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 مصر .. دولة العسكر

 5102يوليو  3امتيازات المؤسسة العسكرية بعد إنقالب 

 (5102ديسمبر  52تقرير توثيقي )

 إعداد: محمود جمال

 مقدمة:

إمتيازات تنوعت ما بين زيادة على عدت  5102يوليو  3حصلت المؤسسة العسكرية فى الفترة ما بعد إنقالب 

فى المعاشات وزيادة فى الرواتب وتسهيالت فى األراضى. ونحاول هنا في هذا التقرير ان نرصد كل هذة 

 .ها تلك الفترة للمؤسسة العسكرية األمتيازات التي شهدت
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 أوال: قرارات زيادت المعاشات بالنسبة لضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة:

بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة  5103لسنة  13أصدر عدلى منصور قرارا بقانون رقم  01/1/5103يف -0

 1بالمائة، وبدون حد أقصى. 01بالمائة إلى  1.2من 

أصدر عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتعديل رواتب المجندين في القوات المسلحة للمرة  51/8/5103فى  -5

ن، حيث كانت قد تم تعديلها آلخر مرة بقرار من المشير حسين طنطاوي بموجب الثانية في العامين األخيري

جنيهاً شهريًا، والعريف المجند على  542. ونص التعديل على حصول الجندي المجند على 5105لسنة  538القرار 

  2جنيهًا. 525جنيه، والرقيب أول المجند على  521جنيهًا، والرقيب على  548

 1/5104.3، اعتبارا من أول شهر %01قرر السيسي زيادة المعاشات للعسكريين بنسبة   5104/ 1شهر فى  -3

أصدر السيسي قرار جمهورًيا بمنح معاشات استثنائية لعدد من ضباط الصف والجنود  2/01/5104فى  -4

 4المتطوعين بالقوات المسلحة.

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد  5104سنة ل 022أصدر السيسي قرارا بقانون رقم  4/05/5104فى  -2

. ويتضمن التعديل الذي جاء في 0212لسنة  21والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

أن يتحدد الحدان األدني واألقصي السنوي الجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها اإلقتطاع بقيمة " القرار

 5.٪01ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة  0/1/0451كل منهما في 

 %2بنسبة  5111أصدر السيسي قرار جمهوريا بزيادة النسبة المقررة للمعاشات عام  50/0/5102فى  -2

للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفًقا ألحكام قانون التقاعد  5111يوليو  0اعتباًرا من  %02لتصبح 

 . 0212لسنة  21معاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم والتأمين وال

 وينص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية، أمس، على أن يتم االلتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية: 

يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون 

 معاش األجر األساسي وزيادته.  0212لسنة  12قم ر

 تكون الزيادة بدون حد أقصى. 

                                  
 الرابطاالنقالب/باألرقام.. الزيادات المستمرة لرواتب ومعاشات "العسكريين والقضاة" منذ ( 1)
 لرابطقرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين بالقوات المسلحة /ا( 2)
 لرابطللمرة الرابعة السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية/ا( 3)
 /الرابطالمسلحة باألسماء.. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط وجنود القوات( 4)
 /الرابطقرار جمهوري بتعديل أحكام قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة5 

http://www.masress.com/fjp/172335
http://www.masress.com/fjp/172335
http://www.elwatannews.com/news/details/271878
http://www.elwatannews.com/news/details/271878
http://klmty.net/386955-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9___%D9%88%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%C2%BB__%D9%85%D8%B4_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%83.html
http://klmty.net/386955-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9___%D9%88%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%C2%BB__%D9%85%D8%B4_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%83.html
http://www.el-balad.com/1194195
http://www.el-balad.com/1194195
http://www.masress.com/moheet/2182490
http://www.masress.com/moheet/2182490
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 ال تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. 

 عدم صرف فروق مالية عن الماضي. 

ويعمل به اعتباًرا من تتحمل الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، 

0/0/5102.6 

بزيادة المعاشات  ٥٣٠٢لسنة  ٠٣أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم  58/2/5102 فى -1

 ٠٣العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

لمعاشات العسكرية بنسبة عشرة في المائة اعتبارا من أول يوليو . وقضي القرار الجمهوري بزيادة ا٠٠٩٢لسنة 

المقبل والمستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 

 . كما نص القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع٠٠٩٢لسنة  ٠٣بالقانون رقم 

 7أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى. 

أصدر السيسي قرارًا بتعديل قانون معاشات القوات المسلحة  يقضي برفع بدل طبيعة  08/8/5102فى  -8

في المئة، وبدون حد أقصى،  02في المئة بداًل من  52العمل، بالمعاش اإلضافي للعاملين بالقوات المسلحة إلى 

ة. ويؤكد نص في المئ 521بما يضاعف معاشات العاملين بالجيش للمّرة الخامسة خالل عامين، لتصل إلى 

من تاريخ اإلصدار كما نص في ديباجته على أنه صدر بعد  5102 يونيو 31القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 

االطالع على الدستور وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وبناًء على ما عرضه الفريق 

 8األول، صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة.

، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ٥٣٠٢لسنة  ٠٥٣أصدر السيسي قرار الجمهوري رقم  01/00/5102في  -2

ضباط الصف والجنود المتطوعين والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين 

 9عنهم.

نون التقاعد والتأمين والمعاشات أصدر السيسي قرار جمهوريا بتعديل بعض أحكام قا 55/05/5102فى  -01

للقوات المسلحة، بحيث نص التعديل أنه يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون األرملة والزواج 

                                  
 الرابط/%51قرار جمهوري بزيادة المعاشات العسكرية لتصل إلى 6 
 طلراب/ا%51قرار جمهوري بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 7 
  لرابط/افى المئة51السيسي يرفع معاشات العسكريين 8 
 الرابطالسيسي يصدر قراًرا بمنح بعض ضباط الصف وجنود بالجيش معاشات استثنائية/9 

http://www.elwatannews.com/news/details/644727
http://www.elwatannews.com/news/details/644727
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/872400-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-10
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-25-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-25-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.tahrirnews.com/posts/334639/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.tahrirnews.com/posts/334639/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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واألبناء والبنات والوالدين واإلخواة واألخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع، 

 االستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.أو وفاة صاحب المعاش شروط 

ويشترط الستحقاق األرملة على أن يكون عقد الزواج موثًقا أو ثابًتا بحكم قضائي نهائي، ولمدير إدارة التأمين 

والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى إلثبات الزواج في بعض الحاالت التي يتعذر فيها اإلثبات 

 ة الذكر، ويعتبر الزوج المستحق فى حكم األرملة.بالوسائل سالف

وتضمن القرار، أن تستبدل بعبارة الحد األقصى ألجر اشتراك المعاش اإلضافي الذي يصدر بتحديده قرار من 

وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات عبارة "الحد األقصى ألجر االشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون 

من الحد األقصى ألجر اشتراك المعاش اإلضافي عبارة، "الحد  %81تماعي، كما تستبدل بعبارة التأمين االج

 10األقصى لمعاش األجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين االجتماعي".

 

 :وتضخمهاباط ضتب الاروثانيا: 

فى دراسة بعنوان: )إمبراطورية الجيش المصري( نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" تبين أن رواتب الجيش 

أشبه بالسر الحربي، وأن الميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدا لألمن القومي مشيرة إلى 

في المائة في  21ذلك زيادة بمقدار  بما في 5100يناير 52زيادات منذ ثورة  3أن المرتبات العسكرية شهدت 

 األجور لجميع الموظفين والرتب.

أحد المصادر أن  أعلنوأشارت الدراسة إلى أنه ال توجد أرقام مؤكدة عن رواتب كبار القادة العسكريين، ولكن 

 ث بعضجنيه شهريا، ولذلك فمن المحير توّقع ما قد يتقاضاه كبار الضباط، وتحدألف  211مدير األمن يتقاضى 

جنيه شهريا هى أجور عادية في ألف  211و ألف 011الضباط داخل المؤسسات األمنية أو اإلدارية أن األجور بين 

 11مليون جنيه. 011و 05المؤسسة، مشيرة إلى أن أعلى األجور سنويا تتراوح بين 

                                  
 الرابطار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة/قر 10 
 الرابطباألرقام.. الزيادات المستمرة لرواتب ومعاشات "العسكريين والقضاة" منذ االنقالب/11 

http://www.elwatannews.com/news/details/874222
http://www.elwatannews.com/news/details/874222
http://www.masress.com/fjp/172335
http://www.masress.com/fjp/172335
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داولوا جدوال بمفردات وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل االجتماعى وعدد من المواقع اإلخبارية قد ت

 مرتبات أفراد وضباط الجيش المصرى ال يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكرى، جاء كاآلتي:

 

 مفرادات الراتب الراتب الرتبة

 حافز. 0011مرتب +  2211 جنيه 01211 اللواء-0

 حافز. 211مرتب +  8211 جنيه 2411 العميد-5

 حافز 121مرتب +  1211 جنيها 8521 العقيد-3

 حافز 211مرتب +  2211 جنيه 1011 المقدم-4

 حافز 211مرتب +  2111 جنيه 2211 الرائد-2

 حافز 411مرتب +  2211 جنيه 2211 النقيب-2

 حافز 311مرتب +  4211 2511 المالزم األول-1

  3211 الصول-8

 

ألف ضابط يكون  511حينما يتم ضربهم في جنيها،  1222ووفقا لهذة األرقام فإن متوسط مرتبات الضباط: 

ألف  011جنيه، حينما نضربهم في  3211جنيه في الشهر. في حين أن مرتب الصوالت:  0120311111111الناتج: 

 جنيه في الشهر الواحد 32111111111صول تكون النتيجة: 

 جنيها في الشهر الواحد. 0182311111111وبذلك يكون المجموع: 

 

 يوليو:3المؤسسة العسكرية بعد إنقالب وامتيازات  اتاستثمار :ثالثا

على كثير من األمتيازات  تنوعت ما بين إعفاءات  3/1/5103حصلت المؤسسة العسكرية فيما بعد إنقالب 

 ضريبية وإستثناءات من ربط الموازنة وتخصيصص لألراضى وكانت على النحو التالي:

اتفاًقا  -المنفذة لبرج خليفة وهو أطول برج في العالم –ة وقعت شركة إعمار اإلماراتي 02/5/5104فى  -0

وهو مركز تجمع محوري متعدد ” إعمار“مع وزارة الدفاع المصرية، يتم التمهيد بموجبه لبناء ميدان 
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االستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، ومالعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية 

 التي تتولى شركة إعمار تنفيذها.” آب داون كايرو“مدينة  الفاخرة كجزء من

، منح مرسوم 0221ودخل الجيش هذه الصفقة بصفته مالك األراضي التي سيقام عليها المجمع، فمنذ عام 

وهي أراٍض كانت قد منحت للجيش لالستغالل في  –رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع األراضي غير الزراعية 

ة قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك األغراض العسكري

 من إجمالي مساحة األراضي في مصر. %81األراضي إلى 

أعلنت القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية بالتعاون مع شركة أرابتك   01/2/5104فى -5

بليون دوالر. ودخل الجيش  41المليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت اإلماراتية في إبريل الماضي عن مشروع 

 -تماًما كما في مشروع إعمار–شريًكا في هذا المشروع كذلك بوصفه مالك األراضي التي يقام عليها المشروع

موقًعا في محافظات القاهرة واإلسكندرية والمنوفية والفيوم وبني  03وتقام هذه المجمعات السكنية في 

 12لمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر.سويف وا

فاز تحالف تحالف دار الهندسة "شاعر ومشاركوه" بعقد تنمية قناة السويس ويذكر أن   02/8/5104في  -3

 13تحالف دار الهندسة المصري السعودى يعد الجيش المصري شريًكا رئسيا فيه.

يق مصر األسكندرية الصحراوي لصالح تم توقيع إتفاق بمنح إدارة وتشغيل وصيانة طر  53/01/5104في -4

جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ممثاًل في الشركة الوطنية إلنشاء وتنمية الطرق ويعطى العقد 

للشركة امتياز إدارة وتشغيل واستغالل الطريق ومشروعاته الخدمية وتحديد رسوم استعمال وتراخيص 

ت على جانبي الطريق وتحصيلها من المنتفعين وذلك لمدة خمسين عام الالفتات واإلعالنات وأبراج االتصاال

 14من عائد الطريق إلى وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري. %21وذلك في مقابل سداد 

مليار  4.41من الكباري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ  51صدر قرار بضم أعمال صيانة لـ  50/01/5104في  -2

 15يتم تنفيذها من خالل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.جنيه، 

صدر قرار في عهد حكومة إبراهيم محلب نص على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة  4/3/5102فى  -2

الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية بنظام حق االنتفاع إلى « بنها -شبرا»واستغالل وتشغيل طريق 

                                  
 /الرابطالجيش يبدأ تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية12 
 لرابطرسميا.. تحالف دار الهندسة "شاعر ومشاركوه" يفوز بعقد تنمية قناة السويس/ا13 
 الرابطعاًما/ 11اإلسكندرية الصحراوي لمدة  –امتياز إدارة طريق مصر 14 

 الرابطيار جنيه/ونصف مل 4من الكباري ونفق بتكلفة  52أعمال صيانة لـ 15  

https://www.youm7.com/story/2014/6/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%B9/1716946
https://www.youm7.com/story/2014/6/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%B9/1716946
https://www.youm7.com/story/2014/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%87-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7/1826655
https://www.youm7.com/story/2014/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%87-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7/1826655
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/
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لوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصري في إنشائه وتطويره وإدارته وتشغيله ومرفقاته جهاز مشروعات الخدمة ا

 16عاًما. 22وذلك لمدة 

وفًقا لما كشفته وكالة رويترز على لسان اللواء طاهر عبد اهلل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  -1

 دات الخليجية خاصة اإلماراتية.يتولى إدارة أموال المساع -بمعزل عن الحكومة –فإن الجيش المصري 

نحو تبني سياسة تقشفية تعمد إلى تقليل  5102 – 5104أفادت تقارير رفع توجه الموازنة العامة المصرية  -8

يان فإن الب -وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل –اإلنفاق الحكومي وتقليص الدعم على السلع والخدمات 

 17مليار جنيه. 42لتصل إلى  %58زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة  المالي للموازنة العامة كشف عن

أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي،  3/2/5102في  -2

من  قرارا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيلالت والساحات التابعة للقوات المسلحة،

، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات 5118لسنة  022الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 

، على 5103ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو  5104أغسطس  02الماضية، إلى أن صدر قرار السيسى في 

جراءات الالزمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع ونص القرار على اتخاذ اإل 18أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا.

 كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

إلى جانب عدد من  ومسرح،دور سينما  8ومصيفا،  08وفندقا،  52وناديا،  25وشملت قائمة العقارات المعفاة 

روع السوبر ماركت والمجازر اآللية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلالت دور القوات المسلحة، والساحات وف

 التابعة للقوات المسلحة

إدارة أو فرعا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية،  38وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 

البحار، والدار التابعة لها والمعروفة  ، إلى جانب قرية فخر«المحروسة»التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ

، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور لألنشطة، ومعسكر القوات «قاصد خير»بـ

، «تيبا روز»للراحة والترفيه، وبالنسبة لقيادة قوات الدفاع الجوي، أعفي دار العجمي، ودار سموحة، وقرية 

للهيئة الهندسية مصايف الفنارة، ومطروح، والعين السخنة، وفايد، ولقيادة  وكافتيريا سيدي كرير، وأعفي

الجيش الثاني الميداني، تم إعفاء نادي الجالء للتجديف والرياضات المائية، وصالة البولينج، وحديقة النصر، 

                                  
 الرابطموقع إخباري" يفضح استيالء العسكر على االمتيازات االقتصادية لمصر/16 "
 الرابطالمسلحة/رفع ميزانية القوات 17 
 الرابطمنشأة للجيش من الضريبة العقارية )نص القرار(/ 124وزير الدفاع يعفي 18 

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=45860
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=45860
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/2/
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/2/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/747356
http://www.almasryalyoum.com/news/details/747356
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لقيادة المنطقة وقرية الجوهرة بفايد، ومعهدي لغات اإلسماعيلية وعرابي، والمجزر اآللي واستراحة الضباط، و

المركزية، تم إعفاء حديقة بدر، وسينما ألماظة، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، 

فرعا، إلى جانب عدد من المبانى اإلدارية  28فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 

 واالستراحات.

شريف اسماعيل رئيس الوزراء قرار باستثناء بعض الهيئات من تطبيق  أصدر المهندس 0/01/5102في  -01

 ٥٣٠٢/٥٣٠٢احكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس الجمهورية بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 وتضمنت هذه الهيئات كل من جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع وصندوق مشروعات اراضى وزارة الداخلية

وصندوق تمويل المتاحف العسكرية وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وجهاز مشروعات اراضى القوات 

 . 19المسلحة وصندوق اسكان أفراد القوات المسلحة

 

بعض المشاريع التى خصصت امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خالل عقود إسناد وفيما يلي قائمة ب

 20مباشر من الحكومة:

 مستشفى بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 41تطوير  –0

تم إصدار القرار في مارس الماضي من قبل وزير الصحة والسكان، وتم بموجبه إسناد عملية تطوير البنية 

مستشفى على مستوى الجمهورية، فضاًل عن صيانة األجهزة  41التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في 

 تشفيات وإعادة حصرها إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.والمعدات الطبية بالمس

 مليون جنيه 321منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بميزانية  31تطوير  -5 

تم توقيع البروتوكول في يناير الماضي بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والجيزة 

منطقة  01منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، تشمل  31حة، بهدف تطوير والهيئة الهندسية للقوات المسل

 مليون جنيه. 021منطقة أخرى في الجيزة بتكلفة تقارب  03مليون جنيه، و 511بالقاهرة بتكلفة تبلغ 

 مليون جنيه 511كباري في الجيزة بتكلفة  3إنشاء  -3

                                  
 الرابطالهيئات من قرار الرئيس بربط الموازنة/ رئيس الوزراء يستثنى بعض( 19)
 /الرابطمةامتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خالل عقود إسناد مباشر من الحكو ( 20)

http://www.youm7.com/story/2015/10/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/2369157#.VoE7Zv58PIV
http://www.youm7.com/story/2015/10/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/2369157#.VoE7Zv58PIV
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/2/
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits/2/
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كبارى في محافظة  3الجيزة بإسناد مهمة إنشاء في ديسمبر الماضي قام الدكتور علي عبد الرحمن محافظ 

مليون جنيه، إضافة إلى عقود أخرى لتطوير  511الجيزة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 

 السكك الحديدية بالمحافظة.” مزلقانات“وإنشاء 

 :تطوير مستشفيات ووحدات حاليب وشالتين -4

ماليين  01مليون جنيه تم توجيه  03، واعتمدت خالله وزارة الصحة مبلغ مارس الماضي 55صدر القرار بتاريخ 

 منها لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الشالتين المركزي ودعمه باألجهزة الحديثة، وتم إسناده إلى الهيئة

ماليين لرفع كفاءة وتطوير  3الهندسية بالقوات المسلحة بمعرفة الدعم الفني بوزارة الصحة، واعتماد 

 ”.المقاولون العرب“الوحدات الصحية في مدينة حاليب وقرية أبورماد وقرية مرسى حميرة، وإسنادها إلى شركة 

 مليون جنيه إلشارات مرور محافظة القاهرة 521 -2

أعلن محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور  5102في فبراير 

تقاطًعا في العاصمة بتكلفة  521ظمة التحكم في اإلشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـومراقبتها بأحدث أن

 مليون جنيه، وقد تم إسناد الشمروع لجهازالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. 521تبلغ 

 مليون جنيه إلقامة كوبريين علويين بالقاهرة 81 -2 

ي تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها في فبراير الماضي أعلن محافظ القليوبية، عن البدء ف

 والمناطق المجاورة لها شملت  إقامة كوبريين علويين جديدين لعبور السيارات أعلى مزلقان منشية النور

 81والحرس الوطني، وتقرر إسناد المشروعين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في إنشائهما بتكلفة 

 مليون جنيه.

 مليون جنيه 55توسعة مدارس البحر األحمر بتكلفة  -1

تعاقدت هيئة األبنية التعليمية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة،  5102في األول من مارس 

مليون  4.3ويشمل إنشاء مدرسة الميناء الثانوية للبنات بتكلفة إجمالية تبلغ ، مليون جنيه 55بتكلفة بلغت 

مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ  3.1مدارس الغردقة اإلعدادية والسالم االبتدائية بتكلفة جنيه، وتوسعات ب

كما يتضمن البروتوكول عملية توسيع وتعلية مدرسة الشالتين اإلعدادية الثانوية وحاليب  شهًرا. 05خالل 

مليون  3.1بتدائية بمبلغ مليون جنيه، وتوسعة مدرسة رأس حدربة اال 01.1االبتدائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 

 ألف جنيه. 581مليوًنا و 55جنيه، ويبلغ إجمالي اإلسناد بمدارس البحر األحمر 
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آالف  2قرر محافظ الغربية البدء في اتخاذ اإلجراءات التنفيذية إلنشاء مجمع خدمي على مساحة  5102في يناير 

تم إسناد المشروع لصالح جهاز ، ومليون جنيه 541محطة السكة الحديد بطنطا بتكلفة تصل إلى  متر أمام

متعدد الطوابق للسيارات ومجمًعا تجاريًّا ” جراج“الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتضمن المشروع مرأًبا 

 ألعاب رياضية.وعيادات ومعامل تحاليل ووحدات سكنية وإدارية وقاعات أفراح وسينما وصاالت 

 صوامع القمح بتمويل إماراتي وإشراف الهيئة العربية للتصنيع -2

 –، فإن مصر واإلمارات تعاقدتا مع الهيئة العربية للتصنيع 5102وفًقا لما نقلته وكالة رويترز في أوائل يونيو 

ليون طن، وتعد جزًءا م 0.2صومعة قمح بسعة تخزينية  04لبناء   -أحد الشركات التي تديرها القوات المسلحة

وتم اإلعالن عن توقيع االتفاق  مليار دوالر. 4.2أساسيًّا من حزمة مساعدات تقدمها اإلمارات للقاهرة بقيمة 

بحضور وزير الدولة اإلماراتي سلطان أحمد الجابر رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع اإلماراتية في مصر، وجاء 

والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ووزير التخطيط والتعاون الدولي  توقيع اتفاق التعاون مع وزير التموين

 أشرف العربي والفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
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ي، يوليو المنقضوفًقا لتصريحات حلمي شبل رئيس السيرك القومي والتي نقلتها عنه عدة صحف مصرية أواخر 

فإن السيرك القومي سيشهد خالل الفترة المقبلة تطويًرا شاماًل برعاية القوات المسلحة، التي وضعت تصوًرا 

لتطوير وتأهيل السيرك القومي بالعجوزة؛ ببناء مجموعة من المباني المجهزة بأعلى تكنولوجيا، حيث يجري 

لسيرك العالمية بمعاونة أشهر مدربي وفناني السيرك في حالًيا أخذ الموافقات لبناء مدرسة لتعليم فنون ا

 .العالم، بخالف صالة رياضية ومبنى لفناني السيرك

 

 


