
  قانون

  لعاملين المدنيين بالدولةا

  ١٩٧٨ لسنة٤٧رقم  القانون

  الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة

  والئحته التنفيذية، والمعدل

  ٢٠٠٠ لسنة٥٠٤بالقانون رقم

  ١٩٧٨ لسنة٤٧القانون رقم 

  لعاملين المدنيين بالدولة ابنظام

   ب تابع في٢٩العدد

  ١٩٧٨ يوليو سنة ٢٠

، ٨٣لسنة١١٥، ٨٣لسنة٣١، ٨٣لسنة١١٧، ٨١لسنة١٠٨، ٨٠ لسنة١٣٦ًمعدال بالقوانين أرقام 

  .م١٩٩١لسنة٢١٩

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية

  :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه

  يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة: المادة األولى

 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة كما يلغى كل نـص ١٩٧١سنة ل٥٨يلغى القانون رقم: المادة الثانية

  .يخالف أحكام القانون المرفق

  .م١٨٧٨ًينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة : المادة الثالثة

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  .م١٩٧٨ من يوليو سنة١٨ -هـ١٣٩٨ من شعبان ١٣هورية في صدر برياسة الجم

  أنور السادات

  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

   في األحكام العامة-الباب األول

يعمل في المسائل المتعلقـة بنظامـك العـامليين المـدنيين بالدولـة ألحكـام الـواردة بهـذا القـانون وتـسرى : ١مادة

  :أحكامه على

  .وزارات الحكومة ومصالحها واألجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحليالعاملين ب-١

 العـــاملين بالهيئـــات العامـــة فيمـــا لـــم تـــنص عليـــه اللـــوائح الخاصـــة بهـــم، وال تـــسرى هـــذه األحكـــام علـــى -٢

  .راتوالقراالعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين 

  .ًويعتبر عامال في تطبيق أحكام هذه القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده



  :ويقصد... في تطبيق أحكام هذه القانون: ٢مادة

  :بالوحدة-١

  .كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة) أ(

  ).ًحالياباإلدارة المحلية (كل وحدة من وحدات الحكم المحلي ) ب(

  .الهيئة العامة) جـ(

   السلطة المختصة-٢

  .الوزير المختص) أ(

  .المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي) ب(

  .رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص) جـ(

معدلة : (تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة وعضوية: ٢مادة

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥لقانون رقم با

  .رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة •

 .رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة •

 .رئيس اإلدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة •

 .اره وزير الماليةوكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يخت •

  :وتختص هذه اللجنة بما يأتي

وضع مـشروع الالئحـة التنفيذيـة للقـانون، علـى أن تـصدر هـذه الالئحـة بقـرار مـن الـوزير المخـتص  - ١

  ).انظر الالئحة آخر الكتاب(بالتنمية اإلدارية، 

 .وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون - ٢

يمــات التــى تكمــل تنفيــذ الفتــاوى الــصادرة مــن مجلــس الدولــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحكــام وضــع التعل - ٣

هــذا القنــون والئحتــه التنفيذيــة وغيــره مــن القــوانين والقــرارات التنظيميــة الــصادرة فــي شــأن العــاملين 

 .الخاضعين ألحكام هذا القانون

 .مباشرة االختصاصات األخرى الواردة في هذا القانون - ٤

  .ير المختص بالتنمية اإلدارية قرارات وتعليمات اللجنةويعتمد الوز

ويكون لهذه اللجنة أمانة فنيـة يـصدر بتـشكيلها وبنظـام العمـل بهـا قـرار مـن رئـيس الجهـاز المركـزى للتنظـيم 

  .واإلدارة

وتضع اللجنة الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل بها، وتنشر قـرارات وتعليمـات 

  .أبحاث وتوجيهات في نشرة ربع سنوية وتحدد هذه الالئحة تنظيم وتمويل توزيعهاو



تشكل في كـل وحـدة بقـرار مـن الـسلطة المختـصة لجنـة أو أكثـر لـشئون العـاملين وتتكـون مـن ثالثـة : ٤مادة

أعــضاء علــى األقــل علــى أن يكــون مــن بيــنهم واحــد مــن أعــضاء اللجنــة التنفيذيــة إن وجــدت يختــاره مجلــس 

  . اللجنة النقابيةةإدار

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة مـن رئيـسها أو مـن رئـيس الوحـدة وتكـون قراراتهـا بأغلبيـة اآلراء فـإذا تـساوت 

  .ويرجح الجانب الذى منه الرئيس

ًوترسل اللجنة اقتراحاتها إلى الـسلطة المختـصة خـالل أسـبوع العتمادهـا، فـإذا لـم تعتمـدها ولـم تبـد اعتراضـا 
ًالثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أمـا إذا اعترضـت علـى اقتراحـات اللجنـة كلهـا أو عليها خالل ث

بعضها فيتعين أن تبدى كتابة األسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه علـى ضـوء 

رأيهــا اعتبــر رأى للبــت فيــه، فــإذا انقــضى هــذا األجــل دون أن تبــدى اللجنــة ًهــذه األســباب وتحــدد لهــا أجــال 

ًالــسلطة المختــصة ناقــذا أمــا إذا تمــسكت اللجنــة برأيهــا خــالل األجــل المحــدد ترســل اقتراحاتهــا إلــى الــسلطة 
  .ًالمختصة التخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا

ملين شـــاغلى وتخـــتص اللجنـــة بـــالنظر فـــى تعيـــين ونقـــل وترقيـــة ومـــنح العـــالوات الدوريـــة والتـــشجيعية للعـــا

  .الوظائف الدرجة األولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة منهم

كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضة عليها من موضوعات ويتـولى أعمـال األمانـة الفنيـة 

  .لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود

  :١٩٨٣ لسنة١١٥ون رقم بالقانمعدلة 

تعلن القرارات التى تصدر في شئون العاملين في نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعهـا علـى الجهـات : ٥مادة

  .المختصة وتعليقها في لوحة اإلعالنات قرار من السلطة المختصة

كــام هــذا ًيخــتص مجلــس الدولــة دون غيــره بإبــداء الــرأى مــسببا فيمــا تطلقــه الوحــدات الخاضــعة ألح: ٦مــادة

ًالقانون متعلقا بتطبيـق أحكامـه ولوائحـه التنفيذيـة عـن طريـق إدارة الفتـوى المختـصة، وذلـك خـالل شـهر مـن 
  .تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

  .يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميالدي: ٧مادة

  ة الوظيفية وانتهائها في العالق–الباب الثاني 

   في الوظائف-الفصل األول

ًتــضع كــل وحــدة هــيكال تنظيميــا لهــا يعتمــد مــن الــسلطة المختــصة بعــد أخــذ رأي الجهــاز المركــزى : ٨مــادة ً
ٕللتنظيم واإلدارة، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وادارات مركزية أو مديريات بما يتناسـب واألنـشطة 

  . ومجاالت العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديريةالرئيسية لكل وحدة وحجم

  :١٩٨٢ لسنة١١٧معدلة بالقانون رقم

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحـدة لوكيـل الـوزارة ال تقابلهـا درجـة ماليـة ويعـاون وكيـل الـوزارة الـوزير : مكرر٨مادة

  .في مباشرة اختصاصاته



  .دة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازةويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للم

  :١٩٨٢ لسنة١١٧مضافة بالقانون رقم

  .ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية

ًوتـــضع  كـــل وحـــدة جـــدوال للوظـــائف مرفقـــا بـــه بطاقـــات وصـــف كـــل وظيفـــة وتحديـــد واجباتهـــا ومـــسئولياتها  ً
راطات الالزم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمهـا بإحـدى واالشت

  .الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة) ١(الدرجات المبينة بالجدول رقم

ر مـن رئـيس الجهـاز ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقيـيم الوظـائف بقـرا

  .المركزى للتنظيم واإلدارة

يــــصدر رئــــيس الجهــــاز المركــــزى للتنظــــيم واإلدارة القــــرارات المتــــضمنة للمعــــايير الالزمــــة لترتيــــب : ٩مــــادة

الوظــائف واألحكــام التــى يقتــضيها تنفيــذه ويــدخل ضــمن ذلــك الحــد األدنــى للخبــرة المطلوبــة لــشغل الوظيفــة 

  .األدنى مباشرة

ً حالـــة الـــضرورة القـــصوى تبعـــا لمقتـــضيات العمـــل الملحـــة فـــي بعـــض الوحـــدات وجـــود يجـــوز فـــي: ١٠مـــادة
تقـسيمات وظيفيـة فــي الدرجـة الماليـة الواحــدة يتحـرك بينهـا العــالم دون أن يترتـب علـى ذلــك ميـزة ماديـة قبــل 

  .االرتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية األعلى

كة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحر

  .طلب السلطة المختصة

تقـــسم وظـــائف الوحـــدات التـــى تخـــضع ألحكـــام هـــذا القـــانون إلـــى مجموعـــات نوعيـــة وتعتبـــر كـــل : ١١مـــادة

  .مجموعة وحدة متميزة في حال التعيين والترقية والنقل والندب

 الترقيـــــة أو النقـــــل أو النـــــدب بمراعـــــاة اســـــتيفاء يكـــــون شـــــغل الوظـــــائف عـــــن طريـــــق التعيـــــين أو: ١٢مـــــادة

  .االشتراطات الالزمة

يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في األحوال المبينة في القانون وفي الحالـة التـى تـسرى : ١٣مادة

  .على العامل المعين أحكاما لوظيفة الدائمة

قومـــون بأعمـــال مؤقتـــة عارضـــة أو يوضـــع نظـــام لتوظيـــف الخبـــراء الـــوطنيين واألجانـــب ولمـــن ي: ١٤مـــادة

موسمية وللعاملين المتدرجين، وذلـك بقـرار مـن الـوزير المخـتص بالتنميـة اإلداريـة يـصدر بنـاء علـى عـرض 

  .لجنة شئون الخدمة المدنية

  : قرارات بهذا الصدد مرفقة بالكتاب٤صدرت 

   في التعيين في الوظائف-الفصل الثانى

  .ى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدةيكون التعيين ابتداء في أدن: ١٥مادة

  -:١٩٨٣ لسنة١١٥معدل بالقانون رقم



مـــن العـــدد % ١٠ويجـــوز التعيـــين فـــي غيـــر هـــذه الوظـــائف ســـواء فـــي داخـــل الوحـــدة أو خارجهـــا فـــي حـــدود

ًالمطلــوب شــغله مــن وظــائف كــل درجــة، وذلــك طبقــا للقواعــد والــشروط التــى تــضعها لجنــة شــئون الخدمــة 
المدنيــة، وتعتبــر الوظــائف الــشاغرة فــي كــل درجــة بالمجموعــة النوعيــة وحــدة واحــدة علــى مــدار الــسنة، فــإذا 

  .كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد

  .ونستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا

  .رئيس الجمهوريةيكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من : ١٦مادة

  .ويكون التعيين في الوظائف األخرى بقرار من السلطة المختصة

تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيـين فيهـا بقـرار مـن الـسلطة المختـصة فـي : ١٧مادة

  .صحيفتين يوميتين على األقل، ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها

  .لسلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحانوتحدد ا

يكون التعيين في الوظـائف التـى تـشغل بامتحـان بحـسب األسـبقية الـواردة بالترتيـب النهـائي لنتـائج : ١٨مادة

ًفاألقدام تخرجا فإن تساويا تقدم اًاالمتحان وعند التساوي في الترتيب يعين األعلى مؤهال    .ًألكبر سناً

وتــسقط حقــوق مــن لــم يدركــه الــدور للتعيــين بمــضى ســنة مــن تــاريخ إعــالن نتيجــة االمتحــان ويجــوز التعيــين 

من القـوائم التـى مـضى عليهـا أكثـر مـن سـنة إذا لـم توجـد قـوائم أخـرى صـالحة للترشـيح منهـان وذلـك خـالل 

  .الستة أشهر التالية النقضاء السنة

  : تشغل بدون امتحان على الوجه اآلتيويكون التعيين في الوظائف التى

ًإذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل -١
األعلـــى وعنـــد التـــساويب فـــي المؤهـــل تكـــون األولويـــة لألعلـــى فـــي مرتبـــة الحـــصول علـــى الـــشهادة الدراســـية 

ًفاألقدام تخرجا فاألكبر سنا ً.  

  .ًفإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة -٢

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فـي العمليـات الحربيـة الـذين : ١٩مادة

كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فـي هـذه الوظـائف أزواج . تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها

ًء المــصابين أو أحــد أوالدهــم إحــدى أخــوتهم القــائمين بإعــالتهم وذلــك فــي حالــة عجــزهم عجــزا تامــا أو هــؤال ً
  .وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك األمر بالنسبة للشهداء

  :فئيشترط فيمن يعين في إحدى الوظا: ٢٠مادة

ل العربيــة التــى تعامــل جمهوريــة مــصر ًعــا بالجنــسية المــصرية أو جنــسية إحــدى الــدوتأن يكــون متم - ١

  .العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ٢



أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة فــي إحــدى الجــرائم المنــصوص عليهــا فــي القــوانين  - ٣

مانـة مـا لـم يكـن قـد رد  إليـه الخاصة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة أو فـي جريمـة مخلفـة بالـشرف أو األ

 .اعتباره

  .ًومع ذلك فإذا كان الحكم مشموال بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة

ٕواذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فال يحول دون التعيـين إال إذا قـدرت لجنـة شـئون العـامليين بقـرار مـسبب 

  .واقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العملالمن واقع أسباب الحكم وظروف 

أال يكون قد سبق فصله من الخدمـة بقـرار أو حكـم تـأديبي نهـائي مـا لـم تمـض علـى صـدروه أربـع  - ٤

  .سنوات على األقل

 .ًأن يكون مستوفيا الشتراطات شغل الوظيفة - ٥

خـــتص، وذلـــك فيمـــا عـــدا العـــاملين أن تثبـــت لياقتـــه الـــصحية للوظيفـــة بمعرفـــة المجلـــس الطبـــي الم - ٦

 .المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اإلعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين

 .أن يختار االمتحان المقرر لشغل الوظيفة - ٧

 .أال يقل السن عن ست عشرة سنة - ٨

 .ًأن يكون ملما بالقراءة والكتابة - ٩

نحهـا الجامعـات والمعاهـد والمـدارس األجنبيـة يـصدر بمعادلتهـا المؤهالت العلمية األجنبية التـى تم: ٢١مادة

ًبالمؤهالت الوطنيـة أو بتقييمهـا علميـا إذا لـم تكـن لهـا نظـائر مـن المـؤهالت الوطنيـة قـرار مـن وزيـر التعلـيم 
المختص أو من وزير شـئون األزهـر حـسب األحـوال بنـاء علـى اقتـراح لجنـة تـشكل لهـذا الغـرض تمثـل فيهـا 

م واإلدارة العامـــة للبعثـــات والجهـــاز المركـــزى للتنظـــيم واإلدارة والكليـــات والمعاهـــد التـــى فيهـــا نـــوع وزارة التعلـــي

  .ًالدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا

  .كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهالت التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية

معينـــون ألول مـــرة تحـــت االختيـــار لمـــدة ســـتة أشـــهر مـــن تـــاريخ تـــسلمهم العمـــل، وتقـــرر يوضـــع ال: ٢٢مـــادة

صالحيتهم خالل مدة االختبار فإذا ثبت عدم صالحيتهم أنهيت خدمتهم، إال إذا رأت لجنـة شـئون العـاملين 

  .نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديد

ثبوت صالحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الـذي تتيحـه لـه الوحـدة ويشترط في جميع األحوال ل

التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة التدريب التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخـرجيين عـن طريـق وزارة 

  .القوى العاملة والتدريب

خـرى التـى ال يوضـع شـاغلوها وتحدد لجنة شئون العاملين بناء على عرض السلطة المختـصة الوظـائف األ

  .تحت االختبار، ويستثنى من األحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم(



 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فـي ١٧استثناء من حكم المادة: ٢٣مادة

 الوحـــدة أو فـــي وحـــدة أخـــرى بـــذات أجـــره األصـــلى الـــذى كـــان يتقاضـــاه مـــع وظيفـــة أخـــرى مماثلـــة فـــي ذات

االحتفاظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته التى يعاد التعيـين عليهـا، علـى أال يكـون التقريـر األخيـر المقـدم 

  .عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف

اشـتمل قـرار التعيـين علـى أكثـر مـن عامـل تعتبر األقدمية في الوظيفة مـن تـاريخ التعيـين فيمـا إذا : ٢٤مادة

  :اعتبرت األقدمية كما يلي

ًإذا كان التعيين ألول مرة اعتبرت األقدمية بين المعينين بحسب األسـبقية فـي أولويـة التعيـين طبقـا  - ١
  . من هذا القانون١٨لما ورد في المادة

 .لوظيفة السابقةًإذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الترقية على أساس األقدمية في ا - ٢

إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى فـي نفـس درجتـه أو فـي درجـة أخـرى تحـسب  - ٣

 .أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه

) ١(ًيــستحق العامــل عنــد التعيــين بدايــة األجــل المقــرر لدرجــة الوظيفــة طبقــا لجــدول األجــور رقــم : ٢٥مــادة

  .المرفق لهذا القانون

ًيستحق العامل أجره اعتبـارا مـن تـاريخ تـسلمه العمـل، مـا لـم يكـن مـستبقى بـالقوات المـسلحة فيـستحق أجـره و
  .من تاريخ تعيينه

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو فـي درجـة أخـرى 

ن يزيد عن بدايـة األجـر المقـرر لوظيفـة المعـين احتفظ باألجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كا

  .عليها بشرط أال يجاوز نهايته وأن يكون مدة خدمته متصلة

ويــسرى هــذا القــانون علــى العــاملين الــسابقيين بالوحــدات االقتــصادية والعــاملين المعينــين بــنظم خاصــة الــذى 

  .يعاد تعيينهم في الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون

  .سرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمةكما ي

 مـن القـانون يجـوز للـسلطة المختـصة ١٨ من الفقرة الثالثة من المادة١مع مراعاة حكم البند : مكرر٢٥مادة

 بالوحـدات تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمـة علـى مـؤهالت أعلـى الزمـة لـشغل الوظـائف الخاليـة

الالزمـــة لـــشغل هـــذه الوظـــائف وفقـــاص لجـــددول التوصـــيف التـــى يعملـــون بهـــا متـــى تـــوافرت فـــيهم الـــشروط 

  .والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطى اإلعالن واالمتحان الالزمين لشغل هذه الوظائف

وظيفــة المعــين عليهــا ولعــاوة مــن ًويمــنح العامــل الــذى يعــين وفقــا ألحكــام الفقــرة الــسابقة أول مربــوط درجــة ال

ٕعالواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هـذه العـالوة أيهمـا أكبـر حتـى وان تجـاوز نهايـة مربـوط دردة الوظيفـة  ً
  .المعين عليها، وتمنح هذه العالوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل األعلى الذى حصل عليه

  )١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (



يجــوز لــرئيس الجمهوريــة فــي الحــاالت التــى يقــدرها أن يقــرر االحتفــاظ لمــن يعــين بوظيفــة أخــرى : ٢٦مــادة

بــاألجر والبــدالت التــى كــان يتقاضــها قبــل التعيــين بهــا ولــو تجــاوز نهايــة األجــر والبــدالت المقــررة للوظيفــة 

  .الجديدة

ل مـــن إحـــدى وحـــدات لـــرئيس مجلـــس الـــوزراء أن يقـــرر االحتفـــاظ بـــصفة شخـــصية لمـــن ينقـــ: مكـــرر٢٦مـــادة

القطــاع العــام علــى إحــدى الوحــدات الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون بمتوســط مــا كــان يتقاضــها فــي الــسنتين 

  .األخيرتين قبل النقل من بدالت وأيا مزايا مالية أخرى

  ).م١٩٨١ لسنة١٠٨مضافة بالقانون رقم(

زايـا ماليـة أكبـر مـا كـان يتقاضـها بالجهـة ً كانـت الوظيفـة المنقـول إليهـا العامـل مقـررا لهـا بـدالت وأيـة مفإذا 

المنقول منها صـرفت هـذه البـدالت والمزايـا، أمـا إذا كـان مجمـوع مـا كـان يتقاضـها مـن بـدالت ومزايـا ماديـة 

يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها، فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضها مع استهالك الزيادة من ربـع مـا 

  .ً وعالوات ترقية مستقباليستحق له من عالوات دورية

ًتحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفـة المعـين عليهـا العامـل، ومـا : ٢٧مادة
يترتــب عليهــا مــن أقدميــة افتراضــية وزيــادة فــي أجــر بدايــة التعيــين للعامــل الــذى تزيــد مــدة خبرتــه عنــا لمــدة 

  .المطلوب توافرها لشغل الوظيفة

كما تحـسب مـدة الخبـرة العمليـة التـى تزيـد علـى مـدة الخبـرة المطلـوب : ١٩٨٣ لسنة١١٥انون رقممعدلة بالق

توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائـدة قيمـة 

 أن تكـون عالوة دورية بحد أقصى خمس عـالوات مـن عـالوات درجـة الوظيفـة المعـين عليهـا العامـل بـشرط

تلــك الخبــرة متفقــة مــع طبيعــة عمــل الوظيفــة المعــين عليهــا العامــل وعلــى أال يــسبق زميلــه المعــين فــي ذات 

الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيـث األقدميـة فـي 

  .درجة الوظيفة أو األجر

ًن الــسابقتين وفقــا للقواعــد التــى تــضعها لجنــة شــئون الخدمــة ويكــون حــساب مــدة الخبــرة الموضــحة بــالفقرتي
  .المدنية

   في قياس كفاية األداء-الفصل الثالث

ًتــضع الــسلطة المختـــصة نظامــا يكفــل قيـــاس األداء الواجــب تحقيقــه بمــا يتفـــق مــع طبيعــة نـــشاط : ٢٨مــادة
  .الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف

 قبـــل وضـــع التقريـــر النهـــائي لتقريـــر الكفايـــة، وذلـــك مـــن واقـــع ويكـــون قيـــاس األداء مـــرة واحـــدة خـــالل الـــسنة

السجالت والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومـات أو بيانـات 

  .أخرى يمكن االسترشاد بها في قياس كفاية األداء

ًلمعيــار الــذى يؤخــذ أســاس لقيــاس كفايــة ويعتبــر األداء العــادي هــو ا: ١٩٨٣ لــسنة١١٥معدلــة بالقــانون رقــم 
  . تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيفاألداء ويكون 



ًوتــضع الــسلطة المختــصة نظامـــا يتــضمن تحديــد اإلجـــراءات التــى تتبــع فــي وضـــع وتقــديم واعتمــاد تقـــارير 
  .الكفاية والنظام منها

ل ينــاير وتنتهــى فــي آخــر ديــسمبر وتقــدم خــالل شــهر ويكــون وضــع التقــارير النهائيــة عــن ســنة تبــدأ مــن أو

  .يناير وفبراير وتعتمد خالل شهر مارس

  .وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم في شأنها

  .ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة األولى فما دونها

ًلى الوظائف العليا على أساس مـا يبديـه الرؤسـاء بـشأنهم سـنويا مـن ويكون قياس كفاية األداء بالنسبة لشاغ
  .بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدماتهم

  .وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين

مستوى األداء العادى بأوجه يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم أقل من : ٢٩مادة

ًالنقص في هذا األداء طبقا لنتيجة القياس الدوري لألداء أوال بأول ً.  

تعلــن وحــدة شــئون العــاملين العامــل بــصورة مــن البيــان المقــدم عــن أدائــه أو تقريــر الكفايــة بمجــرد : ٣٠مــادة

  .اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون  العاملين بحسب األحوال

  .ًوله أن يتظلم منه خالل عشرين يوما من تاريخ علمه: ١٩٨٣ لسنة١١٥ة بالقانون رقم معدل

  .ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة

مـن ويكون تظلـم بـاقي العـاملين إلـى لجنـة تظلمـات تنـشأ لهـذا الغـرض وتـشكل بقـرار مـن الـسلطة المختـصة 

  .ثالث من كبار العاملين من لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت

ًويبت في التظلم خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا ً.  

  .اد التظلم منه أو البت فيهميعًوال يعتبر بيان تقديم األداء أو التقرير نهائيا إال بعد انقضاء 

يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتـاز فـي الكفايـة شـهادات تقـدير مـن الـسلطة المختـصة : ٣١مادة

  .وتعلن أسماؤهم في لوحة متخصصة لذلك

فــي حالــة إعــارة العامــل داخــل الجمهوريــة أو ندبــه أو تكليفــه تخــتص بوضــع التقريــر بانهــائي عنــه : ٣٢مــادة

  . قضى بها المدة األكبر من السنة التى يوضع عنها التقريرالجهة التى

  .فإذا كانت اإلعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل اإلعارة

  .كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة

ًيــد حكمــا فــإذا كانــت كفايتــه فــي العــام الــسابق بمرتبــة ممتــاز وبالنــسبة للعامــل المجنــد تقــدر كفايتــه بمرتبــة ج
  .ًتقدر بمرتبة ممتاز حكما

وبالنـــسبة للعامـــل المـــستدعى لالحتيـــاط أو المـــستبقى تقـــدر كفايتـــه : ١٩٨٣ لـــسنة١١٥معدلـــة بالقـــانون رقـــم 

  .ًبمرتبة ممتاز حكما



مرتبــة تقــدير كفــايتهم فــي الــسنة ن وبالنــسبة ألعــضاء المنظمــات النقابيــة تحــدد مرتبــة كفــايتهم بمــا ال يقــل عــ

  .السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية

ًإذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشـهر فـأكثر تقـدر كفايتـه بمرتبـة جيـد حكمـا فـإذا كانـت كفايتـه : ٣٣مادة
  .ًفي العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما

  )١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

يحــرم العامــل المقــدم عنــه تقريــر ســنوى بمرتبــة ضــعيف مــن نــصف مقــدار العــالوة الدوريــة ومــن : ٣٤مــادة

الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير، وال يترتب األثر السابق إذا ما تراخى وضع التقريـر عـن 

  .الميعاد الذى يتعين وضعه فيه

ه تقريــران ســنويات متتاليــان بمرتبــة ضــعيف علــى لجنــة شــئون يعــرض أمــر العامــل الــذى يقــدم عنــ: ٣٥مــادة

العــاملين، فــإذان تبــين لهــا مــن فحــص حالتــه أنــه أكثــر مالئمــة للقيــام بوظيفــة أخــرى فــي ذات درجــة وظيفــة 

  .أولهاقررت نقله 

أمــا إذا تبــين للجنــة أنــه غيــر صــالح للعمــل فــي أيــة وظيفــة مــن ذات درجــة وظيفتــه بطريقــة مرضــية اقترحــت 

  .ن الخدمة مع حفظ حفه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازةفصله م

  :١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم

ــم تعتمــده إعادتــه للجنــة مــع تحديــد الوظيفــة التــى نقــل إليهــا  وترفــع اللجنــة تقريرهــا للــسلطة المختــصة فــإذا ل

  .العامل

ًة فى اليوم التالي العتباره نهائيا مـع فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدم
  .حفظ حقه في المعاش أو المكافأة

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظـائف العليـا أجـازة إذا ثبـت مـن واقـع بيانـات 

ء تقيــيم أدائهــم المودعــة بملفــات خــدمتهم أن أدائهــم ألعمــال وظــائفهم أقــل مــن المــستوى المطلــوب، وذلــك بنــا

علـــى توصـــية لجنـــة تـــشكل برئاســـة الـــوزير المخـــتص أو المحـــافظ أو رئـــيس محكمـــة الهيئـــة العامـــة بحـــسب 

األحــوال وعــضوية اثنــين مــن العــاملين بــالوزارة أو المحافظــة أو الهيئــة ممــن يــسبقون العامــل المقتــرح منحــه 

 الوظيفـة اكتفـى بـرأي الـوزير إجازة في أقدمية الوظيفة فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يـسبقان العامـل فـي اقدميـة

  .أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة

تكــون اإلجــازة الممنوحــة للعامــل لمــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن ســنتين ويحــتفظ العامــل : ًمكــررا٣٥مــادة

الممنــوح لــه اإلجــازة بمرتبــة األساســى بــصفة شخــصية لمــدة ثالثــة أشــهر ونــصف، وهــذا األجــر لبــاقي المــدة 

لعامل خالل مدة أجازته أن يقوم بأى علم لحسابه الخاص أو لدى الغير ، كمـا يجـوز لـه أن طلـب ويجوز ل

  .االشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه



حقوقــه التأمينيــة ًوللعامــل الــذى مــنح أجــازه طلــب إحالتــه مــا لــم يكــن محــاال إلــى المحاكمــة التأديبيــة، وتــسرى 

ًازة مــضافا <ظــام التــأمين االجتمــاعي بمــا فــي ذلــك المــدة التــى مــنح عليهــا العلـى أســاس مــدة اشــتراكه فــي ن
  . المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد بحيث ال تجاوز سنتيناإليهم

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

 يعـود العامـل الـذى مـنح إجـازة بانقـضاء مـدتها إلـى وظيفتـه بـذات الحالـة التـى كـان عليهـا": ١"مكررا٣٥مادة

من حيث الدرجة أو المرتـب وتحـدد أقدميتـه علـى أسـاس أن يوضـع أمامـه عـدد مـن العـاملين مماثـل للعـد د 

الذى كان يسبقه عند حصوله على اإلجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهمـا أقـل، وذلـك 

  .ًكله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا لألوضاع المنصوص عليها في هذا القانون

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

اؤه ألعمال أقل من المـستوى >فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن 

  .ًالمطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي العتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا

فرت فيـه شـروط مـنح اإلجـازة بعـد عودتـه إلـى وظيفتـه وفي جميع األحوال يفصل العامل مـن الخدمـة إذا تـوا

  .بالتطبيق ألحكام هذه المادة

   في الترقية-الفصل الرابع

مع مراعاة استيفاء العامل الشتراطات شغل الوظيفة المرقـى إليهـا تكـون الترقيـة إليهـا مـن الوظيفـة : ٣٦مادة

  .ليهاالتى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ

وال يجــوز ترقيــة العامــل المنقــول إال بعــد مــضى ســنة علــى األقــل مــا لــم تكــن الترقيــة فــي وظــائف الوحــدات 

ًالمنشأة حديثا أو كان  نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكـن مـن العـاملين بالوحـدة المنقـول إليهـا 
  .السنةالعامل من يستوفى الشروط القانونية الالزمة للترقية خالل هذه 

تكـــون الترقيـــة لوظـــائف الـــدرجتين الممتـــازة والعاليـــة وباالختيـــار، وذلـــك علـــى أســـاس بيانـــات تقيـــيم : ٣٧مـــادة

  .األداء وما ورد في ملفات خدماتهم من عناصر االمتياز

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

وذلـك المرفـق، ) ١(لجدول رقـم وتكون الترقية إلى الوظائف األخرى باالختيار في حدود النسب الواردة في ا

  .بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية باألقدمية

ًويــشترط فــي الترقيــة باالخيتــار أن يكــون العامــل حاصــال علــى مرتبــة ممتــاز فــي تقريــر الكفايــة عــن الــسنتين 
رة، وذلــك مــع التقيــد باألقدميــة فــي األخيــرتين ويفــضل مــن حــصل علــى مرتبــة متــاز فــي الــسنة الــسابقة مباشــ

  .ذات مرتبة الكفاية

فــإذا كــان عــدد مــن تتــوافر فــيهم شــروط الترقيــة باالختيــار مــن الحاصــلين علــى مرتبــة ممتــاز أقــل مــن العــدد 

المخصص للترقية باالختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد على األقل علـى 

ع االلتـزام بالتفــصيل المـشار إليـه فـي الفقــرة الـسابقة مـن هـذه المــادة فـإذا كـان عـدد مــن ذات المـدة الـسابقة مـ



تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار أقل من العدد المخصص لهـا تؤجـل الترقيـة فـي الجـزء البـاقي إلـى سـنة 

  .تالية

ط الترقيـة باالختيـار ومع ذلك يجوز للسلطة المختـصة بنـاء علـى اقتـراح لجنـة شـئون العـاملين إضـافة ضـواب

  .ويحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة

ويشترط في جميع حاالت الترقية باالختيار بنجـاح التـدريب الـذى تتيحـه لـه الوحـدة التـى يعمـل بهـا باالتفـاق 

  .مع الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

فـذة مـن تـاريخ اصـدور القـرار يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نا: ٣٨مادة

ًبها، ويستحق العامـل بدايـة األجـر المقـرر للوظيفـة المرقـى إليهـا أو عـالوة مـن عالواتهـا أيهمـا أكبـر اعتبـارا 
  .من هذا التاريخ وال يحل ذلك باستحقاق العالوة الدورية في موعدها

ًمـــة المدنيـــة اعتبـــارا يجـــوز بقـــرار مـــن رئـــيس مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى عـــرض لجنـــة شـــئون الخد: ٣٩مـــادة
للعــاملين مــن مجموعــة وظيفيــة فــى وحــديتن أو أكثــر مــن الوحــدات التــى يــسرى عليهــا أحطكــام هــذا االقنــون 

  .وحدة واحدة في مجال الترقي

   في األجور والعالوات-الفصل الخامس

  .افقالمر) ١(ً الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم تحدد بداية ونهاية أجور : ٤٠مادة

ًيستحق العامل العالوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجـدول رقـم : ٤١مادة
  .المرافق بحيث ال يجاوز نهاية األجر المقرر لدرجة الوظيفة) ١(

العـالوة وتستحق العالوة الدورية ي أول يناير التالي النقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق 

  .الدورية السابقة

ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العـالوة 

  .في أول يناير التالي النقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين

  ).١٩٨١/ ١١٤تعدل موعد استحقاق العالوة إلى أول يونيو بالقانون (

  .موعد استحقاق العالوة الدوريةوال تغير الترقية من 

  .ويصدر بمنح العالوة قرار من السلطة المختصة

إذا أمضى العامل ثالث سنوات دون استحقاق عالوة دورية لوصول أجره إلى الحد األقصى : ًمكررا٤١مادة

 وذلـك مـن لدرجـة الوظيفـة،ًالمسموح به وفقا للقوانين المعمول بها بمـنح عـالوة إضـافية بفئـة العـالوة المقـررة 

أول يونيــو التــالي لمــضى المــدة المــذكورة بــشرط أال يجــاوز أجــره بهــذه العــالوة الــربط المــالي الثابــت المقــرر 

  .لدرجة الوظيفة األعلى مباشرة

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (

   البدالت والمزايا العينية والتعويضات-الفصل السادس



ً تمثيــل لــشاغلى الوظــائف العليــا بحــسب مــستوى كــل منهــا وفقــا يجــوز لــرئيس الجمهوريــة مــنح بــدل: ٤٢مــادة
مـــن بدايـــة األجـــر % ١٠٠للقواعـــد التـــى يتـــضمنها القـــرار الـــذى يـــصدره فـــي هـــذا الـــشأن وذلـــك بحـــد أقـــصى 

المقـــرر للوظيفـــة ويـــصرف هـــذا البـــدل لـــشاغل الوظيفـــة المقـــرر لهـــا، وفـــي حالـــة خلوهـــا يـــستحق لمـــن يقـــوم 

  .لضرائببأعبائها وال يخضع هذا البدل ل

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى اقتراحـات لجنـة شـئون الخدمـة المدنيـة مـنح البـدالت اآلتيـة فئـة كـل 

  :ًمنها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلية

  .من بداية األجر المقرر للوظيفة% ٤٠بدالت تقتضيها ظروف أو مخاطر بحد أقصى  - ١

تقريـر هـذا البـدل أثنـاء إقـامتهم فـي هـذه دل إقامة للعاملين في مناطق تتطلـب ظـروف الحيـاة فيهـا ب - ٢

 .المناطق، وال يخضع هذا البدل للضرائب

بدالت وظيفية يقتـضيها أداء وظـائف معينـة بـذاتها تـستلزم منـع شـاغليها مـن مزاولـة المهنـة، وذلـك  - ٣

 .في حدود االعتمادات المالية المخصص بالموازنة

  .األساسيمن األجر % ١٠٠ًوال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف لعامل طبقا تقدم

يحتفظ العاملون بـصفة شخـصية بالبـدالت التـى يتقاضـونها علـى خـالف الـشروط المقـررة فـي هـذا : ٤٢مادة

حتـــى نـــزول األســـباب التـــى تقـــررت علـــى  القـــانون، وذلـــك علـــى أســـاس القـــرارات التـــى منحـــت هـــذه البـــدالت

  . من هذا القانون٦٥٦ًلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادةأساسها، وكذ

ًيجوز منح رواتـب إضـافية للعـاملين خـارج الجمهوريـة وذلـك وفقـا للـشروط واألوضـاع التـى يـصدر : ٤٤مادة
  .بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمية المدنية

ينية التى تمـنح لـبعض العـاملين الـذين تقتـضى طبيعـة أعمـالهم تقريـر هـذه يصدر بنظام المزايا الع: ٤٥مادة

  .المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية

ًيـستحق شـاغل الوظيفـة مقـابال عـن الجهـود غيـر العاديـة واألعمـال اإلضـافية التـى يكلـف بهـا مـن : ٤٦مادة
ًا للنظام الـذى تـضعه الـسلطة ويبـين ذلـك النظـام الحـدود القـصوى لمـا يجـوز أن الجهة المختصة، وذلك طبق

  .يتقاضها العامل من مبالغ في هذه األحوال

ًيــسترد العامــل النفقــات التــى يتحملهــا فــي ســبيل أداء أعمــال الوظيفيــة، وذلــك فــي األحــوال ووفقــا : ٤٧مــادة
راء بنــاء علــى اقتــراح لجنــة شــئون الخدمــة لألوضــاع والــشروط التــى يــصدر بهــا قــرار مــن رئــيس مجلــس الــوز

  .المدنية

  .إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية - ١

إذا كان االختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفـي جميـع األحـوال يكـون للعامـل  - ٢

 .الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث واالختراع

 أن ينــــشأ صــــندوق خــــاص فــــي الوحــــدة تتكــــون مــــوارده مــــن حــــصيلة اســــتغالل حــــق هــــذه ويجــــوز - ٣

 .االختراعات والمصنفات



  .ًويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا لالئحة المالية التى تضعها السلطة المختصة

   في الحوافز والرعاية الصحية واالجتماعية-الفصل السابع

عمـل بالقطعـة أو باإلنتـاج فـي الجهـات التـى يـسمح نـشاطها بـذلك للسلطة المختصة وضـع نظـام لل: ٤٩مادة

بحيــث يتــضمن هــذا النظــام معــدالت األداء الواجــب تحقيقهــا بالنــسبة لعامــل أو مجموعــة العــاملين وحــساب 

  .الزيادة في األجر عند زيادة اإلنتاج عن المعدالت المقررة، وذلك دون التقيد بنهاية األجر المقرر لوظيفة

ًع الـــسلطة المختـــصة نظامـــا للحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة للعـــاملين بالوحـــدة بمـــا يكفـــل تحقيـــق تـــض: ٥٠مـــادة
األهــداف وترشــيد األداء، علــى أن يتــضمن هــذا النظــام فئــات الحــوافز بفئــات موحــدة وبــصورة جماعيــة كلمــا 

  .نهسمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقرير الدورية المقدمة ع

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

ًيجــوز للــسلطة المختــصة تقريــر مكافــآت تــشجيعية للعامــل الــذى يقــدم خــدمات متــازة أو أعمــاال أو : ٥١مــادة
  .ًبحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءاة األداء أو توفير في النفقات

 عالوة تشجيعية تعادل العالوات الدوريـة المقـررة حتىولـو كـان يجوز للسلطة المختصة منح العامل: ٥٢مادة

  .ًقد تجاوز نهاية األجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقا لألوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى

ًوأن يكــون قــد بــذلك جهــدا أن تكــون كفايــة العامــل قــد حــددت بمرتبــة ممتــاز عــن العــامين اآلخــرين،  - ١
  .ًات أو رفعا لمستوى األداءًخاصا أو حقق اقتصاد في النفق

 .أال يمنح العامل هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتين - ٢

أال يزيــد عــدد العــاملين فــي وظــائف كــل درجــة مــن كــل مجموعــة نوعيــة علــى حــدة فغــذا كــان عــدد  - ٣

 .العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العالوة لواحد منهم

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

يمنع منح هذه العالوة من استحقاق العالوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح عـالوة وال 

تــشجيعية للعــاملين الــذين يحــصلون أثنــاء خــدمتهم علــى درجــات علميــة أعلــى مــن مــستوى الدرجــة الجامعيــة 

ء بنــاء علــى عــرض ًاألولــى وذلــك وفقــا للقواعــد واإلجــراءات التــى يــصدر بهــا قــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزرا

  .لجنة شئون الخدمة المدنية

  )١٩٨٢ لسنة٨٩٨صدر القرار (

ًتـضع الـسلطة المختـصة باالشـتراك مـع اللجنـة النقابيـة للوحـدة نظامـا للرعايـة الـصحية واالجتاعيـة : ٥٣مادة
ين  بإصــدار قــانن التــأم١٩٧٥ لــسنة٧٩والثقافيــة والرياضــية للعــاملين بهــا، وذلــك بمراعــاة أحكــام القــانون رقــم

 بإصـدار قـانون النقابـات العماليـة والتـشريعات ١٩٧٦ لـسنة٣٥االجتماعى والقوانين المعدلة له والقانون رقم 

 مـــا لـــوزير الماليـــة مـــن ســـلطة إعانـــة اســـر المجنـــدين فـــي األخـــرى الـــصادرة فـــي هـــذا الـــشأن، وذلـــك بمراعـــاة

  .ًاألحوال وطبقا لألوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية

  ي النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدريب ف-الفصل الثامن



 مـن هـذا القـانون يجـوز نقـل العامـل مـن وحـدة إلـى أخـرى ١٥ مع مراعاة النسبة المئوية في المـادة-٥٤مادة

مــن الوحـــدات التــى تـــسرى عليهــا أحكامـــه، كمــا يجـــوز نقلــه إلـــى الهيئــات العامـــة، واألجهــزة الحكوميـــة ذات 

طــاع العــام والعكــس، وذلــك إذا كــان النقــل ال يفــوت عليــه دوره فــي الترقيــة الموازنــة الخاصــة بهــا ووحــدات الق

  .باألقدمية لو كان بناء على طلبه

  .ًويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا

وال يجـــوز نقـــل العامـــل مـــن وظيفـــة إلـــى وظيفـــة أخـــرى درجتهـــا أقـــل ويكـــون نقـــل العامـــل بقـــرار مـــن الـــسلطة 

  .بالتعيينالمختصة 

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظـيم : ٥٥مادة

  :واإلدارة نقل العامل من وحدة على أخرى في الحالتين اآلتيتين

التـى ًإذا لم يكن مستوفيا لالشتراطات الوظيفية التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خيالية في الوحـدة  - ١

  .يعمل بها

ًإذا كان زائدا عـن حاجـة العمـل فـي الوحـدة التـى يعمـل بهـا، وفـي هـذه الحالـة يلغـى تمويـل وظيفتـه  - ٢
 .من موازنتها أو بنقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها

اســـتثناء مـــن األحكـــام الخاصـــة بالنقـــل الـــواردة بهـــذا القـــانون يجـــوز نقـــل العـــاملين بمموعـــة : ًمكـــررا٥٥مـــادة

ًمات المعاونــة الــذين يــتم تــدريبهم علــى المهــن الحرفيــة وفقــا للــشروط واألوضــاع التــى يحــددها قــرار مــن الخــد
رئــيس مجلــس الــوزراء إلــى إحــدى الوظــائف بالمجموعــة الحرفيــة التــى يتفــق مــع تــدريبهم والمعادلــة للدرجــة 

وحـدة أو فـى وحـدة أخـرى المالية للعامل المنقـول وقـت نقلـه ويكـون النقـل إلـى المجموعـة الحرفيـة فـي ذات ال

  .وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (

وتنظيم الالئحـة التنفيذيـة واإلجـراءات الالزمـة إللغـاء أو نقـل الـدرجات مـن مجموعـة الخـدمات المعاونـة إلـى 

بعد موافقة الجهـاز المركـزى للتنظـيم واإلدارة بقـرار مـن الـسلطة المختـصة إذا المجموعة الحرفية، ويتم النقل 

  .كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة

ويـــسرى حكـــم الفقـــرة الـــسابقة علـــى العـــاملين بمجموعـــة الخـــدمات المعاونـــة مـــن يثبـــت بملفـــات خـــدمتهم أنهـــم 

ت متصلة على األقل حتى تاريخ العمل بهذا القـانون أعمـال وظـائف حرفيـة يزاولون بالفعل لمدة ثالث سنوا

ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التـى يزاولـون أعمـالهم فـي ذات الوحـدة التـى يعملـون بهـا بـذات درجـاتهم 

وبأقـــدمياتهم بـــشرط أن تثبـــت صـــالحيتهم لهـــذه الوظـــائف بالنجـــاح فـــي امتحـــان فنـــي يعقـــد فـــي أحـــد مراكـــز 

  .التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية اإلداريةالتدريب 

ًويمــنح العامــل المنقــول وفقــا ألحكــام الفقــرتين الــسابقتين عــالوة مــن عــالوات الدرجــة المنقــول إليهــا حتــى ولــو 
  .تجاوز نهاية األجر المقرر لها



ظيفــة أخــرى مــن نفــس درجــة ًيجــوز بقــراء مــن الــسلطة المختــصة نــدب العامــل للقيــام مؤقتــا بعمــل و: ٥٦مــادة

وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التى يعمل بها أو وحـدة أخـرى إذا كانـت حاجـة العمـل فـي 

  .الوظيفة األصلية تسمح بذلك

  .وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب

يفته، فـإذا لـم يكـن لـه نائـب جـاز في حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظ: ٥٧مادة

ًللــسلطة المختــصة إنابــة مــن يقــوم بعملــه علــى أن يكــون شــاغال لوظيفــة مــن درجــة معادلــة أو مــن الجــردة 
  .األدنى مباشرة

الـداخل أو يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقـة العامـل كتابـة إعارتـه للعمـل فـي : ٥٨مادة

 اإلعــارة مــدتها، وذلــك فــي ضــوء القواعــد واإلجــراءات التــى تــصدرها الــسلطة الخــارج ويحــدد القــرار الــصادر

  .المختصة

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

ًويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المـستعيرة، ومـع ذلـك يجـوز منحـه أجـرا مـن حكومـة جمهوريـة 
واألوضــاع التــى يحــددها رئــيس بالــشروط مــصر العربيــة ســواء كانــت اإلعــارة فــي الــداخل أو الخــارج وذلــك 

  .الجمهورية

وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة والترقية وذلـك 

  . بإصدار قانون التأمين االجتماعي والقوانين المعدلة له١٩٧٥ لسنة٧٩مع مراعاة أحكام القانون رقم 

فـي غيـر حـاالت اإلعـارة التـى تقتـضيها مـصلحة قوميـة عليهـا يقـدرها رئـيس مجلـس ومع ذلك فإنه ال يجوز 

الـــوزراء ترقيـــة العامـــل إلـــى درجـــات الوظـــائف العليـــا إال بعـــد عودتـــه مـــن اإلعـــارة كمـــا ال تجـــوز إعـــادة أحـــد 

  .شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على األقل من تاريخ شغله لها

 العليا ال يجوز ترقية العامل الذى تجـاوز مـدة إعارتـه أربـع سـنوات وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف

  .متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من اإلعارة التي تجاوز المدة المـشار إليهـا فـي الفتـرة الـسابقة علـى أسـاس 

 مــن العــاملين ماثــل العــدد الــذى كــان يــسبقه فــي نهايــة هــذه المــدة أو جميــع الــشاغلين أن يوضــع أمامــه عــدد

  .لدرجة الوظيفة عند عودته أيما أقل

 كاملــة ٥٨ بالمــادة١٩٧٣ لــسنة ١١٥ ثــم إلــى القــانون رقــم١٩٨١ لــسنة١٠٨فقــرة رابعــة أضــيفت بالقــانون رقــم

  .معدلة

ويجـوز فـي حالـة الـضرورة شـغلها بطريـق التعيـين أو عند إعارة أحد العامليين تبقى وظيفته خاليـة : ٥٩مادة

ــالتعيين إذا كــان مــدة اإلعــارة ســنة فــأكثر وعنــد عــودة العامــل يــشغل  الترقيــة بقــرار مــن الــسلطة المختــصة ب

وظيفته األصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته األصـلية بـصفة 

  .في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفتهشخصية على أن تسوى حالته 



  .وفي جميع األحوال يحتفظ له بأية ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل اإلعارة

 العاملين فـي بعثـات أو مـنح الدراسـة أو أجـازات دراسـية بـأجر أو بـدون أجـر بالـشروط يجوز إيفاد: ٦٠مادة

بتنظــيم شــئون البعثــات واألجــازات الدراســية  ١٩٥٩ لــسنة١٢واألوضــاع المنــصوص عليهــا فــي القــانون رقــم 

  .والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له

وتدخل المدة في الحاالت المتقدمة ضـمن مـدة اشـتراك العامـل فـي نظـام التـأمين االجتمـاعي وفـي اسـتحقاق 

م شـــئون  بتنظـــي١٩٥٩ لـــسنة١١٢العـــالوة الدوريـــة والترقيـــة وذلـــك مـــع مراعـــاة األحكـــام الـــواردة بالقـــانون رقـــم 

  .البعثات واألجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له

وتحفـظ علــى ســبيل التــذكار ألعــضاء البعثــات والمــنح واألجــازات الدراســية مــن العــاملين والمجنــدين وظــائفهم 

و هــذه الوظــائف بــصفة مؤقتــة بطريــق التعيــين دون الترقيــة إذا كانــت مــدة البعثــة أو المنحــة أويجــوز شــغل 

  .اإلجازة ال تقل عن سنة عن أن تخلى عند عودتهم

ينــشأ بكــل وزارة أو محافظــة أو هيئــة عامــة مركــز للتــدريب يتــيح الــسلطة المختــصة يوتلــوى دون : ٦١مــادة

غيره في إطار الـسياسة العامـة للدولـة أو الخطـة القوميـة وضـع خطـط تـدريب العـاملين بهـا، وتنميـة قـدراتهم 

  .جديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائفٕواعدادهم لشغل وظائفهم ال

  .ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

الجهــاز ًويباشــر المركــز اختــصاصاته وفقــا لالئحــة داخليــة تتــضمن القواعــد والمعــايير العامــة التــى يــضعها 

  .المركزى للتنظيم واإلدارة

ويجـوز بقــرار مــن لجنــة شــئون الخدمــة المدنيــة تحديـد وظــائف ال يجــوز الترقيــة إليهــا إال بعــد اجتيــاز العامــل 

  .بنجاح التدريب الالزم إلعداده لشغل الوظيفة

متــع بهــا فــي وتعتبــر الفتــرة التــى يقــضها العامــل فــي التــدريب فتــرة عمــل يتمتــع فيهــا بجميــع المزايــا التــى يت

  .ًوظيفته، ويعتبر التخلف عن التدريب إخالال بواجبات الوظيفة

  .ًوتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن

   في األجازات-الفصل التاسع

امــة وال ًتحــدد الــسلطة المختــصة أيــام العمــل فــي األســبوع ومواقيتــه وفقــا لمقتــضيات المــصلحة الع: ٦٢مــادة

ًيجــوز للعامــل أن ينقطــع عــن عملــه إال اإلجــازة يــستحقها فــي حــدود األجــازات المقــررة بــالمواد التاليــة وفقــا 
  .للضوابط واإلجراءات التى تضعها السلطة المختصة

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

 الرسمية التى تحـدد بقـرار بأجر كامل في أيام عطالت األعياد والمناسبات للعامل الحق في إجازة :٦٣مادة

  .من رئيس مجلس الوزراء



ويجــوز تــشغيل العامــل فــي هــذه العطــالت بــأجر مــضاعف إذا اقتــضت الــضرورة ذلــك، أو يمــنح أيامــاص 

  .ًعوضا عنها

  .وتسرى بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن

ة عارضــة بــأجر لمــدة ســبعة أيــام فــي الــسنة وذلــك لــسبب طــارئ يتعــذر معهــا يــستحق العامــل أجــاز: ٦٤مــادة

  .لحصول على أية أجازة أخرى

يــستحق العامــل أجــازة اعتياديــة ســنوية بــأجر كامــل ال يــدخل فــي حــسابها أيــام عطــالت األعيــاد : ٦٥مــادة

  :والمناسبات الرسمية فيما عدا العطالت األسبوعية وذلك على الوجه التالية

  . فى السنة األولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استالم العملً يوما-١٥ - ١

 .ً يوما لمن أمضى سنة كاملة٢١ - ٢

 .ً يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة٣٠ - ٣

 .ً يوما لمن تجاوز سنة الخمسين٤٥ - ٤

مــن ًوللجنــة شــئون الخدمــة المدنيــة أن تقــرر زيــادة مــدة األجــازة االعتياديــة بمــا ال يجــاوز خمــسة عــشر يومــا ل

  .يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية

  .وال يجوز تقصير أو تأجيل األجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل

  .ويجب في جميع األحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة

د أجازتـــه االعتياديـــة علـــى أنـــه ال يجـــوز أن يحـــصل علـــى أجـــازة اعتياديـــة مـــن هـــذا ويحـــتفظ العامـــل برصـــي

  .ًالرصيد بما يجوز سنين يوما في السنة باإلضافة إلى األجازة االعتيادية المستحقة له عن تلك السنة

فـــإذا انتهـــت خدمـــة العامـــل قبـــل اســـتنفاذ رصـــيده مـــن األجـــازات االعتياديـــة اســـتحق عـــن هـــذا الرصـــيد أجـــره 

ًساســي مــضافا إليــه العــالوات التــى كــان يتقاضــها عنــد انتهــاء خدمتــه، وذلــك بمــا ال يجــاوز أجــر أربعــة األ
  .أشهر، وال تخضع هذه المبالغ ألية ضرائب أو رسوم

  .١٩٩١ لسنة٢١٩ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة١١٥فقرة مضافة بالقانون رقم 

ة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي يستحق العامل كل ثالث سنوات تقضى في الخدم: ٦٦مادة

  :المختص في الحدود اآلتية

  .ثالثة أشهر بأجر كامل - ١

 .من أجره األساسي% ٧٥ستة أشهر بأجر يعادل  - ٢

مــن األجــر األساســي لمــن يجــاوز ســن % ٧٥مــن أجــره األساســي، % ٥٠ســتة أشــهر بــأجر يعــادل  - ٣

 .الخمسين

أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمـال وللعامل الحق في األجازة المرضية ثالثة أشهر 

ًشفائه وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البـرء منـه 
  .إلى عالج طويل، ويرجع في تحديد أنواع األمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص



  ).١٩٨٣سنة ل١١٥معدلة بالقانون رقم (

كما يجوز للسلطات المختـصة بمراعـاة الحـد األقـصى لمجمـوع المـدد المـشار إليهـا فـي هـذه المـادة أن تقـرر 

زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على أجازة مرضية بأجر مـنخفض كمـا يجـوز لهـا أن تقـرر منحـة تلـك 

  .األجازة بأجر كامل

  .ية إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر منهاوللعامل الحق في أن يطلب تحويل األجازة المرض

 سـاعة مـن تخلفـه عـن العمـل مـا ٢٤وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التاعب لها عن مرضه خـالل 

  .لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب قهرية

لتــى اســتثناء مــن أحكــام األجــازات المرضــية لمــنح العامــل المــريض بأحــد األمــراض المزمنــة ا: ًمكــررا٦٦مــادة

يــصدر بتحديــدها قــرار مــن وزيــر الــصحة بنــاء علــى موافقــة اإلدارة العامــة للمجــالس الطبيــة أجــازة اســتثنائية 

ًبــأجر كامــل إلــى أن يــشفى أن تــستقر حالتــه اســتقرارا يمكنــه مــن العــودة علــى العمــل أو يتبــين عجــزه عجــزا  ً
ل حتـــى بلوغـــه ســـن اإلحالـــة فـــي أجـــازة مرضـــية بـــأجر كامـــًكـــامال، وفـــي هـــذه الحالـــة األخيـــر يظـــل العامـــل 

  .المعاش

  ) المرفق١٩٨٣ لسنة١١٥انظر المادة الخامسة من القانون رقم(

  )١٩٨٣ لسنة١١٥ًمضافا بالقانون رقم (

تـــضع الـــسلطة المختـــصة اإلجـــراءات المتعلقـــة بحـــصول العامـــل علـــى اإلجـــازة المرضـــية ويعتبـــر : ٦٧مـــادة

  .ًتمارض العامل إخالال بواجبات الوظيفية

ًالعامـــل المـــريض فـــي إنهـــاء أجازتـــه والعـــودة لعملـــه وجـــب أن يقـــدم بـــذلك طلبـــا كتابيـــا وأن يوافـــق ٕواذا رغـــب  ً
  .المجلس الطبي المختص على ذلك

ال يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغيـر خـالل أجازتـه المقـررة فـي المـواد الـسابقة : ٦٨مادة

هـة التـى يتبعهـا أن تحرمـه مـن أجـره عـن مـدة األجـازة ٕواذا ثبت اشتغاله خاللها لحساب جهة أخرى كـان للج

  .أو تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم اإلخالل بالجزاء التأديبي في جميع األحوال

  :تكون حاالت الترخيص بأجازات بدون مرتب على الوجه التالي: ٦٩مادة

ر علـى األقـل أجـازة يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخـص ألحـدهما بالـسفر إلـى الخـارج لمـدة سـتة أشـه - ١

بـــدون مرتـــب، وال يجـــوز أن تجـــاوز هـــذه األجـــازة مـــدة بقـــاء الـــزوج فـــي الخـــارج، كمـــا ال يجـــاوز أن 

  .تتصل هذه األجازة بإعارة إلى الخارج

يجــــوز للــــسلطة الجهــــة اإلداريــــة أن تــــستجيب لطلــــب الــــزوج أو الزوجــــة فــــي جميــــع األحــــوال ويتعــــين علــــى 

ً لألســـباب التـــى يبـــديها العامـــل وتقـــدرها الـــسلطة المختـــصة وفقـــا المختـــصة مـــنح العامـــل أجـــازة بـــدون مرتـــب
  .للقواعد التى تتبعها

وال يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إال بعد عودتـه مـن األجـازة كمـا ال يجـوز 

  .له لهاالترخيص بهذه األجازة لمن يشغل أحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على األقل من تاريخ شغ



  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا ال تجوز ترقية العامل الذى تجـاوز مـدة أجازتـه أربـع سـنوات 

  .متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة

زة التـى تجـاوز مـدتها أربـع سـنوات علـى أسـاس أن يـضع أمامـه وتحدد أقدمية العامل عنـد عودتـه مـن األجـا

عدد من العاملين مماثل للعـدد الـذى كـان يـسبقه فـي نهايـة مـدة األربـع سـنوات أو جميـع العـاملين الـشاغلين 

  .لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل

ن مرتــب عــن أيــام يجــوز للــسلطة المختــصة مــنح العامــل المنتــسب إلحــدى الكليــات أو المعاهــد أجــازة بــدو

  .االمتحان الفعلية

ويحـــوز للجهـــة اإلداريـــة شـــغل وظيفـــة العامـــل الـــذى رخـــص لـــه بإجـــازة بـــدون مرتـــب لمـــدة ســـنة علـــى األقـــل 

  .بالتعيين أو الترقية عليها

تستحق العامله أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عـامين فـي المـره الواحـدة ولـثالث : ٧٠مادة

  . الوظيفيةمرات طوال حياتها

 ٧٩ مـــــن قـــــانون التـــــأمين اإلجتمـــــاعي الـــــصادر بالقـــــانون رقـــــم ١٢٦، ١٢٥واســـــتثناء مـــــن حكـــــم المـــــادتين 

 والقــوانين المعدلــة لــه تتحمــل الجهــة اإلداريــة باشــتراكات التــأمين المــستحق عليهــا وعلــى العاملــة ١٩٧٥لــسنة

مـن المرتـب الـذى كـان تـستحقه % ٢٥ًوفق أحكام هذا القانون أو تمـنح العاملـة تعويـضا عـن أجرهـا يـساوى 

  .ًفي تاريخ بدء مدة األجازة وذلك وفقا الختيارها

 مــن المــادة ٢، ١ال يجــوز إعــارة العامــل أو منحــه األجــازات المنــصوص عليهــا فــي البنــدين : ًمكــررا٧٠مــادة

  . من هذا القانون أثناء فترة االختيار٧٠ والمادة ٦٩

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (

يــستحق العامــل أجــازة خاصــة بــأجر كامــل وال تحــسب ضــمن األجــازات المقــررة فــي المــواد الــسابقة : ٧١مــادة

  :وذلك في الحاالت اآلتية

  .ألداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية - ١

ياتهـا للعاملة الحق في أجازة الوضع لمدة ثالثة أشهر بعـد الوضـع وذلـك لـثالث مـرات طـوال مـة ح - ٢

 .الوظيفية

العامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب عـن مزاولـة  - ٣

 .أعمال وظيفته للمدة التى يحددها

 ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعالجـه، أجـازة للمـدة التـى

 بإصدار قـانون التـأمين اإلجتمـاعي والقـوانين المعدلـة ١٩٧٥ لسنة٧٩يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 

  .له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق



ًيجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بـأن تعمـل نـصف أيـام العمـل : ٧٢مادة
  .الرسمية وذلك مقابل نصف األجر المستحق لها

 ١٩٧٥ لـــسنة٧٩ مـــن قـــانون التـــأمين اإلجتمـــاعي الـــصادر بالقـــانون رقـــم ١٢٥ حكـــم المـــادة واســـتثناء مـــن

والقوانين المعدلة له تؤدي االشتراكات المـستحقة وفـق أحكـام هـذا القـانون مـن األجـر المخفـض علـى اسـاس 

  .األجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور

مجند والمستبقى والمستدعى لالحتياط أجازة من أى نـوع ممـا سـبق طـوال مـدة وجـوده ال يستحق ال: ٧٣مادة

  .بالقوات المسلحة

  .إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مده غيابه مع عدم اإلخالل بالمسئولية التأديبية: ٧٤مادة

ذا كـان لــه رصـيد منهــا ويجـوز الـسلطة المختــصة أن تقـرر حــساب مـدة اإلنقطــاع مـن أجازاتــه ومنحـه أجــره إ

  .يسمح بذلك

ًتتخـــذ الـــسنة الميالديـــة مـــن أول ينـــاير إلـــى آخـــر ديـــسمبر أساســـا لحـــساب األجـــازات التـــى تمـــنح : ٧٥مـــادة
  .للعاملين

   في واجبات العاملين-الفصل العاشر

  واألعمال المحظورة عليهم

ً للمصلحة العامة طبقـا للقـوانين ًالوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا: ٧٦مادة
  .واللوائح والنظم المعمول بها

  : ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه

أن يــؤدي العمــل المنــوط بــه بنفــسه بدقــة وأمانــة وأن يخــصص وقــت العمــل الرســمي ألداء واجبــات  - ١

مية عالوة على الوقت المعين إذا وظيفته ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرس

  .اقتضت مصلحة العمل ذلك

 .أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب - ٢

ًأن يحــافظ علــى كرامــة وظيفتــه طبقــا للعــرف العــام وأن يــسلك فــي تــصرفاته مــسلكا يتفــق واالحتــرام  - ٣ ً
 .الواجب

دها الالئحــة الداخليــة للوحــده فــي حالــة المحافظــة علــى مواعيــد العمــل واتبــاع اإلجــراءات التــى تحــد - ٤

 .التغييب عن العمل أو التأخير عن المواعيد

 .المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها - ٥

إبــالغ الجهــة التــى يعمــل بهــا بمحــل إقامتــه وحالتــه االجتماعيــة وكــل تغييــر يطــرأ عليهــا خــال شــهر  - ٦

 .على األكثر من تاريخ التغيير

 .أن يتعاون مع زمالئه في أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة - ٧



أن ينفذ ما يصدر غليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فـي حـدود القـوانين واللـوائح والنظمـك المعمـول  - ٨

 .بها

ســير العمــل فــي حــدود ًويتحمــل كــل رئــيس مــسئولية األوامــر التــى تــصدر منــه كمــا يكــون مــسئوال عــن حــسن 

  .اختصاصاته

  :يحظر على العامل: ٧٧مادة

مخالفة القواعد واألحكام المنصوص عليها في القوانين واللـوائح المعمـول بهـا والتعليمـات والنـشرات  - ١

المنظمـــة لتنفيـــذ القـــوانين واللـــوائح الخاصـــة بالعـــاملين التـــى تـــصدر عـــن الجهـــاز المركـــزى للتنظـــيم 

  .نفيذها عن تواإلدارة أو االمتناع

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

  .مخالفة ألحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة - ٢

مخالفـــة اللـــوائح والقـــوانين الخاصـــة بالمناقـــصات والمزايـــدات والمخـــازن والمـــشتريات وكافـــة القواعـــد  - ٣

 .المالية

ماليـة للدولـة أو احـد األشـخاص اإلهمال أو التقـصير الـذى يترتـب عليـه ضـياع حـق مـن الحقـوق ال - ٤

العامة األخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركـزي للمحاسـبات أو المـساس بمـصلحة مـن 

 .مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة

عـــدم الـــرد علـــى مناقـــصات الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات أو مكاتباتـــه بـــصفة عامـــةأو تـــأخير الـــرد  - ٥

 .ليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل أجابه الغرض منها المماطلة والتسويفع

عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عـذر مقبـول بالحـسابات والمـستندات المؤيـدة لهـا فـي  - ٦

 المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحـصها أو

 .مراجعتها أو اإلطالع عليها بمقتضى قانون إنشائه

أن يفـضي بـأي تـصريح أو بيـان عـن أعمـال وظيفتـه عـن طريـق الـصحف أو غيـر ذلـك مـن طــرق  - ٧

 .ًالنشر غال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص

يمـــات إن يفـــشى األمـــور التـــى يطلـــع عليهـــا بحكـــم وظيفتـــه إذا كـــان ســـرية بطبيعتهـــا أو بموجـــب تعل - ٨

 .ًتقضى بذلك، ويظل هذا االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة

أن يحـــــتفظ لنفـــــسه بأصـــــل أيـــــة ورقـــــة مـــــن األوراق الرســـــمية أو ينـــــزع هـــــذا األصـــــل مـــــن الملفـــــات  - ٩

 .ًالمخصصة لفحظة ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا

 .ر من السلطة المختصةأن يخالف إجراءات األمن الخاص والعام التى يصدر بها قرا -١٠

أن يجمــع بــين وظيفتــه وبــين أى عمــل آخــر يؤديــه بالــذات أو بالواســطة إذا كــان مــن شــأن  -١١

ذلــك األضــرار بــأداء واجبــات الوظيفــة أو كــان غيــر متفــق مــع مقتــضياتها وذلــك مــع عــدم اإلخــالل 

 . بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة١٩٦١ لسنة١٢٤با؛كام القانون رقم



ًال للغيــر بــأجر أو مكافــأة ولــو فــي غــر أوقــات العمــل الرســمية إال بــإذن مــن أن يــؤدي أعمــا -١٢

السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصـاية أو 

المــساعدة القــضائية إذا كــان المــشمول بالوصــاية أو القوامــة أو الغائــب أو ، الوكالــة عــن الغــائبين أ

 .ساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعةالمعين له م

ملوكــة لمــن مًوأن يتــولى أعمــال الحراســة علــى األمــوال التــى يكــون شــريكا أو صــاحب مــصلحة فيهــا أو 

هم بــه صــلة قربــى أو نــسب لغايــة الدرجــة الرابعــة وذلــك بــشرط إخطــار الجهــة الرئاســية التابعــة لهــا تــربط

 .بذلك

 .مر أو أن يلعب القمار في األندية أو المحال العامةأن يشرب الخ -١٣

 .ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة -١٤

  .قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته  ) أ(

ًأن يجمع نقودا ألي فرد أو ألية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمـع إمـضاءات ألغـراض   ) ب(
 .غير مشروعة

مكان العمـل دون إذن الجهـة التـى تحـددها الـسلطة المختـصة، ترط  في تنظيم اجتماعات داخل أن يش) ج(

  . بإصدار قانون النقابات العمالية١٩٧٦ لسنة٣٥مع مراعاة أحكام القانون رقم 

أن يشترى عقارات أو منقوالت مما تطرحه السلطات القضائية أو اإلدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمـال ) د(

  .وظيفته

، أن يــــزاول أى أعمــــال تجاريــــة وبوجــــه خــــاص أن يكــــون لــــه أى مــــصلحة فــــي أعمــــال أو مقــــاوالت ا) هـــــ(

  .مناقصات تتصل بأعمال وظيفته

ًأن تشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عـضوية مجـالس إدارتهـا أو أى عمـل فيهـا إال إذا كـان منـدوبا ) و(
  .أو شركات القطاع العامعن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي 

أن يــستأجر أراضــي أو عقــارات بقــصد اســتغاللها فــي الــدائرة التــي يــؤدي فيهــا أعمــال وظيفتــه إذا كــان ) ز(

  .لهذا االستغالل صلة بعمله

  .أن يضارب في البورصات) ح(

  الفصل الحادي عشر

  في التحقيق مع العاملين وتأديبهم

 أعمــال وظيفتــه أو يظهــر بمظهــر مــن شــأنه اإلخــالل كــل عامــل يخــرج علــى مقتــضى الواجــب فــي: ٧٨مــادة

  .ًبكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا

ًوال يعفى العامل ن الجزاء اسـتنادا إلـى أمـر صـادر إليـه مـن رئيـسه إال إذا أثبـت أن ارتكـاب المخالفـة كانـت 
 وفــي هــذه ًتنفيــذا ألمــر مكتــوب بــذلك صــادر إليــه مــن هــذا الــرئيس بــالرغم مــن تنبيهــه كتابــة علــى المخالفــة

  .الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر وحده



  .ًوال يسأل العامل مدنيا إال عن خطئه الشخصي

ال يجوز توقيع جزاء على العامل إال بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالـه وتحقيـق دفاعـه ويجـب : ٧٩مادة

  .ًأن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا

جـزاء اإلنـذار والخـصم مـن األجـر لمـدة ال تجـاوز ثالثـة أيـام أن يكـون االسـتجواب  ومع ذلك يجـوز بالنـسبة ل

  .أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء

تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق اإلداري مع شاغلى الوظائف العليا كما تخـتص : ًمكررا٧٩مادة

 مـن ٤، ٢قيـق فـي المخالفـات الناشـئة عـن ارتكـاب األفعـال المحظـورة الـواردة بالبنـدين دون غيرها بهـذا التح

  . من هذا القانون٧٧المادة 

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (

وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعـة أو وقـائع 

 النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلـى تلـك الجهـة فـور أخطارهـا بـذلك أحالـة وما يرتبط بها إذا كانت

  .أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة اإلدارية

  .ًويقع باطال كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين

أشـهر مـن تـاريخ إحالـة وعلى النيابـة اإلدارة أن تنتهـى مـن التحقيـق مـع شـاغلى الوظـائف العليـا خـالل سـتة 

  .المخالف إليها أو اتصال عملها بها

  :الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هي: ٨٠مادة

  .اإلنذار - ١

 .تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر - ٢

 .الخصم ن األجرة لمدة ال تجاوز شهرين في السنة - ٣

ً لهذا الجزاء ربع األجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنـازل ًوال يجوز أن يتجاوز والخصم تنفيذا
  .ًعنه قانونا

  .الحرمان من نصف العالوة الدورية - ٤

 .الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر - ٥

 .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد عن سنتين - ٦

 .خفض األجرة في حدود عالوة - ٧

 وظيفــة فــي الدرجــة األدنــى مباشــرة مــع خفــض األجــر إلــى القــدر الــذى كــان عليــه قبــل الخفــض إلــى - ٨

 .الترقية

 .اإلحالة إلى المعاش - ٩

 .الفصل من الخدمة -١٠

  :أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فال توقع عليهم إال الجزاءات التالية



  .التنبيه - ١

 .اللوم - ٢

 .الفصل من الخدمة - ٣

 .اإلحالة إلى المعاش - ٤

ٕتــــضع الــــسلطة المختــــصة الئحــــة تتــــضمن أنــــواع المخالفــــات والجــــزاءات المقــــررة لهــــا واجــــراءات : ٨٥ةمــــاد
  .التحقيق

وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مـن يجـرى معـه التحقيـق االسـتماع إلـى الـشهود واإلطـالع علـى 

  .ٕالسجالت واألوراق التى فائدتها في التحقيق واجراء المعاينة

  :ختصاص في التصرف في التحقيق كما يلىيكون اال: ٨٢مادة

لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جـزاء اإلنـذار أو الخـصم  - ١

ًمن المرتب بما ال يجاوز ثالثين يوما في السنة بحيث ال تزيد مدته فـي المـرة الواحـدة علـى خمـسة 
  .ًعشر يوما

دهم قــرار مــن الــسلطة المختــصة كــل فــى حــدود اختــصاصه حفــظ وللرؤســاء المباشــرين الــذين يــصدر بتحديــ

ًالتحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من المرتب بما ال يجاوز خمـسة عـشر يومـا فـي الـسنة بحيـث ال 
  .تزيد مدته في المرة الواحدة على ثالثة أيام

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

ًاء القــرار الــصادر بتوقيــع الجــزاء أو تعديلــه ولهــا أيــضا إذا ألغيــت وللــسلطة المختــصة حفــظ التحقيــق أو إلغــ
  .ًالجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغها بالقرار

 مـن الفقـرة األولـى ٦ -١للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيـع الجـزاءات الـواردة فـي البنـود مـن - ٢

ً يوما سـواء تـم ٦٠وال يجوز أن تزيد مدة الخصم من األجر في السنة الواحدة على  ٨٠من المادة 
 مـن ٢ -١توقيع جزاء الخصم دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات وكـذلك الجـزاءين الـواردين فـي البنـدين 

  .الفقرة التالية من المادة المشار إليها

 وذلـك فـي ٨٠ من المـادة ٩، ٨ ،٧كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود  - ٣

 .المخالفات الجسيمة التى تحددها الئحة الجزاءات

 وتكـون الجهـة ٨٠تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة  - ٤

ًالمنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبـه طبقـا لألحكـام 
 .ذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة أو التكليفسالفة ال

لكــل مــن الــسلطة المختــصة ومــدير النيابــة اإلداريــة حــسب األحــوال أن يوقــف العامــل عــن عملــه : ٨٣مــادة

 ًاحتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيـد علـى ثالثـة أشـهر وال يجـوز مـد هـذه المـدة إال



بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل من عملـه وقـف صـرف 

  .أجراه ابتداء من تاريخ الوقف

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

ًويجــب عــرض األمــر فــورا علــى المحكمــة التأديبيــة لتقريــر صــرف أو عــدم صــرف البــاقي مــن أجــره فــإذا لــم 
ًعليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقـف وجـب صـرف األجـر كـامال حتـى تقـرر المحكمـة مـا يعرض األمر 
  .يتبع في شأنه

ًوعلــى المحكمــة التأديبيــة أن تــصدر قرارهــا خــالل عــشرين يومــا مــن تــاريخ رفــع األمــر إليهــا فــإذا لــم تــصدر 
ظ التحقيـق معـه أو جـوزى ًالمحكمة قرارها في خالل هذه المدة يصرف األجر كامال فإذا برئ العامل أو حفـ

بجزاء اإلنذار أو الخصم مـن األجـر لمـدة ال تجـاوز خمـسة أيـام صـرف إليـه مـا يكـون قـد أوقـف صـرفه مـن 

أجره، فإن جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع في شأن األجر الموقـوف صـرفه، فـإن 

أن يــسترد منــه فــي هــذه الحالــة مــا ســبق أن وزي بجــزاء الفــصل انتهــت خدمتــه مــن تــاريخ وقفــه وال يجــوز جــ

  .صرف له من أجر

ًكل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عملـه مـدة حبـسه ويوقـف : ٨٤مادة ً
ًصــرف نــصف أجــره فــي حالــة حبــسه احتياطيــا أو تنفيــذا لحكــم جنــائي غيــر نهــائي ويحــرم مــن كــل أجــره فــي  ً

 جنائي نهائي، ويعرض األمر عند عودة العامـل إلـى عملـه علـى الـسطلة المختـصة ًحالة حبسه تنفيذا لحكم

لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نـصف أجـره الموقـوف 

  .صرفه

فيمـا يلـى إال بعـد ال يجوز النظر فـي ترقيـة عامـل وقـع عليـه جـزاء مـن الجـزاءات التأديبيـة المبينـة : ٨٥مادة

  :انقضاء الفقرات اآلتية

ثالثــة أشــهر فــي حالــة الخــصم مــن األجــر أو الوقــف عــن العمــل لمــدة تزيــد علــى خمــسة أيــام إلــى  - ١

  .عشرة

 .ً يوما١٥ً يوما على ١١ستة أشهر في حالة الخصم من األجر أو الوقف عن العمل لمدة  - ٢

ة تزيـد علـى خمـسة عـشر يومـاص تسعة أشهر في حالة الخصم ن األجر أو الوقف عن العمل مـد - ٣

 .توقيع جزاء خفض األجر

سنة في حالة الخصم من األجر أو الوقف عن العمل مدة تزيـد علـى ثالثـين يومـاص أو فـي حالـة  - ٤

 .توقيع جزاء خفض األجر

 .مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العالوة أو الحرمان من نصفها - ٥

إليها من تاريخ توقيـع الجـزاء ولـو تـداخلت فـي فتـرة أخـرى مترتـب علـة جـزاء وتحسب فترات التأجيل المشار 

  .سابق



أدنــى وشــغل العامــل الوظيفــة األدنــى مــن تلــك التــى كــان عنــد توقيــع جــزاء الخفــض إلــى وظيفــة : ٨٦مــادة

اعـاة يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع اسـتحقاقه العـالوات الدوريـة المـستقبلة المقـررة للوظيفـة األدنـى بمر

شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة األدنى بمراعاة أقدميته الـسابقة فيهـا بالغـضافة إلـى المـدة التـى 

قضاها في الوظيفة األعلى مع االحتفاظ له بأجره الـذى كـان يتقاضـاه عنـد صـدور الحكـم بتوقيـع الجـزاء وال 

  .الحكم بتوقيع الجزاءيجوز النظر في توقيته إال بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور 

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض األجر فـال يجـوز النظـر فـي ترقيتـه إال بعـد 

  .مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء

ال يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل فـي : ٨٧مادة

ة اإلحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمـة ألكثـر مـن مد

ذلك وثبت عدم أدانتـه أو وقـع عليـه جـزاء اإلنـذار أو الخـصم أو الوقـوف عـن العمـل لمـدة خمـسة أيـام فأقـل 

 كانت تـتم فيـه لـو لـم يحـل إلـى وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى

  .المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ

ًويعتبر العامل محاال للمحاكمة مـن تـاريخ طلـب الجهـة اإلدرايـة أو الجهـاز المركـزى للمحاسـبات مـن النيابـة 
  .اإلدارية أقامه الدعوى التأديبية

ًعامل ألى سـبب مـن األسـباب عـدا الوفـاة مـن محاكمتـه تأديبيـا إذا كـان قـد ال يمنع انتهاء خدمة ال: ٨٨مادة
  .بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

ويجوز في المخالفات التى يترتب عليهـا ضـياع حـق مـن حقـوق الخزانـة العامـة إقامـة الـدعوى التأديبيـة ولـو 

  . قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائهالم يكن قد بدئ في التحقيق

ًويجـــوز أن يوقـــع علـــى مـــن انتهـــت خدمتـــه غرامـــة ال تقـــل عـــن خمـــسة وعـــشرين جنيهـــا وال تجـــاوز خمـــسة 
  .أضعاف األجر األساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة

 والقــوانين المعدلــة لــه ١٩٧٥ لــسنة ٧٩اعي رقــم  مــن قــانون التــأمين االجتمــ١٤٤واســتثناء مــن حكــم المــادة 

تــستوفى الغرامــة مــن تعــويض الدفعــة الواحــدة أو المبلــغ المــدخر أن وجــد عنــد اســتحقاقهاما وذلــك فــي حــدود 

  .الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز اإلدراي على أمواله

لجهــة األصــلية التــى يتبعهــا يجــوز بقــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء نقــل اختــصاص التأديــب مــن ا: ٨٩مــادة

العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلـك 

  .بالنسبة إلى المخالفات التى تقع في هذه الجهات

  .تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية: ٩٠مادة

أديبية بالنسبة للعامـل الموجـود بالخدمـة بمـضي ثـالث سـنوات مـن تـاريخ ارتكـاب تسقط الدعوى الت: ٩١مادة

  .المخالفة



  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

وتنقطع هذه المدة بأي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق أو اإلتهـام أو المحاكمـة وتـسرى المـدة مـن جديـد ابتـداء 

  .من آخر إجراء

لمدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قـد ٕواذا تعدد المتهمون فإن انقطاع ا

  .اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة

  .ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية

  :رات اآلتيةتمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بإنقضاء الفت: ٩٢مادة

  .ستة أشهر في حالة التنبية واللوم واإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تتجاوز خمسة أيام - ١

 .سنة في حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام - ٢

 .سنتان في حالة تأجيل العالوة أو الحرمان منها - ٣

لــى المعــاش بحكــم أو ثــالث ســنوات بالنــسبة إلــى الجــزاءات األخــرى عــدا جزائــى الفــصل واإلحالــة إ - ٤

 .قرار تأديبي

ويتم المحو في هذه الحاالت بقرار من لجنة شـئون العـاملين بالنـسبة لغيـر شـاغلي الوظـائف العليـا إذا تبـين 

لهــا أن ســلوك العامــل وعملــه منــذ توقيــع الجــزاء مرضــيا وذلــك مــن واقــع تقــاريره الــسنوية وملــف خدمتــه ومــا 

  .يبديه الرؤساء عنه

ة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة، ويترتـب علـى محـو الجـزاء اعتبـاره ويتم المحو بالنسب

كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء "

  .وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل

خــاص بحــصيلة جــزاءات الخــصم الموقعــة علــى العــاملين ويكــون تحــتفظ كــل وحــدة فــي حــساب : ٩٣مــادة

ًالـــصرف مـــن هـــذه الحـــصيلة فـــي األغـــراض االجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو الرياضـــة للعـــاملين طبقـــا للـــشروط 
  .واألوضاع التى تحددها السطلة المختصة

  الفصل الثانى عشر

  في انتهاء الخدمة

  :تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتية: ٩٤مادة

  .بلوغ السن المقررة لترك الخدمة - ١

 .ًعدم اللياقة للخدمة صحيا - ٢

 .االستقالة - ٣

 .اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة - ٤

 .فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى - ٥

 .الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في األحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك - ٦



م عليـه بعقوبـة جنايـة فـي احـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي قـانون العقوبـات أو مـا يماثلهـا الحك - ٧

من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمـة مخلـة بالـشرف 

 .أو األمانة ما لم الحكم مع وقف التنفيذ

ي إلـى انهـاء الخدمـة إال إذا قـدرت لجنـة شـئون ومع ذلك فإذا كـان الحكـم قـد صـدر عليـه ألول مـرة فـال يـؤد

العــاملين بقــرار مــسبب مـــن واقــع أســباب الحكـــم وظــروف الواقعــة أو بقــاء العامـــل يتعــارض مــع مقتـــضيات 

  .الوظيفة أو طبيعة العمل

  .إلغاء الوظيفة المؤقتة - ٨

 .الوفاة - ٩

 ١٩٧٥ لـــسنة ٧٩قـــم تنتهـــى خدمـــة العامـــل ببلوغـــه ســـن الـــستين وذلـــك بمراعـــاة أحكـــام  القـــانون ر: ٩٥مـــادة

  .بإصدار قانون الـتأمين االجتماعي والقوانين المعدلة له

  .وال يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة

يجوز للسلطة المختـصة إصـدار قـرار بإحالـة العامـل إلـى المعـاش بنـاء علـى طلبـه قبـل بلـوغ : ًمكررا٩٥مادة

ٕم الطلب عن خمـسة وخمـسين سـنةوال تكـون المـدة الباقيـة السن القانونية على إال تقل سن الطالب عند تقدي
  .لبلوغه سن اإلحالة إلى المعاش أقل من السنة

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (

ًوتـسوى الحقـوق التأمينيـة لمـن يحـال إلـى المعـاش طبقــا ألحكـام الفقـرة الـسابقة علـى أسـاس مـدة اشـتراكه فــي 
  .ا المدة الباقية لبلوغه  السن القانونية أو مدة سنتين أيها أقلًنظام التأمين االجتماعي مضافا إليه

وال يجـوز إعــادة تعيــين العــالمين الــذين تــسرى علــيهم أحكـام هــذه المــادة بالحكومــة أو شــركات القطــاع العــام، 

كمــا ال يجــوز شــغل الوظــائف التــى تخلــو نتيجــة تطبيــق هــذه المــادة حتــى بلــوغ المحــالين إلــى المعــاش مــن 

  .لى بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارةالتقاعد إ

 ســنة إلــى ٥٥إصــدار قــرار بإحالــة العامــل الــذى تقــل ســنة عــن يجــوز للــسلطة المختــصة ": أ"مكــررا ٩٥مــادة

ـــة وفقـــاص  ـــه إذا قـــام بمفـــرده أو باالشـــتراك مـــع آخـــرين بأحـــد المـــشروعات اإلنتاجي ـــاء علـــى طلب المعـــاش بن

  .ير المختص بالتنمية اإلداريةللضوابط التى يصدر بها قرار من الوز

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم 

  .ويصرف للعامل من هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش

هــذه المــادة بالحكومــة أو شــركات القطــاع العــام، وال يجـوز إعــادة تعيــين العــاملين الــذين تــسرى علــيهم أحكـام 

يجــوز شــغل الوظــائف التــى تخلــو نتيجــة تطبيــق هــذه المــادة قبــل مــضى ســنة مــن تــاريخ اإلحالــة إلــى كمــا ال 

  .المعاش

ًتثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المخـتص وال يجـوز  فـصل العـالم لعـدم : ٩٦مادة
  .ه دون إنتظار أنتهاء أجازاتهاللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية واالعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمت



  .للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون االستقالة مكتوبة: ٩٧مادة

 خـالل ثالثـين االسـتقالةوال تنتهي خدمة العامل إال بـالقرار الـصادر بقبـول االسـتقالة ويجـب البـت فـي طلـب 

ٕيوما من تـاريخ تقديمـه واال اعتبـرت االسـتقالة مقبولـة بحكـم القـانون مـ ًمعلقـا علـى شـرط أو ا لـم يكـن الطلـب ً
  .ًمقترنا بقيد وفي هذه الحالة ال تنتهي خدمة العامل إال إذا تضمن قرار بقبول االستقالة إجابته إلى طلبه

ويجوز خالل هذه المدة أرجاء قبول االستقالة ألسباب تتعلـق بمـصلحة العمـل مـع أخطـار العاملبـذلبك علـى 

  .ًين باإلضافة على مدة الثالثين يوما الواردة بالفقرة السابقةأال تزيد مدة اإلرجاء على أسبوع

فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فال تقبل استقالته إال بعد الحكم في الدعوى بغيـر جـزاء الفـصل او 

  .اإلحالة إلى المعاش

ى أن ينقـضي الميعـاد ويجب على العامـل أن يـستمر فـي عملـه إلـى أن يبلـغ إليـه قـرار قبـول االسـتقالة أو إلـ

  .المنصوص عليه في الفقرة الثالثة

  :ًيعتبر العامل مقدما استقالته في الحاالت اآلتية: ٩٨مادة

ًإذا انقطع عن عله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومـا متتاليـة مـا لـم يقـدم خـالل الخمـسة عـشر  - ١
وز للــسلطة المختــصة أن ًيومــا التاليــة مــا يثبــت أن انقطاعــه كــان يعــذر مقبــول وفــي هــذه الحالــة يجــ

ٕتقـرر عـدم حرمانـه مــن أجـره عـن مـدة االنقطــاع إذا كـان لـه رصـيد مــن األجـازات يـسمح بــذلك واال 
ًوجــب حرمانــه مــن أجــره عــن هــذه المــدة فــإذا لــم يقــدم العامــل أســبابا تبــرر االنقطــاع أو قــدم هــذه 

  .األسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل

ًقطع عن عملـه بغيـر إذن جهـة اإلدارة أكثـر مـن ثالثـين يومـا غيـر متـصلة فـي الـسنة وتعتبـر إذا ان - ٢
 .خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي الكتمال هذه المدة

وفي الحالتين السابقتين يتعـين إنـذار العامـل كتابـة بعـد انقطاعـه لمـدة خمـسة أيـام فـي الحالـة األولـى وعـشرة 

  .أيام في الثانية

إذا التحــق بخدمــة أيــة جهــة أجنبيــة بغيــر تــرخيص مــن حكومــة جمهوريــة مــصر العربيــة وفــي هــذه  - ٣

  .الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة األجنبية

ًوال يجــوز اعتبــار العامــل مــستقبال فــي جميــع األحــوال إذا كانــت قــد اتخــذت ضــده إجــراءات تأديبيــة خــالل 
  . التالي النقطاعه عن العمل أو اللتحاقه بالخدمة في جهة أجنبيةالشهر

 ٩٤، ٨٠يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهـي فيـه خدمتـه ألحـد األسـباب المبينـة بالمـادتين : ٩٩مادة

ًعلــى أنــه فــي حالــة الفــصل لعــدم اللياقــة الــصحية يــستحق العامــل األجــر كــامال أو منقوصــا حــسب األحــوال  ً
  .فاذ أجازته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبهلغاية استن

ٕواذا كــان انتهــاء الخدمــة بنــاء علــى طلــب العامــل اســتحق أجــره حتــى تــاريخ صــدور قــرار قبــول االســتقالة أو 

انقضاء المدة التى تعتبـر االسـتقالة بعـدها مقبولـة وفـي حالـة إنهـاء الخدمـة بـسبب إلغـاء الوظيفـة المؤقتـة أو 



ًئـــيس الجمهوريـــة يـــستحق العامـــل تعويـــضا يعـــادل أجـــره إلـــى أن يـــتم إبالغـــه بـــالقرار وذلـــك دون بقـــرار مـــن ر
  .إخالل بحكم الفقرة السابقة

إذا حكم على العامل باإلحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكـم مـا : ١٠٠مادة

ً ويــستحق العامــل المحكــوم عليــه تعويــضا ًلــم يكــن موقوفــا عــن عملــه فتعتبــر خدمتــه منتهيــة مــن تــاريخ وقفــه
  .ًيعادل أجره إلى يوم إبالغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل

وال يجـــوز أن يـــسترد مـــن العامـــل الـــذى أوقـــف عـــن عملـــه مـــا ســـبق أن صـــرف لـــه مـــن أجـــره إذا حكـــم عليـــه 

  .باإلحالة إلى المعاش أو الفصل

ا يعادل أجـر شـهرين كـاملين لمواجهـة نفقـات الجنـازة إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف م: ١٠١مادة

  . جنيه لألرمل أو للرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة١٠٠بحد أدنى 

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم (

  الباب الثالث

  في األحكام االنتقالية

 ١٩٧١ لــسنة ٥٨ بالقــانون رقــم ينقــل العــاملون الخاضــعون لقــرار رئــيس جمهوريــة مــصر العربيــة: ١٠٢مــادة

إصــــدار نظــــام العــــاملين المــــدنيين بالدولــــة والقــــوانين المعدلــــة والمكملــــة لــــه علــــى الــــدرجات الماليــــة الجديــــدة  

ـــدرجاتهم وذلـــك علـــى النحـــو الموضـــح بالجـــدول رقـــم   المرافـــق مـــع احتفـــاظهم بـــصفة شخـــصية ٢المعادلـــة ل

  .جر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليهاباألجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية األ

  .ً أصبح غير ذى موضوع لكونه وقتيا٢الجدول رقم : ملحوظة

وبالنــسبة لمــن كــانوا يــشغلون فئــاتهم الوظيفيــة بــصفة شخــصية تــسرى فــي شــأنهم األوضــاع المقــررة بالموازنــة 

لدوريــــة بالفئــــات المقــــررة للدرجــــة ًالعاملــــة للدولــــة وفقــــا للتأشــــير الــــوارد بــــشأن فئــــاتهم ويــــستحقون عالواتهــــم ا

  .الشخصية التى أصبح يشغلونها

  .ويكون ترتب األقدمية بين المنقولين على درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة

يمنح العاملون بداية ربـط األجـرة المقـررة للوظـائف المنقـولين إليهـا أو عـالوة مـن عالواتهـا أيهمـا : ١٠٣مادة

  .الربط على أال تؤثر هذه العالوة في موعد العالوة الدوريةية أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نها

 المـدة الموضـحة قـرين كـل ١٩٧٨ يونيـه سـنة ٣٠ٕواذا كان العامل قد أمضى في فئته الماليـة الحاليـة حتـى 

فئــة علــى الوجــه المبــين فيمــا يلــى يمــنح بدايــة ربــط األجــر أو عالوتــين مــن عــالوات الدرجــة المنقــول إليهمــا 

  .أيهما أكبر

  . ثالث سنوات-الفئة الثالثة

  . ثالث سنوات-الفئة الرابعة

  . ثالث سنوات-الفئة الخامسة

  . ثالث سنوات-الفئة السادسة



  . أربع سنوات-الفئة السابعة

  . خمس سنوات-الفئة الثامنة

  . خمس سنوات-الفئة التاسعة

  . ست سنوات-الفئة العاشرة

راســية المقــرر لهــم ميــزة ماليــة أو أقدميــة اعتباريــة عنــد ينقــل العــاملون مــن حملــة المــؤهالت الد: ١٠٤مــادة

التعيـــين وال يزالـــون بالفئـــة المعينـــين عليهـــا ابتـــداء إلـــى الدرجـــة الماليـــة المعادلـــة لفئـــاتهم علـــى لنحـــو المبـــين 

ً المرافــق ويمنحــون فيهــا بدايــة ربــط الدرجــة الجديــدة مــضافا إليهــا الميــزة الماليــة المقــررة أو ٢بالجــدول رقــم 
ًهم التــى يتقاضــونها عنــد تنفيــذ أحكــام هــذا القــانون مــضافا إليهــا عــالوة مــن عــالوات الدرجــة المنقــولين مرتبــات

  .إليها أيهما أكبر

يحـــتفظ العـــاملون بوظـــائفهم المـــسند إلـــيهم عنـــد تنفيـــذ أحكـــام هـــذا القـــانون وذلـــك علـــى أن تحـــدد : ١٠٥مـــادة

  .وظائفهم

الل بالترتيـب الرئاسـي القـائم بـين شـاغليها متـى تـوافرت وال يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة اإلخ

  .فيهم اشتراطات شغلها

فيمــا ال يتعــارض  يــستمر العمــل بــالقوانين والقــرارات واللــوائح الــسارية وقــت صــدور هــذا القــانون :١٠٦مــادة

ز أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون أن تـصدر القـرارات المنفـذة لـه فـي مـدة ال تجـاو

  .ستة أشهر من تاريخ تنفيذه

   العاملين المدنيين بالدولة-١الجدول رقم 

  ١٩٨٣ لسنة ٣١ و  ١٩٨٠ لسنة ١٣٦ًمعدال بالقوانين رقم 

نــــــــــسبة الترقيــــــــــة   األجر السنوي  درجات الوظائف

  باالختيار

  العالوة السنوية

  جنيه    جنيه  درجات الوظائف العليا

      ٢٥٤٣  الممتازة

  ٧٥  %١٠٠  ٢٤٣٣ -١٦٣٠  العالية

  ٧٢  %١٠٠  ٢٣٠٤ -١٤٤٠  مدير عام

  ٦٠  %١٠٦٠  ٢٠٨٨ -١٠٨٠  األولى

مـن   ابتداء٦٠ثم ٤٨  %٥٠  ١٩٠٨ -٧٨٠  الثانية

٨٧٦  

 ابتداء مـن ٤٨ثم ٣٦  %٢٥  ١٦٠٨ -٥١٦  الثالثة

٦٦٠  



  ٢٤  %٢٠  ١٢١٢ -٣٩٦  الرابعة

  ١٨  %١٠  ٩٢٤ -٣٧٢  الخامسة

  ١٨  -  ٧٤٤-٣٦٠  السادسة

  ١٩٧٨ لسنة ٢ة رقم قرار لجنة شئون الخدمة المدني

   بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقرار

  العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقرار

  ١٩٨٢ لسنة ٣، ٢ ورقم ١٩٧٩ لسنة ١رقم 

   لوزير ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦ورقم 

  الدولة للتنمية اإلدارية

  ٢٢٠ العدد رقم –نشر بالوقائع المصرية 

  ١٩٧٨ سبتمبر سنة ٢٥في 

  :لجنة شئون الخدمة المدنية

  . بشأن إصدار قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة١٩٧٨ لسنة ٤٧بعد اإلطالع على القانون رقم 

  .ٕ بشأن الئحة نظام واجراءات العمل باللجنة١٩٧٨ لسنة ١وعلى قرار لجنة الخدمة المدنية رقم 

  قررت

  .لمرفقة لالئحة التنفيذية لقانون العامليين المدنيين بالدولة المشار إليها يعمل باألحكام :١مادة

 بــشأن نظـام وظفــي الدولــة وكـل نــص يخــالف ١٩٥١ لــسنة ٢١٠تلغــى الئحـة التنفيذيــة للقــانون رقـم : ٢مـادة

  .أحكام هذه الالئحة

  .ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية: ٣مادة

  ).١٩٧٨بر سنة  سبتم١٤(هـ ١٣٩٨ شوال سنة ١٢صدر في 

  رئيس لجنة شئون الخدمة المدني

  حسن توفيق/ دكتور 

  الالئحة التنفيذية لقانون نظام العاملين بالدولة

  أحكام عامة

ًينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصال بوظيفته : ١مادة
  .قارير السنوية المقدمة عنهكما تودع به المالحظات المتعلقة بعمله والت

تحقيقهــا كمــا تــودع بــالملف المــذكور كــل مــا يثبــت مــن الــشكاوي والبالغــات المقدمــة ضــد العامــل وذلــك بعــد 

  .وسماع أقواله فيها

ويكون إيداع المالحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العالم صورة منهـا وفـي حالـة امتناعـه 

  .ليه بكتاب موصي عليهعن استالم الصورة ترسل إ



ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبـت رقـم كـل ورثـة ومـضمونها علـى غالفـة وال يجـب نـزع أيـة ورقـة منـه بعـد 

  .إيداعها فيه

على كل وحدة بعد أخذ رأي الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة في مشروع هيكلها التنظيمي واعتماده : ٢مادة

بخمـــس صـــور مـــن هـــذا الهيكـــل وكـــذلك بكـــل مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن مــن الـــسلطة المختـــصة أن تـــوافي الجهـــاز 

  .تعديالت

على مختلف الوحدات التي ترغب في استطالع رأي مجلس الدولة فـي أي شـأن مـن شـئون الخدمـة : ٣مادة

  .ًالمدنية أن تكتب بذلك تفصيال للجهاز المركزى للتنظيم واإلدراة

  لجان شئون العاملين

مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو من رئيس اللجنـة أو تجتمع لجنة العاملين في : ٤مادة

ًرئيس الوحدة، وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور ثالثة من أعضائها على الأقل بما فـيهم الـرئيس 
  .أو من يقوم مقامه

 وال يكــون لــه مقامــهويقــوم بأعمــال األمانــة الفنيــة لهــذه اللجنــة رئــيس شــئون العــاملين بالوحــدة أو مــن يقــوم 

  .صوت معدود في المداوالت

ينــشا ســجل خــاص بأرقــام مسلــسلة تــدون بــه محاضــر اجتماعــات لجنــة شــئون العــاملين، ويجــب أن : ٥مــادة

والمــسائل المعروضــة ومــا دار مــن مناقــشات والقــرارات التــى تــشتمل هــذه المحاضــر علــى أســماء الحاضــرين 

ـــة واألســـباب التـــى بنيـــت عليهـــا، ـــى اتخـــذتها اللجن ـــة عل ـــرئيس واألعـــضاء الحاضـــرين وأمـــين اللجن  ويوقـــع ال

  .محاضر الجلسات

العــاملين بنفــسها أو بمــن تنوبــه لــذلك مــن أعــضائها تحقيــق مــا تــرى تحقيقــه مــن تجــرى لجنــة شــئون : ٦مــادة

الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق اإلطالع على ما تـرى ضـرورة اإلطـالع عليـه 

  .سجالت وسماع األقوالمن األوراق وال

اجتماعـات اللجنـة علـى  ًكما يجوز للجنة أن تصدر قرارا بدعوة من ترى دعوته من غير أعضائها لحـضور

  .أال يكون له صوت معدود، وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق

  .وتكون المداوالت وأخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية

ت شــــئون العــــالمين صــــحيحة إال إذا صــــدرت بنــــاء علــــى موافقــــة األغلبيــــة المطلقــــة ال تعتبــــر قــــرارا: ٧مــــادة

ألعــضاء اللجنــة الحاضــرين، فــإذا تــساوت اآلراء يــرجح الجانــب الــذى منــه الــريس ويبــدأ اخــذ الــرأي بالعامــل 

  .األدنى في الدرجة فاألحداث في األقدمية، ويعتبر االمتناع عن التصويت بمثابة الرفض

اسـتخراج صـور مـن سـجل اجتماعـات لجـان شـئون العـاملينغال بنـاء علـى أمـر صـادر مـن ال يجـوز : ٨مادة

  .جهة قضائية أو من هيئة تأديبية

أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز اإلطالع عليها وأخذ صور منها لكل ذى مصلحة شخـصية ومباشـرة بعـد 

  .الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة



  عالن القرارات اإلداريةإ

يصدر بقرار من السلطة المختـصة تحديـد اإلجـراءات المتعلقـة بإصـدار النـشرة الرسـمية التـى تعلـن : ٩مادة 

فيها القرارات والمنشورات الـصادرة فـي شـئون العـاملين، والجهـات التـى تـوزع عليهـا، والـضمانات التـي تكفـل 

ًعلم كافة العاملين بها علما يقينا ً.  

لتعليــق فــي لوحــة اإلعالنــات وذلــك بمــا يكفــل إثبــات تــاريخ التعليــق كمــا يتــضمن القــرار المــشار إليــه طريقــة ا

  .والمدة التى يستمر خاللها وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة

  .ويراعي إثبات اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المدة في محضر يوقعه رئيس العاملين بالوحدة

  التعيين في الوظائف

ًفـــي كـــل وحـــدة كـــشوفا علـــى ضـــوء وصـــفها وشـــروط شـــغلها وتعـــرض  العـــاملين تعـــد إدارة شـــئون: ١٠مـــادة
الكشوف على السلطة  المختصة في بداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التـى تـشغل بامتحـان ولتـك التـى 

  .تشغل بدون امتحان

بــين وتلتــزم إدارة شــئون العــاملين بعــرض كــشوف شــهرية مــن واقــع موازنــة وظائفهــا علــى الــسطلة المختــصة ت

  .الوظائف الخالية بكل وحدة

ًتقوم وحدة شئون العالمين بحصر الوظائف الـشاغرة والـشروط الالزمـة لـشغلها وفقـا لجـداول : ً مكررا١٠مادة
التوصــيف والترتيــب المعمــول بهــا واإلعــالن عنهــا فــي لوحــة اإلعالنــات داخــل الوحــدة وفروعهــا لمــدة شــهر 

الت أعلــى أثنــاء الخدمــة التقــدم بطلبــات التعيــين فــي هــذه علــى األقــل وللعــاملين الــذين يحــصلون علــى مــؤه

الوظائف إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها هـذه الوظـائف ويـتم شـغل بـاقىي الظـائف بمراعـاة القواعـد العامـة 

  .في التعيين الواردة بهذه الالئحة

  ).١٩٨٣ لسنة١١٥مضافة بالقانون رقم (

  :يةلخالية من غير الوظائف العليا البيانات التايجب أن يتضمن اإلعالن عن الوظائف ال: ١١مادة

  .وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها)أ(

  . الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها) ب(

  .بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان) جـ(

  .متحان وموارده وتاريخه ومكان إجرائهٕواذا كان  التعيين بامتحان فيبين نوع اال

بصورة من اإلعالن المشار إليه في ) هيئة اإلدارة(تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة : ١٢مادة 

  .المادة السابقة

ًتخطر مكاتب التوضيف والتخديم بصورة من اإلعالن عن الوظائف الخالية طبقا للقانون رقم : ١٣مادة 
، وذلك لترشيح العجزة ١٩٨٢ لسنة ٤٩ تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم  بشأن١٩٧٥ لسنة ٣٩

  .ًالمؤهلين منهم مهنيا والمصابين بسبب العمليات العسكرية



تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجالت بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها، وفي نهاية : ١٤مادة 

  .عتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدةالمدة المحددة لتلقى الطلبات يقفل السجل وي

ًيكون االمتحان أما تحريرا أو شفاهة أو عمليا أو عن طريق مقابالت  شخصية ويجوز الجمع : ١٥مادة  ً
  .بينهما

تتولى اإلشراف على أجزاء االمتحان لجنة تشكيل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل : ١٦مادة

  .ٕواجراءات القيام بهذا االمتحانإلى هذه اللجنة من مهام 

تحتفظ كل وحدة بأوراق االمتحان ويوقع على هذه األوراق ممن أجروا االمتحان، ويعتبر من : ١٧مادة 

  .حصل على نصف مجموع الدرجات على األقل في كل مادة على حدة قد اجتاز االمتحان

ح في االمتحان وعند التساوى يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجا: ١٨مادة 

ًيكون الترتيب وفقا لألعلى مؤهال فاألقدم تخرجا فاألكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم  ً ً ً
  . بشأن الخدمة العسكرية والوطنية١٩٨٠ لسنة ١٢٧وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة بالقانون رقم 

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٤٦معدلة بالقرار رقم (

  . تعلن نتيجة االمتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة اإلعالنات: ١٩مادة 

ًتعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون : ٢٠مادة  ً
  . في المرشحينالعاملين، وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة

ًإذا لم يكن عدد الناجحين في االمتحان كافيا فيجوز التعيين من بين الناجحين في االمتحانات : ٢١مادة 
  . السابقة بشرط أال يكون قد مضى على إعالن تنيجتها أكثر من سنة

  :يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباحه على ما يأتي: ٢٢مادة 

  .فة في المرشحتوافر شروط ومواصفات الوظي)أ(

وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها، وكذلك ما يفيد اإلطالع على ) ب(

  .الوصف التحليلى للوظيفة وما إذا كان التعيين فيها بصفة دائمة أو مؤقتة

  . قوائم الناجحيناجتياز االمتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين) جـ(

  .ًأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقا لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان) د(

  .ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة) هـ(

  :ًتثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا لما يلى: ٢٣مادة 

  .قات الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة إلثبات الجنسية المصرية البطا- ١

 خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية إحدى الدول - ٢

  .العربية

  . صحيفة الحالة الجنائية إلثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين- ٣



ًلمرشح للتعيين موقعا عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه  إقرار من ا- ٤ ً
  .بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى لم  يمضى على صدوره أربع سنوات على األقل

  . تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعين- ٥

ر المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة  قرا- ٦

  .المختصة بإعفائه من هذا الشرط

  . إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة- ٧

حالة عدم قيده  مستخرج رسمى بتاريخ الميالد أو شهادة من المجلس المختص بتقدير السن وذلك في - ٨

  .بسجالت المواليد

  . ما يثبت بالقراءة والكتابة بالنسبة لمن ال يحمل شهادة دراسية- ٩

  . ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة-١٠

يخطر العامل بالقرار بتعيينه بخطاب موصى عليه يحدد فيه مهلة الستالم العمل ال تقل عن : ٢٤مادة 

ً إال اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة ًخمسة عشر يوما وال تزيد عن شهر
  .المختصة

ًتعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجال لقيد العاملين الموضوعين تحت االختبار توضح : ٢٥مادة 
  . به بداية ونهاية فترة االختبار

بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة تتقرر صالحية العاملين الموضوعين تحت االختبار : ٢٦مادة 

الرؤساء المباشرين من الرئيس األعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة، وعند نهاية مدة االختبار 

ًيوضع تقرير نهائى على ضوء التقارير السابقة موضحا به مدى صالحية العامل للوظيفة المعين بها 
  .ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين

  قياس كفاية األداء

تعد كل وحدة السجالت التي تتضمن البيانات الالزمة لوضع تقارير كفاية األداء ويجب أن : ٢٧مادة 

تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في األوراق وللعاملين الحق في اإلطالع على البيانات 

ة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل وتحدد السلطة المختصة الجه، المدونة في السجالت والنظم منها

  . فيه

تحدد كل وحدة معايير األداء التي يعتمد بها عند قياس كفاية األداء وذلك بالنسبة لشاغلي : ٢٨مادة 

وظائف الدرجة األولي فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادى لألداء 

وتعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر ، ام بهالذي يتعين على كل عامل القي

  . يونيه من كل عام

تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة : ٢٩مادة 

 ويعتبر من التي يناط بها على وضع الدرجات الالزمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير



 درجة إلى أقل من ٧٠ درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على أكثر من ١٠٠ درجة إلي ٩٠يحصل على 

 درجة بمرتبة متوسط ومن يحصل على أقل ٧٠ درجة إلي ٥٠ درجة بمرتبة جيد ومن يحصل على ٩٠

  .  درجة بمرتبة ضعيف٥٠من 

  ). ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦معدلة بالقرار رقم (

ؤساء من شاغلي الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحي الفنية واإلدارية والقيادية في يقدم الر : ٣٠مادة 

  . مباشرتهم بأعمالهم

  ). ١٩٨٢ لسنة ٥٥٤٦معدلة بالقرار رقم (

  . ٕوتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة العتمادها وابداعها بملف العامل

  :  المبينة فيما يلي بمرتبة ممتازال يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات: ٣١مادة 

  ). ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦معدلة بالقرار رقم (

  . العامل الذي إتيحت فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح  ) أ(

العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة   ) ب(

صم من األجر أو الوقف تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزى بجزاءات مجموعها الخ

  . عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خالل العام الذي يوضع عنه التقرير

العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خالل العام الذي يوضع عنه بيان كفاية ) ج(

  . األداء

ال يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير كفاية العامل العائد من إعارة أو أجازة بدون مرتب الذي ) د(

  . ويستثني من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل اإلعارة أو اإلجازة بمرتبة ممتاز، حكمى

  .ال يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمرتبتى جيد أو ممتاز: ًمكررا) ٣١(

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦مضافة بالقرار رقم (

العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عن التدريب ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة )أ(

  .المختصة

العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ) ب(

لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوذى بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من األجر أو الوقف عن العمل 

  .ًخمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير

تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل معامل من شاغلى وظائف الدرجة األولى فما دونها : ٣٢مادة 

ًبصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة 
 كما تتولى إبالغ كل من شاغلى الوظائف العليا بصورة من البيانات المقدم عن أدائه شئون العاملين،

  .ًوذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦ملغاة بالقرار رقم : (٣٣مادة 



تقررها لجنة شئون تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل لذلك بدرجة كفاية العامل التي : ٣٤مادة 

العاملين أو السلطة المختصة كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خالل أسبوع من تاريخ صدور 

  .قرار اللجنة أو السلطة المختصة

تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة اإلعالنات : ٣٥مادة 

ز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة وال يرفع اإلعالنات المعدة لذلك وفي مكان بار

  .ًأال بعد مضى خمسة عشر يوما

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل إلى هذا الغرض منح العاملين 

مودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم شاغلى الوظائف العليا أجازات إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم ال

  .ألعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب

ال تقل األجازة المشارة إليها في المادة السابقة عن سنة وال تزيد على سنتين ويخضع ": أ"ً مكررا ٣٥مادة 

  :العامل أثناء هذه األجازة للقواعد اآلتية

  .قصاها ثالثة أشهر، ونصف راتبه لباقى المدةيحتفظ العامل بمرتبة األساسى بصفة شخصية لمدة أ- ١

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦مضافه بالقرار رقم (

  .يجوز للعامل أثناء األجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير- ٢

 يجوز للعامل طلب االشتراك في دورة تدريبه تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة اإلدارية أن - ٣

  .تستجيب لهذا الطلب

  .ًوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محاال إلى المحكمة التأديبيةيج

في حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء اإلجازة المشار إليها يعامل باألحكام ": ٢" مكررا ٣٥مادة 

  :اآلتية

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦مضافة بالقرار رقم (

  .هايعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان علي- ١

 إذا حصل العامل في التقرير التالى مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداة ألعماله أقل - ٢

  .من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة

 إذا عاد العمل إلى وظيفته ثم تحقق في شأنه لثانى مرة شروط منح األجازة المشار إليها في المادة - ٣

  .  من القانون يفصل من الخدمة٣٥

  الترقيات والعالوات والتعويضات

  :ًتعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتى: ٣٦مادة 

بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاته المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية - ١

  .على حدة، وذلك من واقع سجل يعد لذلك



لية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل إن وجدوا أو  بيان الوظائف ودرجاتها الما- ٢

  .المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية

  . تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها العامل- ٣

  . أقدمية العاملين المستحقين للترقية، وذلك من واقع سجل األقدمية المعد لهذا الغرض- ٤

  .لدرجة المالية التي يشغلها العامل المجموعة النوعية وا- ٥

  . المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل- ٦

  . تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية- ٧

  . الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها- ٨

 اإلدارية إقامة الدعوى التأديبية  تاريخ طلب الجهة اإلدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة- ٩

  .إن وجد

  . البرامج التدريبية التي أتيح للعامل االلتحاق بها-١٠

  . أية بيانات أخرى الزمة-١١

  .وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة

ين أو السلطة المختصة بحسب على إدارة شئون العاملين إن تعرض على لجنة شئون العامل: ٣٧مادة 

ًاألحوال قبل موعد استحقاق العالوة الدورية بخمسة عشر يوما على األقل كشف بالمستحقين لها كاملة أو 
  .منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم  إستحقاقهم

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦معدلة بالقرار رقم (

 سنوات دون الحصول على عالوات دورية بسبب وصول ًكما تعد كشفا بالعاملين الذين أمضوا ثالث

ًمرتباتهم نهاية المربوط ويستحقون عالوة دورية وفقا لحكم المادة مكررا من القانون ً.  

على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب : ٣٨مادة 

يعية  الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون ًاألحوال بيانا بمن يجوز منحهم العالوة التشج

  .وفي الحدود المبينة به

  ).١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦معدلة بالقرار رقم (

يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كفاية عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها : ٣٩مادة 

رب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجا

  .بالشئون العسكرية

تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في  مجال عمل الوحدة، ويجوز أن : ٤٠مادة 

تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل موضوع االختراع أو المصنف فإذا  كان 

  .الشئون العسكرية أحيل األمر للجهة المختصة بذلكلالختراع أو المصنف صلة ب



إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل لديه صفة : ٤١مادة 

االختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقى فإنها ترفع تقريرها إلى  

صة إلصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية عن العائد الحقيقى السنوى من السلطة المخت

  .االختراع أو المصنف، ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة

تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها االعتمادات الالزمة لمنح العالوات التشجيعية والبدالت : ٤٢مادة 

المزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية واألعمال اإلضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل و

  .ًالنفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقا ألحكام القانون

  النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدريب

ى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتى يكون نقل العامل من وحدة إل: ٤٣مادة 

ًشئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ويعتبر النقل نافذا من تاريخ اعتماد السلطة 
المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص في القرار على تاريخ معين وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل 

  . تاريخ إخالء طرفهمرتبة حتى

  :على مختلف الوحدات موافاة الجهازة المركزى للتنظيم واإلدارة بالبيانات اآلتية: ٤٤مادة 

عدد العاملين الذين ال تتوفر فيهم اشتراطات شغل وظائفهم أو أية وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي - ١

  .يعملون بها

  . العاملون الزائدون عن حاجة العمل في وحداتهم- ٢

  . عدد درجات الوظائف الخالية بالوحدة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمى إليها- ٣

  .   عدد الدرجات الوظائف الخالية بالوحدة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمى إليها- ٣

  . احتياجات الوحدة من العاملين الذين ترغب في شغلها- ٤

عامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات وال يجوز يكون ندب ال: ٤٥مادة 

تجديد الندب بعدها إال في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن 

  .طريق النقل

  ).١٩٨٢ لسنة ٣ ثم بالقرار رقم ١٩٧٩ لسنة ١معدلة بالقرار رقم (

لى أعضاء اليئات القضائية والعاملين الذين يندبون للترديس أو التدريب وال يسرى حكم الفقرة السابقة ع

  .بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب

ويجوز بقرار من وزير التنمية اإلدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو 

  . األولى  من هذه المادةوجهات أخرى ال يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة 

يصدر قرار اإلعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة : ٤٦مادة 

العامل كتابة على قبول اإلعارة ويحدد القرار مدة اإلعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط 

  .الخاصة باإلعارة إن وجدت



نهى  إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها،  وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى ويجوز للعامل أن ي

الجهة المعار منها خالل شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد أجازته االعتيادية، 

اب رصيد فإذا لم يكن رصيد أجازته يسمح بذلك اعتبرت أجازة بدون أجر، وال تدخل مدة اإلعارة في حس

  .العامل من األجازات السنوية المستحقة له

يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح، وذلك بمراعاة : ٤٧مادة 

  :اإلجراءات المنصوص عليها في المواد التالية

ًتعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات ال: ٤٨مادة  مختلفة التي تتطلب إيفاد ً

عاملين في بعثات دراسية، وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقف كاف، وعلى 

كل وزارة أن تتقدم إلى اإلدارة العامة لبعثات ببيان تفصيلى عن احتياجاتهم واحتياجات الوحدات التابعة لها 

  .         رمن البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكو

تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها، وعلى كل وحدة االنتهاء : ٤٩مادة 

  .من إجراءات الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف

تنشأ في كل وحدة لجنة األجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة : ٥٠مادة 

دمة من العاملين للحصول على أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر، وعلى العامل الذي الطلبات المق

يرغب في الحصول على أجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه 

عمله ومدى ًالجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة األجازات الدراسية مشفوعا برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع 

  . االحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه األجازة بأجر مع بيان األسباب التي بنيت عليها رأيها

  .تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها: ٥١مادة 

ل الوقت فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب ك: ٥٢مادة 

ًالتدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل، فإذا تجاوزت مدة االنقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر 
  .ًالعامل متخلفا عن التدريب المتاح له

إحالته إلى ًيعتبر  تخلف العامل عن التدريب إخالال بواجبات وظيفته، وتولى السلطة المختصة : ٥٣مادة 

  .التحقيق لتحديد مدى مسئولية اإلدارية

  األجازات

إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على : ٥٤مادة 

النموذج المعد لذلك بهذا االنقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان االنقطاع 

  .يصبترخيص أو بدون ترخ

يقدم طلب األجازة اإلعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين : ٥٥مادة 

بمدى استحقاقه لألجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالى على األكثر لتقديمه إلى الرئيس 



لطة المختصة في هذا الشأن ًالمرخص له بالتصريح باألجازة االعتيادية طبقا للنظام الذي تضعه الس

  .ليصدر قراره بمنح األجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها

على كل عام لرخص له في أجازة أن يحرر في اليوم األخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام : ٥٦مادة 

ا وعنوانه خالل فترة ًعلى النموذج الذي تعد الجهة مبينا من تاريخ بداية ونهاية األجازة المرخص له به

األجازة، ويقدم كل من اإلقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر لالعتماد  وأحالتهما إلى إدارة شئون 

  .العاملين

يتعين على العامل الذي يطلب مدة أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح باإلجازة : ٥٧مادة 

  .ا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العملكتابة قبل انتهاء أجازته بوقت كاف، فإذ

فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة األجازة االعتيادية مباشرة  تعين على الرئيس المباشر 

ًإبالغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم كان محددا لعودته، وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذا 
  .نية المقررة في هذا الشأناإلجراءات القانو

ًتعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا  برصيد األجازات االعتيادية لكل من تنتهى : ً مكررا٥٧مادة 
خدمته ألي سبب من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خالل شهر  من تاريخ انتهائها، ويحدد ما يستحق 

  .ن أجره األساسى عند انتهاء الخدمةمقابل هذا الرصيد بحيث ال يجاوز أجر ثالثة أشهر م

  ).١٩٩١ لسنة ٢٨١ ويالحظ تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٦مضافة بالقرار رقم (

 ساعة على األكثر م ٢٤إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خالل : ٥٨مادة 

قامته ليحيله عن طريق إدارة شئون انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها، مع بيان محل إ

ًالعاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدا لمنحه األجازة الالزمة فإذا انقضت األجازة 
دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد اإلبالغ في اليوم التالى على األكثر النتهاء األجازة إلعادة الكشف 

  .د العامل إلى عملهعليه، ويتكرر اإلبالغ والكشف حتى يعو

في الحاالت التي ال يقرر فيها المجلس الطبى المختص صراحة مرض العامل يتعين على : ٥٩مادة 

الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طيبة فإذا 

بت تمارض العامل فتحسب مدة االنقطاع، ًثبت تمارض العامل جوزى تأديبيا طبقا للقانون، أما إذا لم يث

  .ورصيد أجازته االعتيادية

يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على األقل أجازة بدون : ٦٠مادة

  .مرتب

ويتعين على الجهة اإلدارية أن تستجيب في جميع األحوال لطلب الزوج أو الزوجة بشرط أن يكون كالهما 

 العاملين الخاضعين هذا القانون أو من العاملين الذين ينظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة من

  .وال يسرى هذا الحكم على العاملين بالقطاع الخاص

  التحقيق مع العاملين وتأديبهم



 يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خالل سبعة أيام من صدور: ٦١مادة 

  .القرار اإلدارى بتوقيعه

ًوينفذ جزاء الخصم من األجر المستحق للعامل اعتبارا من أجر الشهر التالى إلعالنه بالجزاء الموقع عليه 
  .   ًوفي الحدود الجائزة قانونا

تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة : ٦٢مادة 

ة  تودع بالملف الفرعى المشار إليه تسجيل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه بالجزاءات التأديبي

  .وتواريخ  وأرقام القرارات الصادرة بتوقعيها

على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا : ٦٣مادة 

  .ًما توافرت شروط  المحو طبقا ألحكام القانون

  انتهاء الخدمة

إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة  شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن يثبت عليها تاريخ : ٦٤مادة 

ًورودها وتعرض هذه االستقالة فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع 
  .ملف خدمته

ل االستقالة أو إرجاء قبولها ألسباب تتعلق بمصلحة العمل فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة  على قبو

  .ًأو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبالغ العامل فورا بذلك

  .وفي جميع الحاالت تودع االستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة  المختصة

ً شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك تعد إدارة: ٦٥مادة 
ًالخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا التخاذ اإلجراءات الالزمة الستصدار قرار إنهاء خدمة 

  .العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن

ئيسة المباشر صورة منه مع حفظ أخرى بملف الخدمة بعد التأشير ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إليه ر

  .عليها بما يفيد حصول التبليغ

ًيعتبر العامل مقدما استقالته بسبب االنقطاع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما : ٦٦مادة  ً
ًمتتالية أو أكثر من ثالثين يوما منقطعة وفقا لحكم المادة   ويجب ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم) ٩٨(ً

على مدير شئون  العاملين المختص بكل وحدة أو من يقوم تحت طائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار 

كتابى إلى العامل المنقطع على آخر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على العامل 

  .ٕبالعودة إلى العمل واال انتهت خدمته

  :نذار في المواعيد التاليةويكون توجيه هذا باإل

  .ًفي حال االنقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوما متصلة يكون اإلنذار بعد خمسة أيام- ١

  .ً في حالة االنقطاع لمدة أكثر من ثالثين يوما غير متصلة يكون اإلنذار بعد عشرة أيام- ٢

  :وفي الحالتين المذكورتين  يتم إنهاء الخدمة على النحو التالى



ًحالة االنقطاع المتصل وعدم العودة أو في حالة العودة بعد الخمسة عشر يوما التالية لمدة في -أ
  .االنقطاع تنتهى خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك

قوة  في حالة إنقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالى الكتمال المدة ب-ب

  .القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك

وال يعتبر االنقطاع الموجب إلنهاء الخدمة في هذه األحوال مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ أي إجراء 

  .تأديبى

يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب إلعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء : ٦٧مادة 

نقطاعه عن العمل أو يتوافر السبب الموجب النتهاء خدمته وفي حالة موافقة ًستين يوما من تاريخ ا

السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة للنظر في اإلفراج عن إحدى الدرجات 

  .المحتفظ بها على سبيل التذكار والتي يجوز إعادة تعيينه عليها في ضوء االحتياجات الفعلية

اذ إجراء إعادة  التعين إال بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة على اإلفراج عن الدرجة وال يتم اتخ

  .التي يعاد التعين عليها

  قرار وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية

  ١٩٩٢ لسنة ٧٥اإلدارية رقم 

  ٤٧بتعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

  ).٨٢انظر ص  (١٩٧٨لسنة 

   تابع أ١٥١المصرية العدد نشر بالوقائع (

  )١٩٩٢ يوليو لسنة ٧في 

  .وزير الشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية اإلدارية

  .١٩٧٨ لسنة ٤٧بعد االطالع على قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

لتنفيذية لقانون نظام العاملين  بإصدار الالئحة ا١٩٧٨ لسنة ٢وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 

  .  المدنيين بالدولة

  قرار 

  المادة األولى

ً مكررا من الالئحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ٣١، ٢٩يستبدل بنصى المادتين 
  :المشار إليها النصان اآلتيان

 متوسط أو ضعيف، وتحدد السلطة ًتقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا  أو جيد أو: ٢٩مادة 

المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات الالزمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير 

 درجة ٩٠ إلى أقل من ٨٠ درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على ١٠٠ إلى ٩٠ويعتبر من يحصل على 



 إلى أقل ٥٠بة جيد، ومن يحصل على  درجة بمرت٨٠ إلى أقل من ٦٥بمرتبة جيد، ومن يحصل على 

  . درجة بمرتبة ضعيف٥٠ درجة بمرتبة متوسط، ومن يحصل على أقل من ٦٥من 

ًال يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد أو جيد جدا أو : ً مكررا٣١مادة 
  :ممتاز

  .يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصةالعامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم )أ(

العامل الذي وقع عليه جزاء تأدييى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل المدة تزيد على ) ب(

  .       ًعشرة أيام أو جوزى بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير

  المادة الثانية

) ١(ً مكررا ١٠فيذية لقانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها مواد بأرقام تضاف إلى الالئحة التن

  :ً مكررا نصوصها اآلتية٢٩) ٢(ً مكررا ١٠و

  . من الكتاب٩٤انظر صفحة " ١"ً مكررا ١٠مادة 

ً مكررا من القانون ٣٥ًيحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة 
صف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى في وظيفة تخصصية ن

  .من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات

وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى بالمؤهل العالى وبالشروط 

  :والضوابط اآلتية

األقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالى الذي عين أال تجاوز - ١

  .بمقتضاه

 العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن - ٢

  .ًيكون قرارها في هذا الشأن مسببا

ادلة لدرجة الوظيفة المعين إليها بالمؤهل  ال يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة مع- ٣

  .العالى

وال يترتب على حساب هذه المدة في األقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب 

  .ً مكررا من القانون٢أحكام المادة 

وعات يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين األولى والثانية بمجم": ٢"ً مكررا ١٠مادة 

الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالى في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصة 

 عالوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالى –ً مكررا ٢٥ًطبقا للمادة 

  .ولو تجاوز األجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية



 بتعديل ١٩٩٢ لسنة ٣٤ًاتان العالوتان إلى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم وتضاف ه

بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤالء العاملين 

  .ًعلى مؤهالت عالية أثناء الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المشار إليه

ً مكررا ٢٥ الجمع يبن العالوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة وال يجوز
  .من الثانون وبين باقى الفقرات هذه المادة

ًيكون تقدير الكفاية بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف : ً مكررا٢٩مادة  ً
ت وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ًومستمدا من أصول ثابتة باألوراق والسجال

  :ما يأتى

  .األعمال البارزة التي حققت األهداف وتجاوزت معدالت األداء المحددة-

  . اإلسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه-

  .يزها السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤسين  والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تم-

  . مدى االنتظام في العمل واستخدام الحق في األجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية-

  :ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتى

  .ًأداء العمل بما يقل عن مستوى األداء العادى طبقا لمعدالت األداء المحددة-

  .المتعاملين مع الوحدة ما ثبت من مالحظات الرؤساء أو شكاوى الزمالء والمرؤسين و-

  . سوء استخدام أدوات العمل واإلمكانات المادية للوحدة-

  .  الجزاءات التأديبية الموقعة-

  .وال يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون االلتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير

  المادة الثالثة

  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

  ).م١٩٩٢ يوليه سنة ٥الموافق ( هـ ١٤١٣ محرم سنة ٤صدر برئاسة مجلس الوزراء في 

  عاطف صدقى/ دكتور

  ١٩٩٢ لسنة ٣٤قانون رقم 

  تعديل بعض أحكام قانون نظام

  العاملين المدنيين بالدولة

  *١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية

  :ى نصه، وقد أصدرناهقرر مجلس الشعب القانون اآلت
                                                 

 . مكروب٢٢ العدد - ١٩٩٢الجريدة الرسمية في أول يونيه سنة  *



  )المادة األولى(

) فقرة ثانية (٩٥و) فقرة رابعة (٣٧ و ٣٣و) فقرة رابعة( ٣٢و ) فقرة ثالثة (٢٨: يستبدل بنصوص المواد

  : النصوص اآلتية١٩٧٨ لسنة ٤٧من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 

ًى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية األداء ويكون تقدير يعتبر األداء العاد:  فقرة ثالثة٢٧مادة 
ًالكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز 

ًوضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، وال يجوز اعتماد التقرير إال باستيفاء  ً
  .ذلك

ًصدر الوزير المختص بالتنمية اإلدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية وي ً
  .المنصوص عليها بالفقرة السابقة

ًوبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيدا جدا حكما، فإذا كانت كفايته في :  فقرة رابعة٣٢مادة  ً ً
  .ً تقدر بمرتبة ممتاز حكماالعام السابق بمرتبة ممتاز،

ًإذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما، فإذا كانت : ٣٣مادة  ً
  .ًكفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما

 من الحاصلين على مرتبة فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار:  فقرة رابعة٣٧ مادة 

ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة 

ًجيد جدا على األقل عن ذات المدة السابقة مع االلتزام بالتفصيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه 
لترقية باالختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في األيام فإذا كان عدد من توافر فيهم شروط ا

  .الجزء الباقى إلى السنة التالية

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمته أي :  فقرة ثانية٩٥مادة 

 للتحديد لمدة أقصاها من شاغلى العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة

سنتان، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة  الممتازة وما في مستواها، وما 

  .في مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين

  )المادة الثانية(

 لسنة ٤٧بالدولة الصادر بالقانون رقم ًمكررا من قانون نظام العاملين المدنيين ) ٢٥(تضاف إلى المادة 

  : الفقرات ا لثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالى١٩٧٨

ًوتحسب لمن يعين وفقا ألحكام هذه المادة من حملة المؤهالت العالية بعد تعيينه وتوظيفه وتخصيصه 
التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل 

خمس سنوات وبما ال يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة  شئون 

  .العاملين المختصة



ومع عدم اإلخالل بالقرارات الصادرة بالترقية فإن تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على 

  .م١٩٨٣/ ١٢/٨ًعتبارا من ًمن عين وفقا ألحكام ا

أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين األولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين 

يحصلون على مؤهل عالى أثناء الخدمة فيمنحون عالوتين من عالوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت 

  . درجة الوظيفةالحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط

ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو 

  .الكتابية ويكون منحهم هذه العالوة من تاريخ العمل بهذا القانون

  )المادة الثالثة(

  .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

  )المادة الرابعة(

  .ريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الج

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  .م١٩٩٢ هـ الموافق أول يونيه سنة ١٤١٢ من ذي القعدة سنة ٢٩صادر برئاسة الجمهورية في 

  ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣قانون رقم 

  يمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة

  بعض أحكام قانون نظاموبتعديل 

  العاملين المدنيين بالدولة

  ١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

  ".مكرر " ٢٤ العدد -١٩٩٤ يونيه سنة ١٨الجريدة الرسمية في (*) 

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية

  :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه وقد أصدرناه

  )المادة األولى(

  )المادة الثانية(

  )الثةالمادة الث(

  )المادة الرابعة(

  )المادة الخامسة(

  )المادة السادسة(

  )المادة السابعة(

  )المادة الثامنة(



من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ٦٩(من الصادرة ) ١(يستبدل بنص الفقرة األولى من البند 

  : النص اآلتى١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادرة بالقانون رقم 

يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة : ىفقرة أول) ١(بند : ٦٩مادة 

ستة أشهر على األقل إجازة بدون مرتب، وال يجوز إن تجاوز هذه األجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، 

مال ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األع

  .العام أو القطاع الخاص

  )المادة التاسعة(

 المشار إليه، ويلغى كل نص يخالف أحكام ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ً مكررا٤١(تلغى المادة 

  .المادة السابعة من هذا القانون

  )المادة العاشرة(

  .م١٩٩٤ًينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 

  .وينفذ كقانون من قوانينها. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

  ).م١٩٩٤ يونيه سنة ١٧الموافق (هـ ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية في 

  ١٩٩٦ لسنة ٩قانون رقم 

  ٩٥بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 

  من قانون العاملين المدنيين بالدولة

   لسنة٤٧الصادر بالقوانين رقم 

   الشعبباسم

  رئيس الجمهورية

  :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه

  )المادة األولى(

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم ٩٥تضاف فقرة أخيرة للمادة 

  :نصها اآلتى

النسبة لشاغلى بعض كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك ب

المناصب والوظائف ذات لطابع الخاص في الجهاز اإلدارى للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد 

  .أخرى دون التقيد بحد أقصى

  )المادة الثانية(

  .ينشر هذا القانون في الجريدة  الرسمية، ويعمل به من اليوم التاريخ نشره

  .، وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة

  ).   ١٩٩٦ فبراير سنة ٢٧الموافق (هـ ١٤١٦ شوال سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية في 



  ٢٠٠ لسنة ٤قانون رقم 

  بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق

  من مرتبات أو أجور أو بدالت أو رواتب إضافية

  أو إعالنات خاصة

  )تابع (١٠ العدد –الجريدة الرسمية 

  ٢٠٠ مارس سنة ٩في 

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية

  :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدر

  )المادة األولى(

يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات 

صفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب اإلدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين ب

ًإضافى أو عالوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم  تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي 
  .للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي

ي الفقرة السابقة، التجاوز عن ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحاالت المنصوص عليها ف

  .استرداد المبالغ المشار إليها

  )المادة الثانية(

  .ال يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة

  )المادة الثالثة(

  .ريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتا

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  ).م٢٠٠٠مارس ٨الموافق (هـ ١٤٢٠صدر برئاسة الجمهورية في ذي الحجة سنة 

  حسنى مبارك

  ٢٠٠٠ لسنة ٥قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين

  المدنيين بالدولة

  ١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

  )تابع (١٠ العدد –جريدة الرسمية ال

  ٢٠٠٣ مارس سنة ٩في 

  باسم الشعب



  رئيس الجمهورية

  قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه وقد أصدرناه

  )المادة األولى(

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ً مكررا٣٥(يستبدل بنصى الفقرتين األولى والثالثة في المادة 

  :، النصان التاليان١٩٨٧ لسنة ٤٧ الصادر بالقانون رقم

  "):فقرة أولى"ً مكررا ٢٥مادة (

من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين ) ١٨(من الفقرة الثالثة من المادة ) ١(مع مراعاة حكم البند 

العاملين الذين يدخلون الخدمة دون مؤهل ثم يحصلون على الحاملين مؤهل أثناء الخدمة والعاملين 

ً على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة ال تطلب مؤهال دراسيا أو ال تتطلب  ذات المؤهل الدراسى األصلين ً
الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهالت أعلى وذلك في 

ليها متطلبة لشغلها، الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي  تكون المؤهالت التي يحصلون ع

ًمتى توافرت فيهم الشروط الالزمة وفقا لجداول التوظيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى 
اإلعالن واالمتحان الالزميين لشغل هذه الوظائف، ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء 

ة على مؤهالت إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاص

الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهالت 

  ".أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة

ًيعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهالت العالية بعد وتحسب لمن ": " فقرة ثالثة" ً مكررا٢٥مادة 
تعيينه بوظيفة تخصصه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعين 

بالمؤهل العالى  بحد أقصى خمس سنوات، مع عدم اإلخالل بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل 

 حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات بهذا القانون يسرى

  ".١٩٨٣ أغسطس سنة ١٢ًأو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 

  )المادة الثانية(

العاملين بالدولة من قانون نظام ) ًمكررا) ٢٥(، وفقرة سابعة إلى المادة ) ٢٣(تضاف فقرة ثانية إلى المادة 

  : نصاهما التاليان١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة ) ١٧(كما يجوز استثناء من حكم المادة : " فقرة ثانية" ٢٣مادة 

 والذين ًعلى اعتمادات األجور وفقا ألحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات االقتصادية

مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثالث سنوات على األقل، في الوظائف الشاغرة بدرجات التعين بالجهات 

  ".التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

ل أثناء الخدمة االستمرار في ٕواذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عا": فقرة سابعة"ً مكررا ٢٥مادة 

المجموعة الفنية أو المكتبية ينمح عالوة من عالوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه 



المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة،  ويفضل عند الترقية في حالة 

  ".التساوى

  )المادة الثالثة(

 لسنة ٤٧ عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم يجوز للعامل الذي يسرى

، والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية، ١٩٧٨

طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات مجموعته السابقة على  أن 

لترقيات والعالوات التي حصل عليها زمالؤه المتحدون معه في األقدمية أو األحداث يحصل على ذات ا

منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثالثة أشهر 

  .من تاريخ العمل بهذا القانون

  )المادة الرابعة(

  . من اليوم التالى لتاريخ  لنشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به

  .وينفذ كقانون من قوانينها. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

  ).م٢٠٠٠ مارس سنة ٨الموافق (هـ ١٤٢٠ ذي الحجة سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية في 

  حسنى مبارك  
 
    

  

  

  

  

  


