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انهجُخ ادلشرتكخ يٍ جلُخ اإلػالو ٔانثقبفخ ٔاٜثبز

ٔيكبرت جلبٌ اخلطخ ٔادلٕاشَخ ،انشئٌٕ اندسزٕزٚخ ٔانزشسٚؼٛخ ،انقٕٖ انؼبيهخ.
=========
انسٛد األسزبذ اندكزٕز زئٛس رلهس انُٕاة

حتٛخ طٛجخ ٔ ...ثؼددذ ،ذصأتشرف ذأرأنذأضرلمذظدرقم تؽمذ،ذعر ذػرقرذ،ذتؼفؼرفذرظؾجـر ذردلشرةط ذعرنذ ـر ذر سر مذ

ورظثؼمص ذورآلثرم ذ ٔيكبرت جلبٌ اخلطخ ٔادلٕاشَخ ،انشئٌٕ اندسزٕزٚخ ٔانزشسٚؼٛخ ،انقدٕٖ انؼبيهدخ،.ذذسرنذعشرفو ذ
رظؼمغونذردلؼلمذعنذرحلؽوع ذأتعلؼلذأعضذأحؽممذرظؼمغونذ ضمذ33ذظدـ ذ1791ذذصىذذأنذذإغشمءذغؼمأرم ذورارم ذغؼمأرم ذ
ردلفنذرظتؿثقؾق ذورظدقـؿمئق ذوردلودقؼق ذ،ذأفجمءذرظتػضلذأعفضهذسؾىذرجملؾسذردلوضفذ .ذ
ٔقد اخزبزرىن انهجُخ ادلشرتكخ ،يقسزا أصهٛبٔ ،انسٛد انؼعٕ دَ./بدز يصطفٗ  ،يقسزا احزٛبطٛب  ،ذلب فٛدّ ،أيدبو

اجملهس.

ٔرفعهٕا ثقجٕل فبئق االحرتاو،

0201/11/

زئٛس انهجُخ ادلشرتكخ
دكزٕزح /دزٚخ شسف اندٍٚ

0

رقسٚس

انهجُخ ادلشرتكخ يٍ جلُخ اإلػالو ٔانثقبفخ ٔاٜثبز

ٔيكبرت جلبٌ اخلطخ ٔادلٕاشَخ ،انشئٌٕ اندسزٕزٚخ ٔانزشسٚؼٛخ ،انقٕٖ انؼبيهخ.
=======ذ ذ

أحررملذرجملؾررسذهؾدررتهذردلعؼررو ذؼررومذرألحررلذردلورصر ذذ3ذعررنذأطترروأفذدررـ ذ2021ذعشررفو ذرظؼررمغونذ
ردلؼلمذعنذرحلؽوع ذأتعلؼلذأعضذأحؽممذرظؼمغونذ ضمذ33ذظدـ ذ1791ذذصىذذأنذذإغشمءذغؼمأم ذورام ذ
غؼمأم ذردلفنذرظتؿثقؾق ذورظدقـؿمئق ذوردلودقؼق ذ
ظبحثهذوإسلر ذتؼفؼفذسـهذ،ذذصعؼل ذرظؾجـر ذردلشرةط ذدرت ذرجتؿمسرم ذظـظرفهذأترم ؼ ذ10/11ذ،ذ
11و/11/21ذ2021ذ،حعسْى  -:ذ
يٍ انُقبثبد انفُٛخ

يٍ ٔشازح انؼدل

يٍ ٔشازح انثقبفخ

يٍ ٔشازح ادلبنٛخ

يٍ ٔشازح شئٌٕ اجملبنس انُٛبثٛخ

1

غظررف ذرظؾجـر ذردلشررةط ذعشررفو ذرظؼررمغونذردلشررم ذإظقرهذ"ذوعقطفتررهذر ؼضررمحق (،)1ذذوردررتعم

ذغظررفذذ

ردلم ذ99ذذ

ذطؿمذردتعم

ذأحؽممذرظؼمغونذ ضمذ33ذظدـ ذ1791ذأشأنذإغشرمءذغؼمأرم ذورارم ذ

غؼمأم ذردلفنذرظتؿثقؾق ذورظدقـؿمئق ذوردلودرقؼق ذردلعرللذأمظؼرمغوغذنيذ ضؿرذىذ103ذظدرـ ذ1719وذ1ذظدرـ ذ
2003ذ،ذحقثذردتؿعتذ رىلذ أىذطلذعنذرظدرم ذذغؼقر ذذردلفرنذرظتؿثقؾقر ،ذغؼقر ذردلفرنذرظدرقـؿمئق ،ذ
غؼق ذردلفنذردلودقؼق ذذذأم ضمص ذرىلذرالدرتؿم ذذظرذف ذرظدرم ذعـرلوأىذرذحلؽوعر ذذوع حظرم ذرظدرم ذ
رألسضمءذ،ذوصىذضوءذعمذ ر ذصىذرجتؿم ذرظؾجـ ذردلشةط ذعنذعـمضشم ذوعمذأ ظتذأهذرحلؽوع ذوممثؾرىذ
غؼمأم ذذردلفنذرظػـق ذعنذإؼضمحم ،ذتو ذتؼفؼفػمذسؾىذرظـحوذرظتمىلذ :ذ
ا
أٔال  -:فهسفخ يشسٔع قبٌَٕ .
ّ
ثبَٛب :ادلاليح انسئٛسٛخ دلشسٔع انقبٌَٕ.
ا
ثبنثب :أخر زاٖ َقبثبد ادلٍٓ انفُٛخ ( انزًثٛهٛخ -انسًُٛبئٛخ -ادلٕسٛقٛخ).
ا
زاثؼب :انزؼدٚالد انرٖ أدخهزٓب انهجُخ ػهٗ يشسٔع انقبٌَٕ.
ا
خبيسب :ػسض يشسٔع انقبٌَٕ ػهٗ رلهس اندٔنخ.
ا
سبدسب:زأ٘ انهجُخ ادلشرتكخ.
ا
أٔال  :انفهسفخ ٔاذلدف يٍ يشسٔع انقبٌَٕ

ردتفل ذرظؼمغونذ ضمذ33ظدـ 1791يفذذأنذإغشمءذغؼمأم ذورام ذغؼمأم ذردلفنذرظتؿثقؾق ذورظدقـؿمئق ذ

وردلودقؼق ذتـظقم ذرالذتغمل ذأمظػـون ذرظتؿثقؾق ذورظدقـؿمئق ذوردلودقؼق وضؿمن ذردلدتوي ذرظػينذ
ورظثؼميف ذظؾؿشتغؾني ذأفم،ذو سمؼ ذعصمحل ذأسضمئفم ذمبم ذؼتػ ذوأػؿق ذ دمظ ذرظػـمغني ذيف ذجممال ذػقهذ
رظػـون ذذر ذرظتأثري ذرظػؽفي ذرظبمظغ ذسؾي ذر ؿمػري ذومبم ذؼـفض ذأفقه ذرظػـون ذظتؤ ي ذ و ػم ذيف ذأـمءذ
رجملتؿ  ،ذوذظك ذسن ذرفؼ ذتؼلؼم ذرخللعم ذرالجتؿمسق ذورظثؼمصق ذهلم ،ذوإغشمء ذصـلوق ذظؾؿعمذم ذ
ور سمغم ذؼؤعنذعدتؼبؾفمذضلذأخطم ذردلفضذورظعجزذورظشقخوخ  .ذ

( (1مرفق بالتقرير .

2

وضلذظوحظذعنذخ لذرظتطبق ذرظعؿؾيذظؾؼمغونذرظدمأ ذذطفه،ذأغهذملذتعلذتتورصفذظهذرظػمسؾق ذرظيتذاؼ ذ
رألػلر ذرظيت ذصل ذعن ذأجؾفم ذوذظك ذيف ذضوء ذردلتغرير ذرالضتصم ؼ ذرحلمظق ذوأثفػم ذسؾي ذرظؼو ذ
رظشفرئق ذظؾع ؿؾ  ،ذوأن ذػـمك ذحمج ذعمد ذإظي ذرظتلخل ذرظتشفؼعي ذظتعلؼل ذأعض ذأحؽمعه ذحيت ذتؽونذ
حمؼؼ ذألػلرصهذردلفجو ذعـه .ذ
 و ضل ذرضتضي ذذظك ذرضةرح ذعشفو ذرظؼمغون ذردلفرص  ،ذتفدقخمً ذحل ذعدمػؿ ذرظـؼمأ ذيف ذ ص ذعدتويذرظؽػمء ذأنيذأسضمئفمذورظلصم ذسنذحؼوضفم،ذومحمؼ ذعصمحلفم،ذوردلـصوصذسؾقهذيفذردلم ذ()91ذعنذ
رظلدتو .
ا
ثبَٛب :أخر زاٖ َقبثبد ادلٍٓ انفُٛخ ( انزًثٛهٛخ -انسًُٛبئٛخ -ادلٕسٛقٛخ).

ذأسؿؾتذرظؾجـ ذردلشةط ذغصذردلم ذ99ذذ

عؤطلؼنذسؾىذحمج ذذرظـؼمأم ذ
ردلمد ذظتعظقم ذوزؼم

ذعو ر ػم ذردلمظق ذظتحؼق ذرظفسمؼ ذرظصحق ذورالجتؿمسق ذرظؽمصق ذألسضمئفم ذ ،ذوطقرذ

تـظقمذرظعؿلذيفذرجململ ذرظػينذمبم ذؼضؿنذطبح ذمجمحذرظظورػف ذرظدؾبق ذ ذرظلخقؾ ذسؾىذرظعؿلذرظػينذ
ورظيتذتعؿلذ ونذتصفؼحذذعنذرظـؼمأم ذورظيتذرغتشف ذعؤخفرًذ ونذأ غىذ ضمأ ذأوذحممدب ذوعـفمذأشمغىذ
ردلففجمغم ذرظيت ذتتعم ض ذع ذرظؼقم ذورظتؼمظقل ذردلصفؼ ذو ذرظقوق ذرظعمم ،ذوطقر ذعورجف ذ ذ ذرغتشم ذزمػف ذذ
رظو شذرظػـق ذرخلمص ذذوعؽمت ذرظؽمدتقـجذذوتـظقؿفمذعنذخ لذأـمءذضمغونذذذؼوج ذتدجقؾفمذذأوالذأمظـؼمأ ذ
ظؾحصولذسؾىذتفخقصذمبزروظ ذرظعؿلذذ،ذألذووضعفمذاتذغظفذرظـؼمأم ذردلعـق ذذوحممدبتفمحملذر تؽمأفمذ
أيذذخممظػ .
ّ
ثبنثب :ادلاليح انسئٛسٛخ دلشسٔع انقبٌَٕ.
ادلبدح األٔىل:ذتضؿـتذتعلؼ ًذأمدتبلرلذغصذردلم ذ"3ذعؽف رً"ذعنذرظؼمغونذ ضمذ33ذظدـ ذ1791ذيفذذمنذ
رغشمءذغؼمأم ذورام ذغؼمأم ذردلفنذرظتؿثقؾق ذورظدقـؿمئق ذوردلودقؼق ،ذ ذأإظغمءذسؼوأ ذرحلبسذ"ذمتمذقمًذع ذ
حؽمذرحملؽؿ ذرظلدتو ؼ ذرظعؾقمذيفذرظلسوىذ ضمذ 11ذظدـ ذ 31ذأعلمذ دتو ؼ ذ ذسؼوأ ذرحلبسذرظور
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ذ

أـصذردلم

ذ" 3ذعؽف رً"ذذوذظكذأتشلؼلذسؼوأ ذطلذعنذخيمظفذأحؽممذردلم

ذ()3ذعنذرظؼمغونذأغفرع ذالذ

تؼلذسنذسشف ذآال ذجـقهذوالذتزؼلذسؾىذعمئ ذأظفذجـقه،ذسؾىذأنذتضمسفذرظغفرع ذيفذحمظ ذرظعو ،ذوذظكذ
ظتحؼق ذرظف

ذرخلمصذظؾؿخمظفذوظؾف

ذرظعمم .ذ

ادلبدح انثبَٛخ:ذتضؿـتذتعلؼ ًذأمدتبلرلذرظعبم ر ذردلبقـ ذيف ادلٕاد :ذذزقى /8فقسح أٔىل
زقى  / 31فقسح ثبَٛخ
زقى 22
زقى 88

زقى  13انجُد ف
زقى  22انجُد1
زقى  58انجُد31

ا
ادلبدح انثبنثخ :رعًُذ رؼدٚال ثإظبفخ ادلٕاد اٜرٛخ:
ا
ذأؽل ذغؼمأ ذظتدجقل ذرظو ش ذرظػـق ذوعؽمت
يبدح( 8يكسزا)3

ذتدؽني ذرظػـمغنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

(رظؽمدتقـج) ذوإظزرعفم ذرحلصول ذسؾى ذتفخقص ذعن ذرظـؼمأ ذردلختص ذغظري ذعبؾغ ذأظف ذجـقه ذ ،ذسؾى ذأن ذجيل ذ
رظةخقصذطلذث ثذدـور ذعؼمألذعبؾغذمخدؿمئ ذجـقه،ذطؿمذوضعتذػقهذردلم ذسؼوأ ذسؾىذطلذعنذخيمظفذ
أحؽمعفمذأغفرع ذالذتؼلذسنذسشف ذآال ذجـقهذوالذتزؼلذسؾىذعمئ ذأظفذجـقه .ذ
ا
يبدح( 51يكسزا):
يبدح(/58ثُد)31

ادلبدح انساثؼخ :يبدح انُشس .
4

ا
زاثؼب  :انزؼدٚالد انرٖ أدخهزٓب انهجُخ ادلشرتكخ ػهٗ يشسٔع انقبٌَٕ ػهٗ انُحٕ انزبىل:

ٔافقذ انهجُخ ػهٗ يٕاد يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزدد يٍ احلكٕيخ ،ثإسزثُبء ثؼط انزؼدٚالد انزٙ
ا
أجسرٓب ػهٗ َص ادلبدح ( 8يكسزا )3
-

-

ا
خبيسب :ػسض يشسٔع انقبٌَٕ إىل رلهس اندٔنخ.

ا
سبدسب :زأ٘ انهجُخ ادلشرتكخ.
رسٖ انهجُخ

5

ٔفٗ ْرا انصد

.
ٔثُبء ػه ّٛفإٌ انهجُخ

يغ انزأكٛد ػهٗ

أٌ

ا

ٔانهجُخ ادلشرتكخ إذ رٕافق ػهٗ يشدسٔع انقدبٌَٕ رسجدٕ اجملهدس ادلدٕقس  ،ادلٕافقدخ ػهٛدّ يؼددال

ثبنصٛغخ ادلسفقخ .

زئٛس انهجُخ ادلشرتكخ

دكزٕزح

6

جدٔل يقبزٌ
انُص يف انقبٌَٕ انقبئى

انقبٌَٕ زقى  18نسُخ 3358

يف شأٌ إَشبء َقبثبد ٔاحتبد َقبثبد ادلٍٓ
انزًثٛهٛخ ٔانسًُٛبئٛخ ٔادلٕسٛقٛخ

====

انُص يف يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ
قرار رئيس مجلس الهزراء
بطشروع قانهن بشأن

تعديل بعض أحكام القانهن رقم  53لسظة  8791فى
شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات الطين التطثيلية
والسيظطائية والطهسيقية
=====
رئيس مجلس الهزراء
بعد اإلطالع على الدستهر،
وعلى قانهن العقهبات،

وعلى القانهن رقم  35لسظة  8795بشأن الطهازنة

العامة للدولة،

وعلى قانهن رقم  53لسظة 8791في شأن إنشاء
نقابات واتحاد نقابات الطين التطثيلية والسيظطائية
والطهسيقية،

وعلى قانهن ضريبة الدمغة الصادر بالقانهن رقم 888
لسظة  8711؛

وعلى القانهن رقم 829لسظة 8718بشأن الطحاسبة

الحكهمية؛

وعلى القانهن رقم  849لسظة 8714بشأن فرض رسم
تظطية الطهارد الطالية للدولة؛

وعلى القانهن رقم  24لسظة 8777بفرض ضريبة مقابل
7

يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ ػه ّٛانهجُخ ادلشرتكخ

باسم الشعب

بعد اإلطالع على الدستهر،

انُص يف انقبٌَٕ انقبئى

انُص يف يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ

دخهل الطسارح وغيرىا من الطحال الفرجة والطالىي؛

يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ ػه ّٛانهجُخ ادلشرتكخ

وعلى قانهن اإلجراءات الضريبية الطهحد الصادر

بالقانهن رقم  212لسظة 2121؛

ٔثؼد أخر زأ٘ َقبثبد ٔاحتبد َقبثبد ادلٍٓ
انزًثٛهخ ٔانسًُٛبئٛخ ٔادلٕسٛقٛخ؛

وبعد مهافقة مجلس الهزراء .

قرر مشروع القانهن اآلتي نصو ،يقدم إلي مجلس الظهاب

قرر مجلس الظهاب القانهن اآلتى نصو  ،وقد أصدرناه
(ادلبدح األٔىل)

ا
يبدح ( )8يكسزا

ثبحلجس يدح ال رقم ػٍ شٓس ٔال رصٚد

ػه ٙثالثخ أشٓس

(كًب ْٗ)

ا
يبدح (8يكسزا):

ا
يبدح (8يكسزا):
ثغسايخ

(كًب ْٗ)

8

انُص يف يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ

انُص يف انقبٌَٕ انقبئى

ادلبدح انثبَٛخ

–

رسزجدل

ٔيقدازِ

مخسخ جُٓٛبد

"أنف جُ"ّٛ

ثؼجبزح " مخسخ جُٓٛبد "
ثؼجبزح "مخسخ جُٓٛبد "
.

–

ثؼجبزح " جُٔ ّٛاحد "

" ثالثخ آالف جُ" ّٛ
" يبئىت جُ" ّٛ

" مخسني جُ " ّٛثؼجبزح " يبئخ يهٛى"

مخسخ جُٓٛبد

ا
يجهغ
إنّٛ
يعبفب
جُ " ّٛثؼجبزح " أزثؼخ جُٓٛبد
ا
ػشس ٍٚجُٓٛب "

.
-

"ٔ" ثهفظ " يُٓب"

"يبئخ

" يبئىت جُٓٛب" ثؼجبزح "
"  "%1ثؼجبزح "ٔ "%2نفظ

ثأداء يجهغ قدزِ جُٔ ّٛاحد
.
:
9

يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ ػه ّٛانهجُخ ادلشرتكخ
ادلبدح انثبَٛخ

(كًب ْٗ)

انُص يف يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ

انُص يف انقبٌَٕ انقبئى

طبثغ ديغخ فئخ يبئخ يهٛى

.
ثٕاقغ أزثؼخ جُٓٛبد.
-

)

:
ال جيبٔش ػشسٍٚ

) (
جُٓٛب
.

) (

:
قدزِ  %2يٍ

يُٓب %3
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يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ ػه ّٛانهجُخ ادلشرتكخ

انُص يف انقبٌَٕ انقبئى

انُص يف يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ
ادلبدح انثبنثخ

يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ ػه ّٛانهجُخ ادلشرتكخ
ادلبدح انثبنثخ
( كًب ْٗ)

ا
يبدح (  8يكسزا : )3

ا
يبدح (  8يكسزا : )3

أنف

سُخ

ثالس سُٕاد

.

ػشسح آالف

ٔانغهق

اإلداز٘ ٔإٚقبف انرتخٛص ٔيدرّ ٔحبنزّ ٔانزظهى

يُّ  ،ػهٗ أٌ ركٌٕ رهك انٕزش يسجهخ مبصهحخ

انعسائت.

ذنك غهق ادلُشأح.
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فعال ػٍ

انُص يف يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ
ا
يبدح (  51يكسزا)

انُص يف انقبٌَٕ انقبئى

يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ ػه ّٛانهجُخ ادلشرتكخ
ا
يبدح (  51يكسزا)
(كًب ْٗ)

-

:

يبدح (  /58ثُد : )31

يبدح (  /58ثُد : )31
(كًب ْٕ)

ادلبدح انساثؼخ

يظشر ىذا القانهن في الجريدة الرسطية  ،ويعطل بو من
اليهم التالي لتاريخ نشره.

زئٛس رلهس انٕشزاء

(دكزٕز /يصطفٗ كًبل يدثٕىل)
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ادلبدح انساثؼخ
( كًب ْٗ)

ٌ
ٚجصى ْرا انقبٌَٕ خببمت اندٔنخُٚٔ ،فر كقبٌَٕ يٍ
قٕآَُٛب

