا اٌمبٔٚ ْٛاألٔظّخ اٌز٠ ٟغوٚ ٞػؼٙب رٕف١نا ٌٙنٖ
األؽىبَ.
٠مظل ثىٍّخ "اٌّواوي" إّ٠ب ٚهكد ف٘ ٟنا اٌمبِٔ ٬ْٛواوي
اٌزغّغ اٌظٕبػ.ٟ

0661

9161/9/96

اٌّبكح
األ ٌٝٚرؾً اٌ١ٙئخ ٬ػّٓ ٔطبق اٌّواويِ ٬ؾً عّ١غ اإلكاهاد اٌؼبِخ
ٚاٌّإٍَبد اٌؼبِخ ٚاٌجٍل٠بد ٬فّ١ب فض ِٕؼ اٌوفض
5
ٚاٌّٛافمبد اٌالىِخ إلٔشبء اٌظٕبػبد ػٍ ٝأهاػ ٟاٌّواوي
ٚمٌه ثؼل اٌزشبٚه ٚاالرفبق ِغ ٚىاهح اٌظٕبػخ ٚإٌفؾ فٟ
اؽبه ٍ١بٍخ اٌلٌٚخ اٌزظٕ١ؼ١خ ٚػّٓ ٍ١بٍخ رظٕ١ؼ١خ
ِؾلٚكحٚ ٬ثبٍزضٕبء رٍه اٌز٠ ٟؼٛك اِو ِٕؾٙب ئٌِ ٝغٌٍ
اٌٛىهاء.

9161/9/96

اٌّبكح رؾلك ثّواٍ ُ١رزقن فِ ٟغٌٍ اٌٛىهاء:
األ -9 ٌٝٚأظّخ اٌ١ٙئخ (إٌظبَ اٌلافٍ ٬ٟإٌظبَ اٌّبٌٔ ٬ٟظبَ
اٌَّزقلِٚ ٓ١اٌّزؼبللٚ ٓ٠االعواء ٍٚبئو األٔظّخ
94
األفوٚ )ٜشوٚؽ رؼ ٓ١١هئٚ ٌ١أػؼبء ِغٌٍ اإلكاهح
ِٙٚبَ ٚطالؽ١بد ِغٌٍ اإلكاهح.
ِ -4الوبد  ٍٍُٚهرت ٚهٚارت ٚرؼ٠ٛؼبد اٌَّزقلِٓ١
ٍٚبئو األعواء ٚاٌّزؼبللِ ٓ٠غ اٌ١ٙئخ ٚشوٚؽ اٍزقلاِٙب
أ ٚرؼبللُ٘.

ِوٍَٛ
ٚػغ ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّؼغً
اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ إٌٛاة
ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ 9422
ربه٠ـ  9162 /5 /2اٌواِ ٟئٌٝ
اؽلاس ِإٍَخ ػبِخ رلػٝ
«٘١ئخ ئٔشبء ٚئكاهح ِواوي
اٌزغّغ اٌظٕبػِٛ »ٟػغ
اٌزٕف١ن
ِوٍَٛ
0661
ٚػغ ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّؼغً
اٌّؾبي ػٍِ ٝغٌٍ إٌٛاة
ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ 9422
ربه٠ـ  9162 /5 /2اٌواِ ٟئٌٝ
اؽلاس ِإٍَخ ػبِخ رلػٝ
«٘١ئخ ئٔشبء ٚئكاهح ِواوي
اٌزغّغ اٌظٕبػِٛ »ٟػغ
اٌزٕف١ن

54

ِإٌف ِٓ
ِبكرٓ١
ٚاٌّبكح
األ ٌٝٚفٙ١ب
ِ 97بكح

ِوٍَٛ
رؾل٠ل إٌّبؽك اٌز ٟرَزف١ل
اٌّشبه٠غ اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح
اٌمبئّخ ػّٕٙب ِٓ اإلػفبء ِٓ
ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ري٠ل ػٓ
اٌَذ ٍٕٛاد

4242

9161/5/92

9
رَزف١ل اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌّؼٕ١خ ثبٌّبكح اٌَبكٍخ ِٓ
ِشوٚع اٌمبٔ ْٛاٌّٛػٛع ِٛػغ اٌزٕف١ن ثّٛعت اٌّوٍَٛ
هلُ  2292ربه٠ـ  ِٓ 9164/2/45اإلػفبء ِٓ ػو٠جخ
اٌلفً ٌّلح صّبٍٕٔٛ ٟاد ئما رٛفود فٙ١ب اٌشوٚؽ اٌزبٌ١خ:
اٌشوٚؽ اٌظؾ١خ ٚاٌشوٚؽ اٌّزؼٍمخ ثبٌَالِخ اٌؼبِخٚاٌشوٚؽ اٌّفوٚػخ ثّٛعت أٔظّخ
رظٕ١ف إٌّبؽك ٚأٔظّخ اٌزٕظ ُ١اٌّلٔ ٟاٌّؼّٛي ثٗ ف ٟعّ١غ
إٌّبؽك اٌٍجٕبٔ١خ.
أْ رىٚ ْٛالؼخ فبهط إٌّبؽك اٌَبؽٍ١خ ٚرؾلك ٘نٖ إٌّبؽكثقؾ ِٛاى ٌٍشبؽئ (ِٓ اٌشّبي ئٌ ٝاٌغٕٛة) ٠جؼل ػٓ ألوة
ٔمطخ ِٕٗ ٬وّب :ٍٟ٠
 4وِ ٍٛ١زو ػٍ ٝاأللً ِٓ إٌٙو اٌىج١و ٌّب لجً ؽلٚك ِلٕ٠خ
ؽواثٌٍ
2وِ ٍٛ١زو ػٍ ٝاأللً ِٓ ؽلٚك ِلٕ٠خ ؽواثٌٍ ٌّب لجً ؽلٚك
ٔٙو ئثواُ٘١
 2وِ ٍٛ١زو ػٍ ٝاأللً ِٓ ؽلٚك ٔٙو اثواٌّ٘ ُ١ب لجً ؽلٚك
ِلٕ٠خ ط١لا.
 2وِ ٍٛ١زو ػٍ ٝاأللً ِٓ ؽلٚك ِلٕ٠خ ط١لا ؽز ٝهأً
إٌبلٛهح.
 أْ رىٚ ْٛالؼخ ػٍَِ ٝبفخ ألٍٙب:92وِ ٍٛ١زو ِٚب فٛق ِٓ لبػلح ٍَٕٛي ؽواثٌٍ.
42وِ ٍٛ١زو ِٚب فٛق ِٓ ِٕبهح ث١وٚد.
2وِ ٍٛ١زو ِٚب فٛق ِٓ لٍؼخ اٌجؾو ف ٟط١لا.
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ِإٌف ِٓ 2
ِٛاك

ِوٍَٛ
رؾل٠ل إٌّبؽك اٌز ٟرَزف١ل
اٌّشبه٠غ اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح
اٌمبئّخ ػّٕٙب ِٓ اإلػفبء ِٓ
ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ري٠ل ػٓ
اٌَذ ٍٕٛاد
ِوٍَٛ
اػزجبه ِٕبؽك طٕبػ١خِٕ ٬بؽك
ه٠ف١خ ِٕٚبؽك روغت اٌؾىِٛخ
ف ٟرّٕ١زٙب

ِوٍَٛ
شوٚؽ ِٕؼ اٌَّبػلاد ٌزؾَٓ١
ئٔزبع١خ اٌظٕبػخ ػٓ ؽو٠ك
شواء ِؼلاد ٚآالد عل٠لح

4242

9161/5/92

4

رَزف١ل اٌّشبه٠غ اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح اٌز ٟرزٛفو فٙ١ب اٌشوٚؽ
إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبكح األ٘ ِٓ ٌٝٚنا اٌّوٍٚ َٛاٌزٟ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝمٌه رمغ فبهط ٔطبق ِٕبؽك االطط١بف ِٓ
ئػفبء ِٓ ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ػشو ٍٕٛاد.

9911
9

9112/2/42

4

رَزف١ل اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح اٌز ٟرٕشأ ف ٟإٌّبؽك
اٌّنوٛهح أػالٖ ِٓ ٬أؽىبَ اٌفموح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌّبكح اٌقبَِخ
ِىوه ِٓ اٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ  922ربه٠ـ
 ٬9151/7/94اٌز ٟرؼف ِٓ ٟػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ػشو
ٍٕٛاد ػّٓ شوٚؽ ِؼٕ١خ اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌز ٟرٕشأ
ف ٟإٌّبؽك اٌز ٟروغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙب.
ٚرَزف١ل اٌّظبٔغ اٌمبئّخ ف ٟإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ٚاٌَبؽٍ١خ ئما
أزمٍذ ئٌ ٝإٌّبؽك اٌّنوٛهح ف ٟاٌّبكح األ ٌٝٚأػالِٖٓ ٬
االػفبء ِٓ ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ٍذ ٍٕٛاد إٌّظٛص ػٕٗ
ف ٟاٌّبكح األ ِٓ ٌٝٚاٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ  946ربه٠ـ
.9122/1/97

229

9122/2/2

9

٠ؼزجو ِظٕؼبٌ ٬الٍزفبكح ِٓ أؽىبَ ٘نا اٌّوٍ ٬َٛوً ِإٍَخ
رَزؼًّ لٛح آٌ١خ ِؾووخ ٠ٚؼًّ فٙ١ب فَّخ اعواء فّب فٛق
ٚرزغبٚى لّ١خ ا٢الد ٚاٌّؼلاد فٙ١ب فَّ ٓ١أٌف ٌ١وح ٌجٕبٔ١خ٬
ٚرىِ ْٛؼلح ٌزؾ ً٠ٛاٌقبِبد ئٌِٕ ٝزٛعبد ٔظف ِظٕٛػخ
إِٔ ٚزٛعبد وبٍِخ اٌظٕغ أٚرظٍ١ؼ اٌٍَغ اٌّظٕٛػخ أٚ
اعيائٙب أ ٚرٛػ١ت اٌّٛاك أ ٚرؼجئزٙب أٚرغٍ١فٙب أ ٚؽفظٙب.
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اٌّوٍَٛ
ِإٌف ِٓ
ٍجغ ِٛاك

ِوٍَٛ
شوٚؽ ِٕؼ اٌَّبػلاد ٌزؾَٓ١
ئٔزبع١خ اٌظٕبػخ ػٓ ؽو٠ك
شواء ِؼلاد ٚآالد عل٠لح

229

9122/2/2

4

رّٕؼ اٌَّبػلاد أل٠خ ِإٍَخ طٕبػ١خ عل٠لحٚ ٬أل٠خ ِإٍَخ ٠غت رؼلً٠
طٕبػ١خ لبئّخ رٕ ٞٛى٠بكح أزبع١زٙب ػٓ ؽو٠ك شواء ِؼلاد اٌٍّٙخ اٌيِٕ١خ
ٚآالد عل٠لح ٬شوؽ اْ ٠زُ ئٔشبء اٌّظٕغ اٌغل٠ل أ ٚشواء
اٌّؼلاد ٚا٢الد اٌغل٠لح فالي فزوح رٕز ٟٙف 29 ٟوبْٔٛ
األٚي ٍٕخ .9125

ِوٍَٛ
شوٚؽ ِٕؼ اٌَّبػلاد ٌزؾَٓ١
ئٔزبع١خ اٌظٕبػخ ػٓ ؽو٠ك
شواء ِؼلاد ٚآالد عل٠لح

229

9122/2/2

2

ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌّٛافمخ اٌّجلئ١خ ػٍ ٝاٌَّبػلح ٬رملَ
اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ ػٓ ؽو٠ك ِظبهفٙب ؽٍجب ئٌِ ٝظوف
ٌجٕبْ رج ٓ١ف.ٗ١
ٚ-9ػؼٙب اٌّبٌ ٟاٌوا٘ٓ.
ِٛ-4افمخ ػٍ ٝرّ ً٠ٛشواء ا٢الد ٚاٌّؼلاد ِغ رؾل٠ل
شوٚؽ ٘نا اٌزّ.ً٠ٛ
-2كهاٍخ ؽٛي ا٢الد ٚاٌّؼلاد اٌغل٠لحٚ ٬ػٓ َِبّ٘زٙب فٟ
ى٠بكح االٔزبع١خِ ٬وفمخ ثبٌىزبٌٛغبد ٚاٌّطجٛػبد اٌظبكهح
ػٓ اٌشووخ اٌظبٔؼخ ٚاٌز ٟرج ٓ١اٌّٛاطفبد اٌفٕ١خ.
-2افبكح رضجذ رَغ ً١اٌّإٍَخ اٌظٕبػ١خ ٌل ٜاٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ
ٌٍظٕبػخ.
-5هفظخ االٍز١واك اٌظبكهح ػٓ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍظٕبػخ.
 -7افبكح رضجذ أزَبة اٌّإٍَخ اٌظٕبػ١خ ئٌ ٝعّؼ١خ
اٌظٕبػ ٓ١١اٌٍجٕبٔ.ٓ١١
-6شٙبكح ػٓ ِغٌٍ االّٔبء ٚاالػّبه رج ٓ١اْ اٌّإٍَخ ٌُ
رَزفل ِٓ اٌَّبػلاد اٌٛاهكح ف ٟاٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ
 929ربه٠ـ ٌ ٬9166/99/4شواء ا٢الد ٚاٌّؼلاد اٌٛاهكح
ف ٟاٌطٍت.

ِوٍَٛ
شوٚؽ ِٕؼ اٌَّبػلاد ٌزؾَٓ١
ئٔزبع١خ اٌظٕبػخ ػٓ ؽو٠ك
شواء ِؼلاد ٚآالد عل٠لح

229

9122/2/2

2

روفغ اٌّظبهف اٌطٍجبد ئٌِ ٝظوف ٌجٕبْ ثؼل كهاٍزٙب ٬وّب
رزجٕ ٝاٌّظبهف اٌزٍ ٟزّٛي اٌّشوٚع اٌطٍت ػٍٝ
َِإ١ٌٚزٙب.

57

ِوٍَٛ
شوٚؽ ِٕؼ اٌَّبػلاد ٌزؾَٓ١
ئٔزبع١خ اٌظٕبػخ ػٓ ؽو٠ك
شواء ِؼلاد ٚآالد عل٠لح

229

9122/2/2

5

رزؾًّ اٌقيٕ٠خ عيءا ِٓ اٌفٛائل اٌزٍ ٟزلفؼٙب اٌّإٍَبد
ٌٍّظبهف اٌزٍ ٟزم َٛثزّ ً٠ٛاٌّشبه٠غ.
رؾلك ٘نٖ إٌَجخ ثٕظف ِؼلي فبئلح اٌؾَُ اٌّؼّٛي ثٙب ٌلٜ
ِظوف ٌجٕبْ ف ٟأٚي وً ٍٕخ ٬ػٍ ٝاْ ال رزؼلِٓ %92 ٜ
لّ١خ اٌموعٚ ٬ػٍ ٝاْ ال رٕمض اٌفبئلح اٌز ٟرزؾٍّٙب اٌّإٍَخ
ػٓ  ِٓ %5لّ١خ اٌموع.
ال ٠غٛى اْ ٠زؼلِ ٜغّٛع اٌموٚع ٌىً ِإٍَخ اٌزّ٠ ٟىٓ
اْ رَزف١ل ِٓ اٌزَ١ٙالد اٌٛاهكح ف٘ ٟنا اٌّوٍ ٬َٛػشوح
ِال١ٌ ٓ١٠وح ٌجٕبٔ١خ.

ِوٍَٛ
شوٚؽ ِٕؼ اٌَّبػلاد ٌزؾَٓ١
ئٔزبع١خ اٌظٕبػخ ػٓ ؽو٠ك
شواء ِؼلاد ٚآالد عل٠لح

229

9122/2/2

7

رّٕؼ اٌَّبػلاد ثمواهاد ٠زقن٘ب ِظوف ٌجٕبْٚ ٬ال رؼطٟ
إٌّؾخ ئال ثؼل اػبفخ إٌَل اٌغّوو ٟئٌ ٝاٌطٍتٚ ٬اٌىشف
ػٍ ٝا٢الد ٚاٌّؼلاد اٌغل٠لحٚ ٬اٌزؾمك ِٓ ِجبشوح اٌؼًّ .
ّ٠ٚىٓ ٌّظوف ٌجٕبْ اْ َ٠زؼ ٓ١ثوأِّ ٞضً ػٓ ِؼٙل
اٌجؾٛس اٌظٕبػ١خ فٚ ٟىاهح اٌظٕبػخ ٚإٌفؾ.
ٚػٕل ِٕؼ وً عيء ِٓ اٌَّبػلح ٠زؾمك ِظوف ٌجٕبْ ِٓ اْ
اٌشوٚؽ ال رياي ِوػ١خ.
رؼط ٟإٌّؾخ ػٍ ٝلَط ٓ١٠ٍٕٛ ٓ١أِ ٞوح ػٕل ٔٙب٠خ وً فزوح
ٍزخ أشٙو.

ِوٍَٛ
اػزجبه إٌّبؽك اٌّؾوهح ِٕبؽك
ه٠ف١خ ِٕٚبؽك روغت اٌؾىِٛخ
ف ٟرّٕ١زٙب

2279

4222/6/6

9

رؼزجو ِٕبؽك ه٠ف١خِٕٚ ٬بؽك روغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙب٬
إٌّبؽك اٌّؾوهح ِٓ االؽزالي االٍوائ ٍٟ١فِ ٟؾبفظبد
اٌغٕٛة ٚإٌجط١خ ٚاٌجمبع.

ِوٍ َٛاػزجبه إٌّبؽك
اٌّؾوهح ِٕبؽك ه٠ف١خ ِٕٚبؽك
روغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙب

2279

4222/6/6

4

٠ؾلك إٌطبق اٌغغوافٌٍّٕ ٟبؽك اٌّنوٛهح ف ٟاٌّبكح االٌٝٚ
ثّواٍ ُ١رزقن فِ ٟغٌٍ اٌٛىهاء.

58

٠غت رؼلً٠
اٌّجٍغ

ِإٌف ِٓ 2
ِٛاك

ِوٍَٛ
اػزجبه إٌّبؽك اٌّؾوهح ِٕبؽك
ه٠ف١خ ِٕٚبؽك روغت اٌؾىِٛخ
ف ٟرّٕ١زٙب

2279

4222/6/6

2

رَزف١ل اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح اٌز ٟرٕشأ ف ٟإٌطبق
اٌغغواف ٟاٌّؾلك ِٓ ٬اؽىبَ اٌفموح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌّبكح اٌقبَِخ
ِىوه ِٓ اٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ  922ربه٠ـ /7 /94
ٚ 9151رؼل٠الرٗ اٌز ٟرؼف ِٓ ٟػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ػشو
ٍٕٛاد ػّٓ شوٚؽ ِؼٕ١خ ٬اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌز ٟرٕشأ
ف ٟإٌّبؽك اٌز ٟروغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙب.
َ٠ٚزف١ل وً اٚي ِظٕغ ٠مبَ فالي فٌّ ٍٕٛاد ِٓ ربه٠ـ
ٔفبم ٘نا اٌمبٔ ْٛف ٟوً لو٠خ ف ٟإٌّبؽك اٌّنوٛهح ف ٟاٌّبكح
اال ٌٝٚاػالٖٚ ٬ونٌه اٌّظبٔغ اٌمبئّخ ف ٟإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ
ٚاٌَبؽٍ١خ اما أزمٍذ اٌ ٝرٍه إٌّبؽك ِٓ ٬االػفبء ِٓ
ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ٍذ ٍٕٛاد إٌّظٛص ػٕٗ ف ٟاٌّبكح
اال ِٓ ٌٝٚاٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ  946ربه٠ـ /1 /97
.9122

ِوٍ َٛاػزجبه إٌّطمخ
اٌظٕبػ١خ فِٕ ٟطمخ ِىَخ
اٌؼمبه٠خ (لؼبء ىؽٍخ) ِٕطمخ
ه٠ف١خ ِٕٚطمخ روغت اٌؾىِٛخ
ف ٟرّٕ١زٙب
ِوٍَٛ
اػزجبه إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ فٟ
ِٕطمخ ِىَخ اٌؼمبه٠خ (لؼبء
ىؽٍخ) ِٕطمخ ه٠ف١خ ِٕٚطمخ
روغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙب

6629

4224/2/95

9

رؼزجو ِٕطمخ ه٠ف١خِٕٚ ٬طمخ روغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙبِٕ ٬طمخ روغت
إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ فِٕ ٟطمخ ِىَخ اٌؼمبه٠خ (لؼبء ىؽٍخ) اٌؾىِٛخ فٟ
رّٕ١زٙب
اٌّؾلكح ثّٛعت اٌّوٍ َٛهلُ  94214ربه٠ـ  2آة .9112

6629

4224/2/95

4

رَزف١ل اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح اٌز ٟرٕشأ ف ٟإٌّطمخ ِٕطمخ روغت
اٌّنوٛهح أػالٖ ِٓ ٬أؽىبَ اٌّبكح اٌقبَِخ ِىوه -اٌجٕل صبٔ١ب  -اٌؾىِٛخ فٟ
رّٕ١زٙب
ِٓ اٌّوٍ َٛاالشزواػ ٟهلُ  922ربه٠ـ 9151 /7 /94
ٚرؼل٠الرٗ ٬اٌز ٟرؼف ِٓ ٟػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ػشو ٍٕٛاد
ػّٓ شوٚؽ ِؼٕ١خ ٬اٌّإٍَبد اٌظٕبػ١خ اٌز ٟرٕشأ فٟ
إٌّبؽك اٌز ٟروغت اٌؾىِٛخ ف ٟرّٕ١زٙبٚ .رَزف١ل اٌّظبٔغ
اٌمبئّخ ف ٟإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ٚاٌَبؽٍ١خ ئما أزمٍذ ئٌ ٝإٌّطمخ
اٌّنوٛهح ِٓ اإلػفبء ِٓ ػو٠جخ اٌلفً ٌّلح ٍذ ٍٕٛاد
إٌّظٛص ػٍ ٗ١ف ٟاٌّبكح األ ِٓ ٌٝٚاٌّوٍ َٛاالشزواػٟ
هلُ  946ربه٠ـ .9122/1/97
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٠غت رؼلً٠
اٌٍّٙخ اٌزٟ
رقطب٘ب
اٌيِٓ

لبْٔٛ
اػفبء أهثبػ اٌظبكهاد
اٌظٕبػ١خ اٌٍجٕبٔ١خ إٌّشأ
ِٓ ِٓ %52اٌؼو٠جخ اٌّزٛعجخ
ػٍٙ١ب

/422
4292

4292/2/95

أػبف رمؼ ٟاٌفموح ثاػفبء أهثبػ اٌظبكهاد اٌظٕبػ١خ اٌٍجٕبٔ١خ ِإٌف ِٓ99
فموح
ِبكح
إٌّشأ ثَٕجخ  52ف ٟاٌّئخ ِٓ ػو٠جخ اٌلفً اٌجبة األٚي
ئٌٝ
اٌّبكح  5اٌّزٛعجخ ػٍ ٝاألهثبػ اٌظٕبػ١خ.
ِىوه
ِٓ
لبْٔٛ
ػو٠جخ
اٌلفً

رؼزّل شٙبكح إٌّشأ اٌّظللخ ٚفمب ٌألطٛي وٍ١ٍٛخ اصجبد
اٍبٍ١خ ِٓ اعً اػزجبه اٌظبكهاد ٌجٕبٔ١خ إٌّشأ ٚفك ِٕطٛق
اٌمبٔ .ْٛرؼزّل اٌج١بٔبد اٌغّوو١خ الصجبد لّ١خ اٌظبكهاد
اٌظٕبػ١خ اٌؾبئيح ػٍ ٝشٙبكح إٌّشأ ٚاٌج١بٔبد اٌز ٟرؼل٘ب
ٚىاهح اٌّبٌ١خ ٌٙنا اٌغوع.
َ٠زضٕ٘ ِٓ ٝنا االػفبء ٬اٌشووبد ٚاٌّإٍَبد اٌز ٟرَزضّو
اٌّٛاهك اٌّٛعٛكح ف ٟثبؽٓ األهع ٚونٌه ِب ٠زُ اٍزضٕبؤٖ
ثّٛعت ِواٍ ُ١رزقن فِ ٟغٌٍ اٌٛىهاء ثٕبء ػٍ ٝالزواػ
ٚى٠و ٞاٌّبٌ١خ ٚاٌظٕبػخ.
ٚلل طله ػٓ ٚى٠و اٌّبٌ١خ اٌمواه هلُ  9/591ربه٠ـ
 (4295/7/2رؾل٠ل كلبئك رطج١ك اٌمبٔ ْٛهلُ  422ربه٠ـ
ٚ .)4292/2/95أطجؼ اٌمبٔٔ ْٛبفنا اػزجبها ِٓ
.4292/2/44
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