قاَىٌ رقى  47نسُت 1978
بإصذار قاَىٌ َظاو انعايهيٍ انًذَييٍ
بانذونت
باسـ الشعب
رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتِ ىصً ،وقد أصدرىاي:
(المادة األولى)
يعهؿ بأحكاـ القاىوف الهرافؽ بشأف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة.
(المادة الثانية)
يمغِ القاىوف رقـ 58لسىة  1971بإصدار ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة ،كها يمغِ
كؿ ىص يخالؼ أحكاـ القاىوف الهرافؽ.
(المادة الثالثة)

يىشر ٌذا القاىوف فِ الجريدة الرسهية ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف أوؿ يوليو ،سىة 1978

يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.
صدر برياسة الجهٍورية فِ  1 3شعباف سىة  18( 1398يوليً سىة .)1 978
أىور السادات
قاَىٌ َظاو انعايهيٍ انًذَييٍ بانذونت
انباب األول
فى األحكاو انعايت

ٓبدح ا ٣ -ؼَٔ ك ٠أُغبئَ أُزؼِوخ ث٘ظبّ اُؼبِٓ ٖ٤أُذٗ ٖ٤٤ثبُذُٝخ ثبألؽٌبّ اُٞاسدح
ُوبٗٝ ٕٞرغش ٟأؽٌبٓ ٚػِ:٠
 -1العاهميف بو ازرات الحكوهة وهصالحٍا واألجٍزة التِ لٍا هوازىة خاصة بٍا
ووحدات الحكـ الهحمِ.
 -2العاهميف بالٍيئات العاهة فيها لـ تىص عميً الموائح الخاصة بٍـ.

ال تسرى ٌذي األحكاـ عمِ العاهميف الذيف تىظـ شئوف توظفٍـ قواىيف أو ق اررات فيها
ىصت عميً ٌذي القواىيف والق اررات.
ويعتبر عاهال فِ تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف كؿ هف يعيف فِ احدى الوظائؼ الهبيىة
بهوازىة كؿ وحدة 0
هادة ()2
فِ تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف يقصد :
 - 1بالوحدة :
( أ ) كؿ ،و ازرة أو هصمحة أو جٍاز يكوف لً هوازىة خاصة.
( ب) كؿ وحدة هف وحدات الحكـ الهحمِ.
( ج) الٍيئة العاهة.
 -2بالسمطة الهختصة:
(أ) الوزير الهختص.
(ب) الهحافظ الهختص بالىسبة لوحدات الحكـ الهحمِ.
(ج) رئيس هجمس إدارة الٍيئة العاهة الهختص.
هاد ة  -3تشكؿ لجىة لشئوف الخدهة الهدىية برئاسة رئيس الجٍاز الهركزى لمتىظيـ
واإلدارة وعضوية:
* رئيس الجهعية العهوهية لقسهِ الفتوى والتشريع بهجمس الدولة.
* رئيس قسـ التشريع بهجمس الدولة.
* رئيس اإلدارة الهركزية لمخدهة الهدىية بالجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.
* رئيس اإلدارة الهركزية لترتيب وهوازىة الوظائؼ بالجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.
* وكيؿ و ازرة الهالية لشئوف الهوازىة العاهة ووكيؿ آخر لمو ازرة يختاري وزير الهالية.
وتختص ٌذي المجىة بها يأتِ :
 -1وضع هشروع الالئحة التىفيذية لمقاىوف  ،عمِ أف تصد ر ٌذي الالئحة بقرار هف
الوزير الهختص بالتىهية اإلدارية.
 -2وضع الق اررات والتعميهات التىفيذية التِ يقتضيٍا تىفيذ أحكاـ ٌذا القاىوف.

 -3وضع التعميهات التِ تكفؿ تىفيذ الفتاوى الصادرة هف هجمس الدولة فيها يتعمؽ
بتطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف والئحتً التىفيذية وغيري هف القواىيف والق اررات التىظيهية
الصادرة فِ شأف العاهميف الخاضعيف ألحكاـ ٌذا القاىوف.
 -4هباشرة االختصاصات األخرى الواردة فِ ٌذا القاىوف.
ويعتهد الوزير الهختص بالتىهية اإلدارية ق اررات وتعميهات المجىة.
وتضع المجىة الئحة داخمية تتضهف القواعد واإلجراءات الهتعمقة بسير العهؿ بٍا
وتىشر ق اررات وتعميهات وأبحاث وتوجيٍات المجىة فِ ىشري ربع سىوية .وتحدد ٌذي
لالئحة تىظيـ وتهويؿ توزيعٍا.
هادة  -4تشكؿ فِ كؿ وحدة بقرار هف السمطة الهختصة لجىة أو أكثر لشئوف
لعاهميف وتتكوف هف ثالثة أعضاء عمِ األقؿ عمِ أف يكوف هف بيىٍـ واحد هف
أعضاء لمجىة الىقابية إف وجدت يختاري هجمس إدارة المجىة الىقابية.
وتجتهع المجىة بىاء عمِ دعوة هف رئيسٍا أو هف رئيس الوحدة وتكوف ق ارراتٍا بأغمبية
اآلراء فإذا تساوت يرجح الجاىب الذى هىً الرئيس.
وترسؿ المجىة اقتراحاتٍا إلِ السمطة الهختصة خالؿ أسبوع العتهادٌا ،فإذا لـ
تعتهدٌا ولـ تبد اعتراضا عميٍا خالؿ ثالثيف يوها هف تاريخ وصولٍا اعتبرت ىافذة،
أها إذا اعترضت عمِ اقتراحات المجىة كمٍا أو بعضٍا فيتعيف أف تبدى كتابة
األسباب الهبررة لذلؾ وتعيد ها اعترضت عميً المجىة لمىظر فيً عمِ ضوء ٌذي
األسباب وتحدد لٍا أجال لمبت فيً ،فإذا اىقضِ ٌذا األجؿ دوف أف تبدى المجىة رأيٍا
اعتبر رأى السمطة الهختصة ىافذا ،أها إذا تهسكت المجىة برأيي خالؿ األجؿ الهحدد
ترسؿ اقتراحاتٍا إلِ السمطة الهختصة التخاذ ها تراي بشأىٍا ويعتبر قرارٌا فِ ٌذي
الحالة ىٍائيا.
وتختص المجىة بالىظر فِ تعييف وىقؿ وترقية وهىح العالوات الدورية والتشجيعية
لمعاهميف شاغمِ وظائؼ الدرجة األولِ فها دوىٍا واعتهاد تقارير الكفاية الهقدهة
عىٍـ.
كها تختص بالىظر فيها ترى السمطة الهختصة عرضً عميٍا هف هوضوعات.

ويتولِ أعهالِ األهاىة الفىية لٍذي المجىة رئيس شئوف العاهميف أو هف يقوـ بعهمً
دوف أف يكوف لً صوت هعدود.
هادة  - 5تعمف الق اررات التِ تصدر فِ شئوف العاهميف فِ ىشرة رسهية يصدر
بتىظيـ توزيعٍا عمِ الجٍات الهختصة وتعميقٍا فِ لوحة اإلعالىات قرار هف
السمطة الهختصة 0
هادة  - 6يختص هجمس الدولة دوف غيري بإبداء الرأى هسبباً فيها تطمبً الوحدات
الخاضعة ألحكاـ ٌذا القاىوف هتعمقاً بتطبيؽ أحكاهً ولوائحً التىفيذية عف طريؽ

إدارة الفتوى الهختصة وذلؾ خالؿ شٍر هف تاريخ طمب الفتوى عف طريؽ الجٍاز

الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.
هادة  -7يكوف حساب الهدد الهىصوص عميٍا فِ ٌذا القاىوف بالتقويـ الهيالدى 0

انباب انثاَى
فى انعالقت انىظيفيت واَتهائها
انفصم االول
فى انىظائف

هادة  ( -8هعدلة بالقاىوف رقـ  1 17لسىة )1982
تضع كؿ وحدة ٌيكال تىظيهيا لٍا يعتهد هف السمطة الهختصة بعد أخذ رأى الجٍاز
الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.
ويراعِ فيً تقسيـ الوحدة إلِ قطاعات وادارات هركزية أو هديريات بها يتىاسب
واألىشطة الرئيسية لكؿ وحدة وحجـ وهجاالت العهؿ الهتهيزة بكؿ قطاع أو إدارة
هركزية أو هديرية .
ٝرؼغ ًَ ٝؽذح عذٝال ُِٞظبئق ٓشكوب ث ٚثطبهبد ٝطق ًَ ٝظ٤لخ ٝرؾذ٣ذ
ٝاعجبرٜب ٓٝغئ٤ُٞبرٜب ٝاالشزشاؽبد اُالصّ رٞاكشٛب ك٣ ٖٔ٤شـِٜب ٝرظ٘٤لٜب
ٝرشر٤جٜب ك ٠إؽذ ٟأُغٔٞػبد اُ٘ٞػ٤خ ٝرؤٜ٤٤ب ثئؽذ ٟاُذسعبد أُج٘٤خ ثبُغذٍٝ
سهْ ( )1أُِؾن ثٜزا اُوبًٗٔ ،ٕٞب ٣غٞص إػبدح روٝ ْ٤٤ظبئق ًَ ٝؽذح.
ويعتهد جدوؿ الوظائؼ وبطاقات وصفٍا والق اررات الصادرة بإعادة تقييـ الوظائؼ
بقرار هف رئيس الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.

هادة  8هكرر ( هضافة بالقاىوف رقـ  1 1 7لسىة  1 982الجريدة الرسهية -العدد
 1ـ فِ )1982/8/5
 تىشأ بكؿ و ازرة وظيفة واحدة لوكيؿ الو ازرة ال تقابمٍا درجة هالية ،ويعاوف وكيؿالو ازرة الوزير فِ هباشرة اختصاصاتً.
ويختار الوزير وكيؿ الو ازرة بطريؽ الىدب لمهدة التِ يحددٌا هف بيف شاغمِ وظائؼ
الدرجة الههتازة.
ويستحؽ شاغموا ٌذي الوظيفة بدؿ التهثيؿ الذى يصدر بتحديدي قرار هف رئيس
الجهٍورية.
هادة  -9يصدر رئيس الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة الق اررات الهتضهىة لمهعايير
الالزهة لترتيب الوظائؼ واألحكاـ التِ يقتضيٍا تىفيذي ويدخؿ ضهف ذلؾ الحد
األدىِ لمخبرة الهطموبة لشغؿ الوظيفة األدىِ هباشرة.
هادة  -10يجوز فِ حالة الضرورة القصوى تبعا لهقتضيات العهؿ الهمحة فِ بعض
الوحدات وجود تقسيهات وطيفية فِ الدرجة الهالية الواحدة يتحرؾ بيىٍا العاهؿ دوف
أف يترتب عمِ ذلؾ هيز هادية تبؿ االرتقاء إلِ وظيفة فِ الدرجة الهالية األعمِ.
٣ٝظذس ثزؾذ٣ذ ٛز ٙاُزوغٔ٤بد اُٞظ٤ل٤خ ٗٝظبّ اُؾشًخ ثٜ٘٤ب هشاس ٖٓ ُغ٘خ شئٕٞ
اُخذٓخ أُذٗ٤خ ث٘بء ػِ ٠ؽِت اُغِطخ أُخزظخ.
ٓبدح  -11روغْ ٝظبئق اُٞؽذاد اُز ٠رخؼغ ألؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞإُٓ ٠غٔٞػبد
ٗٞػ٤خ ٝرؼزجش ًَ ٓغٔٞػخ ٝؽذح ٓزٔ٤ضح كٓ ٠غبٍ اُزؼٝ ٖ٤اُزشه٤خ ٝاُ٘وَ
ٝاُ٘ذة.
هادة  -12يكوف شغؿ الوظائؼ عف طريؽ التعييف أو الترقية أو الىقؿ أو الىدب
بهراعاة استيفاء االشتراطات الالزهة.
هادة  -13يجوز شغؿ الوظائؼ الدائهة بصفة هؤقتة فِ األحواؿ الهبيىة فِ القاىوف
وفِ ٌذي الحالة تسرى عمِ العاهؿ الهعيف أحكاـ الوظائؼ الدائهة.

هادة  -14يوضع ىظاـ لتوظيؼ الخبراء الوطىييف واألجاىب ولهف يقوهوف بأعهاؿ
هؤقتة عارضة أو هوسهية ولمعاهميف الهتدرجيف وذلؾ بقرار هف الوزير الهختص
بالتىهية اإلدارية يصدر بىاء عمِ عرض لجىة شئوف الخدهة الهدىية.
انفصم انثبًَ
فً انتؼييٍ فً انىظبئف

هادة ( -15استبدلت الفقرة الثاىية هف الهادة 15بالقاىوف رقـ  115لسىة )1983
يكوف التعييف ابتداء فِ أدىِ وظائؼ الهجهوعة الىوعية الواردة فِ جدوؿ وظائؼ
الوحدة.
ويجوز التعييف فِ غير ٌذي الوظائؼ سواء هف داخؿ الوحدة أو هف خارجٍا فِ
حدود  %10هف العدد الهطموب شغمً هف وظائؼ كؿ درجة وذلؾ طبتا لمقواعد
والشروط التِ تضعٍا لجىة شئوف الخدهة الهدىية ،وتعتبر الوظائؼ الشاغرة فِ كؿ
درجة بالهجهوعة الىوعية وحدة واحدة عمِ هدار السىة فِ تطبيؽ ٌذي الىسبة .فإذا
كاف عدد الوظائؼ الهطموب شغمٍا يقؿ عف عشرة جاز تعييف عاهؿ واحد .
ويستثىِ هف أحكاـ الفقرتيف السابقتيف الوظائؼ العميا.
هادة  -16يكوف التعييف فِ الوظائؼ العميا بقرار هف رئيس الجهٍورية.
ويكوف التعييف فِ الوظائؼ األخرى بقرار هف السمطة الهختصة.
هادة  -17تعمف الوحدات عف الوظائؼ الخالية بٍا التي يكوف التعييف فيٍا بقرار هف
السمطة الهختصة فِ صحيفتيف يوهيتيف عمِ األقؿ ويتضهف االعالف البياىات
الهتعمقة بالوظيفة وشروط شغمٍا.
وتحدد السمطة الهختصة الوظائؼ التِ يكوف شغمٍا باهتحاف وتمؾ التِ تشغؿ بدوف
اهتحاف.
هادة  -18يكوف التعييف فِ الوظائؼ التِ تشغؿ باهتحاف بحسب األسبقية الواردة
بالترتيب الىٍائِ لىتائج االهتحاف وعىد التساوى فِ الترتيب األعمِ هؤٌال فاألقدـ
تخرجا فإف تساويا تقدـ االكبر سىا.

وتسقط حقوؽ هف لـ يدركً الدور لمتعييف بهضِ سىة هف تاريخ إعالف ىتيجة
اإلهتحاف ويجوز التعييف هف القوائـ التِ هضِ لحيٍا أكثر هف سىة إذا لـ توجد
قوائـ أخرى صالحة لمترشيح هىٍا وذلؾ خالؿ الستة أشٍر التالية الىقضاء السىة.
ويكوف التعييف فِ الوظائؼ التِ تشغؿ بدوف اهتحاف عمِ الوجً اآلتِ:
( )1إذا كاىت الشٍادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرٌا فيهف يشغؿ الوظيفة
فيكوف التعييف طبقا لمهؤٌؿ األعمِ وعىد التساوى فِ الهؤٌؿ تكوف األولوية لألعمِ
فِ هرتبة الحصوؿ عمِ الشٍادة الدراسية فاألقدـ تخرجا فاالكبر سىا.
( )2فإذا كاىت الخبرة ٌِ الهطموبة فيكوف التعييف طبقا لهدة الخبرة.
هادة  -19تحدد بقرار هف رئيس هجمس الوزراء الوظائؼ التِ تحجز لمهصابيف في
العهميات الحربية الذيف تسهح حالتٍـ بالقياـ بأعهالٍا كها يحدد ذلؾ القرار قواعد
شغمٍا ويجوز أف يعيف فِ ٌذي الوظائؼ أزواج ٌؤالء الهصابيف أو أحد أوالدٌـ أو
أس اخوتٍـ القائهيف باعالتٍـ وذلؾ فِ حالة عجزٌـ عج از تاها أو وفاتٍـ إذا توافرت
فيٍـ شروط شغؿ ٌذي الوظائؼ ،وكذلؾ األهر بالىسبة لمشٍداء.
هادة  -20يشترط فيهف يعيف فِ إحدى الوظائؼ:
ا -أف يكوف هتهتعا بالجىسية الهصرية أو جىسية إحدى الدوؿ العربية التِ تعاهؿ
جهٍورية هصر العربية بالهثؿ بالىسبة إلِ تولِ الوظائؼ العاهة.
 -2أف يكوف هحهود السيرة حسف السهعة.
 -3أال يكوف قد سبؽ الحكـ عميً بعقوبة جىاية فِ إحدى الجرائـ الهىصوص عميٍا
فِ قاىوف العقوبات أو ها يهاثمٍا هف جرائـ هىصوص عميٍا فِ القواىيف الخاصة أو
بعقوبة هقيدة لمحرية فِ جريهة هخمة بالشرؼ أو األهاىة ها لـ يكف قد رد إليً
اعتباري.
وهع ذلؾ فإف كاف الحكـ هشهوال بوقؼ تىفيذ العقوبة جاز تعييف العاهؿ بعد هوافقة
السمطة الهختصة.
واذا كاف قد حكـ عميً لهرة واحدة فال يحوؿ دوف التعييف إال إذا قدرت لجىة
شئوف العاهميف بقرار هسبب هف واقع أسباب الحكـ وظروؼ الواقعة أف تعييف العاهؿ
يتعارض هع هقتضيات الوظيفة أو طبيعة العهؿ.

 -4أال يكوف قد سبؽ فصمً هف الخدهة بقرار أو حكـ تأديبِ ىٍائِ ها لـ تهض
عمِ صدوري أربع سىوات عمِ األقؿ.
 -5أف يكوف هستوفيا الشتراطات شغؿ الوظيفة.
 -6أف تثبت لياقتً الصحية لموظيفة بهعرفة الهجمس الطبِ الهختص ،وذلؾ فيها
عدا العاهميف الهعيىيف بقرار هف رئيس الجهٍورية ويجوز اإلعفاء هىٍا بقرار هف
السمطة الهختصة بالتعييف.
 -7أف يجتاز اإلهتحاف الهقرر لشغؿ الوظيفة.
 -8أال يقؿ السف عف ست عشرة سىة.
 -9أف يكوف همها بالقراءة والكتابة.
ٓبدح  -21أُؤٛالد اُؼِٔ٤خ ٝاألع٘ج٤خ اُز ٠رٔ٘ؾٜب اُغبٓؼبد ٝأُؼبٛذ ٝأُذاسط
األع٘ج٤خ ٣ظذس ثٔؼبدُزٜب ثبُٔؤٛالد اُٞؽ٘٤خ أ ٝثزؤٜ٤٤ب ػِٔ٤ب إرا ُْ رٌٖ ُٜب
ٗظبئش ٖٓ أُؤٛالد اُٞؽ٘٤خ هشاس ٖٓ ٝص٣ش اُزؼِ ْ٤أُخزض أ ٖٓ ٝسص٣ش شئٕٞ
األصٛش ؽغت األؽٞاٍ ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ ُغ٘خ رشٌَ ُٜزا اُـشع رٔضَ كٜ٤ب ٝصاسح
اُزؼِٝ ْ٤اإلداسح اُؼبٓخ ُِجؼضبد ٝاُغٜبص أُشًضُِ ٟز٘ظٝ ْ٤اإلداسح ٝاٌُِ٤بد
ٝأُؼبٛذ اُز ٠كٜ٤ب ٗٞع اُذساعخ أُطِٞة ٓؼبدُخ شٜبدارٜب أ ٝرؤٜ٤٤ب ػِٔ٤ب.
ًٔب ٣ظذس هشاس ٖٓ اُغٜخ أُشبس إُٜ٤ب ثبُزو ْ٤٤اُؼُِِٔٔ ٠ؤٛالد اُز ٠رٔ٘ؾٜب
أُؼبٛذ ٝأُذاسط اُٞؽ٘٤خ.
ٓبدح ٓ( – 22ؼذُخ ؽجوب ألؽٌبّ اُوبُٗ 1 1 5 ٕٞغ٘خ )1983
ٞ٣ػغ أُؼ ٕٞ٘٤ألٓ ٍٝشح رؾذ االخزجبس ُٔذح عزخ أشٜش ٖٓ ربس٣خ رغِْٜٔ
اُؼَٔٝ ،روشس طالؽ٤ز ْٜخالٍ ٓذح االخزجبس ،كئرا صجذ ػذّ طالؽ٤ز ْٜأٗ٤ٜذ
خذٓز ،ْٜإال إرا سأد ُغ٘خ شئ ٕٞاُؼبِٓٗ ٖ٤وِ ْٜإُٝ ٠ظبئق أخش ٟك ٠ػِ ٠إٔ
٣وؼٞا ك ٠اُؾبُخ كزشح اخزجبس عذ٣ذح.
ويشترط فِ جهيع األحواؿ لثبوت صالحية العاهؿ أف يجتاز بىجاح برىاهج
التدريب الذى تتيحً الوحدة التِ يعهؿ بٍا أو الذى تقرري الوحدة لمتدريب التأٌيمِ أو
التحويمِ لمهعيىيف هف الخريجيف عف طريؽ و ازرة القوى العاهمة والتدريب.
وتحدد لجىة شئوف الخدهة الهدىية بىاء عمِ عرض السمطة الهختصة الوظائؼ
األخرى التِ ال يوضع شاغموٌا تحت االختبار ويستثىِ هف األحكاـ الهتقدهة
الهعيىوف بقرار هف رئيس الجهٍورية.
هادة  ( -23الفقرة الثاىية هف الهادة هضافة بالقاىوف 5لسىة ) 2000

استثىاء هف حكـ الهادة  17يجوز إعادة تعييف العاهؿ فِ وظيفتً السابقة التِ
كاف يشغمٍا أو فِ وظيفة أخرى ههاثمة فِ ذات الوحدة أر فِ وحدة أخرى بذات
أجري األصمِ الذى كاف يتقاضاي هع االحتفاظ لً بالهدة التِ قضاٌا فِ وظيفتً
السابقة فِ األقدهية وذلؾ إذا توافرت فيً الشروط الهطموبة لشغؿ الوظيفة التِ يعاد
التعييف عميٍا ،عمِ أال يكوف التقرير األخير الهقدـ عىً فِ وظيفتً السابقة بهرتبة
ضعيؼ .
" كها يجوز استثىاء هف حكـ الهادة

 17تعييف العاهميف الهعيىيف بهكافآت شاهمة

عمِ اعتهادات األجور وفقأ ألحكاـ التأشيرات العاهة لمهوازىة العاهة لمدولة والٍيئات
االقتصادية والذيف هضِ عمِ تعييىٍـ بٍذي الصفة ثالث سىوات عمِ األقؿ  ،فِ
الوظائؼ الشاغرة بدرجات بداية التعييف بالجٍات التِ يعهموف بٍا إذا توافرت فيٍـ
شروط شغمٍا  ،وذلؾ بعد هوافقة الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة ".
ٓبدح  -24رؼزجش األهذٓ٤خ ك ٠اُٞظ٤لخ ٖٓ ربس٣خ اُزؼ ٖ٤٤كٜ٤ب كئرا اشزَٔ هشاس اُزؼٖ٤٤
ػَ! أًضش ٖٓ ػبَٓ اػزجشد األهذٓ٤خ ًٔب :٠ِ٣
 -1إذا كاف التعييف ألوؿ هرة اعتبرت األقدهية بيف الهعيىيف بحسب األسبقية فِ
أولوية التعييف طبقا لها ورد فِ الهادة  18هف ٌذا القاىوف.
 -2إذا كاف التعييف هتضهىا ترقية اعتبرت األقدهية عمِ أساس األقدهية فِ الوظيفة
السابقة.
إذا أعيد تعييف العاهؿ فِ وظيفة هف هجهوعة أخرى ىِ ىفس درجتً أو فِ درجة
أخرى تحسب أقدهيتً فِ ٌذي الحالة هف تاريخ إعادة تعييىً.
هادة  (-25قضِ بعدـ دستورية الفقرة األخيرة هف الهادة (

 )25بحكـ الهحكهة

الدستورية رقـ  175لسىة  26ؽ الصادر بجمسة  / 14يىاير . 2007 /
هىطوؽ الحكـ :
حكهت الهحكهة -:

أوال  -بعدـ دستورية الفقرة األخيرة هف الهادة  25هف قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىيف
بالدولة الصادر بالقاىوف رقـ  47لسىة  1978فيها ىصت عميً هف " كها يسرى ٌذا
الحكـ عمِ العاهميف الهعيىيف بهكافآت شاهمة عىد تعييىٍـ فِ وظائؼ دائهة .
ثاىيا – بتحديد اليوـ التالِ لىشر ٌذا الحكـ تاريخا ألعهاؿ أثري " .
يستحؽ العاهؿ عىد التعييف بداية األجر الهقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدوؿ األجور
رقـ ( )1الهرافؽ لٍذا القاىوف.
ويستحؽ العاهؿ أجري اعتبا ار هف تاريخ تسمهً العهؿ ،ها لـ يكف هستبقِ بالقوات
الهسمحة فيستحؽ أجري هف تاريخ تعييىً.
واستثىاء هف ذلؾ إذا أعيد تعييف العاهؿ فِ وظيفة هف هجهوعة أخرى فِ ىفس
درجتً أو فِ درجة أخرى احتفظ لً باألجر الذى كاف يتقاضاي فِ وظيفتً السابقة إذا
كاف يزيد عمِ بداية األجر الهقرر لموظيفة الهعيف عميٍا بشرط أال يجاوز ىٍايتً وأف
تكوف هدة خدهتً هتصمة.
ويسرى ٌذا الحكـ عمِ العاهميف السابقيف بالوحدات االقتصادية والهعاهميف بىظـ
خاصة الذيف يعاد تعييىٍـ فِ الوحدات التِ تسرى عميٍا أحكاـ ٌذا القاىوف.
كها يسرى ٌذا الحكـ عمِ العاهميف الهعيىيف بهكافآت شاهمة عىد تعييىٍـ فِ وظائؼ
دائهة.
هادة  25هكرر –

( الفقرات الثالثة والرابعة والخاهسة والسادسة هضافة بالقاىوف  34لسىة  ، 1992ثـ

إستبدلت الفقرتاف األولِ والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة بالقاىوف  5لسىة ) 2000

" هع هراعاة حكـ البىد (  ) 1هف الفقرة الثالثة هف الهادة  18هف ٌذا القاىوف ،
يجوز لمسمطة الهختصة تعييف العاهميف الذيف يدخموف الخدهة بدوف هؤٌؿ ثـ
يحصموف عمِ هؤٌؿ أثىاء الخدهة  ،والعاهميف الحاصميف عمِ هؤٌؿ دراسِ وعيىوا
عمِ وظيفة ال تتطمب هؤٌال دراسيأ أو التتطمب ذات الهؤٌؿ الدراسِ الذى كاىوا
يحهموىً وقت تعييىٍـ  ،وكذا العاهميف الحاصميف أثىاء الخدهة عمِ هؤٌالت أعمِ ،
وذلؾ فِ الوظائؼ الخالية بالوحدات التِ يعهموف بٍا  ،التِ تكوف الهؤٌالت التِ
يحصموف عميٍا هتطبة لشغمٍا  ،هتِ توافرت فيٍـ الشروط الالزهة وفقأ لجداوؿ

التوصيؼ والترتيب الهعهوؿ بٍا هع ا ستثىائٍـ هف شرطِ اإلعالف واالهتحاف
الالزهيف لشغؿ ٌذي الوظائؼ .يسرى ٌذا الحكـ عمِ العاهميف الذيف يحصموف أثىاء
خدهتٍـ بالقطاع لعاـ أو بجٍات ذات ىظـ وظيفية خاصة عمِ هؤٌالتٍـ إذا عيىوا
أو ىقموا الِ إحدى الوحدات التِ تطبؽ أحكاـ ٌذا القاىوف  ،كها يسرى ٌذا الحكـ
عمِ العاهميف الذيف حصموا عمِ هؤٌالت أعمِ أثىاء الخدهة وعيىوا بٍا عف طريؽ
الهسابقات أو المجىة الو ازرية لمقوى العاهمة ".
ويهىح العاهؿ الذى يعيف وفقا ألحكاـ الفقرة السابقة أوؿ هربوط درجة الوظيفة
الهعيف عميٍا وعالوة هف عالواتٍا أو هرتبة السابؽ هضافا إليً ٌذي العالوات أيٍها
أكبر حتِ وأف تجاوز ىٍاية هربوط درجة الوظيفة الهعيف عميٍا ،وتهىح ٌذي العالوة
لهف يعاد تعييىً بوحدة أخرى بالهؤٌؿ األعمِ الذى حصؿ عميً.
"وتحسب لهف يعيف وفقأ لحكـ ٌذي الهادة هف حهمة الهؤٌالت العالية بعد تعييىً
بوظيفة تخصصية أقدهية تساوى ىصؼ الهدة التِ قضاٌا بالعهؿ الفىِ أو الكتابِ
قبؿ التعييف بالهؤٌؿ العالِ بحد أقصِ خهس سىوات .وهع عدـ اإلخالؿ بالق اررات
الصادرة بالترقية قبؿ تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف يسرى حكـ ٌذي الفقرة عمِ هف عيف
هىٍـ بالدرجة الثالثة التخصصية عف طريؽ الهسابقات أو المجىة الو ازرية لمقوى
العاهمة ولو كاف تعييىٍـ سابقأ عمِ  12هف أغسطس سىة ."1983
وهع عدـ اإلخالؿ بالق اررات الصادرة بالترقية قبؿ تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف يطبؽ
حكـ الفقرة السابقة عمِ هف عيف وفقا ألحكاـ ٌذي الهادة إعتبا ار هف1983/8/12
أها بالىسبة لمعاهميف الشاغميف لمدرجتيف األولِ والثاىية هف هجهوعة الوظائؼ
الهكتبية أو الفىية الذيف يحصموف عمِ هؤٌؿ عاؿ أثىاء الخدهة فيهىحوف عالوتيف
هف عالوات درجة الوظيفة التِ يشغموىٍا وقت الحصوؿ عمِ الهؤٌؿ ولو تجاوزوا
بٍا ىٍاية ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلؾ عمِ هف حصموا عمِ هؤٌؿ عاؿ قبؿ العهؿ بٍذا القاىوف وظموا
بالهجهوعات الفىية أو الكتابية ويكوف هىحٍـ ٌذي العالوة هف تاريخ العهؿ بٍذا
القاىوف.

" واذا اختار العاهؿ الحاصؿ عمِ هؤٌؿ عاؿ أثىاء الخدهة االستقرار فِ
الهجهوعة الفىية أو الهكتبية يهىح عالوة هف عالوات الدرجة التِ يشغمٍا ويعاد
ترتيب أقدهيتً فِ ٌذي الهجهوعة بحيث يسبؽ هف لـ يحصؿ عمِ هؤٌؿ أعمِ أثىاء
الخدهة  ،ويفضؿ عىد الترقية فِ حالة التساوى

هادة  -26يجوز لرئيس الجهٍورية فِ الحاالت التِ يقدرٌا أف يقرر االحتفاظ لهف
يعيف بوظيفة أخرى باألجر والبدالت التِ كاف يتقاضاٌا قبؿ التعييف بٍا ولو تجاوز
ىٍاية األجر والبدالت الهقررة لموظيفة الجديدة.
ٓبدح ٌٓ 26شسٓ -ؼبكخ ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 9 08غ٘خ  -1981اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ ك/9/7 ٠
 1981اُؼذد ( )28
لرئيس هجمس الوزراء أف يقرر االحتفاظ بصفة شخصية لهف يىقؿ هف إحدى
وحدات القطاع العاـ إلِ إحدى الوحدات الخاضعة ألحكاـ ٌذا القاىوف بهتوسط ها
كاف يتقاضاي فِ السىتيف األخيرتيف قبؿ الىقؿ هف بدالت وأية هزايا هالية أخرى.
فإذا كاىت الوظيفة الهىقوؿ إليٍا العاهؿ هقر ار لٍا بدالت وأية هزايا هالية أكبر هها
كاف يتقاضاي بالجٍة الهىقوؿ هىٍا صرفت ٌذي البدالت والهزايا ،أها إذا كاف هجهوع
ها كاف يتقاضاي هف بدالت وهزايا هادية يزيد عها ٌو هقرر لموظيفة الهىقوؿ إلي~
فإىً يحتفظ لً بها كاف يتقاضاي هع استٍالؾ الزيادة هف ربع ها يستحؽ لً هف
عالوات دورية و عالوات ترقية هستقبال.
هادة ٓ( – 27غزجذُخ ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 1 9 5غ٘خ ) 1 983
تحسب هدة الخبرة الهكتسبة عمهيا التِ تتفؽ هع طبيعة عهؿ الوظيفة الهعيف
عميٍا العاهؿ وها يترتب عميٍا هف أقدهية افتراضية وزيادة فِ أجر بداية التعييف
لمعاهؿ الذى تزيد هدة خبرتً عف الهدة الهطموب توافرٌا لشغؿ الوظيفة.
كها تحسب هدة الخبرة العهمية التِ تزيد عمِ هدة الخبرة الهطموب توافرٌا لشغؿ
الوظيفة عمِ أساس أف تضاؼ إلِ بداية أجر التعييف عف كؿ سىة هف السىوات

الزائدة قيهة عالوة دورية بحد أقصِ خهس عالوات هف عالوات درجة الوظيفة
الهعيف عميٍا العاهؿ بشرط أف تكوف تمؾ الخبرة هتفقة هع طبيعة عهؿ الوظيفة
الهعيف عميٍا العاهؿ وعمِ أال يسبؽ زهيمً الهعيف فِ ذات الجٍة فِ وظيفة هف
ىفس الدرجة فِ التاريخ الفرضِ لبداية
الخبرة الهحسوبة سواء هف حيث األقدهية فِ درجة الوظيفة أو األجر.
ويكوف حساب هدة الخبرة الهوضحة بالفقرتيف السابقتيف وفقأ لمقواعد التِ تضعٍا
لجىة شئوف الخدهة الهدىية.

انفصم انثبنث
فً ليبش كفبيخ األداء
هادة  ( – 28الفقرة الثالثة هف الهادة هستبدلة بالقاىوف  34لسىة ) 1992
تضع السمطة الهختصة ىظاها يكفؿ قياس كفاية اآلداء الواجب تحقيقً بها يتفؽ هع
طبيعة ىشاط الوحدة وأٌدافٍا وىوعية الوظائؼ بٍا.
ويكوف قياس األداء هرة واحدة خالؿ السىة قبؿ وضع التقرير الىٍائِ لتقدير
الكفاية وذلؾ هف واقع السجالت والبياىات التِ تعدٌا الوحدة لٍذا الفرض وىتائج
التدريب الهتاح ،وكذلؾ أية هعموهات أر بياىات أخرى يهكف االسترشاد بٍا فِ قياس
كفاية األداء.
٣ؼزجش األداء اُؼبد ٞٛ ٟأُؼ٤بس اُز٣ ٟؤخز أعبعب ُو٤بط ًلب٣خ األداء  ٌٕٞ٣ٝروذ٣ش
اٌُلب٣خ ثٔشرجخ ٓٔزبص أس ع٤ذ عذا أ ٝع٤ذ أٓ ٝزٞعؾ أ ٝػؼ٤ق ٣ٝغت إٔ ٌٕٞ٣
اُزوذ٣ش ثٔشرجزٔٓ ٠زبص ٝػؼ٤ق ٓغججب ٓٝؾذدا ُؼ٘بطش اُزٔ٤ض أ ٝاُؼؼق اُز٠
أدد إُٝ ،ٚ٤ال ٣غٞص اػزٔبد اُزوش٣ش إال ثبعز٤لبء رُي.
ويصدر الوزير الهختص بالتىهية اإلدارية ق ار ار بهعادلة هراتب الكفاية الهعهوؿ بٍا
حاليا بهراتب الكفاية الهىصوص عميٍا بالفقرة السابقة .
وتضع السمطة الهختصة ىظاها يتضهف تحديد اإلجراءات التِ تتبع فِ وضع وتقديـ
واعتهاد تقارير الكفاية والتظمـ هىٍا.

ويكوف وضع التقارير الىٍائية عف سىة تبدأ هف أوؿ يىاير وتىتٍِ فِ آخر ديسهبر
وتقدـ خالؿ شٍرى يىاير وفبراير وتعتهد خالؿ شٍر هارس.
وتعمف لمعاهميف هعايير قياس الكفاية التِ تستخدـ فِ شأىٍـ.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية عمِ العاهميف الشاغميف لوظائؼ هف الدرجة األولِ فها
دوىٍا.
ويكوف قياس كفاية األداء بالىسبة لشاغمِ الوظائؼ العميا عمِ أساس ها يبديً
الرؤساء بشأىٍـ سىويا هف بياىات تعتهد هف السمطة الهختصة وتودع بهمفات خدهتٍـ
وتحدد الالئحة التىفيذية الضوابط التِ يتـ عمِ أساسٍا كفاية العاهميف.

هادة  -29يجب إخطار العاهميف الذيف يرى رؤساؤٌـ أف هستوى أدائٍـ أقؿ هف
هستوى األداء العادى بأوجً الىقص فِ ٌذا األداء طبقا لىتيجة القياس الدورى لألداء
أوال بأوؿ.
هادة ( – 30هستبدلة بالقاىوف رقـ  115لسىة ) 1983
تعمف وحدة شئوف العاهميف العاهؿ بصورة هف البياف الهقدـ عف أدائً أو تقرير
الكفاية بهجرد اعتهادي هف السمطة الهختصة أو هف لجىة شئوف العاهميف بحسب
األحواؿ.
ولً أف يتظمـ هىً خالؿ عشريف يوها هف تاريخ عمهً.
ويكوف تظمـ العاهميف شاغمِ الوظائؼ العميا هف البياىات الهقدهة عف أدائٍـ إلِ
السمطة الهختصة.

ويكوف تظمـ باقِ العاهميف إلِ لجىة تظمهات تىشأ لٍذا الغرض وتشكؿ بقرار هف
السمطة الهختصة هف ثالثة هف كبار العاهميف ههف لـ يشتركوا فِ وضع التقرير
وعضو تختاري المجىة الىقابية بالوحدة أف وجدت.
ويبت فِ التظمـ خالؿ ستيف يوها هف تاريخ تقديهً ويكوف قرار السمطة الهختصة أو
المجىة ىٍائيا.
وال يعتبر بياف تقييـ األداء ىٍائيا إال بعد اىقضاء هيعاد التظمـ هىً أو البت فيً.

هادة  -31يهىح العاهموف الذيف حصموا عمِ هرتبة ههتاز فِ تقارير الكفاية شٍادات
هف السمطة الهختصة وتعمف أسهاؤٌـ فِ لوحة هخصصة لذلؾ.
هادة  ( -32الفقرة الرابعة هف الهادة هستبدلة بالقاىوف  34لسىة ) 1992
فِ حالة إعارة العاهؿ داخؿ الجهٍورية أو ىدبً أو تكميفً تختص بوضع لهر عىً
الجٍة التِ قضِ بٍا الهدة اكبر هف السىة التِ يوضع عىٍا التقرير.
فإذا كاىت اإلعارة لمخارج يعتد فِ هعاهمتً بالتقارير السابؽ وضعٍا عىً قبؿ اإلعارة.
كها يعتد بالتقارير السابؽ وضعٍا عف العاهؿ فِ حالة ها إذا صرح لً بإجازة
خاصة.
وبالىسبة لمعاهؿ الهجىد تقدر كفايتً بهرتبة جيد جداً حكها فإذا كاىت كفايتً فِ
العاـ السابؽ بهرتبة ههتاز ،تقدر بهرتبة ههتاز حكها.

وبالىسبة لمعاهؿ الهستدعِ لالحتياط أو الهستبقِ تقدر كفايتً بهرتبة ههتاز حكها.
وبالىسبة ألعضاء الهىظهات الىقابية تحدد هرتبة كفايتٍـ بها ال يقؿ عف هرتبة تقدير
كفايتٍـ فِ السىة السابقة عمِ اىتخابٍـ بالهىظهات الىقابية.
هادة ( – 33الهادة هستبدلة بالقاىوف  34لسىة ) 1992
إذا كاىت هدة هرض العاهؿ ثهاىية أشٍر فاكثر ،تقدر كفايتً بهرتبة جيد جداً حكها،

فإذا كاىت كفايتً فِ العاـ السابؽ بهرتبة ههتاز ،تقدر بهرتبة ههتاز حكها

هادة  -34يحرـ العاهؿ الهقدـ عىً تقرير سىوى بهرتبة ضعيؼ هف ىصؼ هقدار
العالوة الدورية وهف الترقية فِ السىة التالية لمسىة الهقدـ عىٍا التقرير.
وال يترتب األثر السابؽ إذا تراخِ وضع التقرير عف الهيعاد الذى يتعيف وضعً فيً.
هادة  - 35يعرض أهر العاهؿ الذى يقدـ عىً تقريراف سىوياف هتتالياف بهرتبة
ضعيؼ عمِ لجىة شئوف العاهميف ،فإذا تبيف لٍا هف فحص حالتً أىً أكثر هالءهة
لمقياـ بوظيفة أخرى فِ ذات درجة وظيفتً قررت ىقمً إليٍا.
أها إذا تبيف لمجىة أىً غير صالح لمعهؿ فِ أية وظيفة هف ذات درجة وظيفتً
بطريقة هرضية اقترحت فصمً هف الخدهة هع حفظ حقً فِ الهعاش أو الهكافأة أو
هىحً أجازة.
وترفع تقريرٌا لمسمطة الهختصة فإذا لـ تعتهدي أعادتً لمجىة هع تحديد الوظيفة التِ
يىقؿ إليٍا العاهؿ.
فإذا كاف التقرير التالِ بهرتبة ضعيؼ يفصؿ العاهؿ هف الخدهة فِ اليوـ التالِ
العتباري ىٍائيا هع حفظ حقً فِ الهعاش أو الهكافأة.
ويجوز بقرار هف رئيس الوزراء هىح العاهميف شاغمِ الوظائؼ العميا إجازة إذا ثبت
هف واقع بياىات تقييـ أدائٍـ الهودعة بهمفات خدهتٍـ أف أدائٍـ ألعهاؿ وظائفٍـ أقؿ
هف الهستوى الهطموب وذلؾ بىاء عمِ توصية لجىة تشكؿ برئاسة الوزير الهختص
أو الهحافظ أر رئيس هجمس إدارة الٍيئة العاهة بحسب األحواؿ وعضوية اثىيف هف
العاهميف بالو ازرة أو الهحافظة أو الٍيئة ههف يسبقوف العاهؿ الهقترح هىحً إجازة فِ
أقدهية الوظيفة ،فإذا لـ يوجد بالوحدة اثىاف يسبقاف العاهؿ فِ أقدهية الوظيفة اكتفِ
برأى الوزير أو الهحافظ أو رئيس هجمس إدارة الٍيئة.
هادة  35هكرر  -تكوف اإلجازة الههىوحة لمعاهؿ لهدة ال تقؿ عف سىة وال تزيد
عمِ سىتيف ويحتفظ العاهؿ الههىوح لً اإلجازة بهرتبً األساسِ بصفة شخصية لهدة
أقصاٌا ثالثة أشٍر ،وىصؼ ٌذا األجر لباقِ الهدة ويجوز لمعاهؿ خالؿ هدة إجازتً
أف يقوـ بأى عهؿ لحسابً الخاص أو لدى الغير ،كها يجوز لً طمب االشتراؾ فِ
دورة تدريبية تكفؿ تحسيف هستوى أدائً.

ولمعاهؿ الذى هىح إجازة طمب إحالتً إلِ الهعاش ها لـ يكوف هحاال إلِ الهحاكهة
التأديبية ،وتسوى حقوقً التأهيىية عمِ أساس هدة اشتراكً فِ ىظاـ التأهيف
االجتهاعِ بها فِ ذلؾ الهدة التِ هىح عىٍا اإلجازة هضافا إليٍها الهدة الباقية
لبموغً سف التقاعد بحيث ال تجاوز سىتيف.
هادة 35هكرر ()1
 يعود العاهؿ الذى هىح إجازة باىقضاء هدتٍا إلِ وظيفتً بذات الحالة التِ كافعميٍا هف حيث الدرجة أو الهرتب وتحدد أقدهيتً عمِ أساس أف يوضع أهاهً عدد
هف العاهميف ههاثؿ لمعدد الذى كاف يسبقً عىد حصولً عمِ اإلجازة أو جهيع
الشاغميف لدرجة الوظيفة عىد عودتً أيٍها أقؿ ،وذلؾ كمً ها لـ تكف خدهتً قد اىتٍت
وفقا لألوضاع الهىصوص عميٍا فِ ٌذا القاىوف.
فإذا حصؿ العاهؿ فِ التقرير التالِ هباشرة عمِ هرتبً ضعيؼ أو ثبت أف أداءي لً
أقؿ هف الهستوى الهطموب يفصؿ هف الخدهة فِ اليوـ التالِ العتبار التقرير أو
بياف التقييـ ىٍائيا.
وفِ جهيع األحواؿ يفصؿ العاهؿ هف الخدهة إذا توافرت فيً شروط هىح اإلجازة بعد
عودتً إلِ وظيفتً بالتطبيؽ ألحكاـ ٌذي الهادة.
انفصم انراثغ
فً انترليخ

هادة  -36هع هراعاة استيفاء العاهؿ الشتراطات شغؿ الوظيفة الهرقِ إليٍا تكوف
الترقية هف الوظيفة التِ تسبقٍا هباشرة فِ الدرجة والهجهوعة الىوعية التِ تىتهِ إ
ليٍا.
هادة  ( – 37الفقرة الرابعة هف الهادة هستبدلة بالقاىوف  34لسىة ) 1992
وال يجوز ترقية العاهؿ الهىقوؿ إال بعد هضِ سىة عمِ األقؿ ها لـ تكف الترقية
فِ وظائؼ الوحدات الهىشأة حديثاً أو كاف ىقؿ العاهؿ بسبب ىقؿ تهويؿ وظيفتً أو
لـ يكف هف بيف العاهميف بالوحدة الهىقوؿ إليا العاهؿ هف يستوفِ الشروط القاىوىية

الالزهة لمترقية خالؿ ٌذي السىة 0

وتكوف الترقية إلِ الوظائؼ األخرى باالختيار فِ حدود الىسب الواردة فِ الجدوؿ
رقـ (  )1الهرفؽ وذلؾ بالىسبة لكؿ سىة هالية عمِ حدة ،عمِ أف يبدأ بالجزء
الهخصص لمترقية باألقدهية .
ويشترط فِ الترقية باالختيار أف يكوف العاهؿ حاصال عمِ هرتبة ههتاز فِ تقرير
الكفاية عف السىتيف األخيرتيف ويفضؿ هف حصؿ عمِ هرتبة ههتاز فِ السىة
السابقة هباشرة ،وذلؾ هع التقيد باألقدهية فِ ذات هرتبة الكفاية.
فإذا كاف عدد هف تتوافر فيٍـ شروط الترقية باالختيار هف الحاصميف عمِ هرتبة
ههتاز هف العدد الهخصص لمترقية باالختيار ،تكوف الترقية فِ الجزء الباقِ هف
الحاصميف هرتبة جيد جدا عمِ األقؿ عف ذات الهدة السابقة هع االلتزاـ بالتفضيؿ
الهشار إليً فِ الفقرة السابقة هف ٌذي الهادة ،فإذا كاف عدد هف تتوافر فيٍـ شروط
الترقية باالختيار أقؿ العدد الهخصص لٍا تؤجؿ الترقية فِ الجزء الباقِ إلِ سىة
تالية .
وهع ذلؾ يجوز لمسمطة الهختصة بىاء عمِ اقتراح شئوف العاهميف إضافة ضوابط
لمترقية باالختيار وبحسب ظروؼ وطبيعة ىشاط كؿ وحدة.
ويشترط فِ جهيع حاالت الترقية باالختيار أف يجتاز العاهؿ بىجاح التدريب الذى لً
الوحدة التِ يعهؿ بٍا باالتفاؽ هع الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.
هادة  -38يصدر قرار الترقية هف السمطة الهختصة بالتعييف ،وتعتبر الترقية ىافذة
تاريخ صدور القرار بٍا ،ويستحؽ العاهؿ بداية األجر الهقرر لموظيفة الهرقِ إليٍا أو
عالوة هف عالواتٍا أيٍها أكبر اعتبا ار هف ٌذا التاريخ وال يخؿ ذلؾ باستحقاؽ العالوة
الدورية فِ هوعدٌا.
هادة  -39يجوز بقرار هف رئيس هجمس اإلدارة بىاء عمِ عرض لجىة شئوف
الخدهة الهدىية اعتبار العاهميف هف هجهوعة وظيفية فِ وحدتيف أو أكثر هف
الوحدات التِ تسرى عميٍا أحكاـ ٌذا القاىوف وحدة واحدة فِ هجاؿ الترقِ.
انفصم انخبيص
فً األجىر وانؼالواد

هادة  -40تحدد بداية وىٍاية أجور الوظائؼ بكؿ درجة وفقا لها ورد فِ الجدوؿ رقـ
( )1الهرافؽ.
هادة  -41يستحؽ العاهؿ العالوة الدورية الهقررة لدرجة وظيفتً التِ يشغمٍا طبقا لها
ٌو هبيف بالجدوؿ رقـ (  )1الهرافؽ بحيث ال يجاوز ىٍاية األجر الهقرر لدرجة
الوظيفة.
وتستحؽ العالوة الدورية فِ أوؿ يوليو التالِ الىقضاء سىة هف تاريخ التعييف أو هف
تاريخ استحقاؽ العالوة الدورية السابقة .
ويسرى ذلؾ عمِ هف يعاد تعييىً دوف فاصؿ زهىِ،وبالىسبة لهف يعاد تعييىً بفاصؿ
زهىِ تستحؽ العالوة فِ أوؿ يوليو التالِ الىقضاء سىة هف تاريخ إعادة التعييف .وال
تغير الترقية هف هوعد استحقاؽ العالوة الدورية.
ويصدر بهىح العالوة قرار هف السمطة الهختصة.
هادة  41هكرر – ( ألغيت بالقاىوف رقـ  203لسىة ) 1994
انفصم انطبدش
فً انجذالد و انًسايب انؼيُيخ وانتؼىيعبد

ٓبدح ٣ -42غٞص ُشئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ٓ٘ؼ ثذٍ رٔضُ َ٤شبؿِ ٠اُٞظبئق اُؼِ٤ب ثؾغت
ٓغزٜ٘ٓ ًَ ٟٞب ٝكوب ُِوٞاػذ اُز٣ ٠زؼٜٔ٘ب اُوشاس اُز٣ ٟظذس ٙكٛ ٠زا اُشؤٕ
ٝرُي ثؾذ أهظ ٖٓ %100 ٠ثذا٣خ األعش أُوشس ُِٞظ٤لخ ٣ٝظشف ٛزا اُجذٍ
ُشبؿَ اُٞظ٤لخ أُوشسح ُٜب ٝ .ك ٠ؽبُخ خِٛٞب ٣غزؾن ُٖٔ ٣و ّٞثؤػجبئٜب ٝال
٣خؼغ ٛزا اُجذٍ ُِؼشائت.
٣ٝغٞص ُشئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ ُغ٘خ شئ ٕٞاُخذٓخ أُذٗ٤خ ٓ٘ؼ
اُجذالد ا٥ر٤خ ٝرؾذد كئخ ًَ ٜٓ٘ب ٝكوب ُِوٞاػذ اُز٣ ٠زؼٜٔ٘ب اُوشاس اُز٣ ٟظذسٙ
كٛ ٠زا اُشؤٕ ٝثٔشاػبح ٓب :٠ِ٣
( )1بدالت تقتضيٍا ظروؼ أو هخاطر الوظيفة بحد أقصِ  %40هف بداية األجر
الهقرر لموظيفة.

( )2بدؿ إقاهة لمعاهميف فِ هىاطؽ تتطمب ظروؼ الحياة فيٍا تقرير ٌذا البدؿ أثىاء
إقاهتٍـ فِ ٌذي الهىاطؽ ،وال يخضع ٌذا البدؿ لمضرائب.
( )3بدالت وظيفية يقتضيٍا آداء وظائؼ هعيىة بذاتٍا تستمزـ هىع شاغميٍا هف
هزاولة الهٍىة وذلؾ فِ حدود االعتهادات الهالية الهخصصة بالهوازىة.
وال يجوز أف يزيد هجهوع ها يصرؼ لمعاهؿ طبقا لها تقدـ عمِ

 %100هف األجر

األساسِ.
هادة  -43يحتفظ العاهموف بصفة شخصية بالبدالت التِ يتقاضوىٍا عمِ خالؼ
الشروط الهقررة فِ ٌذا القاىوف وذلؾ عمِ أساس الق اررات التِ هىحت ٌذي البدالت
حتِ تزوؿ األسباب التِ تقررت عمِ أساسٍا وكذلؾ إذا ىقموا إلِ وظائؼ أخرى
تطبيقا لمهادة ( )55هف ٌذا القاىوف 0
هادة  -44يجور هىح رواتب إضافية لمعاهميف خارج الجهٍورية وذلؾ وفقا لمشروط
واألوضاع التِ يصدر بٍا قرار هف رئيس هجمس الوزراء بىاء عمِ اقتراح لجىة
شئوف الخدهة الهدىية.
هادة  - 45يصدر بىظاـ الهزايا العيىية التِ تهىح لبعض العاهميف الذيف تقتضِ
طبيعة أعهالٍـ تقرير ٌذي الهزايا قرار هف رئيس الوزراء بىاء عمِ اقتراح لجىة شئوف
الخدهة الهدىية.
هادة  -46يستحؽ شاغؿ الوظيفة هقابال عف الجٍود غير العادية واألعهاؿ اإلضافية
التِ يكمؼ بٍا هف الجٍة الهختصة وذلؾ طبقا لمىظاـ الذى تضعً السمطة الهختصة
ويبيف ذلؾ الىظاـ الحدود القصوى لها يجوز أف يتقاضاي العاهؿ هف هبالغ فِ ٌذي
األحواؿ.
هادة  -47يسترد العاهؿ الىفقات الِ يتحهمٍا فِ سبيؿ أداء أعهاؿ الوظيفة وذلؾ فِ
األحواؿ ووفقا لألوضاع والشروط التِ يصدر بٍا قرار هف رئيس هجمس الوزراء بىاء
عمِ اقتراح لجىة شئوف الخدهة الهدىية.
هادة  -48تكوف االختراعات والهصىفات التِ يبتكرٌا العاهؿ أثىاء تأدية وظيفتً
أو بسببٍا همكا لمدولة فِ األحواؿ اآلتية:
 -1إذا كاف االختراع ىتيجة تجارب رسهية أو لً صمة بالشئوف العسكرية.

 -2إذا كاف االختراع أو الهصىؼ يدخؿ فِ ىطاؽ واجبات الوظيفة.
وفِ جهيع األحواؿ يكوف لمعاهؿ الحؽ في تعويض عادؿ يراعِ فِ تقديري تشجيع
البحث واالختراع.
ويجوز أف يىشأ صىدوؽ خاص فِ الوحدة تتكوف هواردي هف حصيمة استغالؿ حؽ
ٌذي االختراعات والهصىفات.
ويكوف الصرؼ هف حصيمة ٌذا الصىدوؽ طبقا لالئحة الهالية التِ تضعٍا السمطة
الهختصة.

انفصم انطبثغ
فً انحىا فس وانرػبيخ انصحيخ
واالجتًبػيخ
هادة  -49لمسمطة الهختصة وضع ىظاـ لمعهؿ بالقطعة أو باإلىتاج فِ الجٍات التِ
يسهح ىشاطٍا بذلؾ بحيث يتضهف ٌذا الىظاـ هعدالت األداء الواجب تحقيقٍا
بالىسبة لمعاهؿ أو هجهوعة العاهميف وحساب الزيادة فِ األجر عىد زيادة اإلىتاج عف
الهعدالت دوف التقيد بىٍاية األجر الهقرر لموظيفة.
هادة (  -)50تضع السمطة الهختصة ىظاها لمحوافز الهادية والهعىوية لمعاهميف
بالوحدة بها يكفؿ تحقيؽ األٌداؼ وترشيد األداء ،عمِ أف يتضهف ٌذا الىظاـ فئات
الحوافز الهادية وشروط هىحٍا ،وبهراعاة أال يكوف صرؼ تمؾ الحوافز بفئات هوحدة
وبصورة جهاعية كمها سهحت طبيعة العهؿ بذلؾ وأف يرتبط صرفٍا بهستوى أداء
العاهؿ والتقارير الدورية الهقدهة عىً.
هادة  -51يجوز لمسمطة الهختصة تقرير هكافآت تشجيعية لمعاهؿ الذى يقدـ خدهات
ههتازة أو أعهاال أو بحوثا أو اقتراحات تساعد عمِ تحسيف طريؽ العهؿ أو رفع
كفاءة األداء أو توفير فِ الىفقات.
هادة  -52يجوز لمسمطة الهختصة هىح العاهؿ عالوة تشجيعية تعادؿ العالوات
الدورية الهقررة حتِ ولو كاف قد تجاوز ىٍاية األجر الهقرر لموظيفة وذلؾ طبقا
لألوضاع التِ تقررٌا وبهراعاة ها يأتِ:
( )1أف تكوف كفاية العاهؿ قد حددت بهرتبة ههتاز عف العاهيف األخيريف وأف يكوف
قد بذؿ جٍدا خاصا أو حقؽ اقتصادا فِ الىفقات أو رفعا لهستوى األداء.
( )2أال يهىع العاهؿ ٌذي العالوة أكثر هف هرة كؿ سىتيف.
( )3أال يزيد عدد العاهميف الذيف يهىحوف ٌذي العالوة فِ سىة واحدة عمِ  %10هف
عدد العاهميف فِ وظائؼ كؿ درجة هف كؿ الهجهوعة ىوعية عمِ حدة فإذا كاف عدد
العاهميف فِ تمؾ الوظائؼ أقؿ هف عشرة تهىح العالوة لواحد هىٍـ.
وال يهىع هىح ٌذي العالوة هف استحقاؽ العالوة الدورية فِ هوعدٌا كها يجوز
لمسمطة الهختصة هىح عالوة تشجيعية لمعاهميف الذيف يحصموف أثىاء خدهتٍـ عمِ
درجات عمهية أعمِ هف هستوى الدرجة الجاهعية األولِ وذلؾ وفقا لمقواعد

واإلجراءات التِ يصدر بٍا قرار هف رئيس هجمس الوزراء بىاء عمِ عرض لجىة
شئوف الخدهة الهدىية.
هادة  -53تضع السمطة الهختصة باالشتراؾ هع المجىة الىقابية لموحدة ىظاها لمرعاية
الصحية واالجتهاعية والثقافية والرياضية لمعاهميف بٍا وذلؾ بهراعاة أحكاـ القاىوف
رقـ  79لسىة 1975بإصدار قاىوف التأهيف االجتهاعِ والقواىيف الهعدلة لً ،والقاىوف
رقـ  35لسىة  9976بإصدار قاىوف الىقابات العهالية ،والتشريعات األخرى الصادرة
فِ ٌذا الشأف وذلؾ بهراعاة ها لوزير الهالية هف سمطة إعاىة أسر الهجىديف فِ
األحواؿ وطبقا لألوضاع التِ يقررٌا رئيس الجهٍورية.
انفصم انثبيٍ
فً انُمم وانُذة واإلػبرح وانجؼثبد وانتذريت

هادة  -54هع هراعاة الىسبة الهئوية الهقررة فِ الهادة

 15هف ٌذا القاىوف يجوز

ىقؿ العاهؿ هف وحدة إلِ أخرى هف الوحدات التِ تسرى عميٍا أحكاهً ،كها يحوز
ىقمً إلِ الٍيئات العاهة واألجٍزة الحكوهية ذات الهوازىة الخاصة بٍا ووحدت القطاع
العاـ والعكس وذلؾ إذا كاف الىقؿ ال يفوت عميً دوري فِ الترقية باألقدهية أو كاف
بىاء عمِ طمبً .ويستثىِ هف الىسبة الهئوية سالفة الذكر الوحدات الهىشأة حديثا.
وال يجوز ىقؿ العاهؿ هف وظيفة إلِ أخرى درجتٍا أقؿ ويكوف ىقؿ العاهؿ بقرار
هف السمطة الهختصة بالتعييف.
هادة  - 55استثىاء هف أحكاـ الهادة السابقة يجوز بقرار هف وزير الهالية بعد هوافقة
الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة ىقؿ العاهؿ هف وحدة إلِ أخرى فِ الحالتيف
اآلتيتيف:
( )1إذا لـ يكف هستوفيا الشتراطات الوظيفة التِ يشغمٍا أو أى وظيفة أخرى خالية
فِ الوحدة التِ يعهؿ بٍا 0
( )2إذا كاف زائدا عف حاجة العهؿ فِ الوحدة التِ يعهؿ بٍا وفِ ٌذي الحالة يمغِ
تهويؿ وظيفتً هف هوازىتٍا أو يىقؿ ٌذا التهويؿ إلِ الجٍة الهىقوؿ إليٍا.
هادة  55هكرر  -استثىاء هف األحكاـ الخاصة بالىقؿ الواردة بٍذا القاىوف يجوز ىقؿ
العاهميف بهجهوعة الخدهات الهعاوىة الذيف يتـ تدريبٍـ عمِ الهٍف الحرفية وفقا

لمشروط واألوضاع التِ يحددٌا قرار هف رئيس هجمس الوزراء إلِ إحدى الوظائؼ
بالهجهوعة الحرفية التِ تتفؽ هع تدريبٍـ والهعادلة لمدرجة الهالية لمعاهؿ الهىقوؿ
وقت ىقمً ويكوف الىقؿ إلِ الهجهوعة الحرفية فِ ذات الوحدة أو فِ وحدة أخرى
وتحسب أقدهية العاهؿ فِ درجة الوظيفة الحرفية الهىقوؿ إليٍا هف تاريخ الىقؿ.
وتىظـ الالئحة التىفيذية اإلجراءات الالزهة إللغاء أو ىقؿ الدرجات .هف هجهوعة
الخدهات الهعاوىة إلِ الهجهوعة الحرفية ،ويتـ الىقؿ بعد هوافقة الجٍاز الهركزى
لمتىظيـ واإلدارة بقرار هف السمطة الهختصة إذا كاف داخؿ الوحدة وبقرار هف وزير
الهالية إذا كاف الىقؿ خارج الوحدة
ويسرى حكـ الفقرة السابقة عمِ العاهميف بهجهوعة الخدهات الهعاوىة ههف يثبت
بهمفات خدهتٍـ أىٍـ يزاولوف بالفعؿ لهدة ثالث سىوات هتصمة عمِ األقؿ حتِ تاريخ
العهؿ بٍذا القاىوف أعهاؿ وظائؼ حرفية ويكوف ىقمٍـ إلِ الوظائؼ الحرفية التِ
يزاولوف أعهالٍا ىِ ذات الوحدة التِ يعهموف بٍا بذات درجاتٍـ بأقدهياتٍـ بشرط أف
تثبت صالحيتٍـ لٍذي الوظائؼ بالىجاح فِ اهتحاف فىِ يعقد فِ أحد هراكز التدريب
التِ يصدر بتحديدٌا قرار الوزير الهختص بالتىهية اإلدارية .
ويهىح العاهؿ الهىقوؿ وفقا ألحكاـ الفقرتيف السابقتيف عالوة هف عالوات الدرجة
الهىقوؿ إليٍا حتِ ولو تجاوز ىٍاية األجر الهقرر لٍا.
هادة  -56يجوز بقرار هف السمطة الهختصة ىدب العاهؿ لمقياـ هؤقتا بعهؿ
وظيفة أخرى هف ىفس درجة وظيفتً أو وظيفة تعموٌا هباشرة فِ ىفس الوحدة التِ
يعهؿ بٍا أو فِ وحدة أخرى إذا كاىت حاجة العهؿ فِ الوظيفة األصمية تسهح
بذلؾ.
وتىظـ الالئحة التىفيذية القواعد الخاصة بالىدب.
هادة  -57فِ حالة غياب أحد شاغمِ الوظائؼ العميا يقوـ ىائبً بأعباء وظيفتً فإذا
لـ يكف لً ىائب جاز لمسمطة الهختصة إىابة هف يقوـ بعهمً عمِ أف يكوف شاغال
لوظيفة هف درجة هعادلة أو هف الدرجة األدىِ هباشرة.

هادة  -58يجوز بقرار هف السمطة الهختصة بالتعييف بعد هوافقة العاهؿ كتابة إعارتً
لمعهؿ فِ الداخؿ أو الخارج ويحدد القرار الصادر باإلعارة هدتٍا وذلؾ فِ ضوء
القواعد واإلجراءات التِ تصدرٌا السمطة الهختصة.
ويكوف أجر العاهؿ باكهمً عمِ جاىب الجٍة الهستعيرة ،وهع ذلؾ يجوز هىحً
أج ار هف حكوهة جهٍورية هصر العربية سواء كاىت اإلعارة فِ الداخؿ أو الخارج
وذلؾ بالشروط واألوضاع التِ يحددٌا رئيس الجهٍورية.
وتدخؿ هدة اإلعارة ضهف هدة اشتراؾ العاهؿ فِ ىظاـ التأهيف االجتهاعِ
واستحقاؽ العالوة والترقية وذلؾ هع هراعاة أحكاـ القاىوف رقـ

 79لسىة 1975

بإصدار قاىوف التأهيف االجتهاعِ والقواىيف الهعدلة لً.
وهع ذلؾ فإىً ال يجوز فِ غير حاالت اإلعارة التِ تقتضيٍا هصمحة قوهية
عميا يقدرٌا رئيس هجمس الوزراء ترقية العاهؿ إلِ درجات الوظائؼ العميا إال بعد
عودتً هف اإلعارة كها ال تجوز إعارة أحد شاغمِ تمؾ الوظائؼ قبؿ هضِ سىة
عمِ األقؿ هف تاريخ شغمٍا .
ٝك ٠ؿ٤ش ؽبُخ اُزشه٤خ ُذسعبد اُٞظبئق اُؼِ٤ب ال ٣غٞص رشه٤خ اُؼبَٓ اُز ٟرغبٝص
ٓذح إػبسر ٚأسثغ ع٘ٞاد ٓزظِخٝ ،رؼزجش أُذح ٓزظِخ إرا رزبثؼذ أ٣بٜٓب أ ٝكظَ
ثٜ٘٤ب كبطَ صٓ٘٣ ٠وَ ػٖ ع٘خ .
وتحدد أقدهية العاهؿ عىد عودتً هف اإلعارة التِ تجاوز الهدة الهشار إليٍا فِ
الفقرة السابقة عمِ أساس أف يوضع أهاهً عدد هف العاهميف ههاثؿ لمعدد الذى كاف
يسبقً فِ ىٍاية ٌذي الهدة أو جهيع الشاغميف لدرجة الوظيفة عىد عودتً أيٍها أقؿ .
ٓبدح  -59ػ٘ذ إػبسح أؽذ اُؼبِٓ ٖ٤رجوٝ ٠ظ٤لز ٚخبُ٤خ ٣ٝغٞص ك ٠ؽبُخ اُؼشٝسح
شـِٜب ثطش٣ن اُزؼ ٖ٤٤أ ٝاُزشه٤خ ثوشاس ٖٓ اُغِطخ أُخزظخ ثبُزؼ ٖ٤٤إرا ًبٗذ
ٓذح اإلػبسح ع٘خ كبًضش ٝػ٘ذ ػٞدح اُؼبَٓ ٣شـَ ٝظ٤لز ٚاألطِ٤خ إرا ًبٗذ خبُ٤خ
أ ٝأٝ ٟظ٤لخ خبُ٤خ ٖٓ دسعخ ٝظ٤لز ٚأ٣ ٝجو ٠كٝ ٠ظ٤لز ٚاألطِ٤خ ثظلخ شخظ٤خ
ػِ ٠إٔ رغ ٟٞؽبُز ٚك ٠أٝ ٍٝظ٤لخ رخِٗ ٖٓ ٞلظ دسعخ ٝظ٤لز.ٚ
وفِ جهيع األحواؿ يحتفظ لً بكاىة ههيزات الوظيفة التِ كاف يشغمٍا قبؿ اإلعارة.
هادة  -60يجوز إيفاد العاهميف فِ بعثات أو هىع لمدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو
بدوف أجر بالشروط واألوضاع الهىصوص جهميٍا فِ القاىوف رقـ

 112لسىة

 1959بتىظيـ شئوف البعثات واإلجازات الدراسية والهىح والقواىيف الهعدلة والهكهمة
لً.
وتحفظ عمِ سبيؿ التذكار ألعضاء البعثات والهىح واإلجازات الدراسية هف
العاهميف ولمهجىديف وظائفٍـ ولجوز شغؿ ٌذي الوظائؼ بصفة هؤقتة بطريؽ التعييف
دوف الترقية إذا كاىت هدة البعثة أو الهىحة أو اإلجازة ال تقؿ عف سىة عمِ أف تخمِ
عىد عودتٍـ.
هادة  - 61يىشأ بكؿ و ازرة أو هحافظة أو ٌيئة عاهة هركز لمتدريب يتبع السمطة
الهختصة ويتولِ دوف غيري فِ إطار السياسة العاهة لمدولة والخطة القوهية وضع
خطط وبراهج تدريب العاهميف بٍا وتىهية قدراتٍـ واعدادٌـ لشغؿ وظائفٍـ الجديدة
وتأٌيؿ الهرشحيف لمتعييف فِ أدىِ الوظائؼ فيٍا.
ويتولِ الهركز بالتىسيؽ هع الجٍات الهختصة تىفيذ وهتابعة البراهج التدريبية داخؿ
الوحدة أو خارجٍا.
ويباشر الهركز اختصاصاتً وفقا لالئحة داخمية تتضهف القواعد والهعايير العاهة
التِ يضعٍا الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة.
ويجوز بقرار هف لجىة شئوف الخدهة الهدىية تحديد وظائؼ ال يجوز الترقية إليٍا إال
بعد اجتياز العاهؿ بىجاح التدريب الالزـ إلعدادي لشغؿ الوظيفة.
وتعتبر الفترة التِ يقضيٍا العاهؿ فِ التدريب فترة عهؿ يتهتع فيٍا بجهيع الهزايا
التِ يتهتع بٍا فِ وظيفتً ،ويعتبر التخمؼ عف التدرب إخالال بواجبات الوظيفة.
وتحدد الهعاهمة الهالية لمهوفديف لمتدرب وفقا لمقواعد الهقررة فِ ٌذا الشأف.

انفصم انتبضغ
فً اإلجبزاد

هادة  - 62تحدد السمطة الهختصة أياـ العهؿ فِ األسبوع وهواقيتً وفقا لهقتضيات
الهصمحة العاهة وال يجوز لمعاهؿ أف يىقطع عف عهمً إال إلجازة يستحقٍا فِ حدود
اإلجازات الهقررة بالهواد التالية ووفقا لمضوابط واإلجراءات التِ تضعٍا السمطة
الهختصة.
هادة  -63لمعاهؿ الحؽ فِ إجازة بأجر كاهؿ فِ أياـ عطالت األعياد والهىاسبات
الرسهية التِ تحدد بقرار هف رئيس هجمس الوزراء.
ويجوز تشغيؿ العاهؿ فِ ٌذي العطالت بأجر هضاعؼ إذا اقتضت الضرورة
ذلؾ أو أف يهىح أياها عوضا عىٍا.
وتسرى بالىسبة لألعياد الديىية لغير الهسمهيف أحكاـ قرار هجمس الوزراء الصادر
فِ ٌذا الشأف.
هادة  -64يستحؽ العاهؿ إجازة عارضة بأجر لهدة سبعة أياـ فِ السىة لسبب طارئ
يتعذر هعً الحصوؿ عمِ أى إجازة أخرى.
هادة ( -65الفقرة األخيرة هضافة بالقاىوف رقـ  219لسىة ) 1991
يستحؽ العاهؿ إجازة اعتيادية سىوية بأجر كاهؿ ال يدخؿ فِ حسابٍا أياـ عطالت
األعياد والهىاسبات الرسهية فيها عدا العطالت األسبوعية وذلؾ عمِ الوجً التالِ:
( 15 )1يوها فِ السىة األولِ وذلؾ بعد هضِ ستة أشٍر هف تاريخ استالـ
العهؿ.
( 21 )2يوها لهف أهضِ سىة كاهمة.
( 30 )3يوها لهف أهضِ عشر سىوات فِ الخدهة.
( 45 )4يوها لهف تجاوز سىة الخهسيف.
ولمجىة شئوف الخدهة الهدىية أف تقرر زيادة هدة اإلجازة االعتيادية بها ال يجاوز
خهسة عشر يوها لهف يعهموف فِ الهىاطؽ الىائية أو إذا كاف العهؿ فِ أحد فروع
الوحدة خارج الجهٍورية.
وال يجوز تقصير أو تأجيؿ اإلجازة االعتيادية أو إىٍاؤٌا إال ألسباب قوهية
تقتضيٍا هصمحة العهؿ.

ويجب فِ جهيع األحواؿ التصريح بإجازة اعتيادية لهدة ستة أياـ هتصمة.
ويحتفظ العاهؿ برصيد إجازتً االعتيادية عمِ أىً ال يجوز أف يحصؿ عمِ
إجازة اعتيادية هف ٌذا الرصيد بها ال يجاوز ستيف يوها فِ السىة باإلضافة إلِ
اإلجازة االعتيادية الهستحقة لً عف تمؾ السىة.
فإذا اىتٍت خدهة العاهؿ قبؿ استىفاذ رصيدي هف اإلجازات االعتيادية استحؽ عف
ٌذا الرصيد أجري األساسِ هضافا إليً العالوات الخاصة التِ كاف يتقاضاٌا عىد
اىتٍاء خدهتً ،وذلؾ بها ال يجاوز أجر أربعة أشٍر ،وال تخضع ٌذي الهبالغ ألية
ضرائب أو رسوـ.
هادة  - 66يستحؽ العاهؿ كؿ ثالث سىوات تقضِ فِ الخدهة أجازة هرضية تهىح
بقرار هف الهجمس الطبِ الهختص فِ الحدود اآلتية:
ا  -ثالثة أشٍر بأجر كاهؿ.
 -2ستة أشٍر بأجر يعادؿ  %75هف أجري األساسِ.
 -3ستة أشٍر بأجر يعادؿ  %50هف أجري األساسِ %75 ،هف األجر األساسِ
لهف يجاوز سف الخهسيف.
ولمعاهؿ الحؽ فِ هد اإلجازة الهرضية ثالثة أشٍر أخرى بدوف أجر إذا قرر
الهجمس الطبِ الهختص احتهاؿ شفائً ،ولمسمطة الهختصة زيادة الهدة ستة أشٍر
أخرى بدوف أجر إذا كاف العاهؿ هصابا بهرض يحتاج البرء هىً إلِ عالج طويؿ،
ويرجع فِ تحديد أىواع األهراض التِ هف ٌذا الىوع إلِ الهجمس الطبِ الهختص.
كها يجوز لمسمطات الهختصة -بهراعاة الحد األقصِ لهجهوع الهدد الهشار إليٍا
فِ ٌذي الهادة -أف تقرر زيادة الهدد التِ يحصؿ فيٍا العاهؿ عمِ إجازة هرضية
بأجر هخفض كها يجوز لٍا أف تقرر هىحً تمؾ اإلجازة بأجر كاهؿ.
ولمعاهؿ الحؽ فِ أف يطمب تحويؿ اإلجازة الهرضية إلِ إجازة اعتيادية إذا كاف
لً وفرهىٍا.
وعمِ العاهؿ الهريض أف يخطر الجٍة التابع لٍا عف هرضً خالؿ
تخمفً عف العهؿ ها لـ يكف ذلؾ قد تعذر عميً ألسباب قٍرية.
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هادة  66هكرر  -استثىاء هف أحكاـ اإلجازة الهرضية يهىح العاهؿ الهريض بأحد
األهراض الهزهىة التِ يصدر بتحديدٌا قرار هف وزير الصحة بىاء عمِ هوافقة
اإلدارة العاهة لمهجالس الطبية إجازة استثىائية بأجر كاهؿ إلِ أف يشفِ أو تستقر
حالتً استق ار ار يهكىً هف العودة إلِ العهؿ أو يتبيف عجزي كاهال ،وفِ ٌذي الحالة
األخيرة يظؿ العاهؿ فِ إجازة هرضية بأجر كاهؿ حتِ بموغً سف اإلحالة لمهعاش.
هادة  -67تضع السمطة الهختصة اإلجراءات الهتعمقة بحصوؿ العاهؿ عمِ اإلجازة
الهرضية ويعتبر تهارض العاهؿ إخالالً بواجبات الوظيفة.

واذا رغب العاهؿ الهريض فِ إىٍاء إجازتً والعودة لعهمً وجب أف أف يقدـ بذلؾ
طمبا كتابيا وأف يوافؽ الهجمس الطبِ عمِ ذلؾ.
هادة  -68ال يجوز لمعاهؿ أف يعهؿ بأجر أو بغير أجر لدى الغير خالؿ أجازتً
الهقررة فِ الهواد السابقة واذا ثبت اشتغالً خاللٍا لحساب جٍة أخرى كاف لمجٍة
التِ يتبعٍا أف تحرهً هف أجري عف هدة اإلجازة أو أف تسترد ها دفعتً إليً هف أجر
هع عدـ اإلخالؿ بالجزاء التأديبِ فِ جهيع األحواؿ.
هادة ( -69البىد ( )1هستبدؿ بالقاىوف قاىوف رقـ  203لسىة ) 1994
تكوف حاالت الترخيص بإجازة بدوف هرتب عمِ الوجً اآلتِ:
( )1يهىح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدٌها إلِ الخارج لمعهؿ أو الدراسة لهدة ستة
أشٍر عمِ األقؿ إجازة بدوف هرتب .وال يجوز أف تجاوز ٌذي اإلجازة هدة بقاء الزوج
فِ الخارج ويسرى ٌذا الحكـ سواء أكاف الزوج الهسافر هف العاهميف فِ الحكوهة أو
القطاع العاـ أو قطاع األعهاؿ العاـ أو القطاع الخاص .ويتعيف عمِ الجٍة اإلدارية
أف تستجيب لطمب الزوج أو الزوجة فِ جهيع األحواؿ.
( )2يجوز لمسمطة الهختصة هىح العاهؿ إجازة بدوف هرتب لألسباب التِ يبديٍا
العاهؿ وتقدرٌا السمطة الهختصة ووفقا لمقواعد التِ تتبعٍا.
وال يجوز فِ ٌذي الحالة ترقية العاهؿ إلِ درجات الوظائؼ العميا إال بعد عودتً
هف األجازة كها ال يجوز الترخيص بٍذي اإلجازة لهف يشغؿ إحدى تمؾ الوظائؼ قبؿ
هضِ سىة األقؿ هف تاريخ شغمً لٍا .

وفِ غير حالة الترقية لدرجات الوظائؼ العميا ال تجوز ترقية العاهؿ الذى تجاوز
إجازتً أربع سىوات هتصمة وتعتبر الهدة هتصمة إذا تتابعت أياهٍا أو فصؿ بيىٍا
فاصؿ زهىِ يقؿ عف سىة.
وتحدد أقدهية العاهؿ عىد عودتً هف اإلجازة التِ تجاوز هدتٍا أربع سىوات عمِ
أساس أف يوضع أهاهً عدد هف العاهميف ههاثؿ لمعدد الذى كاف يسبقً فِ ىٍاية هدة
األربع سىوات أو جهيع العاهميف الشاغميف لدرجة الوظيفة عىد عودتً أيٍها أقؿ.
( )3يجوز لمسمطة الهختصة هىح العاهؿ الهىتسب إلحدى الكميات أو الهعاٌد
العميا أجازة بدوف هرتب عف أياـ االهتحاف الفعمية.
ويجوز لمجٍة اإلدارية شغؿ وظيفة العاهؿ الذى رخص لً بإجازة بدوف هرتب لهدة
سىة األقؿ بالتعييف أو الترقية عميٍا.
هادة  -70تستحؽ العاهمة إجازة بدوف أجر لرعاية طفمٍا بحد أقصِ عاهيف فِ
الهرة الواحدة ولثالث هرات طواؿ حياتٍا الوظيفية.
واستثىاء هف حكـ الهادتيف  126 ،125هف قاىوف التأهيف االجتهاعِ الصادر
لقاىوف رقـ  79لسىة  1975والقواىيف الهعدلة لً تتحهؿ الجٍة اإلدارية باشتراكات
التأهيف الهستحقة عميٍا وعمِ العاهمة وفؽ أحكاـ ٌذا القاىوف أو تهىح العاهمة
تعويضا عف أجرٌا يساوى  %25هف الهرتب الذى كاىت تستحقً فِ تاريخ بدء هدة
اإلجازة وذلؾ وفقا الختيارٌا.
هادة  70هكرر – (ٓؼبكخ ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 115غ٘خ ) 1983
ال يجوز إعارة العاهؿ أو هىحً اإلجازات الهىصوص عميٍا فِ البىديف
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الهادة  69والهادة  70هف ٌذا القاىوف أثىاء فترة االختبار.
هادة  -71يستحؽ العاهؿ إجازة خاصة بأجر كاهؿ وال تحسب ضهف اإلجازات
الهقررة فِ الهواد السابقة وذلؾ فِ الحاالت اآلتية:
( )1ألداء فربضة الحج وتكوف لهدة شٍر وذلؾ لهرة واحدة طواؿ حياتً الوظيفية.
( )2لمعاهمة الحؽ فِ إجازة لموضع لهدة ثالثة أشٍر بعد الوضع وذلؾ لثالث هرات
طواؿ هدة حياتٍا الوظيفية.

( )3لمعاهؿ الهخالط لهريض بهرض هعدى ويرى الهجمس الطبِ الهختص هىعً
لٍذا السبب هف هزاولة أعهاؿ وظيفتً لمهدة التِ يحددٌا.
ويستحؽ العاهؿ الذى يصاب بإصابة عهؿ ويقرر الهجمس الطبِ الهختص هدة
لعالجً أجازة لمهدة التِ يحددٌا هع هراعاة أحكاـ القاىوف رقـ

 79لسىة 1975

بإصدار قاىوف التأهيف االجتهاعِ والقواىيف الهعدلة لً فيها يتعمؽ بتحديد إصابة
العهؿ والتعويض الهستحؽ.
هادة  ( -72هستبدلة بالقاىوف  179لسىة ) 2005
يجوز لمسمطة الهختصة -وفقا لمقواعد التِ تضعٍا  -الترخيص لمعاهؿ بأف يعهؿ
بعض الوقت بىاء عمِ طمبً وذلؾ هقابؿ ىسبة هف األجر .
ويستحؽ فِ ٌذي الحالة اإلجازات االعتيادية والهرضية الهقررة لً بها يتفؽ هع
الجزء هف الوقت الذى خصصً لعهمً وتسرى عميً أحكاـ ٌذا القاىوف فيها عدا
ذلؾ.
ويصدر رئيس هجمس الوزراء ق ار ار بتحديد ىسبة الوقت واألجر واإلجازات الهشار
إليٍا فِ الفقرتيف األولِ والثاىية .
واستثىاء هف حكـ الهادة 125هف قاىوف التأهيف االجتهاعِ الصادر بالقاىوف رقـ
 79لسىة  1975والقواىيف الهعدلة لً تؤدى االشتراكات الهستحقة وفؽ أحكاـ ٌذا
القاىوف هف األجر الهخفض عمِ أساس األجر الكاهؿ وتدخؿ الهدة بالكاهؿ ضهف
هدة اشتراكً فِ الىظاـ الهذكور.
هادة  -73ال يستحؽ الهجىد والهستبقِ والهستدعِ لالحتياط أجازة هف أى ىوع هها
سبؽ طواؿ هدة وجودة بالقوات الهسمحة.
هادة  -74إذا اىقطع العاهؿ عف عهمً يحرـ هف أجري عف هدة غيابً وذلؾ هع عدـ
 .اإلخالؿ بالهسئولية التأديبية.
ويجوز لمسمطة الهختصة أف تقرر حساب هدة االىقطاع هف أجازتً وهىحً أجري
إذا كاف لً رصيد هىٍا يسهح بذلؾ.

هادة -75 .تتخذ السىة الهيالدية هف أوؿ يىاير إلِ آخر ديسهبر أساسا لحساب
اإلجازات التِ تهىح لمعاهميف .
انفصم انؼبشر
فً واججبد انؼبيهيٍ واألػًبل انًحظىرح ػهيهى

هادة  -76الوظائؼ العاهة تكميؼ لمقائهيف بٍاٌ ،دفٍا خدهة الهواطىيف تحقيقا
لمهصمحة العاهة طبقا لمقواىيف والموائح والىظـ الهعهوؿ بٍا.
ويجب عمِ العاهؿ هراعاة أحكاـ ٌذا القاىوف وتىفيذٌا وعميً:
( )1أف يؤدى العهؿ الهىوط بً بىفسً بدقة وأهاىة وأف يخصص وقت العهؿ الرسهِ
ألداء واجبات وظيفتً ،ولهجوز تكميؼ العاهميف بالعهؿ فِ غير أوقات العهؿ
الرسهية عالوة عمِ الوقت الهعيف إذا اقتفت هصمحة العهؿ ذلؾ.
( )2أف يحسف هعاهمة الجهٍور هع اىجاز هصالحً فِ الوقت الهىاسب.
( )3أف يحافظ عمِ كراهة وظيفتً طبقا لمعرؼ العاـ وأف يسمؾ فِ تصرفاتً هسمكا
يتفؽ واالحتراـ الواجب.
( )4الهحافظة عمِ هواعيد العهؿ واتباع اإلجراءات التِ تحددٌا الالئحة الداخمية
لموحدة فِ حالة التغيب عف العهؿ أو التأخير عف الهواعيد.
( )5الهحافظة عمِ ههتمكات وأهواؿ الوحدة التِ يعهؿ بٍا وهراعاة صياىتٍا.
( )6إبالغ الجٍة التِ يعهؿ بٍا بهحؿ إقاهتً وحالتً االجتهاعية وكؿ تغير يط أر
عميٍا خالؿ شٍر عمِ اكثر هف تاريخ التغيير.
( )7أف يتعاوف هع زهالئً فِ أداء الواجبات الالزهة لتأهيف سير العهؿ وتىفيذ
الخدهة العاهة.
( )8أف يىفذ ها يصدر إليً هف أواهر بدقة وأهاىة وذلؾ فِ حدود القواىيف والموائح
والىظـ الهعهوؿ بٍا.
ويتحهؿ كؿ رئيس هسئولية األواهر التِ تصدر هىً كها يكوف هسئوال عف حسف سير
العهؿ فِ حدود اختصاصاتً.
هادة  - 77يحظر عمِ العاهؿ:

( )1هخالفة القواعد واألحكاـ الهىصوص عميٍا فِ القواىيف والموائح الهعهوؿ بٍا
والتعميهات والىشرات الهىظهة لتىفيذ القواىيف والموائح الخاصة بالعاهميف التِ تصدر
عف الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة أو االهتىاع عف تىفيذٌا.
( )2هخالفة األحكاـ الخاصة بضبط الرقابة عمِ تىفيذ الهوازىة العاهة.
( )3هخالفة الموائح والقواىيف الهحاصة ص بالهىاقصات والهزايدات والهخازف
والهشتريات وكافة القواعد الهالية.
( )4االٌهاؿ أو التقصير الذى يترتب عميً ضياع حؽ هف الحقوؽ الهالية لمدولة أو
أحد األشخاص العاهة األخرى أو الٍيئات الخاضعة لرقابة الجٍاز الهركزي
لمهحاسبات أو الهساس بهصمحة هف هصالحٍا الهالية أو يكوف هف شأىً أف يؤدى
إلِ ذلؾ بصفة هباشرة.
( )5عدـ الرد عمِ هىاقصات الجٍاز الهركزى لمهحاسبات أو هكاتباتً بصفة عاهة
أو تأخير الرد عميٍا ،ويعتبر فِ حكـ عدـ الرد أف يجيب العاهؿ إجابة الغرض هىط
الههاطمة والتسويؼ.
( )6عدـ هوافاة الجٍاز الهركزى لمهحاسبات بغير عذر هقبوؿ بالحسابات
والهستىدات الهؤيدة لٍا فِ الهواعيد الهقررة لٍا أو بها يطمبً هف أوراؽ أو وثائؽ أو
غيرٌا هها يكوف ؿ الحؽ فِ فحصٍا أو هراجعتٍا أو االطالع عمي بهقتضِ قاىوف
إىشائً.
( )7أف يفضِ بأى تصريح أو بياف عف أعهاؿ وظيفتً عف طريؽ الصحؼ أو في
غير ذلؾ هف طرؽ الىشر إال إذا كاف هصرحا لً بذلؾ كتابة هف الرئيس الهختص.
( )8أف يفشِ األهور التِ يطمع عميٍا بحكـ وظيفتً إذا كاىت سرية بطبيعتٍا أو
بهوجب تعميهات تقضِ بذلؾ ،ويظؿ ٌذا االلتزاـ بالكتهاف قائها ولو بعد ترؾ العاهؿ
الخدهة.
( )9أف يحتفظ لىفسً بأصؿ أى ورقة هف األوراؽ الرسهية أو يىزع ٌذا األصؿ هز
الهمفات الهخصصة لحفظً ولو كاىت خاصة بعهؿ هكمؼ بً شخصيا.
( )10أف يخالؼ إجراءات األهف الخاص والعاـ التِ يصدر بٍا قرار هف السمطة
الهختصة.

( )11أف يجهع بيف وظيفتً وبيف أى عهؿ آخر يؤديً بالذات أو بالواسطة إذا كاف
هف ذلؾ األضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كاف غير هتفؽ هع هقتضياتٍا وذلؾ هع
عدـ بأحكاـ القاىوف رقـ  125لسىة  1961بقصر تعييف أى شخص عمِ وظيفة
واحدة )12 ( .أف يؤدى أعهاال لمغير بأجر أو هكافأة ولو فِ غير أوقات العهؿ
الرسهية إال بإذف هف السمطة الهختصة ،وهع ذلؾ يجوز أف يتولِ العاهؿ بأجر أو
بهكافأة أعهاؿ اهد أو الوصاية أو الوكالة عف الغائبيف أو الهساعدة القضائية إذا كاف
الهشهوؿ بالوصاية أو القواهة أو الغائب أو الهعيف لً هساعد قضائِ ههف تربطٍـ
بً صمة قربِ أو ىسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأف يتولِ أعهاؿ الحراسة عمِ األهواؿ التِ يكوف شريكا أو صاحب هصمحة فيٍا
أو ههموكة لهف تربطٍـ بً صمة قربِ أو ىسب لغاية الدرجة الرابعة وذلؾ بشرط
إخطار الجٍة الرئاسية التابع لٍا بذلؾ.
( )13أف يشرب الخهر أو أف يمعب القهار فِ األىدية أو الهحاؿ العاهة.
( )14ويحظر عمِ العاهؿ بالذات أو بالواسطة:
(أ) قبوؿ أى ٌدايا أو هكافأة أو عهولة أو قرض بهىاسبة قياهً بواجبات وظيفتً.
(ب) أف يجهع ىقودا ألى فرد أو ألية ٌيئة أو أف يوزع هىشورات أو يجهع اهضاءات
ألغراض غير هشروعة.
(ج) أف يشترؾ فِ تىظيـ اجتهاعات داخؿ هكاف العهؿ دوف إذف الجٍة التِ تحددٌا
السمطة الهختصة ،هع هراعاة أحكاـ القاىوف رقـ
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الىقابات العهالية.
(د) أف يشترى عقارات أو هىقوالت هها تطرحً السمطات القضائية أو اإلدارية لمبيع
إذا كاف ذلؾ يتصؿ بأعهاؿ وظيفتً.
(ٌا) أف يزاوؿ أى أعهاؿ تجارية وبوجً خاص أف يكوف لً أى هصمحة فِ أعهاؿ
أو هقاوالت أو هىاقصات تتصؿ بأعهاؿ وظيفتً.
(و) أف يشترؾ فِ تأسيس الشركات أو يقبؿ عضوية هجالس إدارتٍا أو أى عهؿ
فيٍا إال إذا كاف هىدوبا عف الحكوهة أو الٍيئات العاهة أو وحدات الحكـ الهحمِ أو
شركات القطاع العاـ.

(ز) أف يستأجر أراضِ أو عقارات بقصد استغاللٍا فِ الدائرة التِ يؤدى فيٍا
أعهاؿ وظيفتً إذا كاف لٍذا االستغالؿ صمة بعهمً.
(ح) أف يضارب فِ البورصات.
انفصم انحبدي ػشر
فً انتحميك يغ انؼبيهيٍ و تأديجهى

هادة  -78كؿ عاهؿ يخرج عمِ هقتضِ الواجب فِ أعهاؿ وظيفتً أو يظٍر
بهظٍر هف شأىً االخالؿ بكراهة الوظيفة يجازى تأديبيا.
وال يعفِ العاهؿ هف الجزاء استىادا إلِ أهر صادر إليً هف رئيسً إال إذا أثبت
أف ارتكاب الهخالفة كاف تىفيذا ألهر هكتوب بذلؾ صاد ار إليً هف ٌذا الرئيس بالرغـ
هف تىبيًٍ كتابة إلِ الهخالفة وفِ ٌذي الحالة تكوف الهسئولية عمِ هصدر األهر
وحدي.
وال يسأؿ العاهؿ هدىيا إال عف خطئً الشخص.
هادة  -79ال يجوز توقيع جزاء عمِ العاهؿ إال بعد التحقيؽ هعً كتابة وسهاع
وتحقيؽ دفاعً ويجب أف يكوف القرار الصادر بتوقيع الجزء هسببا.
وهع ذلؾ يجوز بالىسبة لجزاء اإلىذار والخصـ هف األجر لهدة ال تجاوز ثالثة أياـ
أف يكوف االستجواب أو التحقيؽ شفاٌة عمِ أف يثبت هضهوىة فِ القرار الصادر
بتوقيع الجزاء
هادة  79هكرر -تختص الىيابة اإلدارية دوف غيرٌا بالتحقيؽ اإلدارى هع الوظائؼ
العميا كها تختص دوف غيرٌا بٍذا التحقيؽ فِ الهخالفات الىاشئة عف إرتكاب
األفعاؿ الهحظورة الواردة بالبىديف  4 ،2هف الهادة  77هف ٌذا القاىوف.
وعمِ الجٍة اإلدارية الهختصة بالىسبة لسائر الهخالفات أف توقؼ ها تجريً هف
تحقيؽ فِ واقعة أو وقائع وها يرتبط بٍا إذا كاىت الىيابة اإلدارية قد بدأت التحقيؽ
فيٍا .وعمِ الجٍة فور إخطارٌا إحالة أوراؽ التحقيؽ بحالتً إلِ الىيابة اإلدارية.
ويقع باطال كؿ إجراء أو تصرؼ يخالؼ أحكاـ الفقرتيف السابقتيف.
وعمي الىيابة اإلدارية أف تىتٍِ هف التحقيؽ هع شاغمِ الوظائؼ العميا خالؿ ستة
هف تاريخ إحالة الهخالفة إليٍا أو اتصاؿ عمهٍا بٍا.
هادة  -80الجزاءات التأديبية التِ يجوز توقيعٍا عمِ العاهميف ٌِ:

( )1اإلىذار .
()1

تأجيؿ هوعد استحقاؽ العالوة لهدة ال تجاوز ثالثة أشٍر.

( )3الخصـ هف األجر لهدة ال تجاوز شٍريف فِ السىة.
وال يجوز أف يتجاوز الخصـ تىفيذا لٍذا الجزاء ربع األجر شٍريا بعد الجزء الجائز
الحجز عميً أو التىازؿ عىً قاىوىا.
( )4الحرهاف هف ىصؼ العالوة الدورية.
( )5الوقؼ عف العهؿ لهدة ال تجاوز ستة أشٍر هع صرؼ ىصؼ األجر.
( )6تأجيؿ الترقية عىد استحقاقٍا لهدة ال تزيد عف سىتيف.
( )7خفض األجر فِ حدود عالوة.
( )8الخفض إلِ وظيفة فِ الدرجة األدىِ هباشرة.
( )9الخفض إلِ وظيفة فِ الدرجة األدىِ هباشرة هع خفض األجر إلِ القدر الذى
كاف عميً قبؿ الترقية.
( )10اإلحالة إلِ الهعاش.
( ) 11الفصؿ هف الخدهة.
أها بالىسبة إلِ العاهميف هف شاغمِ الوظائؼ العميا فال توقع عميٍـ إال الجزاءات
التالية:
( )1التىبيً.
( )2الموـ
()2

اإلحالة إلِ الهعاش.

()3

الفصؿ هف الخدهة.

هادة  -81تضع السمطة الهختصة الئحة تتضهف جهيع أىواع الهخالفات والجزاء ت
الهقررة لٍا واجراءات التحقيؽ.
ولمهحقؽ هف تمقاء ىفسً أو بىاء عمِ طمب هف يجرى هعً التحقيؽ االستهاع إلِ
الشٍود واالطالع عمِ السجالت واألوراؽ التِ يرى فائدتٍا فِ التحقيؽ واجراء
الهعايىة.
هادة  -82يكوف االختصاص فِ التصرؼ فِ التحقيؽ كها يمِ:

ا -لشاغمِ الوظائؼ العميا كؿ فِ حدود اختصاصً حفظ التحقيؽ أو توقيع جزاء
اإلىذار أو الخصـ هف الهرتب بها ال يجاوز ثالثيف يوها فِ السىة بحيث ال تزيد فِ
الهرة ة عف خهسة عشر يوها.
ولمرؤساء الهباشريف الذيف يصدر بتحديدٌـ قرار هف السمطة الهختصة كؿ فِ حدود
صً حفظ التحقيؽ أو توقيع جزاء اإلىذار أو الخصـ هف الهرتب بها ال يجاوز خهسة
يوها فِ السىة بحيث ال تزيد هدتً فِ الهرة الواحدة عمِ ثالثة أياـ.
ولمسمطة الهختصة حفظ التحقيؽ أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديمً
ولٍا أيضا إذا ألغت الجزاء أف تحيؿ العاهؿ إلِ الهحاكهة التأديبية وذلؾ خالؿ
ثالثيف يوها هف تاريخ إبالغٍا بالقرار.
 -2لمسمطة الهختصة حفظ التحقيؽ أو توقيع الجزاءات الواردة فِ البىود (هف
 )6-1هف الفقرة األولِ هف الهادة (  )80وال يجوز أف تزيد هدة الخصـ هف األجر
فِ السىة الواحدة عمِ  60يوها سواء تـ توقيع جزاء الخصـ دفعة واحدة أو عمِ
دفعات وكذلؾ الجزاءيف الوارديف فِ البىديف (  )2 ،1هف الفقرة الثاىية .هف الهادة
الهشار إليٍا.
 -3كها يجوز لمسمطة الهختصة توقيع الجزاءات الواردة فِ البىود  9 ،8 ،7هف
الهادة ( )80وذلؾ ىِ الهخالفات الجسيهة التِ تحددٌا الئحة الج از ع~ت.
 -4تختص الهحكهة التأديبية بتوقيع أى هف الجزاءات الهىصوص عميٍا فِ
الهادة (  )80وتكوف الجٍة الهىتدب أو الهعار إليٍا العاهؿ أو الهكمؼ بٍا ٌِ
الهختصة بالتحقيؽ هعً وتأديبً طبقا لألحكاـ سالفة الذكر وذلؾ عف الهخالفات التِ
يرتكبٍا خالؿ فترة الىدب أر اإلعارة أو التكميؼ.
هادة  ( – 83الفقرة األولِ هف الهادة  83هستبدلة بالقاىوف رقـ  1 35لسىة 983
)1
لكؿ هف السمطة الهختصة وهدير الىيابة اإلدارية حسب األحواؿ أف يوقؼ العاهؿ
عف عهمً احتياطيا إذا اقتضت هصمحة التحقيؽ هعً ذلؾ لهدة ال تزيد عمِ ثالثة
أشٍر وال يجوز هد ٌذي الهدة إال بقرار هف الهحكهة التأديبية الهختصة لمهدة التِ

تحددٌا ويترتب عمِ وقؼ العاهؿ عف عهمً وقؼ صرؼ ىصؼ أجري ابتداء هف
تاريخ الوقؼ.
ويجب عرض األهر فو ار عمِ الهحكهة التأديبية الهختصة لتقرير صرؼ أو عدـ
صرت قِ هف أجري فإذا لـ يعرض األهر عميٍا خالؿ عشرة أياـ هف تاريخ الوقؼ
وجب صرؼ األجر كاهال حتِ تقرر الهحكهة ها يتبع فِ شأىً.
وعمِ الهحكهة التأديبية أف تصدر قرارٌا خالؿ عشريف يوها هف تاريخ رفع األهر
إليٍا فإذا لـ تصدر الهحكهة قرارٌا فِ خالؿ ٌذي الهدة يصرؼ األجر كاهال فإذا
برئ العاهؿ حفظ التحقيؽ هعً أو جوزى بجزاء اإلىذار أو الخصـ هف األجر لهدة ال
تجاوز خهسة أياـ صرؼ إليً ها يكوف قد أوقؼ صرفً هف أجري فإف جوزى بجزاء
أشد تقرر السمطة التِ وقعت الجزاء ها يتبع فِ شأف األجر الهوقوت صرفً ،فإف
جوزى بجزاء الفصؿ اىتٍت خدهتً هف تاريخ وقفً وال يجوز أف يسترد هىً فِ ٌذي
الحالة ها سبؽ أف صرؼ لً هف أجر.
هادة  -84كؿ عاهؿ يحبس احتياطيا أو تىفيذا لحكـ جىائي يوقؼ بقوة القاىوف عف
عهمً هدة حبسً ويوقؼ صرت ىصؼ أجري فِ حالة حبسً احتياطيا أو تىفيذا لحكـ
جىائِ ىٍائِ ويحرـ هف كاهؿ أجري فِ حالة حبسً تىفيذا لحكـ جىائِ ىٍائِ.
ويعرض األهر عودة العاهؿ إلِ عهمً عمِ السمطة لتقرير ها يتبع فِ شأف هسئولية
العاهؿ التأديبية فإذا اتضح عدـ هسئوليتً صرؼ لً ىصؼ أجري الهوقوؼ صرفً.
هادة  -85ال يجوز الىظر فِ ترقية عاهؿ وقع عميً جزاء هف الجزاءات التأديبية .
فيها يمِ إال بعد اىقضاء الفترات اآلتية:
( )1ثالثة أشٍر فِ حالة الخصـ هف األجر أو الوقؼ عف العهؿ لهدة تزيد عمِ
خهسة أياـ إلِ عشرة.
( )2ستة أشٍر فِ حالة الخصـ هف األجر أو الوقؼ عف العهؿ لهدة

 11يوها

إلِ 15يوها.
( )3تسعة أشٍر فِ حالة الخصـ هف األجر أو الوقؼ عف العهؿ هدة تزيد عمِ
خهسة عشر يوها وتقؿ عف ثالثيف يوها.

( )4سىة فِ حالة الخصـ هف األجر أو الوقؼ عف العهؿ هدة تزيد عمِ ثالثيف يوها
أو فِ حالة توقيع جزاء خفض األجر.
( )5هدة التأجيؿ أو الحرهاف فِ حالة توقيع جزاء تأجيؿ العالوة أو الحرهاف هف
ىصفٍا.
وتحسب فترات التأجيؿ الهشار إليٍا هف تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخمت فِ فترة
أخرى هترتبة عمِ جزاء سابؽ.
هادة  -86عىد توقيع جزاء الخفض إلِ وظيفة أدىِ وشغؿ العاهؿ الوظيفة األدىِ
هف تمؾ التِ كاف يشغمٍا عىد إحالتً إلِ الهحاكهة هع استحقاقً العالوات الدورية
الهستقبمة الهقررة لموظيفة األدىِ بهراعاة شروط استحقاقٍا وتحدد أقدهيتً فِ الوظيفة
األدىِ بهراعاة أقدهيتً السابقة فيٍا باإلضافة إلِ الهدة التِ قضاٌا فِ الوظيفة
األعمِ هع االحتفاظ لً بأجري الذى كاف يتقاضاي عىد صدور الحكـ بتوقيع الجزاء وال
يجوز الىظر فِ ترقيتً إال بعد هضِ سىة وىصؼ هف تاريخ صدور الحكـ بتوقيع
الجزاء.
فإذا وقع عمِ العاهؿ جزاء الخفض إلِ وظيفة أدىِ هع خفض األجر فال يجوز
الىظر فِ ترقيتً إال بعد هضِ سىتيف هف تاريخ صدور الحكـ بتوقيع الجزاء.
هادة  -87ال تجوز ترقية عاهؿ هحاؿ إلِ الهحاكهة التأديبية أو الهحاكهة الجىائية
أو هوقوؼ عف العهؿ فِ هدة اإلحالة أو الوقؼ ،وفِ ٌذي الحالة تحجز لمعاهؿ
الوظيفة لهدة سىة فإذا استطالت الهحاكهة أكثر هف ذلؾ وثبت عدـ اداىتً أو وقع
عميً جزاء اإلىذار أو الخصـ أو الوقؼ عف العهؿ لهدة خهسة أياـ فأقؿ وجب عىد
ترقيتً احتساب أقدهيتً فِ الوظيفة الهرقِ إليٍا هف التاريخ الذى كاىت تتـ فيً لو لـ
يحؿ إلِ الهحاكهة التأديبية أو الهحاكهة الجىائية ويهىح أجرٌا هف ٌذا التاريخ.
ويعتبر العاهؿ هحاال لمهحاكهة التأديبية هف تاريخ طمب الجٍة اإلدارية أو
الجٍاز الهركزى لمهحاسبات هف الىيابة اإلدارية إقاهة الدعوى التأديبية.
هادة  ( – 88الفقرتاف األولِ والثالثة هستبدلتاف بالقاىوف رقـ  1 1 5لسىة )1983
ال يهىع اىتٍاء خدهة العاهؿ ألى سبب هف األسباب عدا الوفاة هف هحاكهتً تأديبيا
إذا كاف قد بدئ فِ التحقيؽ قبؿ اىتٍاء هدة خدهتً.

ويجوز فِ الهخالفات التِ يترتب عميٍا ضياع حؽ هف حقوؽ الخزاىة العاهة
إقاهة الدعوى التأديبية ولو لـ يكف قد بدئ فِ التحقيؽ قبؿ اىتٍاء الخدهة وذلؾ لهدة
خهس سىوات هف تاريخ اىتٍائٍا.
ويجوز أف يوقع عمِ هف اىتٍت خدهتً غراهة ال تقؿ عف خهسة وعشريف جىيٍا
وال تجاوز خهسة أضعاؼ األجر األساسِ الذى كاف يتقاضاي فِ الشٍر عىد اىتٍاء
الخدهة.
واستثىاء هف حكـ الهادة  144هف قاىوف التأهيف االجتهاعِ رقـ  79لسىة 975
 1والقواىيف الهعدلة لً تستوفِ الغراهة هف تعويض الدفعة الواحدة أر الهبمغ الهدخر
أف وجد عىد استحقاقٍها وذلؾ فِ حدود الجزء الجائز الحجز عميً أو بطريؽ الحجز
اإلدارى عمِ أهوالً.
هادة  -89يجوز بقرار هف رئيس هجمس الوزراء ىقؿ اختصاص التأديب هف الجٍة
األصمية التِ يتبعٍا العاهؿ إلِ الجٍة التِ يباشر فيٍا عهمً وذلؾ فِ الجٍات التِ
تضـ عاهميف يتبعوف أكثر هف وحدة وذلؾ بالىسبة إلِ الهخالفات التِ تقع فِ ٌذي
الجٍات.
هادة  -90تعفِ هف الرسوـ الطعوف التِ تقدـ ضد أحكاـ الهحاكـ التأديبية.
هادة  -91تسقط الدعوى التأديبية بالىسبة لمعاهؿ الهوجود بالخدهة بهضِ ثالث
سىوات هف تاريخ ارتكاب الهخالفة.
وتىقطع ٌذي الهدة بأى إجراء هف إجراءات التحقيؽ أو االتٍاـ أو الهحاكهة
وتسرى الهدة هف جديد ابتداء هف آخر إجراء.
واذا تعدد الهتٍهوف فإف اىقطاع الهدة بالىسبة ألحدٌـ يترتب عميً اىقطاعٍا
بالىسبة لمباقيف ولو لـ تكف قد اتخذ ضدٌـ إجراءات قاطعة لمهدة.
وهع ذلؾ إذا كوف الفعؿ جريهة جىائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى
الجىائية
هادة  -92تهحِ الجزاءات التأديبية التِ توقع عمِ العاهؿ باىقضاء الفترات اآلتية:
( )1ستة أشٍر فِ حالة التىبيً والموـ واإلىذار والخصـ هف األجر هدة ال تتجاوز
خهسة أياـ.

( )2سىة فِ حالة الخصـ هف األجر هدة تزيد عمِ خهسة أياـ.
( )3سىتاف فِ حالة تأجيؿ العالوة أو الحرهاف هىٍا.
( )4ثالث سىوات بالىسبة إلِ الجزاءات األخرى عدا جزاءى الفصؿ واإلحالة إلِ
الهعاش بحكـ أو قرار تأديبِ.
ويتـ الهحو فِ ٌذي الحاالت بقرار هف لجىة شئوف العاهميف بالىسبة لغير شاغمِ
الوظائؼ العميا إؤا تبيف لٍا أف سموؾ العاهؿ وعهمً هىذ توقيع الجزاء هرضيا وذلؾ
هف واقع تقاريري السىوية وهمؼ خدهتً وها يبديً الرؤساء عىً.
ويتـ الهحو بالىسبة لشاغمِ الوظائؼ العميا بقرار هف السمطة الهختصة ويترتب
عمِ هحو الجزاء اعتباري كأف لـ يكف بالىسبة لمهستقبؿ وال يؤثر عمِ الحقوؽ
والتعويضات التِ ترتبت ىتيجة لً وترفع أوراؽ الجزاء وكؿ إشارة إليً وها يتعمؽ بً
هف همؼ خدهة العاهؿ.
هادة  -93تحتفظ كؿ وحدة فِ حساب خاص بحصيمة جزاءات الخصـ الهوقعة
عمِ العاهميف ويكوف الصرؼ هف ٌذي الحصيمة فِ األغراض االجتهاعية أو الثقافية
أو الرياضية لمعاهميف طبقا لمشروط واألوضاع التِ تحددٌا السمطة الهختصة.

انفصم انثبًَ ػشر
فً اَتهبء انخذيخ

هادة  -94تىتٍِ خدهة العاهؿ ألحد األسباب اآلتية:
( )1بموغ السف الهقررة لترؾ الخدهة.
( )2عدـ المياقة لمخدهة صحيا.
( )3االستقالة.
( )4اإلحالة إلِ الهعاش أو الفصؿ هف الخدهة.
( )5فقد الجىسية أو اىتفاء شروط الهعاهمة بالهثؿ بالىسبة لرعايا الدوؿ األخرى.
( )6الفصؿ بقرار هف رئيس الجهٍورية فِ األحواؿ التِ يحددٌا القاىوف الخاص
بذلؾ.
( )7الحكـ عميً بعقوبة جىاية فِ إحدى الجرائـ الهىصوص عميٍا فِ القواىيف
الخاصة أو بعقوبة هقيدة لمحرية فِ جريهة هخمة بالشرؼ أو األهاىة ها لـ يكف الحكـ
هع وقؼ التىفيذ.
وهع ذلؾ فإذا كاف الحكـ قد صدر عميً ألوؿ هرة فال يؤدى إلِ إىٍاء الخدهة إال
إذا قدرت لجىة شئوف العاهميف بقرار هسبب هف واقع أسباب الحكـ وظروؼ الواقعة
أف بقاء العاهؿ يتعارض هع هقتضيات الوظيفة أو طبيعة العهؿ.
( )8إلغاء الوظيفة الهؤقتة.
( )9الوفاة.
هادة( -95الفقرة الثاىية هستبدلة بالقاىوف  34لسىة  1992و الفقرة األخيرة هضافة
بالقاىوف  6لسىة ) 1999
تىتٍِ خدهة العاهؿ ببموغً سف الستيف وذلؾ بهراعاة أحكاـ القاىوف رقـ
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لسىة 1975بإصدار قاىوف التأهيف االجتهاعِ والقواىيف الهعدلة لً.
وهع ذلؾ يجوز عىد الضرورة القصوى وبقرار هف رئيس هجمس الوزراء هد خدهة
أى هف شاغمِ الوظائؼ العميا هف الدرجتيف العالية والههتازة وها فِ هستواٌا لهدة
سىة قابمة لمتجديد لهدة أقصاٌا سىتاف ويسرى ذلؾ عمِ شاغمِ الهىاصب والوظائؼ
التِ تعمو لدرجة الههتازة وها فِ هستواٌا عمِ أف يكوف هد خدهتٍـ بقرار هف
السمطة الهختصة بالتعييف .

كها يجوز بقرار هف رئيس الجهٍورية العتبارات يقدرٌا هد الخدهة بعد ذلؾ بالىسبة
لشاغمِ بعض الهىاصب والوظائؼ ذات الطابع الخاص فِ الجٍاز اإلدارى لمدولة
التِ تعمو الدرجة الههتازة لهدة أو هدة أخرى دوف التقيد بحد أقصِ .
هادة 95هكرر
يجوز لمسمطة الهختصة إصدار قرار بإحالة العاهؿ إلِ الهعاش بىاء عمِ طمبً
قبؿ بموغ السف القاىوىية عمِ أال تقؿ سف الطالب عىد تقديـ الطمب عمِ خهسة
وخهسيف سىة وأال تكوف الهدة الباقية لبموغً سف اإلحالة إلِ الهعاش أقؿ هف سىة.
وتسوى الحقوؽ التأهيىية لهف يحاؿ إلِ الهعاش طبقا ألحكاـ الفقرة السابقة عمِ
أساس هدة اشتراكً فِ ىظاـ التأهيف االجتهاعِ هضافا إليٍا الهدة الباقية لبموغً
السف القاىوىية أو هدة سىتيف أيٍها أقؿ.
وال يجوز إعادة تعييف العاهميف الذيف تسرى عميٍـ أحكاـ ٌذي الهادة بالحكوهة أو
شركات القطاع العاـ ،كها ال يجوز شغؿ الوظائؼ التِ تخمو ىتيجة تطبيؽ ٌذي
الهادة حتِ بموغ الهحاليف إلِ الهعاش سف التقاعد إال بهوافقة الجٍاز الهركزى
لمتىظيـ واإلدارة.
هادة ( 95هكرر) (  -)1يجوز لمسمطة الهختصة إصدار قرار بإحالة العاهؿ
الذى تقؿ سىً عف 55سىة إلِ الهعاش بىاء عمِ طمبة إذا قاـ بهفردي أو باالشتراؾ
هع آخريف بأحد الهشروعات اإلىتاجية وفقا لمضوابط التِ يصدر بٍا قرار هف الوزير
الهختص بالتىهية اإلدارية.
ويصرؼ لمعاهؿ فِ ٌذي الحالة هكافأة توازى أجر سىة هع ضـ سىتيف إلِ الهدة
لهحسوبة فِ الهعاش.
وال يجوز إعادة تعييف العاهميف الذيف تسرى عميٍـ أحكاـ ٌذي الهادة بالحكوهة و
شركات القطاع العاـ ،كها ال يجوز شغؿ الوظائؼ التِ تخمو ىتيجة تطبيؽ ٌذي
الهادة قبؿ هضِ سىة هف تاريخ اإلحالة إلِ الهعاش.

هادة  -96تثبت عدـ المياقة لمخدهة صحيا بقرار هف الهجمس الطبِ الهختص وال
يجوز فصؿ العاهؿ لعدـ المياقة الصحية قبؿ ىفاذ أجازتً الهرضية واالعتيادية ها لـ
يطمب إىٍاء خدهتً دوف اىتظار اىتٍاء أجازاتً.
هادة  -97لمعاهؿ أف يقدـ استقالتً هف وظيفتً وتكوف االستقالة هكتوبة.
وال تىتٍِ خدهة العاهؿ إال بالقرار الصادر بقبوؿ االستقالة ،ويجب البت فِ طمب
اإلستقالة خالؿ ثالثيف يوها هف تاريخ تقديهً واال اعتبرت االستقالة هقبولة بحكـ
القاىوف لـ يكف الطمب هعمقا عمِ شرط أو هقترىا بقيد وفِ ٌذي الحالة ال تىتٍِ
خدهة العاهؿ إذا تضهف قرار قبوؿ االستقالة اجابتً إلِ طمبً.
ويجوز خالؿ ٌذي الهدة ارجاء قبوؿ االستقالة ألسباب تتعمؽ بهصمحة العهؿ ،
هع إخطار العاهؿ بذلؾ عمِ أال تزيد هدة األرجاء عمِ أسبوعيف باإلضافة إلِ هدة
الثالثيف يوها الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيؿ العاهؿ إلِ الهحاكهة التأديبية فال تقبؿ استقالتً إال بعد الحكـ فِ
الدعوى بغير جزاء الفصؿ أو اإلحالة إلِ الهعاش.
ويجب عمِ العاهؿ أف يستهر فِ عهمً إلِ أف يبمغ إليً قرار قبوؿ االستقالة أو
إلِ أف يىقضِ الهيعاد الهىصوص عميً فِ الفقرة الثالثة.
هادة  -98يعتبر العاهؿ هقدها استقالتً فِ الحاالت اآلتية:
( )1إذا اىقطع عف عهمً بغير إذف أكثر هف خهسة عشر يوها هتتالية ها لـ يقدـ
خالؿ الخهسة عشر يوها التالية ها يثبت أف اىقطاعً كاف بعذر هقبوؿ وفِ ٌذي
الحالة يجوز لمسمطة الهختصة أف تقرر عدـ حرهاىً هف أجري عف هدة االىقطاع إذا
كاف لً رصيد هف األجازات يسهح بذلؾ وأال وجب حرهاىً هف أجري عف ٌذي الهدة
فإذا لـ يقدـ العاهؿ أسبابا تبرر االىقطاع أو قدـ ٌذي األسباب ورفضت اعتبرت
خدهتً هىتٍية هف تاريخ اىقطاعً عف العهؿ.
( )2إذا اىقطع عف عهمً بغير إذف تقبمً جٍة اإلدارة أكثر هف ثالثيف يوها غير
هتصمة فِ السىة وتعتبر خدهتً هىتٍية فِ ٌذي الحالة هف اليوـ التالِ إلكتهاؿ ٌذي
الهدي.

وفِ الحالتيف السابقتيف يتعيف إىذار العاهؿ كتابة بعد اىقطاعً لهدة خهسة أياـ ىِ
الحالة .األولِ وعشرة أياـ فِ الحالة الثاىية.
( )3إذا التحؽ بخدهة أية جٍة أجىبية بغير ترخيص هف حكوهة جهٍورية هصر
العربية وفِ ٌذي الحالة تعتبر خدهة العاهؿ هىتٍية هف تاريخ التحاقً بالخدهة فِ
ٌذي الجٍة األجىبية.
وال يجوز اعتبار العاهؿ هستقيال فِ جهيع األحواؿ إذا كاىت قد اتخذت ضدي
إجراءات تأديبية خالؿ الشٍر التالِ الىقطاعً عف العهؿ أو اللتحاقً بالخدهة فِ
جٍة أجىبية.
هادة  -99يصرؼ لمعاهؿ أجري إلِ اليوـ الذى تىتٍِ فيً خدهتً ألحد األسباب
الهبيىة بالهادتيف ( )94 ،80عمِ أىً فِ حالة الفصؿ لعدـ المياقة الصحية يستحؽ
العاهؿ األجر كاهال أو هىقوصا حسب األحواؿ لغاية استىفاذ إجازاتً الهرضية أو
احالتً إلِ الهعاش بىاء عمِ طمبً.
واذ كاف اىتٍاء الخدهة بىاء عمِ طمب العاهؿ استحؽ أجري حتِ تاريخ صدور
قرار االستقالة أو اىقضاء الهدة التي تعتبر االستقالة بعدٌا هقبولة وىِ إىٍاء الخدهة
بسبب إلغاء الوظيفة الهؤقتة أو بقرار هف رئيس الجهٍورية يستحؽ العاهؿ تعويضا
يعادؿ أجري إلِ أف " يتـ إبالغً بالقرار وذلؾ دوف إخالؿ بحكـ الفقرة السابقة.
هادة  -100إذا حكـ عمِ العاهؿ باإلحالة إلِ الهعاش أو الفصؿ اىتٍت خدهتً هف
تاريخ صدور الحكـ ها لـ يكف هوقوفا عف عهمً فتعتبر خدهتً هىتٍية هف تاريخ وتفً
ويستحؽ العاهؿ الهحكوـ عميً تعويضا يعادؿ أجري إلِ يوـ إبالغً الحكـ إذا لـ يكف
هوقوفا عف العهؿ.
وال يجوز أف يسترد هف العاهؿ الذى أوقؼ عف عهمً ها سبؽ أف صرؼ لً هف
أجري إذا حكـ باإلحالة إلِ الهعاش أو الفصؿ.
هاد ة  ( – 101هستبدلة بالقاىوف رقـ  1 9 5لسىة ) 1983
إذا توفِ العاهؿ وٌو فِ الخدهة يصرؼ ها يعادؿ أجر شٍريف كاهميف لهواجٍة
ىفقات الجىازة بحد أدىِ
بصرؼ ٌذي الىفقة.

 100جىيً لألرهؿ أو ألرشد األوالد أو لهف يثبت قياهً

انجبة انثبنث ػشر
في األحكبو االَتمبنيخ

هادة  -102يىتقؿ العاهموف الخاضعوف لقرار رئيس جهٍورية هصر العربية-
بالقاىوف رقـ 58لسىة  1971بإصدار ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة والقواىيف
الهعدلة والهكهمة لً إلِ الدرجات الهالية الجديدة الهعادلة لدرجاتٍـ وذلؾ عمِ الىحو
الهوضح بالجدوؿ رقـ (  )2الهرفؽ هع احتفاظٍـ بصفة شخصية باألجور التِ كاىوا
يتقاضوىٍا ولو جاوزت ىٍاية األجور الهقررة لدرجات الوظائؼ الهىقوليف إليٍا.
وبالىسبة لهف كاىوا يشغموف فئاتٍـ الوظيفية بصفة شخصية تسرى فِ شأىٍـ
األوضاع الهقررة بالهوازىة العاهة لمدولة وفقا لمتأشير الوارد بشأف فئاتٍـ ،ويستحقوف
عالواتٍـ الدورية بالفئات الهقررة لمدرجة الشخصية التِ أصبحوا يشغموىٍا.
ويكوف ترتيب األقدهية بيف الهىقوليف إلِ درجة واحدة بحسب أوضاعٍـ السابقة.
هادة  -103يهىح العاهموف بداية ربط األجر الهقرر لموظائؼ الهىقوليف إليٍا -أو
عالوة هف عالواتٍا أيٍها أكبر حتِ ولو تجاوزوا بٍا ىٍاية الربط عمِ أال تؤثر ٌذي
العالوة فِ هوعد العالوة الدورية.
واذا كاف العاهؿ قد أهضِ فِ فئتً الهالية الحالية حتِ

 30يوىيً سىة 1978

الهدة الهوضحة قريف كؿ فئة عمِ الوجً الهبيف فيها يمِ يهىح بداية ربط األجر أو
عالوة هف عالوات الدرجة الهىقوؿ إليٍا أيٍها أكبر.

قاَىٌ رقى  114نسُت 1981
بشأٌ سيادة يزتباث انعايهيٍ بانذونت
وانقطاع انعاو
()1
وانخاضعيٍ نكادراث خاصت
باسـ الشعب :
رئيس الجهٍورية :
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتي ىصً ،وقد أصدرىاي.
(الهادة األولِ)

()1

(الجريدة الرسهية – العدد  28في  9يوليً سىة .)1981

تزاد هرتبات العاهميف بالدولة والٍيئات العاهة القطاع العاـ والصادر بجداوؿ هرتباتٍـ
قواىيف ،وكذلؾ الخاضعيف لكادرات خاصة الذيف صدر بشأىٍـ القاىوف رقـ
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لسىة  1980بتعديؿ جداوؿ هرتبات الكادرات الخاصة والهوجوديف في الخدهة في
 30يوىيً سىة  1981بواقع هائة وثهاىية جىيٍا سىويا باإلضافة إلي ها قد يكوف
هستحقا لٍـ هف زيادات طبقاً ألحكاـ القاىوف رقـ
الهترتبة عمِ تطبيؽ القاىوف رقـ

 135لسىة  1980لعالج اآلثار

 83لسىة  1973بشأف تسوية حاالت بعض

العاهميف هف حهمة الهؤٌالت الدراسية وألحكاـ القاىوف رقـ

 142لسىة  1980في

شأف العاهميف غير الحاصميف عمِ هؤٌالت دراسية.
(الهادة الثاىية)
يزاد األجر السىوي الهقرر لذوى الهىاصب العاهة وذوي الربط الثابت الحالييف والذيف
يعيىوف بعد تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف بواقع هائة وثهاىية جىيٍات سىويا هضافا إليً
قيهة عالوتيف بفئة هائة جىيً لمعالوة السىوية وذلؾ فيها عدا الربط السىوي الثابت
ألجر وظائؼ بداية التعييف بالٍيئات القضائية فيزاد بواقع  60جىيٍا سىويا.
(الهادة الثالثة)
تزاد بداية ربط األجر السىوي الوارد بجداوؿ أجور العاهميف الهىصوص عميٍـ في
الهادة األولِ هف ٌذا القاىوف بواقع  60جىيٍا سىويا.
(الهادة الرابعة)
يعدؿ هوعد العالوة الدورية بكادرات العاهميف الهىصوص عميٍـ في الهادة األولِ
بحيث يكوف أوؿ يوليً هف كؿ عاـ.
(الهادة الخاهسة)
يستحؽ العاهميف الهعيىوف عمِ درجات العالوة الدورية التالية في أوؿ يوليً سىة
.1981
(الهادة السادسة)
يستهر العاهموف بالدولة والٍيئات العاهة والقطاع العاـ الخاضعوف لكادرات خاصة
في استحقاقاتٍـ لمعالوات الدورية بالفئات الهقررة قاىوىاً وفي الهوعد الهقرر

الستحقاقٍا وذلؾ بها يجاوز ىٍاية ربط األجر الهقرر قاىوىا بهائة وثهاىية جىيٍات
هضافا إليٍا قيهة عالوتيف هف عالواتٍـ الدورية.
(الهادة السابعة)
تسري ىسب الترقية باالختيار الواردة بالجدوليف الهرفقيف بكؿ هف قاىوف ىظاـ العاهميف
الهدىييف بالدولة الصادر بالقاىوف رقـ  47لسىة  78وقاىوف ىظاـ العاهميف بالقطاع
العاـ الصادر بالقاىوف رقـ  48لسىة  78عمِ الجدوليف الهرفقيف بالقاىوف رقـ 136
لسىة  1980بتعديؿ بعض أحكاـ قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة وقاىوف ىظاـ
العاهميف بالقطاع العاـ وذلؾ اعتبا اًر هف تاريخ العهؿ بالقاىوف رقـ

 136لسىة 80

الهشار إليً.

(الهادة الثاهىة)
يراعي عىد حساب هتوسط األجر الذي تسوى عمِ اساسً الحقوؽ الهستحقة وفقا
لقاىوف التأهيف االجتهاعي الصادر بالقاىوف رقـ  79لسىة  1975لهف تىتٍي خدهتً
اعتبا اًر هف أوؿ يوليو سىة  1981أف تضاؼ إلي أجور فترة الهتوسط الواقعة قبؿ
ٌذا التاريخ الزيادة في الهرتبات الهىصوص عميٍا في الهادتيف األولِ والثاىية هف

ٌذا القاىوف وكذلؾ العالوة الدورية الهستحقة اعتبا اًر هف التاريخ الهشار إليً.

(الهادة التاسعة)

يمغي كؿ ىص يخالؼ أحكاـ ٌذا القاىوف.
(الهادة العاشرة)
يىشر ٌذا القاىوف في الجريدة الرسهية ويعهؿ بً اعتبا اًر هف أوؿ يوليو سىة .1981
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.

صدر برئاسة الجهٍورية في  3رهضاف سىة ٌ 1401ػ ( 4يوليو سىة 1981ـ).
أىور السادات

انًذكزة االيضاحيت
نًشزوع انقاَىٌ رقى  114نسُت 1981
تىفيذا لبياف السيد رئيس الجهٍورية الذي ألقاي بهىاسبة عيد العهاؿ في  2هايو  1981بشأف زيادة

هرتبات العاهميف بالدولة ،وتخفيفا عمِ ٌذي الطوائؼ ذات الدخؿ الهحدود وهساٌهة هف الدولة ػ
بقدر االهكاىيات الهتاحة ت في الهشاركة بىصيب في تحهؿ أعباء الهعيشة .فقد رؤى إعدادد

هشروع القاىوف الهرفؽ الذي يتضهف ها يأتي:

- 1

رفع الحد األدىِ لألجور إلِ  25جىيٍا شٍرياً بدال هف  20جىيٍا شٍريا بزيادة قدرٌا

خهسة جىيٍات شٍريا هع زيادة هرتبات العاهميف بالدولة والٍيئات العاهة والقطاع العاـ بىفس

القدر حتِ ولو تجاوز بذلؾ ىٍاية ربط الدرجة.
- 2

ضـ أربعة جىيٍات هف إعاىة الغالء االضافية إلِ الهرتبات ليفيد العاهؿ هف ٌذي الزيادة

- 3

تقديـ هوعد العالوة الدورية التي تستحؽ في  1982/1/1إلِ أوؿ يوليو سىة  1981هع

في حساب الهعاش حتِ ولو تجاوز بذلؾ ىٍاية ربط الدرجة.

تعديؿ هوعد العالوة إلِ أوؿ يوليو هف كؿ عاـ تبعاً لذلؾ.

وقد اعد هشروع القاىوف الهرافؽ بحيث تتضهف هادتً األولِ زيادة أجور العاهميف بواقع
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جىيً سىويا (  )12×9=4+5وذلؾ بالىسبة لمعاهميف بجداوؿ أجور العاهميف بالدولة أو بالقطاع

العاـ أو بالكادرات الخاصة.

وهىعا هف تجهيد هرتبات العاهميف أثىاء وجودٌـ بالخدهة فقد تضهف الهشروع الهعروض السهاح

بتجاوز ىٍاية ربط الدرجة بطريؽ العالوات الدورية بٍذا الهبمغ (  108جىيً سىوياً) هضافا إليٍا
عالوتيف هف العالوات الهقررة قاىوف وبحيث ال يتجاوز العاهؿ بٍا الربط الثابت الهقرر لوظيفة

قهة الكادر.

كها تضهف الهشروع زيادة األجر السىوي الهقررة لذوي الهىاصب العاهة وٌـ رئيس الوزراء وىوابً
والوزراء وىوابٍـ وهف ٌـ في درجاتٍـ ولذوي الربط الثابت بواقع

 108جىيٍات وٌي الزيادة

الهشار إليٍا سابقا هضافاً إليٍا ها يوازي قيهة عالوتيف هف عالوات الدرجة األدىِ وٌي درجة
وكيؿ و ازرة .اسوة بالزيادة التي تقررت بالقاىوف  135لسىة .1980

كذلؾ ىص عمِ زيادة بداية ربط جداوؿ األجور لمعاهميف الهشار إليٍـ في الهادة األولِ بواقع

ستوف جىيٍاً سىوياً.

كها ىص عمِ تعديؿ هوعد العالوة الدورية إلِ أوؿ يوليً هف كؿ عاـ هع هىح العاهميف

الهوجوديف في الخدهة في  1981/6/30العالوة في أوؿ يوليو سىة  1981بدال هف أوؿ يىاير

سىة .1982

ولها كاف القاىوف رقـ

 136لسىة  1980قد تضهف تعديؿ بعض أحكاـ قاىوىىظاـ العاهميف

الهدىييف بالدولة وقاىوف ىظاـ العاهميف بالقطاع العاـ وأرفؽ بً جدوالف بأجور العاهميف الهشار

إليٍـ لـ يتضهف كؿ هىٍها ىسبة الترقية باالختيار ػ لذلؾ فقد ىصت الهادة (  )8هف الهشروع عمِ

سريىاف ىسب االختيار الهقررة اعتبا ار هف تاريخ العهؿ بالقاىوف رقـ

 136لسىة  1980تالفيا

لمىقض التشريعي الذي شاب القاىوف الهذكور.

لها كاف بعض العاهميف ستىتٍي خدهتٍـ بعد أوؿ يوليو سىة  1981قبؿ أف يكهموا هدة السىتيف ػ

التي تحسب الحقوؽ التأهيىية عمِ أساس هتوسط االجر فيٍا ػ في ظؿ العهؿ بأحكاـ القاىوف

الهقترح ،لذلؾ ىصت الهادة (  )6عمِ أف يراعِ عىد حساب هتوسط أجورٌـ التي تسرى ،عمِ
أساسٍا ٌذي الحقوؽ تضهف ٌذي االجور الزيادة والعالوة الهىصوص عميٍا بٍذا القاىوف.

ويتشرؼ ىائب رئيس الوزراء لمشئوف االقتصادية والهالية والوزير الهختص بالتىهية اإلدارية

بعرض الهشروع عمِ السيد رئيس الجهٍورية في الصيغة التي أقرٌا قسـ التشريع بهجمس الدولة

بجمستً الهىعقدة في

/

1981/

رجاء التكرـ بالهوافقة عمِ إحالتً إلِ هجمس الشعب
ىائب رئيس الوزراء

لمشئوف االقتصادية والهالية

والوزير الهختص بالتىهية اإلدارية

قاَىٌ رقى  53نسُت 1984
بشيادة يزتباث انعايهيٍ بانذونت وانقطاع
()1
انعاو وانكادراث انخاصت
باسـ الشعب

رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتي ىصً ،وقد أصدرىاي:

هادة  -1تزداد هرتبات العاهميف بالدولة والٍيئات العاهة والقطاع العاـ والصادر بجداوؿ هرتباتٍـ
قواىيف وكذلؾ الخاضعيف لكادرات خاصة الذي صدر بشأىٍـ القاىوف رقـ

 32لسىة 1983

بتعديؿ بعض أحكاـ القاىوف رقـ  143لسىة  1980بتعديؿ جداوؿ هرتبات الكادرات الخاصة

والهوجوديف بالخدهة في  30يوىيً سىة  1984بواقع ستيف جىيٍا سىويا وتهىح ٌذي الزيادة بعد
العالوة الدورية الهستحقة لمعاهؿ في تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف ولو تجاوز بٍذي الزيادة ىٍاية ربط

درجة الوظيفة الهقرر قاىوىاً.

كها يزاد األجر السىوي لذوي الهىاصب العاهة وذوي الربط الثابت الحالييف والذيف يعيىوف بعد

تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف بواقع ستيف جىيٍا سىوياً.

هادة  -2تزاد بداية االجر السىوي الوارد بجداوؿ اجور العاهميف الهىصوص عميٍـ في الهادة
األولِ هف ٌذا القاىوف بواقع ستيف جىيٍا سىوياً.

هادة  -3يستهر العاهموف الهىصوص عميٍـ في الهادة األولِ في الحصوؿ عمِ العالوات

الدورية الهستحقة بعد تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف بالفئات وفي الهواعيد الهقررة قاىوىا وذلؾ بها ال
يجاوز ىٍاية ربط االجر الهقرر لموظيفة هضافا إليً الزيادة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف.

هادة  -4يمغي كؿ ىص يخالؼ أحكاـ ٌذا القاىوف.

هادة  -5يىشر ٌذا القاىوف في الجريدة الرسهية ،ويعهب بً اعتبا ار هف أوؿ يوليو 1984
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.

صدر برئاسة الجهٍورية في غرة رجب سىة  3( 1404أبريؿ سىة )1984
حسىي هبارؾ

يذكزة أيضاحيت
نًشزوع قاَىٌ رقى  53نسُت 1984بشيادة
يزتباث انعايهيٍ بانذونت
وانقطاع انعاو وانكادراث انخاصت()1
()1

الجريدة الرسهية العدد  15في .1984/4/12

( )1الهذكرة االيضاحية لمقاىوف رقـ  53لسىة .1984

تهشيا هع اتجاي الدولة في رفع الهعاىاة عف كاٌؿ العاهؿ بالدولة والقطاع العاـ والخاضعيف
لكادرات خاصة ،فقد رأت الحكوهة هىح العاهميف زيادة في هرتباتٍـ اعتبا اًر هف أوؿ يولية 1984
بهقدار خهسة جىيٍات شٍرياً ،وتعديؿ بداية ربط وظائفٍـ بواقع ٌذي القيهة.

وتحقيقاً لٍذا الغرض اعد هشروع القاىوف الهرافؽ وىص في الهادة األولِ عمِ هىح ٌذي الزيادة
لمعاهميف الهدىييف بالدولة والقطاع العاـ ،والخاضعيف لكادرات خاصة وذوي الهىاصب العاهة

وذوي الربط الثابت ،عمِ أف تهىح لمعاهميف العالوة الدورية الهستحقة في  1984/7/1اوالً بالقيهة

الهقررة قاىوىا في حدود ىٍاية ربط درجاتٍـ الحالية ،ثـ تضاؼ إلِ هرتباتٍـ ٌذي الزيادة حتِ وأف
تجاو از بٍا ىٍاية هربوط درجات وظائفٍـ أو الجور الثابتة.

وتحقيقاً لمهساواة بيف جهيع العاهميف والسهاح لٍـ بتجاوز ىٍاية الربط الهقررة حالياً بهقدار الزيادة
التي قررٌا الهشروع ،فقد ىصت الهادة الثالثة عمِ استهرار العاهميف الهشار إليٍـ في الحصوؿ

عمِ العالوة الدورية التي تستحؽ لٍـ بعد أوؿ يولية  1984بالفئات الهقررة قاىوىاً وفي الهواعيد

الهقررة الستحقاقٍا وذلؾ بها يجاوز ىٍاية ربط االجر الهقرر هضافاً إليً ستوف جىيٍا سىويا وٌي

قيهة الزيادة الهقررة بٍذا الهشروع.

وأتشرؼ بعرض الهشروع عمِ السيد رئيس الجهٍورية ،رجاء التفضؿ في حالة الهوافقة بإصداري

تهٍيداً إلحالتً إلِ هجمس الشعب.

رئيس هجمس الوزارء
دكتور /فؤاد هحي الديف

لبَىٌ رلى  126نطُخ 1981
ثئَشبء انًجهص األػهً نهرػبيخ انؼالجيخ
انتأييُيخ
باسم الشعب
رئيس الجمهىرية
هشس ٓغِظ اُشؼت اُوبٗ ٕٞا٥رٗ ٢ظٝ ،ٚهذ أطذسٗب:ٙ
(المادة األولي)
٘٣شؤ ٓغِظ أػُِِ ٢شػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ٜ٣ذف إُ ٢إسعبء خطخ ػبٓخ
ُزؾو٤ن اُشػب٣خ اُؼالع٤خ ُغٔ٤غ أكشاد اُشؼت ٝرُي ك ٢ػٞء اُغ٤بعبد ٝاُزشش٣ؼبد
اُزؤٓ٤٘٤خ اُظبدسح ُجغؾ اُؾٔب٣خ اُزؤٓ٤٘٤خ ثلشٝػٜب ُِٔٞاؽ٘ٝ ٖ٤ثز٘غ٤ن ًبَٓ ٓؼٜب ثٔب
ال ٣زؼبسع ٓغ أؽٌبٜٓب.
(المادة الثانية)
٣شٌَ أُغِظ األػُِِ ٠شػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ثشئبعخ ٝص٣ش اُذُٝخ ُِظؾخ
ٝػؼ٣ٞخ ًَ ٖٓ:
 سئ٤ظ ٓغِظ إداسح اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ.٢ ٗبئت سئ٤ظ ٓغِظ إداسح اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ.٢ -أصً٘ٝ ٖٓ ٖ٤الء ٝصاسح اُظؾخ ٣خزبسٔٛب ٝص٣ش اُذُٝخ ُِظؾخ.

ٔٓ -ضَ ػٖ ٝصاسح اُزؤٓ٘٤بد االعزٔبػ٤خ

٣خزبس ْٛاُٞص٣ش أُخزض

 ٓٔضَ ػٖ ٝصاسح اُو ٟٞاُؼبِٓخٔٓ -ضَ ػٖ ٝصاسح أُبُ٤خ

ػِ ٢أال روَ دسعخ ًَ ْٜٓ٘
ػٖ ٝ َ٤ًٝصاسح

 ٓٔضَ ػٖ ًَ ٖٓ أُؤٖٓ ػِٝ ْٜ٤أطؾبة أُؼبشبد ٣خزبسٝ ٙص٣ش اُزؤٓ٘٤بداالعزٔبػ٤خ.
 ٓٔضَ ػٖ األٓبٗخ اُؼبٓخ ُِؾٌْ أُؾِ٣ ٢خزبس ٙاُٞص٣ش أُخزض. عزخ أػؼبء ٖٓ ر ٟٝاٌُلب٣خ ٝاُخجشح ٣ظذس ثبخز٤بس ْٛهشاس ٖٓ ٝص٣ش اُذُٝخُِظؾخ.
ُِٔٝغِظ إٔ ٣شٌَ ُغبٗب ٓزخظظخ ٖٓ ث ٖ٤أػؼبئ ٚأ ٖٓ ٝؿ٤شًٔ ْٛب ٌٕٞ٣
ُ ٚإٔ ٣ذػ ٞإُ ٢عِغبر٣ ٖٓ ٚش ٟدػٞر.ٚ
(المادة الثالثة)
٣خزض أُغِظ األػُِِ ٠شػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ثئسعبء خطخ ه٤ٓٞخ ُزٞك٤ش
اُشػب٣خ اُؼالع٤خ ُغٔ٤غ أكشاد اُشؼت  ُٚٝك ٢عج َ٤رُي ٓب .٢ِ٣
أ) ثؾش ٝدساعخ اُغ٤بعخ اُؼبٓخ ُِشػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ػِٓ ٢غز ١ٞاُغٜٔٞس٣خ
ٝٝػغ اُ٘ظْ اٌُلِ٤خ ُزؾو٤ن رُي ثٔشاػبح إٔ رٌ ٕٞاُشػب٣خ اُؼالع٤خ ُِٔؤٖٓ ػِْٜ٤
ٝكوب ُوبٗ ٕٞاُزؤٓ ٖ٤االعزٔبػ ٢اُظبدس ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 79غ٘خ ٝ 1975اُوٞاٖٗ٤
أُؼذُخ ُ.ٚ

ة) اُز٘غ٤ن ث ٖ٤األٗظٔخ أُخزِلخ ُِشػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ثٔب ٌ٣لَ رؾو٤ن اُزٌبَٓ
ثٛ ٖ٤ز ٙاألٗظٔخ ٓٝب ٣غزؾذس ٜٓ٘ب ٝرُي ػِ ٢اُٞع ٚاُز٣ ١ؾون ٓغز٘ٓ ١ٞبعجب ً
ُِخذٓخ اُؼالع٤خ .ػِ ٢أال ٔ٣ظ رُي اعزوالٍ ط٘ذٝم ػالط األٓشاع ٝإطبثبد
اُؼَٔ أُ٘شؤ ثوبٗ ٕٞاُزؤٓ ٖ٤االعزٔبػ ٢اُظبدس ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 79غ٘خ 1975
ٝاُؾوٞم أٌُلُٞخ ُِؤٖٓ ػِ ْٜ٤ثبُوبٗ ٕٞأُزًٞس.
ط) ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز ع٤بعخ اُشػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ٓٝشاعؼزٜب ٝرؼذِٜ٣ب ك ٢ػٞء
اُ٘زبئظ اُز٣ ٢غلش ػٜ٘ب اُزطج٤ن.
د) ٝػغ اُؾذٝد ٝأُؼذالد اُخبطخ ثبُشػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ اُز ٢روذٜٓب اُغٜبد
أُخزِلخ ُِٔ٘زلؼ.ٖ٤
ٛـ) إهشاس اُ٘ظْ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ اُز ٢رزوذّ ثٜب اُغٜبد أُخزِلخ ؽجوب ُِٔبدح اُشاثؼخ
ٖٓ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
(المادة الرابعة)
ٓغ ػذّ اإلخالٍ ثٔب روؼ ٢ث ٚأُبدح (  ٖٓ )72هبٗ ٕٞاُزؤٓ ٖ٤االعزٔبػ٢
اُظبدس ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 79غ٘خ  1975رِزضّ عٔ٤غ اُٞصاساد ٝأُظبُؼ ٝاُ٤ٜئبد
اُؼبٓخ ٝاُٞؽذاد االهزظبد٣خ ٝأطؾبة األػٔبٍ ثبُوطبع اُخبص ٝاُ٘وبثبد أُ٤ٜ٘خ
ٝاُؼٔبُ٤خ اُز ٢رز ٠ُٞث٘لغٜب سػب٣خ أُ٘زغج ٖ٤إُٜ٤ب ػالع٤ب ثبُزوذّ إُ ٢أُغِظ األػِ٠
ُِشػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ خالٍ عزخ أشٜش ٖٓ ربس٣خ اُؼَٔ ثٜزا اُوبٗ ٕٞث٘غخخ
ٓؼزٔذح ػٖ ٗظبّ اُؼالط ٝاُوٞاػذ ٝاُزؼِٔ٤بد اُخبطخ ثٌ٤ل٤خ ر٘ل٤زٝ ٙث٤بٕ أؽظبئ٠

ثؼذد أُغزل٤ذ ٖ٣ثٝ ٚرِزضّ ٛز ٙاُغٜبد ثبالعزٔشاس ك ٢روذ ْ٣خذٓبرٜب اُؼالع٤خ ؽز٠
٣ظذس أُغِظ هشاس ٙثشؤٜٗب.
ٝػِ ٢عٔ٤غ اُغٜبد اُز ٢رضٓغ رطج٤ن ٗظبّ ُِشػب٣خ اُؼالع٤خ ألػؼبئٜب أٝ
اُؼبُِٓ ٖ٤ذٜ٣ب أ ٝأعش ْٛإٔ رزوذّ إُ ٢أُغِظ األػِ ٠ث٘غخخ ٖٓ اُٞصبئن أُشبس إُٜ٤ب
ثبُلوشح اُغبثوخ ٝأال رضاٗ ٍٝشبؽٜب إال ثؼذ اُزشخ٤ض ُٜب ثزُي.
(المادة الخامسة)
إرا ُْ روذّ أ٣خ عٜخ ٖٓ اُغٜبد أُشبس إُٜ٤ب ثبُٔبدح اُغبثوخ ٗظبٜٓب إُ٢
أُغِظ ك ٢أُٞػذ أُشبس إُ ،ٚ٤أ ٝخبُلذ هشاساد أُغِظ األػِ ٠ثشؤٜٗب اُزضٓذ
ثذكغ هٔ٤خ االشزشاًبد أُوشسح ثٔوزؼ ٠أؽٌبّ هبٗ ٕٞاُزؤٓ ٖ٤االعزٔبػ ٢اُظبدس
ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 79غ٘خ ُِٔ 1975ؤٖٓ ػِٝ ْٜ٤رُي ػٖ أُذح اُز ٢رخِلذ كٜ٤ب ػٖ
روذ ْ٣اُ٘ظبّ أ ٝآز٘ؼذ كٜ٤ب ػٖ ر٘ل٤ز هشاس أُغِظ.
كئرا ُْ  ٌٖ٣اُ٘زغجُِ ٕٞغٜخ أُزًٞسح خبػؼُ٘ ٖ٤ظبّ األعٞس اُزضٓذ اُغٜخ
ثؤٕ رذكغ ع٘٣ٞب ٓب ٣ؼبدٍ (  ٖٓ )%50هٔ٤خ االشزشاى اُغ٘ ١ٞاُز٣ ١ؤد ٚ٣اُؼؼٞ
أُ٘زغت ُالعزلبدح ٖٓ اُخذٓخ اُؼالع٤خ ،أ ٝع٘ٝ ٚ٤اؽذاً أٜٔ٣ب أهَ ػٖ ٓذح اُزخِق ػٖ
ًَ ػؼٓ ٞغزل٤ذ.
ٝرؤ ٍٝأُجبُؾ أُشبس إُٜ٤ب ثبُلوشح إُ ٢ط٘ذٝم ػالط األٓشاع ٝإطبثبد
اُؼَٔ اُز ١رذ٣ش ٙاُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ.٢
(المادة السادسة)

٣ؼغ أُغِظ أُزًٞس ٗظبٓب ُإلششاف ٌ٣لَ اُزضاّ اُغٜبد اُز ٢روذّ اُخذٓخ
اُؼالع٤خ ثز٘ل٤ز ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
(المادة السابعة)
٣غزٔغ أُغِظ األػُِِ ٠شػب٣خ اُؼالع٤خ اُزؤٓ٤٘٤خ ث٘بء ػِ ٢دػٞح ٖٓ ٝص٣ش
اُذُٝخ ُِظؾخ ك ٢أٌُبٕ ٝاُضٓبٕ أُؾذد ٖ٣ك ٢اُذػٞحٝ .رٌ ٕٞاعزٔبػبر ٚطؾ٤ؾخ
ثؾؼٞس األؿِج٤خ أُطِوخ ألػؼبئٝ ٚرظذس هشاسار ٚثؤؿِج٤خ أطٞاد األػؼبء
اُؾبػشٝ ٖ٣ػ٘ذ اُزغب٣ ١ٝشعؼ اُغبٗت اُز ٚ٘ٓ ١اُشئ٤ظ ٌٕٞ٣ٝ .سئ٤ظ ٓغِظ
إداسح اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾٓ ٢وشسا ُِٔغِظ ك ٢اعزٔبػبر٣ٝ ٚز ٠ُٞإثالؽ
هشاسار ٚإُ ٢اُغٜبد أُؼ٘٤خ.
(المادة الثامنة)
رز ٠ُٞاُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ ٢األٓبٗخ اُل٘٤خ ُِٔغِظ ٝرو ّٞثظلخ خبطخ
ثئػذاد اُزوبس٣ش ٝاُذساعبد اُالصٓخ ُِؼشع ػِ ٢أُغِظ ٝاُزؾؼ٤ش العزٔبػبرٚ
ٓٝزبثؼخ ر٘ل٤زٛبٝ .رٞط٤برٝ ٚإػذاد اُزوبس٣ش اُذٝس٣خ ػٖ إٗغبصار.ٚ
(المادة التاسعة)
٘٣شش ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ٣ٝ ،ؼَٔ ث ٚاػزجبساً ٖٓ اُ ّٞ٤اُزبُ٢
ُزبس٣خ ٗشش٣ .ٙجظْ ٛزا اُوبٗ ٕٞثخبرْ اُذُٝخ٘٣ٝ ،لز ًوبٗ ٖٓ ٕٞهٞاٜٗ٘٤ب.

لبَىٌ رلى  32نطُخ 1975
في شأٌ َظبو انؼالج انتأييُي نهؼبيهيٍ في
انحكىيخ ووحذاد
اإلدارح انًحهيخ وانهيئبد انؼبيخ
وانًؤضطبد انؼبيخ
باسم الشعب
رئيس الجمهىرية
هشس ٓغِظ اُشؼت اُوبٗ ٕٞا٥رٗ ٢ظٝ ،ٚهذ أطذسٗب:ٙ
مادة ٣ :1زٔزغ ث٘ظبّ اُؼالط اُزؤٓ ٢٘٤اُؼبِٓ ٕٞك ٢اُؾٌٓٞخ ٝٝؽذاد اإلداسح أُؾِ٤خ
ٝاُ٤ٜئبد اُؼبٓخ ٝأُؤعغبد اُؼبٓخ اُز٣ ٖ٣ظذس ثزؾذ٣ذ ْٛػِٓ ٢شاؽَ هشاس ٖٓ
ٝص٣ش اُظؾخ ٝرو ّٞػِ ٢شئٛ ٕٞزا اُ٘ظبّ اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ.٢
مادة ٣ :2وظذ ثبُؼالط اُزؤٓ ٢٘٤ك ٢رطج٤ن ٛزا اُوبٗ ٕٞػالط اُؼبِٓ ٖ٤أُشبس إُ ْٜ٤ك٢
أُبدح اُغبثوخ ٝسػب٣ز ْٜؽج٤ب ػِ ٢اُ٘ؾ ٞاُٞاسد ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 75غ٘خ  1964ك٢
شؤٕ اُزؤٓ ٖ٤اُظؾُِ ٢ؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُؾٌٓٞخ ٤ٛٝئبد اإلداسح أُؾِ٤خ ٝاُ٤ٜئبد اُؼبٓخ
ٝأُؤعغبد اُؼبٓخٝ ،رُي ٓوبثَ أدائ ْٜاالشزشاًبد أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح
اُزبُ٤خ.

مادة ٣ :3وزطغ ٖٓ اُؼبِٓ ٖ٤اُز٣ ٖ٣ظذس هشاس ٖٓ ٝص٣ش اُظؾخ ثزطج٤ن ٗظبّ اُؼالط
اُزؤٓ ٢٘٤ػِ ْٜ٤اشزشاى ثٞاهغ ½  ٖٓ %1رِي أُشرجبد ٝاألعٞس ٝأُؼبشبد.
مادة ٣ :4غٞص ثوشاس ٖٓ ٝص٣ش اُظؾخ ث٘بء ػِ ٢اهزشاػ اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ٢
كشع سعْ سٓض٣ ١ذكؼ ٚأُ٘زلغ ث٘ظبّ اُؼالط اُزؤٓ ٢٘٤ػ٘ذ االٗزلبع ثبُخذٓخ ُِٞٝص٣ش
ث٘بء ػِ ٢اهزشاػ اُ٤ٜئخ أُزًٞسح إُضاّ أُ٘زلغ ثذكغ ٗغجخ ٖٓ صٖٔ األد٣ٝخ ٝرٌبُ٤ق
اُؼالط ٝاُلؾٞص أُؼِٔ٤خ ٝاإلشؼبػ٤خ ثششؽ أال رض٣ذ ٛز ٙاُ٘غجخ ػِٖٓ %50 ٢
صٜٔ٘ب أ ٝرٌبُ٤لٜب ٝرؤٛ ٍٝز ٙاُؾظِ٤خ إُ ٢اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾ.٢
مادة  :5رغش ٟػِٗ ٢ظبّ اُؼالط اُزؤٓٝ ٢٘٤ػِ ٢أُ٘زلؼ ٖ٤ث ٚأ ٝػِ ٢أُجبُؾ أُغزؾوخ
ثٔوزؼب ٙكٔ٤ب ُْ ٣شد ثشؤٗٗ ٚض خبص كٛ ٢زا أؽٌبّ اُوبٗ ٕٞسهْ ُ 75غ٘خ 1964
أُشبس إُ.ٚ٤
مادة  :6ال رخَ أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞث٘ظبّ اُزؤٓ ٖ٤اُظؾ ٢أُوشس ثبُوبٗ ٕٞسهْ 75
ُغ٘خ  1964أُشبس إُ.ٚ٤
مادة ٣ :7ظذس ٝص٣ش اُظؾخ اُوشاساد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
مادة ٘٣ :8شش ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ٣ٝ ،ؼَٔ ث ٖٓ ٚربس٣خ ٗش٣ .ٙٞجظْ ٛزا
اُوبٗ ٕٞثخبرْ اُذُٝخ ٘٣ٝلز ًوبٗ ٖٓ ٕٞهٞاٜٗ٘٤ب.

لبَىٌ رلى  4نطُخ 2000
ثبنتجبوز ػٍ اضترداد يب صرف ثغير وجّ حك
يٍ يرتجبد أو أجىر أو ثذالد أو رواتت
إظبفيخ أو ػالواد خبصخ
باسـ الشعب
رئيس الجهٍورية
قػػرر هجمػس الػشعب القاىوف اآلتػِ ىصػً  ،وقػد أصػدرىاي :
الهادة األولِ
يتجاوز عف استرداد هاصرؼ بغير وجً حؽ حتِ تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف هف
الحكوهة أو وحدات اإلدارة الهحمية أو الٍيئات العاهة أو شركات القطاع العاـ
لمعاهميف بصفة هرتب أو أجر أو بدؿ أو راتب إضافِ أو عالوة خاصة  ،إذا كاف
الصرؼ قد تـ تىفيذا لحكـ قضائِ أو فتوى هف هجمس الدولة أو رأى لمجٍاز
الهركزى لمتىظيـ واإلدارة  ،ثـ ألغِ الحكـ أو عدؿ عف الفتوى أو الرأى .
ويجوز بقرار هف السمطة الهختصة فِ غير الحاالت الهىصوص عميٍا فِ الفقرة
السابقة التجاوز عف استرداد الهبالغ الهشار إليٍا.
الهادة الثاىية
ال يترتب عمِ العهؿ بأحكاـ ٌذا القاىوف رد ها سبؽ تحصيمً هف الهبالغ الهشار
إليٍا فِ الهادة السابقة .
الهادة الثالثة
يىشر ٌذا القاىوف فِ الجريدة الرسهية  ،ويعهؿ بً هف اليوـ التالِ لتاريخ ىشري
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة  ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا .
صدر برئاسة الجهٍورية فِ  2ذى الحجة سىة ٌ1420ػ  ( ،الهوافؽ  8هارس سىة
 2000ـ ) .

لبَىٌ رلى  5نطُخ 2000
ثتؼذيم ثؼط أحكبو لبَىٌ َظبو انؼبيهيٍ
انًذَييٍ ثبنذونخ انصبدر ثبنمبَىٌ رلى
 47نطُخ 1978
( ممحوظة  -سكنت التعديالت فى أماكنها )
باسـ الشعب
رئيس الجهٍورية
قػػرر هجمػس الػشعب القاىوف اآلتػِ ىصػً  ،وقػد أصػدرىاي :
الهادة األولِ
يستبدؿ بىصِ الفقرتيف األولِ والثالثة هف الهادة (

 25هكر أر )  ،هف قاىوف ىظاـ

العاهميف الهدىييف بالدولة الصادر بالقاىوف رقـ  47لسىة  ، 1978الىصاف التالياف :
هادة  25هكر أر ( فقرة أولِ )  " -هع هراعاة حكـ البىد (  ) 1هف الفقرة الثالثة هف
الهادة  18هف ٌذا القاىوف  ،يجوز لمسمطة الهختصة تعييف العاهميف الذيف يدخموف
الخدهة بدوف هؤٌؿ ثـ يحصموف عمِ هؤٌؿ أثىاء الخدهة  ،والعاهميف الحاصميف عمِ
هؤٌؿ دراسِ وعيىوا عمِ وظيفة ال تتطمب هؤٌال دراسيأ أو التتطمب ذات الهؤٌؿ
الدراسِ الذى كاىوا يحهموىً وقت تعييىٍـ  ،وكذا العاهميف الحاصميف أثىاء الخدهة
عمِ هؤٌالت أعمِ  ،وذلؾ فِ الوظائؼ الخالية بالوحدات التِ يعهموف بٍا  ،التِ
تكوف الهؤٌالت التِ يحصموف عميٍا هتطبة لشغمٍا  ،هتِ توافرت فيٍـ الشروط
الالزهة وفقأ لجداوؿ التوصيؼ والترتيب الهعهوؿ بٍا هع ا ستثىائٍـ هف شرطِ
اإلعالف واالهتحاف الالزهيف لشغؿ ٌذي الوظائؼ .يسرى ٌذا الحكـ عمِ العاهميف
الذيف يحصموف أثىاء خدهتٍـ بالقطاع لعاـ أو بجٍات ذات ىظـ وظيفية خاصة عمِ
هؤٌالتٍـ إذا عيىوا أو ىقموا الِ إحدى الوحدات التِ تطبؽ أحكاـ ٌذا القاىوف  ،كها
يسرى ٌذا الحكـ عمِ العاهميف الذيف حصموا عمِ هؤٌالت أعمِ أثىاء الخدهة وعيىوا
بٍا عف طريؽ الهسابقات أو المجىة الو ازرية لمقوى العاهمة ".
هادة  25هكر أر ( فقرة ثالثة ) " -وتحسب لهف يعيف وفقأ لحكـ ٌذي الهادة هف حهمة

الهؤٌالت العالية بعد تعييىً بوظيفة تخصصية أقدهية تساوى ىصؼ الهدة التِ
قضاٌا بالعهؿ الفىِ أو الكتابِ قبؿ التعييف بالهؤٌؿ العالِ بحد أقصِ خهس
سىوات .وهع عدـ اإلخالؿ بالق اررات الصادرة بالترقية قبؿ تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف
يسرى حكـ ٌذي الفقرة عمِ هف عيف هىٍـ بالدرجة الثالثة التخصصية عف طريؽ
الهسابقات أو المجىة الو ازرية لمقوى العاهمة ولو كاف تعييىٍـ سابقأ عمِ

 12هف

أغسطس سىة ."1983
الهادة الثاىية
تضاؼ فقرة ثاىية إلِ الهادة  ، 23وفقرة سابعة إلِ الهادة (  25هكر أر ) هف قاىوف
ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة الصادر بالقاىوف رقـ

 47لسىة  ، 1978ىصاٌها

التالياف :
هادة  ( 23فقرة ثاىية )  " -كها يجوز استثىاء هف حكـ الهادة

 17تعييف العاهميف

الهعيىيف بهكافآت شاهمة عمِ اعتهادات األجور وفقأ ألحكاـ التأشيرات العاهة
لمهوازىة العاهة لمدولة والٍيئات االقتصادية والذيف هضِ عمِ تعييىٍـ بٍذي الصفة
ثالث سىوات عمِ األقؿ  ،فِ الوظائؼ الشاغرة بدرجات بداية التعييف بالجٍات التِ
يعهموف بٍا إذا توافرت فيٍـ شروط شغمٍا  ،وذلؾ بعد هوافقة الجٍاز الهركزى لمتىظيـ
واإلدارة ".
هادة  25هكر أر ( فقرة سابعة )  " -واذا اختار العاهؿ الحاصؿ عمِ هؤٌؿ عاؿ
أثىاء الخدهة االستقرار فِ الهجهوعة الفىية أو الهكتبية يهىح عالوة هف عالوات
الدرجة التِ يشغمٍا ويعاد ترتيب أقدهيتً فِ ٌذي الهجهوعة بحيث يسبؽ هف لـ
يحصؿ عمِ هؤٌؿ أعمِ أثىاء الخدهة  ،ويفضؿ عىد الترقية فِ حالة التساوى ".
الهادة الثالثة
يجوز لمعاهؿ الذى تسرى عميً أحكاـ قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة الصادر
بالقاىوف رقـ  47لسىة  . 1978والذى حصؿ عمِ هؤٌؿ عاؿ أثىاء الخدهة وعيف
بهقتضاي إحدى الهجهوعات التخصصية  ،طمب إعادتً إلِ هجهوعتً السابقة عمِ
أف يحصؿ عمِ ذات الترقيات والعالوات التِ حصؿ عميٍا زهالؤي الهتحدوف هعً
فِ األقدهية أو األحدث هىً أثىاء وجودي فِ الهجهوعة التخصصية  ،ويشترط لذلؾ

أف يقدـ الطمب فِ هوعد أقصاي ثالثة أشٍر هف تاريخ العهؿ بٍذا القاىوف.
الهادة الرابعة
يىشر ٌذا القاىوف فِ الجريدة الرسهية  ،ويعهؿ بً هف اليوـ التالِ لتاريخ ىشري.
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة  ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا .
صدر برئاسة الجهٍورية فِ  2ذى الحجة سىة ٌ 1420ػ ( الهوافؽ  8هارس سىة
 2000ـ ) .

قانون رقم  219لسنة 1991

بتعديل نص الفقرة االخيرة من المادة  65من قانون نظام العاممين
بالدولة ( ) 1
باسـ الشعب
رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتِ ىصً  ،وقد أصدرىاي :
هادة 1
يستبدؿ بىص الفقرة األخيرة هف الهادة  65هف قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة
الصادر بالقاىوف رقـ  47لسىة  ، 1978الىص االتِ :
" فاذا اىتٍت خدهة العاهؿ قبؿ استىفاد رصيد هف االجازات االعتيادية استحؽ عف
ٌذا الرصيد أجري األساسِ هضافا إليً العالوات الخاصة التِ كاف يتقاضاٌا عىد
اىتٍاء خدهتً  ،وذلؾ بها ال يجاوز أجر أربعة اشٍر  ،وال تخضع ٌذي الهبالغ ألية
ضرائب أو رسوـ " .
هادة 2
تسرى أحكاـ ٌذا القاىوف عمِ العاهميف بكادرات خاصة  ،ويمغِ كؿ حكـ ورد عمِ
خالؼ ذلؾ فِ القواعد الهىظهة لشئوىٍـ .
هادة 3
يىشر ٌذا القاىوف فِ الجريدة الرسهية  ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف اليوـ التالِ لتاريخ
ىشري .
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة  ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا .
صدر برئاسة الجهٍورية فِ  25جهادى األولِ سىة ٌ 1412ػ ( الهوافؽ  2ديسهبر
سىة  1991ـ ) .

لبَىٌ رلى  57نطُخ 1988
ثبعْ اُشؼت
سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ
هشس ٓغِظ اُشؼت اُوبٗ ٕٞا٥رٗ ٢ظٝ ،ٚهذ أطذسٗب:ٙ
(أُبدح األ)٠ُٝ
٘ٔ٣ؼ ٓشرجب ٓوذاس 4800 ٙع٘ ٚ٤ع٘٣ٞب ٝثذٍ رٔضٓ َ٤وذاس 4200 ٙع٘ ٚ٤ع٘٣ٞب ًَ ٖٓ
1987
٣شـَ ٝظ٤لخ ًبٕ ٓذسعب ُٜب ك ٢أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ك ٢أ ٞ٤ُٞ٣ ٍٝع٘خ
اُشثؾ اُضبثذ ٝثذٍ اُزٔض َ٤أُوشسُِٞ ٖ٣ص٣ش.
ٝال ٣غٞص إٔ ٣ض٣ذ ٓغٔٞع ٓب ٣زوبػب ٙشبؿَ ٛز ٙاُٞظ٤لخ ٖٓ ثذالد ٌٓٝبكآد ػٖ
ٓشرج ٚاألعبع٢
(أُبدح اُضبٗ٤خ)
ال ٣خؼغ ثذٍ اُزٔض َ٤أُ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح اُغبثوخ أل٣خ ػشائت أ ٝسع.ّٞ
(أُبدح اُضبُضخ)
٘٣شش ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ٣ٝ ،ؼَٔ ث ٚاػزجبسا ٖٓ  ٞ٤ُٞ٣ 7ع٘خ 1987
٣جظْ ٛزا اُوبٗ ٕٞثخبرْ اُذُٝخ٘٣ٝ ،لز ًوبٗ ٕٞهٞاٜٗ٘٤ب.
طذس ثشئبعخ اُغٜٔٞس٣خ ك 25 ٢شؼجبٕ ع٘خ  12 ( 1408أثش َ٣ع٘خ .)1988
ؽغ٘ٓ ٢جبسى

لبَىٌ رلى 53نطُخ 1984
ثسيبدح يرتجبد انؼبيهيٍ ثبنذونخ وانمطبع
( ])[1
انؼبو وانكبدراد انخبصخ
ثبعْ اُشؼت
سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ
هشس ٓغِظ اُشؼت اُوبٗ ٕٞا٥رٗ ٢ظٝ ،ٚهذ أطذسٗب:ٙ
(المادة األولى)
رضاد ٓشرجبد اُؼبِٓ ٖ٤ثبُذُٝخ ٝاُ٤ٜئبد اُؼبٓخ ٝاُوطبع اُؼبّ ٝاُظبدس ثغذاٍٝ
ٓشرجبر ْٜهٞاًٗٝ ٖ٤زُي اُخبػؼ ٖ٤اٌُبدساد خبطخ اُز ٖ٣طذس ثشؤٗ ْٜاُوبٗ ٕٞسهْ
ُ 32غ٘خ  1983ثزؼذ َ٣ثؼغ أؽٌبّ اُوبٗ ٕٞسهْ ُ 143غ٘خ  1980ثزؼذ َ٣عذاٍٝ
ٓشرجبد اٌُبدساد اُخبطخ ٝأُٞعٞد ٖ٣ثبُخذٓخ ك ٚ٤ٗٞ٣ 30 ٢ع٘خ  1984ثٞاهغ
عز ٖ٤عٜ٘٤ب ع٘٣ٞبٝ ،رٔ٘ؼ ٛز ٙاُض٣بدح ثؼذ اُؼالٝح اُذٝس٣خ أُغزؾوخ ُِؼبَٓ ك ٢ربس٣خ
اُؼَٔ ثٜزا اُوبٗ ُٞٝ ٕٞرغبٝص ثٜز ٙاُض٣بدح ٜٗب٣خ سثؾ دسعخ اُٞظ٤لخ أُوشسح هبٗٗٞب.
ًٔب ٣ضاد األعش اُغُ٘ ١ٞز ١ٝأُ٘بطت اُؼبٓخ ٝر ١ٝاُشثؾ اُضبثذ اُؾبُٖ٤٤
اُز٣ ١ؼ ٕٞ٘٤ثؼذ ربس٣خ اُؼَٔ ثٜزا اُوبٗ ٕٞثٞاهغ عز ٖ٤عٜ٘٤ب ع٘٣ٞب.
(المادة الثانية)
رضاد ثذا٣خ سثؾ األعش اُغ٘ ١ٞاُٞاسد ثغذا ٍٝأعٞس اُؼبِٓ ٖ٤أُ٘ظٞص
ػِ ْٜ٤ك ٢أُبدح
(المادة الثالثة)
٣غزٔش اُؼبِٓ ٕٞأُ٘ظٞص ػِ ْٜ٤ك ٢أُبدح األ ٠ُٝك ٢اُؾظ ٍٞػِ ٠اُؼالٝاد
اُذٝس٣خ أُغزؾوخ ثؼذ ربس٣خ اُؼَٔ ثٜزا اُوبٗ ٕٞثبُلئبد ٝك ٢أُٞاػ٤ذ أُوشسح هبٗٗٞب
ٝرُي ثٔب ال ٣غبصٜٗ ٝب٣خ سثؾ األعش أُوشس ُِٞظ٤لخ ٓؼبكب إُ ٚ٤اُض٣بدح أُ٘ظٞص
ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُوبٗ.ٕٞ
(المادة الرابعة)
ِ٣ـٗ ًَ ٠ض ٣خبُق أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
(المادة الخامسة)
٘٣شش ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ٣ٝ ،ؼَٔ ث ٚاػزجبسا ٖٓ أ٣ 1984 ٞ٤ُٞ٣ ٍٝجظْ
ٛزا اُوبٗ ٕٞثخبرْ اُذُٝخ٘٣ٝ ،لز ًوبٗ ٖٓ ٕٞهٞاٜٗ٘٤ب طذس ثشئبعخ اُغٜٔٞس٣خ ك ٢ؿضح
ع٘خ  3( 1404أثش َ٣ع٘خ )1984
(]) [1

الجريدة الرسهية ػ العد  15في 1984/4/12

ؽغ٘ٓ ٢جبسى

لرار رئيص انىزراء رلى  186نطُخ  2000فً
شأٌ إطالق يذد اإلػبراد واإلجبزاد انخبصخ
رئيس هجمس الوزراء
بعد االطالع عمِ الدستور ؛
وعمِ القاىوف رقـ  61لسىة  1963باصدار قاىوف الٍيئات العاهة ؛
وعمِ قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة الصادر بالقاىوف رقـ  47لسىة  1978؛
وعمِ القاىوف رقـ  43لسىة  1979فِ شأف اإلدارة الهحمية ؛
وعمِ ها عرضة وزير الدولة لمتىهية اإلدارية ؛
هادة 1
ال يجوز لمسمطة الهختصة تحديد حد أقصِ لهدد اإلعارات واإلجأزات صة بدوف
هرتب لألسباب التِ يبدٌا العاهؿ وتقدرٌا السمطة الهختصة .

هادة 2
تتـ الهوافقة عمِ اإلعارة أو اإلجازة الخاصة بدوف هرتب الهشار إليٍا فِ الهادة
األولِ عمِ أربع سىوات كاهمة هرة واحدة ها لـ يكف طمب اإلعارة أو اإلجازة هقروىأ
بهدة هحددة .
ويتـ التجديد لإلعارة أو اإلجازة بعد األربع سىوات األولِ سىويأ.
وال يشترط حضور العاهؿ شخصيأ إلجراء التجديد
هادة 3
.عىد تقدـ العاهؿ بطمب الحصوؿ عمِ إعارة أو إجازة خاصة بدوف هرتب يتعيف
عمِ الجٍة اإلدارية الهوافقة عمِ ٌذا الطمب فِ هدة ال تجاوز خهسة عشر يوهأ هف
تاريخ تقديهً..
هادة 4

ال يعتبر التأخير فِ سداد األقساط الهستحقة لمتأهيىات االجتهاعية عف هدة اإلعارة
أواإلجازة الخاصة بدوف هرتب سببأ فِ عدـ التجديد  ،وذلؾ دوف إخالؿ بها لو ازرة
التأهيىات والشئوف االجتهاعية هف حؽ فِ إسقاط هدة عدـ السداد هف الهعاش أو
تحصيمٍا بغراهات التأخير التِ تحددٌا وفقأ ألحكاـ القواىيف والموائح
هادة 5
يستثىِ هف ٌذي القواعد أعضاء الٍيئات القضائية وأعضاء ٌيئات التدريس
بالجاهعات والهكمفوف والعاهموف بوظائؼ التعميـ أيىها وجدوا والعاهموف الهدىيوف
بو ازرات الدفاع والداخمية واإلعالـ واألجٍزة التابعة لٍذي الجٍات  ،وذلؾ فيها عدا
الوظائؼ التِ يصدر بٍا قرار هف السمطة الهختصة
هادة 6
ويعهؿ بً اعتبا أر هف اليوـ التالِ لتاريخ ىشرة .
صدر برئاسة هجمس الوزراء فِ  22شواؿ سىة ٌ 1420ػ ( الهوافؽ  29يىاير سىة
 2000ـ )

لرار رئيص انىزراء رلى  4249نطُخ 1998
ثًُح انؼبيهيٍ انًذَيٍ ثبنذونخ يكبفأح
شهريخ تؼبدل انفرق ثيٍ َطجخ
 % 25يٍ األجر األضبضً انشهري وثيٍ يب
يتمبظىَّ فؼال يٍ حىافس ألم ( ) 1
رئيس هجمس الوزراء
بعد االطالع عمِ الدستور ؛
وعمِ قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة الصادر بالقاىوف رقـ  47لسىة  1978؛
وعمِ قاىوف الٍيئات العاهة الصادر بالقاىوف رقـ

 61لسىة  ، 1963وعمِ قاىوف

ىظاـ اإلدارة الهحمية الصادر بالقاىوف رقـ  43لسىة  1979؛
وعمِ التأشيرات العاهة الهرافقة لقاىوف ربط الهوازىة العاهة لمدولة وكذا التأشيرات
العاهة لمٍيئات االقتصادية لمسىة الهالية  99 / 98؛
وبىاء عمِ عرضً وزير الدولة لمتىهية اإلدارية ووزير الهالية ؛
قرر
الهادة األولِ
يهىح العاهموف الهدىيوف بالجٍاز اإلدارى لمدولة ووحدات اإلدارة الهحمية والٍيئات
العاهة الخدهية واالقتصادية الديف يتقاضوف حاف از هاليا بىسبة تقؿ عف

 % 25هف

األجر االساسِ الشٍرى هكافأة شٍرية تعادؿ الفرؽ يبيف ٌذي الىسبة ولف ها
يتقاضوىً فعال  ،وذلؾ فيها عدا الوحدات التِ تسوى عمِ العاهميف بٍا ىظـ اثابة
افضؿ .
الهادة الثاىية
تقوـ كؿ وحدي هف وحدات التِ يسرى فِ شأىٍا ٌذا القرار بتحديد اعداد الهستفيديف
هف أحكاهً والتكمفة التقديرية الهترتبة عمِ صرؼ الهكافأة الهىصوص عميٍا فِ
الهادة السابقة  ،وهوافاة الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة بٍذا التحديد لتعزيز هوازىة
ٌذي الوحدات بقيهة التكمفة الهالية لمقرار حتِ

 1999 / 6 / 30خصها عمِ

االعتهاد الهدرج بالباب األوؿ هف أجور  ،بالهوازىة العاهة لمدولة تحت عىواف (
اعتهاد إجهالِ خاص تحت التوزيع ) أو عمِ االعتهاد اإلجهالِ الخاص الهدرج
بهوازىة كؿ ٌيئة اقتصادية وإلدراجٍا كهمحؽ لهشروع هوازىة العاـ الهالِ

/ 99

. 2000
الهادة الثالثة
يصدر وزير الدولة لمتىهية اإلدارية الق اررات الالزهة لتىفيذ ٌذا القرار .
الهادة الرابعة
يىشر ٌذا القرار فِ الوقائع الهصرية  ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف  1999 / 1 / 1صدر
برئاسة هجمس الوزراء فِ  27شبعاف سىة ٌ 1419ػ ( الهوافؽ  16ديسهبر سىة
 1998ـ) .
رئيس هجمس الوزراء
دكتور  /كهاؿ الجىزورى

لرار رلى  259نطُخ 1995
في شأٌ تحذيذ األيراض انًسيُخ انتي يًُح
ػُهب انًريط إجبزح اضتثُبئيخ
ثأجر كبيم أو يًُح ػُهب تؼىيعب يؼبدل
أجرِ كبيال طىال يذح يرظّ إني أٌ يشفي أو
تطتمر حبنتّ
وزير الصحة:
ثؼذ اإلؽالع ػِ ٢هبٗٗ ٕٞظبّ اُؼبِٓ ٖ٤أُذٗ ٖ٤٤ثبُذُٝخ اُظبدس ثبُوبٗ ٕٞسهْ ُ 47غ٘خ
ٝ 1978اُوٞاٗ ٖ٤أُؼذُخ ُٝ .ٚػِ ٢هبٗ ٕٞاُزؤٓ ٖ٤االعزٔبػ ٢اُظبدس ثبُوبٗ ٕٞسهْ
ُ 79غ٘خ ٝ 1975اُوٞاٗ ٖ٤أُؼذُخ ُ.ٚ
ٝػِ ٢هشاس ٝص٣ش اُظؾخ سهْ ُ 695غ٘خ  1984ك ٢شؤٕ رؾذ٣ذ األٓشاع
أُضٓ٘خ اُز٘ٔ٣ ٢ؼ ػٜ٘ب أُش٣غ أعبصح اعزض٘بئ٤خ ثؤعش ًبَٓٝ .ث٘بء ػِٓ ٢ب ػشػٚ
ػِ٘٤ب سئ٤ظ ٓغِظ إداسح اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾٝ ٢ػِٞٓ ٢اكوخ اإلداسح اُؼبٓخ
ُِٔغبُظ اُطج٤خ ثٞصاسح اُظؾخ.
قرر
مادة ٣ :1ؼَٔ ثبُغذ ٍٝأُشكن ك ٢شؤٕ رؾذ٣ذ األٓشاع أُضٓ٘خ اُز٘ٔ٣ ٢ؼ ػٜ٘ب
أُش٣غ إعبصح اعزض٘بئ٤خ ثؤعش ًبَٓ أ٘ٔ٣ ٝؼ ػٜ٘ب رؼ٣ٞؼب ٣ؼبدٍ أعشً ٙبٓال ٝرُي

ثبُ٘غجخ ُِؼبِٓ ٖ٤اُخبػؼ ٖ٤ألؽٌبّ هبٗ ٕٞاُؼبِٓ ٖ٤أُذٗ ٖ٤٤ثبُذُٝخ سهْ ُ 47غ٘خ
ٝ 1978هبٗ ٕٞاُزؤٓ ٖ٤االعزٔبػ ٢سهْ ُ 79غ٘خ ٝ 1975اُوٞاٗ ٖ٤أُؼذُخ ُٜٔب.
مادة ٣ :2شزشؽ ك ٢اُؾبُخ أُشػ٤خ اُز٘ٔ٣ ٢ؼ اُؼبَٓ ثغججٜب أعشا ًبٓال ؽجوب ُِٔبدح
اُغبثوخ ٓب ٣ؤر.٢
أ) إٔ  ٌٕٞ٣أُشع ٖٓ ث ٖ٤األٓشاع أُضٓ٘خ اُٞاسدح ك ٢اُغذ ٍٝأُشكن.
ة) إٔ ٓ ٌٕٞ٣بٗؼب ٖٓ رؤد٣ز ٚاُؼَٔ.
ط) إٔ رٌ ٕٞاُؾبُخ هبثِخ ُِزؾغٖ أ ٝاُشلبء.
مادة ٣ :3غزٔش ٓ٘ؼ رؼ٣ٞغ األعش اٌُبَٓ إُ ٢إٔ ٣شل ٢أُش٣غ إٔ رغزوش ؽبُزٚ
اعزوشاسا  ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣اُؼٞدح إُٓ ٢جبششح ػِٔ ٚأ٣ ٝزج ٖ٤ػغض ٙػغضا ًبٓال ٝكٛ ٢زٙ
اُؾبُخ األخ٤شح ٣ظَ اُؼبَٓ ك ٢إعبصح ٓشػ٤خ ثؤعش ًبُْ ؽز ٠ثِٞؿ ٚاُغٖ أُوشسح
هبٗٗٞب ُزشى اُخذٓخ إرا ًبٕ ٖٓ اُؼبِٓ ٖ٤أُذٗ ٖ٤٤ثبُذُٝخ.
مادة  :4رز ٠ُٞاُِغبٕ اُزبثؼخ ُِ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤٓ ٖ٤اُظؾٝ ٢أُغبُظ اُطج٤خ اُزبثؼخ
ُٞصاسح اُظؾخ ٝأ٣خ ُغبٕ ؽج٤خ ػبٓخ رزجغ عٜبد سعٔ٤خ ًَ ك ٢ؽذٝد اخزظبطٚ
اٌُشق ػِ ٢اُؼبِٓ ٖ٤اُخبػؼ ٖ٤ألؽٌبّ اُوبٗ ٖ٤ٗٞأُشبس إُٜٔ٤ب ُزوش٣ش ٓب إرا ًبٕ
أُشع ٓضٓ٘ب ٖٓ ػذٓ.ٚ
مادة ِ٣ :5ـ ٢هشاس ٝص٣ش اُظؾخ سهْ ُ 695غ٘خ  1984أُشبس إُٓ ًَٝ ٚ٤ب ٣خبُق
أؽٌبّ ٛزا اُوشاس ٖٓ هشاساد.

مادة ٘٣ :6شش ٛزا اُوشاس ثبُٞهبئغ أُظش٣خ ٣ٝؼَٔ ث ٚاػزجبسا ٖٓ ربس٣خ طذٝسٙ
طذس ك.1995 /6/24 ٢
جذول
رؾذ٣ذ األٓشاع أُضٓ٘خ اُز٘ٔ٣ ٢ؼ ػٜ٘ب أُش٣غ إعبصح ٓشػ٤خ اعزض٘بئ٤خ
ثؤعش ًبَٓ أ ٝرغزؾن رؼ٣ٞؼب ٣ؼبدٍ أعشً ٙبٓال ؽٞاٍ ٓشػ ٚإُ ٢إٔ ٣شل ٢أٝ
رغزوش ؽبُز ٚاعزوشاسا  ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣اُؼٞدح ُٔجبششح ػِٔ ٚأ٣ ٝزج ٖ٤ػغض ٙػغضا ًبٓال.
 -1األٝساّ اُخج٤ضخ ٓٝؼبػلبرٜب ثؤ ١عضء ٖٓ أعضاء اُغغْ إرا صجذ رشخ٤ظٜب ثظلخ
هبؽؼخ.
 -2األٓشاع اُؼوِ٤خ ثؼذ صجٞرٜب.
 -3اُغزاّ اُ٘شؾ أٓ ٝؼبػلبر.ٚ
 -4أٓشاع اُذّ اُخج٤ضخ أ ٝأُضٓ٘خ.
ٓضَ ٓشع رضا٣ذ ًشاد اُذّ اُؾٔشاء – اُِ٤ًٔٞب ثغٔ٤غ أٗٞاػٜب – األٗ٤ٔ٤ب
اُخج٤ضخ إرا ًبٗذ ٓظؾٞثخ ثٔؼبػلبد – األٗ٤ٔ٤ب أُضٓ٘خ إرا هِذ ٗغجخ اُٞٔ٤ٜعِٞثٖ٤
ػِ( %50 ٢خٔغ ٕٞك ٢أُبئخ) – اُٞٔ٤ٜك٤ِ٤ب – ٗوض طلبئؼ اُذّ ػٖ أسثؼ ٖ٤أُق
ك ٢أُِٔ٤زش أٌُؼت.
 -5أٓشاع اُغٜبص اُذٝس:١

 االسرلبع اُشذ٣ذ ك ٢ػـؾ اُذّ اُغ٤غز ٠ُٞاثزذاء ٖٓ ٔ٤ِِٓ 200زش صئجن أ ٝػـؾاُذّ اُذ٣بعز ٠ُٞاثزذاء ٖٓ ٔ٤ِِٓ 120زش صئجن أ ٝػـؾ اُذّ ٓظؾٞثب ٓؼبػلبد
شذ٣ذح ٓضَ رؼخْ ٝإعٜبد ػؼِخ اُوِت.
 أٗٞ٤سصّ عذاس األٝسؽ.٢ ٛجٞؽ اُوِت إُ ٢إٔ ٣ظجؼ ٓزٌبكئب. أُؼبػلبد اُ٘بشئخ ػٖ هظٞس اُذٝسح اُزبع٤خ اُز ٢رٞػؾٜب سعبٓبد اُوِت أٝاألثؾبس األخش ٟأ ٝرِي اُ٘بشئخ ػٖ عِطخ اُوِت  :٢ٛٝاُززثزة األر ٢٘٣أ ٝاُجط- ٢٘٤
اٗٞ٤سصّ اُجط – ٖ٤اٗغذاد اُؼل٤شح اُ٤غش ٟأ ٝاُشئ٤غ٤خ أُظؾٞة ثٜجٞؽ ك ٢اُوِت.
 أٓشاع اُوِت اُخِو٤خ ٝأُضٓ٘خ أُظؾٞثخ ثٔؼبػلبد شذ٣ذح ٓضَ ػذّ رٌبكؤ اُوِتأ ٝاُززثزة
 أُؼبػلبد اُ٘بشئخ ػٖ أٓشاع اُوِت اُخِو٤خ ٝأُضٓ٘خ. اُزٜبة ٝاٗغذاد األٝػ٤خ اُذٓ٣ٞخ ألعجبة ٓخزِلخ ٓٝؼبػلبرٜب ٓضَ ٓ 1شعسُٞ٘٣ذص ٓٝشع ٣شعشص).
 اُزٜبة ٝاسرشبػ ثبُـشبء اُزبٓٞسُِ ١وِت أ ٝاُزٜبة اُـشبء أُجطٖ ُِوِت أ ٝاُزٜبةػؼِخ اُوِت إُ ٢إٔ رغزوش اُؾبُخ.
 -6أٓشاع اُغٜبص اُز٘لغ.٢
 -اُذسٕ اُشئ ١ٞاُ٘شؾ.

 اُغبسً٣ٞذٝصط. اُغٌِٞ٤صط – األص٣غزٞصط – اُجغبعٞصط. اُخشاط اُشئ.١ٞ رٔذد اُشؼت اُٜٞائ٤خ أُزوذّ أُظؾٞة ثبُزٜبة طذ٣ذ ١أ ٝرٌٜلبد طذس٣خ. االٓلضٔ٣ب ٝاعؼخ االٗزشبس اُز ٢رشَٔ اُشئز ٖ٤أُظؾٞثخ ثٜجٞؽ كٝ ٢ظبئق اُز٘لظٝاُز ٢رؤد ١إُٛ ٢جٞؽ ك ٢اُوِت.
 -7أٓشاع اُغٜبص اُٜؼٔ:٢
 أُؼبػلبد اُ٘بشئخ ػٖ رٔذد األٝسدح ثبُٔش١ء. االعزغوبء ثبُجطٖ ثؤٗٞاػ.ٚ اُ٤شهبٕ ثؤٗٞاػ ٚإرا ًبٗذ ٗغجخ اُج٤ِ٤ش ٖ٤٣ٝثبُغ٤ش٤ِِٓ 2 ّٝغْ ك ٢أُبئخ كؤًضش. االُزٜبة اُجش٣ز ٢ٗٞألعجبة ٓخزِلخ. االُزٜبة أُضٖٓ ثبُجٌ٘ش٣بط. االُزٜبة اٌُجذ ١أُضٖٓ اُ٘شؾ ٓغ دالئَ اُل٤شٝط "ة" أ" ٝط" أُظؾٞةثزذٞٛس كٝ ٢ظبئق اٌُجذ (صالصخ أٓضبٍ اُؾذ األهظُِٔ ٠غز ٟٞاُطج٤ؼ.)٢
 االُزٜبة اٌُجذ ١اُٞثبئ ٢ك٤شٝط (ط) إرا ًبٗذ ٝظبئق اٌُجذ صالصخ أٓضبٍ اُؾذاألهظُِٔ ٠غز ١ٞاُطج٤ؼ.٢
 -8أٓشاع اُغٜبص اُؼظج:٢

 اُشَِ اُؼؼ ١ٞثبألؽشاف. اُشَِ اُشػبػ – اُزِ٤ق أُ٘زشش  ..اٌُٞس٣ب. رٌٜق اُ٘خبع اُش.٢ًٞ أٝساّ أُخ. ٓشع ػٔٞس اُؼؼالد أُطشد أ ٝػٔٞس اُؼؼالد اُزار ٢أ ٝاٌَُِ اُؼؼِ٢اُخط٤ش.
 ػٔٞس خال٣ب أُخ أُظؾٞة ثزـ٤شاد ػظج٤خ شذ٣ذح. اُخضٍ اُشذ٣ذ اُشثبػ ٢أ ٝاُ٘ظل ٢أُظؾٞة ثؼٔٞس ك ٢اُؼؼالد ٝاُز٘ٔ٣ ١غٖٓ اُزؤد٣خ اُٞظ٤ل٤خ ُِؼؼ.ٞ
 -9أٓشاع اُغٜبص اُجٝ ٢ُٞاُز٘بعِ:٢
 ٛجٞؽ ًلبءح اٌُِ٤ز ٖ٤أُضٖٓ أهَ ٖٓ ( 1 / 50خٔغ ٕٞك ٢أُبئخ) ػٖ اُطج٤ؼ ٢أًٝش٣بر٘ ٖ٤اُغ٤ش ّٝأًضش ٖٓ ٤ِِٓ 3غشاّ.
 اُ٘ض٣ق اُشؽٔ ٢اُشذ٣ذ أُضٖٓ أُظؾٞة ثؤٗ٤ٔ٤ب صبٗ٣ٞخ ٓغزٔشح ال رزؾغٖ ثبُؼالطإرا هِذ ٗغجخ اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ػٖ .%50
 اُ٘ض٣ق اُج ٢ُٞاُشذ٣ذ أُضٖٓ أُظؾٞة ثؤٗ٤ٔ٤ب صبٗ٣ٞخ ٓغزٔشح ال رزؾغٖ ثبُؼالطإرا هِذ ٗغجخ اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ػٖ .%50

 اُ٘ض٣ق اُج ٢ُٞاُشذ٣ذ أُظؾٞة ثؤٗ٤ٔ٤ب صبٗ٣ٞخ ٓغزٔشح ال رزؾغٖ ثبُؼالط إرا هِذٗغجخ اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ػٖ .%5
 -10أٓشاع اُـذد اُظٔبء ٝاُزٔض َ٤اُـزائٝ ٢اُغٜبص أُِلب:١ٝ
 اُزغْٔ اُذسك.٢ ٛجٞؽ ٗشبؽ اُـذح اُذسه٤خ اُشذ٣ذ. ٓشع أد٣غ.ٕٞ ٓشع ٞٛدعٌ.ٖ٤ ٓؼبػلبد اُج ٍٞاُغٌشٓ ١ضَ ظٜٞس األع٤ز ٕٞك ٢اُج ٍٞأ ٝاُزـ٤٤شاد اُغٌش٣خثبُشجٌ٤خ أ ٝهشػ عٌش٣خ أ ٝؿشؿش٘٣ب.
 ٓشع كوذ أُ٘بػٔخ (اإل٣ذص) أُظؾٞة ثؤػشاع ٗشطخ ػ٘ذ صجٞد رشخ٤ظٖٓ ٚٓؼبَٓ ٝصاسح اُظؾخ.
 -11أٓشاع اُغٜبص اُؾشً:٢
 ر٤جظ ٓلبطَ اُؼٔٞد اُلوش ١أُظؾٞة ثزـ٤شاد ػظج٤خ شذ٣ذح – االٗضالماُـؼشٝك ٢أُظؾٞة ثبُشَِ.
 ٓشع اُشٓٝبر٤ذ اُ٘شؾ. ٌٗشٝص اُؼظبّ ٝدسٕ اُؼظبّ. -12األٓشاع اُغِذ٣خ أُضٓ٘خ اُ٘شطخ ٓضَ:

 اُظذك٤خ أُ٘زششح – ٓشع ر ١اُلوبػخ أُضٖٓ اُ٘شؾ…… األًضٔ٣ب أُ٘زششح. ٓشع اُؾضاص اُوشٓٞص ١أُضٖٓ اُ٘شؾ اُٞاعغ االٗزشبس. ٓشع اُزوش٤ش اُغِذ ١االُزٜبث ٢أُ٘زشش. -13أٓشاع اُ٘غ٤ظ اُؼبّ ٓضَ:
 ٓشع اُو٘بع األؽٔش أُ٘زشش. االعٌِ٤شٝد٤ٔ٣ب أُ٘زششح اُ٘شطخ. االُزٜبة اُغِذ ١اُؼؼِ( ٢دسٓبرٓٞبٞ٣عب٣زظ) أُ٘زشش اُ٘شؾ. ٓشع ثٜغذ (إرا هِذ هٞح اإلثظبس ػٖ  36 / 6ثبُؼٓ ٖ٤٘٤ؼب). -14أٓشاع اُؼ:ٕٞ٤
 االُزٜبثبد أ ٝاُوشػ أُضٓ٘خ ثبُوشٗ٤خ. االُزٜبة اُوضؽ ٢أ ٝاُٜذث ٢أ ٝأُش ٢ٔ٤أُضٖٓ. اٌُزبسًزب إرا هِذ هٞح اإلثظبس  60 /6ثبُؼٓ ٖ٤٘٤ؼب. االٗلظبٍ اُشجٌ.٢ األؿًِٓٞٞب. االُزٜبثبد اُشجٌ٤خ ٝاالسرشبؽبد ٝاألٗضكخ اُذاخِ٤خ إرا هِذ هٞح اإلثظبس ػٖ 36 /6ثبُؼٓ ٖ٤٘٤ؼب ً.
 -االُزٜبثبد ٝاالٗغذاد ثبألٝػ٤خ اُذٓ٣ٞخ ثبُؼ.ٖ٤

 اُزٜبة أ ٝرٞسّ اُؼظت اُجظش.١ اُؼٔٞس اُشجٌ ٢اُزِ ٢ٗٞأُظؾٞة ثشؾٞة ثبُؼظت اُجظش ١إرا هِذ هٞحاإلثظبس ػٖ  36 /6ثبُؼٓ ٖ٤٘٤ؼب ً.
 عشاؽخ اُغغْ اُضعبع.٢٣ٝ -15ؼزجش ك ٢ؽٌْ األٓشاع أُضٓ٘خ اُؾبالد األر٤خ:
 اإلطبثبد اُشذ٣ذح  ٢ٛٝاُز ٢رغزِضّ ٝهذ ؽ َ٣ٞك ٢اُؼالط ٓضَ ًغش ػظبّاُؾٞع أ ٝاُلخز أ ٝاٌُغٞس أُؼبػلخ أ ٝرٌٛ ٕٞز ٙاإلطبثخ ٓظؾٞثخ ثٔؼبػلبد
رغزِضّ ٝهذ ؽُِ َ٣ٞؼالط أ٣ ٝغزذػ ٢ػالعٜب أًضش ٖٓ  3شٜٞس.
 اُؼِٔ٤بد اُغشاؽ٤خ اٌُجش ٟأ ٝاُؼِٔ٤بد اُز ٢رزطِت ػالعب ؽ٣ٞال أ ٝاُزٗ ٢زظ ػٜ٘بٓؼبػلبد رٔ٘غ ٖٓ رؤد٣خ اُؼَٔ ٓضَ رخشش األٝػ٤خ اُذٓ٣ٞخ أ ٝاُزو٤ؼ أ ٝاالُزٜبة
اُجش٣ز.٢ٗٞ
 اُؾٔ٤بد اُشذ٣ذح أُظؾٞثخ ثبسرلبع ٓغزٔش ثبُؾشاسح أ ٝثٔؼبػلبد ٣غزذػ٢ػالعٜب أًضش ٖٓ  3شٜٞس ٓضَ اُز٤لٞد ٝؽٔ ٠اُجؾش األث٤غ أُزٞعؾ ٝاُؾٔ٠
أُخ٤خ.
 أُخبُطُٔ ٕٞش٣غ ثؤؽذ األٓشاع أُؼذ٣خ ٓٔب رش ٟاُغِطخ اُظؾجخ أُخزظخٓ٘ؼٓ ٖٓ ْٜضاُٝخ أػٔبُ ْٜؽشطب ػِ ٢اُظؾخ اُؼبٓخ ُِٔٝذح اُز ٢رشاٛب.

لرار وزير انتًُيخ االداريخ رلى  198نطُخ
 2002ثشأٌ ترليخ جًيغ انًطتحميٍ نهترليخ
يٍ انؼبيهيٍ انًذَييٍ ثبنذونخ []1
وزير التىهية االدارية
بعد االطالع عمِ القاىوف رقـ  61لسىة  1963بإصدار قاىوف الٍيئات العاهة ؛
وعمِ القاىوف رقـ  47لسىة  1978بإصدار قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة
وتعديالتً ؛
وعمِ القاىوف رقـ  43لسىة  1979باصدار قاىوف ىظاـ اإلدارة الهحمية وتعديالتً ؛
وعمِ التأشيرات العاهة الهرافقة لقاىوف ربط الهوازىة العاهة لمدولة وكذا التأشيرات
العاهة لمٍيئات االقتصادية لمسىة الهالية  2002 / 2001؛
وعمِ قرار رئيس الجهٍورية رقـ  246لسىة  1997بتولِ الدكتور  /هحهد زكِ أبو
عاهر وزير الدولة لمتىهية اإلدارية ههارسة سمطات واختصاصات رئيس الجٍاز
الهركزى لمتىظيـ واإلدارة وغيرٌا هف القواىيف والموائح ؛
وعمِ قرار رئيس الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة رقـ

 134لسىة  1978بشأف

الهعايير الالزهة لترتيب الوظائؼ لمعاهميف الهدىيف بالدولة واألحكاـ التِ يقتضيٍا
تىفيذي وتعديالتً .

ق ػ ػػرر :

هادة 1
ترفع الدرجات الهالية لمعاهميف الهدىييف بالجٍاز اإلدارى لمدولة ووحدات اإلدارة الهحمية والٍيئات

العاهة الخدهية واالقتصادية الذيف يتهوف فِ درجاتٍـ حتِ  2002 / 4 / 30هددا ال تقؿ عف
الهدد الهحددة قريف كؿ درجة هف الدرجات التالية إلِ الدرجات التِ تعموٌا :

الدرجة

الثاىية
الثالثة

الرابعة

الخاهسة

الهدة الهحددة

 6سىوات
 8سىوات
 5سىوات
 5سىوات

السادسة

 5سىوات

وتجرى ترقية العاهميف الهستوفيف لمهدد الهشار إليٍا  -باتباع القواعد الهقررة قاىوىا  -إلِ
وظائؼ هف درجات أعمِ واردة بجداوؿ ترتيب وظائؼ الوحدة الهعتهد هتِ توافرت فيٍـ شروط

شغمٍا .

وفِ حالة خمو جدوؿ ترتيب وظائؼ الوحدة هف وظيفة أعمِ يشغمٍا العاهؿ طبقاً لمهستويات

الىهطية بهعايير ترتيب الوظائؼ ترفع درجة وظيفتً إلِ وظيفة هف الدرجة األعمِ وتتـ ترقيتً

عميٍا .

وفِ جهيع األحواؿ تكوف ترقية العاهميف بىاء عمِ ٌذا القرار فِ تاريخ هوحد ٌو

. 2002

/5/1

هادة 2
تخفض الهدد الواردة فِ الهادة السابقة بالىسبة لمدرجتيف الثالثة والثاىية بهقدار سىتيف لمحاصميف

أثىاء الخدهة عمِ الدكتوراة  ،وسىة بالىسبة لمحاصميف عمِ الهاجستير  ،وذلؾ لهرة واحدة .

هادة 3
ال تخؿ أحكاـ ٌذا القرار بحؽ السمطة الهختصة فِ تحريؾ العاهؿ الهرقِ لمدرجة األعمِ وفؽ
أحكاـ ٌذا القرار  ،داخؿ التقسيهات الوظيفية فِ الدرجة األدىِ  ،هتِ توافرت اسباب استحقاقٍا

وفقا لمق اررات الهىظهة لٍا .

هادة 4
يجوز لمسمطة الهختصة  ،بىاء عمِ طمب العاهؿ  ،او العتبارات الهصمحة العاهة  ،تكميؼ
العاهؿ  ،لهدة هحدودة  ،باالستهرار فِ ههارسة أعباء وظيفتً السابقة  ،ولو كاف قد رقِ بقرار

هف السمطة الهختصة عمِ درجة خالية

هادة 5
ال يستفيد هف الرفع الهشار إليً العاهموف الذيف يشغموف درجات ىٍاية هجهوعاتٍـ الوظيفية طبقاً

لهعايير ترتيب الوظائؼ  ،وطبقا لمقاىوف  ،وكذلؾ العاهموف الذيف يقوـ بٍـ سبب قاىوىِ يجعمٍـ

غير صالحيف لمترقية طبقاً ألحكاـ القاىوف رقـ

 47لسىة  1978أو الموائح الخاصة الهطبقة

بشأىٍـ فِ . 2002 / 4 / 30

هادة 6
تمتزـ كؿ وحدة إدارة بإعداد كشؼ هستقؿ تدوف فيً التكاليؼ الهالية الفعمية الهترتبة عمِ الترقية
حتِ  2002 / 6 / 30ويتضهف حصر درجات الوظائؼ التِ تـ إلغاؤٌا  ،والوظائؼ األعمِ

التِ تـ إىشاؤٌا  ،وحساب فروؽ التكاليؼ الفعمية الهترتبة عمِ رفع الدرجات  ،وذلؾ بعد إجراء

الترقية طبقاً لٍذي القواعد  ،عمِ أف يوضح عدد الهستفيديف فِ كؿ درجة بكؿ هجهوعة ىوعية ،
ويرسؿ ٌذا الكشؼ كهمحؽ لهشروع الهوازىة لمسىة الهالية

تعديال حتهيا لذات السىة الهالية .

 ، 2003 / 2002هع اعتبار ذلؾ

هادة 7
تتولِ كؿ وحدة إدارية اتخاذ الالزـ ىحو الخصـ بالتكاليؼ الهترتبة عمِ تىفيذ ٌذا القرار خصها
عمِ هوازىتٍا  ،عمِ أف يتـ تسوية ٌذي التكاليؼ حتِ  2002 / 6 / 30بالخصـ عمِ االعتهاد

اإلجهالِ الخاص تحت التوزيع وفقأ لمتأشير (

 ) 13فقرة ( د ) هف التأشيرات العاهة لمهوازىة

العاهة لمدولة  ،والهادة  8فقرة ( د ) هف التأشيرات العاهة لمٍيئات االقتصادية .

وال يجوز عىد تطبيؽ أحكاـ ٌذا القرار الهساس بدرجات الوظائؼ الههولة والشاغرة أو التِ تخمو

اثىاء السىة والهحتفظ بٍا عمِ سبيؿ التذكار بهوازىة كؿ جٍة .

هادة 8
تصدر السمطة الهختصة ق اررات الترقية طبقاً لمقواعد السابقة تحت هسئوليتٍا عمِ ضوء ها ٌو
ثابت لديٍا بهمفات خدهة العاهميف الهستوفيف العدد الهشار إليٍا فِ الهادة ( . )1

هادة 9
يىشر ٌذا القرار فِ الوقائع الهصرية  ،ويعهؿ بً هف تاريخ صدوري فِ . 2002 / 4 / 9

لرار وزير انتًُيخ االداريخ رلى  199نطُخ
2002
ثتؼييٍ انؼبيهيٍ ثبنذرجخ األونً ثبنىظبئف
انتخصصيخ وانفُيخ وانًكتجيخ ثىظيفخ كجير
ثذرجخ يذير ػبو
وزير التىهية االدارية
بعد االطالع عمِ القاىوف رقـ  61لسىة  1963بإصدار قاىوف الٍيئات العاهة ؛
وعمِ القاىوف رقـ  47لسىة  1978بإصدار قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة ؛
وعمِ القاىوف رقـ  43لسىة  1979بإصدار قاىوف ىظاـ اإلدارة الهحمية ؛
وعمِ التأشيرات العاهة الهرافقة لقاىوف ربط الهوازىة العاهة لمدولة وكذا التأشيرات
العاهة لمٍيئات االقتصادية لمسىة الهالية  2002 / 2001؛
وعمِ قرار رئيس الجهٍورية رقـ  246لسىة  1997بتولِ الدكتور  /هحهد زكِ أبو
عاهر لوزير الدولة لمتىهية اإلدارية ههارسة سمطات واختصاصات رئيس الجٍاز
الهركزى لمتىظيـ واإلدارة الهىصوص عميٍا فِ القاىوىيف رقهِ  118لسىة ، 1964
 47لسىة  1978وغيرٌها هف القواىيف والموائح ؛
وعمِ قرار رئيس الجهٍورية رقـ

 400لسىة  1999بتفويض الوزراء فِ بعض

اختصاصات رئيس الجهٍورية فِ قاىوف ىظاـ العاهميف الهدىييف بالدولة ؛
وعمِ قرار رئيس الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة رقـ

 134لسىة  1978بشأف

الهعايير الالزهة لترتيب الوظائؼ لمعاهميف الهدىييف بالدولة واألحكاـ التِ يقتضيٍا
تىفيذي وتعديالتً .
ق ػ ػػرر :
الهادة األولِ
ترفع الدرجات الهالية لهف يتقدـ بطمب كتابِ خالؿ ثالثيف يوهاً هف تاريخ ىشر ٌذا

القرار فِ الوقائع الهصرية هف العاهميف الهدىييف بالجٍاز اإلدارى لمدولة ووحدات
اإلدارة الهحمية والٍيئات العاهة والخدهية واالقتصادية الذيف أتهوا فِ الدرجة األولِ
حتِ  2002 / 4 / 30هددا ال تقؿ عف ست سىوات فِ إحدى الهجهوعات الىوعية
لموظائؼ التخصصية أو سبع سىوات فِ إحدى الهجهوعات الىوعية لموظائؼ الفىية
أو الهكتبية إلِ درجة هدير عاـ بهسهِ كبير باحثيف أو اخصائييف أو فىييف أو كبير
كتاب بحسب األحواؿ  ،ويستهروف فِ ههارسة ذات األعهاؿ والهسئوليات والواجبات
التِ كاىوا يهارسوىٍا وفؽ الق اررات والموائح والقواعد الهىظهة لٍا قبؿ رفع هف درجاتٍـ
 ،وذلؾ دوف اخالؿ بحؽ السمطة الهختصة فِ اسىاد اعهاؿ هحددة ألى هىٍـ وفقأ
لصالح العهؿ .
ويجرى تعييف العاهميف الهستوفيف لمهدة الهشار إليٍا بصفة شخصية باتباع القواعد
الهقررة قاىوىا فِ تمؾ الوظائؼ هتِ توافرت فيٍـ شروط شغمٍا  ،عمِ أف تمغِ
درجة الوظيفة بهجرد خموٌا هف شاغمٍا .
وفِ جهيع األحواؿ يكوف تعييف العاهميف بىاء عمِ ٌذا القرار فِ تاريخ هوحد ٌو 1
. 2002 / 5 /
الهادة الثاىية
تخفض الهدد الواردة فِ الهادة السابقة بالىسبة لشاغمِ الدرجة االولِ بهقدار سىتيف
لمحاصميف أثىاء الخدهة عمِ الدكتوراة  ،وسىة بالىسبة لمحاصميف عمِ الهاجستير ،
وذلؾ لهرة واحدة .
الهادة الثالثة
ال تخؿ أحكاـ ٌذا القرار بحؽ السمطة الهختصة فِ تحريؾ العاهؿ الهرقِ لمدرجة
األعمِ وفؽ أحكاـ ٌذا القرار  ،داخؿ التقسيهات الوظيفية فِ الدرجة األدىِ  ،هتِ
توافرت أسباب استحقاقٍا وفقأ لمق اررات الهىظهة لٍا .

الهادة الرابعة
ال يستفيد هف الرفع الهشار إليً العاهموف الذيف يقوـ بٍـ سبب قاىوىِ يجعمٍـ غير
صالحيف لمتعييف طبقاً ألحكاـ القاىوف رقـ

 47لسىة  1978و الموائح الخاصة

الهطبقة بشأىٍـ فِ . 2002 /4 / 30
الهادة الخاهسة

تمتزـ كؿ وحدة إدارية باعداد كشؼ هستقؿ تدوف فيً التكاليؼ الهالية الفعمية الهترتبة
عمِ الترقية حتِ  2002 / 6 / 30ويتضهف حصر درجات الوظائؼ التِ تـ
إلغاؤٌا  ،والوظائؼ األعمِ التِ تـ اىشاؤٌا  ،وحساب فروؽ التكاليؼ الفعمية
الهترتبة عمِ رفع الدرجات  ،وذلؾ بعد اجراء الترقية طبقاً لٍذي القواعد  ،عمِ أف

يوضح عدد الهستفيديف فِ كؿ درجة بكؿ

هجهوعة ىوعية  ،ويرسؿ ٌذا الكشؼ كهمحؽ لهشروع الهوازىة لمسىة الهالية 2002
 2003 /هع اعتبار ذلؾ تعديال حتهيا لذات السىة الهالية .
الهادة السادسة
تتولِ كؿ وحدة إدارية اتخاذ الالزـ ىحو الخصـ بالتكاليؼ الهترتبة عمِ تىفيذ ٌذا
القرار خصها عمِ هوازىتٍا عمِ أف يتـ تسوية ٌذي التكاليؼ حتِ 2002 / 6 / 30
بالخصـ عمِ االعتهاد اإلجهالِ الخاص تحت التوزيع وفقأ لمتأشير (  )13فقرة ( د )
هف التأشيرات العاهة لمهوازىة العاهة لمدولة  ،والهادة (  )8فقرة ( د ) هف التأشيرات
العاهة لمٍيئات االقتصادية .
الهادة السابعة

بهراعاة أحكاـ قرار رئيس الجهٍورية رقـ

 400لسىة  1999بتفويض الوزراء فِ

بعض اختصاصات رئيس الجهٍورية  ،يصدر السادة الوزراء كؿ فيها يخصً
الق اررات التىفيذية بالتعييف طبقاً لمقواعد السابقة عمِ ضوء ها ٌو ثابت بهمفات خدهة
العاهميف الهستوفيف لمهدد الهشار إليٍا بٍذا القرار .

الهادة الثاهىة
يىشر ٌذا القرار فِ الوقائع الهصرية .
صدر فِ 2002 / 4 / 9

لرار وزير انتًُيخ االداريخ رلى  218نطُخ
1998
ثشأٌ ترليخ جًيغ انًطتحميٍ نهترليخ يٍ
انؼبيهيٍ انًذَييٍ ثبنذونخ
وزير الدولة لمتىهية اإلدارية
بعد االطالع عمِ القاىوف رقـ

 47لسىة  1978إلصدار قاىوف ىظاـ العاهميف

الهدىييف بالدولة وتعديالتً ؛
وعمِ القاىوف رقـ  61لسىة  1963إلصدار قاىوف الٍيئات العاهة ؛
وعمِ التأشيرات العاهة الهرافقة لقاىوف ربط الهوازىة العاهة لمدولة وكذا التأشيرات
العاهة لمٍيئات االقتصادية لمسىة الهالية  1999 / 98؛
وعمِ قرار رئيس الجهٍورية رقـ  246لسىة  1997بتولِ الدكتور  /هحهد زكِ أبو
عاهر وزير الدولة لمتىهية اإلدارية ههارسة سمطات واختصاصات رئيس الجٍاز
الهركزى لمتىظيـ واإلدارة الهىصوص عميٍا فِ القاىوىيف رقهِ  118لسىة ، 1964
 47لسىة  1978وغيرٌها هف القواىيف والموائح ؛
وعمِ قرار رئيس الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة رقـ

 134لسىة  1978بشأف

الهعايير الالزهة لترتيب الوظائؼ لمعاهميف الهدىييف بالدولة واألحكاـ التِ يقتضيٍا
تىفيذي وتعديالتً ؛
وعمِ هوافقة وزير الهالية ؛
قرر
هادة 1
ترفع الدرجات الهالية لمحاهميف الهدىييف بالجٍاز اإلدارى لمدولة ووحدات اإلدارة
الهحمية والٍيئات العاهة الخدهية واالقتصادية الذ يف يتهرف فِ درجاتٍـ حتِ

31

ديسهبر  1998هددا ال تقؿ عف العدد الهحددة قريف كؿ درجة هف الدرجات التالية
إلِ الدرجات التِ تعموٌا .
_________________
الدرجة الهدة الهحددة

_________________
الثاىية

 6سىوات

الثالثة

 8سىوات

الرابعة

 5سىوات

الخاهسة

 5سىوات

السادسة

 5سىوات

_________________
وتجرى ترقية العاهميف الهستوفيف لمهدد الهشار إليٍا  -باتباع القواعد الهقررة قاىوىا -
إلِ وظائؼ هف درجات أعمِ واردة بجداوؿ ترتيب وظائؼ الوحدة الهعتهد هتِ
توافرت فيٍـ شروط شغمٍا .
وفِ حالة خمو جدوؿ ترتيب وظائؼ الوحدة هف وظيفة أعمِ يشغمٍا العاهؿ طبقا
لمهستويات الىهطية بهعايير ترتيب الوظائؼ ترفع درجة وظيفتً إلِ وظيفة هف
الدرجة األعمِ رسـ ترقيتً عميٍا .
وفِ جهيع األحواؿ تكوف ترقية العاهميف بىاء عمِ ٌذا القرار فِ تاريخ هوحد ٌو 1
. 1999 / 1 /
هادة 2
ال يستفيد هف الرفع الهشار إليً العاهميف الذيف يشغموف درجات ىٍاية هجهوعاتٍـ
الوظيفية طبقا لهعاير ترتيب الوظائؼ وطبقا لمقاىوف وكذلؾ العاهموف الذيف يقوـ بٍـ
سبب قاىوىِ يجعمٍـ غير صالحيف لمترقية طبقا ألحكاـ القاىوف رقـ  47لسىة 1978
و الموائح الخاصة الهطمقة بشأىٍـ فِ

 - 31 / 12 / 1998عمِ أف ٌـ رفع

درجاتٍـ إلِ الدرجات األعمِ اعتبا ار هف اليوـ التالِ لزواؿ الهاىع القاىوىِ لمترقية .
هادة 3
تخصـ فروؽ التكاليؼ الهترتبة عمِ رفع الدرجات وفقا ألحكاـ ٌذا القرار عمِ
االعتهاد الهدرج بالباب األوؿ  /أجور بالهوازىة تحت عىواف اعتهاد إجهالِ خاص

تحت التوزيع فيها عدا الٍيئات االقتصادية فيتـ خصـ فروؽ التكاليؼ عمِ االعتهاد
اإلجهالِ الخاص تحت التوزيع الهدرج بهوازىة كؿ ٌيئة  ،وذلؾ حتِ

/ 6 / 30

. 1999
وال يجوز عىد تطبيؽ أحكاـ ٌذا القرار الهساس بدرجات الوظائؼ الههولة والشاغرة
أو التِ تخمو اثىاء السىة والهحتفظ بٍا عمِ سبيؿ التذكار بهوازىة كؿ جٍة .
هادة 4
تصدر السمطة الهختصة ق اررات الترقية طبقا لمقواعد السابقة تحت هسئوليتٍا عمِ
ضوء ها ٌو ثابت لديٍا بهمفات خدهة العاهميف الهستوفيف الهادة الهشار إليٍا فِ
الهادة األولِ .
هادة 5
التخؿ أحكاـ ٌذا القرار بحؽ السمطة الهختصة فِ إجراء الترقيات  -هستقبال -
عمِ الدرجات الخالية الهحتفظ بٍا عمِ سبيؿ التذكار  ،وفقا لمقواعد القاىوىية الهقررة
.
ويخطر الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة بالدرجات الخالية الهحتفظ بٍا عمِ سبيؿ
التذكار التِ شغمت والدرجات إلِ خمت ىتيجة ٌذي الترقية  ،إلجراء التعديؿ الالزـ
عمِ ىهوذج استهارة الهوازىة رقـ (  ) 5وتعزيز الجٍة بفروؽ التكاليؼ الهالية لٍذي
الترقيات أف وجدت .
هادة 6
يوافِ كؿ هف الجٍاز الهركزى لمتىظيـ واإلدارة وو و ازرة الهالية فِ هيعاد غايتً آخر
يىاير سىة  1999بهمحؽ خاص لهشروع هوازىة الوحدة لمسىة الهالية 2000 / 99
بعد إجراء الترقية طبقا لٍذي القواعد عمِ أف يوضح عدد الهستىدات فِ كؿ درجة
بكؿ هجهوعة ىوعية وتدوف التكاليؼ الهالية الفعمية الهترتبة عمِ الترقية حتِ / 30
 ، 1999 / 6وكذا همحؽ بالتعديالت التِ طرأت عمِ ىهوذج استهارة الهوازىة رقـ (
 ) 5بكؿ درجة وعمِ هستوى كؿ هجهوعة ىوعية .

هادة 7
يىشر ٌذا القرار فِ الوقائع الهصرية  ،ويعهؿ هف تاريخ صدوري .
صدر فِ 1998 / 12 / 16
وزير الدولة لمتىهية اإلدارية
دكتور  /هحهد زكِ أبو عاهر
-----------

لبَىٌ رلى  101نطُخ 1987
ثتمرير ػالوح خبصخ نهؼبيهيٍ ثبنذونخ
( ])[1
وانمطبع انؼبو
ثبعْ اُشؼت
ثبعْ اُغٜٔٞس٣خ
هشس ٓغِظ اُشؼت اُوبٗ ٕٞا٥رٗ ٢ظٝ ،ٚهذ أطذسٗب:ٙ
(أُبدح األ)٠ُٝ
٘ٔ٣ؼ عٔ٤غ اُؼبِٓ ٖ٤ثبُذُٝخ ػالٝح خبطخ شٜش٣خ ث٘غجخ  ٖٓ %20األعش األعبع٢
ٌَُ ٓ٘ ْٜك ٢ربس٣خ اُؼَٔ ثٜزا اُوبٗ ،ٕٞأٝك ٢ربس٣خ اُزؼ ٖ٤٤ثبُ٘غجخ ُٖٔ ٣ؼ ٖ٤ثؼذ ٛزا
اُزبس٣خٝ ،ال رؼزجش ٛز ٙاُؼالٝح عضءا ٖٓ األعش األعبعُِ ٢ؼبَٓ.
(أُبدح اُضبٗ٤خ)
٣وظذ ثبُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُذُٝخ ك ٢رطج٤ن أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞاُؼبِٓ ٖ٤داخَ عٜٔٞس٣خ
ٓظش اُؼشث٤خ اُذائٔ ٕٞأُؤهزٝ ٕٞأُؼ ٕٞ٘٤ثٌٔبكآد شبِٓخ ثبُغٜبص اإلداسُِ ١ذُٝخ
أ ٝثٞؽذاد اإلداسح أُؾِ٤خ( ] )[2أ ٝثبُ٤ٜئبد ٝأُؤعغبد اُؼبٓخ أ ٝث٤ٜئبد ٝششًبد
اُوطبع اُؼبًّٝ ،زُي اُؼبِٓ ٕٞثبُذُٝخ اُز ٖ٣ر٘ظٔ ٚشئ ٕٞرٞظ٤ل ْٜهٞاٗ ٖ٤أُٞ ٝائؼ
خبطخ ٝر ٝٝأُ٘بطت اُؼبٓخ ٝاُشثؾ اُضبثذ.
(أُبدح اُضبُضخ)

( ])[3

ال ٣غٞص اُغٔغ ث ٖ٤اُؼالٝح اُخبطخ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُوبٗٝ ٕٞث ٖ٤اُض٣بدح
اُز ٢روشسد ـ إػزجبسًا ٖٓ أ ٚ٤ُٞ٣ ٍٝع٘خ  1987ـ ك ٢أُؼبػ أُغزؾن ُِؼبَٓ ػٖ
ٗلغ،ٚ
كئرا صادد هٔ٤خ اُؼالٝح ػِ ٠اُض٣بدح ك ٢أُؼبػ أد ٟإُ ٠اُؼبَٓ اُلشم ثٜٔ٘٤ب ٖٓ
اُغٜخ اُز٣ ٢ؼَٔ ثٜب.
(أُبدح اُشاثؼخ)
ال رخؼغ اُؼالٝح أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُوبٗ ٕٞأل٣خ ػشائت أ ٝسع.ّٞ
(أُبدح اُخبٓغخ)
٣ظذس ٝص٣ش أُبُ٤خ اُوشاساد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز ٛزا اُوبٗ. ٕٞ
(]) [1

الجريدة الرسهية ػ العدد  27ـ ؾرر (و) في 1986/7/6

(]) [2

استبدلت بعبارة "الحكـ الهحمي" عبارة "اإلدارة الهحمية" وفقا لمقاىوف رقـ  145لسىة 1988ػ الجريدة الرسهية

(]) [3

هستبدلة بالقاىوف رقـ 137لسىة  1988ػ الجريدة الرسهية ػ العدد  17في . 1988/4/28

العدد  23تابع أ في  9يوىيً سىة1988

(أُبدح اُغبدعخ)
٘٣شش ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ٣ٝ ،ؼَٔ ث ٚاػزجبسا ٖٓ أ ٚ٤ُٞ٣ ٍٝع٘خ 1987
٣جظْ ٛزا اُوبٗ ٕٞثخبرْ اُذُٝخ٘٣ٝ ،لز ًوبٗ ٖٓ ٕٞهٞاٜٗ٘٤ب.
(طذس ثشئبعخ اُغٜٔٞس٣خ ك 10 ٢ر ١اُوؼذح ع٘خ  ٚ٤ُٞ٣ 6( 1407ع٘خ )1987
ؽغ٘ٓ ٢جبسى

لبَىٌ رلى  123نطُخ 1989
ثتمرير ػالوح خبصخ نهؼبيهيٍ ثبنذونخ
(*)
وانمطبع انؼبو
باسـ الشعب

رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوىي اآلتي ىصً ،وقد أصدرىاي:

(الهادة األولِ)

يهىح جهيع العاهميف بالدولة عالوة خاصة شٍرية بىسبة  %15هف االجر األساسي لكؿ هىٍـ في
 ،1989/6/30أو في تاريخ التعييف بالىسبة لهيف يعيف بعد ٌذا التاريخ وال تعتبر ٌذي العالوة
جزء هف االجر األساسي لمعاهؿ.

(الهادة الثاىية)

يقصد بالعاهميف في الدولة في تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف العاهموف داخؿ جهٍورية هصر العربية

الدائهوف والهؤقتوف والهعيىوف بهكافآت شاهمة بالجٍاز االداري لمدولة أو بوحدات اإلدارة الهحمية
أو بالٍيئات والهؤسسات العاهة بٍيئات وشركات القطاع العاـ ،وكذلؾ العاهموف بالدولة الذيف
تىظـ شئوف توظيفٍـ قواىيف أو لوائح خاصة ،ذوو الهىاصب العاهة والربط الثابت.
(الهادة الثالثة)

ال يجوز الجهع بيف العالوة الخاصة بالهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف وبيف الزيادة التي تقررت

اعتبا ار هف أوؿ يوليو سىة  1989في الهعاش الهستحؽ لمعاهؿ عف ىفسً وذلؾ بهراعاة ها يأتي:
- 1

إذا كاىت سف العاهؿ اقؿ هف الستيف استحؽ العالوة الخاصة ،فإذا كاىت ٌذي العالوة

- 2

إذا كاىت سف العاهؿ ستيف سىة فأكثر استحؽ الزيادة في الهعاش ،فإذا كاىت الزيادة في

اقؿ هف الزيادة في الهعاش زيد الهعاش بهقدار الفرؽ بيىٍها.

الهعاش اقؿ هف العالوة أدى إليً الفرؽ بيىٍها هف الجٍة التي يعهؿ بٍا.
(الهادة الرابعة)

ال تخضع العالوة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف الية ضرائب أو رسوـ.
(الهادة الخاهسة)

يصدر وزير الهالية الق اررات الالزهة لتىفيذ ٌذا القاىوف.

(الهادة السادسة)

يىشر ٌذا القاىوف في الجريدة الرسهية ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف أوؿ يولية سىة 1989

(*)

الجريدة الرسهية ػ العدد  27في 1989/7/6

يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.

صدر برئاسة الجهٍورية في  25ذي القعدة سىة  29( 1409يوىية سىة )1989

لبَىٌ رلى  13نطُخ 1990
ثتمرير ػالوح خبصخ نهؼبيهيٍ ثبنذونخ
وانمطبع انؼبو(*)
باسـ الشعب

رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتي ىصً ،وقد أصدرىاي:

(الهادة األولِ)

يهىح جهيع العاهميف بالدولة عالوة خاصة شٍرية بىسبة  %15هف االجر األساسي لكؿ هىٍـ في
 ،1990/6/30أو في تاريخ التعييف بالىسبة لهف يعيف بعد ٌذا التاريخ وال تعتبر ٌذي العالوة
جزءا هف االجر األساسي لمعاهؿ.

(الهادة الثاىية)

يقصد بالعاهميف في الدولة في تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف العاهموف داخؿ جهٍورية هصر العربية

الدائهوف والهؤقتوف والهعيىوف بهكافآت شاهمة بالجٍاز االداري لمدولة أو بوحدات اإلدارة الهحمية
أو بالٍيئات والهؤسسات العاهة بٍيئات وشركات القطاع العاـ ،وكذلؾ العاهموف بالدولة الذيف
تىظـ شئوف توظيفٍـ قواىيف أو لوائح خاصة ،وذوو الهىاصب العاهة والربط الثابت.
(الهادة الثالثة)

ال يجوز الجهع بيف العالوة الخاصة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف وبيف الزيادة التي تقرر

اعتبار هف أوؿ يوليو سىة  1990في الهعاش الهستحؽ لمعاهؿ عف ىفسً وذلؾ بهراعاة ها يأتي:
- 1

إذا كاىت سف العاهؿ اقؿ هف الستيف استحؽ العالوة الخاصة ،فإذا كاىت ٌذي العالوة

- 2

إذا كاىت سف العاهؿ ستيف سىة فأكثر استحؽ الزيادة في الهعاش ،فإذا كاىت الزيادة في

اقؿ هف الزيادة في الهعاش زيد الهعاش بهقدار الفرؽ بيىٍها.

الهعاش اقؿ هف العالوة أدى إليً الفرؽ بيىٍها هف الجٍة التي يعهؿ بٍا.
(الهادة الرابعة)

ال تخضع العالوة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف الية ضرائب أو رسوـ.
(الهادة الخاهسة)

يصدر وزير الهالية الق اررات الالزهة لتىفيذ ٌذا القاىوف.

(الهادة السادسة)

يىشر ٌذا القاىوف في الجريدة الرسهية ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف أوؿ يولية سىة 1990

(*)

الجريدة الرسهية في  31هايو سىة  1990ػ العدد " 22تابع".

يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.

صدر برئاسة الجهٍورية في  7ذي القعدة سىة  31( 1410هايو سىة )1990

لبَىٌ رلى  13نطُخ 1991
ثتمرير ػالوح خبصخ نهؼبيهيٍ ثبنذونخ
وانمطبع انؼبو(*)
باسـ الشعب

رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتي ىصً ،وقد أصدرىاي:

(الهادة األولِ)

يهىح جهيع العاهميف بالدولة عالوة خاصة شٍرية بىسبة  %15هف االجر األساسي لكؿ هىٍـ في
 ،1991/5/31أو في تاريخ التعييف بالىسبة لهف يعيف بعد ٌذا التاريخ وال تعتبر ٌذي العالوة
جزءا هف االجر األساسي لمعاهؿ.

(الهادة الثاىية)

يقصد بالعاهميف في الدولة في تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف العاهموف داخؿ جهٍورية هصر العربية

الدائهوف والهؤقتوف والهعيىوف بهكافآت شاهمة بالجٍاز االداري لمدولة أو بوحدات اإلدارة الهحمية
أو بالٍيئات والهؤسسات العاهة بٍيئات وشركات القطاع العاـ ،وكذلؾ العاهموف بالدولة الذيف
تىظـ شئوف توظيفٍـ قواىيف أو لوائح خاصة ،وذوو الهىاصب العاهة والربط الثابت.
(الهادة الثالثة)

ال يجوز الجهع بيف العالوة الخاصة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف وبيف الزيادة التي تقرر

اعتبار هف أوؿ يوليو سىة  1991في الهعاش الهستحؽ لمعاهؿ عف ىفسً وذلؾ بهراعاة ها يأتي:
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إذا كاىت سف العاهؿ اقؿ هف الستيف استحؽ العالوة الخاصة ،فإذا كاىت ٌذي العالوة

- 2

إذا كاىت سف العاهؿ ستيف سىة فأكثر استحؽ الزيادة في الهعاش ،فإذا كاىت الزيادة في

اقؿ هف الزيادة في الهعاش زيد الهعاش بهقدار الفرؽ بيىٍها.

الهعاش اقؿ هف العالوة أدى إليً الفرؽ بيىٍها هف الجٍة التي يعهؿ بٍا.
(الهادة الرابعة)

ال تخضع العالوة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف الية ضرائب أو رسوـ.
(الهادة الخاهسة)

يصدر وزير الهالية الق اررات الالزهة لتىفيذ ٌذا القاىوف.

(الهادة السادسة)

يىشر ٌذا القاىوف في الجريدة الرسهية ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف أوؿ يولية سىة 1991

(*)

الجريدة الرسهية في  9هايو سىة  1991ػ العدد  19تابع "ب".

يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.

صدر برئاسة الجهٍورية في  24شواؿ سىة ٌ 1411ػ ( 9هايو سىة 1991ـ).
قاىوف رقـ  29لسىة 1992

بتقرير عالوة خاصة لمعاهميف بالدولة وضـ

(*)

باسـ الشعب

العالوات االضافية إلِ األجور االساسية

رئيس الجهٍورية
قرر هجمس الشعب القاىوف اآلتي ىصً ،وقد أصدرىاي؛

(الهادة األولِ)

يهىح جهيع العاهميف بالدولة عالوة خاصة شٍرية بىسبة  %20هف االجر األساسي لكؿ هىٍـ في

 ،1992/6/30أو في تاريخ التعييف بالىسبة لهف يعيف بعد ٌذا التاريخ وال تعتبر ٌذي العالوة جزء
هف االجر األساسي لمعاهؿ ،وال تخضع الية ضرائب أو رسوـ.

ويصدر وزير الهالية الق اررات الالزهة لتىفيذ أحكاـ ٌذي العالوة الخاصة.
(الهادة الثاىية)

يقصد بالعاهميف في الدولة في تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف العاهموف داخؿ جهٍورية هصر العربية

الدائهوف والهؤقتوف والهعيىوف بهكافآت شاهمة بالجٍاز االداري لمدولة أو بوحدات اإلدارة الهحمية

أو بالٍيئات والهؤسسات العاهة بٍيئات وشركات القطاع العاـ ،وكذلؾ العاهموف بالدولة الذيف
تىظـ شئوف توظيفٍـ قواىيف أو لوائح خاصة ،وذوو الهىاصب العاهة والربط الثابت.
(الهادة الثالثة)

ال يجوز الجهع بيف العالوة الخاصة الهىصوص عميٍا في ٌذا القاىوف وبيف الزيادة التي تقرر

اعتبار هف أوؿ يوليو سىة  1992في الهعاش الهستحؽ لمعاهؿ عف ىفسً وذلؾ بهراعاة ها يأتي:

- 1

إذا كاىت سف العاهؿ اقؿ هف الستيف استحؽ العالوة الخاصة ،فإذا كاىت ٌذي العالوة

اقؿ هف الزيادة في الهعاش زيد الهعاش بهقدار الفرؽ بيىٍها.

- 2

إذا كاىت سف العاهؿ ستيف سىة فأكثر استحؽ الزيادة في الهعاش ،فإذا كاىت الزيادة في

الهعاش اقؿ هف العالوة أدى إليً الفرؽ بيىٍها هف الجٍة التي يعهؿ بٍا.
(الهادة الرابعة)

(*)

الجريدة الرسهية في الو يوىية سىة  1992ػ العدد ( 22هكرر ب)

تضـ إلِ االجور األساسية لمخاضعيف ألحكاـ ٌذا القاىوف العالوات الخاصة الهقررة بالقواىيف

التالية هف التاريخ الهحدد قريف كؿ هىٍا ولو تجاوز العاهؿ بٍا ىٍاية ربط الدرجة أو الهربوط
الثابت الهقرر لوظيفتً أو هىصبً.

ػ العالوة الهقررة بالقاىوف رقـ  101لسىة  1987اعتبار هف أوؿ يوليو سىة ،1992
ػ العالوة الهقررة بالقاىوف رقـ  149لسىة  1988اعتبار هف أوؿ يوليو سىة ،1993
ػ العالوة الهقررة بالقاىوف رقـ  123لسىة  1989اعتبار هف أوؿ يوليو سىة ،1994
ػ العالوة الهقررة بالقاىوف رقـ  13لسىة  1990اعتبار هف أوؿ يوليو سىة ،1995
ػ العالوة الهقررة بالقاىوف رقـ  13لسىة  1991اعتبار هف أوؿ يوليو سىة ،1996
ػ العالوة الهقررة بٍذا القاىوف اعتبا ار هف أوؿ يوليو سىة ،1997

وال يترتب عمِ الضـ وفقا لمفقرة السابقة حرهاف العاهؿ هف الحصوؿ عمِ العالوات الدورية أو

االضافية أو التشجيعية طبقا لالحكاـ الهىظهة لٍا في القواىيف أو الموائح وذلؾ بافتراض عدـ ضـ

العالوات الخاصة الهشار إليٍا.

وال يخضع ها يضـ هف العالوات الخاصة إلِ االجور األساسية الية ضرائب أو رسوـ ويعاهؿ
بذات الهعاهمة الهقررة في الفقرات الثالثة السابقة هف يعيف اعتبار هف أوؿ يوليو سىة .1992
(الهادة الخاهسة)

ال تخضع لمضرائب والرسوـ العالوة الخاصة التي تقرر لمعاهميف بالقطاع الخاص اعتبار هف أوؿ

يوليو سىة  1992وبها ال يجاوز  %20هف االجر األساسي لمعاهؿ في .1992/6/30
(الهادة السادسة)

يىشر ٌذا القاىوف في الجريدة الرسهية ،ويعهؿ بً اعتبار هف أوؿ يوليو 1992
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا.

صدر برئاسة الجهٍورية في  29هف ذي القعدة سىة ٌ1412ػ (الهوافؽ أوؿ يوىيً سىة .)1992

حسىي هبارؾ

لبَىٌ رلى  149نطُخ 1988
ثتمرير ػالوح خبصخ نهؼبيهيٍ ثبنذونخ
وانمطبع انؼبو ( ])[1
ثبعْ اُغٜٔٞس٣خ
هشس ٓغِظ اُشؼت اُوبٗ ٕٞا٥رٗ ٢ظٝ ،ٚهذ أطذسٗب:ٙ
(أُبدح األ)٠ُٝ
٘ٔ٣ؼ عٔ٤غ اُؼبِٓ ٖ٤ثبُذُٝخ ػالٝح خبطخ شٜش٣خ ث٘غجخ  ٖٓ %15األعش األعبع٢
ٌَُ ٓ٘ ْٜك ،1988 /6/30 ٢أ ٝك ٢ربس٣خ اُزؼ ٖ٤٤ثبُ٘غجخ ُٖٔ ٣ؼ ٖ٤ثؼذ ٛزا اُزبس٣خ،
ٝال رؼزجش ٛزا اُؼالٝح عضءا ٖٓ األعش األعبعُِ ٢ؼبَٓ.
(أُبدح اُضبٗ٤خ)
٣وظذ ثبُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُذُٝخ ك ٢رطج٤ن أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞاُؼبِٓ ٕٞداخَ
عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ اُذائٔٝ ٕٞأُؤهزٝ ٕٞأُؼ ٕٞ٘٤ثٌٔبكآد شبِٓخ ،ثبُغٜبص
اإلداسُِ ١ذُٝخ أ ٝثٞؽذاد اإلداسح أُؾِ٤خ أ ٝثبُ٤ٜئبد ٝأُؤعغبد اُؼبٓخ أ ٝث٤ٜئبد
ٝششًبد اُوطبع اُؼبًّٝ ،زُي اُؼبِٓ ٕٞثبُذُٝخ اُز ٖ٣ر٘ظْ شئ ٕٞرٞظ٤ل ْٜهٞاٗ ٖ٤أٝ
ُٞائؼ خبطخ ٝر ١ٝأُ٘بطت اُؼبٓخ ٝاُشثؾ اُضبثذ.
(أُبدح اُضبُضخ)
ال ٣غٞص اُغٔغ ث ٖ٤اُؼالٝح أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُوبٗٝ ٕٞث ٖ٤اُض٣بدح اُز٢
روشسد اػزجبسا ٖٓ أ 1988 ٚ٤ُٞ٣ ٍٝك ٢أُؼبػ أُغزؾن ُِؼبَٓ ػٖ ٗلغٝ ٚرُي
ثٔشاػبح ٓب ٣ؤر:٢
 - 1إرا ًبٗذ ٖٓ عٖ اُؼبَٓ اهَ ٖٓ اُغز ٖ٤اعزؾون اُؼالٝح اُخبطخ .كئرا ًبٗذ
ٛز ٙاُؼالٝح أهَ ٖٓ اُض٣بدح ك ٢أُؼبػ ص٣ذ أُؼبػ ثٔوذاس اُلشم ثٜٔ٘٤ب.
 - 2إرا ًبٕ عٖ اُؼبَٓ عز ٖ٤ع٘خ كؤًضش اعزؾن اُض٣بدح ك ٢أُؼبػ ،كئرا ًبٗذ
اُض٣بدح ك ٢أُؼبػ أهَ ٖٓ اُؼالٝح أد ٟإُ ٚ٤اُلشم ثٜٔ٘٤ب ٖٓ اُغٜخ اُز٣ ٢ؼَٔ
ثٜب.
(أُبدح اُشاثؼخ)
ال رخؼغ اُؼالٝح أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُوبٗ ٕٞأل٣خ ػشائت أ ٝسع.ّٞ
(أُبدح اُخبٓغخ)
٣ظذس ٝص٣ش أُبُ٤خ اُوشاساد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
(أُبدح اُغبدعخ)
٘٣شش ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ٣ٝ ،ؼَٔ ث ٚاػزجبسا ٖٓ أ ٚ٤ُٞ٣ ٍٝع٘خ 1988
(]) [1

الجريدة الرسهية ػ العدد ( 25هكرر) في 1988/6/26

٣جظْ ٛزا اُوبٗ ٕٞثخبرْ اُذُٝخ٘٣ٝ ،لز ًوبٗ ٖٓ ٕٞهٞاٜٗ٘٤ب.
طذس ثشئبعخ اُغٜٔٞس٣خ ك 9 ٢ر ١اُوؼذح ع٘خ  ٚ٤ٗٞ٣ 23 ( 1408ع٘خ )1988
ؽغ٘ٓ ٢جبسى

لبَىٌ رلى  149نطُخ 2002
ثًُح انؼبيهيٍ ثبنذونخ ػالوح خبصخ
باسـ الشعب
رئيس الجهٍورية
ق ػ ػػرر هجمػس الػشعب القاىوف اآلتػِ ىصػً  ،وقػد أصػدرىاي :
الهادة األولِ
يهىع جهيع العاهميف بالدولة عالوة خاصة شٍرية بىسبة (

 ) % 10هف األجر

االساسِ لكؿ هىٍـ فِ  2002 / 6 / 30أو فِ تاريخ التعييف بالىسبة لهف يعيف
بعد ٌذا التاريخ  ،وال تعتبر ٌذي العالوة جزءا هف األجر االساسِ لمعاهؿ  ،وال
تخضع ألية ضرائب أو رسوـ ويصدر وزير الهالية الق اررات الالزهة لتىفيذ أحكاـ ٌذي
العالوة الخاصة .
الهادة الثاىية
يقصد بالعاهميف بالدولة فِ تطبيؽ أحكاـ ٌذا القاىوف العاهموف داخؿ جهٍورية هصر
العربية الدائهوف والهؤقتوف بهكافآت شاهمة بالجٍاز اإلدارى لمدولة  ،أو بوحدات
اإلدارة الهحمية  ،أو بالٍيئات العاهة  ،او بالهؤسسات العاهة  ،أو بشركات القطاع
العاـ  ،أو بشركات قطاع األعهاؿ العاـ  ،وكذلؾ العاهموف بالدولة الذيف تىظـ شئوف
توظفٍـ قواىيف أو لوائح خاصة  ،وذوو الهىاصب العاهة والربط الثابت .
الهادة الثالثة

ال يجوز الجهع بيف العالوة الخاصة الهىصوص عميٍا فِ ٌذا القاىوف وبيف الزيادة
التِ تتقرر اعتبا ار هف أوؿ يوليو سىة  2002فِ الهعاش الهستحؽ لمعاهؿ عف ىفسً
.
وذلؾ بهراعاة ها يأتِ :
 -1إذا كاىت سف العاهؿ أقؿ هف الستيف استحؽ العالوة الخاصة  ،فإذا كاىت ٌذا
العالوة اقؿ هف الزيادة فِ الهعاش زيد الهعاش بهقدار الفرؽ بيىٍها .
 -2إذا كاىت سف العاهؿ ستيف سىة فأكثر استحؽ الزيادة فِ الهعاش  ،فإذا كاىت
الزيادة فِ الهعاش أقؿ هف العالوة أدى إليً الفرؽ بيىٍها هف الجٍة التِ يعهؿ بٍا .
الهادة الرابعة
تضـ العالوة الخاصة الهقررة بٍذا القاىوف إلِ األجور األساسية لمخاضعيف ألحكاهً
اعتبار  ،هف أوؿ يوليو سىة  2007ولو تجاوز بٍا العاهؿ ىٍاية ربط الدرجة أو
الهربوط الثابت الهقرر لوظيفتً أو هىصبً  ،وال يترتب عمِ الضـ حرهاف العاهؿ هف
الحصوؿ عمِ العالوات الدورية أو اإلضافية أو التشجيعية أو عالوات الترقية طبقاً

لألحكاـ الهىظهة لٍا فِ القواىيف أو الموائح  ،وذلؾ بافتراض عدتـ ضـ ٌذي العالوة .

وال تخضع العالوة الهضهوهة ألية ضرائب أو رسوـ  ،ويعاهؿ بذات الهعاهمة الهقررة
بٍذي الهادة هف يعيف اعتبا ار هف أوؿ يوليو سىة . 2002
الهادة الخاهسة
ال تخضع لمضرائب الرسوـ العالوة الخاصة التِ تقرر لمعاهميف بالقطاع الخاص
اعتبا ار هف أوؿ يوليو سىة  2002وبها ال يجاوز (  ) % 10هف األجر االساسِ
لمعاهؿ فِ . 2002 / 6 / 30
الهادة السادسة

يىشر ٌذا القاىوف فِ الجريدة الرسهية  ،ويعهؿ بً اعتبا ار هف أوؿ يوليو سىة 2002
.
يبصـ ٌذا القاىوف بخاتـ الدولة  ،ويىفذ كقاىوف هف قواىيىٍا .
صدر برئاسة الجهٍورية فِ  2ربيع اآلخر سىة ٌ 1423ػ .
( الهوافؽ  13يوىيً سىة  2002ـ ) .
حسىِ هبارؾ

1995

23

باسن لشع
ئي
ق

لجهٍَ ية
هجم

لها

لقاىَو آلتِ ىصً َ ،ق ص ىاي :

لشع

ألَلِ
 % 10هو ألج

يهىح جهيع لعاهميو بال َلة عالَ خاصة شٍ ية بىسبة
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لهستح لمعاهؿ عو ىفسً ،

َ ل به عا ها يأتِ :
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كاو سو لعاهؿ قؿ هو لستيو ستح
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لقاىَو آلتِ ىصً َ ،ق ص ىاي :

لشع

ألَلِ
 % 20هو ألج

يهىح جهيع لعاهميو بال َلة عالَ خاصة شٍ ية بىسبة

ألساسِ لكؿ هىٍن فِ  َ ، 1992/6/30فِ تا يخ لتعييو بالىسبة لهو يعيو بع
ٌ

لتا يخ  َ ،ال تعتب ٌ ي لعالَ ج

تخضع ألية ض ئ
َ يص
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لهالية لق

لال هة لتىفي حكان ٌ ي لعالَ لخاصة .

لثاىية
حكان ٌ

لقاىَو لعاهمَو خؿ جهٍَ ية

لع بية ل ئهَو َ له قتَو َ لهعيىَو بهكافآ

لم َلة َ بَح
بش كا

هو ألج

َ سَن.

يقص بالعاهميو بال َلة فِ ت بي
هص

ألساسِ لمعاهؿ  َ ،ال

لق ا
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إل
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