قساز زقى 4/61
ذازٚخ 2021/05/19
إٌ يجهش َقاتح انًحاي ٍٛف ٙطساتهش ٔف ٙجهضرّ انًُعقدج ترازٚخ 2021/05/19
تسئاصح انُقٛة يحًد انًساد ٔعضٕٚح االصاذرجٕٚ :صف اندٔ ،ٙٓٚز ًٌٕٚخطاز ،تالل
ْسيٕط ،يحًد َشأج فرال ٔتاصكال إٔٚب.
ٝػطلا ً ػِ ٠اُوشاس اُظادس ك ٢جِغر ٚسهْ  26ذاس٣خ  2020/05/28أُرؼٖٔ إهشاس ٓؼا٤٣ش
ٝاػذح ٓٝذذدج ٣ؼلٜ٘ٓ ٠ا أُذآ ٖٓ ٢عذاد اُشع ّٞأُرٞجثح ُظاُخ ط٘اد٣ن اُ٘واتح،
ُٔٝا ًإ ٛزا اُوشاس هذ شَٔ اُشع ّٞأُرٞجثح ػٖ اُششًاخ إترذا ًء ٖٓ ُٝ 2015/10/01ـا٣ح
 2020/09/30أ ١ػٖ خٔظ ع٘ٞاخ ػٔالً تأدٌاّ أُادج  ٖٓ 350هاٗ ٕٞأُٞجثاخ ٝاُؼوٞد،
ٝتؼذ إٔ طذس ػٖ ٓجِظ اُ٘واتح ػذد ٖٓ اُوشاساخ تاُ٘غثح ُِٔذآ ٖ٤اُز٣ ٖ٣رٞجة ػِْٜ٤
سع ّٞػٖ اُششًاخ ُظاُخ ط٘اد٣ن اُ٘واتح ػٖ اُلرشج أُشاس إُٜ٤ا أػال ،ٙتذ٤ث ذث ٖ٤إٔ ٘ٛاى ػذدا ً
ال تأط ت ٖٓ ٚاُذاالخ اُر٣ ٢ؼاٗ ٢كٜ٤ا أُذآٓ ٢غ أطذاب ذِي اُششًاخ أ ٝأُلٞػ ٖ٤تاُرٞه٤غ ػٜ٘ا
ٖٓ طؼٞتاخ ك ٢اُرٞاطَ ٓؼُ ْٜرذظ َ٤أذؼات ٚاُغ٘٣ٞح أُغرذوح ُ ٚتزٓر،ْٜ
ٝدشطا ً ٖٓ ٓجِظ اُ٘واتح ػِ ٠اُرؼآ ٕٝغ اُضٓالء أُذآٝ ٖ٤ذخل٤لا ً ػ٘ ْٜػٖٔ اُذذٝد
أُؼوُٞح اُر ٢ذرٔاشٝ ٠اُٞاهغ ٝأٗظٔح اُ٘واتح ،كوذ طذس اُوشاس سهْ  45/11ذاس٣خ ،2020/12/17
د٤ث جش ٟإػرٔاد ٓؼا٤٣ش إػاك٤ح جذ٣ذج إلكادج أُذآٜ٘ٓ ٖ٤ا تٜزا اُخظٞص ٝإػلائ ٖٓ ْٜاُشعّٞ
ك ٢داٍ ذٌٔ٘ ٖٓ ٞذذو٤وٜا،
ٝتؼذ أُشاجؼح ٖٓ هثَ ػذد ٖٓ أُذآ ٖ٤إػرشاػا ً ػِٓ ٠ا أه ّش تٔٞجة اُوشاس 45/11
أُزًٞس ُ٘اد٤ح ػذّ إٌٓاٗ٤ح اإلعرذظاٍ ػِ ٠إكادج ٖٓ اُظ٘ذٝم اُٞؽُِ٘ ٢ؼٔإ اإلجرٔاػ ٢ذل٤ذ ػٖ
ػذّ ذغج َ٤اُششًح ُذ ٚ٣أ ٝػذّ ذغج َ٤أ ١أج٤ش ػِ ٠إعٜٔا،
ٝتؼذ ذٌِ٤ق ٓذ٣ش ٓشًض أُؼِٓٞاذ٤ح ك ٢اُ٘واتح األعرار ٛاٗ ٢أُشػث ٢تاُرٞاطَ ٝاإلجرٔاع
تشئ٤ظ ٓاُ٤ح ُث٘إ اُشٔآُٝ ٢ذرغثٜا ُٔ٘اهشح ٓا٤ٛح أُغر٘ذاخ أٌُٖٔ اإلعرذظاٍ ػِٜ٤ا ٖٓ اُذٝائش
أُاُ٤ح ٝاُر ٢ذل٤ذ ػٖ ػذّ ٓضاُٝح أُٜ٘ح تأُؼ٘ ٠اُذو٤وٝ ،٢اُرٞاطَ ٓغ ٓغؤ ٢ُٝاُظ٘ذٝم اُٞؽ٘٢
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ُِؼٔإ اإلجرٔاػ ٢ك ٢ؽشاتِظ ُِرذون ٖٓ ٓذ ٟطٞات٤ح هشاس ذٌِ٤ق أُذآ ٢تاإلعرذظاٍ ػِ٠
إكادج ٖٓ اُظ٘ذٝم أُزًٞس،
ٝت٘ا ًء ػِ ٠أُؼط٤اخ اُر ٢إعرذظَ ػِٜ٤ا األعرار أُشػث ،٢د٤ث ذث ٖ٤أٗ ٌٖٔ٣ ٚاإلعرذظاٍ
كوؾ ػِ ٠طٞس ػٖ أُ٤ضاٗ٤اخ اُؼائذج ُِششًح ٓظذهح أطٞالً أ ٝػِ ٠طٞسج ػٖ ذظش٣خ ػذّ
ٓضاُٝح أُٜ٘ح ،أٓا تاُ٘غثح ُِظ٘ذٝم اُٞؽُِ٘ ٢ؼٔإ اإلجرٔاػ ٢كال  ٌٚ٘ٔ٣إػطاء أ ١إكادج تٜزا
اُخظٞص،
ُٔٝا ًإ ٖٓ ٝاجة أُجِظ إػادج اُ٘ظش ك ٢أُؼا٤٣ش أُو ّشج ٝأُؼرٔذج عاتوا ً ٝذوش٣ش ٓؼا٤٣ش
جذ٣ذج ٝكوا ً ُِٔؼط٤اخ اُر ٢ذٞكشخ ُذٓ ٚ٣ؤخشاً،
فقد قسز انًجهش إعرًاد انًعاٛٚس انُٓائٛح انرانٛح إلفادج انًحاي ٍٛيُٓا إلعفائٓى يٍ انسصٕو
انًرٕجثح تريرٓى عٍ انشسكاخ انًضجهح عهٗ إصًٓى ٔفقا ً نهشكم انران:ٙ
أٔالً:
 -1تانُضثح نهسصٕو انٕاجثح اندفع:
إػرثاس جٔ٤غ اُشع ّٞاُوذٔ٣ح أُرٞجثح ػِ ٠أُذآ ٖ٤ػٖ كرشج ٓا هثَ 2015/10/01
عاهطح تٔشٝس اُضٖٓ اُخٔاع ٢ع٘ذاً ألدٌاّ اُلوشج األ ٖٓ ٠ُٝأُادج  ٖٓ 350هإٗٞ
أُٞجثاخ ٝاُؼوٞد ًٜٗٞا ٖٓ أُغرذواخ أُرأخشج اُ٘اجٔح ػٖ ٓٞجثاخ ذغرذن األداء ًَ
ع٘ح تؼذ ع٘ح.
 -2تانُضثح نألقازب ٔاألَضثاء:
ذثوٝ ٠اجثح اُذكغ اُشع ّٞاُغ٘٣ٞح ػٖ اًُٞاُح اإلُضآ٤ح اُ٘اجٔح ػٖ ششًح ذخض أهشتاء
أُذآٜٔٓ ٢ا ًاٗد دسجح اُوشاتح ،ػٔالً توشاس ٓجِظ اُ٘واتح سهْ  20ذاس٣خ
 2002/04/17اُز ١ػذٍ تؼغ أدٌاّ أُادج ٗ ٖٓ 79ظآٜا اُذاخِ.٢
 -3اإلعفاءاخ:
٣ؼل ٠أُذآ ٖٓ ٢دكغ اُشع ّٞاُغ٘٣ٞح ػٖ اًُٞاُح اإلُضآ٤ح اُؼائذج ُِششًاخ ك ٢داٍ
أتشص أُغر٘ذاخ اُثثٞذ٤ح اُالصٓح ك ٢اُذاالخ ا٥ذ٤ح:
 إتشاص ٓا ٣ل٤ذ سعٔ٤ا ً ػٖ ٝكاج أُذ٣ش أُلٞع تاُرٞه٤غ ػٖ اُششًح. إتشاص طٞسج ؽثن األطَ ػٖ ٓذؼش سعٔٞٓ ٢هغ أٓاّ ًاذة اُؼذٍ أُ ٝذ ٟأٓاٗحاُغجَ اُرجاس ١تذَ ٝذظل٤ح اُششًح.
 إتشاص إكادج سعٔ٤ح ػٖ اُذٝائش أُاُ٤ح أُخرظح تإٔ اُششًح ذوذٓد تطِة اُرٞهق ػٖاُؼَٔ ٓثِـح ٖٓ آاٗ ٚاُغجَ اُرجاس ١أطٞالً.
 إتشاص ٓا ٣ثثد سعٔ٤ا ً إػرضاٍ اًُٞاُح ُذً ٟاذة اُؼذٍ أ ٝتٞاعطح اُثش٣ذ أُؼٕٔٞػِ ٠إٔ ٣غش ١اإلػلاء ٖٓ ذاس٣خ اإلػرضاٍ.
 إتشاص إكادج طادسج ػٖ أٓاٗح اُغجَ اُرجاس ١أٗ ٚجش ٟذثذ َ٣اُ َ٤ًٞاُواُِٗ ٢ٗٞششًح.2

 إتشاص ٓا ٣ل٤ذ إٔ اُششًح ٖٓ ٗٞع األٝف شٞس. إتشاص ٓا ٣ثثد إٔ اُ َ٤ًٞذوذّ تئػرشاع خط ٢عاتن ُذ ٟاُ٘واتح ٣ ُْٝثد ت ٚتؼذ ،ػِ٠إٔ ذغش ١تٞجٗ ٜٚر٤جح اإلػرشاع اُغاتن.
 -4تانُضثح نرعدد انًحاي ٍٛانٕكالء:
ك ٢داٍ ذؼذد اًُٞالء ػٖ اُششًح اُٞادذج ٣رْ ذذظ َ٤اُشعٝ َ٤ًٝ ٖٓ ّٞادذ تٔٞجة
ذظش٣خ خطٞٓ ٢هغ ٓ٘ ٚتأٗ ٞٛ ٚأُغرل٤ذ ٖٓ اُرٝ َ٤ًٞك ٢داٍ اإلخرالف ٣ؼرٔذ إعْ
اُ َ٤ًٞاأل ٍٝاُٞاسد كٗ ٢ض اُر.َ٤ًٞ
 -5تانُضثح نهشسكح انًدعٗ أَٓا ال ذعًم يُر ذازٚخ انرأصٛش أٔ نى ذعد ذًازس أ٘ َشاط:
إتشاص طٞسج ػٖ اُرظش٣خ اُغ٘ ١ٞتؼذّ ٓضاُٝح أُٜ٘ح أ ٝطٞسج ٓظذهح أطٞالً ػٖ
أُ٤ضاٗ٤اخ اُغ٘٣ٞح أُوذٓح اُ ٠اُذٝائش أُاُ٤ح أُخرظح ٝأُظشّح تٜا ػٖ دجْ األػٔاٍ
"ال ش٢ء" ٝ ،إكادج طادسج ػٖ أٓاٗح اُغجَ اُرجاس ١تؼذّ ذغج َ٤أ٣ح ٝهٞػاخ ك ٢عجَ
اُششًح  ًَٝرُي إػرثاسا ً ٖٓ ُ 2015/10/01ـا٣ح  ،2020/09/30تذ٤ث ٣ؼل ٠أُذآ٢
ٖٓ ذغذ٣ذ اُشعْ اُغ٘ ١ٞأُرٞجة ػِ ٚ٤ػٖ اُششًح ػٖ ًَ ع٘ح ٓظشح ػٜ٘ا ٓٝثثد رُي
ػِٛ ٠زا األعاطٝ ،ػِ ٠إٔ ٣ثثد ا٣ؼا ً اػرضاُ ٚػٖ اُششًح تٔٞجة ًراب سعُٔ ٢ذٟ
اٌُاذة تاُؼذٍ ٓثِؾ ٖٓ اُششًح أ ٝك ٢داٍ ذؼزس اتالؿٜا ٝكوا ً ُالط.ٍٞ
 -6تانُضثح نهشسكح انر ٙنى ذضدد أذعاتٓا نهًحاي:ٍٛ
ً
إتشاص ٓا ٣ل٤ذ أطٞالً إٔ أُذآ ٢ذوذّ تذػ ٟٞتذن اُششًح ُِٔطاُثح تأذؼات ٚهؼائ٤ا ،تذ٤ث
٣ؼل ٖٓ ٠ذغذ٣ذ اُشعْ اُغ٘ ١ٞإػرثاساً ٖٓ ذاس٣خ ذوذٓ ٚترِي اُذػ ،ٟٞعهٗ أٌ ٚقٕو اندٕٚاٌ
تإتالغ أياَح انضجم انرجاز٘ تٕقف األعًال اإلدازٚح ٔانقإََٛح انعائدج نهشسكح نحٍٛ
إصركًال انشسٔط انقإََٛح تعد انرقدو تاندعٕٖ انًركٕزج ،كٌٕ انرقدو تدعٕٖ أذعاب ٚشكم
إعرزاالً ضًُٛا ً حكًٛا ً نهٕكانح انًًُٕحح نهًحاي.ٍٛ
٣ثوٛ ٠زا اإلػلاء عاس٣ا ً ُٔلؼ ُٚٞك ًَ ٢ع٘ح ٣ثثد سعٔ٤ا ً إٔ اُذػٓ ٟٞا ذضاٍ هائٔحُٚٔ ،رٓٙ
يفعٕنّ عُد صدٔز حكى قضائ ٙتاندعٕٖ أٔ عُد إجساء ذضٕٚح فٓٛا.
ٝك ٢داٍ ذخِل ٚػٖ إتشاص اإلكادج أُزًٞسج هثَ  ًَ ٖٓ 10/1ع٘ح ٣ذن ُٔجِظ اُ٘واتح
ٓطاُثر ٚتاُشع ّٞأُرأخشج ػٖ ذِي اُششًح إػرثاساً ٖٓ اُراس٣خ األعاعُ ٢رٞجثٜا.
 -7تانُضثح نهشسكاخ انر ٙذأصضد ٔنى ٚعد ٚرًكٍ انًحاي ٙيٍ يساجعرٓا:
٣ؼل ٠أُذآ ٖٓ ٢دكغ اُشع ّٞاُغ٘٣ٞح ػٖ اًُٞاُح اإلُضآ٤ح اُؼائذج ُِششًح ك ٢داٍ هاّ
ترٞجً ٚ٤راب إػرضاٍ دذ٣ث اُراس٣خ ُِششًح ٝأتِـٜا ػِ ٠ػ٘ٞاٜٗا أُؼرٔذ ُذ ٟأٓاٗح اُغجَ
اُرجاسٝ ،١ػِ ٚ٤إٔ ٣ثشص طٞسج ػٖ ًراب اإلػرضاٍ األطٝٝ ٢ُٞث٤وح اُرثِ٤ؾ اُر ٢ذل٤ذ إٓا
ترثِّؾ أُذ٣ش أُلٞع تاُرٞه٤غ ٛزا اإلػرضاٍ ٝإٓا ّ
ذؼزس ذثِ٤ـٝ ،ٚإكادج طادسج ػٖ أٓاٗح
اُغجَ اُرجاس ١ػٖ اُٞهٞػاخ أُغجِح ك ٢عجَ اُششًح إػرثاساً ٖٓ ،2015/10/01
ػِ ٠إٔ ٞ٣هغ أُذآٝ ٢ػًِ ٠آَ ٓغؤ٤ُٝر ٚذظش٣ذا ً شخظ٤ا ً ٣ذلع ُذ ٟاُذٞ٣إ ٣ل٤ذ
تٔٞجث ٚأٗ٣ ُْ ٚرٌٖٔ ػٖٔ كرشج ٓؼ٘٤ح ُٝـا٣ح  ٖٓ 2020/09/30اُرٞاطَ ٓغ أطذاب
اُششًح أٓ ٝذ٣شٛا أُلٞع تاُرٞه٤غ ٣ٝؤًذ ك ٚ٤طذح إػرضاُ ٚاًُٞاُحٝ ،تاُ٘ر٤جح ٣ظاس اُ٠
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إتالؽ أٓاٗح اُغجَ اُرجاس ١ؽِة ٝهق األػٔاٍ اُواٗ٤ٗٞح ٝاإلداس٣ح ُذ ٖ٤إعرٌٔاٍ اُششٝؽ
اُواٗ٤ٗٞح تؼذ اإلػرضاٍ أُشاس اُٝ ٚ٤ذٓ َ٤ًٞذاّ آخش أطٞالً،
ٝػِ ٠إٔ ٣ثوُِ٘ ٠واتح دن أُطاُثح تذظرٜا ٖٓ اُشع ّٞاُغ٘٣ٞح ك ٢أٝ ١هد أ ٝظشف ٣ثثد
أٓآٜا ػٌظ ٓؼٔ ٕٞاُرظش٣خ.
ثاَٛا ً :إٌ حق اإلصرفادج يٍ انًعاٛٚس اإلضافٛح انًشًٕنح تٓرا انقساز يحصٕز تانسصٕو انًرٕجثح
عٍ انشسكاخ يٍ ٔ 2015/10/01نغاٚح .2020/09/30
ثانثا ً :ذضرقثم زئاصح اندٕٚاٌ اإلعرساضاخ ٔانًضرُداخ انًسفقح تٓا ٔانًقديح يٍ انًحاي ٍٛعهٗ
قسازاخ انركهٛف تدفع انسصٕو انصادزج تحقٓى ٔانطهثاخ انًسفقح تٓا نإلصرفادج يٍ انًعاٛٚس
اإلضافٛح إعرثازاً يٍ ذازٚخ َشس ْرا انقساز ٔنغاٚح خًضح عشسج ٕٚيا ً يٍ تعدِ.
زاتعا ً :ف ٙحال نى ٚرقدو انًحاي ٙتأ٘ إعرساض أٔ طهة يع انًضرُداخ انًثثرح نإلصرفادج يٍ
انًعاٛٚس انًحددج فْ ٙرا انقساز قثم َٓاٚح انًٓهح انًحددج ،ذعرثس انسصٕو انضُٕٚح يٍ
انٕكاالخ اإلنزايٛح ثاترح ٔيرٕجثح تحقّ ٔنٍ ٚقثم تعد ذنك ا٘ اعرساض أٔ يساجعح.
خايضا ً :إٌ ْرا انقساز ال ٚعط ٙأ٘ حق نًٍ صثق نّ أٌ صدد زصٕيا ً صُٕٚح ٔتصٕزج كايهح عٍ
حاالخ يًاثهح .أيا انًثانػ انًدفٕعح عهٗ حضاب صداد انسصٕو انضُٕٚح عٍ انشسكح اصرُاداً
إنٗ انقساز انصادز ف ٙانجهضح زقى  26ذازٚخ  2020/05/28فإَّ ٚثقٗ انحق ف ٙاالصرفادج
قائًا ً يٍ يفاعٛم ْرا انقساز زقى  11/45ذازٚخ .2020/12/17

َقٛة انًحاي ٍٛف ٙطساتهش
يحًد انًساد
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