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فأتشرف  أرأأ دمردس ادريم،تمع، ذر  قرير تلفجرف رامشترة رانشر ف ة ذر   ،وبعد.. تحية طيبة
ذلردس  ذشرفوع مرمنمأ عر   ،ابحر  راعمنر را عمريع ور ةاشتر وذك ر رادفمع ورألذ  رالرمذ  اشتة 

 رألسمسر شرأأ راتارمس  فر  1975ادرتة  93 عديل أعض دحكرمس رالرمنمأ ممرع ب ذ  راحكمذة
، أإنشرم   ميرة طر  أرمالمرم راندررمحة 2013ادررتة  74ورالرمنمأ ممرع  اممميرة رانتيرة راعدركفجة

 بفجم  را نضل أعفضه عمى رانشمس رانممف.
، دصرميم  ذلرفمر   ،دشرف  جنرمش شرحمتة ذفسر ادريد راتمبر   ر رانشر ف ةد رخ ممم رامشترة روم
 .رانشمسذلفم ر رح يمطي م، اهم فيه دذمس  ،حند إبفرقيع رالدطدحنم،ة راتمب   وراديد 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، 
 

    التوقيع )                            (             
 دكتور / كمــال أمحــد عـامـــر                                               9/2/2020     
 ـةــــة املشتـركــاللجنــــس ـــرئي                
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 تقرير اللجنة املشرتكة
 من جلنة الدفاع واألمن القومي

 التعليم والبحث العلمي ةجلنومكتب 
 املقدم من احلكومة قانونالمشروع عن 

  1975لسنة  93 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 يف شأن النظام األساسي للكلية الفنية العسكرية 

 بإنشاء كلية طب بالقوات املسلحة 2013لسنة  74والقانون رقم 
 ــــــــــــــــــــ

 إاررى 2020سررتة  فبفريررفذرر   9 رانمرفرر  رألحررديررمس  ةرانعلررم،شمدرر ه أدحررمش رانشمررس 
را عمررريع ورابحررر  راعمنررر   ةاشتررر ذك ررر راررردفمع ورألذررر  رالرررمذ  و اشترررة ذررر  رانشررر ف ة رامشترررة 
فر   1975ادرتة  93رالرمنمأ ممرع ب عرديل أعرض دحكرمس  رانلدس ذ  راحكمذة لمنمأ راذشفوع 

أإنشررم   ميررة  2013ادررتة  74شررأأ راتاررمس رألسمسرر  اممميررة رانتيررة راعدرركفجة ورالررمنمأ ممررع 
 .رانممف يعفض عمى رانشمس عدر، تلفجف عتهإ ابحثه و ، ط  أمالمرم راندمحة
 .2020ستة  فبفريفذ   9رانمرف   رألحدف  يمس ه اتاف  مرج نمعرانش ف ة فعلدم رامشتة 

  وزارة الدفاعمندوبًا عن  هحضر: 
 .(ذدمعد وزجف رادفمع امشئمأ رادس ممجة ورا شفجعية)ذندوح شمقي  راممر    -

،  (1)رإليضررررررمحيةوذي فترررررره ض ذشررررررفوع رالررررررمنمأ رانعررررررفو رانشرررررر ف ة  ناررررررفم رامشتررررررة
 ، وراالبحة رادرخمية امنشمس؛رادس مم ناف ورس عم،م

فرر  شررأأ راتاررمس رألسمسرر  اممميررة رانتيررة  1975ادررتة  93ممررع  لررمنمأ راورطمعررع عمررى 
مأ وعمرى رالرمن أإنشرم   ميرة طر  أرمالمرم راندرمحة 2013ادرتة  74راعدكفجة ورالمنمأ ممع 

ألخررررف وااررررق وفلررررم   ورالررررمرني  ارم را ررررمةأشررررأأ تتارررريع راشمذعررررمم،  1972ادررررتة  49ممرررع 
  ؛را عديالم
 .(3)ذشمس رادواة، و (2)ذشمس رادفمع رامطت   ل ذ  دطمعع رامشتة عمى مدىكنم 

 

                                                 
 .ذفف  ذشفوع رالمنمأ، وذي فته رإليضمحية (1)
 .جلس الدفاع الوطنيرأى م  (2)
 الدولة.رأى مجلس   (3)
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  رادرررم،ة  ذررر  ذتممشرررمم وذرررم د،ارررى أررره رانشررر ف ة رج نرررمع رامشترررة فررر ،رم فرررى ضرررم  ذرررم و
 :للجنة المشتركة تقريرها فيما يليتورد اراحكمذة ذ  إيضمحمم  مذتدوب
 مقــدمة

 رانعفوض.نمأ ذشفوع رالمة رفمدن :أوال
 .رانعفوضرألسمسية انشفوع رالمنمأ نالذح را ثانيا:
 ذفرجعة ذشمس رادواة.ثالثًا: 
 را عديالم را   د،خم هم رامشتة. :رابعاً 

 .رانش ف رة ةررامشت يمد :اً خامس
 :مقدمة

  فرر  شررأأ راتاررمس رألسمسرر  اممميررة رانتيررة راعدرركفجة  1975ادررتة  93صرردم رالررمنمأ ممررع
 أإنشم   مية ط  أمالمرم راندمحة. 2013ادتة  74ورالمنمأ ممع 

   مفر  و حفص رالمرم راندمحة عمى حد  رعدر، مجماهم أنرم يمير  أحنرمة رارمط  ف  ضم
 ورا ضرحية وتحلير  ضمفف راعمع ذر  مريع رامطتيرة او  ،ذد مى  نم تهع ف  ش ى رانشمالم

دسري  ورا ريم،اة ذثل رألطبم  ورانهت ذ  را خ  مم را   ف  حمجه إايهم م  رالك نم  ارتي
 .راعدكفي  راط ممذع رالمرم راندمحة أإنشم  راممية رانتية راعدكفجة و مية 

   رادوارررة فررر  رانطضررر  أخطرررى لمب ررره فررر  سررربيل تعرررديل تشرررفجعمتهم أنرررم  رتشرررمهوتنمشررريم  ذررر
 رانعفوض.مؤى را لدس أنشفوع رالمنمأ  ي مرك  ذ  راافو  راند شدة

  :ًمشروع القانون املعروضفلسفة أوال: 
  رامرمرر  راعمنرر  ذرر  تعثررف  ذررم  شرره عتررهفرر  ضررم  رالررمنمأ راررمرم، أنشررفوع جررم  را عررديل

أعرررض راطرررالب رانلبرررماي  أمامميرررة رانتيرررة راعدررركفجة و ميرررة راطررر  أرررمالمرم راندرررمحة فررر  
رالسرررر نفرم بهررررمتي  راممي رررري  ن يشررررة اعرررردس را ررررالحية امحيررررمة راعدرررركفجة دو عرررردس راميممررررة 

وتحمجمهع إاى  ميمم راهتدسرة دو راطر  أماشمذعرمم ع رالذف رايي يد مزس ف مه ،را حية
 ومد تبي  عردس، أشأأ تتايع راشمذعمم 1972ادتة  49ران فجة راخمضعة املمنمأ ممع 

عمررى راحررد رأل،نررى فرر  راثمنمجررة راعمذررة إال إار  ررمأ راطمارر  حمصررال   بهرريه رامميررمم هعمبررما
راعدركفجة دو  ميره  رانتيرةمامميرة فر  عرمس رالا حرم  أرانلفمة املبمش بهيه رامميرمم امدمجمم 

دأ رانح مى راعمن  امنلفمرم رادمرسية را ر  تردمب أكرل خمصة و راط  أمالمرم راندمحة 
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 ع رع نم،قررررم ذرررر  ورا رررر  يررررذرررر  رامميررررة رانتيررررة راعدرررركفجة و ميررررة راطرررر  أررررمالمرم راندررررمحة 
رانشمرررررس رألعمرررررى امشمذعرررررمم قررررر  ارتهرررررم را ررررر  تررررردمب أكميرررررمم راهتدسرررررة و ميرررررة راطررررر  

 .ذعمم ران فجةأماشم
  ًاألساسية ملشروع القانون املعروض:المح امل: ثانيا 
 بخالف مادة النشر تضمن مشروع القانون المعروض مادتين: 
 :المادة األولى 

فر  شرأأ راتارمس  1975ادرتة  93ذر  رالرمنمأ ممرع  17فلرفة دخيرفة امنرم،ة ممرع إضمفة 
 :رألسمس  امممية رانتية راعدكفجة

فرررر  حررررما   عرررردس را ررررالحية امحيررررمة  رانن ررررمش اطمارررر رة دحليرررر تضررررنتع قرررريه رانلررررفة
راعدرركفجة دو عرردس راميممررة را ررحية رسرر منمش ،مرسرر ه فرر  إحرردى  ميررمم راهتدسررة وفلررم امررتاع 

 .رانلفمة بهم
 :المادة الثانية 

أإنشم   مية  2013ادتة  74ذ  رالمنمأ ممع  راثمنية عشففلفة دخيفة امنم،ة إضمفة 
 :راط  أمالمرم راندمحة

اطما  رانن مش ف  حما   عدس را الحية امحيمة ردحلية تضنتع قيه رانلفة ومد 
راعدكفجة دو عدس راميممة را حية رس منمش ،مرس ه ف  إحدى  ميمم راط  وفلم امتاع 

 .رانلفمة بهم
  الثالثةالمادة:  

 .هرمن اليوم التالي لتاريخ نش والعمل بهفي الجريدة الرسمية القانون تتعلق بنشر  
 :: مراجعة جملس الدولةثالثاً 

تنع ذفرجعة ذشفوع رالمنمأ رانعفوض ألشع را شفج  أنشمس رادوارة و رمأ اره أعرض 
 را لفجف. قير إعدر، ،  منع ذحل ناف رامشتة عتدرانالحامم راشكمية ورانمضمعية

 أدخلتها اللجنة: : التعديالت التيرابعاً 
 المادة األولى:

ــ  " عبررممة رسرر بدرشرانشرر ف ة  مدم رامشتررة ــانون ر  بالجامعــاا الميــرية الخالــعة للق
 ."وفقا للنظ  المقررة بها" أعبممة" بشأن تنظي  الجامعاا 1972لسنة  49
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فر  شرأأ  1975ادتة  93ذ  رالمنمأ ممع  17خيفة امنم،ة ممع رانلفة رأل بح نص اي
ويكون للطالب المفيول في حالتي عدم "  ما رما : راتامس رألسمس  امممية رانتية راعدكفجة

اليــالحية للايــاة العســكرية أو عــدم الليا ــة اليــاية حــت افــتحمال درافــت  فــي  حــد  
ــاا الهندفــة ــ   كلي ــانون ر  بشــأن  1972لســنة  49بالجامعــاا الميــرية الخالــعة للق
 .تنظي  الجامعاا"

 المادة الثانية:
ــ  بالجامعــاا ا" رانشرر ف ة رسرر بدرش عبررممة مدم رامشتررة ــانون ر  لميــرية الخالــعة للق

 ."وفقا للنظ  المقررة بهاأعبممة "" بشأن تنظي  الجامعاا 1972لسنة  49
ادررررررتة  74ذرررررر  رالررررررمنمأ ممررررررع  راثمنيررررررة عشررررررفخيررررررفة امنررررررم،ة رأل اي رررررربح نررررررص رانلررررررفة

ويكون للطالـب المفيـول فـي حـالتي " : ما ما  أإنشم   مية راط  أمالمرم راندمحة2013
العسكرية أو عدم الليا ة الياية حت افتحمال درافت  في  حـد   عدم اليالحية للاياة

بشـأن تنظـي   1972لسـنة  49بالجامعاا الميرية الخالعة للقـانون ر ـ   كلياا الطب
 ."الجامعاا

 املشرتكة:: رأى اللجنة خامساً 
 رالرمرم  حرفص إطرممفر  أنشرفوع رالرمنمأ جرم   ، عرديل رارمرم را دأ تر  اللجنة المشـتركة

أمامميرررة رانتيرررة راعدررركفجة و ميرررة راطررر  راطرررالب راررريي  ي عثرررفوأ مرررى ذ رررمحة عراندرررمحة 
أكميرمم راهتدسرة   رالا حرمفر  أنرتحهع راحر  اارق و ف رمهع ذنرم يدر مزس أمالمرم راندمحة 

 ذد لبمهع.عمى  م  حفص دو راط  أماشمذعمم ران في 
 ض، ن المعــرو علــى مشــروع القــانوتوافــت  المشــتركة اللجنــة فــ ن وبنــاً  علــى مــا تقــدم

 .فقةالموافقة علي  بالييغة المر المجلس المو ر وترجو 

 التوقيع )                            (

 دكتور / كمــال أمحــد عـامـــر
ـةــــة املشتـركــاللجنــــس ـــرئي  
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 كما وافقت عليه اللجنة املشرتكةنص ال كما ورد من احلكومةنص ال لقائمالقانون ا يفنص ال
 1975لسن   93 انون ر   

 في شأن النظام األفافي للحلية الفنية العسكرية
 
 
 

 ـــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رار رئيس مجلس الوزرا  بمشروع  انون في شأن
 1975لسن   93القانون ر   تعديل بعض أحكام 

 العسكرية في شأن النظام األفافي للحلية الفنية
طب  ةا  كليب نش 2013لسن   74والقانون ر   

 بالقواا المسلاة
 ـــــــــــــــ

 مجلس الوزرا رئيس 
 ، عد االطالع على الدفتورب

في شأن  1959لسن   232وعلى القانون ر   
 شروط الخدمة والتر ية لضباط القواا المسلاة؛

بشأن القيادة  1968لسن   4وعلى القانون ر   
والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى 

 القواا المسلاة؛
بشأن تنظي   1972لسن   49وعلى القانون ر   

 الجامعاا؛
 في شأن 1975لسن   93القانون ر   على و 

 النظام األفافي للحلية الفنية العسكرية؛
ب نشا  كلي   2013لسن   74وعلى القانون ر   

 مشروع  انون 
 1975لسنة  93أحكام القانون ر    بتعديل بعض

 األفافي للحلية الفنية العسكرية في شأن النظام
طب  ةب نشا  كلي 2013لسن   74والقانون ر   

 بالقواا المسلاة
 ــــــــــــــ

   الشعبباف
 رئيس الجمهورية
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 كما وافقت عليه اللجنة املشرتكةنص ال كما ورد من احلكومةنص ال لقائمالقانون ا يفنص ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (:17لمادة )ا

ا  ذ  يشمز انشمس راممية دأ يلفم ف ل راطم
 راممية ف  راحمالم رآلتية:

 طب بالقواا المسلاة؛
 ب نشا  2014لسن   21القانون ر   وعلى 

 مجلس الدفاع الوطني؛
 وبعد أخذ رأ  مجلس الدفاع الوطني؛

 وبعد موافقة مجلس الوزرا ؛
 

 ر ر 
 يقـــدم  لـــى مجلـــس نيـــ ، اآلتـــيمشـــروع القـــانون 

 النواب
 
 

 )المادة األولى(
ادرررته  93ذررر  رالرررمنمأ ممرررع  17يضرررم  امنرررم،ة ممرررع 

فرررررر  شررررررأأ راتاررررررمس رألسمسرررررر  اممميررررررة رانتيررررررة  1975
 راعدكفجة فلفة دخيفة ن هم رآلت :

 
 
 

 
 
 
 
 
 

، و د ني  اآلتيمجلس النواب القانون   رر
 أصدرناه

 
 
 

 )المادة األولى(
( ذر  رالرمنمأ ممرع 17تضم  فلفة دخيرفة إارى رانرم،ة )

فررر  شرررأأ راتارررمس رألسمسررر  اممميرررة  1975ادرررتة  93
 رانتية راعدكفجة ن هم رآلت :

 دخيفةفلفة  (:17مادة )ال
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 كما وافقت عليه اللجنة املشرتكةنص ال كما ورد من احلكومةنص ال لقائمالقانون ا يفنص ال
( حماة رمتممب راطما  جفجنة تخل أمنضبمط )د

 ينة. راممية وامربحهم ودورذفقم راند د
 ( عدس را الحية امحيمة راعدكفجة. )ب

)ج( إار مدى ذشمس راممية دأ ذل ضيمم را ماح 
 راعمس تح ع ف مه.

وفرر  جنيرر  رألحررمرش ي رردم مررفرم ران ررل ذدررببم  ذرر  
ذشمررررررررررس رامميررررررررررة أأامبيررررررررررة  مر  لمثرررررررررر  رألعضررررررررررم  
راحمضررفج  وااررق أعررد سررنمع دمررمرش راطمارر  وتحليرر  

بيم  إال أعد ت دي  ،فمعه، وال يع بف مفرم ران ل نهم
 وزجف رادفمع.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكررمأ امطمارر  رانن ررمش فرر  حررما   عرردس را ررالحية 
دس راميممرررررررة را رررررررحية حررررررر  امحيرررررررمة راعدررررررركفجة دو عررررررر

وفلررررم راهتدسررررة  رسرررر منمش ،مرسرررر ه فرررر  إحرررردى  ميررررمم
 .امتاع رانلفمة بهم

 
 
 
 

 
 
 
 
 

وجكمأ امطما  رانن مش فر  حرما   عردس را رالحية 
امحيرررررررمة راعدررررررركفجة دو عررررررردس راميممرررررررة را رررررررحية حررررررر  

 راهتدسررررررررة رسرررررررر منمش ،مرسرررررررر ه فرررررررر  إحرررررررردى  ميررررررررمم
ادتة  49أماشمذعمم ران فجة راخمضعة املمنمأ ممع 

 .أشأأ تتايع راشمذعمم 1972
 
 
 



- 8 - 

 كما وافقت عليه اللجنة املشرتكةنص ال كما ورد من احلكومةنص ال لقائمالقانون ا يفنص ال
 رار رئيس جمهورية مير العربية بالقانون ر   

بالقواا  طب ةنشا  كليب  2013لسن   74
 .المسلاة
 

 
 

 :المادة الثانية عشر
يشرررمز انشمرررس رامميرررة دأ يلرررفم ف رررل راطماررر  ذررر  

 راممية ف  راحمالم رآلتية: 
)د( رمتمررررمب راطمارررر  جفجنررررة تخررررل أمنضرررربمط رامميررررة 

 وامربحهم ودورذفقم راند دينة. 
 )ب( عدس را الحية امحيمة راعدكفجة. 

ي  ذ  رررماي ي  دو )ج( مسرررمب راطماررر  سرررت ي  ،مرسررري 
 ذتن م ي . 

)،( إار مدى ذشمرررررس رامميرررررة دأ ذل ضررررريمم را رررررماح 
 راعمس تح ع ف مه انلده راثلة ورالع بمم.

ذرر   وفرر  جنيرر  رألحررمرش ي رردم مررفرم ران ررل ذدررببم  
 عضررررررررررم رألذشمررررررررررس رامميررررررررررة أأامبيررررررررررة  مر  لمثرررررررررر  

 
 
 (الثانية)المادة 

ادته  74يضم  امنم،ة راثمنية عشف ذ  رالمنمأ ممع 
أإنشم   ميه ط  أمالمرم راندمحة فلفة دخيفة  2013

 ن هم رآلت :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (الثانية)المادة 

نمأ امنررم،ة راثمنيررة عشررف ذرر  رالررم فلررفة دخيررفة ضررم ت
طرررر  أرررررمالمرم  أإنشرررررم   ميررررة 2013ادررررته  74ممررررع 

 راندمحة فلفة دخيفة ن هم رآلت :
 (:أخيرةفقرة  / الثانية عشر)المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

 كما وافقت عليه اللجنة املشرتكةنص ال كما ورد من احلكومةنص ال لقائمالقانون ا يفنص ال
وااررق أعررد سررنمع دمررمرش راطمارر  وتحليرر   راحمضررفج 

ن ل نهمبيم إال أعد ت دي  ،فمعه، وال يع بف مفرم را
 .وزجف رادفمع

 
 

 
 
 

وجكمأ امطما  رانن مش فر  حرما   عردس را رالحية 
 رررررررحية حررررررر  امحيرررررررمة راعدررررررركفجة دو عررررررردس راميممرررررررة را

وفلرم امرتاع رس منمش ،مرسر ه فر  إحردى  ميرمم راطر  
 رانلفمة بهم.

 
 
 

 

أ امطما  رانن مش فر  حرما   عردس را رالحية وجكم 
امحيرررررررمة راعدررررررركفجة دو عررررررردس راميممرررررررة را رررررررحية حررررررر  

أماشمذعرمم  رس منمش ،مرس ه ف  إحردى  ميرمم راطر 
 1972ادررررتة  49ران ررررفجة راخمضررررعة املررررمنمأ ممررررع 

 .أشأأ تتايع راشمذعمم
             (الثالثة)المادة         

عنل أه سنية، وجط تشف قير رالمنمأ ف  راشفجدة راف يط 
 .ذ  تممجخ نشفه

 رئيس مجلس الوزرا                   
 (مدبولي)دكتور/ ميطفى كمال       2020/  / 

 (الثالثة)المادة 
وجعنل أه يتشف قير رالمنمأ ف  راشفجدة رافسنية، 

 .ذ  رايمس را ما  ا ممجخ نشفه

 


