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 مدخل
 2016لسنة  81قانون اخلدمة املدنية رقم 

 باجلريدة الرمسية 2016 -11-1نشر بتاريخ 
 هيدمت

 ينظم العمل في مصر العديد من القوانين وهي
 العاملين بالقطاع الحكومي القوانين المنظمة لعمل  .1

  1978لسنة  47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  
  بشان إصدار قانون الخدمة المدنية : تم اصدار قرار من رئيس الجمهوريه بهذا  2015لسنه  18القانون رقم

, وحل محل قانون  2015\3\13ونشر بنفس اليوم، و تم تفعيله والعمل به بتاريخ  2015\3\12القانون بتاريخ 
لسنة  1النواب رقم بقرار مجلس  2016\1\20و قد تم الغاء العمل به بتاريخ ، نظام العاملين المدنيين بالدولة

وترتب على الغائه اعاده العمل  20/1/2016مع استمرار نفاذ آثاره في الفترة من تاريخ صدوره حتى  2016
 الخاص بالعاملين المدنيين بالدوله. 1978لسنه  47بالقانون رقم 

  ما في حكمه كما : وهو قانون معني بالعاملين بالقطاع الحكومي و  2016لسنة  81قانون الخدمة المدنية  رقم
( لسنة ٤٧سيلي بيانه، وجاء القانون ليحل محل قاتون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم )

 .2/11/2016وتم العمل به اعتباًرا من ١٩٧٨
 العاملين بالقطاع الخاصالقوانين المنظمة لعمل  .2

  ي القطاع الخاص. ينظم عالقة العامل بصاحب العمل ف 2003لسنة  12قانون العمل رقم 
  1978لسنة  48قانون العاملين بالقطاع العام رقم  .3
 .1991لسنة  203قطاع االعمال العام رقم قانون  .4
 ويبقي التساؤل مطروحا بشأن تنظيم عمل العمالة غير المنتظمة )خدم المنازل وعمال اليومية والحرفيين( .5

 : يلىأبواب وفقا لما  9هذا ويحتوى قانون الخدمة المدنية على 
 الباب االول :االحكام العامة -1
 الباب الثانى : الوظائف والعالقات الوظيفية  -2
 الباب الثالث : تقويم األداء -3
 الباب الرابع : الترقية والنقل والندب والحلول واالعارة -4

 الباب الخامس : االجور والعالوات  -5

 الباب السادس : االجازات -6

 الباب السابع : السلوك الوظيفى والتأديب -7

 لباب الثامن : إنتهاء الخدمةا -8

 الباب التاسع : أحكام عامة وانتقالية  -9
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 موضوعات للقراءة واالطالع
 – الوحدة –ما املقصود بالكلمات والعبارات التالية عند تطبيق احكام هذا القانون ؟ ) السلطة املختصة 

 السنة – األجر كامل – املكمل األجر – الوظيفى األجر – املوظف – اإلشرافية اإلدارة وظائف –يادية الق الوظائف
 ؟(  املباشر الرئيس – اجلهاز – املختص الوزير –

  السلطة المختصة : هى الوزير أو المحافظ أو رئيس
 مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال.

   الوحدة : هى الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو
 المحافظة أو الهيئة العامة .

  الوظائف القيادية : هى وظائف المستويات الثالثة التالية
للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات 

تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو 
 قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات 

   وظائف اإلدارة اإلشرافية : هى وظائف المستوى التالى
 ة ، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة .للوظائف القيادي

  الموظف : هو كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة
 بموازنة الوحدة.

  األجر الوظيفى : هو األجر المستحق الذى حدده القانون
لكل وظيفة مضموما إليه جميع العالوات المقررة بمقتضى 

 هذا القانون.
  نظير األجر المكمل : هو كل ما يحصل عليه الموظف

 عمله بخالف األجر الوظيفى .
  كامل األجر : هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير

 عمله من أجر وظيفى واجر مكمل
 . السنة : هى السنة المالية للدولة 
 . الوزير المختص : هو الوزير المعنى بالخدمة المدنية 
  . الجهاز : هو الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 
  مدير اإلدارة أو المدير العام أو الرئيس المباشر : هو

رئيس اإلدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقا للتدرج 
 الوظيفى اإلشرافى لكل منهم . 

 من قانون الخدمة المدنية 2مادة ال
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات 

 والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
ر أو السلطة المختصة : هى الوزي (1

المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة 
 بحسب األحوال.

الوحدة : هى الوزارة أو المصلحة أو   (2
الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة 

 العامة .
الوظائف القيادية : هى وظائف  (3

المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة 
والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات 

ستوى إدارة عامة أو تنظيمية بالوحدة من م
إدارة مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها 

 من تقسيمات 
وظائف اإلدارة اإلشرافية : هى وظائف   (4

المستوى التالى للوظائف القيادية ، والتى 
 يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة .

الموظف : هو كل من يشغل إحدى  (5
 الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

جر المستحق األجر الوظيفى : هو األ (6
الذى حدده القانون لكل وظيفة مضموما 

إليه جميع العالوات المقررة بمقتضى هذا 
 القانون.
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األجر المكمل : هو كل ما يحصل عليه  (7
الموظف نظير عمله بخالف األجر 

 الوظيفى .
كامل األجر : هو كل ما يحصل عليه  (8

الموظف نظير عمله من أجر وظيفى 
 واجر مكمل

 المالية للدولة .السنة : هى السنة  (9
الوزير المختص : هو الوزير المعنى  (10

 بالخدمة المدنية .
 لجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة الجهاز : هو ا (11

 من الالئحة التنفيذية  13فقرة  2مادة ال
"الرئيس المباشر : مدير اإلدارة أو المدير العام أو 
رئيس اإلدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقا للتدرج 

 الوظيفى اإلشرافى لكل منهم".

  ماذا يعني مصطلح خدمة مدنية او اخلدمة العامة. وهل العمل حق ام واجب ؟ وما اثر كل منهما  ؟
 ان الوظيفة في حد ذاتها تعد حقا للمواطن وواجبا في ذات الوقت

 الوظيفة حق: 
نص الدستور المصري في  احكاما متفرقة تبين ان الحق  -

تكفله الدولة لكافة المواطنين دون تمييز في العمل هو حق 
ويرجع ذلك الي اعتبارات منها ان الوظيفة تعد الوسيلة 

االساسية لضمان الحد االدني من الدليل الذي يكفل 
للمواطنين الحصول على كافة الخدمات االساسية ويضمن 

نمو اقتصاد الدولة وازدهارها )لمزيد من التفاضيل عن 
لي فصل الحماية االجتماعية الحق في العمل يرجع ا
 والضمان االجتماعي(

وتضمن الدولة في ذلك للمواطن انه ال يجوز الزامه  -
بالعمل جبرا اال بمقتضي قانون او الداء خدمة عامة لمدة 
محددة ويجب ان يكون هذا العمل بمقابل بل و تكفل عدم 

 االخالل بالحقوق االساسية للعاملين

 :  2014من دستور  218المادة 
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات 

وتلتزم  .المستقلة واألجهزة الرقابية المختصة بذلك
الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما 

لفساد، وتعزيز قيم النزاهة بينها فى مكافحة ا
ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والشفافية، 

، ووضع ومتابعة تنفيذ والحفاظ على المال العام
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع 

غيرها من الهيئات واالجهزة المعنية، وذلك على 
 .النحو الذي ينظمه القانون 

  2014من دستور  12المادة 
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. وال 

يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إال بمقتضى 
قانون، وألداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل 
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التحديد فإنها حق للمواطنين وفي الوظيفة العامة علي وجه  -
على اساس الكفاءه و دون محاباة او وساطة وال يجوز 

 فصلهم بغير الطريق التأديبي 
 الوظيفة واجب وشرف 

 الوظيفة العامة هي تكليف للقائمبن بها لخدمة الشعب -
تكفل الدول حقوق العاملين وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم   -

في رعاية مصالح الشعب وضمانا لحسن اداء الوظيفة ورعاية 
مصالح الناس والحفاظ علي المال العام فإن الدولة تلتزم 

بمكافحة الفساد وحدد القانون الجهات الرقابية المعنية بذلك 
لجهات هيئة الرقابة ولتعزيز النزاهة والشفافية ومن هذه ا

 االدارية واالكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 

عادل، ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفين 
  . بالعمل
  2014من دستور  14المادة 

 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة،
ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة 

الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء 
واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم 
بغير الطريق التأديبى، إال فى األحوال التي يحددها 

 .القانون 

 ما هو نطاق تطبيق قانون اخلدمة املدنية ؟
 تسري احكام قانون الخدمة المدنية علي الوظائف في : 

  الوزارات ومصالحها مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة
الصحة وغيرهم من الوزارات بما فى ذلك المديريات 

 واإلدارات التابعة لكل وزارة. 
  االجهزة الحكومية  مثل الجهاز المركزى للمحاسبات

ة والجهاز المركزى للتعبئة والجهاز المركزى للتنظيم واإلدار 
 العامة واإلحصاء....الخ.

  وحدات االدارة المحلية مثل المحافظات والمراكز والمدن
 واألحياء والقري....الخ.

  الهيئات العامة مثل الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة
للتأمين الصحى والهيئة العامة لتعليم الكبار والهيئة العامة 

 الخ.لإلستثمار ..... 
  وتنطبق احكام هذا القانون علي الجهات المشار اليها

بعاليه ما لم تنص قوانين او قرارات انشاء تلك الجهات 
 علي خالف ذلك. 

 
 

 مواد اصدار قانون الخدمة المدنيةمن  1مادة ال
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة 

المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات 
ومصالحها واألجهزة الحكومية ووحدات اإلدارة 

المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين 
 أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"
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ملن احلق فى تقلد الوظائف املدنية وعلى أى اساس ؟ وكيف محى القانون احلق فى التعيني فى الوظائف 
 املدنية ؟

للمواطنين على أساس الكفاءة تقلد الوظائف المدنية حق  -
 والجدارة.

ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا  -
 القانون بسبب الدين أو الجنس أو ألى سبب آخر .

ولذلك كفل الدستور وقانون الخدمة المدنية عدم التمييز فى شغل 
الوظائف العامة ، وأقرا مبدأ المساواة فى تولى هذه الوظائف ، وبالتالى 

أصبحت المرأة من حقها التقدم لشغل كافة الوظائف العامة على قدم 
  المساواة وفقًا لمعايير الكفاءة والجدارة .

 من قانون الخدمة المدنية 1مادة ال
الوظائف المدنية حق للمواطنين علي اساس الكفاءة 

والجدارة وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب 
وقيامهم بأداء وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم 

واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ويحظر التمييز 
بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب 

 الدين أو الجنس أو ألي سبب اخر".
 من الالئحة التنفيذية 1مادة ال

على كل وحدة أن تتخذ اإلجراءات التالية لكفالة 
تطبيق أحكام  فعالية دور وظائف الخدمة المدنية:

القانون وهذه الالئحة والقرارات المنفذة لهما على 
جميع الموظفين بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز 

 ". أو محاباة
ما اثر تطبيق قانون اخلدمة املدنية علي العاملني املعينون وفقا الحكام قانون العاملني املدنيني بالدولة 

 ؟1978لسنة  47امللغي رقم 
ينقل الموظفون المعينون الموجودون  االحتفاظ بالوظيفة : -

بالخدمة قبل العمل بأحكام ق الخدمة المدنية إلى الوظائف 
 المعادلة لوظائفهم الحالية. 

يكون ترتيب االقدمية بين المنقولين لوظيفة  االقدمية : -
 واحدة بحسب اوضاعهم الحالية 

يحتفظ كل منهم باالجر المقرر له قانونا  االجر الوظيفي : -
كان يتقاضاه اذا زاد عن االجر الوظيفي لمستوي والذي 

وظيفته، اما اذا كان اقل عن من االجر الوظيفي المقرر 
لمستوى وظيفته يصرف له االجر الوظيفي الجديد )دون 

 االخالل بالحدين االدنى واالقصي للدخول(
كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله  األجر المكمل: -

 بخالف األجر الوظيفي

 من مواد اصدار قانون الخدمة المدنية  4مادة ال
ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل 
العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة 
لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول 

( الملحقة بالقانون، ويكون ترتيب 3، 2، 1أرقام )
سب األقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بح

أوضاعهم السابقة. ويحتفظ كل منهم باألجر المقرر 
له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على األجر 

الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة 
بالقانون، أما إذا قل األجر المحتفظ به عن األجر 
الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له األجر 

 شار اليها.الوظيفى فى الجداول الم
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وذلك كله مع عدم االخالل بالقوانين والقرارات 
 المنظمة للحدين األدنى واألقصى للدخول"

 ما هو االجر يف مفهوم وزارة املالية 
هو باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا  األجر المكمل -

مالية بخالف األجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية 
 مقطوعة بداًل من حسابها بنسب مرتبطة باألجر األساسي. 

 األجر الوظيفي واألجر المكملمجموع  إجمالي األجر: -
عبارة عن النسب المستحقة قانونا على  المزايا التأمينية: -

صاحب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة 
نهاية الخدمة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة 

 والتأمين ضد المرض.
مجموع إجمالي األجر مضافا إليه المزايا  األجر الشامل: -

 التأمينية.

 2015( لسنة 6منشور وزارة المالية رقم )
األجر المكمل هو باقي ما يحصل عليه الموظف 

من مزايا مالية بخالف األجر الوظيفي بعد تحويلها 
إلى فئات مالية مقطوعة بداًل من حسابها بنسب 

 مرتبطة باألجر األساسي. 
إجمالي األجر: مجموع األجر الوظيفي واألجر 

 المكمل.
المزايا التأمينية: عبارة عن النسب المستحقة قانونا 

ى صاحب العمل نظير التأمين على العاملين من عل
الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة 

 نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض.
األجر الشامل: مجموع إجمالي األجر مضافا إليه 

 مينية.المزايا التأ

 1/7/2015للعاملني املوجودين باخلدمة يف  )االساسي( كيفية حساب األجر الوظيفي
 يتكون االجر االساسي للموظف من المفردات التالية 

بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول األجور  -
الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 

 .۱۹۷۸لسنة  47رقم 
العالوات الخاصة التي ضمت ل ألجر األساسي حتی  -

30/6/2015 
دورية وتشجيعية  ما حصل عليه الموظف من عالوات -

وترقية وغيرها وضمت إلى أجره األساسي حتى 
30/6/2015 

العالوات الخاصة التي لم تضم لألجر األساسي حتى  -
30/6/2015. 

الحد األقصى للعالوة االجتماعية واإلضافية )حد أقصى  -
 جنيهات( 10

 2015( لسنة 6منشور وزارة المالية رقم )
 ويشمل: 30/6/2015األجر األساسي في 

بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة  -
الملحق بقانون العاملين بجدول األجور 

 47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
 .۱۹۷۸لسنة 

العالوات الخاصة التي ضمت ل ألجر  -
 30/6/2015األساسي حتی 

ما حصل عليه الموظف من عالوات  -
دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت 

 30/6/2015إلى أجره األساسي حتى 
العالوات الخاصة التي لم تضم لألجر  -

 .30/6/2015األساسي حتى 



7 
 

 منحة عيد العمال )عشرة جنيهات شهريا( -
رة لكل درجة الحد األقصى لعالوة الحد األدنى المقر  -

وظيفية وفقا للجدول الـوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 .2014لسنة  22

% من األجر األساسي في 100ما يعادل نسبة  -
30/6/2015 

 

 

 

 

الحد األقصى للعالوة االجتماعية  -
 جنيهات( 10واإلضافية )حد أقصى 

 منحة عيد العمال )عشرة جنيهات شهريا( -
الحد األقصى لعالوة الحد األدنى المقررة  -

لكل درجة وظيفية وفقا للجدول الـوارد 
لسنة  22بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

2014. 
من األجر % 100ما يعادل نسبة  -

  30/6/2015األساسي في 

 1/7/2015للعاملني املوجودين باخلدمة يف كيف يتم احتساب االجر املكمل و 
لسنة  18يتم تعديل مفردات مرتبات العاملين وفقا للقانون رقم 

 وذلك على النحو التالي 30/6/2015، وذلك في 2015
 –بدالت  –حوافز  –تحويل كافة مفردات األجور )مكافآت  -

 30/6/2015مزايا نقدية وعينية ....( بوضعها الراهن في 
إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة حسابها المقررة لها سواء 

كانت بنسبة من الراتب األساسي أو من بداية ربط الدرجة 
 الوظيفية أو غير ذلك

وصافي  30/6/2015يتم مقارنة صافي األجر في   -
األجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصواًل 
إلى األجر الوظيفي والمكمل على النحو المشار إليه وفي 
حالة انخفاض صافي األجر المعدل نتيجة تأثره باألعباء 
التأمينية أو الضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز 

المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا التعويضي 
الفرق )محماًل بالضرائب والتأمينات الخاصة به( ولمرة 
واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من األجر 

 المكمل. 

 2015( لسنة 6منشور وزارة المالية رقم )
يتم تعديل مفردات مرتبات العاملين وفقا للقانون رقم 

وذلك  30/6/2015ك في ، وذل2015لسنة  18
 على النحو التالي

 –تحويل كافة مفردات األجور )مكافآت  -
مزايا نقدية وعينية  –بدالت  –حوافز 

 30/6/2015....( بوضعها الراهن في 
إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة 

حسابها المقررة لها سواء كانت بنسبة من 
الراتب األساسي أو من بداية ربط الدرجة 

 ية أو غير ذلكالوظيف
يتم مقارنة صافي األجر في   -

وصافي األجر المعدل بعد  30/6/2015
تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصواًل 
إلى األجر الوظيفي والمكمل على النحو 
المشار إليه وفي حالة انخفاض صافي 

األجر المعدل نتيجة تأثره باألعباء 
التأمينية أو الضريبية فقط يحصل 

حافز التعويضي المقرر الموظف على ال
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بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا 
الفرق )محماًل بالضرائب والتأمينات 

الخاصة به( ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات 
 مسماه باعتباره جزء من األجر المكمل.

 ما هي تقسيمات الوظائف يف قانون اخلدمة املدنية؟
قسم قانون الخدمة المدنية الوظائف إلى أربع مجموعات وظيفية 
رئيسية تشتمل كل مجموعة وظيفية علي عدد من المجموعات 

 النوعية 
 والمجموعات الوظيفية االربعة الرئيسية هي : 

 .مجموعة الوظائف التخصصية -1
 .مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة -2
 .مجموعة الوظائف الكتابيـة -3
 .ف الحرفية والخدمة المعاونةمجموعة الوظائ -4

وُتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية 
 والنقل والندب واإلعارة.

 من قانون الخدمة المدنية 10دة ماال
تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى  

 :المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية
 .مجموعة الوظائف التخصصية -1
 .مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة -2
 .مجموعة الوظائف الكتابيـة -3
مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة  -4

 .المعاونة
وُتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال 

وتتكون كل  .التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة
مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم 

ر إنشاء هذه المجموعات الالئحة التنفيذية معايي
 النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة"

 منهم كل وعالقة وظيفي مستوى – نوعية جمموعة –ما الفارق بني املصطلحات التالية: جمموعة وظيفية 
 باالخر؟
هى تقسيم يحتوى على مجموعة  المجموعة الوظيفية -

 نوعية أو أكثر.
هى الوعاء الوظيفى الذى يضم  المجموعة النوعية -

الوظائف المتماثلة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن 
 إختلفت فى مستويات التدرج المالى 

هو شريحة من األجر الوظيفى المبين  المستوى الوظيفى -
أمام كل مستوى فى الجداول المرفقة بالقانون ويشتمل على 

مال جميع الوظائف التى تتفق فى درجة صعوبة األع
التفصيلية التى يؤديها الموظف أو المكلف بالخدمة العامة 

حتى ولو أختلفت طبيعة أعمال الوظائف التى يتضمنها 

بشأن معأيير توصيف  2019لسنة  35القرار رقم 
 وتقييم الوظائف

: المستوى الوظيفى : شريحة من  14بند  -
، 1األجر الوظيفى طبقا للجداول أرقام ) 

( الملحقة بالقانون، ويضم كل  3، 2
مستوى وظيفى جميع الوظائف التى تتفق 

فى درجة صعوبة واجباتها ومسئولياتها 
 ومهامها وإن إختلفت فى نوعية أعمالها.

ة : تقسيم :  المجموعة الوظيفي15البند  -
 يحتوى على مجموعة نوعية أو أكثر.
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المستوى الوظيفى عن بعضها البعض ، فالعبرة تكون 
بإتفاق الوظائف فى درجة صعوبة واجباتها ومسئولياتها 

 ومهامها.

: المجموعة النوعية : الوعاء 16البند  -
الوظيفى الذى يضم الوظائف المتماثلة فى 
طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن إختلفت 

 فى مستويات التدرج المالى ".

 ما هي املستويات الوظيفية ؟
وهي المستويات المتعارف عليها مثل درجة ثالثة و درجة اولي  

وهكذا، ووفقا لقانون الخدمة المدنية فإن المستويات الوظيفية تختلف 
باختالف المجموعة الوظيفية كما يلي فعلي سبيل المثال فان 

المجموعة التخصصية هي المجموعة الوحيدة التي يتصعد منها 
المستويات القيادية واالدارة االشرافية للمديرين العموم وغيرهم من 

ويبدأ التدرج فيها بداية من الدرجة الثالثة وحتي الدرجة الممتازة علي 
 خالف بقية المجموعات كما يلي 

 المستويات الوظيفية في المجموعة التخصصية تشتمل علي 
 المستوى الثالثة )ج، ب، أ(  -
 المستوى الثانية )ب،أ(  -
 المستوى األولى )ب،أ( -
 مدير عام -
 العالية  -
 الممتازة    -

 المستويات الوظيفية في المجموعة الوظيفية الكتابية والفنية
 المستوى الرابعة )ب،أ( -
 المستوى الثالثة )ج،ب،أ( -
 المستوى الثانية )ب،أ( -
 المستوى األولى )ب،أ( -

المستويات الوظيفية في المجموعة الوظيفية الحرفية والخدمات 
 المعاونة 
 سة )ب،أ(المستوى الساد -
 المستوى الخامسة )ب،أ( -
 المستوى الرابعة)ب،أ( -
 المستوى الثالثة )ج،ب،أ( -

 ( المرفقين بالقانون 3-2-1الجداول أرقام )
ال يوجد بقانون الخدمة المدنية مصطلح الدرجة األولى 
أو الثانية أو خالفه وإنما حل نظام المستويات الوظيفية 

  محل الدرجات.
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  المستوى الثانية )ب،أ( -

 . الوظيفي املستوى – النوعية اجملموعة –مثال توضيحي لبيان الفارق بني كل من اجملموعة الوظيفية 
الصادر بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف تقسيمات  2019لسنة  35بين قرار الجهاز المركزى للتظيم واالدراة رقم 

 الوظائف ومستوياتها وفقا لما يلى : 
 مجموعة الوظائف التخصصية تشمل المجموعات النوعية التالية علي سبيل المثال ويشترط فيها الحصول علي مؤهل عالي 

 المجموعة النوعية للوظائف القيادية: وتقع بالمستوى الوظيفي مدير عام، مستوى عالية، مستوى ممتاز  -
ي مدير عام، مستوى عالية، مستوى ممتاز وال تعد من المجموعة النوعية للوظائف االستشارية : وتقع بالمستوى الوظيف -

الوظائف القيادية، وتشغل عن طريق النقل من الوظائف القيادية المعادلة لها عند انتهاء شغلها، اذا كان من موظفي 
 الدولة قبل شغله الحدي هذه الوظائف

 المجموعة النوعية لالدرة االشرافية : المستوى الوظيفي االول )أ(  -
 وعة النوعية لوظائف القانون : تبدأ من المستوى الوظيفي الثالث )ج( وتتدرج حتي المستوي الوظيفي االول )أ( المجم -
المجموعة النوعية للتخطيط االستراتيجي : تبدأ من المستوى الوظيفي الثالث )ج( وتتدرج حتي المستوي الوظيفي االول  -

 )أ(
تبدأ من المستوى الوظيفي الثالث )ج( وتتدرج حتي المستوي الوظيفي االول المجموعة النوعية لوظائف الموارد البشرية:  -

 )أ(
 مجموعة الوظائف الفنية تشمل المجموعات النوعية التالية علي سبيل المثال 

 المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة -
 المجموعة النوعية الفنية لوظائف الخدمات الطبية العاجلة  -
 عة النوعية الفنية لوظائف المعامل المجمو  -

 مجموعة الوظائف الكتابية تشمل المجموعات النوعية التالية علي سبيل المثال 
 المجموعة النوعية للوظائف الكتابية  -

 مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة تشمل المجموعات النوعية التالية علي سبيل المثال 
 المجموعة النوعية الحرفية لوظائف الحركة والنقل  -
 المجموعة النوعية الحرفية لوظائف الفنون والعمارة   -
 المجموعة النوعية لوظائف الخدمة المعاونة  -

تعترب كل جمموعة وظيفية وحدة متميزة فى جمال التعيني والرتقية والنقل والندب واإلعارة.  وبالتايل هل 
 جيوز التنقل بني اجملموعات الوظيفية او الرتقية بني جمموعة واخري ؟ 

ال  يجوز النقل بين المجموعات الوظيفية، ومعني ذلك ال  -
يجوز علي سبيل المثال نقل موظف بالمستوي الوظيفي 

 من قانون الخدمة المدنية  10المادة 
تقسم الوظائف الي ..... وتعتبر كل مجموعة وظيفية 
وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب 
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الثالث بلمجموعة الوظيفية الفنية الي وظيفة بالمستوي 
 الثالث بالمجموعة الوظيفية التخصصية

وبجوز فقط نقل الموظف داخل نفس المجموعة الوظيفية   -
ري، مثال من مجموعة نوعية من مجموعة نوعية الي اخ

 وظائف ابحاث الي مجموعة نوعية وظائف تخطيط 

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات  .واإلعارة
م الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه نوعية, وتنظ

 .المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة

 
 

 كيف يكون النقل بني اجملموعات النوعية داخل اجملموعة الوظيفية الواحدة ؟
يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية وذلك مع اإلحتفاظ 

 باألقدمية فيما بين :
النوعية التى ُتشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون المجموعات  – 1

مناسبا لشغلها وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف 
 الوظيفى .

 ظائفها فى الواجبات والمسئولياتالمجموعات النوعية التى تتشابه و  – 2
تى يصدر بها قرار من رئيس وفقا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف ال

 الجهاز
ه وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد وذلك كل

 البشرية .
 
 

 ة من الالئحة التنفيذي 25المادة 
يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع 

  :االحتفاظ باألقدمية، فيما بين
المجموعات النوعية التي تشغل بأكثر من   -1

مؤهل دراسي مناسبا لشغلها وفقا لمتطلبات 
الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف شغل 

  .الوظيفي
المجموعات النوعية التي تتشابه وظائفها في  -2

الواجبات والمسئوليات، وفقا لمعايير تقييم 
وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار من 

  .رئيس الجهاز
وذلك كله وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض 

 .في الموارد البشرية
  2019لسنة  35قرار المعايير رقم ( من 5المادة )

تعتبر كل مجموعة وظيفية رئيسية وحدة متميزة في 
مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة ، ويكون 

 نقل الموظف في ضوء اآلتی :
في حالة النقل من وحدة ألخرى في ذات  .1

المجموعة النوعية ، يكون النقل وفقا لألحكام 
 ته التنفيذيةالواردة بالقانون والئح

في حالة النقل داخل الوحدة فيما بين  .2
المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية 
الرئيسية ، يكون النقل مع االحتفاظ باألقدمية 
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 25على النحو المنصوص عليه في المادة 
من الالئحة التنفيذية ، بعد موافقة الجهاز 

 وذلك وفقا للشروط اآلتية:
وفًيا شروط شغل أن يكون الموظف مست -أ

الوظيفة المنقول إليها طبقا لبطاقة الوصف 
 الوظيفی

أن يكون النقل وفقا لحاجة العمل  -ب
المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية 

موافقة لجنة الموارد  -بعد دراسة الجهاز. ج
 البشرية معتمدة من السلطة المختصة

عند نقل أحد شاغلى وظائف المجموعة  -د
ة للخدمة المعاونة إلى إحدی وظائف النوعي

المجموعات النوعية للوظائف الحرفية ُيشترط 
صالحيته لشغلها بناء على شهادة صادرة من 
أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر 

 الشروط األخرى الالزمة للنقل باقی
في حالة النقل خارج الوحدة فيما بين  .3

الوظيفية  المجموعات النوعية داخل المجموعة
الرئيسية ، يتعين مراعاة الشروط والقواعد 

الواردة بالقانون الئحته التنفيذية ، والقواعد 
 المقررة بالبند السابق.

ما هى الضوابط واملعايري الواجب اتباعها عند تقسيم وظائف كل جمموعة وظيفية رئيسية إىل جمموعات  
 نوعية ؟

 هي المعايير والضوابط الواجب اتباعها 
أن تكون المجموعة النوعية وعاء وظيفى يضم الوظائف  .1

المتماثلة والمتشابهة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن 
 إختلفت فى مستويات التدرج المالى .

أن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة للوظائف   .2
جاالت اعمالها، وإشتراطات شغلها وفقا لطبيعة األنشطة وم

وبمراعاة معايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها 

 من  الالئحة التنفيذية  24المادة 
يجب عند تقسيم وظائف كل مجموعة وظيفية رئيسية 

  :إلى مجموعات نوعية اتباع المعايير اآلتية
  أن تكون المجموعة النوعية وعاء وظيفيا يضم

الوظائف المتماثلة والمتشابهة في طبيعة 
الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت في 

  .مستويات التدرج المالي
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قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة 
 المدنية .

أن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد األدنى  .3
لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من 

لوظائف وظائف المجموعات النوعية لمجموعة ا
 التخصصية .

أن يكون مستوى التأهيل فوق المتوسط أو المتوسط هو  .4
الحد األدنى لمستوى المعرفة المطلوبة لشغل أية وظيفة 
من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف 

 الفنية والكتابية .
أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف المتدرجة  .5

 أخرى أعلى منها . الالزمة للترقية من وظيفة إلى 

  أن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة
للوظائف واشتراطات شغلها، وفقا لطبيعة 

األنشطة ومجاالت أعمالها، وبمراعاة معايير 
تقييم وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار 

من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس 
  .الخدمة المدنية

   العلمي العالي هو أن يكون مستوى التأهيل
الحد األدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة 

لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات 
  .النوعية لمجموعة الوظائف التخصصية

  أن يكون مستوى التأهيل العلمي فوق المتوسط
أو المتوسط هو الحد األدنى لمستوى المعرفة 

المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف 
لنوعية لمجموعتي الوظائف المجموعات ا
  .الفنية والكتابية

  أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف
المتدرجة الالزمة للترقية من وظيفة إلى أخرى 

   ."أعلى منها
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 التعيني 
 اخلدمة املدنية قانونيف ضوء 

   كيف يتم شغل الوظائف املدنية؟
يتم شغل الوظيفة في ظل قانون الخدمة المدنية بأي من 

 التدابير التالية 
  التعيين 
  الترقية 
 الندب 
  النقل 
  االعارة 
 الحلول 

 مع مراعاة توافر وإستيفاء شروط شغلها

 من قانون الخدمة المدنية 11المادة 
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل 

أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك 
 بحسب األحوال المبينة بهذا القانون"

 كيف يتم االختيار بني املتقدمني للوظيفة ؟
يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة فى الترتيب  -

 النهائى لنتيجة اإلمتحان .
عند التساوى فى نتيجة اإلمتحان يقدم األعلى فى  -

مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة 
 )امتياز،  جيد جدا ، جيد هكذ(

وفى حالة التساوى يقدم األعلى فى ذات المرتبة  -
 %(98امتياز -% 99)امتياز 

وفى حالة التساوى يقدم األعلى فى المؤهل )حاصل  -
امتياز  –الي ماجستير  % باالضافة99علي امتياز 

 % بدون  ماجستير(99
 وفى حالة التساوى يقدم األقدم فى التخرج . -
 وفى حالة التساوى يقدم األكبر سنا.  -

  من قانون الخدمة المدنية 12 المادة
...... ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز 

المختص, على من خالل لجنة لالختيار, ويشرف عليه الوزير 
أن يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة في الترتيب النهائي 

لنتيجة االمتحان, وعند التساوي يقدم األعلى في مرتبة 
الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة 

األعلى في ذات المرتبة, فاألعلى مؤهاًل, فاألقدم في التخرج, 
  ".فاألكبر سًنا

 

 االجراءات القانونية لإلعالن عن الوظائف لضمان النزاهة والشفافية ومنع احملاباة والوساطة؟ما هي 
  يتم اإلعالن عن الوظائف من خالل إعالن مركزى

على موقع بوابة الحكومة المصرية خالل األول من 
 ةن الخدمة المدنيمن قانو 12الفقرة الثالثة من المادة 

" وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 
وكيفيته, وتشكيل لجنة االختيار وإجراءات انعقاد االمتحان 
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شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة ، 
 مصرية . وتعلن النتيجة على موقع بوابة الحكومة ال

  ويتولى الجهاز اإلعالن عن الوظائف الشاغرة
والممولة وفقا إلحتياجات كل وحدة على موقع بوابة 

الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على 
 ن استمارة التقدم لشغل الوظيفةاألقل ويرفق باإلعال

ويجب أن يتضمن اإلعالن كافة البيانات التى 
والمساواة بين المواطنين  تضمن تكافؤ الفرص

 :ومنها
مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها  – 1

 ومجموعتها النوعية والوظيفية .
 ملخص بطاقة وصف الوظيفة . – 2
 محل العمل . – 3
المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر  – 4

 ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين . 
 معايير المفاضلة بين المتقدمين .  – 5

وكيفيته وقواعد المفاضلة, على أن يكون اإلعالن خالل شهري 
وأال تقل مدة اإلعالن  يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة,

والتقديم عن شهر, وتعلن النتيجة على الموقع اإللكتروني 
 ."المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة

 من الالئحة التنفيذية 26المادة 
"يكون التعيين من خالل إعالن مركزي وفقا ألحكام القانون 

 .وهذه الالئحة"
 من الالئحة التنفيذية 31المادة 

"يعلن الجهاز عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا  
في األول من يناير، وفي األول من يونيو من كل سنة، على 
أن يتم تجميع االحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل 
وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة 

سميات الوظائف ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد م
وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد اإلعالن بخمسة عشر يوما 

 ."على األقل
 من الالئحة التنفيذية 32المادة 

"يتولى الجهاز اإلعالن عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا 
الحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة 

باإلعالن استمارة التقدم خمسة عشر يوما على األقل، ويرفق 
  .لشغل الوظيفة

ويجب أن يتضمن اإلعالن كافة البيانات التي تضمن تكافؤ 
  :الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها

مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها   -1
  .النوعية والوظيفية

  .ملخص بطاقة وصف الوظيفة -2
  .محل العمل -3
تقديمها وأخر ميعاد المستندات المطلوبة ومكان  -4

  .لتسجيل بيانات المتقدمين
  معايير المفاضلة بين المتقدمين -5
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 كيف يقوم املواطنني بالتقدم للوظائف املعلن عنها ؟
يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من  -

خالل اإلستمارة اإللكترونية المرفقة باإلعالن خالل 
 المدة المحددة باإلعالن ، 

جدول اإلمتحان وأرقام جلوس المتقدمين ُينشر  -
خالل إسبوع من إنتهاء ميعاد التسجيل على موقع 
بوابة الحكومة المصرية ، على أن يتضمن جدول 

اإلمتحان مكان إنعقاد اإلمتحان وميعاد وتوقيت 
 نالحضور لمقر لجنة اإلمتحا

 من الالئحة التنفيذية 33مادة ال
عنها بياناتهم من خالل " يسجل المتقدمون للوظائف المعلن 

االستمارة اإللكترونية المرفقة باإلعالن، وذلك خالل المدة 
المحددة باإلعالن، وينشر جدول االمتحان وأرقام جلوس 

المتقدمين خالل أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع 
بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الجدول انعقاد 

 ".لحضور لمقر لجنة االمتحاناالمتحان وميعاد وتوقيت ا

 ذوى اإلعاقة  تعيني 
  تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة

 من مجموع الوظائف بها لألشخاص ذوى اإلعاقة 
  ويتعين عند كل تعيين إستيفاء النسبة المقررة لذوى

اإلعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل وفقا لما 
اإلعاقة ، نص عليه قانون حقوق األشخاص ذوى 

شريطة أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على 
 صدورها أكثر من عام .

  للمرأة صاحبة اإلعاقة الحق فى التقدم للوظائف المعلن
%  5عنها ، حيث تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 

من مجموع الوظائف بها لألشخاص ذوى اإلعاقة 
وتلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات التابعة 
لها بمعاونتها فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة 

 لمؤهالتهم وخبراتهم .

 من قانون الخدمة المدنية 13ادة مال
تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع 

 الوظائف بها لألشخاص ذوي االعاقة".
 ئحة التنفيذية من الال  28المادة 

المقررة لذوى اإلعاقة يتعين عند كل تعيين إستيفاء النسبة 
الحاصلين على شهادات التأهيل وفقا لما نص عليه قانون 
حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة ، شريطة أن تكون الشهادة 

 المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام ".
من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  22المادة رقم 

 .2018لسنة  10

 احلربية ومصابي الثورة واحملاربني القدماء ومصابي العمليات األمنية؟مصابي العمليات تعيني 
تقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي  -

 تحجز لهذه الفئة وتشمل 
 لمصابين في العمليات الحربيةا 
  المحاربين القدماء 
  مصابي العمليات األمنية 

 من قانون الخدمة المدنية(  13دة )ما
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز 

للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي 
العمليات األمنية وذوى اإلعاقة واألقزام متى سمحت حالتهم 

 بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما
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  ذوى اإلعاقة واألقزام متى سمحت حالتهم
 بأعمالهابالقيام 

% من عدد وظائف الوحدة لهذه 5تخصص نسبة  -
 الفئات 

 يعين في هذه الوظائف يجوز  -
  أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة

السابقة أو أحد أوالدهم أو أحد والديهم أو 
وذلك في القائمين باعالتهم  أحد إخوتهم

 حالة عجزهم عجزا تاًما أو وفاتهم

% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة 5ال يقل عن 
  .بتعيين هذه النسبة وفقا الحتياجاتها

 من قانون الخدمة المدنية( :  13مادة رقم 
تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع  

 الوظائف بها لألشخاص ذوي اإلعاقة.
التي تحجز  وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف

للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين 
القدماء ومصابي العمليات األمنية متى سمحت حالتهم بالقيام 
بأعمالها, وذلك وفًقا للقواعد التي يحددها هذا القرار, على أن 

 تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفًقا الحتياجاتها.
لوظائف أزواج الفئات المنصوص كما يجوز أن يعين في هذه ا

م أو أحد والديهم أو أحد عليها في الفقرة السابقة أو أحد أوالده
القائمين بإعالتهم, وذلك في حالة عجزهم عجزا تاًما أو  إخوتهم

وكذلك  ،وافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائفوفاتهم, إذا ت
 األمر

الحربية وأسر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين في العمليات 
 شهداء العمليات األمنية.

 2017لسنة  2804صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها 

( من قانون الخدمة 13بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة )
 المدنية. 

 لعمل؟ماذا لو مل تسمح حالة املشار إليهم يف السؤال السابق با
يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص 

عليها في الفقرة السابقة أو أحد أوالدهم أو أحد والديهم أو أحد 
إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجًزا تاًما 

أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، 
والمفقودين في العمليات وكذلك األمر بالنسبة ألسر الشهداء 

  .الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية
للمرأة باعتبارها زوجة أو أم أو ابنه أو أخت ألحد المصابين فى 

العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى 

 من قانون الخدمة المدنية 13مادة ال
"كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات 

المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أوالدهم أو أحد 
إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا 

أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، 
وكذلك األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين في 

يات الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية، وذلك كله العمل
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العمليات األمنية أو الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية 
األمنية  الحق فى التعيين فى الوظائف  وأسر شهداء العمليات

مين ز العامة مع استثنائهم من شرطى اإلعالن واالمتحان الال 
لشغل هذه الوظائف ووفق األولوية المنصوص عليها بالقرار 

  . 2017لسنة  2804رقم 

بشأن  1975لسنة  39مع عدم اإلخالل بالقانون رقم 
  ."تأهيل المعاقين

 ما هي الشروط الالزم توافرها فيمن يعني يف الوظائف املدنية ؟
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية  -1

بالمثل احدي الدول العربية التي تعامل المصريين 
 في الوظائف المدنية.

 أن يكون محمودة السيرة، حسن السمعة. -2
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او  -3

بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو 
 االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار  -4
ي صدوره اربع سنوات تأديبي نهائي ما لم تمض عل

 على األقل.
أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة  -5

 تصدر من المجلس الطبي المختص.
 أن يكون مستوفيا الشتراطات شغل الوظيفة. -6
 أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة. -7
 أال تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميالديا. -8

 من قانون الخدمة المدنية 14مادة ال
 رط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى :يشت

  أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية
احدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل 

 في الوظائف المدنية.
 .أن يكون محمودة السيرة، حسن السمعة 
  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او

مخلة بالشرف أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة 
 االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

  أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار
تأديبي نهائي ما لم تمض علي صدوره اربع 

 سنوات علي األقل.
  أن تثبيت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة

 تصدر من المجلس الطبي المختص.
 وظيفة.أن يكون مستوفيا الشتراطات شغل ال 
 " .أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة 
 .أال تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميالديا 

 ما هى مدة وضع املوظف املعني ألول مرة حتت اإلختبار ؟ وما معني كونه حتت االختبار؟

ُيوضع المعين ألول مرة تحت اإلختبار لمدة ستة  -
 أشهر من تاريخ تسلمه العمل

فترة االختبار هي الفترة التي يتم خاللها التحقق من  -
 مدى صالحية الموظف للعمل 

 فاذا ثبت عدم صالحيته انهيت خدمته  -

 من قانون الخدمة المدنية 15مادة ال
ُيوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من 
تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خاللها مدى صالحيته للعمل، 
فإذا ثبت عدم صالحيته ُأنهيت خدمته ، وتحدد الالئحة 

دم الصالحية. وال يجوز نقل أو التنفيذية أحوال واجراءات ع
ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار. وال تسرى أحكام 



6 
 

وكون الموظف تحت فترة االختبار فان ذلك يعني انه ال 
يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خالل فترة اإلختبار 

)وال تسرى أحكام مدة الوضع تحت اإلختبار على 
 لى الوظائف القيادية واإلدارية اإلشرافية( .شاغ

هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة 
  .اإلشرافية "

 كيف تتقرر صالحية املوظف من عدمها خالل مدة الوضع حتت اإلختبار ؟ 
 تتقرر صالحية الموظف تحت اإلختبار بناء على : 

التقارير الشهرية التى تعد بمعرفة رئيسه المباشر والتى  -
 تعتمد من الرئيس األعلى.

كفاءة الموظف ودرجة حرصه على تفادى أوجه  -
القصور التى شابت أدائه فى التقرير السابق وهل 

 تفاداها كلها أم جزء منها أم لم يتفاداها مطلقا.
التقرير النهائى الذى يتم إعداده فى ضوء التقارير  -

السابقة والذى يتضمن مدى صالحية الموظف للوظيفة 
 المعين بها من عدمه.

هذا ويتم عرض التقرير النهائى على لجنة الموارد 
  البشرية . 

 ةمن قانون الخدمة المدني 15مادة ال
من ُيوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر 

تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خاللها مدى صالحيته للعمل، 
فإذا ثبت عدم صالحيته ُأنهيت خدمته ، وتحدد الالئحة 

 التنفيذية أحوال واجراءات عدم الصالحية ".
 من الالئحة التنفيذية 47مادة ال

تتقرر صالحية الموظف تحت اإلختبار بناء على تقارير 
ر وُتعتمد من الرئيس األعلى شهرية ُتعد بمعرفة الرئيس المباش

، ويتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير 
الشهرى موضحا به أوجه القصور فى أدائه وكيفية معالجتها 

وعما إذا كان قد تفادى أوجه القصور المنصوص عليها 
بالتقرير السابق كلها أم جزء منها أم لم يتفادها مطلقا ، ويوقع 

اإلستالم ويودع األصل بملف الخدمة ، وفى الموظف بالعلم و 
حالة رفضه التوقيع واإلستالم يتأشر على األصل بذلك ويودع 

 بملف خدمته .
وعند نهاية فترة اإلختبار يوضع تقرير نهائى فى ضوء التقارير 
السابقة موضح به مدى صالحية الموظف للوظيفة المعين بها 

 من عدمه .
  نة الموارد البشرية ".ويعرض التقرير النهائى على لج

 أشهر؟   6هل يوضع املعاد تعيينه )الذي مت تسوية حالته( حتت االختبار مدة 
طالما ثبت صالحية الموظف للقيام بأعباء الوظيفة العامة فإنه 
يتأبى أن يوضع مرة أخرى تحت االختبار و لو  أعيد تعيينه في 
وظيفة اخرى، فإذا ثبت صالحيته ولم تنه الجهة االدارية خدمته 
بسبب عدم الصالحية فإنه ال يتصور إخضاعه مرة أخرى لفترة 

ار أن فترة االختبار إنما شرعت اختبار عند اعادة تعيينه باعتب

 ةمن قانون الخدمة المدني 15مادة ال
ضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من ُيو 

تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خاللها مدى صالحيته للعمل، 
فإذا ثبت عدم صالحيته ُأنهيت خدمته ، وتحدد الالئحة 

 ة أحوال واجراءات عدم الصالحيةالتنفيذي
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الستكشاف مدى صالحية الموظف في الخضوع للنظام القانوني 
الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها الموظف سواء استمر في هذه 
الوظيفة او اعيد تعيينه في غيرها ما دام قد ثبت صالحيته في 

الفترة االولى ، فال يتصور  خضوع الموظف المعاد تعيينه لفترة 
تبار اخرى  و انهاء خدمته اذا قضى فترة اختبار جديدة و اخ

ثبتت عدم صالحيته للوظيفة المعاد التعيين عليها اعمااًل لحكم 
والتي يقتصر  2016لسنة   81من القانون رقم  15المادة 

 نطاق تطبيقها على المعينين ألول مرة وليس المعاد تعيينهم.

 

 ما هي شروط التعاقد مع اخلرباء من ذوي التخصصات النادرة؟
التعاقد في حاالت الضرورة، مع ذوي الخبرات في يجوز 

 :التخصصات النادرة، وفًقا للشروط والضوابط اآلتية
أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها من يملك  -1

خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن 
 .االستعانة به

أال تقل خبرة المتعاَقد معه في التخصص المطلوب  -2
 .عن عشر سنوات

 .اإلخالل بالحد األقصى للدخولعدم  -3
أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد ال تجاوز ثالث  -4

 .سنوات
أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناًء  -5

 .على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية

 من قانون الخدمة المدنية 16مادة ال
يجوز التعاقد فى حاالت الضرورة، مع ذوى الخبرات فى  

 :التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط اآلتية
أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها من يملك  -1

خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن 
 .االستعانة به

أال تقل  خبرة المتعاقد معه في التخصص  -2
 .سنوات 10المطلوب عن 

 .عدم اإلخالل بالحد األقصي للدخول -3
و لمدد ال تتجاوز ثالث أن يكون التعاقد لمدة أ -4

 .سنوات
أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء،  -5

  .بناءا علي عرض الوزير المختص"
 ما هي إجراءات التعاقد مع اخلرباء ؟

إرسال طلب التعاقد إلى وزارة التخطيط والمتابعة  .1
 مشفوعا بالمستندات اآلتية:

مذكرة من السلطة المختصة تفيد توافر حالة  -
 الضرورة التي تستدعي التعاقد مع أحد الخبراء. 

مقترح بطاقة وصف المهمة المطلوب أداؤها شاملة  -
 وصفها ومسئولياتها وواجباتها. 

 دنية ( من قانون الخدمة الم16المادة )
يجوز التعاقد في حاالت الضرورة مع ذوي الخبرات في 

  :التخصصات النادرة وفًقا للشروط والضوابط اآلتية
أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها من يملك خبرة   -1

مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن االستعانة 
  .به
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بيان معتمد يفيد أنه ال يوجد بالوحدة واألجهزة  -
التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص 

 مكن االستعانة به. المطلوب وي
بيان معتمد يثبت أن خبرة المطلوب التعاقد معه في  -

 التخصص المطلوب ال تقل عن عشر سنوات. 
المستند المثبت لتوافر االعتماد المالي بموازنة  -

الوحدة طيلة مدة التعاقد مع عدم اإلخالل بالحد 
 األقصى للدخول. 

بيان بتحديد المدة المطلوب التعاقد خاللها مثبتا به  -
مدد التعاقدات السابقة للمتعاقد معه مع وحدات 

 الجهاز اإلداري للدولة. 
المستندات الصادرة من الجهات ذات االختصاص  -

والتي تدل على توافر صفات النزاهة في المطلوب 
 التعاقد معه.

بالدولة  تلقي طلب التعاقد من وحدات الجهاز اإلداري  .2
ودراسته والتأكد من توافر كافة الشروط والضوابط 

المنصوص عليها قانونا من واقع المستندات المقدمة 
 إليها.

رفع مذكرة مشفوعة بالرأي لعرض األمر على رئيس  .3
 مجلس الوزراء للبت فيه.

حال الموافقة إخطار وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  .4
، كما يخطر الجهاز بالقرار الصادر في هذا الشأن

 المركزي للتنظيم واإلدارة والوحدة طالبة التعاقد.
إبرام التعاقد بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء،  .5

وترسل نسخة من التعاقد إلى الجهاز المركزي للتنظيم 
 واإلدارة.

إنشاء قاعدة بيانات بالخبراء المتعاقد معهم طبقا ألحكام  .6
التنفيذية والقواعد  قانون الخدمة المدنية والئحته

واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والبيانات 
 المثبتة بالتعاقدات.

أال تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب  -2
  .عن عشر سنوات

  عدم اإلخالل بالحد األقصى للدخول.  -3
أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد ال تجاوز ثالث   -4

  سنوات.
أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء, بناًء   -5

 على عرض الوزير المختص.
 

لسنة  96( من قرار وزير التخطيط رقم 3المادة)  
 بشأن نظام التعاقد مع الخبراء. 2017

حدات الجهاز اإلدارى للدولة مع الخبراء وفقا يكون تعاقد و 
 لإلجراءات والخطوات التالية :

ترسل الوحدة طالبة التعاقد إلى وزارة التخطيط والمتابعة  -1
واإلصالح اإلدارى طلب التعاقد مشفوعا بالمستندات 

 األتية:
  مذكرة من السلطة المختصة تفيد توافر حالة

 الخبراء. الضرورة التي تستدعي التعاقد مع أحد 
  مقترح بطاقة وصف المهمة المطلوب أداؤها

 شاملة وصفها ومسئولياتها وواجباتها. 
  بيان معتمد يفيد أنه ال يوجد بالوحدة واألجهزة

التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص 
 المطلوب ويمكن االستعانة به. 

  بيان معتمد يثبت أن خبرة المطلوب التعاقد معه
مطلوب ال تقل عن عشر في التخصص ال

 سنوات. 
  المستند المثبت لتوافر االعتماد المالي بموازنة

الوحدة طيلة مدة التعاقد مع عدم اإلخالل بالحد 
 األقصى للدخول. 
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للجهات اإلدارية التعاقد مع المرأة الخبيرة فى احد المجاالت 
النادرة بالجهة وذلك عند توافر حاالت الضرورة التى تستدعى 

  التعاقد مع الخبراء .

  بيان بتحديد المدة المطلوب التعاقد خاللها مثبتا
به مدد التعاقدات السابقة للمتعاقد معه مع 

 وحدات الجهاز اإلداري للدولة. 
  المستندات الصادرة من الجهات ذات

االختصاص والتي تدل على توافر صفات 
 النزاهة في المطلوب التعاقد معه.

تقوم وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى بتلقى  -2
طلب التعاقد من وحدات الجهاز اإلدارى للدولة ودراسته 

والتأكد من توافر كافة الشروط والضوابط المنصوص 
 ونا من واقع المستندات المقدمة إليها.عليها قان

ترفع وزارة التخطط والمتابعة واإلصالح اإلدارى مذكرة  -3
مشفوعة برأيها لعرض األمر على رئيس مجلس الوزراء 

 للبت فيه .
يتم إخطار وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى  -4

حال الموافقة بقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، 
ااالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والوحدة  كما يخطر

 طالبة التعاقد.
تقوم الوحدة بإبرام تعاقد بناء على موافقة رئيس مجلس  -5

الوزراء ، وترسل نسخة من التعاقد إلى الجهاز المركزى 
 للتنظيم واإلدارة.

 2017لسنة  96( من قرار وزير التخطيط رقم 4المادة) 
 بشأن نظام التعاقد مع الخبراء.

ينشأ بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة قاعدة بيانات بالخبراء 
المتعاقد معهم طبقا ألحكام قانون الخدمة المدنية والئحته 

التنفيذية والقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار 
 والبيانات المثبتة بالتعاقدات.

 ماهي االجراءات القانونية للتعيني فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية ؟ لضمان منع احملاباة والوساطة. 
يكون التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية  .1

 عن طريق مسابقة
 ة من قانون الخدمة المدني 17مادة ال

يكون التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن طريق 
مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا 
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يعلن عن المسابقة  على موقع بوابة الحكومة المصرية  .2
 أو النشر فى جريدتين واسعتى اإلنتشار 

يجب ان يكون االعالن متضمنا البيانات المتعلقة  .3
 بالوظيفة 

 يكون التعيين من خالل لجنة لإلختيار .4

حرص قانون الخدمة المدنية على تمكين المرأة لشغل 
اإلشرافية ، وبالتالى أصبح من الوظائف القيادية واإلدارية 

حق المرأة ذات الكفاءة والجدارة التدرج فى الوظائف وتقليد 
  المناصب القيادية دون أى تمييز .

البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خالل لجنة 
 لالختيار......(

  
 

 

 اإلشرافية؟ما هي الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف القيادية واإلدارة 
يشترط ان يتم التأكد من توافر صفات النزاهة لديه ويتم  -

التأكد من ذلك بواسطة الجهات المعنية على أن يستند 
 الرأى بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية

يشترط إجتياز التدريب الالزم ويحدد الجهاز مستوى  -
م هذه البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقدي

 البرامج .
أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها  -

 طبقا لبطاقة الوصف .
أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات  -

 والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة .
مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها أن يقدم  -

لتحسين أدائها وتطوير األنظمة التى تحكم  الرئيسية
 العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين

 من قانون الخدمة المدنية 17المادة 
)...... ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر 
صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب 

بيـة المتطلبة الالزم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدري
 "والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج

وتحدد الالئحة التنفيذية اجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه 
الوظائف وتشكيل لجنة االختيار واالعداد والتأهيل الالزمين 

 لشغلها واجراءات تقويم نتائج اعمال شاغليها
 من الالئحة التنفيذية 55مادة ال
يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة  

  :اإلشرافية ما يأتي
أن يكون مستوفيا شروط شغل الوظيفة المعلن عنها   -1

  .طبقا لبطاقة الوصف
أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى  -2

المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وإنجازاته 
  .السابقة

وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها أن يقدم مقترحا  -3
الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير األنظمة التي تحكم 
 العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.
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حرص قانون اخلدمة املدنية على أن يكون شغل الوظائف القيادية مبا حيقق رضاء املواطنني فاشرتط ان يقدم 
 املرشح مقرتح تطوير للوحدة املرشح لشغلها 

 فما هي معايري تقييم جودة مقرتح التطوير املقدم ؟  وما هو اهمية ذلك املقرتح 
 اهمية المقترح التطويري 

اوال: يعد من اهم معايير تقييم المتقدمين   -
 والمفاضلة بينهم 

ثانيا:  يعد من معايير التقييم عند انتهاء مدة شغل  -
الوظيفة لتقرير اذا ما تقرر التجديد له او ال كما 

 سيلي بيانه. 
 العناصر الرئيسية في المقترح التطويري.  

 يجب ان يتضمن أهدافا محددة زمنيا  -
 هداف قابلة للقياس والتطبيق ان تكون تلك اال -
 وان تكون مشتملة على وسائل التحقيق  -
ان يتم وضع تلك االهداف في حدود اإلمكانيات  -

 المالية والبشرية المتاحة، 
يتم تقديم المقترح التطويري وفقا النموذج الذي يضعه الجهاز 

 ويصدر به قرار من الوزير المختص
لمعلومات لكل المتقدمين توفر األمانة الفنية كافة البيانات وا

لشغل الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية بما يسمح 
 لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية بجودة عالية

 من الالئحة التنفيذية 55المادة 
ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا 

في حدود  وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق
اإلمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وذلك وفق النموذج الذي 

 يضعه الجهاز ويصدر به قرار من الوزير المختص. 
وتوفر األمانة الفنية كافة البيانات والمعلومات لكل 

المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية 
 رية بجودة عالية .بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطوي

 
في شأن  2017لسنة  95صدر قرار وزير التخطيط رقم 

نموذج مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل إحدى 
الوظائف القيادية أو وظائف اإلدارة اإلشرافية بالجهاز 

 اإلداري للدولة.

 ما هو احلد االقصى لزمن شغل الوظيفة القيادية او االدارة االشرافية ؟ 
 يكون التعيين لمدة أقصاها ثالث سنوات.  -
يجوز تجديدها بحد أقصى ثالث سنوات بناء على  -

تقارير تقويم األداء وذلك دون اإلخالل بباقى 
 الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف.

 قانون الخدمة المدنية من ا 1فقرة  17مادة ال
طريق يكون التعيين في الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن 

مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر 
في جريدتين واسعتي االنتشار متضمًنا البيانات المتعلقة 

بالوظيفة. ويكون التعيين من خالل لجنة لالختيار لمدة أقصاها 
ثالث سنوات, يجوز تجديدها بحد أقصى ثالث سنوات, بناًء 

ون اإلخالل بباقي الشروط على تقارير تقويم األداء, وذلك د
  .الالزمة لشغل هذه الوظائف"
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 صدور قرار تعيني املرشحني لشغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية ؟

يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية او من يفوضه من 
 خالل االجراءات التالية 

ُتعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية  -
بالجهاز المركزي للتنظيم واالدارة قائمة نهائية 

بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم 
 بصفات النزاهة وحسن السمعة. 

ترسل هذه القائمة بعد إعتمادها من السلطة المختصة  -
دار قرار إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه إلص

 التعيين. 

 من الالئحة التنفيذية 57مادة ال
ُتعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية قائمة 

نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من 
 تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة .

وترسل هذه القائمة بعد إعتمادها من السلطة المختصة إلى 
 الجمهورية أو من يفوضه إلصدار قرار التعيين ".رئيس 

 
 
 
 

 لشغل التقدم عند املقدم التطوير مقرتح اهمية و –متابعة اداء شاغلي الوظائف القيادية واالدارة االشرافية 
  الوظيفة
يقدم شاغل الوظيفة القيادية ووظيفة اإلدارة اإلشرافية  -

للجنة  تقريرا سنويا عن إنجازاته إلى األمانة الفنية
 الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية

يرفق بالتقرير صورة من المقترحات التى تقدم بها عند  -
 شغل الوظيفة 

تتولي األمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ووظائف  -
اإلدارة اإلشرافية توزيع التقرير والمقترح المرفق بع على 

فى ضوء أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء مالحظاتهم 
اإلنجازات التى حققها وما سبق أن تقدم به من 

 إقتراحات وما تم تنفيذه فعال منها 
ترفع اللجنة التقرير ومالحظاتها عليه إلى السلطة  -

 المختصة بالتعيين
 اهمية تقرير اللجنة 

يكون تقرير اللجنة تحت نظر اللجنة المعنية بالتعيين عند إنتهاء  
مدة شغل الوظيفة القيادية أو اإلدارة اإلشرافية ، لتقرر تجديد مدة 

 شاغل الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى . 

 من الالئحة التنفيذية 58مادة ال
يقدم شاغل الوظيفة القيادية ووظيفة اإلدارة اإلشرافية تقريرا 

نويا عن إنجازاته مرفقا به صورة من المقترحات التى تقدم بها س
عند شغل الوظيفة إلى األمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية 
ووظائف اإلدارة اإلشرافية والتى تتولى توزيعه على أعضاء 
اللجنة لدراسته وإبداء مالحظاتهم فى ضوء اإلنجازات التى 

احات وما تم تنفيذه فعال حققها وما سبق أن تقدم به من إقتر 
 منها .

وترفع اللجنة التقرير ومالحظاتها عليه إلى السلطة المختصة 
بالتعيين ليكون تحت نظرها عند إنتهاء مدة شغل الوظيفة 

القيادية أو اإلدارة اإلشرافية ، لتقرر تجديد مدة شاغل الوظيفة 
 أو نقله إلى وظيفة أخرى ".
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عن شغل الوظائف القيادية يقضي بأال يتجاوز احلد األقصى لعدد الوظائف هل جيوز وضع شرط عند اإلعالن 
 ( وظائف ؟٥القيادية التي ميكن التقدم إليها باإلعالن الواحد عن عدد معني وليكن )

ال يجوز ذلك حيث أنه بوجود شرط  تحديد عدد الوظائف  
المعلن عنها  فى االعالن عن شغل الوظائف القيادية واإلدارة 

اإلشرافية يقيد المتقدمين بالتقدم  ، خحيث أنه بذلك  يشكل إهدارا 
لمبدأ تكافؤ الفرص، ويتضمن إكراها للشخص على التنازل عن 

للوظائف المعلن عنها والتزاحم حقوقه المقررة قانونًا في التقدم 
على الفوز بإحداها، إذ إن إيراد مثل هذا القيد في اإلعالن من 

شأنه إهدار مصلحة العاملين بالوحدة وغيرهم ممن يرون أهليتهم 
وصالحيتهم لتقلد الوظائف القيادية المعلن عنها في التقدم لشغل 

 تلك الوظائف
صلحة الجهة اإلدارية ومزاحمة زمالئهم في شغلها، وكذا إهدار م

ذاتها في اختيار األفضل واألكفأ لشغل تلك الوظائف بتضييق 
 عدد المتقدمين لهذه الوظائف الذين يتم إجراء المفاضلة بينهم.

فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع رقم التبليغ 
 ۱۲۰۹/۳/۸۹ رقم ملف ،۲۰۲۰ / 4 / ۲۲ جلسة ،۱۰۹۷

من قانون الخدمة  ١٧المادة لما كان المشرع بموجب نص 
قد قرر أن يكون  ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنية الصادر بالقانون رقم 

التعيين بالوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن طريق مسابقة 
يعلن عنها إما على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في 

جريدتين واسعتي االنتشار، وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر عدد 
تتوافر فيهم الشروط المتطلبة لشغل الوظائف المعلن  ممن

عليها التقدم لها دون قيد أو شرط، واتاحة الفرصة أمام لجنة 
االختيار الختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ولذلك 

فإن وضع شرط في اإلعالن عن شغل الوظائف القيادية 
محدد من واإلدارة اإلشرافية يقيد المتقدمين بالتقدم لعدد 

الوظائف المعلن عنها، يشكل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، 
ويتضمن إكراها للشخص على التنازل عن حقوقه المقررة قانونًا 
في التقدم للوظائف المعلن عنها والتزاحم على الفوز بإحداها، 

إذ إن إيراد مثل هذا القيد في اإلعالن من شأنه إهدار مصلحة 
ممن يرون أهليتهم وصالحيتهم لتقلد العاملين بالوحدة وغيرهم 

 الوظائف القيادية المعلن عنها في التقدم لشغل تلك الوظائف
ومزاحمة زمالئهم في شغلها، وكذا إهدار مصلحة الجهة 

اإلدارية ذاتها في اختيار األفضل واألكفأ لشغل تلك الوظائف 
بتضييق عدد المتقدمين لهذه الوظائف الذين يتم إجراء 

 نهم.المفاضلة بي

 – ادائهم تقويم – اختيارهم قواعد – للوظيفة شغلهم مدة – اختيارهم كيفية –مساعدين ومعاونني الوزراء 
     املالية معاملتهم

ال تسري احكام شغل الوظائف المنصوص عليها هنا علي 
اختيار معاونين او مساعدين للوزراء بل يكون ذلك وفقا للنظام 
الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض 

 الوزير المختص واقتراح الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة. 

 من القانون  3فقرة  17مادة ال
"وإستثناًء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء إختيار مساعدين 
ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من 
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وإقتراح 
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 ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء  
الوظيفة : والتى تقدر بسنة قابلة للتجديد مدة شغل  -

 وفقا للقرار الوزارى.
 قواعد االختيار :  -

 أن يكون متمتعأ بالجنسية المصرية. -1
 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -2
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو  -3

بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو 
 األمانة.

ق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار أال يكون قد سب -4
 تأديبى نهائى .

 أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها. -5
أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة  -6

 تصدر عن المجلس االطبى المختص.
أال يتجاوز السن أربعين عامًا ميالديا بالنسبة  -7

للمعاون وذلك عند شغله للوظيفة ألول مرة ، 
 ما بالنسبة للمساعد.وخمسة وستون عا

أن يكون حاصال على مؤهل عال من إحدى  -8
الجامعات المصرية أو األجنبية بشرط معادلته من 

 المجلس األعلى للجامعات.
اإللمام بلغة أجنبية أو أكثر ، والقدرة على التعامل  -9

 مع الحاسب اآللى.
أن يكون لديه المهارات األساسية فى اإلدارة  -10

 دارة اإلستراتيجية.والتفكير اإلبتكارى واإل
أن يكون لديه الخبرة الكافية فى مجال المهام  -11

 المنوطة به
عن طريق التعاقد أو الندب كيفية اإلختيار: ويكون  -

الكلى أو االعارة ويتم شغل الوظائف بموجب قرار 
يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مسمى 

ومهام كل وظيفة ،  وال يصبح قرار السلطة 

الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على األخص قواعد إختبار 
 لمقررة لهموالمعاملة المالية اوتقويم أدئهم 

لسنة  422المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 بشأن مساعدي ومعاوني الوزراء. 2020

" تشغل وظائف المساعدين والمعاونيين باالختيار ، عن طريق 
 التعاقد أو الندب الكلى أو االعارة لمدة سنة قابلة للتجديد .

ويكون شغل الوظائف المشار إليها بموجب قرار يصدر من 
السلطة المختصة يحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة ،  وال 

يصبح قرار السلطة المختصة ساريًا أال بعد  االخطار الرسمى 
 للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة . 

ويجوز أن تضمن المهام متابعة أنشطة أى من التقسيمات 
حدة فضاًل عما تسنده إليه السلطة المختصة من التنظيمية بالو 

 أعمال ومهام آخرى . 
وال تدرج هذه الوظائف بالهيكل التنظيمى أو بجدول وظائف 

 الوحدة . 
لسنة  422المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بشأن مساعدي ومعاوني الوزراء. 2020
ادة األولى من يشترط في من يشغل الوظائف المشار إليها بالم

 هذا القرار ما يأتى:
 أن يكون متمتعأ بالجنسية المصرية. -1
 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -2
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو  -3

بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو 
 األمانة.

أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار  -4
 تأديبى نهائى .

 أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها. -5
أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر  -6

 عن المجلس االطبى المختص.
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أال بعد  االخطار الرسمى للجهاز المختصة ساريًا 
 المركزى للتنظيم واإلدارة

السلوك، اإللتزام، الجودة، التميز، معايير تقييم االداء:  -
اإلبداع، اإلنجاز، القدرة على تحمل المسئولية وإدارة 

  األزمات وقياس النتائج المحققة
تصرف مكافأة شهرية مقدارها المعاملة المالية :يتم  -

جنيه مصرى لمساعد الوزير،  حمسة وعشرون ألف
ومقدارها إثناعشر ألف جنيه مصرى لمعاون الوزير 
، لشاغل الوظيفة بطريق التعاقد، أو كامل األجر 

المقرر بجهة العمل األصلية لشاغل الوظيفة 
بطريق الندب أو اإلعارة أيهما أكبر .ويجوز صرف 
حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص 

على عرض إدارة الموارد البشرية بما ال شهريًا بناء 
يجاوز الحد األقصى لألجور وذلك فى ضوء 

 معدالت األداء وسرعة اإلنجاز.

أال يتجاوز السن أربعين عامًا ميالديا بالنسبة للمعاون  -7
وذلك عند شغله للوظيفة ألول مرة ، وخمسة وستون 

 عاما بالنسبة للمساعد.
ل من إحدى أن يكون حاصال على مؤهل عا -8

الجامعات المصرية أو األجنبية بشرط معادلته من 
 المجلس األعلى للجامعات.

اإللمام بلغة أجنبية أو أكثر ، والقدرة على التعامل مع  -9
 الحاسب اآللى.

أن يكون لديه المهارات األساسية فى اإلدارة  -10
 والتفكير اإلبتكارى واإلدارة اإلستراتيجية.

الكافية فى مجال أن يكون لديه الخبرة  -11
 المهام المنوطة به.

لسنة  422المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 بشأن مساعدي ومعاوني الوزراء. 2020

تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين وفقا 
 للنموذج الذى تعده إدارة الموارد البشرية بالوحدة لهذا الغرض.

داء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط ويكون تقويم األ
) السلوك، اإللتزام،  إستنادًا إلى معايير موضوعية منها :

الجودة، التميز، اإلبداع، اإلنجاز، القدرة على تحمل المسئولية 
وإدارة األزمات وقياس النتائج المحققة،...(،ويشترط للتجديد فى 

داء بمرتبة كفء الوظيفتين المشار إليهما الحصول على تقويم أ
 على األقل.

لسنة  422المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 بشأن مساعدي ومعاوني الوزراء. 2020

تصرف مكافأة شهرية مقدارها حمسة وعشرون ألف جنيه 
مصرى لمساعد الوزير، ومقدارها إثناعشر ألف جنيه مصرى 

أو كامل  لمعاون الوزير ، لشاغل الوظيفة بطريق التعاقد،
األجر المقرر بجهة العمل األصلية لشاغل الوظيفة بطريق 

 الندب أو اإلعارة أيهما أكبر .
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ويجوز صرف حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير 
المختص شهريًا بناء على عرض إدارة الموارد البشرية بما ال 
يجاوز الحد األقصى لألجور وذلك فى ضوء معدالت األداء 

 ز.وسرعة اإلنجا

 وظيفة الوكيل الدائم ما هي وظيفة الوكيل الدائم وما هي اختصاصاته ؟
وظيفة الوكيل الدائم للوزراة هي وظيفة واحدة تنشأ بكل وزارة  

ويكون بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة 
 إختصاصاته. 
 اختصاصاته 

 معاونة الوزير فى مباشرة إختصاصاته . -
التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات ضمان اإلستقرار  -

 واألجهزة التابعة لها .
رفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها وضمان إستمرارية  -

البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف 
 الوزير ، وله فى سبيل ذلك على األخص :

اإلشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة  – 1
ة كفاءة العمل , ووضع خطط عمل تستهدف زياد

 وترشيد اإلنفاق .
اإلشراف على تطوير الخدمات التى تقدمها  – 2

 الوزارة وتحسين جودتها .
اإلشراف على التقسيمات التنظيمية التى يصدر  – 3

 بها قرار من الوزير . 
 مدة شغله للوظيفة

للمرأة ذات الكفاءة الحق بالمساواة فى شغل وظيفة الوكيل الدائم 
 نة الوزير فى اختصاصاته . للوزارة ومعاو 

 من قانون الخدمة المدنية 18ادة مال
"تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى 

 .الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته
( من هذا القانون يختار 17واستثناء من أحكام المادة )

 الوزير الوكيل الدائم من خالل .....(
 من الالئحة التنفيذية 60مادة ال

"يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته 
وضمان االستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات 
واألجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، 

وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها 
  :في سبيل ذلك على األخصتحت إشراف الوزير، وله 

اإلشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة،   -1
ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل 

  .وترشيد اإلنفاق
اإلشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة  -2

  .وتحسين جودتها
اإلشراف على التقسيمات التنظيمية التي يصدر بها  -3

 .قرار من الوزير

 الوكيل الدائم ما هي وظيفة الوكيل الدائم  ؟ وما هي اختصاصاته  ؟وظيفة 
وظيفة الوكيل الدائم للوزراة هي وظيفة واحدة تنشأ بكل وزارة  

ويكون بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة 
 إختصاصاته. 
 اختصاصاته 

 من قانون الخدمة المدنية 18مادة ال
"تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى 

 .لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاتهالممتاز 
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 معاونة الوزير فى مباشرة إختصاصاته . -
والمؤسسى للوزارة والهيئات ضمان اإلستقرار التنظيمى  -

 واألجهزة التابعة لها .
رفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها وضمان إستمرارية  -

البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف 
 الوزير ، وله فى سبيل ذلك على األخص

a)  إلشراف على وضع خطط وبرامج عمل
الوزارة , ووضع خطط عمل تستهدف زيادة 

 رشيد اإلنفاق .كفاءة العمل وت
b)  اإلشراف على تطوير الخدمات التى تقدمها

 الوزارة وتحسين جودتها
c)  اإلشراف على التقسيمات التنظيمية التى

 يصدر بها قرار من الوزير . 
 مدة شغله للوظيفة

( من هذا القانون يختار 17واستثناء من أحكام المادة )
 الوزير الوكيل الدائم من خالل .....(

 من الالئحة التنفيذية 60مادة ال
"يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته 

والهيئات وضمان االستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة 
واألجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، 

وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها 
  :تحت إشراف الوزير، وله في سبيل ذلك على األخص

اإلشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة،   -1
ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل 

  .وترشيد اإلنفاق
اإلشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة  -2

  .وتحسين جودتها
اإلشراف على التقسيمات التنظيمية التي يصدر بها  -3

 .قرار من الوزير"
 كيف يتم اختيار الوكيل الدائم ؟  ومدة شغل الوظيفة ؟ 

 كيفية اختيار الوكيل الدائم 
 يتم اختيار الوكيل الدائم من خالل لجنة لالختيار  -
تعلن الوزارة عن وظيفة الوكيل الدائم الخالية أو المتوقع  -

خلوها خالل سته أشهر على أن يتضمن اإلعالن 
وصف موجز للوظيفة والشروط والقدرات الالزمة لشغلها 
 والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم إليها . 

تتولى لجنة الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية تقييم  -
تقدمين لشغل الوظيفة وفقا للترتيب النهائى بما ال الم

يجاوز ثالثة ، ووفقا للمعايير السابق بيانها ، ثم تقوم 
 بعرض األمر على الوزير المختص ليختار من بينهم .

 يصدر قرار التعيين  -
 من رئيس الجمهورية أو من يفوضه -

 مدة شغل وظيفة الوكيل الدائم 

 من قانون الخدمة المدنية 18ادة مال
( من هذا القانون يختار 17واستثناء من أحكام المادة )

 الوزير الوكيل الدائم من خالل لجنة لالختيار 
وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل 

 . "الدائم
 ذيةالالئحة التنفيمن  61مادة ال

عن وظيفة الوكيل الدائم الخالية أو المتوقع خلوها "تعلن الوزارة 
خالل سته أشهر على أن يتضمن اإلعالن وصف موجز 

للوظيفة والشروط والقدرات الالزمة لشغلها والمدة المحددة لتلقى 
الطلبات والجهة التى تقدم إليها، على أن تقل مدة اإلعالن 

 وتلقى الطلبات عن شهر".
 الالئحة التنفيذية من 62ة الماد

"تتولى لجنة الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية تقييم المتقدمين 
المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة 
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سنوات  4اقصي سنوات يجوز تجديدها بحد  4هي  
 اخري .

ببطاقة وصفها وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها فى 
 من هذه الالئحة . 56المادة 

فى هذه المعايير وترشح اللجنة الحاصلين على أعلى الدرجات 
وفقا للترتيب النهائى بما ال يجاوز ثالثة، إذا جاوز عددهم ذلك 

%( من 70، على أن تقل درجة المرشح فى كل معيار عن )
إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار ، ويعرض األمر على 

 الوزير ليختار بينهم.
ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة 

 اها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ".أقص

 انتهاء مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية ؟ 
تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية بإنقضاء 

من  17المدة المحددة فى قرار شغلها علما بأنه وفقا للمادة 
قانون الخدمة المدنية فإن الحد األقصى لمدة شغل الوظيفة 

القيادية ثالث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثالث 
 سنوات مالم يصدر قرار بتجديدها . 

 من قانون الخدمة المدنية 1فقرة  20مادة 
تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية 

بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار 
 بتجديدها............... "( .

 ما هو موقف شاغل الوظيفة القيادية واإلدارة اإلشرافية الذى انتهت مدتها 
سنوات، وبانقضاء  3تنتهي مدة شغل الوظيفة القيادية بمضي 

 تلك المدة يكون لجهة االدارة ما يلي 
 اما ان تصدر السلطة المختصة قرارا بالتجديد  .1
او ان تصدر قرارا بالنقل الي وظيفة أخرى اذا كان  .2

 موظفا بالدولة قبل شغل الوظيفة القيادية 
او ان يطلب شاغل الوظيفة الذي انتهت مدته انهاء  .3

 خدمته من وظائف الدولة 
 اما اذا كان من غير موظفي الدولة فتنتهي خدمته.  .4

ويتعين علي جهة االدارة اخطار شاغل الوظيفة شاغل الوظيفة 
القيادية أو اإلدارة اإلشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد 

 ء خدمته له، وله ان يطلب انها

 من قانون الخدمة المدنية  20المادة 
"تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية بانقضاء 

المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها, 
وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها 

ن موظفي عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان م
  .الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف

ويجوز للموظف خالل الثالثين يوًما التالية النتهاء مدة شغله 
 إلحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته،...

 من الالئحة التنفيذية 65مادة ال
يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو اإلدارة اإلشرافية فى نهاية 

لتجديد له ، وله خالل الثالثين يوما التالية مدة شغله لها بعدم ا
إلنتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته ، وعلى إدارة الموارد 
البشرية فى هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ، 

 وأن تعرضه فورا على السلطة المختصة ...(
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 قرار التجديد لشاغل الوظيفة 
 قرار بالتجديدتصدر السلطة المختصة بالتعيين  -
يجب ان يصدر القرار قبل إنتهاء المدة المحددة  -

 لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على األقل .
ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل  -

الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية طبًقا لألحكام 
السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة 

 .األقل"بستين يومًا على 

 من الالئحة التنفيذية 64مادة ال
"إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف 

اإلدارة اإلشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار 
التجديد قبل إنتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة 

 عشر يوما على األقل .

 ل الوظيفة القيادية قرار النقل ايل وظيفة اخري بعد انقضاء مدة شغ
اذا لم يصدر قرار بالتجديد ينقل شاغل الوظيفة القيادية الذي 

 انتهت مدته الي وظيفة أخرى 
ويشترط في الوظيفة المنقول اليها ال يقل مستواها عن  .1

مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة اإلدارة اإلشرافية التى 
 كان يشغلها 

تكون شاغرة  يشترط في الوظيفة المنقول اليها ان .2
 وممولة

فاذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ  .3
 إجراءات إستحداثها وتمويلها بحسب األحوال

ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها )اي ال تحتفظ  .4
 بها الوحدة( 

يجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للنقل طبًقا لألحكام  .5
الوظيفة بستين السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل 

 .يومًا على األقل"

 من قانون الخدمة المدنية 20مادة ال
تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية بانقضاء 

المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها, 
وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها 

كان يشغلها إذا كان من موظفي  عن مستوى الوظيفة التي
 الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف. 

 
 من الالئحة التنفيذية 64مادة ال

.....  ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة ال يقل مستواها 
عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة اإلدارة اإلشرافية التى 

المستوى تتخذ كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات 
إجراءات إستحداثها وتمويلها بحسب األحوال ويلغى هذا 

 التمويل بخلوها من شاغلها .

طلب انهاء اخلدمة من قبل شاغل الوظيفة اذا انتهت مدة شغلة للوظيفة دون التجديد له ؟ املزايا التي 
 مينحها له قانون اخلدمة املدنية؟ 

اذا انتهت مدة شغل الوظيفة القيادية دون التجديد يتعين علي 
 جهة االدارة اخطار شاغل الوظيفة بذلك 

يوم  30لشاغل الوظيفة ان يطلب انهاء خدمته خالل  -
 من اخطاره 

 يشترط ان يقدم الطلب كتابيا  -

 من الالئحة التنفيذية 65مادة ال
يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو اإلدارة اإلشرافية فى نهاية 

مدة شغله لها بعدم التجديد له ، وله خالل الثالثين يوما التالية 
إلنتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته ، وعلى إدارة الموارد 
البشرية فى هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ، 
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علي إدارة الموارد البشرية فى هذه الحالة أن تثبت على  -
 الطلب تاريخ تقديمه ، 

ادارة الموارد البشرية أن تعرض طلب انهاء  علي -
 الخدمة فورا على السلطة المختصة

يتعين علي السلطة المختصة إجابته إلى طلبه مالم  -
 يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك .

وتعد إدارة الموارد البشرية بيانا مفصال بحالته يوضح  -
فيه اجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية ، 

تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لحكم المادة وذلك 
 من القانون.  20

طة المختصة ويتعين إجابته إلى وأن تعرضه فورا على السل
 طلبه مالم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك .

وتعد إدارة الموارد البشرية بيانا مفصال بحالته يوضح فيه 
اجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية ، وذلك 

من  20تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لحكم المادة 
 القانون 

 

 خدمته املنتهية للموظف التأمينية احلقوق تسوية –ضمانات انهاء اخلدمة 
يكون للموظف الذي انقضت مدته ان يطلب انهاء مدته و 

يوم التالية النتهاء مدته  30ن يتم تقديم الطلب خالل ال أيشترط 
 شغلة للوظيفة وبالتالي 

تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في   -
 التأمين االجتماعي 

يضاف اليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية  -
 لبلوغه السن المقررة قانوًنا لترك الخدمة أيهما أقل

ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في  -
وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه 

  .السن
مل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق وتتح -

 التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

 من قانون الخدمة المدنية 20مادة ال
ويجوز للموظف خالل الثالثين يوًما التالية النتهاء مدة 
شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، 

على أساس مدة وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية 
اشتراكه في التأمين االجتماعي مضاًفا إليها مدة خمس 
سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوًنا لترك 

الخدمة أيهما أقل, ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي 
يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ 

  .هذه السن
دولة الزيادة في الحقوق التأمينية وتتحمل الخزانة العامة لل

  .الناتجة عن تطبيق هذه المادة
ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل الوظائف 
القيادية واإلدارة اإلشرافية أو النقل منها طبًقا لألحكام السابقة 

قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على 
 .األقل"

 بالنسبة للعمالة غري املنتظمة )املؤقتة واملومسية( 
التعاقد الوظيفي هو االتفاق الذي يبرم بين الوحدة والمتعاقد معها 
ألداء أي من األعمال المؤقتة أو الموسمية، ويشير التعاقد إلى 

القيام باألعمال المؤقتة أو الموسمية ألداء مهام قصيرة األجل أو 

 ( من قانون الخدمة المدنية 73المادة )
ُيعين في أدنى الدرجات على بند األجور الثابتة بالباب األول 
)أجور( كل من مضى على نقله على بند )أجور موسميين( 
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ورية دون حاجة الوحدة إلى موظفين موسمية مطلوبة بصورة د
دائمين للقيام بها؛ وتكون العقود المبرمة للقيام باألعمال المؤقتة/ 
الموسمية محددة المدة، فاألعمال المؤقتة هي األعمال التي تقابل 

الوظائف التخصصية والتي تحتاجها الوحدة لمدة ال تزيد على 
رتبط إنجازها سنة، أما األعمال الموسمية فهي المهام التي ي

 بمواسم معينة لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
 اإلجراءات:

العرض على السلطة المختصة للموافقة على اإلعالن  -1
 للتعاقد الوظيفي.

حال الموافقة يتم طلب التعاقد من الوزير المختص  -2
 موضًحا بالطلب مدة ومكافأة التعاقد المقترحة.

الوظيفي للقيام حال الموافقة يتم اإلعالن للتعاقد  -3
بأعمال مؤقتة أو موسمية على نحو يكفل العالنية 

وتكافؤ الفرص والمساواة، ويكون اإلعالن في أماكن 
ظاهرة بالوحدة وعلى الموقع اإللكتروني للوحدة وعلى 

 بوابة الحكومة المصرية.
ال يلزم اإلعالن إذا قلت مدة التعاقد عن ستة أشهر  -4

موسمية وال يجوز في هذه بالنسبة لألعمال المؤقتة أو ال
 الحالة تجديد التعاقد.

يتم اختيار المتعاقدين على أساس الجدارة والكفاءة وفقا  -5
( من قرار 2لشروط التعاقد المنصوص عليها بالمادة )

وبمراعاة النسبة  2018لسنة  125وزير التخطيط رقم 
القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال تزيد مدة التعاقد 

 على سنة.
عين إرسال أصل العقد إلى الجهاز واالحتفاظ بصورة يت -6

طبق األصل منه وذلك خالل ثالثين يوما من إبرام 
 التعاقد.

يجوز تجديد التعاقدولمدة واحدة فقط، وال يجوز تجديد  -7
التعاقد لمن حصل على تقرير تقويم أداء أقل من فوق 

 المتوسط.

على وظائف واردة  على الباب األول ثالث سنوات على األقل
بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، 

 .30/6/2016وتعاقده قبل 
ويطبق حكم الفقرة األولى على جميع العاملين المؤقتين 

والمتعاقدين بالجهات الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية 
وذلك  30/6/2016المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 

 النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية. كله على
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على 

الباب األول على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناًء 
 على اقتراح الجهاز.

  ( من الالئحة التنفيذية187المادة )

وقواعده  2012لسنة  19مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 
التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند األجور الثابتة بالباب 
األول, ُتنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباًرا من 

إلى بند )أجور موسميين(  30/6/2016وحتى  1/5/2012
على الباب األول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية, على 

  ل.أن يتقدم الموظف بطلب كتابي للنق

ويعين في أدنى الدرجات على بند األجور الثابتة بالباب األول 
)أجور( على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على 
نقله على بند )أجور موسميين( على الباب األول ثالث سنوات 

  وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط اآلتية:

 .30/6/2016قبل  أن يكون التعاقد قد أبرم -1

  استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها. -2

أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة  -3
  الوحدة.

موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ  -4
  بداية التعاقد.

موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة,  -5
  على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
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ات إنشاء قاعدة بيانات بالتعاقدات الوظيفية بجميع وحد -8
 الجهاز اإلداري للدولة.

ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 
على بند أجور موسميين  30/6/2016وحتى  30/4/2012

 بالباب األول.

بشأن نطام  2018لسنة  125قرار وزير التخطيط رقم 
 التعاقد الوظيفي.
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 العالقة الوظيفية وتسوية احلالة الوظيفية
 قانون اخلدمة املدنيةيف 

   ما هي االقدمية وما هي اهميتها ؟
تلعب األقدمية في قانون الخدمة المدنية دوًرا مهًما في ترقية 

 الموظفين المخاطبين بهذا القانون 
فهو ينص على أن ُيرقى الموظف وفًقا لمستواه   -

الوظيفي وأقدميته، وأن يحتفظ بـهذه األقدمية في 
 المستوى الوظيفي بعد التسكين، 

كما نص على ذلك قرار من رئيس الجهاز المركزي  -
للتنظيم واإلدارة، صالح الشيخ، بشأن ترقية الموظفين 

 لسنة 101المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 
2020. 

 من قانون الخدمة المدنية  29مادة ال
وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى باالختيار في 

( الملحق بهذا 1حدود النسب الواردة في الجدول رقم )
  ".القانون. وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية

بشأن ترقية الموظفين  2020لسنة  101القرار رقم 
 .قانون الخدمة المدنيةالمخاطبين بأحكام 

 كيف يتم احتساب مدة االقدمية ؟
االصل العام انه يتم احتساب مدة االقدمية من تاريخ شغل 

 الوظيفة. 
فاذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة الكثر من موظف ويراد معرفة 

 يعمل االتي: األقدممن منهم هو 
اذا كان شغل الوظيفة لكليهما الول مرة تعتبر  -أ

االقدمية بحسب االسبقية في التعيين طبقا لما ورد 
 . 12بالمادة 

اذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية تعتبر االقدمية  -ب
 علي اساس االقدمية في الوظيفة السابقة 

  من قانون الخدمة المدنية 22المادة 
اريخ شغلها، فإذا اتحد تعتبر األقدمية في الوظيفة من ت

تاريخ شغل الوظيفة ألكثر من موظف اعتبرت األقدمية 
  :وفًقا لما يأتي

إذا كان شغل الوظيفة ألول مرة اعتبرت   -1
األقدمية بحسب األسبقية في التعيين طبًقا لما 

  .( من هذا القانون 12ورد في المادة )
إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت  -2

على أساس األقدمية في الوظيفة األقدمية 
 " .السابقة

 التنفيذيةمن الالئحة  97المادة 
ترتب األقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد 

 طبقا ألقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق
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اذا اعلنت احدي وحدات الدولة عن وظيفة شاغرة، هل جيوز ملوظف معني بالدولة التقدم لشغل هذه 
 املعلن عنها  الوظيفة

نعم يجوز لموظفي الدولة المعينين التقدم الية وظائف اخري 
يعلن عنها سواء كانت الوظيفة المعلن عنها داخل الوحدة 

مستوفيا لشروط  المتقدم التي يعمل بها ام ال بشرط ان يكون 
وال يستثني من شرطى االعالن واالمتحان شغل الوظيفة. 

 اعادة التعيين()خالف الحال في نظام 
 

 من قانون الخدمة المدنية  23المادة 
، نون ( من هذا القا76مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

هالت أعلى قبل الخدمة يجوز للموظفين الحاصلين على مؤ 
لخالية بالوحدات التي يعملون التقدم للوظائف ا ،أو أثنائها

انت تلك المؤهالت متى ك ،أو غيرها من الوحدات بها
لشروط الالزمة لشغل وبشرط استيفائهم ا، طلبة لشغلهامت

 هذه الوظائف

 اعادة التعيني )تسوية احلالة الوظيفية(
  يقصد باعادة التعيين او تسوية الحالة الوظيفية

اعادة تعيين الموظف الحاصل علي مؤهل اعلي علي  -
اجاز قانون الخدمة وظيفي اعلي، و  وظيفة من مستوى 

 المدنية للسلطة المختصة اعادة تعيين الموظفين، 
ولكن هذا الجواز جواز مؤقت ومقيد بموعد محدد  -

سنوات من بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية،  3اقصاه 
اي انه يتعين علي السلطة المختصة القيام باعادة 

تعيين الموظفين او تسوية حاالتهم الوظيفية في موعد 
  1/11/2019اقصاه 

اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة  للتسوية شترطوي
 2قبل  تسوية حالة الموظفوارد البشرية بالموافقة على الم

 201نوفمبر 
اي  1/11/2019اما اذا حصل علي المؤهل االعلي بعد 

 بعد انتهاء فترة التسويات
فيكون له فقط التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها باالجراءات  

 من القانون  23المعتادة المنصوص عليها في المادة 
 
 
 

  قانون الخدمة المدنيةمن  76المادة 
يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثالث سنوات اعتبارًا من 

فين المعينين تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظ
 . قبل العمل بأحكامه

( الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 189المادة )
لسنة  714مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  2019
 الخدمة المدنية

يجوز للسلطة المختصة، وفًقا لحاجة العمل، حتى موعد 
، إعادة تعيين الموظف الُمعين قبل 2019 /11 /1أقصاه 

العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء 
اد الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميع

 :المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط اآلتية
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 ما هي امليزة يف نظام اعادة التعيني مقارنة بالتعيني العادى 
 ويميز هذا النظام 

ان الموظف يتمتع باالستثناء من شرطي االعالني واالمتحان 
 الالزميين للتعيين الول مرة

  من قانون الخدمة المدنية 76المادة 
يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثالث سنوات اعتبارًا من 

تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين 
مع استثنائهم من شرطي  ... قبل العمل بأحكامه، 

 . متحان الالزمين لشغل هذه الوظائفاإلعالن واال
 العادة تعيني املوظف ما هي الشروط الواجب توافرها 

العمل بقانون معين بالفعل قبل ان يكون الموظف  .1
 ( 1/11/2016الخدمة المدنية )اي قبل 

ان يكون قد حصل علي المؤهل االعلي اثناء  .2
وقبل العمل بقانون الخدمة المدنية او قبل  الخدمة
  1/11/2019تاريخ 

أن يكون الموظف مستوفًيا لشروط شغل الوظيفة  .3
 .المعاد التعيين عليها

موظف قائًما بالعمل عند التقدم بطلب أن يكون ال .4
 تسوية حالته الوظيفية

أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة  .5
 .بموازنة الوحدة

عدم طلب اإلعالن عن شغل الوظيفية التى خلت  .6
 بإعادة التعيين لمدة ثالث سنوات

  من قانون الخدمة المدنية 76المادة 
يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثالث سنوات اعتبارًا من 

تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين 
قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهالت أعلى أثناء 
الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، 

وفقًا  متى توافرت فيهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف
 لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها 

لسنة  714رقم  قرار رئيس مجلس الوزراءمن  1المادة 
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  2019

 الخدمة المدنية
( من الالئحة التنفيذية لقانون 189ستبدل بنص المادة )ي

 :الخدمة المدنية المشار إليها، النص اآلتى
للسلطة المختصة، وفًقا لحاجة العمل، حتى موعد جوز ي

، إعادة تعيين الموظف الُمعين قبل 2019 /11 /1أقصاه 
العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء 

الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد 
 :المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط اآلتية

قائًما بالعمل عند التقدم بطلب أن يكون الموظف  - 1
 .تسوية حالته الوظيفية

أن يكون الموظف مستوفًيا لشروط شغل الوظيفة  - 2
 .المعاد التعيين عليها

أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة  - 3
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 .بموازنة الوحدة
عدم طلب اإلعالن عن شغل الوظيفية التى خلت  - 4

 .نواتبإعادة التعيين لمدة ثالث س
 ما هى النتائج املرتتبة علي التسوية ؟ 

 يترتب على تسوية حالة الوظيفية للموظف 
سيتم اعادة تعيين الموظف فى بداية مجموعة  -1

 .الوظائف المعاد التعيين عليها
سوف يتقاضى الموظف كامل األجر المقرر   -2

للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو كامل أجره السابق 
 .أيهما أكبر

 

لسنة  714رقم  قرار رئيس مجلس الوزراءمن  1المادة 
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  2019

 الخدمة المدنية
أن تكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف   -5"

 .المعاد التعيين عليها
أن يتقاضى الموظف كامل األجر المقرر للوظيفة   -6

 .كامل أجره السابق أيهما أكبرالمعاد التعيين عليها، أو 
ويتم تسوية األجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها 

وفًقا لحكم الفقرة السابقة، لكل من تمت إعادة تعيينه طبًقا 
 ."( من القانون 76لحكم المادة )

 هل جيوز للموظف بعد تسوية حالته طلب العدول عنها؟ 
الوظيفية طلب يجوز للموظف الذي سبق تسوية حالته 

 العدول عن التسوية
رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز 

 19/7/2020بتاريخ 

 ما هو التاريخ الذي يعتد به لتحديد أقدمية املوظف بعد تسوية حالته؟ 
تاريخ األقدمية فى الوظيفة الُمعاد تعيين الحاصلين على 

 76ضوء المادة  مؤهالت أعلى أثناء الخدمة عليها، وذلك فى
لسنة  81من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

من الالئحة التنفيذية للقانون هو تاريخ  189والمادة  2016
اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة الموارد البشرية 

 بالموافقة على إعادة التعيين.

رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز 
 16/7/2020بتاريخ 

 هل جيوز للموظف أن يعمل حتت الرئاسة املباشرة ألحد أقربائه من الدرجة األوىل؟
ال يجوز على اإلطالق أن يعمل الموظف تحت الرئاسة 

 ، ويتعين ما يلي المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى
 السلطة المختصة قوم بإخطار يجب على الموظف أن ي -
 يوم  15خالل  يتعين عليه االخطار  -

 "من قانون الخدمة المدنية 24المادة 
ال يجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت 

الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى في ذات 
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 مجازاته تأديبيًا. في حال عدم االخطار تجب -
بالنقل الي وظيفة وتقوم السلطة المختصة بتخييره  -

 اخرى داخل الوحدة او خارجها 
إلى وظيفة أخرى فاذا لم يستجب خالل شهر يتم نقله  -

ال يقل مستواها عن مستوى وظيفته األصلية بدون 
 طلب منه.

يتعين أن يكون القريب من الدرجة األولى، وأن يعمل 
الموظف تحت الرئاسة المباشرة له وليس مجرد وجوده 

 بالجهة.

ة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها الوحدة, وتحدد الالئح
 .عند توافر هذه الحالة

 التنفيذية من الالئحة  66المادة 
يتعين علي كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد فى 

( من القانون أن يخطر السلطة المختصة 24المادة رقم )
 بذلك خالل خمسة عشر يومًا وإال جوزى تأديبيًا.

عمله تحت الرئاسة المباشرة  ويخير الموظف الذى يثبت
ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى النقل إلى وظيفة أخرى 
داخل الوحدة أو خارجها ، وإذا لم يستجب خالل شهر من 
تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن 

 مستوى وظيفته األصلية بدون طلب منه.
 وىل؟ هل تعترب الزوجة من أقارب الدرجة األ

نعم يعتبر االزواج في حكم قرابة الدرجة االولي وينطبق في 
وعدم جواز ان يعمل ايهما  66شأنهم الحظر الوارد بالمادة 

 تحت رئاسة االخر 

، ١٠٣٨فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع رقم 
ملف رقم  ١٨/٧/٢٠١٩،جلسة ٢٠/٨/٢٠١٩بتاريخ 
٧١٩/٦/٨٦) 

إن القانون المدني قد حدد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد 
درجاتها، إال أنه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين 
لآلخر، واعتبر أن العالقة بينهما هي عالقة مباشرة ال 

تتطلب تحديًدا لدرجة قرابة بينهما، إذ إن كال منهما ينزل 
نه تصله بذات مرتبة الزوج اآلخر، فهو منه کنفسه، كما أ

بأقارب الزوج اآلخر ذات الصلة ودرجة القرابة، وعلى ذلك 
من  ٢٤فإنه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة 

قانون الخدمة المدنية يسري على القرابة من الدرجة األولى، 
وكان أحد الزوجين ال ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة 

نون المدني، فإن األولى للزوج اآلخر بالمفهوم الوارد في القا
الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما 
لآلخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل 

أحدهما تحت رئاسة اآلخر أولى من قرابة الدرجة األولى، 
ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد 

تعين الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج اآلخر، فإنه ي
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من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة  ٦٦إعمال حكم المادة 
المدنية بوجوب إخطار الموظف للسلطة المختصة بذلك، ثم 
يخير الموظف المرؤوس في النقل إلى وظيفة أخرى داخل 
الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خالل شهر من تاريخ 

ستوی تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن م
 وظيفته األصلية بدون طلب منه.
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 تقويم االداء
 اخلدمة املدنية قانونيف 

 ما معىن تقويم االداء يف علوم االدارة )متهيد( ؟
 تقويم االداء: 

هو عملية قياس سلوكيات الموظفين في محيط العمل، وخصائصهم بوظائفهم، ونتائج أعمالهم، بشكل منتظم ودوري ، وذلك عن 
 دراية مناسبة بأدائهم.طريق شخص أو مجموعة من األشخاص، يكونون على 

  :اهداف تقويم األداء الوظيفي
 الموظفين إبراز جوانب الضعف والقوة في أداء. 
 إرشاد الموظفين إلى البرامج التدريبية وإعادة التأهيل. 
 استخدام البيانات المتجمعة عن األداء بإعادة النظر في برامج الحوافز القائمة وأساليب تحسين الرضا والدافعية للعمل. 
 التحقق من صحة وسالمة عمليات االستقطاب واالختيار. 
 تقويم البرامج التدريبية. 
 المكافآت(.-األجور-تقويم إجراءات وأنظمة الحوافز والرضا الوظيفي, مثل )الرواتب 

 أما تقييم األداء:
هو عمليةةة منهجيةةة دوريةةة   الوظيفيالتطوير  الموظف. وُيعةةد تقييم األداء جزءام من فهو الطريقةةة التي متم من خاللهةةا تقييم  داء

 لتقييم األداء الوظيفي واإلنتاجية لموظف ما بالرجوع لمعامير موضوعة سلفام وأهداف المنظمة
 :أهداف تقييم اآلداء بصفة عامة، هي

 توفير مالحظات عن أداء الموظفين. 
 لتدريبل التعرف على احتياجات الموظف. 
 التنظيمية المكافآت توثيق المعامير المستخدمة في تحدمد. 
 اإلجراءات التدريبية، الخو  ، الترقيات ، لرواتبا تشكيل أساسام للقرارات الشخصية: زيادة. 
 إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي. 
 تسهيل االتصال بين الموظفين واإلدارة. 
 عملالتحقق من صحة تقنيات االختيار وسياسات الموارد البشرية لتلبية متطلبات تكافؤ فرص ال.  

 ما هو نظام تقويم األداء يف قانون اخلدمة املدنية ؟
تقويم االداء هو نظةةةةةةام مهةةةةةةدف الي تقويم اداء الموظفين 
بالوحدة ويقصةةةد بالتقويم هو تصةةةحير االنحرافات المهنية او 

 السلوكية من اجل الوصول ألعلى معامير االداء. 
ونظم تقويم االداء تختلف بةةةةةاختالف انشةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةة الوحةةةةةدات 
واهدافها ونوعية وظائفها ولذلك فإن السةةةةلطة المختصةةةةة هي 

 من قانون الخدمة المدنية 25مادة ال
تضةةةةس السةةةةلطة المختصةةةةة نظامام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة 

 ".بما متفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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المعنية  بوضةةس وتصةةميم نظام تقويم االداء بحسةةب طبيعتها 
المختلفة  والموضةةةةةوع دا مهم والزم ندرس ليو الموضةةةةةوعات 

 التالية 
ماهى العناصةةةةةةةةةر التى  يجب أن يشةةةةةةةةةملها نموذ   -1

 الداء ؟ تقويم ا
من هو المختص بتصةةةةةةةةةةةميم تقويم األداء ؟ وكي   -2

متم إعتماده قبل العمل بو ؟ ومتى يجوز للسةةةةةةةةةلطة 
المختصةةةةةةةةةةةةةةةة تعةةدملةةو ؟ وكي  متم تحةةدمةةد معةةاميير 

 التقويم ؟ 
 كيفية تطبيق  نظام تقويم االداء ؟ -3
 على من يطبق تقويم االداء ؟  -4
مجرد تقييم   ليستقويم   يكون نضةةةةةةةةةةةةةةمن انو  كي  -5

 اداء ؟ 

 

  

 ما هى العناصر التي جيب ان يشملها منوذج تقويم االداء ؟
ويشةةةةةةةةتري في تصةةةةةةةةميم نظام تقويم االداء ان متم في ضةةةةةةةةوء 
الدليل االرشةةةةادي الذي يصةةةةدر بو قرار من الوزير المختص 

 بعد اخذ رأي الجهاز 
ويشةةةةةةةةةةةتري ليو علي االقل ان يشةةةةةةةةةةةتمل علي محور او اكثر 

 للتقييم مثل 
 تقييم الموظف لذاتو  -1
 تقييمو من الرئيس المباشر -2
 تقييمو من زمالئو في ذات اإلدارة -3
 تقييمو الموظف من جمهور المتعاملين مس الوحدة -4
 تقييم األداء العام للوحدة التي يعمل بها -5

كل ذلك اسةةةةةةةةةةتنادا الي معامير موضةةةةةةةةةةوعية منها السةةةةةةةةةةلو ، 
االلتزام، الجودة، التميز، اإلبةةةةةةداع، اإلنجةةةةةةاز، القةةةةةةدرة على 

 تحمل المسئولية كقاعدة عامة لجميس العاملين 
ضةةةةةةةةةةةةةةوعية مجموعة من ويضةةةةةةةةةةةةةةةاف الي تلك المعامير المو 

المعامير تشةةةةتمل على القدرة على التخطيط والتنظيم، والقدرة 
على اإلشةةةةةةةةةةةةةةراف، والرقابة والتوجيو، وإدارة األزمات، والقدرة 

 من الالئحة التنفيذية"  67لمادة ا
تضةةةةس السةةةةلطة المختصةةةةة نظاما لتقويم أداء الموظف يشةةةةتمل على 
محور أو أكثر للتقويم مثةةل تقويم الموظف لةةذاتةةو، وتقويم الموظف 
من مرؤوسةةةةةةيو، وتقويمو من الرئيس المباشةةةةةةر، وتقويمو من زمالئو 
في ذات اإلدارة، وتقويم الموظف من جمهور المتعةةةةةةةاملين مس 
الوحدة، وتقويم األداء العام للوحدة التي يعمل بها، وذلك حسةةةةةةةةةةةةةةب 
طبيعة عمل كل وحدة ونشةةةةةةةةةةاطها، وكل ذلك اسةةةةةةةةةةتنادا إلى معامير 
موضةةةةةةةةةةةةةةوعيةةة منهةةا السةةةةةةةةةةةةةةلو ، االلتزام، الجودة، التميز، اإلبةةداع، 

 اإلنجاز، القدرة على تحمل المسئولية
رالية، وبالنسةةةةةةةبة لشةةةةةةةاقلي الوظائف الايادية ووظائف اإلدارة اإلشةةةةةةة

يضةةاف إلى المعامير المنصةةوص عليها في الفقرة السةةابقة مجموعة 
من المعامير تشةةةةةةةةةةةةةةتمل على القدرة على التخطيط والتنظيم، والقدرة 
على اإلشةةةةةةةةةةةةةةراف، والرقةابةة والتوجيةو، وإدارة األزمةات، والقةدرة على 

  .اتخاذ القرار، والنتائج المحققة
بو قرار من الوزير وذلك كلو وفقا للدليل اإلرشةةةةةةةةادي الذي يصةةةةةةةةدر 

 المختص بعد أخذ رأي الجهاز
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على اتخاذ القرار، والنتائج المحققة وذلك بالنسةةةةةةبة لشةةةةةةاقلي 
 الوظائف الايادية ووظائف اإلدارة اإلشرالية

  بشأن الدليل  2019لسنة  63صدر قرار وزير التخطيط رقم
 مرفق بنهاية الفصلاإلرشادي لنظام تقويم األداء 

صة  سلطة املخت صميم منوذج تقويم األداء؟ وكيف يتم إعتماده قبل العمل به؟ ومىت جيوز لل من هو املختص بت
 تعديله؟ وكيف يتم حتديد معايري التقويم ؟ 

تختص إدارة الموارد البشةةةةةةةرية بإعداد نموذ  تقويم  -
 األداء.

متم تحدمد معامير تقويم األداء عن طريق السةةةةةلطة  -
بوضةةةةةةةةةةةةس الوزن النسةةةةةةةةةةةةبي المختصةةةةةةةةةةةةة والتى تقوم 

للمؤشةةرات الخاصةةة بكل معيار من معامير التقويم 
بما متماشةةةةةةةةةى مس طبيعة نشةةةةةةةةةاي الوحدة وذلك فى 
ضةةةةةةةةةةةةةةوء الحةةدود المبينةةة فى الةةدليةةل اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةاد  

 المنصوص عليو فى المادة السابقة.
وال متم العمةةل بةةو إال بعةةد الموافقةةة عليةةو وإعتمةةاده  -

ارة من الوزير أو المحةةةةةةةافي أو رئيس مجلس إد
 الهيئة بحسب األحوال.

 ويجوز تعدمل نموذ  تقويم األداء فى حالتين -
مرور ثالث سةةةةةةةةةةةةةةنوات على األقل من تاريخ  -1

 إعتماده السلطة المختصة.
موافقة الجهاز المركز  للتنظيم واإلدارة على  -2

التعدمل ولو كان ذلك بعد قبل إنقضةةةةةةةةةةةاء مدة 
 الثالث سنوات.

اإللكترونى للوحةةةةةةدة يعلن فور إعتمةةةةةةاده على الموقس  -
 وبلوحة اإلعالنات بها

 من الالئحة التنفيذية  68المادة 
للسةلطة المختصةة ان تضةس الوزن النسةبي للمؤشةرات الخاصةة بكل 
معيار من معامير التقويم بما متماشةةةةةةةةةةةى مس طبيعة نشةةةةةةةةةةةاي الوحدة 
وذلك فى ضةةةةةةوء الحدود المبينة فى الدليل اإلرشةةةةةةاد  المنصةةةةةةوص 

 السابقةعليو فى المادة 
  من الالئحة التنفيذية  69المادة 

تعد ادارة الموارد البشةةةةةرية نموذ  تقويم االداء، وال يعد نافذا إال 
بعد إعتماده من السةةةةةةةةةةلطة المختصةةةةةةةةةةة وال يجوز تعدملو إال بعد 
مرور ثالثة سةةةةنوات على األقل أو موافقة الجهاز ، ويعلن فور 

 حة اإلعالنات بهاإعتماده على الموقس اإللكترونى للوحدة وبلو 

 كيفية تطبيق نظام تقويم االداء.
يطبق نظةةام تقويم االداء علي العةةاملين فعليةةا بةةالوحةةدة  -

اشةةةةةةةةةةةةهر علي االقل اما قير العاملين كمن هم  6مدة 
 في اجازة بدون اجر فال منطبق عليهم النظام.

متم تقييم االداء مرتين عن كل سةةةةةنة مالية قبل وضةةةةةس  -
 التقرير النهائي.

 من قانون الخدمة المدنية"  25المادة 
ويكون تقويم أداء الموظف عن سةةةةةةنة مالية على مرتين على األقل 
قبل وضةةةةةةةةةةس التقرير النهائي, ويقتصةةةةةةةةةةر تقويم األداء على القائمين 

  .بالعمل فعالم بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل
ضةةةةةةةةةةةةةةوابط وإجراءات التقويم بمةةةا يكفةةةل  وُتحةةةدد الالئحةةةة التنفيةةةذيةةةة

الحيادية والدقة في الاياس وصةةةةةةةةوالم للمنحنى الطبيعي لذداء, وكذا 
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تقوم إدارة الموارد البشةةةةةرية خالل األسةةةةةبوع األخير من  -
شةةةةةةةةةةةةةةهري أكتوبر وأبريل من كل سةةةةةةةةةةةةةةنة بتوزيس نماذ  

 األداء على جميس تقسيمات الوحدةتقارير تقويم 
على هذه التقسةةةةيمات إعادة التقارير بعد اسةةةةتيفائها في  -

  .موعد ال يجاوز نهاية شهري نوفمبر ومامو
ل النصةةةةةةةةةةةةف األول متم تقويم أداء الموظف مرتين خال -

من شةةةةةةةةةهري نوفمبر ومامو من كل سةةةةةةةةةنة على أن متم 
اعتمةةةةةةاد هةةةةةةذمن التقريرين من الرئيس األعلى خالل 

  .النصف الثاني من ذات الشهرين
ويصةةةةةةةةدر التقرير السةةةةةةةةنوي لتقويم األداء خالل شةةةةةةةةهر  -

مونيو من كل سةةةةةةةنة، ويحسةةةةةةةب وفقا لمتوسةةةةةةةط مجموع 
صةةةةةةوص درجات الموظف في تقريري تقويم األداء المن

 ".عليهما في الفقرتين السابقتين

ميعاد وضةةةةةةةةةس تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة 
  .هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون 

 من  الالئحة التنفيذية"  73مادة ال
تقوم إدارة الموارد البشرية خالل األسبوع األخير من شهري أكتوبر 
وأبريل من كل سةةةةةةةةةةةنة بتوزيس نماذ  تقارير تقويم األداء على جميس 
تقسةةةةةةةةةةةةةةيمةةات الوحةةدة، وعلى هةةذه التقسةةةةةةةةةةةةةةيمةةات إعةةادة التقةةارير بعةةد 

  .استيفائها في موعد ال يجاوز نهاية شهري نوفمبر ومامو
خالل النصةةةةةةةف األول من شةةةةةةةهري  ويتم تقويم أداء الموظف مرتين

نوفمبر ومامو من كل سةةةةنة على أن متم اعتماد هذمن التقريرين من 
  .الرئيس األعلى خالل النصف الثاني من ذات الشهرين

ويصةةةةةةدر التقرير السةةةةةةنوي لتقويم األداء خالل شةةةةةةهر مونيو من كل 
سةةةةنة، ويحسةةةةب وفقا لمتوسةةةةط مجموع درجات الموظف في تقريري 

 ".لمنصوص عليهما في الفقرتين السابقتينتقويم األداء ا
 علي من ينطبق تقويم االداء ؟ 

يقتصةةةةةةةةةةةةةةر تقويم األداء علي القائمين بالعمل فعالم  -
 بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل.

امةةا الموظف الةةذي لم يعمةةل فعليةةا فيتبس في شةةةةةةةةةةةةةةةأنةةو  -
 اجراءات مغامرة كما ملي 

 من قانون الخدمة المدنية"   25المادة 
ويقتصةةةةةةةةةةةةر تقويم األداء على القائمين بالعمل فعالم بالوحدة مدة 

 ..." .ستة أشهر على األقل
.. ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليام بالوحدة 
لمدة سةةةةةةةتة أشةةةةةةةهر على األقل بسةةةةةةةبب التجنيد, أو لالسةةةةةةةتدعاء 
لالحتياي أو لالستبقاء, أو للمرض, أو إلجازة رعاية الطفل, أو 

ضةةةةةةةةةةةوية أحد المجالس النقابية, أو لعضةةةةةةةةةةةوية مجلس النواب لع
بمرتبةة ك ء حكمةام, فةإذا كةان تقويم أدائةو في العةام السةةةةةةةةةةةةةةةابق 

 ".بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمام 
 تقييم اداء املوظفني الذين ال يقومون فعليا بالعمل 

الموظف الةةذي لم يقم بةةالعمةةل فعليةةام بةةالوحةةدة لمةةدة  -
بمرتبة ك ء حكمام,  يقدر األقلسةةةةةتة أشةةةةةهر على 

فةةإذا كةةان تقويم أدائةةو في العةةام السةةةةةةةةةةةةةةةابق بمرتبةةة 
 ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما.

ويعمةةل هةةذ النظةةام قي حق قير القةةائمين بةةالعمةةل  -
 بسبب 

 من قانون الخدمة المدنية 25المادة 
.. ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليام بالوحدة 
لمدة سةةةةةةةتة أشةةةةةةةهر على األقل بسةةةةةةةبب التجنيد, أو لالسةةةةةةةتدعاء 
لالحتياي أو لالستبقاء, أو للمرض, أو إلجازة رعاية الطفل, أو 
لعضةةةةةةةةةةةوية أحد المجالس النقابية, أو لعضةةةةةةةةةةةوية مجلس النواب 
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  لالسةةةةةةةةةةةةةةتةةدعةةاء لالحتيةةاي أو التجنيةةد, أو
 لالستبقاء

 لمرض, أو ا 
  إجازة رعاية الطفل, أو 
  عضةةةةةةةةةةةةةةويةةةة أحةةةد المجةةةالس النقةةةابيةةةة, أو

 لعضوية مجلس النواب 

بمرتبةة ك ء حكمةام, فةإذا كةان تقويم أدائةو في العةام السةةةةةةةةةةةةةةةابق 
 ".بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمام 

 كيف ميكن ضمان انه نظاما لتقويم االداء وليس جمرد  نظاما لتقييم أداء؟

 ضمن القانون ذلك من خالل عدة إجراءات وهى :
  ألزام إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةةة بةةالوحةةدة إعةةداد سةةةةةةةةةةةةةةجةةل

 إلكترونى أو ورقى لذداء الوظيفي لكل موظف.
ويجب أن مدون الرئيس المباشةةةةةةر للموظف فى هذا السةةةةةةجل كل 

 ثالثة أشهر ما ملى :
المالحظةةةات التي تعكس اإليجةةةابيةةةات والسةةةةةةةةةةةةةةلبيةةةات   -1

 الخاصة بأداء الموظف وفقا لمهام وظيفتو,
يكون قةةةةد ارتكبهةةةةا، ومةةةةا تم اتخةةةةاذه المخةةةةالفةةةةات التي  -2

  .بشأنها من إجراءات
ويسةةةةتعين الرئيس المباشةةةةر بهذا السةةةةجل عند إعداد تقارير تقويم 

 األداء,
  قيام الرئيس المباشةةةةةةةةةةةةةر بإخطار الموظف إلكترونيا أو

ورقيا أوال بأول بما مؤخذ عليو من إهمال أو تقصةةةةةةةةةةير 
 أو أوجو ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك,

  الرئيس المباشةةةةةةةةر خالل الربس األخير من السةةةةةةةةنة قيام
بدعوة كافة مرؤوسةةةةيو لوضةةةةس أهداف ومعدالت األداء 

 لكل منهم خالل السنة التالية.

 من الالئحة التنفيذية 70مادة ال
تعد إدارة الموارد البشةةةةةةرية بالوحدة سةةةةةةجال إلكترونيا أو ورقيا لذداء 
الوظيفي لكل موظف مدون ليو الرئيس المباشةةةةةةةر كل ثالثة أشةةةةةةةهر 
المالحظات التي تعكس اإليجابيات والسةةةةةةةةةةةةةلبيات الخاصةةةةةةةةةةةةةة بأداء 
الموظف وفقةةةا لمهةةةام وظيفتةةةو، وكةةةذلةةةك المخةةةالفةةةات التي يكون قةةةد 

  .ها من إجراءاتارتكبها، وما تم اتخاذه بشأن
ويسةةةةةةةةتعين الرئيس المباشةةةةةةةةر بهذا السةةةةةةةةجل عند إعداد تقارير تقويم 
األداء، ويكون أسةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةا في البةة  في التظلمةةات التي يقةةدمهةةا 

 .الموظفون في نتائج تقارير تقويم األداء الخاصة بهم
 من الالئحة التنفيذية 71مادة ال

بأول بما  يخطر الرئيس المباشةةةةةةةةةةةةر الموظف إلكترونيا أو ورقيا أوال
مؤخذ عليو من إهمال أو تقصةير أو أوجو ضةعف ليعمل على إزالة 

 .أسباب ذلك، وتوضس هذه اإلخطارات بسجل األداء الوظيفي
 من الالئحة التنفيذية 72مادة ال

يقوم الرئيس المباشةةةةةةةةةر خالل الربس األخير من السةةةةةةةةةنة بدعوة كافة 
لسةةةةةةنة مرؤوسةةةةةةيو لوضةةةةةةس أهداف ومعدالت األداء لكل منهم خالل ا

 التالية.
وترسةةةل صةةةورة من هذه األهداف ومعدالت األداء إلى إدارة الموارد 

 البشرية.

 من هو املختص بتقويم أداء املوظف؟
المختص بتقويم أداء الموظف هو الرئيس المبةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةةر 

 للموظف، مس مراعاة ما ملى :
 من الالئحة التنفيذية 70مادة ال

تعد إدارة الموارد البشةةةةةةرية بالوحدة سةةةةةةجال إلكترونيا أو ورقيا لذداء 
الوظيفي لكل موظف مدون ليو الرئيس المباشةةةةةةةر كل ثالثة أشةةةةةةةهر 
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فى حةةةالةةةة نقةةةل الموظف من جهةةةة إداريةةةة إلى جهةةةة  -1
الموظف  تقريرا عن  أخر  تعةةةد الجهةةةة المنقول منهةةةا

تقويم أدائو خالل مدة عملو بها، وترسةةةةةةةةةةةةلو إلى الجهة 
  .المنقول إليها لالسترشاد بو عند تقويم أدائو

وفي حةةةالةةةة نةةةدب الموظف، تختص الوحةةةدة التي  -2
قضةةةةى بها المدة األكبر من السةةةةنة التي يعد عنها 
التقرير، بوضةةةةةةةةةةةةةس التقرير النهائي عنو، وفي حالة 

ن ترسةةةةةةل الجهة المنتدب منها التسةةةةةةاوي بين المدتي
تقرير أداء الموظف إلى الجهةةةةةة المنتةةةةةدب إليهةةةةةا 

 .لالعتداد بو عند وضس التقرير النهائي

المالحظات التي تعكس اإليجابيات والسةةةةةةةةةةةةةلبيات الخاصةةةةةةةةةةةةةة بأداء 
الموظف وفقةةةا لمهةةةام وظيفتةةةو، وكةةةذلةةةك المخةةةالفةةةات التي يكون قةةةد 

  .ارتكبها، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات
ويسةةةةةةةةتعين الرئيس المباشةةةةةةةةر بهذا السةةةةةةةةجل عند إعداد تقارير تقويم 

يقةةدمهةةا األداء، ويكون أسةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةا في البةة  في التظلمةةات التي 
 .الموظفون في نتائج تقارير تقويم األداء الخاصة بهم

 من الالئحة التنفيذية  79مادة ال
في حةةالةةة نقةةل الموظف من جهةةة إلى أخر ، تعةةد الجهةةة المنقول 
منها تقريرا عن تقويم أدائو خالل مدة عملو بها، وترسلو إلى الجهة 

  .المنقول إليها لالسترشاد بو عند تقويم أدائو
الة ندب الموظف، تختص الوحدة التي قضةةةى بها المدة وفي ح

األكبر من السةةةةةةةةةةةةةةنةة التي يعةد عنهةا التقرير، بوضةةةةةةةةةةةةةةس التقرير 
النهائي عنو، وفي حالة التسةةةةةةةةةةةاوي بين المدتين ترسةةةةةةةةةةةل الجهة 
المنتةةةدب منهةةةا تقرير أداء الموظف إلى الجهةةةة المنتةةةدب إليهةةةا 

 .لالعتداد بو عند وضس التقرير النهائي
 ما هى الضوابط الىت جيب مراعاتها عند تقويم أداء املوظف؟ 

حدد القانون مجموعة من الضةوابط التى يجب مراعاتها عند 
 تقويم أداء الموظف وفقا لما ملى: 

  االسةةةةةةةاس المعول عليو فى تقويم األداء هو االداء
العةةةادي. ومعنى ذلةةةك ) اننةةةا منطلبس من النةةةاس 
اكتر من طاقتها لمجرد ان في ناس تانية عباقرة 

 دا مس ذنب الشخص العادي(. 
  واقعية وموضةةةةوعية التقييم بحيو يكون مبنيا على

تامة فى قياس أداء وسةةةةةةةةةةةلو  أسةةةةةةةةةةةاس من الدقة ال
 الموظف

   حيةةةةاديةةةة التقييم وعةةةدالةةةة المعةةةةاملةةةةة بحيةةةةو يكون
التقييم مبنيةةا على أسةةةةةةةةةةةةةةةةاس التجرد من العالقةةات 

 الشخصية ومؤثراتها .
  . الوصول إلى المنحنى الطبيعى لذداء 

 من قانون الخدمة المدنية"   25المادة 
الُمعول عليو في تقويم أداء ... ويكون األداء العادي هو األسةةةةةاس 

الموظفين بمةا يحقق أهةداف الوحةدة ونشةةةةةةةةةةةةةةةاطهةا ونوعيةة الوظةائف 
    .بها
 من الالئحة التنفيذية  74مادة ال
  :مراعى في تقدمر تقويم أداء الموظف الضوابط اآلتية 

واقعية وموضةةوعية التقييم بحيو يكون مبنيا على أسةةاس  -1
  .موظفمن الدقة التامة في قياس أداء وسلو  ال

حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيو يكون التقييم مبنيا  -2
  .على أساس التجرد من العالقات الشخصية ومؤثراتها

  .الوصول إلى المنحنى الطبيعي لذداء -3
 .معدل األداء الذي متم تحدمده لكل وظيفة -4
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  . معدل األداء الذ  متم تحدمده لكل وظيفة 

  احلاالت التي ال جيوز فيها منح املوظف تقدير ممتاز 
 بمرتبةةةةة ممتةةةةاز فى الحةةةةاالتال يجوز تقويم أداء الموظف 

 االتية
  إذا وقس عليةو جزاء الخصةةةةةةةةةةةةةةم من األجر لمةدة أو

لمدد تزيد على ثالثة أيام أو بجزاء أشةةةةةةةةةةةةةةةد خالل 
 سنة التى موضس عنها التقريرال

  إذا كان من شةةةةةةةةةةةةاقلى إحد  الوظائف الايادية أو
وظةةائف اإلدارة اإلشةةةةةةةةةةةةةةراليةةة ووقس عليةةو أ  جزاء 

 نة التى موضس عنها التقريرخالل الس
  إذا ُأتيح  لو فرصةةةةةةةةةةةةةةة التدريب وتخلف عنو دون

 عذر مقبول أو لم يجتزه بنجاح .

 من الالئحة التنفيذية  78المادة 
  :ال يجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز في الحاالت اآلتية

  إذا وقس عليو جزاء الخصةةةم من األجر لمدة أو لمدد تزيد على
أيام أو بجزاء أشةةةةةةةةةةةد خالل السةةةةةةةةةةةنة التي موضةةةةةةةةةةةس عنها  ثالثة
  .التقرير

  إذا كةةان من شةةةةةةةةةةةةةةةاقلي إحةةد  الوظةةائف الايةةاديةةة أو وظةةائف
اإلدارة اإلشرالية ووقس عليو أي جزاء خالل السنة التي موضس 

  .عنها التقرير
  ،إذا أتيح  لو فرصةةةةةةةةة التدريب وتخلف عنو دون عذر مقبول

 أو لم يجتزه بنجاح

 تقريب تقويم األداء؟ وما هى درجات كل مرتبة؟ ما هى مراتب
 مرتبةةةة ممتةةةاز, أو ك ء, أو هي  مراتةةةب تقويم األداء

  .فوق المتوسط, أو متوسط, أو ضعي 
 :درجات كل مرتبة من مراتب تقويم األداء 

 درجة  100درجة إلى  90متاز : من م 
  90درجةةةةةة إلى أقةةةةةل من  80كفء : من 

 درجة .
 : درجة إلى أقل من  65من  فوق المتوسةةةةط

 درجة  80
 : 65درجة إلى أقل من  50من  متوسةةةةةةةةةةةةط 

 درجة
  درجة. 50ضعي  : أقل من 

 من قانون الخدمة المدنية" 3\25لمادة ا
.........ويكون تقويم األداء بمرتبةةةةةة ممتةةةةةاز, أو ك ء, أو فوق 

  .المتوسط, أو متوسط, أو ضعي 
 من الالئحة التنفيذية"  75المادة 
( 25تقويم أداء الموظف بإحد  المراتب المحددة في المادة )يقدر 

  :من القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو اآلتي
  .درجة 100درجة إلى  90ممتاز: من 
  .درجة 90درجة إلى أقل من  80كفء: من 

  .درجة 80درجة إلى أقل من  65فوق المتوسط: من 
  .درجة 65درجة إلى أقل من  50متوسط: من 

 ".درجة 50ضعي : أقل من 

 اعالن املوظف بنتجة تقويم ادائه
  متعين على إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة اعالن الموظف

بتقرير تقويم إدائو خالل خمسةةةة عشةةةر موما من تاريخ 
  اعتماده من السلطة المختصة.

  . متم اعالنو اما إلكترونيا أو ورقيا 

 من الالئحة التنفيذية" 80مادة ال
تعلن إدارة الموارد البشةةةةرية الموظف إلكترونيا أو ورقيا بصةةةةورة من 
تقرير تقويم أدائو وذلك خالل خمسةةة عشةةر موما من تاريخ اعتماده 

  .من السلطة المختصة
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  تسةةةةةةةةةةةةةةلم في حالة إعالن الموظف ورقيا وامتناعو عن
صةةةةةورة من تقرير أدائو والتوقيس بما يفيد ذلك، متأشةةةةةر 

 على أصل التقرير بذلك

إعالن الموظف ورقيا وامتناعو عن تسةةةلم صةةةورة من  وفي حالة
تقرير أدائو والتوقيس بما يفيد ذلك، متأشةةةةةةةر على أصةةةةةةةل التقرير 

 ".بذلك

 التظلم من التقرير 
 موم من تاريخ اعالنو  15يجب اوال ان متم التظلم خالل 

  يكون تظلم الموظفين شةةةةةةةةةةةةةةاقلى الوظائف الايادية
المقدمة عن أدائهم واإلدارة اإلشةةةةةرالية من التقارير 

 إلى السلطة المختصة .
   يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشةةةةةةةةةة

لهذا الغرض وتشةةكل بقرار من السةةلطة المختصةةة من 
ثالثة من شةةةةةةةةةاقلى الوظائف الايادية وعضةةةةةةةةةو تختاره 

 اللجنة النقابية بالوحدة إن ُوجدت .
  تقوم إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةةرية عن طريق أمين لجنة

التظلمات الذ  تختاره السةةلطة المختصةةة بإمسةةا  
سةةةةةةةجال لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم 
األداء ، ويجب عليها أن تسةةةةةةةةةلم الموظف المتظلم 
صةةورة من تظلمو بعد التأشةةير عليو بما يفيد تسةةلم 

 األصل . 
   فى التظلم المقةةدم وتختص لجنةةة التظلمةةات بةالبةة

من الموظف ، وذلةةةةك بعةةةةد مةةةةداوالتهةةةةا السةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة 
وإسةةةةةةةةةتيفاء ما تراه الزما من بيانات ومعلومات من 
الموظف أو من رئيسةةو المباشةةر أو رئيسةةو األعلى 
أو إدارة الموارد البشةةةةةرية ، باإلضةةةةةافة إلى مراجعة 
سةةةةةةةةةةةةةةجل األداء الوظيفى الخاص بالموظف خالل 

 السنة السابقة للتظلم .
إشةةةةةةةةةةةةةةتري القةةانون أن يكون قرار اللجنةةة مسةةةةةةةةةةةةةةببةةا بةةأقلبيةةة ولقةةد 

 األصوات وعند التساو  ُمرجر الجانب الذ  منو الرئيس .

 من قانون الخدمة المدنية 26مادة ال
ُتعلن إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةرية الموظف بصةةةةةةةةةةورة من تقرير تقويم 

 أدائو بمجرد اعتماده من السلطة المختصة 
 عشر مومام من تاريخ إعالنو".ولو أن متظلم منو خالل خمسة 

ويكون تظلم الموظفين شةةاقلي الوظائف الايادية واإلدارة اإلشةةرالية 
  .من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، 
 وُتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثالثة من شاقلي الوظائف

  .الايادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن ُوجدت

 من الالئحة التنفيذية 81مادة ال
للموظف أن متظلم من تقرير أدائو، خالل خمسةةةةةةة عشةةةةةةر موما من 

  .تاريخ إعالنو بو، وذلك على النموذ  المعد لهذا الغرض
ويكون تظلم الموظف من شةةةةةةةةةةةةةةةةاقلي الوظةةائف الايةةاديةةة ووظةةائف 

اإلشةةةةةةةةةةةةةرالية إلى السةةةةةةةةةةةةةلطة المختصةةةةةةةةةةةةةة، ويكون تظلم باقي اإلدارة 
( 26الموظفين إلى لجنة التظلمات المنصةةةةةةةةوص عليها في المادة )

  .من القانون 
وعلى إدارة الموارد البشةةةةةةةةةرية أن تمسةةةةةةةةةك سةةةةةةةةةجال لتدوين التظلمات 
المقدمة من تقارير تقويم األداء، وأن تسةةلم الموظف المتظلم صةةورة 

 .و بما يفيد تسلم األصلمن تظلمو بعد التأشير علي

 ةمن الالئحة التنفيذي 83مادة ال
تكون مداوالت لجنة التظلمات سرية، ولها استيفاء ما تراه الزما 
من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسةةةةةةةةةةةةةو المباشةةةةةةةةةةةةةر أو 
رئيسةةةةةةو األعلى أو إدارة الموارد البشةةةةةةرية، إضةةةةةةافة إلى مراجعة 

السةةةةنة السةةةةابقة  سةةةةجل األداء الوظيفي الخاص بالموظف خالل
  .للتظلم
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ويصةةةةةدر قرار اللجنة مسةةةةةببا بأقلبية األصةةةةةوات وعند التسةةةةةاوي 
 ".مرجر الجانب الذي منو الرئيس

 البت يف التظلمات 
 البت فى التظلمات :

   يجب أن متم الب  في التظلم خالل سةةةةةةةةتين موميا
من تاريخ تقديمو، ويكون قرار السةةةةلطة المختصةةةةة 
أو اللجنة نهائيا وذلك مس عدم االخالل بحقو في 

 التقاضي.
  تكون مةةةداوالت لجنةةةة التظلمةةةات سةةةةةةةةةةةةةةريةةةة ، ولهةةةا

إسةةةةةةةةةةةةةتيفاء ما تراه الزمام من بيانات ومعلومات من 
األعلى أو  الموظف أو رئيسةةةو المباشةةةر أو رئيسةةةو

إدارة الموارد البشةةةرية ، إضةةةافة إلى مراجعة سةةةجل 
األداء الوظيفى الخاص بالموظف خالل السةةةةةةةةةةةةةةنة 

  السابقة للتظلم.

 من قانون الخدمة المدنية 26مادة ال
وُيب  في التظلم خالل سةةةةةةةةتين مومام من تاريخ تقديمو، ويجب على 

واألسةةباب التي إدارة الموارد البشةةرية إعالن الموظف بنتيجة تظلمو 
ُبني عليها، ويكون قرار السةةةةلطة المختصةةةةة أو اللجنة نهائيام، وذلك 

  .مس عدم اإلخالل بحقو في التقاضي
وال ُيعتبر تقرير تقويم األداء نهائيام إال بعد انقضةةةةةةةةةةةةةةاء ميعاد التظلم 

  .منو أو الب  ليو
 من الالئحة التنفيذية  83مادة ال

، ولها إسةةةةةةتيفاء ما تراه الزمام  تكون مداوالت لجنة التظلمات سةةةةةةرية
من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسةةةةةو المباشةةةةةر أو رئيسةةةةةو 
األعلى أو إدارة الموارد البشةةرية ، إضةةافة إلى مراجعة سةةجل األداء 

 الوظيفى الخاص بالموظف خالل السنة السابقة للتظلم.
و  مرجر ويصةةدر قرار اللجنة مسةةببام بأقلبية األصةةوات وعند التسةةا

 الجانب الذ  منو الرئيس.

  بنتجة البت يف التظلم االعالن 
 اإلعالن بنتيجة التظلم : 

  البةةةةةد أن تقوم إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةة بةةةةةإعالن
 الموظف بنتيجة تظلمو.

  يكون إعالن الموظف إلكترونيةةةا أو ورقيةةةا بنتيجةةةة
تظلمةةو من تقرير تقويم أدائةةو ، واألسةةةةةةةةةةةةةةبةةاب التى 

 بني  عليو .
 اإلعالن خالل خمسة عشر موما منم يجب أن مت 

 تاريخ الب  فى التظلم
  وفى حةةةالةةةة إعالن الموظف ورقيةةةا وإمتنةةةاعةةةو عن

تسةةةةةةلم صةةةةةةورة من تقرير نتيجة تظلمو والتوقيس بما 
 يفيد ذلك ، متأشر على أصل التقرير بذلك . 

 

 من الالئحة التنفيذية 84مادة ال
قيا بنتيجة تعلن إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةرية الموظف إلكترونيا أو ور 

تظلمو من تقرير تقويم أدائو، واألسةةباب التي بني  عليو، وذلك 
  .خالل خمسة عشر موما من تاريخ الب  في تظلمو

وفي حالة إعالن الموظف ورقيا وامتناعو عن تسةةةلم صةةةورة من 
تقرير نتيجة تظلمو والتوقيس بما يفيد ذلك، متأشةةةةةةر على أصةةةةةةل 

 .التقرير بذلك
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 التصرف يف التقرير 
  تودع تقةةارير األداء النهةةائيةةة للموظفين فى ملفةةات

 خدمتهم ن للرجوع إليها عند اللزوم 
 من الالئحة التنفيذية 85مادة ال

تودع تقارير تقويم األداء النهائية للموظفين في ملفات خدمتهم، 
 .للرجوع إليها عند اللزوم

 األداء ؟ ير تقويمف احلاصل على مرتبة ممتاز فى تقركيف يتم تكريم املوظ
متم إعالن أسمائهم على موقس الوحدة اإللكترونى وفى  -

لوحة اإلعالنات المعدة لذلك وفى مكان بارز فى كل 
 إدارة متبعها الموظفون الحاصلون على هذه المرتبة 

 وال مرفس اإلعالن إال بعد مضى خمسة عشر مومام. -

 من الالئحة التنفيذية 86مادة ال
حصةةةةلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير  تعلن اسةةةةماء الموظفين الذمن

تقويم على موقس الوحةةدة اإللكترونى وفى لوحةةة اإلعالنةةات المعةةدة 
لذلك وفى مكان بارز فى كل إدارة متبعها الموظفون الحاصةةةةةةةةةةةةةةلون 
على هذه المرتبة وال مرفس اإلعالن إال بعد مضةةةةةةى خمسةةةةةةة عشةةةةةةر 

 مومام.

 مبرتبة ضعيف ءتقويم أدا احلصول علي تقرير 
يجب على إدارة الموارد البشةةةةةةرية وبعد التنسةةةةةةيق مس رئيسةةةةةةو 
المباشةةةةةةر أن تلحقو فى أقرب وق  ببرنامج تأهيلى لتحسةةةةةةين 

 أدائو . 

 من الالئحة التنفيذية 87مادة ال
في حالة تقدمر تقويم أداء الموظف بمرتبة ضةةةةةةةةةةةةةةعي ، تلحقو إدارة 

المباشةةةةر الموارد البشةةةةرية في أقرب وق  وبعد التنسةةةةيق مس رئيسةةةةو 
 ".ببرنامج تأهيلي لتحسين أدائو

 حكم املوظف الذي حيصل على تقريرين سنويني متتاليني مبرتبة ضعيف؟
ُيعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشةةةةةةرية،  -

لنقلةةةو لوظيفةةةة أخر  مالئمةةةة في ذات مسةةةةةةةةةةةةةةتو  
 وظيفتو لمدة سنة، 

فةةإذا تبين للجنةةة بعةةدهةةا أنةةو قير صةةةةةةةةةةةةةةةالر للعمةةل  -
من األجر المكمةةل لمةةدة  %50اقترحةة  خصةةةةةةةةةةةةةةم 

 ستة أشهر،
وإذا تبين بعدها أنو قير صةةةةةةةةةةةالر للعمل، اقترح   -

اللجنة إنهاء خدمتو لعدم الصةةةةةةةةةةالحية للوظيفة مس 
  .حفي حقوقو التأمينية

 من قانون الخدمة المدنية "  27مادة ال
ُيعرض أمر الموظف الذي ُيقدم عنو تقريران سةةةةةةةةنويان متتاليان 

الموارد البشةةرية، لنقلو لوظيفة أخر  بمرتبة ضةةعي  على لجنة 
 مالئمة فى ذات مستو  وظيفتو، لمدة ال تجاوز سنة

إذا تبين بعد انقضةةاء المدة المشةةار إليها فى الفقرة السةةابقة أنو و 
%  50قير صالر للعمل بها بطريقة مرضية، اقترح  خصم 

 .من األجر المكمل لمدة ستة أشهر
للعمل، اقترح  اللجنة فصةةةةلو وإذا تبين بعدها أنو قير صةةةةالر 

 .من الخةةةةةةةدمةةةةةةةة مس حفي حقوقةةةةةةةو التةةةةةةةأمينيةةةةةةةة إن وجةةةةةةةدت
وفى جميس األحوال ترفس اللجنة تقريرها للسةةةةةةةةةةةةلطة المختصةةةةةةةةةةةةة 

  ."لالعتماد
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 ليان مبرتبة أقل من فوق املتوسطقدم عنه تقريران متتااذا شاغل الوظيفة القيادية 
تنتهي خدمتو بالوظيفة الايادية لعدم الصةةةةةةةةةةةةةةالحية من اليوم 
التالي لتاريخ صةةةةةةةةةةةةةةدور أخر تقرير نهائي مس حفي حقو فى 

 المعاش . 

 من قانون الخدمة المدنية  28مادة ال
تنتهي لعدم الصةةةةةةةةةالحية للوظيفة خدمة شةةةةةةةةةاقلي الوظائف الايادية 

المتوسط من الذمن ُيقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق 
حقهم في  اليوم التالي لتاريخ صةةةةةةةةةةةةةةدور  خر تقرير نهائي مس حفي

 شالمعا
 ما هي اهمية تقارير تقويم االداء يف الرتقية

يعد تقويم األداء الموظف على قدر عالى من األهمية وبصةةةةةةةةفة 
 خاصة ليما متعلق بترقيتو، ويتجلى لنا ذلك مما ملى:

  وفقام لنظام الترقية اسةةةةةةتلزم القانون عند ترقية الموظف
باألقدمية أن يكون قد حصةةةةةةةةةةةةل على تقرير تقويم أداء 
بمرتبة ك ء فى السةةةةةةةةةنتين السةةةةةةةةةابقتين مباشةةةةةةةةةرةم على 

 الترقية .
  اسةةةةةةتلزم القانون عند ترقية الموظف وفقام لنظام الترقية

باإلختيار أن يكون قد حصةةةةةةةةةةةل على تقرير تقويم أداء 
رةم على بمرتبة ممتاز فى السةةةةةةةةةنتين السةةةةةةةةةابقتين مباشةةةةةةةةة

 الترقية . 

 من قانون الخدمة المدنية  4الفقرة   29المادة 
ويشةةةتري للترقية أن يحصةةةل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة 
كفء فى السةةةةةةةةةنتين السةةةةةةةةةابقتين مباشةةةةةةةةةرةم على الترقية ، أما الترقية 
باإلختيار فى الوظائف التخصةةةةةصةةةةةية ليجب الحصةةةةةول على تقرير 

. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شةةةةةةةةةةةةةةروي  تقويم أداء بمرتبة ممتاز
الترقية باإلختيار من الحاصةةةةةةةةةةةلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد 
المخصةةةةةةةةةةةةةةص للترقية باإلختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من 

 .لى األقل عن ذات المدة السابقة الحاصلين على مرتبة ك ء ع
 من الالئحة التنفيذية  89المادة 

"يشةتري للترقية باالختيار، باإلضةافة إلى الشةروي المنصةوص  
( من هذه الالئحة، أن يحصةةةةةةةل الموظف 91عليها في المادة )

على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السةةةةةةةةةةةةنتين السةةةةةةةةةةةةابقتين 
 مباشرة على الترقية، 

 من الالئحة التنفيذية  90مادة ال
" يشتري للترقية باألقدمية، باإلضافة إلى الشروي المنصوص  

( من هذه الالئحة، أن يحصةةةةةةةل الموظف 91عليها في المادة )
على تقرير تقويم أداء بمرتبةة ك ء على األقل في السةةةةةةةةةةةةةةنتين 

 السابقتين مباشرة على الترقية.
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 الرتقية
 اخلدمة املدنية قانونيف 

  ما هو نظام الرتقيات فى هذا القانون ؟
فرق المشرع في شأن الترقية بين الوظائف التخصصية 

 وبقية الوظائف 
فالترقية في الوظائف التخصصية كقاعدة عامة تكون  -1

 باإلختيار.
اما الترقية في كافة الوظائف االخري تكون باالقدمية  -2

الكتابية والفنية، الحرفية والخدمات )الوظائف 
 المعاونة(.

 من قانون الخدمة المدنية 29مادة ال
مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها, تكون 

الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي 
  .إليهاتسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي 

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى األول )ب( باالختيار 
على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر 

االمتياز, وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى باالختيار في 
  .( الملحق بهذا القانون 1حدود النسب الواردة في الجدول رقم )

 ".الترقية لباقي الوظائف باألقدميةوتكون 
 ما هي الشروط العامة للرتقية؟ 

 استيفاء شروط شغل الوظيفة . -1
ان تتم الترقية الي وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة  -2

الوظيفة التي يشغلها الموظف )من ج الي ب مثال( 
ينتمي  والنوعية  التيفي نفس المجموعة الوظيفية 

اليها )مثال انه ال يجوز ترقية الموظف من المستوى 
)ج( بمجموعة الخدمات المعاونة الي المستوى )ب( 

 بالمجموعة التخصصية(.
يشترط ان تتم الترقية وفقا للنظام المنطبق علي  -3

المجوعة الوظيفية التي ينتمي اليها الموظف فتكون 
 باالختيار في الوظائف التخصصية وباالقدمية في

 ط محددة كما سيتم بيانه. ,بقية الوظائف بشر
الحصول علي تقرير تقويم اداء بمراتب محددة كما  -4

سيلي بيانه بحسب طريقة الترقية )اختيار ام اقدمية( 
 وفقا للمجموعة الوظيفية. 

و  1قضاء المدد البينية المنصوص عليها بالجداول  -5
 . 3و  2

 من قانون الخدمة المدنية 29مادة ال
مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وتكون 

الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي 
 ينتمي اليهاتسبقها مباشرة في المستوي والمجموعة الوظيفية التي 

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي االول ب باالختيار 
علس اساس ...، وتكون الترقية للوظائف التخصصية االخري باالختيار 

 ( الملحق بهذا القانون 1في حدود النسب الواردة في الجدول رقم )
 .وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية

 رير تقويم اداء بمرتبة ..الموظف علي تق ويشترط للترقية ان يحصل

 من الالئحة التنفيذية  91المادة 
  :يشترط لترقية الموظف توفر الشروط اآلتية

أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي  -1
يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي 

  .تنتمي إليها
  .وظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليهاأن يكون الم -2
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او من ان تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة  -6
 تفوضه بناء علي اقتراح لجنة الموارد البشرية.  

( 3، 2، 1قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام ) -3
  .المرافقة للقانون 

أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناء  -4
 ".على اقتراح لجنة الموارد البشرية

والتي إستلزم القانون قضائها كأحد الشروط العامة   3، 2،  1باجلداول ما هى  املدد البينية املنصوص عليها 
 للرتقية ؟

نص القانون على أنه يجب على الموظف قضاء المدد 
البينية األتية فى المستوى الوظيفى الذى يشغله كشرط من 

 الشروط العامة للترقى ، وذلك وفقًا لما يلى:
رقى ألحد الوظائف أوال : المدد البينية الالزم قضائها للت

 التخصصية : 
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 الثالثة )ب( هى ثالث سنوات.
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 الثالثة )أ( هى ثالث سنوات.
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 الثانية )ب( هى ثالث سنوات.
  البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى المدة

 الثانية )أ( هى ثالث سنوات.
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 األولى )ب( هى ثالث سنوات.
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 األولى )أ( هى سنة.
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 حددها شروط شغل الوظيفة.مدير عام ت
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 العالية تحددها شروط شغل الوظيفة.
  المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى

 الممتازة تحددها شروط شغل الوظيفة.

 من الالئحة التنفيذية  91المادة 
 ............. :يشترط لترقية الموظف توفر الشروط اآلتية

( 3، 2، 1قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام )
  .لقانون المرافقة ل
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ثانيًا : المدد البينية الالزم قضائها للترقى ألحد الوظائف 
 الكتابية والفنية :

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -1
 الرابعة )أ(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -2
 كاتب هى ثالث سنوات./يالثالثة )ج(  فن

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -3
 الثالثة )ب(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

ينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى المدة الب -4
 الثالثة )أ(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -5
 الثانية )ب(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -6
 الثانية )أ(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى المدة البينية  -7
 األولى )ب(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -8
 األولى )أ(  فنى/كاتب هى ثالث سنوات.

ثالثًا : المدد البينية الالزم قضائها للترقى ألحد الوظائف 
 الحرفية والخدمة المعاونة :

للترقى للمستوى الوظيفى المدة البينية الالزمة  -1
السادسة )أ(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 

 سنوات.
المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -2

الخامسة )ب(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 
 سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -3
الخامسة )أ(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 

 سنوات.
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ية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى المدة البين -4
الرابعة )ب(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 

 سنوات.
المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -5

الرابعة )أ(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 
 سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -6
الثالثة )ج(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 

 سنوات.
المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -7

الثالثة )ب(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 
 سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -8
الثالثة )أ(  معاون خدمة/حرفى هى ثالث 

 سنوات.
المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى الوظيفى  -9

الث الثانية )ب(  معاون خدمة/حرفى هى ث
 سنوات.

المدة البينية الالزمة للترقى للمستوى  -10
الوظيفى الثانية )أ(  معاون خدمة/حرفى هى 

 ثالث سنوات.

 

 شرط احلصول على مراتب حمددة يف تقرير تقويم األداء للرتقية. 
تلعب تقارير االداء دورا اساسيا في الترقية سواء كانت 

 باالختيار او باالقدمية 
 ففي الترقية باالقدمية 

يشترط حصول الموظف تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في 
 مباشرة على الترقيةالسنتين السابقتين 

 وفي الترقية باالختيار 
يشترط حصول الموظف علي تقريرين بمرتبة ممتاز في 
السنتين السابقتين، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط 

 من قانون الخدمة المدنية  29مادة ال
وُيشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء 

في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية باالختيار فى 
تقرير تقويم أداء بمرتبة الوظائف التخصصية فيجب الحصول على 

ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية باالختيار من 
الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار 

تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على 
فيهم شروط األقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر 
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الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من 
العدد المخصص للترقية باالختيار تكون الترقية فى الجزء 

لحاصلين على مرتبة كفء على األقل عن الباقى من ا
 ذات المدة السابقة، 

الترقية باالختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء 
 .الباقى إلى سنة تالية "

 من الالئحة التنفيذية 90مادة 
يشترط للترقية باألقدمية، باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها في  

( من هذه الالئحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء 91المادة )
 رتبة كفء على األقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.بم

 صدور قرار الرتقية
بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه تصدر الترقية 

 ةعلى اقتراح لجنة الموارد البشري بناء
 من الالئحة التنفيذية  91المادة 

  :يشترط لترقية الموظف توفر الشروط اآلتية
بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه  ن تكون الترقيةان  -

 .بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية

 كيف يتم ترقية املشتغلني بالوظائف الفنية والكتابية واحلرفية واخلدمات املعاونة )الرتقية باالقدمية(؟
 تكون الترقية في هذه الوظائف باألقدمية ويشترط فيها :

شاغرة وممولة تلي أن تكون الترقية إلى وظيفة  -1
مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في 

المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي 
  .تنتمي إليها

أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة  -2
  .المرقى إليها

قضاء المدد البينية المنصوص عليها في  -3
  .( المرافقة للقانون 3، 2، 1الجداول أرقام )

ير تقويم اداء بمرتبة كفء في الحصول علي تقر  -4
 السنتين السابقتين علي الترقية 

 من الالئحة التنفيذية  88المادة 
 .وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية

 من قانون الخدمة المدنية  " 29مادة 
 ".وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية

ويشترط للترقية ان يحصل الموظف علي تقرير تقويم اداء بمرتبة كفء 
 في السنتين السابقيتن مباشرة علي الترقية 

 من الالئحة التنفيذية  90مادة 
يشترط للترقية باالقدمية باالضافة الي الشروط المنصوص عليها في 

من هذه الالئحة، ان يحصل الموظف علي تقرير تقويم اداء  91المادة 
 بمرتبة كفء علي االقل في السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية. 

 من الالئحة التنفيذية  91المادة 
  :يشترط لترقية الموظف توفر الشروط اآلتية

أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة  -5
التي يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة 

  .تنتمي إليهاالوظيفية التي 
  .أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها -6
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، 1قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام ) -7
  .( المرافقة للقانون 3، 2

أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه  -8
 ".بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية

 2019لسنة  65المركزى للتنظين واإلدارة رقم  قرار رئيس الجهاز 
بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة 

 )مرفق( المدنية
  لسنة  101قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظين واإلدارة رقم

بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة  2020
 )مرفق( المدنية

 2020لسنة  2و  2019لسنة  1ز رقمي كتابي دوري الجها 
 .)مرفق(بالقواعد التنفيذية لقرارات الترقية المشار إليها

 ترقية العاملني بالوظائف التخصصية باالختيار
الترقية في كافة الوظائف التخصصية تكون باالختيار 

 ة بين حالتين ولكن ينبغى التفرق
الترقية باالختيار للمستوي االول )ب( وما يعلوه  .1

درجتين فقط هم المستوى االول يشمل وهم )
  (الدرجة ب و الدرجة أ

الترقية الي المستوي االول تكون بالترقية من و  -
وتكون  المستوي الثاني الي المستوى االول ب

باالختيار علي اساس بيانات تقوبم االداء وما 
 ورد بملف خدمة المرشح من عناصر االمتياز 

الترقية باالختيار من المستوى األول )ب(  -
بيانات  للمستوى األول )أ( باالختيار على أساس

تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من 
 عناصر االمتياز.

 
الترقية باالختيار لبقية الوظائف التخصصية  .2

تكون ايضا باالختيار ولكن في حدود و األخرى 
وورد بالجدول  – 1النسب الواردة بالجدول رقم 

  من قانون الخدمة المدنية  29مادة ال
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى األول )ب( باالختيار 
على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر 

االمتياز, وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى باالختيار في 
  .الملحق بهذا القانون ( 1حدود النسب الواردة في الجدول رقم )

 من الالئحة التنفيذية  88المادة 
يرقى شاغلو الوظائف التخصصية باالختيار في حدود النسب المبينة 

( 1قرين كل مستوى مرقى إليه على النحو الوارد في الجدول رقم )
  .المرافق للقانون، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية باالختيار

 .الوظائف باألقدميةوتكون الترقية لباقي 
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علي سبيل المثال ان الترقية من   1رقم 
المستوى الوظيفي الثالثة ج الي الثالثة ب هو 

وباقي الوظائف باألقدمية وفًقا للمقرر % 25
  قانوًنا.

  شروط الرتقية باالختيار يف الوظائف التخصصية دون املستوى االول أ
ترقية العاملين إلى الوظائف التخصصية دون المستوى 

 الوظيفي االول ب تكون باالختيار وبالشروط التالية  
 . استيفاء الشروط العامة السابق االشارة اليها 
  الحصول علي تقرير تقويم اداء بمرتبة ممتاز

 عن السنتين السابقتين 
 ( 1ان تتم في حدود النسب الواردة في الجدول )

 الملحق بالقانون. 
  ان يجتاز المرشح بنجاح التدريب الذى تتيحه له

 الوحدة

 من قانون الخدمة المدنية  "  29مادة ال
الول ب باالختيار وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي ا

علس اساس ...، وتكون الترقية للوظائف التخصصية االخري باالختيار 
 ( الملحق بهذا القانون. 1في حدود النسب الواردة في الجدول رقم )

  شروط الرتقية باالختيار يف الوظائف التخصصية من املستوى االول ب
ترقية العاملين بالوظائف التخصصية الي المستوى 
 الوظيفي االول أ تكون باالختيار وبالشروط التالية  

 استيفاء الشروط العامة السابق االشارة اليها  -1
الحصول علي تقرير تقويم اداء بمرتبة  -2

 ممتاز عن السنتين السابقتين 
بيانات تقوبم االداء )وليس فقط مرتبة تقرير  -3

( فهنا ليس فقط المطلوب هو تقويم االداء
الحصول علي مرتبة ممتاز عن السنتين 

السابقتين بل يؤخذ في االعتبار ما ورد في 
 التقرير من بيانات 

وما ورد بملف خدمة المرشح من عناصر  -4
 االمتياز

ان يجتاز المرشح بنجاح التدريب الذى  -5
 تتيحه له الوحدة

 

 من قانون الخدمة المدنية  29مادة ال
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى األول )ب( باالختيار 
على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر 

 االمتياز. 
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 كيفية املفاضلة يف الرتقية باالختيار؟
تتم المفاضلة فى الترقية باالختيار على اساس عدة 

 مفاضالت :
مجموع درجات تقويم ترقية الموظف االعلى فى  -

 أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .
وعند التساوى فى مجموع درجات تقويم أداء  -

السنتين السابقتين يفضل األعلى فى مجموع 
 درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما .

ثم الحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت  -
سلطة متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره ال

المختصة بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشرية 
. 

وعند التساوى فى الدرجة العلمية يفضل األعلى  -
 فى التقدير العام لهذه الدرجة .

 ثم األقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه. -

 من قانون الخدمة المدنية 30المادة 
تقويم أداء  تفضل عند الترقية باالختيار ترقية االعلى فى مجموع درجات

السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ، وعند التساوى يفضل األعلى فى 
مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما ، فالحاصل على درجة 

علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة 
التساوى يفضل  المختصة بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشرية ، وعند

األعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة ، فاألقدم فى المستوى الوظيفى 
 المرقى منه .

 من الالئحة التنفيذية 96المادة 
يفضل عند الترقية باالختيار االعلى فى مجموع درجات تقويم أداء 

السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ، وعند التساوى يفضل األعلى فى 
درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما ، فالحاصل على درجة مجموع 

علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة 
المختصة بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشرية ، وعند التساوى يفضل 

األعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة ، فاألقدم فى المستوى الوظيفى 
 منه . المرقى

 هل جيوز ترقية احلاصلني على تقرير كفء فى الرتقية باالختيار ؟ 
 ال يجوز ولكن وضع القانون والئحته استثناء فى ذلك 

حيث أن االصل للترقية باالختيار أن يحصل الموظف 
على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين 

 مباشرة على الترقية .
واالستثناء لذلك يكون فى حالة إذا كان عدد من تتوفر 
فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة 
ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار تكون 
الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء 

على األقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من 
م شروط الترقية باالختيار أقل من العدد تتوفر فيه

المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة 
 تالية . 

 من قانون الخدمة المدنية  29مادة ال
وُيشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء 

في في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية باالختيار 
الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة 
ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية باالختيار من 

الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار 
تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على 

لمدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط األقل عن ذات ا
الترقية باالختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء 

 .الباقى إلى سنة تالية "
 من الالئحة التنفيذية  89المادة 
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يشترط للترقية باالختيار، باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها في 
( من هذه الالئحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء 91المادة )

بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز 
بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف 

( المرافق للقانون 1لتخصصية في حدود النسب الواردة في الجدول رقم )ا
  .ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية باالختيار

فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين 
على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار، تكون 

ء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على األقل عن الترقية في الجز 
  .ذات المدة السابقة

فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار أقل من العدد 
( المرافق للقانون، 1المخصص لها وفقا للنسب الواردة في الجدول رقم )

 الية.تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية ت

 ما هي إجراءات الرتقية ؟
في نهاية كل سنة يقوم مسئول الموارد البشرية بإعداد  -

 كشوفا تتضمن: 
بياًنا بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي  -1

يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على 
حدة، وبالعدد المخصص للترقية باالختيار في 

كل وظيفة على حدة وفق النسب الواردة في 
 ( المرافق للقانون. 1الجدول رقم )

بيانا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل  -2
حدة، بما فيهم الموظفين المحالين وظيفة على 

إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين 
عن العمل، والوظائف المحجوزة لهم على أن 
يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفًقا لحكم المادة 

 ( من هذه الالئحة. 166)
تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى  -3

والمجموعة  وظيفته الحالية والمجموعة النوعية

 من الالئحة التنفيذية  94المادة 
  :تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوفا تتضمن

الترقية إليها في بيانا بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز  -1
كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية 

باالختيار في كل وظيفة على حدة وفق النسب الواردة في الجدول 
  .( المرافق للقانون 1رقم )

بيانا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة،  -2
يبية أو الجنائية أو بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأد

الموقوفين عن العمل، والوظائف المحجوزة لهم على أن يحدد تاريخ 
  .من هذه الالئحة (167)إحالة كل منهم وفقا لحكم المادة 

تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية  -3
والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليهما هذه 

  .وذلك من واقع سجل األقدمية المعد لهذا الغرضالوظيفة، 
تقارير تقوم أداء الموظف المرشح للترقية عن السنوات الثالث  -4

  .األخيرة
  .مدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها -5
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الوظيفية التي تنتمي إليهما هذه الوظيفة، وذلك 
 من واقع سجل األقدمية المعد لهذا الغرض. 

تقارير تقوم أداء الموظف المرشح للترقية عن  -4
 السنوات الثالث األخيرة. 

مدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل  -5
 منها. 

مدد اإلجازات بدون أجر باستثناء اإلجازة  -6
المرضية وإجازة رعاية الطفل، التي حصل عليها 

 الموظف وتاريخ حصوله على كل منها. 
 الجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها.  -7
الدورات التدريبية التي أتيح للموظف االلتحاق  -8

 بها ومدى اجتيازها بنجاح. 
يها الموظف، الدرجات العلمية الحاصل عل -9

 ومرتبة حصوله عليها. 
 أي بيانات أخرى الزمة. -10

استالم التقرير لإلطالع وعرضه علي لجنة الموارد  -
 البشرية عند النظر في الترقية. 

الدراسة وإرسال توصياتها إلى السلطة المختصة  -
إلصدار قرار الترقية، على أن ترتب األقدمية بين 

طبقا ألقدميتهم الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد 
 في مستواهم الوظيفي السابق.

 اتخاذ قرارها بالموافقة أو الرفض. -
 تنفيذ القرار الصادر عن السلطة المختصة. -

مدد اإلجازات بدون أجر باستثناء اإلجازة المرضية وإجازة رعاية  -6
 حصوله على كل منها الطفل، التي حصل عليها الموظف وتاريخ

  .الجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها  -7
الدورات التدريبية التي أتيح للموظف االلتحاق بها ومدى اجتيازها  -8

  .بنجاح
  .الدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف، ومرتبة حصوله عليها  -9

 أي بيانات أخرى الزمة  -10

 من الالئحة التنفيذية 95المادة 
الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة على لجنة الموارد تعرض 

البشرية عند النظر في ترقية الموظف، وتعرض توصيات اللجنة الصادرة 
 في هذا الشأن على السلطة المختصة إلصدار قرارات الترقية

 هل جيوز جلهة االدارة تأجيل الرتقيات ؟ 
تكون بموجب الترقية وفًق ألحكام قانون الخدمة المدنية 

قرار يصدر من السلطة المختصة، وبالتالي فهي لديها  
الحق في إجراءها أو إرجائها، لكن إذا ما قررت إجراء 
الترقية فيتعين عليها االلتزام بأحكام القانون الموضحة 

 سلًفا.

 من قانون الخدمة المدنية 29مادة ال
إليها, تكون مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى 

الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي 
  .تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها

 ما هي احلاالت الىت ال جيوز فيها النظر يف ترقية املوظف ؟
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كما ال يجوز ترقية الموظف الُمحال إلى المحاكمة 
الجنائية أو الموقوف عن العمل وذلك طوال التأديبية أو 

مدة اإلحالة أو الوقف ، وال يجوز فى هذه الحالة تأخير 
  ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .

ترقية المعار إال بعد عودته من اإلعارة أو  كما ال يجوز
الحاصل على إجازة خاصة بدون أجر إال بعد العودة إلى 

    الطفل و اإلجازات المرضية العمل بأستثناء إجازة رعاية

فضال عن أنه ال يجوز ترقية الموظف الذى وقع عليه 
جزاء الخصم من األجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء 

 أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه . 

 من قانون الخدمة المدنية 29المادة 
باستثناء جزائي االنذار والخصم من االجر مدة ال تزيد عن عشرة ايام، 

 ال تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع 

 من الالئحة التنفيذية 92المادة 
ال يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحاالت 

  :اآلتية
  إذا كان معارا إال بعد عودته من اإلعارة.  
  كان حاصال على إجازة بدون أجر إال بعد عودته من إذا

  .اإلجازة باستثناء اإلجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل
  إذا وقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة تزيد على عشرة أيام

  .أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه
 موقوفا  إذا كان محاال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو

عن العمل، وذلك طوال مدة اإلحالة أو الوقف، وال يجوز في 
 .هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين

 صدور قرار الرتقية واثره 
يمنح الموظف المرقى األجر الوظيفي للوظيفة المرقى 

% 5إليها أو أجره السابق مضافًا إليه عالوة ترقية بنسبة 
 من األجر الوظيفي أيهما أكبر . 

كما يحتفظ الموظف المرقى بميعاد إستحقاق العالوة 
 الدورية وبأرصدة إجازاته اإلعتيادية.

 من قانون الخدمة المدنية  31المادة 
قرار الترقية من السلطة المختصة, وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ يصدر 

  .صدور القرار بها
ويستحق الموظف اعتباًرا من هذا التاريخ األجر الوظيفي المقرر للوظيفة 

%( من 5المرقى إليها أو أجره السابق مضاًفا إليه عالوة ترقية بنسبة )
 .هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر

 الالئحة التنفيذيةمن  93المادة 
يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العالوة الدورية وبأرصدة إجازاته 

 .االعتيادية" 
مدى أحقية السادة الشاغلني لوظيفة كبري باحثني واملعينني يف وظائف قيادية يف احلصول على عالوة الرتقية املقررة 

ا لقانون اخلدمة املدنية 
ً
 وفق

نظام الخدمة المدنية يتمثل في إن جوهر الترقية في 
ضابط أساسي هو ارتقاء الموظف في مدارج المستويات 

الوظيفية بشغله وظيفة بمستوى وظيفي أعلى من تلك التي 

ملف رقم  8/6/2020بتاريخ  1093فتوى الجمعية العمومية رقم 
 )مرفق(. 86/4/2084
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كان يشغلها بمستوى وظيفي أقل، حتى وإن أفرغت الترقية 
 في صورة التعيين.

فتعيين من يشغل وظيفة كبير بدرجة مدير عام بوظيفة 
ترقية لوظيفة أعلى إذا كان بذات الجهة مدير عام يعد 

التي كان يعمل بها. إال أنه لما كانت الوظيفتان بدرجة 
مالية واحدة )مدير عام(، فإنه لن يترتب على الترقية تغير 
في الدرجة المالية، وبالتالي ال يستحق عالوة ترقية وذلك 
لسابقة حصوله عليها عند ترقيته من الدرجة األولى إلى 

 بير بدرجة مدير عام.وظيفة ك

ا لقرار رئيس اجلهاز رقم 
ً
أو  2019لسنة  65مدى أحقية املوظف احلاصل على إجازة دراسية بأجر كامل يف الرتقية وفق

 وتوافرت فيه الشروط.  2020لسنة  101
الموظف بإجازة دراسية بأجر كامل في ال مانع من أحقية 

الترقية وفًقا ألحكام القرارين المشار إليهم طالما استوفى 
المدة البينية الالزمة للترقية وتوافرت فيه باقي الشروط 

 األخرى.

رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 
7/11/2019. 

ا لقرار رئيس اجلهاز رقم 
ً
لسنة  65مدى أحقية املوظف الصادر يف حقه حكم بسقوط الدعوى التأديبية يف الرتقية وفق

 وتوافرت فيه الشروط.  2020لسنة  101أو  2019
ال مانع من أحقية الموظف الصادر في حقه حكم بسقوط 

الدعوى التأديبية في الترقية وفًقا للقرارات المشار إليها 
لم يصدر حكم بمجازاته بما يترتب عليه حرمانه من  حيث

 الترقية.

رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 
24/10/2019. 

ا لقرار رئيس اجلهاز رقم 
ً
 تشرتط النظر لتقرير تقويم األداء  2020لسنة  101أو  2019لسنة  65هل الرتقية وفق

القرارين لمن أتموا المدة البينية تكون الترقية وفًقا لهذين 
أو  30/6/2019الالزمة للترقية للمستوى األعلى في 

ويشترط انتفاء موانع الترقية وفًقا للمادة  30/6/2020
( من الالئحة 92، 91( من القانون والمواد )65)

التنفيذية، ومن ثم ال يتم التعويل أو النظر لتقارير تقويم 
 قيات.األداء عند إجراء هذه التر 

رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 
19/1/2021. 
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 2019لسنة  65هل جيوز الرتقية بعد ضم املدة يف تاريخ الحق على التاريح احملدد بكل من قراري رئيس اجلهاز رقم 
 للنظر يف توافر املدة البينية للرتقية 2020لسنة  101أو 

بعاليه ذا طبيعة وقتية، األمر الذي القرارات المشار إليها 
يترتب عليه أن الموظف الذي لم يكن مستوفًيا المدد 

، 30/6/2019الالزمة في التواريخ المحددة بهما )
( ال تجوز ترقيته، حتى ولو سويت حالته 30/6/2020

بعد ذلك بضم مدة خدمة اعتبارية جعلته مستوفًيا المدد 
 المشار إليها.

ملف رقم  26/12/2019، بتاريخ 1915ومية رقم )فتوى الجمعية العم
 .)مرفق(( 86/3/1201
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 النقل والندب واحللول واالعارة

 قانون اخلدمة املدنيةيف 
 اوال النقل

 من قانون الخدمة المدنية  32المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره في الترقية أو 

 كان بناًء على طلبه".
  .القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراءويكون نقل شاغلي الوظائف 

 وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته األصلية. 
 من الالئحة التنفيذية 98المادة 

 يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها 
 شاغلي الوظائف القيادية من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء"ويكون نقل 

 من الالئحة التنفيذية 99المادة 
 يشترط لنقل الموظف ما يأتي 

ان تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل  -1
  .يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة الماليةعلى إحدى الوظائف التي 

  .أن يستوفي الموظف أشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها -2
أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا  -3

 .للمصلحة العامة
  .منها، بالنقلأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل   -4
  .موافقة الوحدة المنقول إليها -5
  .أال يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إال إذا كان بناء على طلبه -6
 .أال يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته األصلية -7
 من الالئحة التنفيذية  100المادة 

القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية من وحدة إلى أخرى إال بعد العرض على ال يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف 
  .لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا ألحكام القانون 

وظيفة المنقول ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة وال
 إليها.

 من الالئحة التنفيذية  101المادة 
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علي ادارة الموارد البشرية اذا تقدم موظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف االدارةاالشرافية بطلب لنقله الي وحدة 
ل لها مشفوعا بمذكرة اخري، ان تثبت علي الطلب تاريخ وروده، وان تعرضه علي لجنة الموارد البشرية في اول اجتماع تا

 تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، علي ان يوضح بهذه المذكرة مدى توافر شروط النقل بشأنه.  
 من الالئحة التنفيذية  102المادة 

لي الوحدة علي ادارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف ان ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد اخالء طرفه ا
 يها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ صدور قرار النقلإلالمنقول 

 ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة اقرار من الجهة المنقول منها بخلو طرفه مالم يكن التاخير راجعا الي الموظف. 
 من الالئحة التنفيذية  103المادة 

 لمنقول منها حتى تاريخ اخالء طرفه، مالم يكن منتدبا الي الجهة المنقول اليها يستحق الموظف المنقول كامل اجره من الجهة ا
 ويستحق الموظف كامل اجره من الجهة المنقول اليها من تاريخ تسلمه العمل بها

 من الالئحة التنفيذية  104المادة 
يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العالوة الدورية، وبأرصدة اجازاته االعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة وتعتبر 

 خدمته متصلة. 
 من الالئحة التنفيذية  105المادة 

 ال يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف
 من الالئحة التنفيذية  106المادة 

نقل الموظف من ذوي اإلعاقة داخل الوحدة بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، ما دام يوجد على الوحدة 
 بهذا المكان وظيفة تناسب حالته. 

 من الالئحة التنفيذية 107المادة 
ح خاصة، تعادل مستويات او درجات الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم المالية قوانين او لوائ

بمستويات الكادر العام المنصوص عليها بالجداول المرفقة بالقانون بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء علي 
 عرض الوزير المختص ودراسة الجهاز. 

 ما املقصود بالنقل 
نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل  -1

 نفس الوحدة 
 نقل الموظف من وحدة إلى أخرى   -2

 من الالئحة التنفيذية 98المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة 

 إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.

يف قانون اخلدمة املدنية هل جيوز املوظف ان يتقدم بطلب نقله ؟ وما هي ضمانات اخذ الطلب علي حممل 
 اجلدية والبت فيه 

 نعم يجوز للموظف ان يتقدم بطلب نقله 
 سواء من وظيفة الي اخرى داخل نفس الوحدة  -1

 من قانون الخدمة المدنية  32المادة 
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 او بنقله من وحدة إلى أخرى  -2
اتخاذ ما يلي عند  ويتعين علي ادارة الموارد البشرية

 من وحدة ألخرى تلقيها لطلب النقل 
 ان تثبت علي الطلب تاريخ وروده -
ان تعرضه علي لجنة الموارد البشرية في اول  -

اجتماع تال لها مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن 
حالة الموظف من واقع ملف خدمته علي ان 
يوضح بهذه المذكرة مدى توافر شروط النقل 

 بشأنه.  

يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى 
ى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره في الترقية أو أخر 

 كان بناًء على طلبه".

 من الالئحة التنفيذية  101المادة 
علي ادارة الموارد البشرية اذا تقدم موظف من غير شاغلي 

الوظائف القيادية ووظائف االدارةاالشرافية بطلب لنقله الي وحدة 
، وان تعرضه علي لجنة اخري، ان تثبت علي الطلب تاريخ وروده

الموارد البشرية في اول اجتماع تال لها مشفوعا بمذكرة تفصيلية 
عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، علي ان يوضح بهذه 

 المذكرة مدى توافر شروط النقل بشأنه.  

 هل جيوز للسلطة املختصة نقل املوظف دون أن يكون ذلك بناء علي طلبه؟ وما هي حدود هذ السلطة 
نعم يجوز للسلطة المختصة نقل الموظف سواء داخل 

 نفس الوحدة او خارجها. ولكن ذلك مقيد بما يلي 
  ال يجوز نقله كجزاء 
  وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى

 مستوى وظيفته األصليةتقل في مستواها عن 
 أال يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية 

 من الالئحة التنفيذية  99المادة 
  :يشترط لنقل الموظف ما يأتي

a.  أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة
الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل 

الجهاز بالتنسيق مع  على إحدى الوظائف التي يوفرها
  .وزارة المالية

b.   أن يستوفي الموظف أشتراطات شغل الوظيفة المنقول
  .إليها

c.  أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على
طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا 

  .للمصلحة العامة
d.  أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها ،

  .بالنقل
e. موافقة الوحدة المنقول إليها. 
f.  أال يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إال إذا كان

 .بناء على طلبه
g.  أال يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن

 .مستوى وظيفته األصلية
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 من الالئحة التنفيذية  105المادة 
 .ال يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف" 

 هل جيوز لوحدة ان تطلب نقل احد موظفي وحدة اخري اليها؟ 
 نعم يجوز ولكن بالضوابط التالية : 

أال يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها  -1
 الموظف عن مستوى وظيفته األصليه .

أال يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية  – 2
 مالم يكن النقل بناء على طلبه . 

 

 من قانون الخدمة المدنية 32المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى 

أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره في الترقية أو 
  .كان بناًء على طلبه

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من  
  .رئيس مجلس الوزراء

وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن 
  .مستوى وظيفته األصلية "

 وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل . 

 هل يؤثر نقل املوظف علي حقوقه ومستحقاته ؟
يضمن قانون الخدمة المدنية كافة حقوق الموظف 

 المنقول كما يلي 
يحتفظ الموظف المنقول  المستوي الوظيفي: -1

بمستواه الوظيفي حيث انه ال يجوز نقله إلى 
وظيفته  مستوى وظيفة تقل في مستواها عن 

 االصلية 
يشترط في النقل اال يفوت عليه دوره  الترقية: -2

 بناء علي طلبه  في الترقية اال اذا كان النقل
يستحق الموظف المنقول كامل اجره  االجر : -3

من الجهة المنقول منها حتي تاريخ اخالء 
طرفه، ومن الجهة المنقول اليها من تاريخ 

 تسلمه للعمل 
يحتفظ الموظف بأرصده  ارصدة االجازات : -4

  اجازاته االعتيادية المستحقة وتعتبر متصلة
يحتفظ الموظف المنقول العالوة الدورية :  -5

 بميعاد استحقاق العالوة الدورية 

 من الالئحة التنفيذية 103المادة 
يستحق الموظف المنقول كامل اجره من الجهة المنقول منها حتى 

 تاريخ اخالء طرفه، مالم يكن منتدبا الي الجهة المنقول اليها 
 ويستحق الموظف كامل اجره من الجهة المنقول اليها من تاريخ

 تسلمه العمل بها

 من الالئحة التنفيذية  104المادة 
يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العالوة الدورية، وبأرصدة 

اجازاته االعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة وتعتبر خدمته 
 متصلة. 
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 نقل االشخاص من ذوى االعاقة
 نقل وجوبي بناء علي طلب ذوى االعاقة 

الوحدة التى يعمل بها الموظف ذو اإلعاقة  ألزم القانون 
أن تقوم بناء على طلبه ، بنقله داخل الوحدة إلى أقرب 
مكان من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة 

 تناسب حالته .

 من الالئحة التنفيذية  106المادة 
على الوحدة نقل الموظف من ذوي اإلعاقة داخل الوحدة بناء على 

رب مكان عمل من محل إقامته، ما دام يوجد بهذا طلبه، إلى أق
 المكان وظيفة تناسب حالته. 

 ما هي شروط النقل 
 يشترط لنقل الموظف ما يأتى :

أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى  – 1
موازنة الوحدة ، أو أن ينقل الموظف بالمستوى 

الوظيفى ، أو أن ينقل على إحدى الوظائف التى 
 يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية .

أن يستوفى الموظف إشتراطات شغل الوظيفة  – 2
 المنقول إليها .

أن يكون النقل بناء على طلب الموظف ، أو بناء  – 3
على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها 

 تحقيقا للمصلحة العامة .
لمطلوب النقل أن تسمح حاجة العمل بالوحدة ا – 4

 منها بالنقل .
 موافقة الوحدة المنقول إليها . – 5
أال يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إال  – 6

 إذا كان بناء على طلبه .
أال يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف  – 7

 عن مستوى وظيفته األصلية .

 من الالئحة التنفيذية 99المادة 
 ما يأتي  يشترط لنقل الموظف

  ان تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة
الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو 

ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق 
  .مع وزارة المالية

  أن يستوفي الموظف أشتراطات شغل الوظيفة المنقول
  .إليها

  طلب الموظف، أو بناء على أن يكون النقل بناء على
طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا 

 .للمصلحة العامة
   ،أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها

  .بالنقل
 موافقة الوحدة المنقول إليها.  
  أال يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إال إذا

  .كان بناء على طلبه
  يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن أال

 .مستوى وظيفته األصلية
 ممن يصدر قرار النقل 

 نقل شاغلي الوظائف القيادية 
إلى خارج الوحدة يكون بقرار من رئيس  -3

 مجلس الوزراء

 من قانون الخدمة المدنية  32المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى 

أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره في الترقية أو 
 كان بناًء على طلبه".
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في داخل تفس الوحدة بقرار من السلطة  -4
 المختصة 

 نقل غير شاغلي الوظائف القيادية 
 يكون بقرار من السلطة المختصة  -5

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار 
  .مجلس الوزراء من رئيس

 من الالئحة التنفيذية 98المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة 

 إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها 
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية من وحدة إلى أخرى 

 بقرار من رئيس مجلس الوزراء"

 ما هي اجراءات النقل  ؟
 التقدم بطلب الي ادارة الموارد البشرية  -1
ان تستلم  وجوبيادارة الموارد البشرية وتقوم ا -2

 الطلب وتثبت عليه تاريخ وروده
تقوم ادارة الموارد البشرية بعرضه علي لجنة  -3

الموارد البشرية في اول اجتماع تال لها 
مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف 

ضح بهذه من واقع ملف خدمته علي ان يو 
 المذكرة مدى توافر شروط النقل بشأنه.  

وال يجوز النقل قبل العرض علي لجنتي  -4
البشرية في الوحدة المنقول منها الموارد 

 والوحدة المنقول

 من الالئحة التنفيذية  100المادة 
ال يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف 

أخرى إال بعد العرض على لجنتي اإلدارة اإلشرافية من وحدة إلى 
الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا 

  .ألحكام القانون 
ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول 

 منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
 

 انواع حاالت النقل 
 يمكن تقسيم النقل إلى حاالت عدة أهمها:

 النقل بناًء على طلب الموظف من جهة عمله إلى جهة أخرى خارجية.    -1
 النقل بناًء على طلب جهة الموظف الحالية إلى جهة أخرى.  -2
 النقل بناًء على طلب جهة خارجية. -3
 نقل الموظفين شاغلي الوظائف القيادية.   -4
 العمل.  نقل الموظف داخل الوحدة بناًء على طلبه.نقل الموظف داخل الوحدة لمصلحة  -5

 على طلب املوظف من جهة عمله إىل جهة أخرى خارجية.
ً
 إجراءات النقل بناء

 تقديم طلب النقل إلى الموظف المختص بعمليات الموارد البشرية بكلتا الجهتين. -1
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الرؤستتاء بحستتب الهيكل التنظيمي إلى مدير الموارد استتتالم الطلب ويثبت عليه تاريخ تقديمه وسرستتاله بعد مراجعته من  -2
 البشرية.

 إرسال الطلب إلى لجنة الموارد البشرية بعد المراجعة. -3
 اللجنة التوصيات الخاصة بقرار النقل إلى السلطة المختصة لالعتماد بالموافقة أو الرفض. إرسال -4
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. -5
 ظف بذلك.في حالة الرفض يتم إخطار المو  -6
في حالة الموافقة يتم إخطار الجهة المنقول إليها  الموظف لتقوم بتنفيذ نفس الخطوات الستتتتتتتتتتتتتتتابقة، وعلى جهة عمله  -7

إرستتتتتتتتتتتتتتال قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخالء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يومًا من 
المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن  تاريخ صتتتتتدور قرار النقل، ويعتبر فوات هذه

 التأخير راجعًا إلى الموظف.
بعد موافقة الستتتلطة المختصتتتة في كلتا الجهتين المنقول منها وسليها يتم إرستتتال الطلب للجهاز المركزي للتنظيم واالدارة  -8

 لالطالع والمراجعة واالعتماد
 ر الجهتين بسبب الرفض )قد يكون بسبب استكمال بعض االجراءافي حالة الرفض يتم اخطا -9

 في حالة الموافقة يتم مخاطبة وزارة المالية وكال الوحدتين لبدء إجراء إصدار قرار النقل

 على طلب جهة املوظف احلالية إىل جهة أخرى
ً
 إجراءات النقل بناء

 تقديم الطلب إلى مدير الموارد البشرية بعد مراجعته من الرؤساء بحسب الهيكل التنظيمي لالطالع والمراجعة.  -1
 إرسال الطلب إلى لجنة  الموارد البشرية بعد المراجعة. -2
 إرسال اللجنة التوصيات الخاصة بقرار النقل الى السلطة المختصة. -3
 يتم إخطار الموظف ببدء اجراءات نقله. -4
 القرار بالموافقة أو الرفض.اتخاذ  -5
 في حالة الرفض يتم إخطار الموظف بذلك. -6
في حالة الموافقة يتم اخطار الجهة المنقول إليها  الموظف لتقوم بتنفيذ نفس الخطوات الستتتتتتابقة، وعلى جهة عمله إرستتتتتتال  -7

ثالثين يومًا من تاريخ صتتتتتتتدور  قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخالء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خالل مدة ال تجاوز
قرار النقل، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعًا إلى 

 الموظف.
دارة بعد موافقة الستتتتتتتتتلطة المختصتتتتتتتتتة في كلتا الجهتين المنقول منها وسليها يتم إرستتتتتتتتتال الطلب للجهاز المركزي للتنظيم واال -8

 لالطالع والمراجعة واالعتماد.
 في حالة الرفض يتم اخطار الجهتين بسبب الرفض )قد يكون بسبب استكمال بعض االجراءات ( -9

 .في حالة الموافقة يتم مخاطبة وزارة المالية وكال الوحدتين لبدء اجراء  اصدار قرار النقل -10

 على طلب جهة خارجية
ً
 إجراءات النقل بناء
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 إلى الوحدة المطلوب نقل الموظف منها.تقديم الطلب  -1
 استالم الطلب والمراجعة من الرؤساء بحسب الهيكل التنظيمي وسرساله لمدير الموارد البشرية.  -2
 إرسال الطلب إلى لجنة  الموارد البشرية بعد المراجعة. -3
 إرسال اللجنة التوصيات الخاصة بقرار النقل الى السلطة المختصة. -4
 ء إجراءات نقله.يتم إخطار الموظف ببد -5
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. -6
 في حالة الرفض يتم إخطار الموظف بذلك. -7
في حالة الموافقة يتم إخطار الجهة المنقول إليها  الموظف لتقوم بتنفيذ نفس الخطوات الستتتتتتابقة، وعلى جهة عمله إرستتتتتتال  -8

ليها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يومًا من تاريخ صتتتتتتتدور قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخالء طرفه إلى الوحدة المنقول إ
قرار النقل، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعًا إلى 

 الموظف.
ز المركزي للتنظيم واالدارة بعد موافقة الستتتتتتتتتلطة المختصتتتتتتتتتة في كلتا الجهتين المنقول منها وسليها يتم إرستتتتتتتتتال الطلب للجها -9

 لالطالع والمراجعة واالعتماد.
 في حالة الرفض يتم اخطار الجهتين بسبب الرفض )قد يكون بسبب استكمال بعض االجراءات (. -10
 .في حالة الموافقة يتم مخاطبة وزارة المالية وكال الوحدتين لبدء اجراء  إصدار قرار النقل -11

 إجراءات نقل املوظفني شاغلي الوظائف القيادية 
 إصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بنقل شاغل الوظيفة القيادية -1
 إخطار السلطة المختصة بكلتا الجهتين للتنفيذ، مع إخطار الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ووزارة المالية. -2
 راءات التنفيذ.استالم القرار وسرساله لمدير الموارد البشرية التخاذ إج -3
 إرسال القرار إلى المختص بالموارد البشرية للتنفيذ -4
 .تنفيذ قرار النقل -5

 على طلبه
ً
 إجراءات نقل املوظف داخل الوحدة بناء

 تقديم طلب النقل إلى الموظف المختص بعمليات الموارد البشرية.   -1
 إخطار  المدير المباشر بطلب الموظف الراغب في النقل. -2
 مدير الموارد البشرية للمراجعة، بعد العرض على الرؤساء المختصين بحسب الهيكل التنظيمي للوحدة.إرساله إلى  -3
 إرسال الطلب  للسلطة المختصة لالعتماد. -4
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. -5
 في حالة الرفض يتم إخطار الموظف. -6
 .في حالة الموافقة يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ -7

 ف داخل الوحدة وفقأ حلاجة العمل إجراءات نقل املوظ
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تقديم طلب النقل إلى مدير الموارد البشتتتتتتترية للمراجعة، بعد العرض على الرؤستتتتتتتاء المختصتتتتتتتين بحستتتتتتتب الهيكل التنظيمي  -1
 للوحدة.

 إخطار  الموظف والمدير المباشر. -2
 إرسال الطلب  للسلطة المختصة لالعتماد. -3
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. -4
 الرفض يتم إخطار الموظف.في حالة  -5
 .في حالة الموافقة يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ -6

 ما هو شكل قرار النقل و منذ متي يعترب قرار النقل نافذا 
يجب ان يحدد قرار النقل الجهة والوظيفة  -1

 المنقول إليها
يصدر قرار النقل من الجهة المنقول منها الي  -2

 الجهة المنقول اليها 
ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار  -3

النقل من الوحدة المنقول منها الموظف الي 
 الجهة المنقول اليها. 

 من الالئحة التنفيذية  100المادة 
ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة 
المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة 

 المنقول إليها

 تنفيذ قرار النقل ؟ كيفيه
يتعين علي الموظف اتخاذ اجراءات اخالء  -1

 طرفه فور صدور قرار النقل 
ويتعين علي ادارة ادارة الموارد البشرية في  -2

الوحدة المنقول منها الموظف ان ترسل قرار 
نقله وملف خدمته وما يفيد اخالء طرفه الي 

يوم من تاريخ  30الوحدة المنقول اليها خالل 
 قرار النقلصدور 

ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة اقرار من  -3
الجهة المنقول منها بخلو طرفه مالم يكن 

 التاخير راجعا الي الموظف.
 
 
 
 

 من الالئحة التنفيذية  102المادة 
علي ادارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف ان 

الوحدة ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد اخالء طرفه الي 
المنقول اليها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ صدور 

 قرار النقل
ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة اقرار من الجهة المنقول منها بخلو 

 طرفه مالم يكن التاخير راجعا الي الموظف. 
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 ثانيا الندب 
 من قانون الخدمة المدنية 33المادة 

المختصة ندب الموظف للقيام مؤقًتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من يجوز بقرار من السلطة 
المستوى الذي يعلوه مباشرًة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة األصلية 

 تسمح بذلك
  .هوال يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إال بناًء على طلب

وُتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على أال تزيد مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ 
 إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, بعد هذه المدة, وفي حالة رغبة الموظف, ووفًقا لحاجة العمل

لمختصة ندب الموظف بعد موافقته الي الجمعيات والمؤسسات االهلية ذات واستثناءا مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة ا
 النفع العام، وتتحمل الوحدة كامل االجر اوبعضه، وذلك علي النحو الذي تحدده الالئحة.

 من الالئحة التنفيذية 108المادة 
يفته أو من المستوى الذي يعلوه للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظ كليا  يجوز ندب الموظف 

لمدة ال تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء على طلبه، وفي  ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى مباشرة في 
 هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.

 من الالئحة التنفيذية 109المادة 
ات العمل الرسمية للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفة أو في أوق جزئيايجوز ندب الموظف 

 بناء على طلبه وحدة أخرى من المستوى الذي يعلوه مباشرة في 
وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله األصلية أجره الوظيفي وجزء من أجره المكمل يتناسب مع مقدار 

  .مؤدي في وظيفته األصلية خالل الشهرالوقت والعمل ال
كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدي في الوظيفة 

 المنتدب إليها. 
 من الالئحة التنفيذية 110المادة 

ي وحدة أخرى بناء على طلبه، وذلك مقابل مكافأة للقيام مؤقتا بعمل ف في غير أوقات العمل الرسميةيجوز ندب الموظف 
 .ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناء على عرض إدارة الموارد البشرية

 من الالئحة التنفيذية  111المادة 
عام، على أن يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع ال

تتحمل الوحدة باألجر الوظيفي للموظف، ويسري عليه باقي األحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها في هذا الباب، 
  :واستناد من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل بكامل األجر المنتدب في الحالتين اآلتيتين

  الموظف تتأبى أن يتقاضى أي مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة  إذا كانت طبيعة األعمال المنتدب إليها
  .األهلية المنتدب إليها
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 إذا كانت الجمعية أو المؤسسة األهلية غير قادرة على تحمل قيمة األجر الكامل للمنتدب. 
 من الالئحة التنفيذية 112المادة 

رار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة في حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها ق
 المنتدب منها وسليها على أن يحدد في هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته. 

 من الالئحة التنفيذية  113المادة 
 والتوجيه والتأديبيخضع الموظف المنتدب إداريا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق باإلشراف 

 من الالئحة التنفيذية  114المادة 
ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطاره وكذلك 

راكات التأمين إخطار الجهة األخرى قبل اإلنهاء بشهر على األقل، وفي جميع األحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشت
 االجتماعي المستحقة وفقا لقانون التأمين االجتماعي

 من الالئحة التنفيذية 115المادة 
 ".ال يجوز ندب الموظف ألكثر من وحدة طوال مدة الندب

ما هو الندب وما هي صوره وما هي اجلهات التي جيوز االنتداب اليها وما هي طبيعة االعمال املنتدب 
 هلا. 

 الندب 
تكليف للموظف للقيام بصتتتتتتتتتتتتتتفة مؤقتة بعمل وظيفة هو 

 أخرى 
 صور الندب 

نتتدب كلي ويكون داختتل نفس الوحتتدة او نتتدب  -
 الي وحدة اخري 

نتتدب جزئي ويكون ذلتتك في وحتتدة اخرى فقط  -
وال يجوز النتتتدب الجزئي داختتتل نفس الوحتتتدة 

او في  –سواء كان في اوقات العمل الرسمية 
 غير اوقات العمل الرسمية.

 ير أوقات العمل الرسميةندب في غ -
الندب إلى الجمعيات والمؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات االهلية  -

 ذات النفع العام
 طبيعة العمل المنتدب اليه 

القيام بعمل من ذات المستتتتتوي الوظيفي بذات  -
 الوحدة او خارجها 

 من قانون الخدمة المدنية 33المادة 
لسلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقًتا يجوز بقرار من ا

بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من 
المستوى الذي يعلوه مباشرًة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو 
في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة األصلية 

 تسمح بذلك
المختصة ندب واستثناءا مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة 

الموظف بعد موافقته الي الجمعيات والمؤسسات االهلية ذات 
النفع العام، وتتحمل الوحدة كامل االجر اوبعضه، وذلك علي 

 النحو الذي تحدده الالئحة.

 من الالئحة التنفيذية 108المادة 
يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من 

ظيفته أو من المستوى الذي يعلوه ذات المستوى الوظيفي لو 
 مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها

 من الالئحة التنفيذية 109المادة 
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أو القيام بعمل يعلوه مباشتتتتتتتتتتتترة في المستتتتتتتتتتتتتوى  -
 الوظيفي

يجوز ندب الموظف جزئيا في أوقات العمل الرسمية للقيام 
مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفة 

 أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في وحدة أخرى 
 من الالئحة التنفيذية 110المادة 

يجوز ندب الموظف في غير أوقات العمل الرسمية للقيام 
 مؤقتا بعمل في وحدة أخرى بناء على طلبه

 هل حيق للموظف ان يتقدم بطلب ندبه وهل حيق جلهة االدارة رفض طلبه ؟
 نعم يحق للموظف طلب ندبه 

 كليا داخل نفس الوحدة او خارجها  -
 او جزئيا خارج الوحدة   -

ويحق للستتتلطة المختصتتتة رفض الطلب اذا كانت حاجه 
 العمل ال تسمح بذلك . 

 من قانون الخدمة المدنية  33مادة ال
يجوز بقرار من السلطة المختصة, ندب الموظف للقيام مؤقًتا 
بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من 

ًة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو المستوى الذي يعلوه مباشر 
في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة األصلية 

  .تسمح بذلك
  .وال يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إال بناًء على طلبه

وُتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على أال تزيد 
الموظف اتخاذ مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها 

إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, بعد هذه المدة, وفي 
 " .حالة رغبة الموظف, ووفًقا لحاجة العمل

 هل حيق للسلطة املختصة ندب املوظف دون طلبه لذلك ؟
 اذا كان الندب الي خارج الوحدة 

ال يجوز للستتلطة المختصتتة ندبه اال بناء علي  -
مستتتتتتتتتتتتتتتواه الوظيفي طلبه وفي وظيفه من نفس 

 الحالي او اعلي منها مباشرة.
 اما اذا كان الندب في ذات الوحدة 

 طة المختصة ذلك بالشروط التالية يحق للسل
اوال ان تكون حتتتتتتاجتتتتتتة العمتتتتتتل في الوظيفتتتتتتة  -

 األصلية تسمح بذلك
ثتتتانيتتتا ان ينتتتتدب لوظيفتتتة من نفس مستتتتتتتتتتتتتتتواه  -

 الوظيفي الحالي او أعلى منها مباشرة
 الندب كليا وليس جزئياثالثا ان يكون  -

 من قانون الخدمة المدنية   33المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة, ندب الموظف للقيام مؤقًتا 
بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من 
المستوى الذي يعلوه مباشرًة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو 

ل في الوظيفة األصلية في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العم
  .تسمح بذلك

  .وال يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إال بناًء على طلبه
وُتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على أال تزيد 
مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ 



13 
 

في ذه المدة, و إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, بعد ه
  .ووفًقا لحاجة العمل، حالة رغبة الموظف

 من الالئحة التنفيذية  108المادة 
يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من  

ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه 
مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى 

نوات في كل وحدة بناء على طلبه، وفي لمدة ال تجاوز أربع س
هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب 

 ".إليها
 يف حال ندب املوظف ما اجلهة التي تتحمل اجر املوظف املنتدب ؟

 الندب الكلي 
يتقتتتاضتتتتتتتتتتتتتتى الموظف كتتتامتتتل أجره من الجهتتتة  -

 المنتدب إليها )باعتبارها وحدة أخرى(
 الندب الجزئي 

يتقاضتتتتتتتتتتتتتتى الموظف المنتدب من جهة عمله  -
األصلية أجره الوظيفي وجزء من أجره المكمل 
يتناستتتتتتتب مع مقدار الوقت والعمل المؤدي في 

  .وظيفته األصلية خالل الشهر
كما يتقاضتتتتتتتى من الجهة المنتدب إليها مكافأة  -

تقدرها الستتتتلطة المختصتتتتة تتناستتتتب مع مقدار 
الوقتتتت والعمتتتل المؤدي في الوظيفتتتة المنتتتتدب 

 إليها. 
 الندب في غير ساعات العمل الرسمية 

يتقاضي المنتدب مقابل الندب في غير اوقات  -
العمل الرستتتتتتتمية مكافأة ندب تحددها الستتتتتتتلطة 

منتدب إليها بناء على المختصتتتتتتتتتتتتتتتة بالجهة ال
 .عرض إدارة الموارد البشرية

  الندب الي الجمعيات االهلية

 التنفيذيةمن الالئحة  108المادة 
للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من  كليا  يجوز ندب الموظف 

ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه 
 ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى مباشرة في 

لمدة ال تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء على طلبه، وفي 
جره من الجهة المنتدب هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أ

 إليها.

 من الالئحة التنفيذية 109المادة 
في أوقات العمل الرسمية للقيام  جزئيايجوز ندب الموظف 

مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفة 
بناء على  وحدة أخرى أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في 

 طلبه
المنتدب من جهة عمله وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف 

األصلية أجره الوظيفي وجزء من أجره المكمل يتناسب مع مقدار 
  .الوقت والعمل المؤدي في وظيفته األصلية خالل الشهر

كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة 
المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدي في الوظيفة 

 المنتدب إليها. 
 من الالئحة التنفيذية 110مادة ال
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تتحمتل الوحتدة بتاألجر الوظيفي للموظف فقط  -
علي اعتبتتار انتته يتقتتاضتتتتتتتتتتتتتتي مبتتالغ متتاليتته من 

 الجمعية المنتدب اليها
واستتتتتتتتتتتتتتتثناًءا من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة  -

الستتتتتتتتتلطة المختصتتتتتتتتتة أن تتحمل بكامل األجر 
  :دب في الحالتين اآلتيتينالمنت

   إذا كتتتتانتتتتت طبيعتتتتة األعمتتتتال المنتتتتتدب إليهتتتتا
الموظف تتأبى أن يتقاضتتتتتتتتتتتتتى أي مبالغ مالية 
من الجمعية أو المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة األهلية المنتدب 

  .إليها
  إذا كانت الجمعية أو المؤستتتتتستتتتتة األهلية غير

 .قادرة على تحمل قيمة األجر الكامل للمنتدب
 

للقيام  في غير أوقات العمل الرسميةيجوز ندب الموظف 
مؤقتا بعمل في وحدة أخرى بناء على طلبه، وذلك مقابل 

مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها 
 .بناء على عرض إدارة الموارد البشرية

 من الالئحة التنفيذية  111المادة 
ز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته يجو 

إلى الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام، على أن 
تتحمل الوحدة باألجر الوظيفي للموظف، ويسري عليه باقي 
األحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها في هذا الباب، 

صة أن واستناد من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة السلطة المخت
  :تتحمل بكامل األجر المنتدب في الحالتين اآلتيتين

إذا كانت طبيعة األعمال المنتدب إليها الموظف   -1
تتأبى أن يتقاضى أي مبالغ مالية من الجمعية أو 

  .المؤسسة األهلية المنتدب إليها
إذا كانت الجمعية أو المؤسسة األهلية غير قادرة  -2

 .بعلى تحمل قيمة األجر الكامل للمنتد
 احكام الندب ايل وحدة اخري 

فى حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى ُتعد الجهة  – 1
المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة الستتتتلطة المختصتتتة 
بكتتل من الجهتتة المنتتتدب منهتتا وسليهتتا على أن يحتتدد فى 
هتتذه القرار الجهتتة والوظيفتتة المنتتتدب إليهتتا ومتتدة النتتدب 

 وتاريخ بدايته .
يخضتتتتتتتتتتتع الموظف المنتدب إداريا للجهة المنتدب  – 2 

 إليها فيما يتعلق باإلشراف والتوجيه والتأديب . 
ينتهى الندب بإنتهاء مدته ، ويجوز للجهة المنتدب  – 3

منها أو إليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشتتتتتترط 
إخطاره وكذلك إخطار الجهة األخرى قبل اإلنهاء بشهر 

جميع األحوال تلتزم الجهتتة المنتتتدب  على األقتتل ، وفى
منها بأداء إشتتتتراكات التأمين اإلجتماعى المستتتتحقة وفقا 
 لتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتون التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأمتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتن اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتتى . 

 من الالئحة التنفيذية 112مادة ال
في حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب 

منها قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة 
المنتدب منها وسليها على أن يحدد في هذا القرار الجهة 

 إليها ومدة الندب وتاريخ بدايتهوالوظيفة المنتدب 
 من الالئحة التنفيذية 113مادة ال

ب إداريا للجهة المنتدب إليها فيما يخضع الموظف المنتد
 ".يتعلق باإلشراف والتوجيه والتأديب

 من الالئحة التنفيذية 114مادة ال
ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو 

إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطاره وكذلك 
في إخطار الجهة األخرى قبل اإلنهاء بشهر على األقل، و 
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ال يجوز ندب الموظف ألكثر من وحدة طوال مدة  – 4
 الندب . 

 

جميع األحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات 
 ".التأمين االجتماعي المستحقة وفقا لقانون التأمين االجتماعي

 من الالئحة التنفيذية 115مادة ال
 ".ال يجوز ندب الموظف ألكثر من وحدة طوال مدة الندب

 اجراءات الندب ايل خارج الوحدة 
 تقديم طلب الندب إلى الموظف المختص بعمليات الموارد البشرية.  .1
استالم الطلب وسرساله بعد العرض على الرؤساء المختصين بحسب الهيكل التنظيمي إلى مدير الموارد  البشرية، وبعد  .2

 استيفاءه جميع البيانات الالزمة.
 إخطار المدير المباشر. .3
 .عرض الطلب على السلطة المختصة لالعتماد .4
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. .5
 في حالة الرفض يتم إخطار الموظف.  .6
 في حالة الموافقة يتم إخطار الجهة المطلوب الندب إليها لتقوم بتنفيذ نفس الخطوات السابقة. .7
 في حالة رفض الجهة المطلوب الندب إليها تقوم بإخطار الموارد البشرية بالوحدة  األساسية.  .8
 دير الموارد البشرية ُيخطر الموظف برفض طلبه للندب.بعد العرض على م .9

 في حالة الموافقة يخطر الموظف ومديره المباشر ببدء إجراءات ندبه. .10
 إصدار قرار الندب .11
 .يجوز إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطار الموظف وكذلك إخطار الجهة األخرى قبل اإلنهاء بشهر على األقل .12

 احكام واجراءات الندب داخل  الوحدة  
 تقديم طلب الندب إلى الموظف المختص بعمليات الموارد البشرية. .1
استالم الطلب وسرساله بعد العرض على الرؤساء المختصين بحسب الهيكل التنظيمي إلى مدير الموارد البشرية،  .2

 وبعد استيفاءه جميع البيانات الالزمة.
 إخطار المدير المباشر. .3
 عرض الطلب على السلطة المختصة لالعتماد. .4
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. .5
 في حالة الرفض ُيخطر الموظف برفض طلبه. .6
 في حالة الموافقة يتم إخطار الموظف ومديره المباشر ببدء إجراءات الندب.   .7
 ..إصدار قرار الندب .8
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 االشراف والتوجيه والتأديب خالل فرتة الندب
المنتدب إداريا للجهة المنتدب إليها يخضع الموظف 

 فيما يتعلق باإلشراف والتوجيه والتأديب
 من الالئحة التنفيذية  113المادة 

يخضع الموظف المنتدب إداريا للجهة المنتدب إليها فيما 
 يتعلق باإلشراف والتوجيه والتأديب

 ما هي مدة الندب ؟ وما هى االجراءات املتخذه بعد انتهاء مدة الندب ؟ 
تكون مدة الندب أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها 

الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, 
بعد هذه المدة, وفي حالة رغبة الموظف, ووفًقا لحاجة 

 العمل
لجهة المنتدب منها ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز ل

أو إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت بشرط 
إخطاره وكذلك إخطار الجهة األخرى قبل اإلنهاء بشهر 

على األقل، وفي جميع األحوال تلتزم الجهة المنتدب 
منها بأداء اشتراكات التأمين االجتماعي المستحقة وفقا 

 لقانون التأمين االجتماعي

  3خدمة المدنية  ، فقرة من قانون ال 33المادة 
وُتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على أال تزيد 
مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ 
إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, بعد هذه المدة, وفي 

 حالة رغبة الموظف, ووفًقا لحاجة العمل
 من الالئحة التنفيذية  114المادة 

ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو 
إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطاره وكذلك 

إخطار الجهة األخرى قبل اإلنهاء بشهر على األقل، وفي 
جميع األحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات 

 تماعي المستحقة وفقا لقانون التأمين االجتماعيالتأمين االج

 هل جيوز ندب املوظف ايل اكثر من وحدة ؟  
ألكثر من وحدة طوال مدة ال يجوز نقل الموظف 

 الندب .
 من الالئحة التنفيذية 115المادة 

 ".ال يجوز ندب الموظف ألكثر من وحدة طوال مدة الندب

 ثالثا احللول 
 من قانون الخدمة المدنية  34المادة 

عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن العمل, يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات 
وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية ما لم ُتحدد السلطة المختصة من يحل محله, على أن يكون من ذات مستواه أو 

 المستوى األدنى مباشرة.من 
 ما هو املقصود باحللول ومتي ينطبق 

يقصد بالحلول انه عند غياب شاغل وظيفة من 
الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن العمل أن يحل 

محله شخص اخر فى مباشرة واجبات ومسئوليات 
 وظيفته 

 قانون الخدمة المدنية من  34مادة ال
الوظائف القيادية واإلدارة  عند غياب شاغل وظيفة من

اإلشرافية عن العمل, يحل محله في مباشرة واجبات 
ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية ما لم 
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ُتحدد السلطة المختصة من يحل محله, على أن يكون من 
 ذات مستواه أو من المستوى األدنى مباشرة

 رابعا االعارة 
 مة المدنيةمن قانون الخد 35المادة 

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، وُيحدد القرار الصادر 
 باإلعارة مدتها. 

 ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو اإلدارة اإلشرافية انتهاء مدة شغله لها.
له على الجهة الُمستعيرة، وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته، وال يجوز ترقية الُمعار إال ويكون أجر الموظف المعار بكام

بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرًة وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية 
 الالزمة للترقية

الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك 
 وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة 1975لسنة  79التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 من الالئحة التنفيذية  116المادة 
ء على عرض إدارة الموارد البشرية، وطلب الجهة المعار إليها، وموافقة تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة، بنا

 الموظف كتابة على قبول اإلعارة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد
 من الالئحة التنفيذية  117المادة 

 .ريخ بدايتهاتعد الجهة المعار منها الموظف قرار اإلعارة، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها، ومدة اإلعارة وتا
 من الالئحة التنفيذية 118المادة 
 الموظف المعار إداريا للجهة المعار إليها فيما يتعلق باإلشراف والتوجيه والتأديب يخضع
 من الالئحة التنفيذية 119المادة 
 األخرى الجهة المعار إليها الموظف، األجر المخصص للوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها  تتحمل
 من الالئحة التنفيذية 120المادة 
مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون  تدخل

 التأمين االجتماعي
 من الالئحة التنفيذية 121المادة 

 تنتهى اإلعارة بإنتهاء مدتها أو مدة تجديدها .
إنهاء إعارته قبل إنتهاء المدة المرخص له بها ، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها  ويجوز للموظف

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء اإلعارة الداخلية ، وثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء اإلعارة الخارجية ، على ان يتحمل 
 ن هذه المدة ، وُيصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل . الموظف إشتراكه فى نظام التأمين اإلجتماعى ع

 من الالئحة التنفيذية 122المادة 



18 
 

ويجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار 
ة أشهر من تاريخ انتهاء اإلعارة الخارجية، على أن منها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اإلعارة الداخلية، وثالث

 يتحمل الموظف اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي عن هذه المدة، ويصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل

 ما هي االعارة وما الفارق بينها وبني الندب والنقل 
 النقل قد يكون بطلب الموظف أو بدونه 
  واإلعارة ال تكون إال بموافقة الموظفالندب خارج الوحدة 
 الندب داخل الوحدة ال يشترط فيه موافقة الموظف 
 بالنقل تنقطع صلة الموظف نهائًيا بجهة عمله األولى 
 في الندب أو اإلعارة ال تنقطع صلته بجهة عمله األصلية 
 النقل والندب الخارجي تكون لوحدات الجهاز اإلداري للدولة 
 جهة اإلعارة قد تكون ألي 
 الندب الخارجي محدد المدة بأربع سنوات كحد أقصى 
 اإلعارة غير محددة المدة 
 مدة الندب خارج الوحدة تحسب ضمن المدة البينية الالزمة للترقية 
 اإلعارة مدتها ال تحسب ضمن المدة البينية الالزمة للترقية 
 تأمين االجتماعي المستحقةالندب الخارجي تلتزم الوحدة المنتدب الموظف منها بأداء اشتراكات ال 
 اإلعارة يلتزم الموظف بسداد االشتراكات المستحقة وفًقا ألحكام قانون التأمين االجتماعي 
 .في اإلعارة أو الندب يخضع الموظف إدارًيا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق باإلشراف والتوجيه والتأديب 

 الندب الخارجي واإلعارة تدخل ضمن مدة خدمة الموظف
 ما هي اجراءات االعارة ؟ وما هي مدة االعارة 

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف  - 1
للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه ، 

 ويحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها.
يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف  – 2

إنتهاء مدة شغله القيادية أو وظائف اإلدارة اإلشرافية 
 لها .

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة  – 3
 المستعيرة .

 تدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمة الموظف . - 4
ال يجوز ترقية المعار إال بعد عودته من اإلعارة  – 5

 من قانون الخدمة المدنية 35المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل 
أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، وُيحدد القرار الصادر باإلعارة 

  .مدتها
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو اإلدارة 

  .اإلشرافية انتهاء مدة شغله لها
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة الُمستعيرة، وتدخل 

مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته، وال يجوز ترقية الُمعار إال بعد 
عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة 
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وسستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى 
مدة البينية مباشرة وال تدخل مدة اإلعارة ضمن ال

 الالزمة للترقية .
شتراك الموظف ‘تدخل مدة اإلعارة ضمن مدة  – 6

فى نظام التأمين اإلجتماعى وسستحقاق العالوة ، وذلك 
 79مع مراعاة أحكام قانون التأمين اإلجتماعى رقم 

 . 1975لسنة 
تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة ،  -7

شرية وطلب بناء على عرض إدارة الموارد الب
الجهة المعار إليها وموافقة الموظف كتابة على 

قبول اإلعارة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ، ومن 
 ثم فال يوجد حد أقصى لمدة اإلعارة .  

ُتعد الجهة الُمعار منها الموظف قرار اإلعارة ، وتحدد  
فيه الجهة والوظيفة الُمعار إليها ، ومدة اإلعارة وتاريخ 

 بدايتها . 
 
 

األعلى مباشرًة وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة 
  .للترقية

مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام وتدخل 
التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة، وذلك مع مراعاة أحكام 

لسنة  79قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 
 .  وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة 1975

 من الالئحة التنفيذية  116المادة "
الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناء على تكون إعارة 

عرض إدارة الموارد البشرية، وطلب الجهة المعار إليها، 
وموافقة الموظف كتابة على قبول اإلعارة، وذلك لمدة سنة 

 قابلة للتجديد
 من الالئحة التنفيذية  117المادة 

تعد الجهة المعار منها الموظف قرار اإلعارة، وتحدد فيه 
 .ظيفة المعار إليها، ومدة اإلعارة وتاريخ بدايتهاالجهة والو 

 إجراءات اإلعارة:
 (طلب اإلعارة(15تقديم طلب اإلعارة إلى الموظف المختص بعمليات الموارد البشرية.  )نموذج رقم ) .1
وبعد  استتتالم الطلب وسرستتاله بعد العرض على الرؤستتاء المختصتتين بحستتب الهيكل التنظيمي إلى مدير الموارد  البشتترية، .2

 استيفاءه جميع البيانات الالزمة.
 إخطار المدير المباشر. .3
 عرض الطلب على السلطة المختصة لالعتماد. .4
 اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. .5
 في حالة الرفض يتم إخطار الموظف.  .6
ا كانت اإلعارة لوحدة في حالة الموافقة يتم إخطار الجهة المطلوب اإلعارة إليها لتقوم بتنفيذ نفس الخطوات الستتتتتتتتتتتابقة )إذ .7

 من وحدات الجهاز اإلداري(.
في حالة رفض الجهة المطلوب اإلعارة إليها تقوم بإخطار الموارد البشتتترية بالوحدة  األستتتاستتتية. )إذا كانت اإلعارة لوحدة  .8

 من وحدات الجهاز اإلداري(.
 بعد العرض على مدير الموارد البشرية ُيخطر الموظف برفض طلبه لإلعارة. .9
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 لة الموافقة يخطر الموظف ومديره المباشر ببدء إجراءات اإلعارة.في حا .10
 إصدار قرار اإلعارة من السلطة المختصة. .11
بعد إعارة الموظف تبقى وظيفته خالية، ويجوز شتتتتتتتتغلها إذا كانت مدة اإلعارة ستتتتتتتتنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشتتتتتتتتغل  .12

وى وظيفته أو يبقى في وظيفته األصتتتلية بصتتتفة شتتتخصتتتية وظيفته األصتتتلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستتتت
 على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته.

يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار  .13
 ارة الداخلية، وثالثة أشهر من تاريخ انتهاء اإلعارة الخارجيةمنها خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ انتهاء اإلع

 على أى جهة  حتمل أجر املوظف املعار  ؟
تتحمل الجهة الُمعار إليها الموظف األجر المخصص 
للوظيفة التى أُعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها 

 األخرى . 
 

 من قانون الخدمة المدنية 35المادة 
 ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة الُمستعيرة، 

 من الالئحة التنفيذية 119المادة 
الجهة المعار إليها الموظف، األجر المخصص  تتحمل

 للوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها األخرى 

 ما اثر االعارة علي االقدمية ؟
 من قانون الخدمة المدنية 35المادة  المعار . تدخل مدة االعارة ضمن مدة خدمة الموظف

 وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته، 
 ما اثر االعارة علي الرتقية ؟

وال يجوز ترقية الُمعار إال بعد عودته من اإلعارة 
واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى 

مباشرًة وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية 
 الالزمة للترقية

 من قانون الخدمة المدنية 35المادة 
وال يجوز ترقية الُمعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال 
المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرًة وال تدخل 

 مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية
 
 
 

 باملوظف املعار ؟ما اثر االعارة على التأمني  اخلاص 
تدخل مدة اإلعارة ضمن مدة إشتراك الموظف فى نظام 
التأمين اإلجتماعى وسستحقاق العالوة وذلك مع مراعاة 

 أحكام قانون التأمين اإلجتماعى .

 من قانون الخدمة المدنية 35المادة 
وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام 

العالوة، وذلك مع مراعاة أحكام التأمين االجتماعي واستحقاق 
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لسنة  79قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 
 وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة 1975

 من الالئحة التنفيذية 120المادة 
مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام  تدخل

ع مراعاة أحكام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة، وذلك م
 قانون التأمين االجتماعي

 هل جيوز اعارة شاغلي الوظائف القيادية واالشرافية ؟ 
لما يرجه مش الزم يكون في نفس الوظيفة الكبيرة لكن 

 ممكن يؤوح وظيفة تانية بنفس مستواه الوظيفي 
نعم يجوز إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو 
اإلدارة اإلشرافية ويترتب على اعارته انتهاء مدة شغله 

 لوظيفته القيادية او االشرافية 

 من قانون الخدمة المدنية 35المادة 
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل 

ُيحدد القرار بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، و 
 الصادر باإلعارة مدتها. 

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو 
 اإلدارة اإلشرافية انتهاء مدة شغله لها.

كيف تنتهى االعارة ؟ما هى األثار املرتتبة على اإلعارة فيما يتعلق بالوظيفة الىت كان يشغلها املوظف  
عار ؟

ُ
 امل

 بإنتهاء مدتها أو مدة تجديدها .تنتهى اإلعارة 
ويجوز للموظف إنهاء إعارته قبل إنتهاء المدة 

المرخص له بها ، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة 
إلى الجهة المعار منها خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ إنتهاء اإلعارة الداخلية ، وثالثة أشهر من تاريخ 
الموظف  إنتهاء اإلعارة الخارجية ، على ان يتحمل

إشتراكه فى نظام التأمين اإلجتماعى عن هذه المدة ، 
 وُيصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل .

وتترتب بعض  االثار على االعارة فيما يتعلق بالوظيفة 
 التى كان يشغلها الموظف المعار : 

أوال : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ، 
 عارة سنة فأكثر .ويجوز شغلها إذا كانت مدة اإل

ثانيا : عند عودة الموظف يشغل وظيفته األصلية إذا 
كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو 

 من الالئحة التنفيذية 121المادة 
 تنتهى اإلعارة بإنتهاء مدتها أو مدة تجديدها .

ويجوز للموظف إنهاء إعارته قبل إنتهاء المدة المرخص له بها ، 
وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء اإلعارة الداخلية ، وثالثة أشهر 
من تاريخ إنتهاء اإلعارة الخارجية ، على ان يتحمل الموظف 

اإلجتماعى عن هذه المدة ، وُيصرف له  إشتراكه فى نظام التأمين
 أجره من تاريخ تسلمه العمل . 

 من الالئحة التنفيذية 122المادة 
عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا 

كانت مدة اإلعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل 
 وظيفته األصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من

مستوى وظيفته أو يبقى في وظيفته األصلية بصفة شخصية 
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يبقى فى وظيفته األصلية بصفة شخصية على أن 
تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى 

 وظيفته . 
 وفى جميع األحوال تعود للموظف الُمعار كافة مميزات
الوظيفة التى كان يشغلها قبل اإلعارة ، وذلك إعتبارا 

 من تاريخ عودته من اإلعارة وتسلم العمل .

على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس مستوى 
  .وظيفته
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 االجور والعالوات

 قانون اخلدمة املدنيةيف 
 مقدمة 

وفقا للمفاهيم العالمية لعلم ادارة الموارد البشررة؛ةف ف ذ كلا العلم تشررعمي خلس  مرررة فةوي رميرررية مادا فةي ادارة المجاتا وا  ور 
: ووفقا لدذا المفدوم ف ذ مررررررررررررررع قاب العاملين تلي اذ نشرررررررررررررعمي خلس  ذ ن  Benefits and compensationللعاملين

  -العاصة؛ن:
س كافة ما  عقاضررررررررررراا العامي مباغرررررررررررةة من مبالف مالية مفي ا  ة الو يفس  الم اف ب  و  Compensationاالجور  -

 العالواب 
ين فس ليررررررررررت فس لايقعدا مبالف مالية و س نشرررررررررعمي خلس المجاتا العياية العس نما دا الولدة للعامل  Benefitsالمزايا -

نعطس للعررامرري يرري  س مجاتررا خيايررة كاب  يمررة مرراليررة للعررامرري اذ ترررررررررررررررعفيررد يدررا ومن كلررا يةام  نطو؛ة ا دا   الما  
 الدراسية  العأمين الص س وما الس كلا 

 ة ويضمن قانون الخدمة المدنية تلك الحقوق العينية والمادية للعاملين بالجهاز االداري للدول
العالواب  –العالواب الدور؛ة  –ا  ة الم مي  –ونشرررررررررعمي فس داةوذ الندمة المدةية خلس : ا  ة الو يفس االجور:  -

  لافج العميج  م افئاب ا  عةاي وا يعكار –العشليعية 
 يةام  العطو؛ة والعأ يي والعة؛ي  –ةظم الةخاتة ا  عماعية والفقافية والص ية المزايا :  -

 االجر الوظيفياوال: 
 ما هي مفردات االجر الشهري؟ مما تتكون مفرادات الراتب الشهري ؟

 الةاني الشدةي للمو ف  عكوذ من
 نشليعية(  أوا  ة الو يفس الشدةي تضاف اليه العالواب )سوا  دور؛ة  -

 ا  ة الم مي الشدةي لافج العميج من خااصة األ ة الم مي
 مما يتكون االجر الوظيفي ؟

 ا  ة الو يفس  و ا  ة المو ود فس اللداول ب ري المرعوى الو يفس  و؛ضاف اليه كي من 
 العالوة الدور؛ة  -
 العالوة العشليعة  -

 تضاف لأل ة الو يفس فقط العالواب المقةرة بمقعضى القاةوذ )الدور؛ة والعشليعية والعة ية وا سعفاامية إذ و دب(
 لافج العميج تضاف لأل ة الم مي

 كيف يتم حتديد االجر الوظيفي ؟ وايه هي احلاجات املتوقفه عليه ؟
ا  ة الو يفس مع رردد فس اللررداول المةفقررة بررالقرراةوذ و و 

 ايه غدة؛ا للفالفة ج فس الو امف  880خلس سبيي المفال 
للفالفة  880للفالفة ج فس الكعابة و  880العنصررررررصررررررية و 

 ج فس لمعاوةة وال ةفية. 

 من قانون الخدمة المدنية  36المادة 
ة ( المل قرر3 2 1ت رردد ا  ة الو يفس للو ررامف وفقررا لللررداول )

يدذا القاةوذ. و؛رررررررررررع ج المو ف ا ةا من نار؛ع نرررررررررررلمه للعمي  
مالم ت ن مرررررررررررعبقس بالقواب المرررررررررررل ة فيرررررررررررع ج ا ةا من نار؛ع 

 الععيين. 
 من قانون الخدمة المدنية  40المادة 
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وخلس اسررررررراا ا  ة الو يفس ا سررررررراسرررررررس يع دد العالواب 
% من ا  ة 7وال وافج  ةدررا يعكوذ ةررررررررررررررربررة مارره تعاس 

 % فس العشليعية 5الو يفس فس ن د د العالوة الدور؛ة و 
وبي بة كي ما  عضررراف له خالوة سررروا  دور؛ة او نشرررليعية 

 ونععبة بعد كدا  ج  ماه  و دا معااا 
  ايه  880اذ المو ف اول ساه هيا د 

 ايررة  61+   880بعررد اول خالوة هي وذ ا ةا الو يفس 
  ايه 61%  س 7باخعبار اذ ال  941= 

باخعبار  1626=  65+  941والرررررراة اللس بعد ا هي وذ 
  ايه و  ذا  65%  س 7اذ ال 

نضرررررم العالواب المقةرة بمقعضرررررس  ذا القاةوذ الس ا  ة الو يفس 
 للمو ف

 

 متي يبدأ استحقاق االجر الوظيفي ؟
 من قانون الخدمة المدنية  36المادة  من نار؛ع نرلم العمي 

( المل قررة 3 2 1ت رردد ا  ة الو يفس للو ررامف وفقررا لللررداول )
يدذا القاةوذ. و؛رررررررررررع ج المو ف ا ةا من نار؛ع نرررررررررررلمه للعمي  
مالم ت ن مرررررررررررعبقس بالقواب المرررررررررررل ة فيرررررررررررع ج ا ةا من نار؛ع 

 الععيين. 
 ورية والعالوة التشجيعية  ؟ما الفارق بني العالوة الد

 خالواب دور؛ة :  س خالوة  عم اضافعدا ساو؛ا يدوذ اتة غةوط  
 خالواب نشليعية : و س خالوة م ددة بشةوط 

 كيف يتم تقدير العالوة الدورية ؟ وما هي دورية اضافتها لالجر الوظيفي؟  
 % من ا  ة الو يفس 7 س 

   7نضاف الس ا  ة كي خام فس غدة 
 من قانون الخدمة المدنية  37المادة 

ترررررررع ج المو ف خالوة دور؛ة سرررررراو؛ة فس ا ول من  وليو العالس 
 ةقضررررررا  سرررررراة من نار؛ع غرررررراي الو يفة او من نار؛ع اسررررررع قا  

 % من ا  ة الو يفس. 7العالوة الدور؛ة الرابقة ياربة 

 من قانون الخدمة المدنية  40المادة 
ضرررررس  ذا القاةوذ الس ا  ة الو يفس نضرررررم العالواب المقةرة بمقع

 للمو ف
 % ثابته ؟ 7هل نسبة ال 

ةعم  س ةرررررررربة اايعة ما لم تصررررررردر داةوذ يعايية ا سرررررررووا  
بالج؛ادة او الاقصررررررررررررراذ  مالما اللداز ماية ا  بالج؛ادة او 

 الاقصاذ
 

 من قانون الخدمة المدنية  37المادة 
من ا  ة  %7ترررررع ج المو ف خالوة دور؛ة سرررراو؛ة ... ياررررربة 

 الو يفس  خلس اذ تعاد الاظة فس  ذا الاربة بصفة دور؛ة
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 % من الوظيفى7هل حيق للمتعاقد احلصول على عالوة دورية 
العالوة الرررردور؛ررررة نما  للمو فين الررررذ ن تشررررررررررررررالوذ إلرررردى 
و رررامف الولررردة برررالطة  الم رررددة دررراةوةرررا و س الععيين أو 

وبالعالس فالمععادد   العة ية أو الاقي أو الادب أو اإلخارة  
ترع ج  ذا العالوة ليث   تشاي إلدى الو امف بموازةة 

 الولدة.

ملف  22/4/2020جلسة  1126فتوى الجمعية العمومية رقم 
86/4/2071. 

 ما هي العالوة التشجيعية وما هى شروطها ؟
خالوة يعقةر ا الررررررررلطة المنعصرررررررة وبعكوذ  ج  من ا  ة 

 غةوط و سالو يفس بعد كدا ولدا 
أذ نكوذ كفرا ة المو ف درد لرددب بمةنبرة    -1

 كف  خلى األدي خن العامين األ ية؛ن .
أ  تما  المو ف  رررذا العالوة أكفة من مةة  -2

 كي االاة أخوام .
أ   ج؛رررد خررردد المو فين الرررذ ن تهما وذ  رررذا  -3

% ( من  10العالوة فى سررررررراة والدة خلى ) 
خدد المو فين فى و امف كي مرررررررررررررعوى من 

موخرررة ةوعيرررة خلى لررردة   فررر كا كررراذ كررري مل
خرررردد المو فين فى نلررررا الو ررررامف أدرررري من 

 خشةة نهما  العالوة لوالد مادم .
وفس لالة نوافةب الشررررررررررررررةوط فس خدد كبية من المو فين 
ت وذ  ارررراا معررررا ية أفضررررررررررررررليررررة و س األخلى فس مةنبررررة 
ال صول خلى نقو؛م األدا  فس الراعين األ يةنين  فاألخلى 

 اب  فاألددم فس كاب المرعوى الو يفسفس ملموي الدر 

 من قانون الخدمة المدنية 38المادة 
" تلوز للررررررررلطة المنعصرررررررة ما  المو ف خالوة نشرررررررليعية يارررررررربة  
  :%( من أ ةا الو يفس  وكلا مبقًا للشةوط اآلنية5)

ددب بمةنبة كف  خلى األدي   -1 أذ نكوذ كفاتة المو ف دد له
  .خن العامين األ ية؛ن

لمو ف  رررررذا العالوة أكفة من مةة كررررري االارررررة أ  تما  ا -2
  .أخوام

أ   ج؛د خدد المو فين الذ ن تهما وذ  ذا العالوة فس سررررررررراة  -3
%( من خررردد المو فين فس و رررامف كررري 10والررردة خلى )

مرررررررررررررررعوى من كي ملموخة ةوعية خلى لدة  ف كا كاذ خدد 
المو فين فس نلا الو امف أدي من خشررررررررررررررةة  نهما  العالوة 

 .لوالد مادم

 من الالئحة التنفيذية  123المادة 
" خلى إدارة الموارد البشرررررة؛ة أذ نعة  خلى للاة الموارد البشرررررة؛ة أو 
الرلطة المنعصة ب ري األلوال يياةا بالمو فين الذ ن تلوز ما دم 
العالوة العشرررررررليعية ممن نعوفة فيدم الشرررررررةوط الماصرررررررو  خليدا فس 

  .القاةوذ وفس ال دود المبياة به
لالة العجالم خاد ما  العالوة العشرررررررررررليعية  األخلى فس و؛فضررررررررررري فس 

مةنبة ال صررررررررول خلى نقو؛م األدا  فس الررررررررراعين األ يةنين  فاألخلى 
 فس ملموي الدر اب  فاألددم فس كاب المرعوى الو يفس" .

 من قانون الخدمة المدنية  40المادة 
نضرررررم العالواب المقةرة بمقعضرررررس  ذا القاةوذ الس ا  ة الو يفس 

 لمو ف ل
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 كيف يتم تقدير العالوة التشجيعية ؟
% من ا  ة الو يفس ولما يعع طط يعفضررررررري 5يعكوذ 

 مو ودة ضمن ا  ة 
 من قانون الخدمة المدنية 38المادة 

تلوز للررررررلطة المنعصرررررة ما  المو ف خالوة نشرررررليعية يارررررربة  
 % من ا ةا الو يفس  5
 ما هو حافز التميز العلمي وما هى حاالت استحقاقه ؟ 

لرررافج العميج العلمس  و لج للمو ف المعميج خلميرررا 
 أااا  و؛شعةط لل صول خلس  ذا ال ج

  دمعه  اثناءلصول العامي خلس اتا مما  لس  .1
o  مؤ ي خال 
o  ديلومة مدندا سرراعاذ دراسرريعاذ خلى

األدي  أو خلى در ة الما رعية أو 
أو ديرلرومرعريرن مرن مرررررررا ترعرررررررادلردرررررررا 

ديلوماب الدراسرررررررررررراب العليا مدة كي 
 مادما ساة دراسية خلى األدي

أذ  عصرررررررررررري ما ت صرررررررررررري خليه المو ف من  .2
ديلومرراب أو مررا رررررررررررررررعية أو دكعوراا بطبيعررة 

 .الو يفة العس تشالدا
و  تلوز ما   ررررررذا ال ررررررافج أكفة من مةة خن كاب 
المررررررررعوى العلمس  و؛ما  المو ف لافج نميج   ة إكا 

 خلى در ررررررة الرررررردكعوراة أو مررررررا تعررررررادلدررررررالصرررررررررررررررررررري 
 

 من قانون الخدمة المدنية  39المادة 
تررررررررررررع ج المو ف الذي ت صررررررررررري خلى مؤ ي أخلى أااا  الندمة 
 .لررررررررررررررررررررررافررررررررررررررررررررررج نررررررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررررريررررررررررررررررررررررج خررررررررررررررررررررررلررررررررررررررررررررررمررررررررررررررررررررررس

و؛ما  المو ف  ذا ال افج إكا لصررررري خلى ديلومة مدندا سررررراعاذ 
دراسررررريعاذ خلى األدي  أو خلى در ة الما ررررررعية أو ما تعادلدا أو 

ن من ديلوماب الدراسرراب العليا مدة كي مادما سرراة دراسررية ديلومعي
خلى األدي  كما تما  المو ف لافج نميج   ة إكا لصررررررررري خلى 

  .در ة الدكعوراة أو ما تعادلدا

 من الالئحة التنفيذية  124المادة 
 تما  لافج العميج العلمس وفقا للشةوط والضوابط ا نيه 

المؤ ري العلمس أذ ت صررررررررررررررري المو ف أااررا  النرردمرة خلى   -1
األخلى  أو الديلوماب  أو الدر اب العلمية المشررررررررررررررار إليدا 

 .( من القاةوذ أو ما تعادلدا39بالمادة )
أذ  عصرررررررررررررري ما ت صرررررررررررررري خليه المو ف من ديلوماب أو   -2

 .ما رعية أو دكعوراا بطبيعة الو يفة العس تشالدا

 كيف يتم تقدير قيمة احلافز العلمي  ؟
%( 7العلمس المشررررار إليه ياررررربة )و؛ وذ لافج العميج 

من األ ة الو يفس  أو الفئررراب المررراليرررة العررراليرررة أ دمرررا 
  :أكبة

 25  ايدا غررررررررردة؛ًا لمن ت صررررررررري خلى مؤ ي 
  .معوسط أو فو  المعوسط

 50  ايدًا غررررررررردة؛ًا لمن ت صررررررررري خلى مؤ ي 
  .خال

 75  ايدًا غررررررردة؛ًا لمن ت صررررررري خلى ديلومة 
  .مدندا ساعاذ دراسيعاذ خلى األدي

 100  ايه غررررررردة؛ًا لمن ت صررررررري خلى در ة 
الما رررررررررررررررعية أو ما تعادلدا  أو ديلومعين من 

 من قانون الخدمة المدنية  39المادة 
%( من األ ة 7و؛ وذ لافج العميج العلمس المشرررررار إليه يارررررربة )

  :الو يفس  أو الفئاب المالية العالية أ دما أكبة
 25  ايدا غرررررردة؛ًا لمن ت صرررررري خلى مؤ ي معوسررررررط أو 

  .فو  المعوسط
 50 ًا غدة؛ًا لمن ت صي خلى مؤ ي خال ايد.  
 75  ايدًا غدة؛ًا لمن ت صي خلى ديلومة مدندا ساعاذ 

  .دراسيعاذ خلى األدي
 100  ايه غدة؛ًا لمن ت صي خلى در ة الما رعية أو 

ما تعادلدا  أو ديلومعين من ديلوماب الدراسرررررررررررررراب العليا 
 مدة كي مادا ساة دراسية خلى ا دي 
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ديلوماب الدراسرررررراب العليا مدة كي مادا سرررررراة 
 دراسية خلى ا دي 

 100   ايه غررررردة؛ًا لمن ت صررررري خلى در ة 
  .الدكعوراة أو ما تعادلدا

ون دد الالم ة العافيذتة غةوط وضوابط ما  لافج العميج  
وز ما   ررررذا ال ررررافج أكفة من مةة خن كاب خلى أ  تل

 المرعوى العلمس

 100  ت صررري خلى در ة الدكعوراة أو   ايه غررردة؛ًا لمن
  .ما تعادلدا

ون دد الالم ة العافيذتة غرررررةوط وضررررروابط ما  لافج العميج  خلى 
 أ  تلوز ما   ذا ال افج أكفة من مةة خن كاب المرعوى العلمس

 اجراءات احلصول علي حافز التميز  ؟
ن دد الالم ة العافيذتة غررررةوط وضرررروابط ما   -1

ما   ذا ال افج  لافج العميج  خلى أ  تلوز
 أكفة من مةة خن كاب المرعوى العلمس .

خلس ادارة الموارد البشرررررررررررررة؛ة اذ نعة  ب رررررررررررررري  -2
ا لوال خلس الررررررلطة المنعصرررررة  الل غررررردة او 
للارة الموارد البشررررررررررررررة؛ة فس اول ا عمراي نال بعرد 
نقررررردتم ملررررري ال صررررررررررررررول خلس ال رررررافج  ييررررراةرررررا 
بالمو فين الذ ن نعوفة فيدم غةوط ال صول خلس 

العميج العلمس الماصررررررررررررررو  خليدررررا فس  ل ررررافج
 القاةوذ و ذا الالم ة .

 

 من قانون الخدمة المدنية  39المادة 
ون دد الالم ة العافيذتة غرررررةوط وضررررروابط ما  لافج العميج  خلى 
 أ  تلوز ما   ذا ال افج أكفة من مةة خن كاب المرعوى العلمس

 من الالئحة التنفيذية  125المادة 
البشررررررة؛ة اذ نعة  ب ررررررري ا لوال خلس الرررررررلطة  خلس ادارة الموارد

المنعصرررررة  الل غررررردة او للاة الموارد البشرررررة؛ة فس اول ا عماي نال 
بعد نقدتم ملي ال صررررررررررررول خلس ال افج  يياةا بالمو فين الذ ن نعوفة 
فيدم غررررةوط ال صررررول خلس ل افج العميج العلمس الماصررررو  خليدا 

 فس القاةوذ و ذا الالم ة

 استحقاق املوظف حلافز التميز ؟مىت يبدأ 
ترررررررررررررررع ج ال افج اخعبارا من نار؛ع اخعماد الرررررررررررررررلطة  

المنعصرررة بالارررربة لشرررائلس الو امف الايادتة وو امف 
اإلدارة اإلغررررررررررررةافية  ومن نار؛ع اخعماد م ضررررررررررررة للاة 

 ".الموارد البشة؛ة لشائلس بادس الو امف

 من الالئحة التنفيذية  124المادة 
اخعبارا من نار؛ع اخعماد الرررررررلطة المنعصررررررة بالاررررررربة ترررررررع ج ال افج 

لشرررررررررررررائلس الو امف الايادتة وو امف اإلدارة اإلغرررررررررررررةافية  ومن نار؛ع 
 ".اخعماد م ضة للاة الموارد البشة؛ة لشائلس بادس الو امف

 ثانيا االجر املكمل

 االجر املكمل 
 من قانون الخدمة المدنية  41المادة  

تصدر ياظام ا  ة الم مي دةار من رميس مللس الوزرا  بمةاخاة 
مبيعة خمي كي ولدة وةوعية الو امف يدا ومبيعة ا عصاصاندا 
ومعد ب ادا  مو فيدا ب رررررررررري ا لوال ياا  خلس خة  الوز؛ة 

 المنعص وبعد موافقة وز؛ة المالية ودراسة اللداز 
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 االجر ثالثا املكافئة التشجيعية )ليست جزءا من
 هل يستحق املوظف احلصول على مكافآت التشجيعية  ؟وما هى شروطها ؟ 

ةعم    تلوز للرررررررلطة المنعصررررررة نقة؛ة م اف ب نشررررررليعية 
للمو ف الذي تقدم  دماب ممعازة أو أخماً  أو ب وًاا أو 
ادعةالاب نرررررراخد خلى ن ررررررين مة  العميف أو رف  كفا ة 

كله بشررررةط سررررما  الباد  األدا ف أو نوفية فس الافقابف وكلا
 المنصص لذلا فس الموازةة العامة."

يتعين التفرقةةةة  ين العالوة التعةةةةةةةةةجيعيةةةة والم ةةةافةةة ة 
خاصةةةة بمعايير المفا ةةةلة  123التعةةةجيعية فالمادة 

للحصةةةول  لل العالوة التعةةةجيعية المنصةةةو   ليها 
من القانون والتي تضةةال لرجر الوفيفي  38بالمادة 

الم اف ة التعةةةةةةةةةجيعية فتح مها فق   ند منحها، أما 
من القةةانون فهي من  نةةاصةةةةةةةةةر ا جر  42المةةادة 

 الم مل، وكل منهما جوازي للسلطة المختصة

 من قانون الخدمة المدنية  42المادة 
تلوز للرلطة المنعصة نقة؛ة م اف ب نشليعية للمو ف الذي تقدم 

خلى ن رين  دماب ممعازة أو أخماً  أو ب وًاا أو ادعةالاب نراخد 
مة  العميف أو رف  كفا ة األدا ف أو نوفية فس الافقابف وكلا كله 

 بشةط سما  الباد المنصص لذلا فس الموازةة العامة

 رابعا مكافئات او تعويضات االخرتاعات )ليست جزء من االجر(
 تعويض تشجيع البحث واالخرتاع 

 بأذ ت وذ للمو ف الذى  بعكة إ عةاخاب ومصرررررافاب أااا 
نأدتة و يفعه أو بررررررببدا ال ج فى ال صرررررول خلى نعو؛  
 خررررادل  هةاخى خاررررد نقررررد ةا نشررررررررررررررلي  الب ررررث واإل عةاي .

ومن ام ف كا كاذ اإل عةاي ةعيلة نلارب رسمية أااا  نأدتة  
المو ف ألخمال و يفعه أو بررررببدا أو كاذ لر عةاي صرررلة 
 بالشئوذ العر ة؛ة أو إكا كاذ  ذا اإل عةاي  د ي فى ةطا 
أخمررررال الو يفررررة ففى  ررررذا األلوال ناعقرررري ملكيررررة اإل عةاي 
للدولة و؛ وذ للمو ف ال ج فى ال صررررررررررررول خلى نعو؛  

 خادل  . 
ومن اللد ة بالذكة أةه تلي خلى المو ف إ طار الولدة 
العى  عبعدا كعابة خن أى إ عةاي أو مصرررررررررررررراف  بعكةا وفقا 

 لأللوال الرايج يياةدا .

 المدنية من قانون الخدمة 44المادة 
نهشرررررررررل  الدولة ز؛ادة وخس المو فين بالعلوم والعكاولو ياف والعمي خلى 
ةشرررررررررة المعارف ييادمف ونطو؛ة القدراب ا يعكار؛ة. ونكوذ ا  عةاخاب 
والمصررررافاب العس  بعكة ا المو ف أااا  نأدتة و يفعه أو برررررببدا ملًكا 

بالشررررررررئوذ للدولة إكا كاذ ا  عةاي ةعيلة نلارب رسررررررررمية أو له صررررررررلة 
العرررررررر ة؛ةف أو إكا كاذ ا  عةاي أو المصررررررراف  د ي فس ةطا  أخمال 
الو يفة. وفس  مي  األلوال ت وذ للمو ف ال ج فس نعو؛  خادلف 

  . هةاخى خاد نقد ةا نشلي  الب ث وا  عةاي
و؛لوز أذ  هاشأ صادو   ا  فس الولدةف نعكوذ مواردا من لصيلة 

افابف و؛ وذ الصرررررررررررةف من اسرررررررررررعاالل لج  ذا ا  عةاخاب والمصررررررررررر
لصرررررررريلة  ذا الصررررررررادو  مبًقا لالم ة المالية العس نضررررررررعدا الرررررررررلطة 

 ".المنعصة

 من الالئحة التنفيذية  126المادة 
تلرررري خلى المو ف أذ تنطة الولرررردة العس  عبعدررررا كعررررابررررة خن أي 
ا عةاي أو مصرررررراف  بعكةا أااا  أو تررررررربي نأدتة خمي و يفعه إكا كاذ 

ب وث أو دراساب رسمية  أو لدا صلة بالشئوذ كلا ةعيلة لعلارب أو 
 .العر ة؛ة  أو ند ي فس ةطا  وا باب الو يفة
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 من الالئحة التنفيذية 127المادة 
 نش ي بقةار من الرلطة المنعصة للاة من كوى النبةة 

 والرتيب والتأهيل التطوير برامج –الفرع الثاني املزايا : نظم الرعاية االجتماعية والثقافية والصحية 
 اوال: نظم الرعاية االجتماعية والثقافية والصحية

 من قانون الخدمة المدنية  45المادة  
نض  الرلطة المنعصة با غعةاا م  الللاة الاقايية للولدة ةظاما 
للةخرراتررة ا  عمرراعيررة والفقررافيررة والة؛رراضرررررررررررررريررة للمو فين يدررا  وكلررا 

 بمةاخاة العشة؛عاب كاب الصلة 
 ثانيا: التدريب والتأهيل 

نعمرري الولرردة خلى نرردر؛رري ونررأ يرري ويخررداد المو فين للايررام 
يوا باندا ومررررررررررررئولياندا خلى ة و ت في نامية اقافة الندمة 

 المدةية ودور ا فى الملعم  ون قيج أ دافدا

ولكي ولدة إةشررا  مةكج لعامية الموارد البشررة؛ة  بعد موافقة 
المو فين يدا وبالمصررال  أو  اللداز لعدر؛ي ونأ يي ويخداد

الولررداب أو الفةوي العررابعررة لدررا  و؛لوز إسررررررررررررررارراد خمليرراب 
العدر؛ي والعأ يي واإلخداد إلى مةاكج و يئاب العدر؛ي العى 

 تصدر باخعماد ا دةار من رميس اللداز

ون دد الالم ة العافيذتة ضرررررررررروابط وي ةا اب إةشررررررررررا  مةاكج 
العأ يي واإلخداد نامية الموارد البشررررررررررررررة؛ة وةظام العدر؛ي و 

 وضوابط ا لع ا  يدا والشداداب العى نما دا
تلوز للولدة أذ نقوم يعدر؛ي الشررررررررررررررباب خلى األةشررررررررررررررطة 
واألخمال العنصررررررررصررررررررية يدا يااً  خلى ملبدم دوذ العجامدا 
 يععييادم  وكلا خلى الا و الذى ناظمه الالم ة العافيذتة

 من قانون الخدمة المدنية 7مادة ال
نرردر؛رري ونررأ يرري ويخررداد المو فين للايررام يوا برراندررا  نعمرري الولرردة خلى

ومرررررررررررررررئولياندا خلى ة و ت في نامية اقافة الندمة المدةية ودور ا فى 
 الملعم  ون قيج أ دافدا

ولكي ولدة إةشرررررررررا  مةكج لعامية الموارد البشرررررررررة؛ة  بعد موافقة اللداز 
ةوي لعدر؛ي ونأ يي ويخداد المو فين يدا وبالمصال  أو الولداب أو الف

ااد خملياب العدر؛ي والعأ يي واإلخداد إلى  العابعة لدا  و؛لوز إسرررررررررررررر
 مةاكج و يئاب العدر؛ي العى تصدر باخعماد ا دةار من رميس اللداز

ون دد الالم ة العافيذتة ضرررروابط وي ةا اب إةشررررا  مةاكج نامية الموارد 
البشررررررررررررررة؛ة وةظام العدر؛ي والعأ يي واإلخداد وضرررررررررررررروابط ا لع ا  يدا 

 والشداداب العى نما دا 

 من قانون الخدمة المدنية 8مادة ال
تلوز للولردة أذ نقوم يعردر؛ري الشرررررررررررررربراب خلى األةشررررررررررررررطرة واألخمرال 

ملبدم دوذ العجامدا يععييادم  وكلا خلى  العنصرررررررصرررررررية يدا يااً  خلى
 الا و الذى ناظمه الالم ة العافيذتة 

 ما هى التزامات جهة االدارة جتاه موظفيها لضمان حصوهلم علي استحقاقاتهم ؟ 
ندرج كي ولدة فى مشرررررررررةوي موازةعدا ا خعماداب  -1

الالزمررررة لما  مو فيدرررررا األ ة الو يفى واأل ة 
 للقاةوذ .الم مي   وكلا مبقًا 

نلعجم إدارة الموارد البشررررررررررررررة؛ة ب ي ولدة ب  طار  -2
ئية ا من الولداب خاد صرررررررررةف أتة مبالف ن ت 

 أى مرمى ألى من مو فى  ذا الولداب. 

 من الالئحة التنفيذية  129المادة 
نرردرج كرري ولرردة فى مشررررررررررررررةوي موازةعدررا ا خعمرراداب الالزمررة لما  

 لا مبقًا للقاةوذ . مو فيدا األ ة الو يفى واأل ة الم مي   وك

 من الالئحة التنفيذية 130المادة 
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نلعجم إدارة الموارد البشررررررة؛ة ب ي ولدة ب  طار ئية ا من الولداب 
خاد صرررررررررررررةف أتة مبالف ن ت أى مررررررررررررررمى ألى من مو فى  ذا 

 الولداب .
و؛لعجم المو ف ب  طار  دة خمله األصرررلية بأى مبالف  عقاضرررا ا 

وكلا  الل مدة أدصررررررررررررررا ا ،  ن ت أى مرررررررررررررررمى من ئية ولدنه
  مرة أتام خمي من نار؛ع نقاضيه  ذا المبالف . 
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 ساعات العمل الرمسية واالجازات 

 قانون اخلدمة املدنيةيف 

 اوال ساعات العمل
 ما هي ساعات العمل الرمسية االسبوعية 

ظروف العمل الرسمية يتم تحديدها من قبل السلطة المختصة 
 بقرار يصدر متضمنا ما يلي 

 م العمل في االسبوع أيا -
 مواقيت العمل  -
 توزيع ساعاته  -

 المختصة مقيدة في ذلك بما يليوالسلطة 
 مقتضيات المصلحة العامة  -1
ساعة وال تزيد  35اال يقل عدد ساعات العمل عن  -2

 ساعة  42عن 

 من قانون الخدمة المدنية  46المادة 
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته 

على أال يقل ، وتوزيع ساعاته وفًقا لمقتضيات المصلحة العامة
ساعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين ساعة وال عدد 

  ".يزيد على اثنتين وأربعين ساعة

 من هى الفئات التي منحها القانون مزايا خاصة يف شأن عدد ساعات العمل الرمسية؟  
 تخفض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميا لكل من 

  الموظف ذى اإلعاقة 
  عامينالموظفة التى ُترضع طفلها حتى بلوغه 
   الموظف الذى لديه ولد من ذى اإلعاقة وذلك

بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص 
 بهذه اإلعاقة .

 موظفة الحامل إعتبارا من الشهر السادس للحملال 
 فعلًيا شخًصا ذا إعاقة من أقاربها وحتى  من يرعي

 الدرجة الثانية 
 

 

 من قانون الخدمة المدنية  46المادة 
ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف وتخفض عدد 

ذي اإلعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه 
 العامين,، والحاالت األخرى التي تبينها الالئحة التنفيذية.

 من الالئحة التنفيذية 131المادة 
  :تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من

  .الموظف ذي اإلعاقة  -1
لديه ولد من ذي اإلعاقة، وذلك الموظف الذي  -2

بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص 
  .بهدف اإلعاقة

  .الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين -3
 .الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل -4
قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم من  23المادة 

 .2018لسنة  10
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جميع الجهات الحكومية وغير اعات العمل في تخفص س
الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة االجر للعاملين من ذوى 
االعاقة او لمن يرعي فعليا شخصا ذا اعاقة من اقاربة حتى 

 الدرجة الثانية

   ما هي اجراءات احلصول علي ميزة ختفيض ساعات العمل
 الدال للمسئول المختص بإدارة الموارد البشرية.تقديم طلب لتخفيض عدد ساعات العمل مع ارفاق المستند  .1
 االطالع على الطلب وإرساله بعد المراجعة إلى مدير الموارد البشرية. .2
 في حالة صحة المستندات المقدمة يتم الموافقة على طلب الموظف بالتخفيض. .3
 تنفيذ عملية تخفيض ساعات العمل وإخطار رئيس الموظف المباشر. .4
 تندات المقدمة يتم رفض طلب الموظف بالتخفيض.في حالة عدم صحة المس .5
 إبالغ الموظف برفض طلبه.يتعين  .6
ليس للسلطة المختصة رفض تخفيض الساعة حال توافر الشروط بحسبان أنه ليس لها أي سلطة تقديرية في هذا الشأن   .7

 وإنما األمر يكون بقوة القانون وتقوم تلك السلطة بإصدار القرار التنفيذي لذلك

 تشغيل املوظف ساعات عمل اضافية 
 .18/8/2020رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 

 جوازية تشغيل الموظف ساعات عمل اضافية
 يجوز للسلطة المختصة وفًقا لمقتضيات العمل تشغيل الموظف ساعات عمل إضافية عن الساعات الرسمية المقررة -

 كيفية التعويض عن ساعات العمل االضافية 
فيستمر صرف  30/6/2015إذا سبق قيام السلطة المختصة بوضع نظام صرف مقابل عن ساعات العمل اإلضافية قبل  -

هذا المقابل وفًقا لما سبق إقراره وفي ضوء القواعد والشروط المقررة في هذا التاريخ وال يعتد بالقرارات الصادرة بعد هذا 
 هذه الحوافز أو األعمال اإلضافيةيخ والتي من شأنها تعديل نظم أو قواعد صرف التار 

فيكون : دون قيام السلطة المختصة بوضع ذلك النظام  2016لسنة  81أما حال صدور قانون الخدمة المدنية رقم  -
ا يحققه ذلك من رفع للسلطة المختصة تقرير صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يعمل بعد مواعيد العمل الرسمية لم

كفاءة األداء شريطة أن تضع ضوابط عامة مجردة ومعايير موضوعية في ضوء طبيعة عمل كل وحدة لتنظيم صرف هذه 
جازة المختصة منح إ فللسطةالمكافأة، وذلك حال سماح البند المخصص لذلك في الموازنة، أما حال عدم سماح البند 

 ة عوًضا عن المكافأة التشجيعي
 جزاء االنقطاع عن العمل ؟ ما هو

يُحرم الموظف من أجره عن مدة االنقطاع دون اإلخالل 
 ".بمسئوليته التأديبية

 

 من قانون الخدمة المدنية 46المادة 
وال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال إلجازة ُيرخص 
له بها في حدود اإلجازات المقررة في هذا القانون, ووفًقا 
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التي تحددها الالئحة التنفيذية, وإال  للضوابط واإلجراءات
ُحرم من أجره عن مدة االنقطاع دون اإلخالل بمسئوليته 

 ".التأديبية

 االجازة العارضة 
يُحرم الموظف من أجره عن مدة االنقطاع دون اإلخالل 

 ".بمسئوليته التأديبية
 

 من قانون الخدمة المدنية  48المادة 
عارض لمدة ال للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب 

تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصى يومان في 
 المرة الواحدة.

 مدى جواز حساب مدة االنقطاع عن العمل من رصيد االجازات االعتيادية 
ربط المشرع الحرمان من األجر والمسئولية التأديبية وإنهاء 

باالنقطاع االرادي عن العمل،  -خدمة العامل لالنقطاع 
كان االنقطاع لعذر قهري فإنه يجوز االعتداد بهذا  أما إذا

العذر ومن ثم الموافقة على استنزال مدة االنقطاع غير 
اإلرادي عن العمل من رصيد إجازاته االعتيادية إن كان له 

 رصيد يسمح بذلك.

جلسة  1358فتوى الجمعية العمومية رقم 
 .)مرفق(86/6/713ملف  12/9/2018

 كاملثانيا االجازات بأجر 
 ما هي انواع االجازات بأجر كامل ؟

 بعض االجازات الخاصة –المرضية في بعض الحاالت  –العارضة  –االعتيادية  –العطالت الرسمية   –االسبوعية 

 اوال:  االجازات االسبوعية 
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته 

العامة, على أال وتوزيع ساعاته وفًقا لمقتضيات المصلحة 
يقل عدد ساعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين 

  ".ساعة وال يزيد على اثنتين وأربعين ساعة

 من قانون الخدمة المدنية  46المادة 
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته 

وتوزيع ساعاته وفًقا لمقتضيات المصلحة العامة, على أال 
العمل األسبوعية عن خمس وثالثين يقل عدد ساعات 

  ".ساعة وال يزيد على اثنتين وأربعين ساعة

 اجازات العطالت الرمسية ؟ 
 7  يناير عيد الميالد المجيد 
 25  يناير  25وعيد ثورة  الشرطة  عيديناير. 
  رأس السنة الهجرية االول من محرم  
  ربيع االول  12المولد النبوى 

 من قانون الخدمة المدنية 47المادة 
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد 

والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس 
الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطالت إذا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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 25  تحرير سيناء  عيدابريل . 
 1  عيد العمالمايو .  
  3  النسيم .  شممايو 
  يوليو . 23ثورة 
 6 عيد القوات المسلحة . اكتوبر 
  عيد عيد الفطر االول والثانى والثالث من شوال

  .الفطر
  الوقوف بعرفه التاسع من ذى الحجة  
 الث عيد االضحى المبارك  من العاشر الى الث

 عشر من ذى الحجة . 

جره اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجًرا مماثاًل مضاًفا إلى أ
 المستحق أو إجازة عوًضا عنها.

وتسري بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار 
 .رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن "

 قرار رئيس مجلس الوزراء بالعطالت الرسمية  ) مرفق(
 

 هل جيوز تشغيل املوظف يف العطالت الرمسية  ؟
العطالت إذا اقتضت نعم يجوز تشغيل الموظف في هذه 

الضرورة ذلك، مع منحه أجًرا مماثاًل مضاًفا إلى أجره 
 المستحق أو إجازة عوًضا عنها.

 من قانون الخدمة المدنية 47المادة 
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد 

والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس 
الموظف في هذه العطالت إذا الوزراء، ويجوز تشغيل 

اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجًرا مماثاًل مضاًفا إلى أجره 
 المستحق أو إجازة عوًضا عنها.

 األجر املماثل الذي يصرف نتيجة العمل أيام العطالت األسبوعية وعطالت األعياد واملناسبات الرمسية
يوم عمل في ذات الشهر، ومن ثم فيستحق كامل أجره في هذا اليوم يقصد به  كامل األجر )الوظيفي والمكمل( المستحق عن 

 كما لو كان قائًما باإلجازة فعاًل مضاًفا إليه مثل هذا األجر عوًضا عن الحرمان من اإلجازة.
 ثالثا: االجازة العارضة 

سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصى  تكون االجازة العارضة
 يومان فى المرة الواحدة . 

 

 من قانون الخدمة المدنية  48المادة 
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال 

تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصى يومان في 
 المرة الواحدة.

 رابعا االجازة االعتيادية 
يستحق الموظف إجازته اإلعتيادية السنوية بأجر كامل ، 

وال يدخل فى حسابها أيام عطالت األعياد والمناسبات 
 الرسمية فيما عدا العطالت اإلسبوعية . 

 من قانون الخدمة المدنية  49المادة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
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يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ال يدخل 
المناسبات الرسمية فيما عدا في حسابها أيام عطالت األعياد و 

 العطالت األسبوعية وذلك علي الوجه االتي 

 كيف يتم حساب ارصدة االجازات االعتيادية 
يوم فى السنة األولى ، وذلك بعد مضى ستة أشهر  15 – 1

 من تاريخ إستالم العمل .
 يوم لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة . 21 – 2
 فى الخدمة .يوم بمن أمضى عشر سنوات  30 – 3
 يوم لمن تجاوزت سنه الخمسين . 45 – 4
يوم للموظف ذو اإلعاقة دون التقيد بعدد سنوات  45 – 5

 للخدمة .
 

 

 من قانون الخدمة المدنية  49المادة 
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ال يدخل 

في حسابها أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا 
 لعطالت األسبوعية وذلك علي الوجه االتي ا

يوًما في السنة األولى, وذلك بعد مضي ستة  15 -1
  .أشهر من تاريخ استالم العمل

  .يوًما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة 21  -2
  .يوًما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة 30  -3
  .يوًما لمن تجاوزت سنه الخمسين 45  -4

إجازة اعتيادية سنوية  ويستحق الموظف من ذوي اإلعاقة
  .مدتها خمسة وأربعون يوًما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة

 هل جيوز زيادة رصيد اجازات املوظفني 
 نعم يجوز بقرار من السلطة المختصة للفئات التالية 

 للذين يعملون في المناطق النائية -3
أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج  -4

 الجمهورية

 من قانون الخدمة المدنية  49المادة 
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما 
ال يجاوز خمسة عشر يوًما لمن يعملون في المناطق النائية, 

  .أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية
 به ؟هل رصيد االجازات يسقط ام يظل حقا للعامل طاملا مل ينتفع 

انه يتعين علي الموظف التقدم بطلب الحصول علي  االصل
 االجازة 

تقاضى فاذا لم يتم بالطلب يسقط حقه في االجازة وفي  -
وبالتالي ال يجوز ترحيل االجازات من سنة  مقابل عنها

 الي سنوات تالية 
 االستثناء انه يجوز ذلك فقط بتوافر الشروط لتالية 

 للحصول على هذه اإلجازاتأن يتقدم الموظف بطلب  – 1
أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب ألسباب  – 2

 تتعلق بمصلحة العمل 

 من قانون الخدمة المدنية   50الفقرة الثانية من المادة  
" وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته  

على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء 
 ". مقابل عنها،

وتبين الالئحة التنفيذية اجراءات الحصول علي اجازة 
 وكيفية ترحيلها. 

 الالئحة التنفيذية 138المادة 
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يكون الترحيل فى حدود ثلث اإلجازات  وفي هذه الحالة
 . المستحقة عن السنة ولمدة ال تزيد على ثالث سنوات

ل يجوز ترحيل اإلجازات االعتيادية المستحقة بعد العم ال
بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إال بتوافر 

  :الشروط اآلتية
أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه  -1

  .اإلجازات
أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب ألسباب  -2

  .تتعلق بمصلحة العمل
أن يكون الترحيل في حدود ثلث اإلجازات المستحقة  -3

 سنوات".عن السنة ولمدة ال تزيد على ثالث 
 كيف يكون للموظف معرفة رصيد اجازاته 

يتعين علي ادارة الموارد البشرية ان تخطر كل  -
 مبيناموظف برصيد اجازاته االعتيادية 

  الرصيد الذي تكون قبل العمل بالقانون 
  رصيد اجازاته المرحلة عن كل سنة علي

 حده من السنوات الثالث السابقة 
  رصيده عن العام الحالي 

  يوم من بداية كل سنة 30االخطار خالل يكون  -

 ( من الالئحة التنفيذية 136المادة )
علي ادارة الموارد البشرية خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من 

النموذج المعد لذلك  بداية كل سنة ان تخطر كل موظف علي
بما تبقي من رصيد اجازاته االعتيادية الذي تكون قبل العمل 

اجازاته المرحلة من كل سنة علي حدة من ورصيد  بالقانون 
السنوات الثالث السابقة ورصيد اجازاته االعتيادية المستحقة 

 عن السنة الحالية

 رصيد االجازات السنوى  
 يجوز للموظف سنويا الحصول علي اجازات في حدود 

 رصيده عن السنة الحالية  -
  يوم من الرصيد السابق 60مضافا اليه  -

 ( من الالئحة التنفيذية 136المادة )
ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته االعتيادية .. 

المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من 
الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع األحوال على 

 مرة واحدة كامل األجر المستحق له، سوءا حصل على اإلجازة
 سنة.أو على فترات طوال ال

 هل يؤثر حصول املوظف علي اجازة طويلة علي مستحقاته املالية؟ 
ال يوثر ذلك علي مستحقاته باعتبار ذلك حقه ، ويحصل علي 

 كامل االجر سواء حصل علي االجازة مرة واحدة او علي فترات 
 ( من الالئحة التنفيذية 136المادة )

ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته االعتيادية .. 
المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من 

الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع األحوال على 
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مرة  كامل األجر المستحق له، سوءا حصل على اإلجازة
 أو على فترات طوال السنة. واحدة

 لي اجازة اعتيادية ؟  ما هي االجراءات الالزمة للحصول ع
تقديم طلب االجازة إلى المسئول المختص بإدارة  .1

 الموارد البشرية. 
إثبات تاريخ وروده على الطلب المقدم من  .2

الموظف للحصول على إجازاته االعتيادية، 
وتسليمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ 
صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما 

يفيد استالم الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن 
 استالمها. 

 عرض الطلب في اليوم التالي على األكثر على .3
الرئيس المرخص له من السلطة المختصة 

بالتصريح باإلجازة االعتيادية ليقرر منحها وتحديد 
بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خالل يومي عمل 

 من تاريخ العرض عليه.
في حالة الموافقة يتم إخطار الموظف  وتنفيذ  .4

 اإلجازة.
في حالة الرفض أو تأخر المدير المباشر في الرد  .5

خالل يومي عمل من تاريخ العرض على الطلب 
 عليه يتم ارسال الطلب الى السلطة المختصة.

في حالة موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه  .6
على طلب االجازة يتم إخطار الموظف ومديره 

 المباشر.
في حالة رفض السلطة المختصة أو من تفوضه  .7

على طلب االجازة أو التأخر في الرد على الطلب 
عمل من تاريخ العرض عليها  في خالل يومي

يعتبر الطلب مرفوضًا ويتم إخطار الموظف ومديره 
المباشر، وفي جميع األحوال ال يجوز رفض طلب 

 من قانون الخدمة المدنية  50المادة 
يجب علي الموظف ان يتقدم بطلب للحصول علي كامل 

 اجازاته االعتيادية السنوية 
وتبين الالئحة التنفيذية اجراءات الحصول علي اجازة 

 وكيفية ترحيلها
 من الالئحة التنفيذية 137المادة 
إدارة الموارد البشرية أن تثبت على الطلب المقدم من على 

الموظف للحصول على إجازاته االعتيادية تاريخ وروده، وأن 
تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ صورة أخرى 

بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استالم الموظف 
  .صورة الطلب أو امتناعه عن استالمها

اليوم التالي على األكثر على الرئيس  ويعرض الطلب في
المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح باإلجازة 

االعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض 
منحها، خالل يومي عمل من تاريخ العرض عليه، وفي حالة 

الرفض يتعين عرض الطلب في اليوم التالي من تاريخ 
صة أو من تفوضه لتقرر منح الرفض على السلطة المخت

اإلجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خالل يومي عمل من 
تاريخ العرض عليها، وفي حالة فوات المواعيد المشار إليها 

  .دون البت في طلب اإلجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له
وفي جميع األحوال ال يجوز رفض طلب اإلجازة إال في 

  .السنة حدوث ثلث اإلجازات المستحقة عن
ويودع بملف خدمة الموظف طلب اإلجازة وقرار الرئيس 

المرخص له بالتصريح باإلجازة أو قرار السلطة المختصة 
 بحسب األحوال، وتسلم صورة منه للموظف
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اإلجازة إال في حدوث ثلث اإلجازات المستحقة عن 
 السنة. 

يودع بملف خدمة الموظف طلب اإلجازة وقرار  .8
الرئيس المرخص له بالتصريح باإلجازة أو قرار 

المختصة بحسب األحوال، وتسلم صورة السلطة 
 .منه للموظف

 هل جيوز لالدارة تقصري االجازة  اوتأجيل املوافقة عليها ؟ 
ال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو  -5

إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة إنهاؤها 
 العمل.

يجب علي الموظف ان يتقدم بطلب للحصول  -6
علي كامل اجازاته االعتيادية السنوية، وال يجوز 

للوحدة ترحيلها اال السباب تتعلق بمصلحة العمل 
وفي حدود الثلث علي االكثر ولمدة ال تزيد عن 

 ثالث سنوات.
 

 من قانون الخدمة المدنية  49المادة 
وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها 

 إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. 
 من قانون الخدمة المدنية  50المادة 

يجب علي الموظف ان يتقدم بطلب للحصول علي كامل 
اجازاته االعتيادية السنوية، وال يجوز للوحدة ترحيلها اال 

في حدود الثلث علي السباب تتعلق بمصلحة العمل و 
 االكثر ولمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

 ؟ املد  اجراءاتما هي مد االجازة و  يطلبهل جيوز للموظف اثناء تنفيذ االجازة ان 
 يجوز طلب مد االجازة باتباع االجراءات التالية 

بأي وسيلة يمكن  الرئيس الذي رخص له باإلجازة ابالغ -
  بهاإثباتها ويتحقق علم اإلدارة 

 قبل انتهاء إجازته بوقت كافيجب ان يكون االبالغ  -
فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل  -

 .فيما عدا اإلجازات الوجوبية"

 من الالئحة التنفيذية  133المادة 
يتعين على الموظف الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس 

ثباتها ويتحقق علم الذي رخص له باإلجازة، بأي وسيلة يمكن إ
اإلدارة بها، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف، فإذا لم يصله رد 

بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا اإلجازات 
 .الوجوبية"

 
 

 خامسا االجازة املرضية
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضي 

 المختصفي الخدمة، وُتمنح بقرار من المجلس الطبي 
 من قانون الخدمة المدنية  51المادة 

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضي 
 في الخدمة، وُتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص 
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 كيف يتم احتساب مدة االجازة املرضية 
رصيد االجازة المرضية ال يتم تقديريه بحسب نوع المرض او 

سنويا كالعادة ولكن رصيد االجازات  مدة الشفاء، وال يتم تحديده
 سنوات ويكون في الحدود التالية 3المرضية يتم تقديريه كل 

  .الثالثة أشهر األولى بأجر كامل -1
%( من األجر 75الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل ) -2

  .الوظيفي
%( من أجره 50الستة أشهر التالية بأجر يعادل ) -3

لمن يجاوز %( من األجر الوظيفي 75الوظيفي، )
 سن الخمسين

 من قانون الخدمة المدنية  51المادة 
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضي 

في الخدمة، وُتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في 
  :الحدود اآلتية

  .الثالثة أشهر األولى بأجر كامل  -1
%( من األجر 75الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل ) -2

  .الوظيفي
%( من أجره 50الستة أشهر التالية بأجر يعادل ) -3

%( من األجر الوظيفي لمن يجاوز 75الوظيفي، )
  .سن الخمسين

 كيف يصدر قرار منح االجازة املرضية 
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات 
تقضي في الخدمة، وُتمنح بقرار من المجلس الطبي 

 المختص.

 من قانون الخدمة المدنية  51المادة 
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات 
تقضي في الخدمة، وُتمنح بقرار من المجلس الطبي 

 المختص. 

 ما الذى جيوز للموظف القيام به إذا إنقضت مدة اجازته املرضيه وهو مايزال مريض؟
يمكن له أن يطلب مد االجازة المرضية بدون اجر  -

للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر 
  .احتمال شفائه

ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية  -
 إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها

 من قانون الخدمة المدنية  51المادة 
ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر 

المختص إذا قرر للمدة التي يحددها المجلس الطبي 
 احتمال شفائه

ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى 
 إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها

 حتويل اإلجازة املرضية العتيادية
يجوز للموظف طلب تحويل اإلجازة المرضية إلى اجازة 
اعتيادية وذلك إذا كان رصيده من اإلجازات االعتيادية 

 يسمح بذلك.
 
 

 من قانون الخدمة المدنية  51المادة 
ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى 

 إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها
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 إجراءات منح اإلجازة املرضية
يتعين علي الموظف اخطار جهة عمله عن مرضه خالل 

ساعة من انقطاعه عن العمل  اال اذا تعذر ذلك  24
 ألسباب قهرية

 وتختلف االجراءات بحسب 
 اذا حصل المرض وهو في داخل مصر  -
 اذا حصل المرض خارج مصر  -

 من قانون الخدمة المدنية 51المادة 
وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه ... 

خالل أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال 
المختصة إذا تعذر عليه ذلك ألسباب قهرية. وتضع السلطة 

اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية، 
  .ويعتبر التمارض إخالاًل بواجبات الوظيفة

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى 
عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق 

 المجلس الطبي المختص على عودته
 التنفيذية من الالئحة 142المادة 

في الحاالت التي ال يقرر فيها المجلس الطبي المختص 
مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى 

  .التحقيق
 فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبيا طبقا للقانون 

 

 حصول مرض املوظف وهو يف داخل اجلمهورية 
يجب على الموظف فى هذه الحالة أن يبلغ رئيسه  -

ساعة من  24المباشر فى الوحدة التى يعمل بها خالل 
 . إنقطاعه بسبب المرض

 محل إقامته يتعين ان يبين االخطار  -
يقوم المدير المباشر باحالة االخطار الي ادارة الموارد  -

 البشرية في اليوم التالي 
تقوم ادارة الموارد البشرية باحالة الخطار الي المجلس  -

 الطبي تمهيد لمنحه االجازة الالزمة 
فاذا انتهت االجازة ولم يشفي وجب عليه ان يعيد االبالغ  -

 في اليوم التالي علي االكثر من انتهاء اجازته 
 ويتكرر اإلبالغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله. -

 

 من الالئحة التنفيذية  140المادة 
إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل 
الجمهورية، فعليه أن يبلغ خالل أربع وعشرين ساعة من 

انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان 
محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم 

الطبي المختص تمهيدا لمنحه اإلجازة ذاته إلى المجلس 
الالزمة، فإذا انقضت اإلجازة دون أن يشفى وجب عليه أن 

يعيد اإلبالغ في اليوم التالي على األكثر النتهاء اإلجازة 
إلعادة الكشف عليه، ويتكرر اإلبالغ والكشف حتى يعود 

 .الموظف إلى عمله"
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 حصول مرض املوظف وهو يف خارج اجلمهورية 
أن يبلغ وحدته خالل أربع وعشرين ساعة عن  يجب  -

  –إن وجدت  -طريق البعثة الدبلوماسية 
يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، يجب ان  -

 مصدقا عليه من البعثة
وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته  -

 حالته إلى المجلس الطبي المختصمن الخارج إل

 نفيذية من الالئحة الت 141مادة 
إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج  

الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خالل أربع وعشرين 
وأن  -إن وجدت  -ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية 

يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقا 
عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة 

حالته إلى المجلس الطبي رج إلعمله بعد عودته من الخا
 المختص 

  التمارض
في الحاالت التي ال يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض 

الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى 
  .التحقيق

 فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبيا طبقا للقانون 

 من الالئحة التنفيذية 142المادة 
التي ال يقرر فيها المجلس الطبي المختص في الحاالت 

مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى 
  .التحقيق

 ".فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبيا طبقا للقانون 

 االمراض املزمنة 
ُيمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التى يصدر  

بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس 
الطبى المختص إجازة إستثنائية بأجر كامل إلى أن ُيشفى أو 

تستقر حالته إستقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين 
ل الموظف فى عجزه عجزا كامال ، وفى حالة العجز الكامل يظ

 إجازة مرضية بذات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش .

  من قانون الخدمة المدنية 51مادة  
ويمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التي يصدر 

بتحديدها قرار من وزير الصحة بناًء على موافقة المجلس 
الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو 

تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين 
عجزه عجزًا كاماًل، وفي هذه الحالة األخيرة يظل الموظف في 

  .إجازة مرضية بذات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش"
 انهاء االجازة املرضية والعودة للعمل 

يجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يوافق المجلس الطبى 
 المختص على عودته . 

 من قانون الخدمة المدنية 51المادة  
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى 

عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق 
 ."المجلس الطبي المختص على عودته
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 املوظف املتعاقد إجازة إلصابته مبرض مزمن هل مينح
ال مانع من منح الموظف المتعاقد إجازة مرضية استثنائية بأجر 
كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته طالما صدر بذلك قرار من 

 المجلس الطبي المختص.

رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 
7/8/2018. 

 اخلاصة بكامل االجر سادسا االجازات
 ةاخلاص االجازاتما هي احلاالت التي جيوز فيها الرتخيص مبنح املوظف اجازات خاصة وما هي انواع 

تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 
 األتى :
 اجازة الحج  -1
 اجازة الوضع  -2
 المخالط للمريض  -3
 اصابة عمل  -4
 اجازة االمتحانات -5

 قانون الخدمة المدنيةمن  52المادة 
تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 

  :اآلتي
  .يستحق الموظف ألداء فريضة الحج -1
 تستحق الموظفة إجازة وضع  -2
 يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض ُمعد  -3
 يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة  -4
 يستحق الموظف أيام االمتحان الفعلية -5

 اجازة احلج 
 زيارة األراضي المقدسة أو بيت المقدسيقصد بالحج  -
 الحج  يوًما ألداء فريضة 30جازة يستحق الموظف إ -
 ُتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة .  -

 من قانون الخدمة المدنية 52المادة 
تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 

  :اآلتي
لمدة ثالثين يومًا، ولمرة يستحق الموظف إجازة  .1

واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء فريضة 
  .الحج

 من الالئحة التنفيذية 143المادة 
( من القانون 52يقصد بالحج في تطبيق أحكام المادة رقم )

  زيارة األراضي المقدسة أو بيت المقدس.
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 اجازة الوضع 
مرات  3أشهر بحد أقصى  4 مدة اجازة الوضع هي  -

 طوال مدة الخدمة ، 
تبدأ هذه اإلجازة من اليوم التالى للوضع ، ويجوز أن  -

تبدأ هذه اإلجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع 
بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس 

 الطبى المختص .
 تستحق االجازة حتى و ان توفي مولودها. -
المختصة رفض منح هذه اإلجازة فهي ليس للسلطة  -

وجوبية بقوة القانون وتقوم تلك السلطة بإصدار القرار 
 التنفيذي لذلك.

 من قانون الخدمة المدنية 52المادة 
تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 

  :اآلتي
تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد  -2

ال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أقصى ثالث مرات طو 
أن تبدأ هذه اإلجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ 
هذه اإلجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناًء على 
 .طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص

 من الالئحة التنفيذية 144المادة 
لمنصوص عليها في المادة تستحق الموظفة إجازة الوضع ا

 ".( من القانون وذلك حتى وأن توفى مولودها52رقم )

 هل تستحق املوظفة املنتدبة إجازة وضع من اجلهة املنتدب إليها
ال فرق بين كون الموظفة بجهة حيث انه بجهة العمل المنتدبة تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى ولو كانت منتدبة وذلك 

 عملها األصلية أو منتدبة للعمل بجهة أخرى فبمجرد تحقق واقعة الوضع تستحق إجازة بأجر كامل 
 هل تستحق املوظفة املتعاقدة إجازة وضع

 نعم تستحق الموظفة المتعاقد إجازة وضع وذلك وفًقا لألحكام المقررة بقانون الطفل.
حقوق الموظفة إذا كانت متعاقدة مع إحدى الجهات وليست مثبتة على درجة دائمة، حيث قرر حافظ أيًضا المشرع على 

 بقانون الطفل أحقيتها في الحصول على إجازة وضع.

 هل املوظفة إذا وضعت مولود رابع ال حتصل على أي إجازة
 .9/8/2020رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 

يوم بموجب تقرير  45الموظفة إذا حصلت على ثالث مرات للوضع ووضعت مولوًدا آخر إجازة مرضية استثنائية لمدة تمنح 
من المجلس الطبي المختص، وتدخل ضمن الدورة المرضية إذا كانت الوالدة طبيعية، أما إذا كانت والدة قيصرية فتعتبر إجازة 

 .1995لسنة   259مرضية استثنائية طبًقا للقرار 
لم ُيهدر القانون حق الموظفة التي تلد للمرة الرابعة في الحصول على أية إجازات وإنما أعطاها الحق في أن تحصل على 

 يوم. 45إجازة مرضية في هذه الحالة لمدة 
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 اجازة خمالطة مريض 
يستحق الموظف إجازة لمخالطة مريض بمرض معدى للمدة 

  التي يحددها المجلس الطبي المختص 
 من قانون الخدمة المدنية 52المادة 

تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 
   :اآلتي

يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض ُمعد إجازة  -3
 .للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص

 اجازة اصابة عمل 
بكامل االجر اجازة الموظف المصاب إصابه عمل  يستحق 

 التي يحددها المجلس الطبي المختصللمدة 
 من قانون الخدمة المدنية 52المادة 

تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 
  :اآلتي

يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة  -4
التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة 

  .ر إليهأحكام قانون التأمين االجتماعي المشا
 

 ما هي إجراءات احلصول على إجازة إصابة عمل؟
 إذا كانت اإلصابة داخل العمل: يتم إبالغ الشئون القانونية. -1
إذا كانت اإلصابة خارج العمل: يتم إبالغ الشئون القانونية مع عمل محضر بقسم الشرطة الموجود بمحيط  -2

 االصابة.
 إخطار المدير المباشر بإصابة الموظف. -3
 لهيئة التأمين الصحي. 61بعمل نموذج  القيام -4
إرسال كافة المستندات المتعلقة بإصابة العامل بعد المراجعة إلى المسئول المختص بالموارد البشرية لتنفيذها مع  -5

 تحديد نسبة العجز الناتجة عن االصابة في حالة وجودها.
 تنفيذ إجازة إصابة العمل للموظف المصاب. -6
 رة العالج احضار ما ُيثبت انتهاء ُمدة االجازة أو طلب تمديدها إلى الشئون القانونية.على الموظف بعد انتهاء فت -7
 القيام بإرسال الطلب ومرفقاته إلى ادارة الموارد البشرية للتنفيذ بعد مراجعة المستندات. -8
 تنفيذ مد اإلجازة أو إنهاءها. -9

 اجازة االمتحانات  
الفعلية بإحدى يستحق الموظف إجازة عن أيام االمتحان 

 .  الكليات أو المعاهد أو المدارس
 من قانون الخدمة المدنية 52المادة 

تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه 
  :اآلتي
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شريطة أن يقدم الموظف ما يفيد دخوله اإلمتحان وإال ُيساءل 
 تأديبيا .

 يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو -5
 .المدارس إجازة عن أيام االمتحان الفعلية

 من الالئحة التنفيذية  145المادة 
يتعين على الموظف المشار إليه في البند خامسا من المادة  

( من القانون أن يقدم ما يفيد دخوله االمتحان وإال 52رقم )
 ."يساءل تأديبيا

 سابعا  االجازات بدون اجر
 ما هي احلاالت التي جيوز فيها الرتخيص باجازة دون اجر 

  يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج
 )مرافقة الزوج( للعمل أو للدراسة

   يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون
أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة 

 ووفقًا لحاجة العمل 
  تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها 

 من قانون الخدمة المدنية  53المادة 
تكون حاالت الترخيص باإلجازة بدون أجر على الوجه 

  :اآلتي
  يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج

 للعمل أو للدراسة
   يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون

أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة 
 ووفقًا لحاجة العمل 

  تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها 

 اجازة مرافقة الزوج او الزوجة 
 هي اجازة وجوبية ال يجوز للسلطة المختصة رفضها  -
إجازة لمرافقة الزوج أو يستحق الموظف او الموظفة  -

الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو 
للدراسة لمدة ستة أشهر على األقل ، وفى جميع 

األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج 
 أو الزوجة .

 اثر االجازة علي الترقية
وال يجوز ترقيه الموظف إال بعد عودته من اإلجازة  -

مة لشغل الوظيفة األعلى ينية الالز وإستكمال المدة الب
 مباشرة

وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها في هذين  -
 البندين السابقين ضمن المدد البينية الالزمة للترقية

 من قانون الخدمة المدنية  53لمادة ا
تكون حاالت الترخيص باإلجازة بدون أجر على الوجه 

  :اآلتي
أحدهما إلى الخارج يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر  -1

للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة 
بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، 

وفي جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب 
  .لطلب الزوج أو الزوجة

وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته  
مدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة من اإلجازة واستكمال ال

األعلى مباشرة، وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها في 
 .هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية الالزمة للترقية
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 االجازة بدون أجر لألسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة املختصة
اجازة جوازية يجوز للسلطة المختصة قبولها او رفضها  -

 وفقا لحاجه العمل 
 وهي اجازة يتم التقدم بها الية اسباب يبديها طالبها  -

 االثر علي الترقية 
وال يجوز ترقيه الموظف إال بعد عودته من اإلجازة  -

وإستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى 
 مباشرة .

 

 ن قانون الخدمة المدنية م 53المادة 
تكون حاالت الترخيص باإلجازة بدون أجر على الوجه 

  :اآلتي
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر  -2

لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة 
  .العمل

وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته 
من اإلجازة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة 

األعلى مباشرة، وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها في 
 هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية الالزمة للترقية 

 اجازة رعاية طفل 
 اجازة وجوبية ال يجوز للسلطة المختصة رفضها  -
بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على  هي اجازة  -

األكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال 
  .مدة عملها بالخدمة المدنية

واستثناًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار  -
مستحقة عليها إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين ال

 .وعلى الموظفة
 

 من قانون الخدمة المدنية  53المادة 
( 12مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) -3

، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها 1996لسنة 
لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة 

  .المدنيةأعوام طوال مدة عملها بالخدمة 
واستثناًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه، 

تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى 
 .الموظفة
 من الالئحة التنفيذية 146المادة 

تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين 
 على األكثر في المرة الواحدة

 رعاية طفل للمتعاقدة هل جيوز منح إجازة
 .10/1/2019رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 

 نعم، يجوز أن تحصل المتعاقدة على إجازة لرعاية طفلها.
 بين الموظفة المتعاقدة والمثبتة على درجة دائمة ومنح كليهما الحق في الحصول على إجازة لرعاية أطفالهما.تفرقة  ال
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 ثامنا العمل جبزء من الوقت
 هل جيوز الرتخيص للموظف العمل جزء من الوقت ؟ وكيف يتم حتديد الوقت 

نعم ، حيث يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن 
 بعض الوقت، باالحكام التالية  يعمل

 هذا الترخيص جوازي وليس وجوبي  -
كان أيًا ما ايام عمل  3يكون العمل بعض الوقت لمدة  -

 عدد أيام العمل بالوحدة

 من قانون الخدمة المدنية 54المادة 
يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص 
للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناًء على طلبه وذلك مقابل 

  .نسبة من األجر
  .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد احتساب األجر المشار إليه

 لالئحة التنفيذيةمن ا 147المادة 
  :نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثالثة 
 أيام عمل أيًا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، 

 ما اثر العمل جزء من الوقت علي االجازات ؟
% من أجره الوظيفى والمكمل 65يحصل الموظف على  -

 اإلعتيادية والمرضية والعارضة المقررة .واإلجازات 
وإستثناًء من أحكام قانون التأمين اإلجتماعى تؤدى  -

اإلشتراكات الُمستحقة من األجر المخفض على أساس 
 األجر المكمل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة إشتراكه 

 

  من قانون الخدمة المدنية 54المادة 
اإلجازات االعتيادية ويستحق الموظف في هذه الحالة 

والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت 
  .الذي خصصه لعمله

واستثناًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه، 
تؤدي االشتراكات المستحقة وفقًا ألحكام هذا القانون من 
األجر المخفض على أساس األجر الكامل، وتدخل المدة 

 ".مل ضمن مدة اشتراكهبالكا
 من الالئحة التنفيذية 147المادة 

%( من أجره 65وفي هذه الحالة يحصل الموظف على )
الوظيفي والمكمل واإلجازات االعتيادية والمرضية والعارضة 

 ".المقررة
 الرتخيص للموظف من شاغلي الوظائف القيادية أو اإلشرافية للعمل جزء من الوقت

 .6/9/2017الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ  رأي معتمد من السيد
 نظًرا لطبيعة الوظيفة القيادية واإلدارة اإلشرافية فال يجوز الترخيص لشاغلها العمل جزء من الوقت 
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عني ألول مرة أية أجازات أثناء فرتة اإلختبار ؟
ُ
 هل يستحق املوظف امل

الموظف المعين الول مرة اثناء فترة االخبار اية ال يستحق 
 اجازات عدا 

 اإلجازات العارضة  -
 لمرضية االجازات ا -
 إجازة الوضع -

 هذه اإلجازات من فترة اإلختبارعلى أن ُتستنزل 

 من الالئحة التنفيذية 148مادة  
ال يستحق الموظف المعين ألول مرة أثناء فترة االختبار أية 

اإلجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع، إجازات سوى 
 ."على أن تستنزل هذه اإلجازات من فترة االختبار
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 السلوك الوظيفي والتأديب

 قانون اخلدمة املدنيةيف 

   كيف ميكن للموظف ان يتعرف علي ما هو مسموح وما هو ممنوع يف بيئة عمله؟
الموظفين العاملين بالخدمة المدنية تتحد سللللللللللوقياتما    ا لما 

 يلي 
احكام قانون الخدمة المدنية  الئحته التنفيذية قوانين  -1

  التعليمات المنفذة لما اللوائح  ال رارات 
ملللا ي للللللللللللللللدر  ن المملللا  من قرارات تن يميلللة     -2

 تعليمات    نشرات    قتب د رية  ي هذا الشأن
مد نات السلوك   خالقيات الخدمة المدنية ال ادرة  -3

 من الو ير المختص

 من قانون الخدمة المدنية  57المادة 
 يتعين  لى الموظف االلتزام بللأحكللام هللذا ال للانون  الئحتلله
التنفيذية  غيرهما من ال وانين  اللوائح  ال رارات  التعليمات 
المنفذة لما،  ما ي در  ن المما  من قرارات تن يمية    
تعليمللات    نشللللللللللللللرات    قتللب د ريللة  ي هللذا الشللللللللللللللللأن، 
 مد نات السللللللوك   خالقيات الخدمة المدنية ال لللللادرة من 

  .الو ير المختص

  هل مت اصدار مدونة سلوك وظيفي ؟
 )مرفق(من قانون الخدمة المدنية  57نعا , تا صد ر مد نة سلوك  ظيفى    ا للمادة 

 ما هى إلتزامات املوظف  طبقًا لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية؟
 من الالئحة التنفيذية  149المادة 

المعمول بمللا  العمللى  لى تهاي مللا،  يتعين  ليلله  لى يمللب  لى الموظف االلتزام بللأحكللام ال وانين  اللوائح  ال رارات  الن ا 
  :األخص ما يأتي

  .القيام بالعمى المنوط به بنفسه بدقة   مانة،  إنما ه  ي الموا يد المناسبة طب ا لمعدالت األداء الم ررة -1
  .االلتزام بموا يد العمى الرسمية  تخ يص   قات العمى ألداء  اجبات  ظيفته -2
الوظيفة  حسن سمعتما،  ال مور بالم مر الالئق بالوظيفة،  مرا اة آداب اللياقة  ي ت ر اته  المحا  ة  لى قرامة -3

  .مع المممور  رؤسائه   مالئه  مرؤ سيه
  .التعا ن مع رؤسائه   مالئه  ي العمى -4
  .القيام بأي   مال  ظيفية يكلف بما  لو  ي غير موا يد العمى الرسمية، متى اقتضت م لحة العمى ذلك -5
  .المحا  ة  لى ممتلكات   موال الوحدة التي يعمى بما  مرا اة صيانتما -6
إبالغ الوحدة التي يعمى بما بمحى إقامته  حالته االجتماعية  قى تغيير يهر   ليما خالل شللللللللللللللمر  لى األ  ر من  -7

  .تاريخ التغيير
  . الن ا المعمول بما  ن ينفذ ما ي در إليه من   امر بدقة   مانة  ذلك  ي حد د ال وانين  اللوائح -8
 " .االلتزام بما  رد  ي مد نة السلوك   خالقيات الخدمة المدنية -9
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 ما هى احملظورات الىت جيب على املوظف جتنبها طبقًا لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية؟
 من قانون الخدمة المدنية 57المادة 

تتنا ى مع الحيدة،  التمرد،  االلتزام الوظيفي  ثناء سلللا ات العمى  يح ر  لى الموظف ب لللفة خاصلللة مباشلللرة األ مال التي 
الرسلللمية،    ممارسلللة  ي  مى حز ي،    سلللياسلللي داخى مكان  مله،    بمناسلللبة تأديته لمذا العمى،    القيام بممع تار ات، 

 ".   مساهمات ل الح  حزاب سياسية،    نشر الد اية    التر يج لما
 ة التنفيذية من الالئح 150المادة 

  :يح ر  لى الموظف مخالفة ال وانين  اللوائح،  ال رارات،  الن ا المعمول بما،  يح ر  لى  لى األخص ما يأتي
  .مباشرة األ مال التي تتنا ى مع الحيدة  التمرد  االلتزام الوظيفي  ثناء سا ات العمى الرسمية -1
سلللللرية بهايعتما    بموجب تعليمات ت ضلللللي بذلك د ن إذن  إ شلللللاء  ية معلومات يهلع  ليما بحكا  ظيفته إذا قانت -2

  . تابي من الرئيس المختص،  ي ى هذا االلتزام قائما بعد ترك الخدمة
 دم الرد  لى مناقضات المما  المرقزي للمحاسبات    مكاتباته ب فة  امة    تأخير الرد  ليما،  يعتار  ي حكا  -3

  .ما المماطلة  التسويف دم الرد  ن يميب الموظف إجابة الغرض من
 دم موا اة المما  المرقزي للمحاسبات بغير  ذر م اول بالحسابات  المستندات المؤيدة لما  ي الموا يد الم ررة لما  -4

   بما يهلبه من   راق     ثائق    غيرها مما يكون له الحق  ي  ح لللما    مراجعتما    االطالل  ليما بم تضلللى 
  .قانون إنشائه

اة المما  المرقزي للتن يا  اإلدارة بالايانات  المسللللللللللللللتندات    ما يهلبه من   راق     ثائق    غيرها مما  دم موا  -5
  .يكون له الحق  ي  ح ما    مراجعتما    االطالل  ليما بم تضى قانون إنشائه

حكا  دم الرد  ن يميب  دم الرد  لى مكاتبات المما  المرقزي للتن يا  اإلدارة    تأخير الرد  ليما،  يعتار  ي  -6
  .الموظف إجابة الغرض منما المماطلة  التسويف

االحتفاظ لنفسه بأصى  ية  رقة رسمية    نزل هذا األصى من الملفات المخ  ة لحف ه،  لو قانت خاصة بعمى  -7
  . لف به،    االحتفاظ ب ورة  ي  ثي ة رسمية    ذات طابع سري 

 ظيفته  ن طريق  سائى اإل الم  االت ال إال إذا قان م رحا له بذلك  ن يفضي بأي ت ريح    بيان  ن   مال  -8
  . تابة من الرئيس المختص

 ن يممع بين  ظيفته   ين  ي  مى آخر يؤديه بالذات    بالواسلللللللللللهة إذا قان من شلللللللللللأنه اإل لللللللللللرار بأداء  اجبات  -9
  .الوظيفة    قان غير متفق مع م تضياتما

كا أة  لو  ي غير   قات العمى الرسمية إال بإذن من السلهة المخت ة،  ن يؤدي   ماال للغير بأجر    بم -10
 مع ذلك يمو   ن يتولى الموظف بأجر    بمكا أة   مال ال وامة    الوصللللاية    الوقالة  ن الغائاين    المسللللا دة 

 هما به صلة قر ى ال ضائية إذا قان المشمول بالوصاية    ال وامة    الغائب    المعين له مسا د قضائي ممن تر 
 .   نسب حتى الدرجة الرابعة
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ممارسللللة  ي  مى حز ي    سللللياسللللي    جمع تار ات    مسللللاهمات ل للللالح  حزاب    جما ات    نشللللر  -11
 .الد اية    التر يج لما، إذا قان ذلك داخى مكان العمى    بمناسبة تأديته

السلللللهة المخت للللة    من تفو لللله،  ذلك االشللللتراك  ي تن يا اجتما ات داخى مكان العمى د ن إذن من  -12
 .د ن اإلخالل بأحكام قوانين التن يمات الن ابية

 استغالل نفوذه الوظيفيي  -13
اسللللاءة معاملة المممور متل ي الخدمة    التباطؤ المتعمد  ي  داء الخدمة    تأخيرها،    إسللللاءة اسللللتعمال  -14

 .السلهة
ل  ممتلكات جمة العمى    الت  لللير الذي يترتب إسلللاءة اسلللتخدام  د ات    معدات العمى    العا  بأصلللو  -15

 . ليه  يال حق من الح وق المالية للد لة  العاملين  المتعاملين مع الممة
 . ن ي اى  ي هدايا     مولة    خدمة    قرض بمناسبة قيامه بواجبات  ظيفته -16
ى السلللالم االجتما ي    مباشلللرة  ي نشلللاط    إتيان  ي سللللوك من شلللأنه تكدير األمن العام،    التأثير  ل -17

  ي  عى يف ده حسن السمعة  طيب السيرة الال مين لشغى الوظائف العامة    االستمرار  ي شغلما.

 هل حيظر على املوظف ممارسة األعمال التجارية؟ 
الملغي يح ر  لى  1978لسللللللللللللللنللللة  47 للللان ال للللانون رقا 

ا ممللارسلللللللللللللللة األ مللال التمللاريللة، إال  ن قللانون  الموظف مهل لل 
الخلللدملللة الملللدنيلللة خال من هلللذا الح ر  إنملللا نص      لى 
ح ر مملللارسلللللللللللللللللة األ ملللال التي تتنلللا ى مع الحيلللدة  التمرد 

  االلتزام الوظيفي  ثناء سا ات العمى الرسمية.

 من قانون الخدمة المدنية 57المادة 
 يح ر  لى الموظف ب فة خاصة مباشرة األ مال التي 

تزام الوظيفي  ثناء سا ات تتنا ى مع الحيدة،  التمرد،  االل
 العمى الرسمية........."

 21/1/2018جلسةةة  133فتوى الجمعية العمومية رقم 
 86/6/622ملف رقم 

 ما هي احلاالت التي جيازي فيها املوظف تأديبيا ؟  
اذا خرج  لي م تضللللللللللللي الواجب  ي ا مال  ظيفته    ي مر 

ذلك  بم مر من شلللللللللللللللأنه اإلخالل بكرامة الوظيفلة ،  يتح ق
  مال سواء

  بإتيان ايا من المح ورات الساب ة 
  ا  بلللاالمتنلللال  ن اتبلللال اي التزام من االلتزاملللات

 الساب ة 

 من قانون الخدمة المدنية  58المادة 
 ى موظف يخرج  لى م تضى الواجب  ي   مال 
 ظيفته،    ي مر بم مر من شأنه اإلخالل بكرامة 

 الوظيفة يما ى تأديايا  
 

 هل جيوز توقيع جزاء علي املوظف دون حتقيق؟  وما هي ضمانات توقيع جزاء عادل ؟ 
االصلللللللللللللى انه ال يمو  توقيع  ى جزاء  لى الموظف إال بعد 

 التح يق معه 
  يشترط  ي التح يق ان يكون قتابة  

 من قانون الخدمة المدنية  59المادة 
ال يمو  توقيع  ي جزاء  لى الموظف إال بعد التح يق 

قتابة ،  سمال  قواله  تح يق د ا ه،  يكون ال رار  معه
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  يتعين سمال اقوال الموظف  تح يق د ا ه  
  يمب ان ي در قرار المزاء مسابا  

 مع ذللللك يمو  توقيع جزاء بتح يق شللللللللللللللفمي     اذا قلللان 
 المزاء الموقع 

  االنذار 
    ايام  3الخ ا من االجر لمدة ال تما 

بشللللرط ان ي ات مضللللمون التح يق  ي ال رار ال للللادر بتوقيع 
 المزاء .

  .ال ادر بتوقيع المزاء مسابا  
 مع ذلك، يمو  بالنسبة لمزاءي اإلنذار  الخ ا من 

األجر لمدة ال تما   ثالثة  يام  ن يكون التح يق شفاهه، 
  لى  ن ي ات مضمونه  ي ال رار ال ادر بتوقيع المزاء

 ما هي االجراءات القانونية الحالة املوظف للتحقيق، وضمانات التحقيق ؟ 
 يحال الموظف للتح يق باتبال االجراءات التالية 

 يحال بمخالفة محددة منسو ة اليه  .1
بموا  ة احد رؤسللللللائه اإلداريين ممن ال ي ى مسللللللتواه  .2

 الوظيفي  ن مدير  ام
ي نحو يتعين ا النه قتابه قاى الادء  ي التح يق  ل .3

يتح ق به  لمه ب رار االحالة ) ي ار التسللللللللللاؤل هى 
يمو  للموظف االمتنال  ن اسللتالم اال النن نص 
المشرل  لى  ر رة إ النه قتابة  لى نحو يتح ق 

 به  لمه ب رار اإلحالة للتح يق.

 من الالئحة التنفيذية  151المادة 
يحال الموظف إلى التح يق فيما نسللللللب إليه من مخالفات، 

ك بموا  ة  حد رؤسللللللللائه اإلداريين ممن ال ي ى مسللللللللتواه  ذل
 الوظيفي  ن مدير  ام

 من الالئحة التنفيذية 152المادة 
يتعين قالللى الالللدء  ي التح يق مع الموظف إ النللله قتلللابلللة 

  لى نحو يتح ق به  لمه ب رار اإلحالة للتح يق

 شكل اعالن املوظف بقرار احالته للتحقيق 
 الالئحة التنفيذيةمن  152المادة 

يتعين قالللى الالللدء  ي التح يق مع الموظف إ النللله قتلللابلللة  لى نحو يتح ق بللله  لمللله ب رار اإلحلللاللللة للتح يق من خالل  مر 
  :استد اء يشتمى  لى الايانات اآلتية

 اسمه ر اعيا -1
  .الرقا ال ومي  -2
  .اسا الوظيفة التي يشغلما -3
 .مو ول المخالفة المنسو ة إليه -4
 قررت إحالته إلى التح يق  تاريخ ال رارالسلهة التي  -5
مو د بدء التح يق  مكانه،  لى  ال تتما   الفترة الزمنية لادء التح يق  شللللرة  يام من تاريخ تسلللللا قرار اإلحالة إلى  -6

 التح يق.
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 هل حيق للموظف االمتناع عن حضور التحقيق ؟ 
إذا إمتنع الموظف الُمحال إلى التح يق  ن الحضللللور رغا  –

 يللام  مللى بللالمو للد  3إ النلله قتللابللة يتا إ للادة إ النلله خالل 
المديد  إذا تخلف  ن الحضلللللللللللللور تسلللللللللللللير جمة التح يق  ى 
إسللللللللللللللتكملللال التح يق ،  ينهاق ذات الحكا  ى حلللاللللة ر   
الموظف تسللللا  مر اإلسلللتد اء  يتأشلللر  لى  مر اإلسلللتد اء 

  يودل  من   راق التح يق . بذلك

 من الالئحة التنفيذية 153المادة 
إذا امتنع الموظف المحال إلى التح يق  ن الحضللللور رغا 
إ النللله قتلللابلللة يتا إ لللادة إ النللله خالل ثالثلللة  يلللام  ملللى 
بالمو د المديد،  إذا تخلف  ن الحضللللللللللللللور تسللللللللللللللير جمة 
التح يق  ي اسللللللللللللللتكمللال التح يق،  ينهاق ذات الحكا  ي 

ر   الموظف تسلللللللا  مر االسللللللتد اء  يتأشللللللر  لى  حالة
 ". مر االستد اء بذلك  يودل  من   راق التح يق

 ما هي السلطة املختصة بالتحقيق؟ 
 السلطة االدارية المختصة :

االصلللللللللللللللى ان يتا التح يق من خالل سلللللللللللللللهة ادارية داخلية 
مخت للة  ي هذا الشللأن، تحددها جمة االدارة،   د تكون ادارة 
الشلللللللللللللل ون ال انونية،  قد يكون المح ق هو المدير المباشللللللللللللللر 
بحسللللللللللللللب االحوال،  مع ذلك ينع د االخت للللللللللللللا  بالتح يق 

 للممات التالية 
 النيابة االدارية 

  بالتح يق  ي االحوال التالية تختص النيابة االدارية
 التح يق مع شاغلي الوظائف القيادية 
  المخالفات المالية التي يترتب  ليما  يال حق من

الح وق المالية للد لة    المسلللللللللللللللا  بما ايا قانت 
 المستوى الوظيفي للمحال للتح يق 

 التح يق  ي المخالفات األخرى التي تحال إليما 
  المحللللللالون للتح يق  قللللللان حللللللال تعللللللدد الموظفون

التح يق مع  حدها ينع د االخت للللللللللللللا  به للنيابة 
 اإلدارية

 النيابة العامة 
اذا تاين من خالل التح يق  جود شامة ارتكاب جريمة جنائية 

 يتعين ابالغ النيابة العامة. 
  التحقيق مع المنتدب او المعار

 من قانون الخدمة المدنية  60المادة 
تختص النيابة اإلدارية د ن غيرها بالتح يق مع شللللللللللللللاغلي 
الوظللائف القيللاديللة،  قللذا تختص د ن غيرهللا بللالتح يق  ي 

مللاليللة التي يترتللب  ليمللا  لللللللللللللليللال حق من المخللالفللات ال
  .الح وق المالية للد لة    المسا  بما

 ما تتولى التح يق  ي المخالفات األخرى التي تحال إليما 
 يكون لما بالنسللللللللللللللبة لمذه المخالفات السلللللللللللللللهات الم ررة 
  .للسلللللللللللللللهلللة المخت لللللللللللللللللة  ي توقيع المزاءات    الحف 

سللللائر المخالفات   لى الممة اإلدارية المخت للللة بالنسللللبة ل
 ن توقف ما تمريه من تح يق  ي  اقعة ما     قائع  ما 
يرتب  بما إذا قانت النيابة اإلدارية قد بد ت التح يق  يما, 

  ي ع باطال  قى إجراء    ت رف يخالف ذلك".
 من الالئحة التنفيذية 159المادة 

إذا تعللدد الموظفون المحللالون إلى التح يق،  قللان التح يق 
ها ينع د االخت للللللللللللللا  به للنيابة اإلدارية، يمب مع  حد

 رض المو لللللللللول  لى السللللللللللهة المخت لللللللللة إلحالته إلى 
 ".النيابة اإلدارية

 من قانون الخدمة المدنية  62المادة 
 تكون المملللللة المنتلللللدب    المعلللللار إليملللللا الموظف هي 
المخت لللللللللة بالتح يق معه  تأديبه طب  ا ألحكام هذا ال انون 

 ".ي يرتكاما خالل  ترة الندب    اإل ارة ن المخالفات الت
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المخت ة  تكون الممة المنتدب    المعار إليما الموظف هي 
بالتح يق معه  تأديبه طب  ا ألحكام هذا ال انون  ن المخالفات 

 ".التي يرتكاما خالل  ترة الندب    اإل ارة

 من الالئحة التنفيذية 158المادة 
إذا تاين من خالل التح يق  جود شللللللللللللللاملة ارتكلاب جريملة 
جنائية، تعين  رض األمر  لى السلللهة المخت للة إلبالغ 
النيابة العامة،  ال يترتب  لى إبالغ النيابة العامة اإلخالل 

التللأدياي  مللا ثاللت  ي حق بحق الوحللدة  ي توقيع المزاء 
المخالف ما لا يكن إثبات المسلللللل ولية التأدياية يتوقف  لى 

 .الف ى  ي الد وى المنائية
 ما هى حقوق احملقق لضمان سالمة التحقيق ؟

 من الالئحة التنفيذية 154المادة 
  :األخص ما يأتيللمح ق  ي سايى  داء مممته اتخاذ اإلجراءات الال مة لضمان سالمة التح يق  له  لى 

االطالل  لى السلللللللللللمالت  األ راق  إثبات ذلك  ي المحضلللللللللللر  التأشلللللللللللير  لى قى  رقة يهلع  ليما،  إثبات تاريخ  -1
  .االطالل،  للمح ق ختا األ راق  السمالت   ية  ثائق  خرى يستلزم التح يق التحف   ليما

  .و الم لحة العامة  دم إر اقماطلب صور  ية   راق ال يستلزم التح يق التحف   لى  صولما    تد  -2
 ".طلب ر ي    شمادة  حد شاغلي الوظائف القيادية،  لى  ن يكون طلب الر ي    الشمادة  الرد  ليمما قتابيا   -3

 االجراءات الشكلية لصحة التحقيق 
 قتابة التح يق يكون  -
 يذقر به : ت  ى محضر ُمرقا بأرقام مسلسلةُي ا -

  تاريخ  سا ة  م ر  تح المحضر 
  إسا المح ق 
 ر اإلحالة  السلهة التى  صدرتهقرا 
  إسللللللا الموظف المحال إلى التح يق ،  سللللللنه  محى

ع لمللا ،   ظيفتلله  مسللللللللللللللتواه إقللامتلله ،  اإلدارة التللاب
  الوظيفى

  ملخص الواقعللللة محللللى التح يق ،   قوال شللللللللللللللمود
اإلثبلللللللات  النفى ،  ملللللللا تا اإلطالل  ليللللللله من 

 ات ، مستند
  ، إثبات سا ة  تاريخ غلق المحضر 
  ُتذيى قى صلللللللفحة من صلللللللفحات المحضلللللللر بتوقيع

 المح ق  من  دلى بأقواله بمذه ال فحة 

 من الالئحة التنفيذية 155المادة 
ن من 59مع  للدم اإلخالل بحكا الف رة ال للانيللة من المللادة )

ال لللانون، يكون التح يق مع الموظف المحلللال إلى التح يق 
 ي ات  ي محضلللللر مرقا بأرقام مسللللللسللللللة، ُيذقر به  تابة، 

تاريخ  سلللللا ة  م ر  تح المحضلللللر،  اسلللللا المح ق،  قرار 
اإلحالة،  السلللللللهة التي  صللللللدرته،  اسللللللا الموظف المحال 
إلى التح يق  سنه  محى إقامته  اإلدارة التابع لما   ظيفته 
 مسللتواها الوظيفي،  ملخص الواقعة محى التح يق،   قوال 

ثبات  النفي،  ما تا االطالل  ليه من مستندات، شمود اإل
 إثبات سللللللا ة  تاريخ غلق المحضللللللر،  ُتذيى قى صللللللفحة 
من صلللللللفحات المحضلللللللر بتوقيع المح ق  من  دلى بأقواله 

 ".بمذه ال فحة
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 حقوق املوظف اثناء التحقيق و دفوعه 
يحق للموظف الُمحللللال إلى التح يق اإلطالل  لى قللللا للللة  -1

   راق التح يق  ت ديا ما يشاء من مستندات تؤيد د ا ه . 
يحق للموظف الد ع بعدم جوا  معاقاته  ن ذات الفعى  -2

 ا  ر من مرة. 

 من الالئحة التنفيذية  156المادة 
للموظف المحلللال إلى التح يق االطالل  لى قلللا لللة   راق 

 ". ديا ما يشاء من مستندات تؤيد د ا هالتح يق  ت
 من الالئحة التنفيذية  162المادة 

ال يمو  معاقبة الموظف تأديايا  ن ذات الفعى    ر من 
 مرة 

ساءل املوظف تأديبيًا إذا امتنع عن الشهادة بعد إستدعائه؟
ُ
 هل ي

نعا,  ذلك إذا امتنع  ن الحضللللللللللللللور    اإلدالء بما لديه من 
 إستد ائه د ن  ذر م اول .معلومات بعد 

 من الالئحة التنفيذية 157المادة 
قى موظف ُيسلللتد ى لسلللمال شلللمادته  ي التح يق  يمتنع  

 ن الحضلللللور    اإلدالء بما لديه من معلومات د ن  ذر 
 ".م اول ُيساءل تأديايا  

 الوقف عن العمل )حاالته ومدته( 
الللللللى انتملللللللاء التح يق يمو   قف الموظف  ن العملللللللى ق

  الت رف فيه
الوقف االحتياطي  يكون ب رار من السللللللهة المخت لللللة،  -

   رئيس هي ة النيابة اإلدارية حال اقتضلللللللللللاء م للللللللللللحة 
اشمر  ال يمو   3التح يق لذلك،  يكون الوقف هنا لمدة 

مده اال ب رار من المحكمة التأدياية المخت لللللللللللللللة  للمدة 
 التي تحددها

حاو  احتياطي لوقف الوجو ي ب وة ال انون  يكون ... م -
 ا  ...  يكون لمدة حبسه 

 من قانون الخدمة المدنية  63المادة 
لكى من السلللللللللللهة المخت للللللللللة  رئيس هي ة النيابة اإلدارية 
بحسلللب األحوال  ن يوقف الموظف  ن  مله احتياطي ا إذا 
اقتضت م لحة التح يق معه ذلك لمدة ال تزيد  لى ثالثة 
 شللللللللللللللمر،   ال يمو  ملد هلذه الملدة إال ب رار من المحكملة 

 التأدياية المخت ة للمدة التي تحددها، 

 ن الخدمة المدنيةمن قانو 64المادة 
 للى موظف يحبس احتيللاطيللا ا  تنفيللذ لحكا جنللائي يوقف 

  ن  مله ب وة ال انون مده حبسه. 
 اذا لا يكن من شللللللأن الحكا المنائى انماء خدمة الموظف 
يعرض امره  ند  ودته الي  مله  لس السلهة المخت ة 

 لت رير ما يتبع  ي شأن مس وليته التأدياية
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 عن العمل   ؟ كيف يصدر قرار الوقف
 الوقف االحتياطي 

تعرض جمة التح يق االمر  لي السلللهة المخت للة  -
بمذقرة تتضللللللمن مو للللللول التح يق  ماررات الوقف 
 مدته إذا اقتضللت م لللحة التح يق  ذلك  ال يمو  
 3طللللب  قف الموظف  ن  ملللله ملللده تزيلللد  ن 

 اشمر .
 الوقف بقوة القانون 

بوقف الموظف  ن  مله  يتعين إصلللدار السللللهة المخت لللة قرار ا
احتياطي ا بسللللللللللللللاب الحبس، حي  إن ال رار هو السللللللللللللللند التنفيذي 

 .المعول  ليه

 من قانون الخدمة المدنية  63المادة 
لكى من السلللللللللللهة المخت للللللللللة  رئيس هي ة النيابة اإلدارية 
بحسلللب األحوال  ن يوقف الموظف  ن  مله احتياطي ا إذا 

ال تزيد  لى ثالثة اقتضت م لحة التح يق معه ذلك لمدة 
  شمر, 

 من الالئحة التنفيذية  165المادة 
إذا اقتضلللت م للللحة التح يق  قف الموظف احتياطيا  ن 
العمى، يعرض األمر  لى السلللللللللللللللهة المخت للللللللللللللة بمذقرة 
تتضلللللللللمن مو لللللللللول التح يق  ماررات الوقف  مدته بما ال 
يمللا   ثالثللة  شللللللللللللللمر،  للإذا قررت  قفلله  ن العمللى يتعين 

الوقف  إرسللال صللورة منه إلى قى من رئيسلله  إ النه ب رار
 ."المباشر  إدارة الموارد البشرية

 من قانون الخدمة المدنية 64المادة 
 للى موظف يحبس احتيللاطيللا ا  تنفيللذ لحكا جنللائي يوقف 

  ن  مله ب وة ال انون مده حبسه. 
 اذا لا يكن من شللللللأن الحكا المنائى انماء خدمة الموظف 

الي  مله  لس السلهة المخت ة يعرض امره  ند  ودته 
 لت رير ما يتبع  ي شأن مس وليته التأدياية

 اثر الوقف عن العمل علي املستحقات املالية للموظف   
 اثر الوقف االحتياطي 

  .قف صرف ن ف  جره إبتداء  من تاريخ الوقف  
  اما الن لللللف االخر من اجره  يتا الات فيه من قاى

صللللللللللر ه ا   دم صللللللللللر ه، المحكمة التأدياية لت رير 
 باتبال االجراءات التالية

تعرض السلهة المخت ة االمر  ورا  لي  -1
 المحكمة التأدياية المخت ة

 من قانون الخدمة المدنية  63المادة 
 يترتب  لى  قف العامى  ن  مله  قف صرف ن ف 

  جره ابتداء  من تاريخ الوقف. 
 يمب  رض األمر  ور ا  لى المحكمة التأدياية المخت ة 
لت رير صرف     دم صرف المتب ي من  جره,  إذا لا 
يعرض األمر  ليما خالل  شرة  يام من تاريخ الوقف 

تبع  ي  جب صرف قامى  جره حتى ت رر المحكمة ما يُ 
  .شأنه

  لى المحكمة التأدياية  ن ُت در قرارها خالل  شرين 
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من تللاريخ  10 للاذا لا يتا العرض خالل  -2
الوقف  جب صللللللللللللللرف قامى االجر حتي 

 ت رر المحكمة ما يتبع  ي شأنه 
  لي المحكمة ان ت للللللللللللللدر قرارها خالل  -3

اليما  إذا لا  يوم من تاريخ ر ع االمر 20
ت لللللللللللللللدر المحكملة قرارهلا  ي خالل هلذه 

 المدة ي رف األجر قامال
 اثر الوقف بقوة القانون 

   يحرم من ن لللللللف اجره اذا قان الحبس احتياطيا ا
 تنفيذ لحكا جنائي غير نمائي

  يحرم من قللامللى اجره اذا قللان الحبس تنفيللذ لحكا 
 جنائي نمائي

يوم ا من تاريخ ر ع األمر إليما,  إذا لا ت در المحكمة 
 إذا برئ  قرارها  ي خالل هذه المدة ي رف األجر قامال .

الموظف    حف  التح يق معه    ُجو ي بمزاء اإلنذار    
 يام صرف إليه  الخ ا من األجر لمدة ال تما   خمسة

ما يكون قد   قف صر ه من  جره,  إذا ُجو ي بمزاء  شد 
ت رر السلهة التي  قعت المزاء ما ُيتبع  ي شأن األجر 
الموقوف صر ه,  إن ُجو ي بمزاء الف ى انتمت خدمته 
من تاريخ  قفه  ال يمو   ن يسترد منه  ي هذه الحالة ما 

 ساق  ن صرف له من  جر

 ن الخدمة المدنيةمن قانو 64المادة 
 يحرم من ن للللللللللف اجره اذا قان الحبس احتياطيا ا  تنفيذ 
لحكا جنللائي غير نمللائي،  يحرم من قللامللى اجره اذا قللان 

 الحبس تنفيذ لحكا جنائي نمائي

أو حفظ التحقيق معه أو  جمازاته جبزاء اإلنذار أو اخلصممم من األجر ملدة  ة املوظف قررت جهة التحقيق براءاذا 
 ما مصري ما اوقف من اجره  ال جتاوز مخسة أيام؟

إذا ُبرئ الموظف    ُحف  التح يق معللللللله    جو ى بمزاء 
رف  5إلنذار    الخ للللللللا من األجر لمدة ال تما     يام صللللللللُ
ا جو ى بمزاء إليه ما يكون قد ُ  قف صلللللللللللللر ه من  جره ،  إذ

 شللد ت رر السلللهة التى  قعت المزاء ما ُيتبع  ى شللأن األجر 
الموقوف صللللر ه ،  إن جو ى بمزاء الف للللى   إنتمت خدمته 
من تاريخ  قفه  ال يمو   ن ُيسللللللللللللللترد منه  ى هذه الحالة ما 

 ساق  ن ُصرف له من  جر . 
 يحرم من ن للللللللللللللف اجره اذا قلان الحبس احتيلاطيلا ا  تنفيللذ 

ي غير نمللللائي،  يحرم من قللللامللللى اجره اذا قللللان لحكا جنللللائ
الحبس تنفيذ لحكا جنائي نمائي  ال يسلللترد  ي  جر حتى  لو 

 ح ى  لى الاراءة  ي حالة الحبس االحتياطي.

 من قانون الخدمة المدنية  63المادة 
 للإذا برئ الموظف    حف  التح يق معلله    ُجو ي بمزاء 
اإلنذار    الخ لللللللا من األجر لمدة ال تما   خمسلللللللة  يام 
صللرف إليه ما يكون قد   قف صللر ه من  جره,  إذا ُجو ي 
بمزاء  شلللللللللد ت رر السللللللللللهة التي  قعت المزاء ما ُيتبع  ي 
شلللللللأن األجر الموقوف صلللللللر ه,  إن ُجو ي بمزاء الف لللللللى 

ته من تاريخ  قفه  ال يمو   ن يسللللللللترد منه  ي انتمت خدم
 هذه الحالة ما ساق  ن صرف له من  جر. 

 من قانون الخدمة المدنية 64المادة 
 يحرم من ن للللللللللف اجره اذا قان الحبس احتياطيا ا  تنفيذ 
لحكا جنللائي غير نمللائي،  يحرم من قللامللى اجره اذا قللان 

 الحبس تنفيذ لحكا جنائي نمائي
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ا حلكم جنائي نهائي من مدة خدمة املوظف؟ 
ً
 هل تستنزل مدة احلبس تنفيذ

 .20/10/2020رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 
 ال تستنزل مدة الحبس تنفيذ ا لحكا جنائي نمائي من مدة خدمة الموظف  تعتار خدمته مت لة.

 اثر الوقف عن العمل علي الرتقية 
ال تمو  ترقيللللة الموظف الُمحللللال إلى المحللللا مللللة  -

 ن العمللى مللدة  التللأديايللة    المنللائيللة    الموقوف
 اإلحالة    الوقف

  .  ي هذه الحالة تحمز  ظيفة للموظف -
 إذا ُبرئ الموظف الُمحال    قضللللللللللللللي بحكا نمائي  -

ال تزيد  بمعاقاته باإلنذار    الخ ا من األجر لمدة
ا تبلار ا من التلاريخ   لى  شللللللللللللللرة  يلام  جلب ترقيتله
لترقيلللة لو لا ُيحلللى إلى اللللذي قلللانلللت سللللللللللللللتتا فيللله ا

 ُيمنح  جر الوظيفة المرقى إليما من هذا  المحا مة
 .التاريخ

  ي جميع األحوال, ال يمو  تأخير ترقية الموظف  -
 ".لمدة تزيد  لى سنتين

 من قانون الخدمة المدنية   65المادة 
المحا مة التأدياية    ال تمو  ترقية الموظف الُمحال إلى 

المنللائيللة    الموقوف  ن العمللى مللدة اإلحللالللة    الوقف, 
  .  ي هذه الحالة تحمز  ظيفة للموظف

 إذا ُبرئ الموظف الُمحال    قضلللللللي بحكا نمائي بمعاقاته 
 باإلنذار    الخ ا من األجر لمدة

ال تزيد  لى  شللللللللللللللرة  يام  جب ترقيته ا تبار ا من التاريخ 
تتا فيه الترقية لو لا ُيحى إلى المحا مة, الذي قانت سلللللللللللللل

 . ُيمنح  جر الوظيفة المرقى إليما من هذا التاريخ
  ي جميع األحوال, ال يمو  تللأخير ترقيللة الموظف لمللدة 

 ".تزيد  لى سنتين

 مىت يبدأ التحقيق وما هو احلد األقصى ملدته ؟
 من الالئحة التنفيذية  160المادة 

  .تاريخ إحالة الموظف إلى التح يق  تنتمي بإ داد الت رير النمائي  ن نتائج التح يقتاد   ترة التح يق من 
  ال يمو   ن تتما    ترة التح يق ثالثة  شمر،  يمو  مدها لفترة  خرى بموا  ة السلهة المخت ة " .

 اإلنتهاء من التحقيق ؟
 من الالئحة التنفيذية  161المادة 

انتمائه مذقرة بنتيمة التح يق فيما هو منسللوب إلى الموظف  تعرض  لى السلللهة المخت للة بالت للرف تعد جمة التح يق بعد 
 ".لحف ه    توقيع المزاء المناسب

 ما هي انواع اجلزاءات التي جيوز توقيعها على العاملني 
 جزاءات يتا توقيعما  لى الموظفين من شاغلى الوظائف القيادي -
 جزاءات توقع  لى الموظفين من غير شاغلى الوظائف القيادية  -
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 اجلزاءات الىت جيوز توقيعها على املوظفني من غري شاغلي الوظائف القيادية  
 من قانون الخدمة المدنية  61المادة  

 :المزاءات التي يمو  توقيعما  لى الموظف هي
 اإلنذار . .1
 يوم  ى السنة . 60الخ ا من األجر لمدة    مدد ال تما    .2
  شمر مع صرف ن ف األجر الكامى .  6الوقف  ن العمى لمدة ال تما    .3
 تأجيى الترقية  ند إستح اقما لمدة ال تزيد  لى سنتين . .4
 الخف  إلى  ظيفة  ى المستوى األدنى مباشرة  .5
 ى الترقية الخف  إلى  ظيفة  ى المستوى األدنى مباشرة مع خف  األجر إلى ال در الذى قان  ليه قا .6
 اإلحالة إلى المعاش . .7
 الف ى من الخدمة .8

 اجلزاءات الىت جيوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية  
 من قانون الخدمة المدنية  61المادة 

  ما المزاءات التى يمو  توقيعما  لى شاغلى الوظائف القيادية هى :
 التنايه  .1
 اللوم . .2
 اإلحالة إلى المعاش .3
 .الف ى من الخدمة  .4

 التصرف يف التحقيق وتقرير اجلزاء 
للرؤساء المباشرين الذين تحددها السلهة المخت ة   .1

 ى  ى حد د إخت اصه ، حف  التح يق    توقيع 
 20جزاء اإلنذار    الخ ا من األجر بما ال يما   

  يام  ى المرة الواحدة . 3يوما  ى السنة  ال يزيد  ن 
لشاغلى الوظائف القيادية  اإلدارة اإلشرافية قى  ى  .2

حد د إخت اصة ، حف  التح يق    توقيع جزاء اإلنذار 
يوما  ى  40   الخ ا من األجر ، بما ال يما   

 يوم  ى المرة الواحدة  15السنة  ال يزيد  لى 
للسلهة المخت ة حف  التح يق    توقيع  ى من  .3

 المزاءات األتيه: 
 ر .اإلنذا –  

 من قانون الخدمة المدنية  62المادة 
يكون االخت للللللللللللا  بالت للللللللللللرف  ي التح يق  لى النحو 

  :اآلتي
للرؤسللللللللللللاء المباشللللللللللللرين الذين ُتحددها السلللللللللللللهة  -1

المخت لللللللللللة قى  ي حد د اخت لللللللللللاصللللللللللله, حف  
التح يق    توقيع جزاء اإلنذار    الخ للللللللللللللا من 

ال يما    شلللرين يوم ا  ي السلللنة  ال األجر, بما 
  .يزيد  لى ثالثة  يام  ي المرة الواحدة

لشللللاغلي الوظائف القيادية  اإلدارة اإلشللللرافية قى  -2
 ي حد د اخت للللللللاصلللللللله, حف  التح يق    توقيع 
جزاء اإلنذار    الخ ا من األجر, بما ال يما   
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يوم  60الخ ا من األجر لمدة    مدد ال تما    –ب 
  ى السنة .

 شمر مع   6الوقف  ن العمى لمدة ال تما    –ج 
 صرف ن ف األجر الكامى .

تأجيى الترقية  ند إستح اقما لمدة ال تزيد  لى  –د 
 سنتين .
 الخف  إلى  ظيفة  ى المستوى األدنى مباشرة . –هل 

توقيعما  لى شاغلى الوظائف   ما المزاءات التى يمو 
 القيادية هى :

 التنايه . –  
 اللوم . –ب 

للمحكمة التأدياية المخت ة توقيع  ى من المزاءات  .4
 المن و   ليما  ى هذا ال انون . 

 تكون الممة المنتدب    الُمعار إليما الموظف هى 
المخت ة بالتح يق معه  تأديبه طب ا ألحكام هذا 

ات التى يرتكاما خالل  ترة الندب    ال انون  ن المخالف
 اإل ارة . 

 ر عين يوم ا  ي السنة  ال يزيد  لى خمسة  شر 
  .لمرة الواحدةيوم ا  ي ا

للسلهة المخت ة حف  التح يق    توقيع  ي من  -3
ن 1المزاءات المن لللللللللو   ليما  ي الانود من )

ن من 61ن من الف رة األ لى من الملللادة )5إلى )
ن من الف رة ال لللانيلللة 2, 1هلللذا ال لللانون  الانلللدين )

  .من ذات المادة
للمحكمللللة التللللأديايللللة المخت لللللللللللللللللة توقيع  ي من  -4

 . ليما  ي هذا ال انون  المزاءات المن و 

 اعالن املوظف بقرار اجلزاء 
 من الالئحة التنفيذية  163المادة 

 يعلن الموظف قتابة ب رار المزاء الموقع  ليه  اسبابه  ذلك خالل سبعة ايام  مى من تاريخ صد ره. 

 هل جيوز للموظف االمتناع عن استالم االعالن 
نعا يمو    ى هذه الحالة يتأشللللللللر  ليه بذلك  يكتفى بنشللللللللر 

 قرار المزاء  ى لوحة اال النات . 
 من الالئحة التنفيذية  163المادة 

الموظف  ن تسلللللللللللللللا اال الن  التوقيع  لى   لللللاذا امتنع
صورته ، يتأشر  ليه بذلك ،   ى هذه الحالة يكتفى بنشر 

 قرار المزاء  ى لوحة اال النات .

 تنفيذ اجلزاء 

 من الالئحة التنفيذية  163المادة 
 ينفذ جزاء الخ لللا من االجر الوظيفى المسلللتحق للموظف ا تبارا  من  جر الشلللمر التالى إل النه ب رار المزاء الموقع  ليه    

 نشره ،  ذلك  ى الحد د المائزة قانونا  . 
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 االحالة ايل احملاكمة التأديبية واجلنائية 
يحلللال الموظف  للمحلللا ملللة التلللأديايلللة من تلللاريخ ايلللدال قرار 

 االحالة قلا قتاب المحكمة التأدياية 
 يعتار محللاال للمحللا مللة المنللائيللة من تللاريخ صللللللللللللللللد ر امر 
االحالة من قا لللي التح يق ا  تكليف المتما بالحضلللور امام 
المحكمة المخت للللللللة من قاى النيابة العامة ا  المد ى بالحق 

 المدني

 من الالئحة التنفيذية  166ة الماد
يعتار محللللاال للمحللللا مللللة التللللأديايللللة من تللللاريخ ايللللدال قرار 

 االحالة قلا قتاب المحكمة التأدياية 
 يعتار محاال للمحا مة المنائية من تاريخ صللللللللللللللد ر امر 
االحالة من قا للللللللي التح يق ا  تكليف المتما بالحضللللللللور 
امام المحكمة المخت لللللة من قاى النيابة العامة ا  المد ى 

 بالحق المدني 

 اثر االحالة للمحاكمة التأديبية او اجلنائية 
  ال تمو  ترقيللللة الموظف الُمحللللال إلى المحللللا مللللة

التللأديايللة    المنللائيللة    الموقوف  ن العمللى مللدة 
اإلحللالللة    الوقف,   ي هللذه الحللالللة تحمز  ظيفللة 

  .للموظف
  إذا ُبرئ الموظف الُمحال    قضللللللللللللللي بحكا نمائي 

بمعاقاته باإلنذار    الخ ا من األجر لمدة ال تزيد 
 لى  شللللللللللللللرة  يلام  جلب ترقيتله ا تبلار ا من التلاريخ 

الترقيلللة لو لا ُيحلللى إلى اللللذي قلللانلللت سللللللللللللللتتا فيللله 
المحا مة,  ُيمنح  جر الوظيفة المرقى إليما من هذا 

 .التاريخ
  ي جميع األحوال, ال يمو  تأخير ترقية الموظف  

 لمدة تزيد  لى سنتين

 من قانون الخدمة المدنية   65المادة 
ال تمو  ترقية الموظف الُمحال إلى المحا مة التأدياية    

 ن العمللى مللدة اإلحللالللة    الوقف,  المنللائيللة    الموقوف
  .  ي هذه الحالة تحمز  ظيفة للموظف

 إذا ُبرئ الموظف الُمحال    قضلللللللي بحكا نمائي بمعاقاته 
 باإلنذار    الخ ا من األجر لمدة

ال تزيد  لى  شللللللللللللللرة  يام  جب ترقيته ا تبار ا من التاريخ 
الذي قانت سللللللللللللللتتا فيه الترقية لو لا ُيحى إلى المحا مة, 

 . ُيمنح  جر الوظيفة المرقى إليما من هذا التاريخ
  ي جميع األحوال, ال يمو  تللأخير ترقيللة الموظف لمللدة 

 ".تزيد  لى سنتين

 هل مينع إنتهاء خدمة املوظف من حماكمته تأديبيا ؟
 من قانون الخدمة المدنية   66المادة 

الو اة من محا مته تأدياي ا إذا قان قد ُبدئ  ي التح يق قاى انتماء ال يمنع انتماء خدمة الموظف ألي سلللاب من األسلللباب  دا 
 .." .مدة خدمته

دئ فى التحقيق معه قبل إنتهاء خدمته ؟
ُ
 هل جيوز حماكمة املوظف تأديبيا ولو مل يكن قد ب

 من قانون الخدمة المدنية   66المادة 
ح وق الخزانة العامة للد لة إقامة الد وى التأدياية  لو لا يكن قد ....  يمو   ي المخالفات التي يترتب  ليما  يال حق من 

  .بدئ  ي التح يق قاى انتماء الخدمة  ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتمائما
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 يمو   ن يوقع  لى من انتمت خدمته غرامة ال تما    شلللللللرة   لللللللعاف  جره الوظيفي الذي قان يت ا لللللللاه  ي الشلللللللمر  ند 
لللك مع  للدم اإلخالل بللالع و للات المنللائيللة  التزاملله برد قيمللة الحق,  اسللللللللللللللت نللاء  من  حكللام قللانون التللأمين انتمللاء الخللدمللة,  ذ

االجتما ي المشلللللللللار إليه, تسلللللللللتو ى الغرامة المشلللللللللار إليما بالف رة السلللللللللاب ة من المعاش بما ال يما   ر عه,    بهريق الحمز 
 ".اإلداري 

 ؟ وما هي شروط االعفاء هل جيوز اعفاء املوظف من اجلزاء التأديبي 
ال يعفى الموظف من المزاء اسلتنادا  إلى  مر صلادر إليه من 

 رئيسه إال إذا : 
ثاللت  ن ارتكللاب المخللالفللة قللان تنفيللذا  ألمر مكتوب  -

بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغا من تنايمه 
  تابة  إلى المخالفة، 

   ي هذه الحالة تكون المس ولية  لى ُم در األمر -
  . حده

  ال يسأل الموظف مدنيا  إال  ن خه ه الشخ ي -

 من قانون الخدمة المدنية  58المادة 
 ال يعفى الموظف من المزاء استنادا  إلى  مر صادر إليه 
من رئيسه إال إذا ثات  ن ارتكاب المخالفة قان تنفيذا  

ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغا من 
لى المخالفة،   ي هذه الحالة تكون تنايمه قتابة  إ

  .المس ولية  لى ُم در األمر  حده
  ال يسأل الموظف مدنيا  إال  ن خه ه الشخ ي

 التأديبية حمو اجلزاءات 
 من قانون الخدمة المدنية   67المادة  

 :تمحى المزاءات التأدياية التي توقع  لى الموظف بان ضاء الفترات اآلتية
  .اإلنذار  التنايه  الخ ا من األجر مدة ال تزيد  لى خمسة  يامسنة  ي حالة  -1
ا -2   .سنتان  ي حالة اللوم  الخ ا من األجر مدة تزيد  لى خمسة  يام  حتى خمسة  شر يوم 
ا -3   .ثالث سنوات  ي حالة الخ ا من األجر مدة تزيد  لى خمسة  شر يوم ا  حتى ثالثين يوم 
  .األخرى  دا جزاءي الف ى  اإلحالة إلى المعاش ر ع سنوات بالنسبة إلى المزاءات  -4

 " . تحسب  ترات المحو ا تبار ا من تاريخ توقيع المزاء...

 ما األثار املرتتبة على حمو اجلزاء ؟
 من قانون الخدمة المدنية   67المادة 

....  يترتب  لى محو المزاء ا تباره قأن لا يكن بالنسبة للمست اى  ال يؤثر  لى الح وق  التعويضات التي ترتات نتيمة  
  .له

  تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات المحو ".
 من الالئحة التنفيذية  167المادة 

ن من ال انون  ذلك ب رار 67المن لو   ليما  ي المادة )تمحى المزاءات التأدياية التي توقع  لى الموظف بان ضلاء الفترات 
 ".من السلهة المخت ة بناء  لى  رض إدارة الموارد البشرية د ن الحاجة إلى ت ديا طلب من الموظف
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 هل بعد حمو اجلزاء جيوز وضعه يف بيان احلالة للموظف؟ 
 .1/8/2018رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 

ا ألحكام ال انون  ي بيان الحالة الوظيفية للموظف حي   ال يمو  إدراج المزاءات التي  قعت  لى الموظف  تا محوها     
 يترتب  لى محو المزاء ا تباره قأن لا يكن بالنسبة للمست اى.

 هل جيوز رد املبالغ املستقطعة من املوظف املوقع عليه جزاء مت سحبه بعد فحص التظلم؟ 
 .24/12/2020رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 

 ي  يتعين رد المبالغ التي است هعت من الموظف م ابى توقيع جزاء طالما  نه ت لا منه  تا قاول الت لا  سحب هذا المزاء
 الموا يد الم ررة قانون ا.

 مىت تسقط الدعوى التأديبية فى حق املوظف املوجود باخلدمة ؟
نوات من تاريخ إرتكاب بمضى ثالث ستس    -

 المخالفة 
 تن هع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التح يق  -

   اإلتمام    المحا مة ،  تسرى المدة من جديد 
 ءمن آخر إجراإبتداء 

المتممون  إن إن هال المدة بالنسبة   إذا تعدد -
ألحدها يترتب  ليه إن ها ما بالنسبة للباقين  لو 

 خذت  دها إجراءات قاطعة للمدة .لا تكن قد إت
 مع ذلك إذا شكى الفعى جريمة جنائية ،  ال تس    -

 الد وى التأدياية إال بس وط الد وى المنائية . 
 

 من قانون الخدمة المدنية   68المادة 
   الد وى التأدياية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة تس

  .بمضي ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة
 تن هع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التح يق    
االتمام    المحا مة,  تسري المدة من جديد ابتداء  من 

  .آخر إجراء
ألحدها  إذا تعدد المتممون  إن ان هال المدة بالنسبة 

يترتب  ليه ان ها ما بالنسبة للباقين  لو لا تكن قد 
  .اتخذت  دها إجراءات قاطعة للمدة

 مع ذلك إذا شكى الفعى جريمة جنائية,  ال تس   الد وى 
 ".التأدياية إال بس وط الد وى المنائية

قعع على املوظف 
ُ
قبل العمل بأحكام قانون ما هى القواعد الواجبة السممريان على اجلزاءات التأديبية الىت و

 اخلدمة املدنية ؟
 من الالئحة التنفيذية  195المادة 

تسللللللللللللللري  لى المزاءات التلأديايلة التي  قعلت  لى الموظف قالى العملى بأحكلام ال لانون ال وا د الم ررة ب لانون ن لام العلاملين 
 ". 1978لسنة  47المدنيين بالد لة ال ادر بال انون رقا 
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ىكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدار  

 

وفى إطار قانون الخدمة المدنية ......  9101فى ضوء رؤية مصر   

 

، تم إعادة صياغة مدونة 9102اتيجيات منذ عام ر"فى ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات واست

ة، سلوك واخالقيات الخدمة العامة للتأكيد على القيم التى يجب مراعاتها فى الجهاز اإلدارى للدول

 وحقوق وواجبات الموظف العام واإلجراءات التنظيمية الالزمة إلقرارها 
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 مقدمةال
يسترشد التى  كأحد مداخل تطوير اإلدارة العامةأخالقيات الوظيفة العامة سلوك ويأتي االهتمام بمواثيق 

. مما يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق األخالقي داخل الجهاز اإلداري للدولة موظفو العموم؛بها 

كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته  ىكومي يتوقف على الموظف العام ومدالنجاح الحقيقي للجهاز الحف

ددت وتزايدت مطالبهم في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تع

 . واحتياجاتهم

 التالية: نصوص والمواد القانونيةوعة الويتمثل اإلطار المرجعى للمدونة فى مجم

 ( من الدستور 812المادة ) على "تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة نصت

 العامة والحفاظ على المال العام"، 

 ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2المادة ) تسعى كل دولة طرف إلى أن نصت على "

ء تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل األدا

 الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية "، 

 رؤية ينص على  محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية التنمية المستدامة :

وكذلك سياسات تنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته العمل على  8202مصر 

 لجهاز اإلداري للدولة"، "تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين با

 ( من قانون الخدمة المدنية رقم 75المادة )على أنه "يتعين على الموظف نصت  8212لسنة  21

 االلتزام بـ ...... ومدونات السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية..."، 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 141المادة ) وظف( على أنه "يتعين عليه )المنصت

 على األخص ما يأتي: االلتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية".

  8211/8288استراتيجية مكافحة الفساد 

  8215االستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة 

 يما يلى:ف  -من الناحية التنظيمية –تمثل اإلطار المرجعى للمدونة ي

 لإلدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى المعهد القومىب "مركز الحوكمة"قيام 

 بما يلى:

 مقارن لمدونات السلوك اإلقليمية والدولية فى كال القطاعين العام والخاصالمسح ال. 

  من ورش العمل المتتابعة وذلك تفعيال آلليات الحوكمة فى صياغة وتطوير  اتمجموعتنظيم

المدونة. شملت ورش العمل تجميعا آلراء المجتمع األكاديمى، ومجتمع منظمات المجتمع المدنى 

واإلعالم ومجتمع قطاع األعمال، ومجتمع الرؤساء التنفيذيين والمحليين، إضافة إلى مجتمع 

 الجهات الرقابية. 
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 رؤية وأهداف المدونة  أوالً:

 الرؤية:

تنميط الجهاز اإلدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك األخالقى للموظف العام، وبما  

 فى تحسين إدارة موارد الدولة واالستجابة لتطلعات المواطن. 0202رؤية مصر يحقق  

 األهداف:

 من قبل كافة العاملين فى الجهاز اإلدارى للدولة.تحديد إطار قيمى مشترك ومتفق عليه  -1 

 توحيد معايير المحاسبة والمساءلة.  -8

 تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفى العالقة؛ جهة العمل والموظف العام. -0

رؤية  –الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى رضاء المواطن  -4

 .8202مصر 

 

 الرئيسة ومؤشرات األداء للمدونة اإلطار القيمي: ثانيًا
 

 أ. اإلطار القيمى 

 :أساسية هي قيمأخالقيات الوظيفة العامة على خمسة مدونة سلوك وعتمد ت

ً للقوانين واألنظمة واللوائح  احترام القانون: وذلك باالمتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا

  ء.ون تأخير أو إبطاوالتعليمات الصادرة بموجبها، وتطبيق أحكام القضاء د

وهي التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف، وتقديم الخدمات  الحيادية:

  .ياسية أو دينية أو عرقيةسمعتقدات دون تمييز وفقا لوإسداء النصيحة لهم  ،واءعلى حد سللمواطنين 

وهي التجرد وبراءة السلوك البشرى من أية أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين  النزاهة:

  .عمالً على تعزيز المصلحة العامة للمجتمعمكانة جهة العمل وحفاظاً على 

وأن يتجنب دون تسويف أو تعقيد، لتزام الموظف العام بأداء واجباته بكل جد واجتهاد  إ ىوه الفعالية:

 أو الالمباالة بمصالح المواطنين.السلوك الذي ينم عن اإلهمال 

 كافةفي استخدام  الترشيدعلى  حرصالالعام، أو إساءة استعماله، و بعدم تبديد المالاإللتزام   :الكفاءة

، بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات من أدوات أو أجهزة أو مرافق عامة جهة العملأشكال موارد 

 تقديم الخدمة. جودةواإليرادات العامة دون التأثير على 
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بمعايير مرتفعة من األداء سواء فى شكل الخدمة المقدمة أو طريقة التعامل مع اإللتزام   :جودةال

المواطنين أو أسلوب التعامل مع الرؤساء والزمالء فى العمل، واإللتزام بالشفافية التامة فى توفير 

  رشاد المواطنين.فى إالمعلومات سواء داخل العمل أو 

ص على نحو يعلى من قيمة الرقابة الذاتية على األداءعما أداء العمل بجد وإخال: االحترافية/ المهنية

 دونها من أنواع الرقابة الخارجية.

       KPI’sب. مؤشرات األداء الرئيسة

 من قبل المواطنين / العاملين نسبة الشكاوى المبلغ عنها -1

 نسبة االنحرافات فى السلوك الوظيفى -8

 لها الموظف العام متوسط عدد التحقيقات القانونية التى خضع -0

 نسبة انتاجية العامل -4

 نسبة الهدر فى موارد جهة العمل -7

 عدد الساعات الالزمة إلتمام تقديم الخدماتمتوسط  -2

 عدد الخدمات التى يتم استيفائها للمواطن من أول مرةمتوسط  -5

 نسبة رضاء المواطن -2

 

 نطاق سريان المدونة: ثالثًا

 

الوظيفي على: الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات  تطبق قواعد مدونة السلوك

العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، وتعتبر هذه المدونة هي الشريعة العامة لمدونات السلوك 

ل الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات اإلدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة ك

 مهنة على حده.

 

 : اإلطار الموضوعى للمدونةرابعًا

 

  هى كما يلى:  –أربعة أقسام رئيسة  ينقسم اإلطار الموضوعى للمدونة من
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 لجهاز اإلدارى للدولةمن اتعهدات عامة القسم األول: 

 احترام القانون وحقوق اإلنسان -1

 المساواة وعدم التحيزاإلتاحة فى الحصول على الخدمات العامة إعماالً لمبدأ  -8

سواء بالنسبة ألساليب وإجراءات الحصول على الخدمة أو فى القرارات  - اإلتاحة المعلوماتية  -0

، وأن يتم ذلك من خالل قنوات تواصل مستمرة تتسم الخاصة بمستخدمى الخدمة ومبررات القرار

 .بالسالسة واليسر

 ستمر والتكيف الحتياجات المواطنين.بشكل يخضع للتقييم الم –كفاءة وجودة الخدمات  -4

باستخدام األساليب التكنولوجية وغير التكنولوجية على نحو يضمن التيسير على  -التطوير المستمر -7

 المواطنين. 

 على نحو يضمن التميز واإلبداع وتفعيل الرقابة الذاتية فى األداء.  –االحترافية  -2

 

 

 تجاه الموظفالعمل جهة لتزامات إالقسم الثانى: 

 

 : تلتزم جهة العمل بما يلى

 المنصوص عليها بالمدونةتعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي  .1

لبات األساسية لهم واحتياجاتهم تهيئة ظروف عمل أمنة وعادلة وصحية للموظفين، تلبى المتط .8

 هدافهم الشخصية والعملية.وأ

لحل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها اثناء أدائهم  وإبداء الرأىتشجيع الموظفين على التواصل  .0

 لوجباتهم الوظيفية.

تهم أو أو تدريبهم أو مكافأ و ترقيتهمأيار أو تعيين الموظفين اختـ: اتخاذ اإلجراءات ذات العالقة ب .4

بمنأى تقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو بأي من األمور المتعلقة بأعمالهم، بشفافية ونزاهة و

عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أي تمييز مبنى على النوع 

االجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين، وبإتباع أسس االستحقاق والجدارة والتنافسية، والتقيد التام 

 بالصالحيات وإجراءات العمل المعتمدة.

تام، مع توفير كافة المعلومات التى  بوضوحياته وما يتوقع منه من إنجاز مهام الموظف ومسؤول تحديد .7

 .تمكنه من أداء تلك المهام

مساره الوظيفي وفقا لنظام الخدمة فى فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدمه  توفير .2

 المدنية.

 لمدونة.حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق احكام هذه ا ضمان .5



8 | P a g e   9102مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة  
 

لتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أتخذ بحقه وفقا ألحكام قانون الخدمة فى االموظف  حق ضمان .2

 المدنية.

معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية اإلداريةة بمةا فةي ذلةك مةن عدالةة مةنح األجةر بتقاضةي  .1

 القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.

 للموظف الحق فى الحصول على األجر المقرر لوظيفته.  .12

يحةق للموظةةف الحصةةول علةةى تعةةوي  عةةادل عةن االختراعةةات والمصةةنفات التةةى يبتكرهةةا أثنةةاء تأديةةة  .11

 وظيفته أو بسببها. 

 للموظف الحق فى التظلم من تقرير تقويم أدائه السنوى.  .18

دخل الميةول الشخصةية أو اإلكةراه علةى االبتعةاد عةن التعسةف فةي معاملةة المةوظفين و البعةد بهةم عةن تة .10

 المواالة ألغراض شخصية أو سياسية.

حماية الموظفين من التعرض لإليذاء بسةبب إدالئهةم بمعلومةات بشةكل قةانوني  وهةو مةا يتعةارض  مةع   .14

 القوانين والقواعد و النظم.

 والتى تتمثل فيما يلى: –قواعد السالمة المهنية توفير كافة   .17

  ن يتعرض لها بسبب العمل، أكافة األخطار التي يمكن  واضحن يعلم بشكل أللموظف الحق في

 خطار.ى التدريب المالئم لتفادي هذه األوالحصول عل

  للموظف حق الحصول على مختلف معدات وتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من

ي تكلفة أدون ية خدمات ومتطلبات صحية ووقائية ذات صلة بالحماية أخطار، والتعرض لأل

 .عليه مالية

  حق الموظف في ابالغ السلطات العليا إذا الحظ وجود قصور في إجراءات الصحة والسالمة

 والمهنية المتبعة في مكان عمله.

 

 لتزامات الموظف العامإ: لثالقسم الثا

 

  المعمول الوالء واالخالص لجمهورية مصر العربية وقيادتها واحترام الدستور والقانون واالنظمة

 بها:

على جميع الموظفين في الجهات الحكومية اإلخالص لوطنهم جمهورية مصر العربية وقيادتها والتقيد 

واألنظمة المعمول بها في تطبيق القانون والتشريعات وبقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام 

 الدولة.
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 الخدمة:جودة تقديم االلتزام ب 

بكل  بنفسهالموضحة ببطاقة الوصف الوظيفى الموظف العام أن يؤدي واجباته الوظيفية  علىيجب  -1

 المناسب.  وأن يحسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحه في الوقت أمانة وإجتهاد،

 مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة لهم.يجب  -8

بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة بهدف كسب رضاهم عن مستوى الخدمات  الجمهورخدمة اإللتزام ب -0

 .المقدمة لهم 

للعمالء والتقيد بأعلى درجات المهنية والحيادية وعدم اإلساءة إليهم  الخدمةعدم التمييز في تقديم يجب  -4

ب األصل شكال التمييز وخاصة بسبأنع كل مواستغاللهم لمنفعة شخصية بسبب الخدمات المقدمة، و

 والجنس والدين وغيرها.

وإتباع اإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب  ،الرسمية العمل بأوقات التقيد -7

عن العمل أو التأخير عن العمل، وتكريس أوقات العمل الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته وعدم القيام 

 الرسمية.بأي نشاط ال يتعلق بواجباته 

توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقا  -2

للتشريعات المطبقة، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة ألي سبب من األسباب طالما توافرت 

 الشروط.

باألفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقا التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة  -5

 شخصية. للقوانين واألنظمة المعمول بها، وعدم استغالل هذه المعلومات لغايات

 :عدم ممارسة نشاط سياسي 

 .العمل، أو خارجها بصفته الرسميةداخل جهة السياسية  اآلراءتمثيل أو التعبير عن ال يجوز  .1

على أداء الواجبات  ة الموظفلمواطن في قدرياسية يمكن أن تقوض ثقة اال يجوز القيام بأنشطة س .8

 الرسمية بطريقة مناسبة

 -ذكر أو تأكيد أو عدم تأكيد  ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل، واليجوزيجوزال  .0

أو مع المواطنين  العالقةفي سواء في حزب سياسي معين  العضوية -غير مباشرمباشر أو بشكل 

 . ةوالكيانات القانونيزمالء العمل أ

 او مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو الدعاية أو الترويج لها. بجمع تبرعاتعدم القيام  .4
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  الخاصة:السلوك في الحياة 

تجنب األعمال أو األنشطة التي تتعارض مع القواعد القانونية أو األخالقية والتي يمكن أن تكون سببا  .1

  .البتزازهم الشخصي المتعلق بأداء الواجبات الرسمية

أو تشهير أو إفشاء أسرار جهة العمل؛ األمر الذى قد يقلل من ثقة تجنب األعمال التى تمثل إساءة إلى  .8

 .المواطن فى أجهزة الدولة

تجنب اإلساءة بالقول أو الفعل إلى رموز الدولة أو قياداتها، وكذا اإلساءة إلى رموز وقيادات جهة  .0

 العمل. 

 

 (3062بشأن تعارض المصالح لعام  601)قانون  :تضارب المصالح 

نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقي  ةوالقيام بأيأعن مزاولة أية أعمال  الموظف يمتنع -1

تصل كل ما يوبين مسئولياته الوظيفية  أو  ،ومحتمل بين مصالحه الشخصية من جهةأأو ظاهري 

 بأعمال وظيفته من جهة أخرى.

رد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى االمتناع عن القيام بأي نشاط ال يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتج -8

معاملة مميزة ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعامالتهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته 

 أو يعرض عالقتها مع الجمهور للخطر.

إعالم الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعامالته مع  -0

أو تعرض الموظف إلى  ،شأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامةأو إذا ن جهة العمل،

ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع 

 إيضاح طبيعة العالقة وكيفية التضارب.

أو أي شيء ذي  عدم  استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية -4

 قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.

عدم استغالل أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في  -7

اإلدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو لإلساءة إلى 

 الغير.

شتراك في عملية جمع ا للقوانين في حالة الرغبة في اإلالموافقات الالزمة وفقيجب الحصول على  -2

 التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.

تفادى إقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو  -5

 قرارات إدارته .
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األلقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدى الى ازدواج المسميات التأكيد على عدم استخدام  -2

 الوظيفية.

أو عملة الحكومي  هيحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفت -1

 لتحقيق منفعة خاصة.

أو إذا  ب رسميةعلى الموظف اإلقرار بملكية الدولة لالختراعات والمصنفات التى يبتكرها نتيجة تجار -12

كان االختراع أو المصنف يدخل فى نطاق مهام وظيفته، بحيث ال يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة 

 ذاتية.

خالل مدة أجازته بغير ترخيص من  -بأجر أو بدون أجر –ال يجوز للموظف أن يؤدى عمال للغير  -11

 جهة العمل.

منعاً  الدرجة األولى فى ذات الوحدةمن موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه ال عمل حظر -18

. وفى حالة حدوث ذلك، داخل الوحدة التنظيميةتضارب مصالح لتضارب المصالح وما قد ينشأ من 

 وجب على الموظف اإلفصاح وإبالغ اإلدارة األعلى.

 

 :التعامل مع أجهزة االعالم والنشر والصحافة ووسائل التواصل االجتماعي 

 التعامل مع أجهزة األعالم والنشر والصحافة /أوالً 

أو  هدالء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفتوعدم نشر أو اإل ،المحافظة على أسرار العمل -1

إال  الي أجهزة اإلعالم ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخري هبسياسات واستراتيجيات جهة عمل

 تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذة األجهزة. بموجب

 

 وسائل التواصل االجتماعي:نترنت واإلالتعامل مع  /ثانيًا

بمعنى أنه يجب على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل اإلجتماعي تمثل أصحابها فقط،  -1

ن يحرص على أال ينشر على أالموظف أال يعبر عن أرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية؛ و

وفى حالة التعبير  .إليها ىالتي ينتم جهة العملموقف  -أو يدعى أنه يمثل –مثل يما المواقع الشخصية 

ن ما يقوم به من أيجب عليه عرض بيان واضح ألخالء المسئولية يوضح عن رأى أو اتجاه معين 

 ئه الشخصية وال صله للجهة الحكومية به.أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع انما يمثل أرا

يحظر على الموظف إبداء رأى سلبى أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصى؛  -8

 فالشكاوى لها طرقها القانونية التى ينبغى اتباعها فى إطار مؤسسى. 
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 يخص فيما ال – يراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوي الموضوعية -0

داب العامة والنظام العام والقوانين لتزام والمحافظة على اآلضرورة اإلمع   -أموره فى جهة العمل

 السارية في هذا الشأن.

وعدم كتابة الرسائل  ،ن يتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي بلباقة وموضوعيةأيجب على الموظف  -4

والمسئولين فيها أو إلى أ هأو نشر المقاالت المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلي جهة عمل

وفي جميع االحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئولية  .أو أية جهة خاصة أخري ،الحكومة بشكل عام

مية التي ينتمي اليها أو ضمان عدم اإلضرار على مواقع التواصل االجتماعي بسمعة الجهة الحكو

 شخوصها.أو  ،سمعة الجهات الحكومية األخريعلى التشهير أو القذف أو التطاول 

مواد غير أخالقية، أو عنصرية، أو تحرض على على  تحتويعدم تحميل النصوص والصور التي  -7

أو شبكات ، وعدم استخدام الجهاز واالنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة والكراهيةالعنف 

على تهديد  تحتويأخرى، وعدم استخدام االنترنت إلرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو 

 ومضايقات لآلخرين، أو أيه أنشطة غير قانونية.

و المسمى الوظيفي أو بيانات أينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب  أالعلى الموظف  -2

في حال كون الموظف شخصية ذلك ألغراض المراسلة، واالتصال الرسمية الخاصة به في العمل 

 لدى الجمهور بمنصبه الحكومي  ةعامة مرتبط

ه للمهام الوظيفية ونشرها ئعلى الموظف عدم استغالل المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدايحظر  -5

 بأي طريقة.

المدنية حق اتخاذ للجهة الحكومية من تلقاء نفسها او بناء على ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة  -2

اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك اإلجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة إلستخدام وسائل 

 التواصل اإلجتماعي أو األنترنت.

 ينبغى عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل. -1

 

 اإللتزام بحسن المظهر والسلوك 

على نحو ال يخل باآلداب أو  ه،أو ملبس هسواء في مظهريجب على الموظف مراعاة المظهر الالئق  -1

 .جهة العملسمعة ب

 نظافتهوعلى رسمي لمن تلزمهم جهاتهم بإرتدائه خالل ساعات العمل وأن يحافظ عليه التقيد بالزي ال -8

 ً  .وعدم استخدامه خارج أوقات العمل الرسمية دائما
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 رد العامة والخاصة:المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموا 

بحوزته أو تحت أو تكون يع الممتلكات والموارد الحكومية التي تصرف له الموظف مسئول عن جم -1

 ، ويمنع الموظف من استخدامها ألغراض شخصية.سيطرته

 المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها. -8

أو  أعطالوضرورة اإلبالغ عن أية  وكافة أجهزة وأدوات جهة العمل، ترشيد استخدام الكهرباء والمياه -0

 .فقد لها

 حظر مخالفة األحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. -4

حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد  -7

 المالية.

 ياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للمواطنين.تقصير الذي يترتب عليه ضتجنب اإلهمال أو ال -2

يعتبر في حكم الرد  مالرد عليه في تأخيروال ومكاتبتهم،األجهزة الرقابية  ضرورة الرد على مناقضات -5

 الغرض منه المماطلة والتسويف. وأن

استخدام الموارد لألغراض العامة المرخص بها، مع التأكد من استخدام المال العام بشكل صحيح  -2

 .وفعاليةوفعال، والنظر إلى قضايا الجمهور وشـؤونهم بنزاهة، وكفـاءة، وســرعة، 

 

حترام واللباقة في عالقات العمل:اال 

والحرص  ،دون تمييزمعهم والمحافظة على عالقات سليمة وودية  مع الزمالء،التعامل باحترام ولباقة  -1

 على احترام خصوصياتهم واالمتناع عن استغالل أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد اإلساءة.

 والقوانين واألعراف. االمتناع عن أية تصرفات ال أخالقية تنتهك اآلداب العامة -8

سواء بشكل سافر  -من أقوال وأفعال أو إيماءات خادشة للحياءاالمتناع عن كافة صور التحرش الجنسى  -0

 .  أو مستتر

احترام وتنفيذ توجيهات الرؤساء وفق التسلسل الوظيفي، وأن ينفذ الموظف العام ما يصدر إليه من  -4

في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ بحيث يتحمل كل رئيس مختص مسئولية األوامر أوامر 

 در منه. تص التي

 االمتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل. -7

التعاون مع الزمالء في أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، ونقل  -2

جيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل وتش ،المعرفة والخبرات التي اكتسبها الرئيس إلى مرؤوسيه

 المعرفة فيما بينهم.
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االهتمام برفع كفاءة وتنمية قدرات المرؤوسين وتحفيزهم على تحسين أدائهم، واحترام حقوق مرؤوسيه  -5

 والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز وااللتزام بالقوانين واللوائح السارية.

 

 إلبالغ عن إنتهاك المدونةاوالشكاوي : رابعالالقسم 

 

يتوقف تحقيق المدونة ألهدافها، والوصول إلى المقاصد الحقيقية منها في التطوير واإلرتقاء بالسلوك 

الوظيفي على تفعيل ما جاء فيها، وهو ما يلقي على عاتق المسئولين والمختصين بالجهات اإلدارية 

مخالفة ألحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة  ةأي. متعددةوالرقابية المختلفة بمسئوليات كثيرة وتبعات 

ً ألحكام قانون الخدمة المدنية رقم  والئحته  8212لسنة  21واتخاذ اإلجراءات والعقوبات التأديبية وفقا

  التنفيذية.

 فيما يلى وسائل وأرقام التواصل مع الجهات الرقابية المختلفة. –لإلبالغ عن أية إنتهاكات للمدونة 

 

 هيئة الرقابة اإلدارية: -8

  :أوالً: من خالل مكتب خدمة المواطنين

فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب اإلقليمية  بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء 

 . التابعة لها بالمحافظات المختلفة

 : : من خالل البريد العادىثانيًا

 . هليوبلس 111اإلدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة 

 : : من خالل البوابة اإللكترونية للهيئةثالثًا

ثم الدخول على  www.aca.gov.eg من خالل الدخول على البوابة اإللكترونية لهيئة الرقابة اإلدارية

نموذج الشكوى والضغط على زر ء لية ثم إختيار "إرسال شكوى"، ومقسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيس

 .إدخال

 82811أو الرقم المختصر  66916561تليفون الهيئة أو  66987411رقم  : من خالل الفاكسرابعًا

 . والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى

 

 هيئة النيابة اإلدارية:  -6

  16117الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين 

 shakwa@ap.gov.eg:  البريد االلكترونى 

mailto:shakwa@ap.gov.eg
mailto:shakwa@ap.gov.eg
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 اكتوبر ميدان النجدة مبنى رئاسة هيئة النيابة االدارية وحدة الشكاوى الدور  ٦مدينة  :عنوان

 .االرضي

 

 إبالغ وحدة خدمة المواطنين بالجهة اإلدارية: في حالة وجود مخالفه لما جاء بالمدونة. -1

 

 ضمانات اإلبالغ -4

 وذلك عن والخبراء، والمبلغين الشهود حماية بشأن قانون مشروع على 4102عام  الوزراء مجلس وافق

لديه معلومات خاصة بقضايا  من عدد من الضمانات لتوفير الحماية الالزمة لهم، وتشجيع تحقيق طريق

 على تقديمها، ولقد نص هذا المشروع على ما يلي:

 التي تؤدى الدعاوى في للخطر المعرضين والخبراء والمبلغين للشهود الالزمة الحماية الدولة تكفل .أ
 جريمة. عن الكشف إلى فيها منهم كل تقرير أو شهادة

 التزم بنظامها، متى لالعتداء تعرضه حالة في للحماية له المحدد النظام باتباع بالحماية المشمول يلتزم .ب
 الوفاة. حالة في ورثته بتعوي  تلتزم كما
ء والخبرا والمبلغين الشهود بحماية تختصة" الحماي إدارة''تسمى الداخلية بوزارة إدارة تنشأ .ج

 الحماية. المشمولين بهذه
 .المبينة بالقانون األحوال فى إال عنها اإلفصاح يجوز وال سرية بالحماية المشمول بيانات تعتبر .د
 على حسب قاضي التحقيق، أو العامة النيابة من شأن ذات جهة أية أو الخبير أو المبلغ أو الشاهد يطلب .ه

 تقيد النيابة العامة سجال التحقيقيق قراًرا بذلك. وتعد جهة وتصدر الحماية، نظام تحت وضعه األحوال،
 الحماية باالسم إدارة وتخطر بشأنه، المتخذة واإلجراءات بالحماية المشمول وبيانات أسماء فيه

 والبيانات.
 :التالية اإلجراءات من أكثر أو إجراء يةالحما تشمل .و

 ه سابقا.إلي المشار السجل في بها واالحتفاظ جزئيًا أو كليًا الحقيقية الشخصية البيانات إخفاء 
 العامة. والنيابة الحماية وإدارة الحماية محل الشخص بين للتواصل هاتف رقم تحديد 

 الوجه. مالمح إخفاء أو الصوت تغيير إمكانية مع اإللكترونية بالوسائط األقوال أو الشهادة عرض 

 والمسكن. الشخص على الحراسة وضع 

 ندب. أو بنقل العمل جهة لدى التوصية 

 ة.العام النيابة تقدره آخر إجراء أي

 

 المدونة  حديثتالقسم الخامس: 

 رأيك يهمنا 
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بمشاركة وحدات  -كل أربعة سنوات–دوريا يتم تطويرها أخالقيات الوظيفة العامة و مدونات سلوك

إلبداء  موقع المعهد القومى لإلدارة، الجهاز اإلداري للدولة وموظفيها، وذلك من خالل التواصل عبر 

 وفقا للمستجدات القانونية والتنظيمية. المقترحات 

                 :www.nmi.gov.eg                                 :الموقع اإللكترونى للمعهد القومى لإلدارة

 

 

 

 

 

  

http://www.nmi.gov.eg/
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  : المالحقسادسالقسم ال

 العقوبات التصنيف

 الرشوة
 

 عقوبات الرشوة في القانون المصري

 :الكتاب الجزء الخاص بعقوبات الرشوة في القانون المصري حيث ينص علىيتناول الباب السادس عشر من القسم الثاني من 
 :811مادة 

غرامة ال تقل عن ألف كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية ألداء اعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة وب

 جنيه وال تزيد على ما اعطى او وعد به.

 مكرر: 811مادة 

ة ألداء عمل يعتقد يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطي

 خطأ او يزعم انه من امال وظيفته او لالمتناع عنه.

 :814مادة 

او اخذ وعداً او عطية لالمتناع عن عمل من اعمال وظيفته او لإلخالل بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك  كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيرة او قبل

 من هذا القانون. 120يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 

 مكرر: 814مادة 

و عطية ألداء عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفته او لالمتناع عنه كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيرة او قبل او اخذ وهداً ا

لعمل او عدم االمتناع او لإلخالل بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد السابقة حسب االحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك ا

 واجبات الوظيفة.عنه او عدم االخالل ب

 :817مادة 

ذلك العمل او كل موظف عمومي قبل من شخص ادي لة عمالً من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او أخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام 

 بغرامة ال تقل عن مائة جنية وال تزيد عن خمسمائة جنيه.االمتناع عنه او االخالل بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن و

 مكرر: 817مادة 

السجن كل موظف عمومي قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او أخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب ب

 وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمسمائة جنية.

 :812ادة م

نه يصبح مرتشيا كل مستخدم طلب لنفسه او لغيرة او قبل او أحد وعداً او عطية بغير علم مخدومة ورضائه ألداء عمل من االعمال المكلف بها او لالمتناع ع

 لعقوبتين.ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن مائتي جنية وال تزيد على خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين ا

 مكرر: 812مادة 

لى اعمال او كل من طلب لنفسه او لغيرة او قبل او أخد وعداً او عطية الستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة ع

خدمة او اية هوية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي  اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة او على وظيفة او

من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه  124ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 

 طة العامة كل جهة خاضعة ألشرافها.او بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى االحوال االخرى.ويعتبر فى حكم السل

 :815مادة 

وسواء اكانت هذه يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه أيا كان اسمها او نوعها 

 الفائدة مادية او غير مادية.

 مكرر:  815مادة 

 ة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها.يعاقب الراشي والوسيط بالعقوب

 :811مادة 

عقوبة المقررة لذلك اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بال

 من هذا القانون. 42عل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة االخيرة من المادة الف

 مكرر: 811مادة 

بسببه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة كل شخص عين ألخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشي او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع عملة 

 مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.

 مكرر: 819مادة 

فاذا كان م من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصالً لموظف عا

 العرض حاصالً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنتين او غرامة ال تجاوز مائتي جنيه.

 :ثانيًامكرر  819مادة 

مسمائة جنيه او خمع عدم االخالل بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او أي قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على 

بالعقوبة  بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض او قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول.فاذا وقع ذلك من موظف عمومي فبعاقب الجاني

 مكررا. 127.وإذا كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 124المنصوص عليها فى المادة 

http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=798
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 يحكم فى جميع االحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.:881مادة 

 الجزاءات
 
 
 

 6182لسنة  18من قانون الخدمة المدنية رقم  71المادة 

 بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل  

إليه من هذا الرئيس،  وال يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادر

 ألمر وحده. ... وال يسأل الموظف مدنياً إال عن خطئه الشخصي.بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر ا

 6182لسنة  18من قانون الخدمة المدنية رقم  71المادة 

 كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً. 

إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادر إليه وال يعفى الموظف من الجزاء استناداً 

مدنياً من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على ُمصدر األمر وحده. ... وال يسأل الموظف 

 إال عن خطئه الشخصي.

 6182لسنة  18( من قانون الخدمة المدنية رقم 28) المادة
 اإلنذار .1
 الخصم من االجر لمدة او مدد ال تجاوز ستين يوما في السنة  .8
 الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف االجر الكامل .0
 تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد عن سنتين .4
 مباشرة الخف  الى وظيفة في المستوى األدنى .7
 الخف  الى وظيفة في المستوى األدنى مباشرة مع خف  االجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .2
 اإلحالة الى المعاش  .5
 الفصل من الخدمة .1

 لشاغلي الوظائف القيادية

 التنبيه .1
 اللوم .8
 اإلحالة الى المعاش  .0
 الفصل من الخدمة .4

لوظيفة أخرى مالئمة في ذات  لنقلهيعرض امر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتالين بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية،  تقييم األداء

 المستوى الوظيفي لمدة سنة.

 من االجر %71خصم  وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت

 المكمل لمدة ستة أشهر.

 لعدم الصالحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.إنهاء خدمته وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة 

 وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد.

 عقوبات التحرش فى القانون المصرى 

 8214) (  رقم القانون
 قانون أحكام بع  بتعديل
  1105 لسنة 72 رقم بالقانون الصادر العقوبات

 (:أ) مكررا 022 المادة
 كل العقوبتين هاتين بإحدى أو جنيه آالف خمسة على تزيد وال جنيه آالف ثالثة عن تقل ال وبغرامة أشهر ستة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب

 بالفعل أو بالقول أو باإلشارة سواء إباحية أو جنسية تلميحات أو إيحاءات أو أمور بإتيان مطروق أو خاص أو عام مكان فى للغير تعرض من

 .الالسلكية أو السلكية االتصاالت وسائل ذلك فى بما وسيلة بأى
 هاتين بإحدى أو جنيه آالف عشرة على تزيد وال جنيه أالف خمسة عن تقل ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة وتكون -8

 .عليه للمجنى والتتبع المالحقة خالل من الجانى من الفعل تكرر إذا العقوبتين
 .واألقصى األدنى حديهما فـى والغرامة الحبس عقوبتا تضاعف العود حالة وفى
 (الثانية المادة)

 : اآلتى نصها( ب) مكرراً  022 برقم جديدة مادة 1105 لسنة 72 رقم بالقانون الصادر العقوبات قانون إلى يضاف
 عليه المجنى من الجانى حصول بقصد القانون هذا من( أ) مكررا 022 المادة فى عليها المنصوص الجريمة ارتكبت إذا جنسيا تحرشا يعد

 ألف عشرين على تزيد وال جنيه آالف عشرة عن تقل ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس الجانى ويعاقب جنسية، طبيعة ذات منفعة على

 .العقوبتين هاتين بإحدى أو جنيه
 المجنى على دراسية أو أسرية أو وظيفية سلطة له كان أو القانون هذا من(  825) المادة من الثانية الفقرة فى عليهم نص ممن الجانى كان فإذا

 يحمل األقل على أحدهم كان أو فأكثر شخصين من الجريمة ارتكبت أو عليه بممارسته الظروف له تسمح ضغط أى عليه مارس أو عليه

 ً  خمسين على تزيد وال جنيه ألف عشرين عن تقل ال التى والغرامة سنين خمس تجاوز وال سنتين عن تقل ال مدة الحبس العقوبة تكون سالحا

 .جنيه ألف
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 و احكام املعاش املبكر   انتهاء اخلدمة

 قانون اخلدمة املدنيةيف 

 اوال: اسباب انتهاء اخلدمة 
 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 

  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية 
الوظائف القيادية لمدة ال بلوغ سن الستين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى  – 1

 تجاوز ثالث سنوات .
 اإلستقالة . – 2
 اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة . – 3
 فقد الجنسية ، أو إنتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى . – 4
لخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن اإلنقطاع عن العمل بدون إذن لمدة خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خالل ا – 5

 اإلنقطاع كان بعذر مقبول .
 اإلنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يوما غير متصلة فى السنة . – 6
 عدم اللياقة للخدمة صحيا وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص . – 7
 ة .اإللتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربي – 8
 الحكم على الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة واإلعتبار . – 9

الوفاة ، وفى هذه الحالة ُيصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد  – 10
 بتحمل هذه النفقات . وُتبين الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه األسباب " . األوالد أو لمن يثبت قيامه

 بلوغ سن الستني 
 تنتهي خدمة الموظف

ببلوغ سننننننننننننننن السننننننننننننننتين . ويجوز بقرار من رئيس  -1
الجمهورينة إلعتبنارات يقندرهنا مند الخندمنة لشننننننننننننننناغلى 

 الوظائف القيادية لمدة ال تجاوز ثالث سنوات .

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

بلوغ سننننننننننننن السننننننننننننتين . ويجوز بقرار من رئيس  .1
الجمهورية إلعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى 

 يادية لمدة ال تجاوز ثالث سنواتالوظائف الق

 كيف يصدر قرار انتهاء خدمة املوظف ببلوغ سن املعاش 
في أول كل سنننننة يتم إعداد بيانأا بءسننننماء الموظفين الذين  -1

 سيبلغون السن المقررة لترك الخدمة خالل السنة.  
يقوم موظف الموارد البشننننننننننننننرية بالعر  على ر سنننننننننننننناءه  -2

 ومدير الموارد البشرية للمراجعة.

 من الالئحة التنفيذية  168المادة 
تعد ادارة الموارد البشنننننرية في اول كل سننننننة بياناأ بءسنننننماء 

فين الذين سننننننننننننيبلغون السننننننننننننن المقررة لترك الخدمة الموظ
خالل السنننننننننننة ، تمهيداأ التخاذ إجراءات إصنننننننننندار قرارات 
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 اعتماد البيان. -3
إعالن الموظف بتاريخ بلوغه السننننننن المقررة لترك الخدمة  -4

 رين على األقل.قبل بلوغها بشه
إعداد مشنننننننننروع قرار إنهاء الخدمة والعر  بعد المراجعة  -5

 على مدير الموارد البشرية.
المراجعة والعر  على السننننننننننلطة المختصننننننننننة إلصنننننننننندار  -6

 القرار.
إصنننننننننننندار قرار إنهاء الخدمة لبلوغ السننننننننننننن القانونية لترك  -7

 الخدمة اعتبارأا من اليوم التالي لبلوغ هذه السن. 
ظف ورئيسه المباشر واإلدارات المعنية تسليم كل من المو  -8

صنننننننننننننورة من قرار إنهاء الخدمة مر حف  صنننننننننننننورة أخرى 
بملف الخدمة بعد التءشننننير عليها بما يفيد تسننننلم الموظف 

 .صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها

إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه اعتباراأ 
 من اليوم التالى لبلوغ هذه السن .

وتعلن ادارة الموارد البشننننرية الموظف بتاريخ بلوغه السننننن 
وغها بشننننننننننننننهرين على األقل ، المقررة لترك الخدمة قبل بل

وتسنننننننننننلم كل من الموظف ورئيسنننننننننننه المباشنننننننننننر واإلدارات 
المعنية صننننننننننورة من قرار إنهاء الخدمة مر حف  صننننننننننورة 
أخرى بملف الخدمة بعد التءشننننننننننير عليها بما يفيد تسننننننننننلم 

 الموظف صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها . 

 االستقالة 
كتننابننةأ وال للموظف أن يقنندم اسننننننننننننننتقننالتننه من وظيفتننه  -1

السننننننننننننلطة  تنتهى خدمته إال من تاريخ صنننننننننننندور قرار
  المختصة أو من تفوضه بقبول االستقالة .

على إدارة الموارد البشنننننننننننرية بالوحدة إذا قدم الموظف  -2
اسنننننتقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضنننننها 
فوراأ على السننلطة المختصننة أو من تفوضننه مشننفوعة 

لموظف من واقر ملف بمذكرة تفصننننننننننننننيلية عن حالة ا
 خدمته .

يجب البت فى طلب االستقالة خالل ثالثين يوماأ من  -3
تاريخ تقدمه ، وإال اعتبرت االسننننننننننننننتقالة مقبولة بحكم  
القانون ما لم يكن الطلب معلقاأ على شنننرط أو مقترنة 
بقينند وفى هننذه الحننالننة  ال تنتهى خنندمننة الموظف إال 

 .إذا تضمن قرار االتقالة إجابته إلى طلبه 
ويجوز خالل هنننذه المننندة إرجننناء قبول االسننننننننننننننتقنننالنننة 
ألسننننننننننباب تتعلل بمصننننننننننلحة العمل على أال ت يد مدة 

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

 اإلستقالة.  -2

 من الالئحة التنفيذية  169المادة 
وظيفته كتابةأ وال تنتهى  للموظف أن يقدم اسننننننننننننننتقالته من
السننننلطة المختصننننة أو  خدمته إال من تاريخ صنننندور قرار

  من تفوضه بقبول االستقالة .

 من الالئحة التنفيذية  170المادة 
على إدارة الموارد البشننننننننننننننرينننة بنننالوحننندة إذا قننندم الموظف 
اسننننتقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضننننها فوراأ 

من تفوضننننه مشننننفوعة بمذكرة  على السننننلطة المختصننننة أو
 تفصيلية عن حالة الموظف من واقر ملف خدمته .

 من الالئحة التنفيذية  171المادة 
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اإلرجاء على ثالثين يوماأ باإلضنننافة إلى مدة الثالثين 
 يوماأ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

إذا رأت السننننننلطة المختصننننننة أو من تفوضننننننه الموافقة  -4
ا ألسباب تتعلل على قبول االستقالة ، أو إرجاء قبوله

بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تءديبية ضد 
الموظف ، تعين على إدارة الموارد البشننننننننننننننريننة إبالغ 

 الموظف فوراأ بذلك . 
وفى جمير الحنناالت تودع االسننننننننننننننتقننالننة بملف خنندمنة 
الموظف بعد التاشنننيرة عليها بقرار السنننلطة المختصنننة 

 أو من تفوضه . 
فى عملننه إلى أن يجننب على الموظف أن يسننننننننننننننتمر  -5

يعلن بقرار قبول االسننننتقالة أو إلى أن ينقضننننى ميعاد  
 الثالثين يوما من تاريخ تقديم االستقالة .

 

يجب البت فى طلب االسننننننننننننننتقالة خالل ثالثين يوماأ من 
تننناريخ تقننندمنننه ، وإال اعتبرت االسننننننننننننننتقنننالنننة مقبولنننة بحكم  
القانون ما لم يكن الطلب معلقاأ على شرط أو مقترنة بقيد 

ه الحالة  ال تنتهى خدمة الموظف إال إذا تضننمن وفى هذ
 قرار االتقالة إجابته إلى طلبه .

ويجوز خالل هذه المدة إرجاء قبول االسننننننننتقالة ألسننننننننباب 
تتعلل بمصننننننننننننننلحة العمل على أال ت يد مدة اإلرجاء على 
ثالثين يوماأ باإلضنننافة إلى مدة الثالثين يوماأ المنصنننوص 

 عليها فى الفقرة السابقة . 

 من الالئحة التنفيذية  172ادة الم
إذا رأت السننننلطة المختصننننة أو من تفوضننننه الموافقة على 
قبول االستقالة ، أو إرجاء قبولها ألسباب تتعلل بمصلحة 
العمل أو بسنننننبب اتخاذ إجراءات تءديبية ضننننند الموظف ، 

 بشرية إبالغ الموظف فوراأ بذلكتعين على إدارة الموارد ال
االستقالة بملف خدمة الموظف وفى جمير الحاالت تودع 

 ة المختصة أو من تفوضهبعد التاشيرة عليها بقرار السلط
 من الالئحة التنفيذية  173المادة 

يجب على الموظف أن يسننننننننننننننتمر فى عمله إلى أن يعلن 
بقرار قبول االسننننننننننننننتقنننالنننة أو إلى أن ينقضننننننننننننننى الميعننناد 

  ( من هذه الالئحة . 171المنصوص عليه فى المادة ) 

 إجراءات االستقالة غري املقرتنة بشرط:
تقديم طلب االسنننتقالة إلى المختص بالموارد البشنننرية، واالسنننتمرار في عمله لحين إعالنه بقبول االسنننتقالة أو انقضننناء  -1

 المواعيد القانونية. 
عأا بمذكرة تفصننيلية اسننتالم الطلب والتءشننير عليه بتاريخ الورود وإرسنناله بعد المراجعة إلى مدير الموارد البشننرية مشننفو  -2

 من واقر ملف خدمته.
 يقوم مدير الموارد البشرية بفحص الطلب وإرساله للسلطة المختصة. -3
يومأا دون رد حيث يجب البت في طلب االسنننننننننننتقالة خالل  30اتخاذ قرارها بقبول االسنننننننننننتقالة، أو اإلرجاء، أو مرور  -4

ا السابقة.ثالثين يومأا من تاريخ تقديمه، وال ت يد مدة اإلرجاء على   ثالثين يومأا باإلضافة إلى مدة الثالثين يومأ
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ا  30تبليغ الموظف بقرار السلطة المختصة بقبول االستقالة أو إرجاء قبولها، وتعتبر مقبولة بحكم القانون بمرور  -5 يومأ
الموظف بعد  من تاريخ تقديم الطلب دون رد، أو بمرور مدة اإلرجاء ويتم تنفيذ القرار وتودع االسننننننننتقالة بملف خدمة

 .التءشير عليها بقرار السلطة المختصة

 إجراءات االستقالة املقرتنة بشرط:
 تقديم طلب االستقالة المشروطة إلى المختص بالموارد البشرية، واالستمرار في عمله -1
بمذكرة تفصننيلية اسننتالم الطلب والتءشننير عليه بتاريخ الورود وإرسنناله بعد المراجعة إلى مدير الموارد البشننرية مشننفوعأا  -2

 من واقر ملف خدمته
 يقوم مدير الموارد البشرية بفحص الطلب وإرساله للسلطة المختصة -3
يومأا دون رد، حيث يجب البت في طلب  30اتخاذ قرارها بقبول االسنننننننتقالة وإجابته إلى طلبه، أو اإلرجاء، أو مرور  -4

إلرجاء على ثالثين يومأا باإلضافة إلى مدة الثالثين يومأا االستقالة خالل ثالثين يومأا من تاريخ تقديمه، وال ت يد مدة ا
 السابقة

تبليغ الموظف بقرار السنننلطة المختصنننة بقبول االسنننتقالة وإجابته إلى طلبه أو إرجاء قبولها، أو رفة االسنننتقالة لعدم  -5
 إجابته إلى طلبه، أو مرور مدة اإلرجاء المحددة قانونأا دون رد وبالتالي رفة االستقالة

  .تنفيذ القرار وتودع االستقالة بملف خدمة الموظف بعد التءشير عليها بقرار السلطة المختصة يتم -6

 االحالة ايل املعاش او الفصل من اخلدمة 
إذا حكم على الموظف باإلحالة إلى المعاش أو الفصننننننننننننننل من 
الخنندمنة، يتعين على إدارة الموارد البشننننننننننننننرينة أن تعر  األمر 

من تفوضنننننه إلصننننندار قرار ب نهاء على السنننننلطة المختصنننننة أو 
خدمته اعتبارا من تاريخ صنننننندور الحكم، ما لم يكن موقوفا عن 
العمنل قبنل صننننننننننننننندور الحكم، فتعتبر خندمتنه منتهينة من تناريخ 

 منه ما سبل أن صرف له من أجر " وقفه، وال يجوز أن يسترد
 اإلجراءات:

ورود الحكم الصادر للشئون القانونية لتقوم بدورها  -1
 إلدارة الموارد البشرية.ب رساله 

استالم مستند الحكم وإرساله بعد المراجعة لمدير الموارد  -2
 البشرية.

فحص المستند وإرساله للسلطة المختصة إلصدار قرار  -3
 إنهاء الخدمة. 

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

 اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة  -3

 من الالئحة التنفيذية  174المادة 
إذا حكم على الموظف باإلحالة إلى المعاش أو الفصننننننننل 
من الخدمة، يتعين على إدارة الموارد البشنننننرية أن تعر  
األمر على السننننلطة المختصننننة أو من تفوضننننه إلصنننندار 
قرار ب نهاء خدمته اعتبارا من تاريخ صنندور الحكم، ما لم 

ر الحكم، فتعتبر خدمته يكن موقوفا عن العمل قبل صنندو 
منتهية من تاريخ وقفه، وال يجوز أن يسنننترد منه ما سنننبل 

 أن صرف له من أجر " .
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إصدار قرار إنهاء خدمة الموظف اعتبارأا من تاريخ  -4
صدور الحكم، ما لم يكن موقوفأا عن العمل قبل صدور 

 ر خدمته منتهية من تاريخ وقفه.الحكم، فتعتب
تنفيذ القرار على أنه ال يجوز أن ُيسترد من الموظف ما  -5

 .سبل أن ُصرف له من أجر قبل إنهاء خدمته

 فقد اجلنسية كاحد اسباب انتهاء اخلدمة 
إذا فقد الموظف جنسنننننننننيته المصنننننننننرية أو انتفى بشنننننننننءنه شنننننننننرط 
المعاملة بالمثل بالنسنننبة لرعايا الدول األخرىت يتعين على إدارة 

البشنننننرية عر  األمر على السنننننلطة المختصنننننة أو من الموارد 
تفوضننننننننننننننه إلصنننننننننننننندار قرار ب نهاء خدمته اعتباراأ من تاريخ فقد 
الجنسنننننننية أو انتفاء شنننننننرط المعاملة بالمثلت ويعتبر ما تقاضننننننناه 
الموظف من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل 

 ".وحتى تاريخ إخالء طرفه بمثابة أجر مقابل عمل
 اإلجراءات:

ترسل إدارة الشئون القانونية المستند الخاص بفقد الجنسية أو  -1
 انتفاء شرط المعاملة بالمثل إلدارة الموارد البشرية.

 استالم المستند وإرساله بعد المراجعة لمدير الموارد البشرية. -2
فحص المستند وإرساله للسلطة المختصة إلصدار قرار إنهاء  -3

 الخدمة. 
ء خدمة الموظف اعتبارأا من تاريخ فقد إصدار قرار إنها -4

الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول 
 األخرى.

تنفيذ القرار على أن يعتبر ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد  -5
الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل وحتى تاريخ إخالء 

 .طرفه بمثابة أجر مقابل عمل

 نون الخدمة المدنية  من قا 69المادة 
  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

فقد الجنسننننننننننننننية ، أو إنتفاء شننننننننننننننرط المعاملة بالمثل  -4
 بالنسبة لرعايا الدول األخرى 

 من الالئحة التنفيذية 175المادة 
إذا فقد الموظف جنسننيته المصننرية أو انتفى بشننءنه شننرط 

األخرىت يتعين على المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول 
إدارة الموارد البشرية عر  األمر على السلطة المختصة 
أو من تفوضننننننننه إلصنننننننندار قرار ب نهاء خدمته اعتباراأ من 
تاريخ فقد الجنسننننننننننننننية أو انتفاء شننننننننننننننرط المعاملة بالمثلت 
ويعتبر ما تقاضننننننننناه الموظف من تاريخ فقد الجنسنننننننننية أو 

ء طرفه انتفاء شننننننننننننننرط المعاملة بالمثل وحتى تاريخ إخال
 ".بمثابة أجر مقابل عمل

 االنقطاع عن العمل 
اإلنقطاع عن العمل بدون إذن لمدة خمسننننننننننة عشننننننننننر يوما  -1

متتالية مالم يقدم خالل الخمسنننة عشنننر يوما التالية ما يثبت أن 
 اإلنقطاع كان بعذر مقبول .

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية
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اإلنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يوما غير متصنننننننننننلة  -2
 فى السنة . 

 االنقطاع المتصل: إجراءات
 يوم متصلة. 15االنقطاع عن العمل لمدة  -1
يوم أخرى لتقننننديم الموظف عنننذر مقبول  15يتم انتظننننار  -2

 عن انقطاعه هذه الفترة.
يمكن للموظف المنقطر أن يقوم ب حضننننننار ما يفيد سننننننبب  -3

 15يوم التالية النقطاعه المتصننننل  15انقطاعه خالل ال 
 يوم.

يفيد سننبب انقطاعه  في حالة إحضننار أو عدم إحضننار ما -4
عن العمنننننل ُيعر  بعننننند المراجعنننننة على مننننندير الموارد 

 البشرية.
الفحص وعر  األمر على السننننننننننلطة المختصننننننننننة إلنهاء  -5

 خدمته ، أو النظر في عودته حال تقديمه عذر مقبول.
إصننننننننننننننندار قرار ب نهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه  -6

ع، المتصنننننل عن العمل حال عدم تقديم أ  سنننننبب لالنقطا
 أو تقديمه عذر لم تقبله.

الموافقننة على عودتننه للعمننل حننال قبول العننذر المقنندم من  -7
 الموظف.

يتم التنفيذ وإخطار الموظف بقرار السنننننننننننننلطة المختصنننننننننننننة  -8
 .الصادر

 إجراءات االنقطاع غير المتصل:
يوم غير متصنننننننننلة في السننننننننننة بدون  30االنقطاع عن العمل  -1

 إذن 
 الموارد البشرية.ُيعر  أمره بعد المراجعة على مدير  -2
الفحص وعر  األمر على السنننلطة المختصنننة إلنهاء خدمته  -3

 حتى ولو عوقب تءديبيأا عن مدد االنقطاع غير المتصل.
إصدار قرار ب نهاء خدمته اعتبارا من من اليوم التالي الكتمال  -4

 انقطاعه غير المتصل.

اإلنقطاع عن العمل بدون إذن لمدة خمسنننننننننة عشنننننننننر  -5
يوما متتالية مالم يقدم خالل الخمسننننننة عشننننننر يوما التالية 

 ما يثبت أن اإلنقطاع كان بعذر مقبول .
ا غير اإلنقطننناع عن العمنننل بننندون إذن ثالثين يومننن -6

 متصلة فى السنة 
 من الالئحة التنفيذية 176المادة 

إذا انقطر الموظف عن عمله بدون إذن خمسنننننننننة عشنننننننننر 
يوماأ متتاليةت ولم يقدم خالل الخمسنننننننة عشنننننننر يوماأ التالية 
منننا يثبنننت أن انقطننناعنننه كنننان بعنننذر مقبولت أو إذا انقطر 
الموظف عن عمله بدون إذن ثالثين يوماأ غير متصننننننننننلة 

ولو عوقننب تننءديبينناأ عن منندد االنقطنناع غير في السنننننننننننننننننة 
المتصننننلت يجب على السننننلطة المختصننننة أو من تفوضننننه 
إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصننننننل عن العملت أو 

 من اليوم التالي الكتمال انقطاعه غير المتصل
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يتم التنفيذ وإخطار الموظف بقرار السننلطة المختصننة الصننادر  -5
 .خدمتهب نهاء 

 مدى جواز إنهاء خدمة املوظف املنقطع دون إنذاره؟ 
 .68/4/2001ملف رقم  24/4/2018جلسة  616فتوى الجمعية العمومية رقم 

لم يشنننترط القانون  ضنننرورة قيام جهة العمل ب نذار الموظف المنقطر عن العمل قبل إنهاء خدمته سنننواء لالنقطاع المتصنننل أو 
 غير المتصل وذلك العتبارات قدرها المشرع.

 عدم اللياقة الصحية 
المجلس إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياأ بقرار من 

الطبي المختصت يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعر  
األمر على السلطة المختصة أو من تفوضه إلصدار قرار 

ب نهاء خدمتهت وال يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة 
الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية 

انتهاء  واالعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار
  .إجازاته

وفي جمير األحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته 
 الصحية إلدمانه المخدرات

 
 اإلجراءات:

إرسال مستند يثبت عدم اللياقة للخدمة صحيأا إلى مسئول  -1
 الموارد البشرية المختص.

مراجعة رصيد االجازات المرضي واالعتياد  للموظف وحال  -2
وجود رصيد ُيطلب من الموظف استخدام هذا الرصيد أوال 

 قبل انهاء الخدمة. 
ال يتم عمل اإلجراء السابل حال كون عدم اللياقة الصحية  -3

بسبب إدمانه المخدرات، ويعر  أمره مباشرة بعد المراجعة 
 على مدير الموارد البشرية.

الة رفة الموظف استخدام إجازاته يتم عر  أمره بعد في ح -4
 المراجة على مدير الموارد البشرية. 

يتم إرسال الطلب إلى السلطة المختصة إلصدار قرار إنهاء  -5
 الخدمة.

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
  :األسباب اآلتيةتنتهي خدمة الموظف ألحد 

عدم اللياقة للخدمة صنننننننننننننحيا وذلك بقرار من المجلس -7
 الطبى المختص .

 من الالئحة التنفيذية 177مادة 
إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياأ بقرار من 
المجلس الطبي المختصت يتعين على إدارة الموارد 

البشرية أن تعر  األمر على السلطة المختصة أو من 
إلصدار قرار ب نهاء خدمتهت وال يجوز للسلطة تفوضه 

المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل 
نفاذ إجازاته المرضية واالعتيادية ما لم يطلب إنهاء 

  .خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته
وفي جمير األحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم 

 لياقته الصحية إلدمانه المخدرات
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 إصدار قرار إنهاء الخدمة. -6
 .تنفيذ القرار وإخطار الموظف -7

 االلتحاق خبدمة جهة اجنبية 
إذا التحل الموظف بخنننندمننننة جهننننة أجنبيننننة بغير ترخيص من 
حكومة جمهورية مصنننننننر العربيةت يتعين على إدارة الموارد 
البشنننننننننرية عر  األمر على السنننننننننلطة المختصنننننننننة أو من 
تفوضننننننننننننه إلصنننننننننننندار قرار ب نهاء خدمته اعتباراأ من تاريخ 

 التحاقه بالخدمة في هذه الجهة" .

 من قانون الخدمة المدنية   69ة الماد
  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

اإللتحنننناق بخنننندمننننة جهننننة أجنبيننننة بغير ترخيص من  -8
 حكومة جمهورية مصر العربية 

 من الالئحة التنفيذية  178المادة 
إذا التحل الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من 

على إدارة الموارد حكومة جمهورية مصنننر العربيةت يتعين 
البشننننننننرية عر  األمر على السننننننننلطة المختصننننننننة أو من 
تفوضننننننننننه إلصنننننننننندار قرار ب نهاء خدمته اعتباراأ من تاريخ 

 التحاقه بالخدمة في هذه الجهة" .

 احلكم عليه بعقوبة جناية  
حكم نهنننائى بعقوبنننة جنننناينننة أو بعقوبنننة  اذا حكم علي الموظف

أو األمانة أو تفقده الثقة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف 
واالعتبار ، يتعين على إدارة الموارد البشنننننرية أن تعر  األمر 
على السنننننلطة المختصنننننة أو من تفوضنننننه إلصننننندار قرار ب نهاء 

 . خدمته
 اإلجراءات:

ورود الحكم الصادر للشئون القانونية لتقوم بدورها ب رساله  -1
 إلدارة الموارد البشرية.

اله بعد المراجعة لمدير الموارد اسنننتالم مسنننتند الحكم وإرسننن -2
 البشرية.

فحص المسنننتند وإرسننناله للسنننلطة المختصنننة إلصننندار قرار  -3
إنهنناء الخنندمننة إذا كننان الحكم على الموظف حكم نهننائي 
بعقوبننة جنننايننة أو بعقوبننة مقينندة للحريننة في جريمننة مخلننة 

 بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار.
 ف.إصدار قرار إنهاء خدمة الموظ -4

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
 :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

لحكم على الموظف بعقوبننة جنننايننة أو بعقوبننة مقينندة  -9
للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة 

 واإلعتبار 

 من الالئحة التنفيذية  179المادة 
حكم نهننننائى بعقوبننننة جنننننايننننة أو  اذا حكم علي الموظف

بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشننننرف أو األمانة 
أو تفقننننننده الثقننننننة واالعتبننننننار ، يتعين على إدارة الموارد 
البشننرية أن تعر  األمر على السننلطة المختصننة أو من 

 .  خدمتهتفوضه إلصدار قرار ب نهاء 
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 .تنفيذ قرار إنهاء الخدمة وإخطار الموظف -5

 الوفاة 
إذا توفى الموظف يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعر  

األمر على السلطة المختصة أو من تفوضه إلصدار قرار 
 ب نهاء خدمته اعتباراأ من تاريخ وفاته".

 من قانون الخدمة المدنية   69المادة 
 :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية

هذه الحالة ُيصنننننننننرف ما يعادل األجر الوفاة ، وفى  -10
 الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات

 من الالئحة التنفيذية  180المادة 
إذا توفى الموظف يتعين على إدارة الموارد البشنننننننننننننرية أن 
تعر  األمر على السنننننننلطة المختصنننننننة أو من تفوضنننننننه 

 إلصدار قرار ب نهاء خدمته اعتباراأ من تاريخ وفاته".
 املبكر ثانيا: املعاش 

 هل جيوز احالة املوظف للمعاش املبكر ؟  وما هي شروط ذلك ؟ 
 نعم يجوز احالة الموظف للمعاش المبكر بتوافر الشروط التالية 

ان يكون االحنننننالنننننة للمعننننناش بنننننناء علي طلنننننب من  -1
 الموظف نفسه 

 ان يكون طالب االحالة للمعاش جاوز سن الخمسين.  -2
 اال يكون متخذا ضده اجراءات تءديبية  -3

 من قانون الخدمة المدنية   70المادة 
للموظف الذ  جاوز سننننننننننننن الخمسننننننننننننين أن يطلب إحالته 
للمعنناش المبكر مننا لم يكن قنند اتخننذت ضنننننننننننننننده إجراءات 

 تءديبية.....".

 هل جيوز للسلطة املختصة رفض طلب املعاش املبكر ؟ 
الطلب ويتعين ال يجوز للسنننننننننننلطة المختصنننننننننننة رفة  -

عليهننا االسننننننننننننننتجننابننه لننه فورا وفقننا لمننا تحنندده الالئحننة 
 اال اذا كان محاال للمحاكة التءديبية  لتنفيذيةا

 ومر ذلك يجوز لها ارجاء البت في الطلب.  -

 من قانون الخدمة المدنية   70المادة 
للموظف الذ  جاوز سننننننننننننن الخمسننننننننننننين أن يطلب إحالته 
للمعنناش المبكر مننا لم يكن قنند اتخننذت ضنننننننننننننننده إجراءات 
تءديبية، ويتعين علي الوحدة االسننننننننتجابة لهذا الطلب وفقا 

 لما تحدده الالئحة التنفيذية 

 البت يف طلب االحالة ايل املعاش املبكر 
 من الالئحة التنفيذية 182المادة 

ى طلننب اإلحننالننة إلى المعنناش المبكر خالل ثالثين يومنناأ من تنناريخ تقننديم الطلننب وإال اعتبر طلننب اإلحننالننة إليجننب البننت في 
 . المعاش مقبوالأ بحكم القانون 
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 طلب املعاش املبكر ؟  ارجاء البت يف
 من الالئحة التنفيذية 183المادة 

بالمادة السننابقة إخطار الموظف ب رجاء النظر في يجوز للسننلطة المختصننة أو من تفوضننه خالل هذه المدة المنصننوص عليها 
طلب اإلحالة إلى المعاش المبكر لمدة ال ت يد عن ثالثة أشنننننننهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، وذلك لحين وضنننننننر خطة 

 ".لضمان استمرارية األعمالت على أن ترسل هذه الخطة إلى إدارة الموارد البشرية
 للمعاش املبكر؟ما هي اجراءات االحالة 

يقنندم الموظف طلننب كتننابي بناالحنالنة للمعنناش المبكر  .1
 الي ادارة الموارد البشرية 

يجننب علي ادارة الموارد البشننننننننننننننريننة أن تتلقي الطلننب  .2
 وتثبت عليه تاريخ وروده 

يجب علي ادارة الموارد البشنننننننننننرية عر  الطلب فوراأ  .3
على السننلطة المختصننة مشننفوعاأ بمذكرة تفصننيلية عن 

 وظف من واقر ملف خدمتهحالة الم
يجنننب البنننت في طلنننب اإلحنننالنننة إلى المعننناش المبكر  .4

خالل ثالثين يوماأ من تاريخ تقديم الطلب وإال اعتبر 
 طلب اإلحالة إلى المعاش مقبوالأ بحكم القانون 

ويجوز للوحنندة ارجنناء البننت في الطلننب لمنندة ال ت ينند  .5
 اشهر بشرط اخطار الموظف بهذا االرجاء 3عن 

يجب على الموظف أن يسننننننننننننننتمر فى عمله إلى أن   -6
ُيعلن بقرار قبول طلبنننه ، أو إلى أن تنقضننننننننننننننى مننندة 
الثالثين يومننا من تنناريخ تقننديم الطلننب فى حننالننة عنندم 
الرد من قبل السننلطة المختصننة ، أو إلى أن تنقضننى 
المدة التى حددتها السنننلطة المختصنننة فى حالة إرجاء 

خطة  النظر فى طلب الموظف وذلك لحين وضننننننننننننننر
 لضمان استمرارية األعمال 

 
 
 
 
 

 من الالئحة التنفيذية  181لمادة ا
على إدارة الموارد البشننننننننننننننريننة بننالوحنندة إذا تقنندم الموظف 
بطلننب كتننابي برغبتننه في اإلحننالننة للمعنناش المبكر طبقنناأ 

( من القننانون، أن تثبننت عليننه تنناريخ 70ألحكننام المننادة )
فوعاأ وروده وأن تعرضنننه فوراأ على السنننلطة المختصنننة مشننن

بمنننذكرة تفصننننننننننننننيلينننة عن حنننالنننة الموظف من واقر ملف 
 ".خدمته

 من الالئحة التنفيذية 182المادة 
يجنب البنت في طلنب اإلحنالنة إلى المعناش المبكر خالل 
ثالثين يومننناأ من تننناريخ تقننننديم الطلننننب وإال اعتبر طلننننب 

 اإلحالة إلى المعاش مقبوالأ بحكم القانون " .

 ذية من الالئحة التنفي 184المادة 
يجب على الموظف أن يسننننننننننننننتمر في عمله إلى أن يعلن 
بقرار قبول طلب اإلحالة إلى المعاش المبكر أو إلى أن 

، 182ينقضننني الميعادان المنصنننوص عليهما في المادة )
 ( من هذه الالئحة".183



11 
 

 تسوية  احلقوق التأمينية للموظف الراغب فى إحالته إىل املعاش املبكر ؟
 من قانون الخدمة المدنية   70المادة 

للموظف الذ  جاوز سنننننننن الخمسنننننننين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضنننننننده إجراءات تءديبية، ويتعين  
  :آلتيعلى الوحدة االستجابة لهذا الطلب وفقاأ لما تحدده الالئحة التنفيذية، وفي هذه الحالة ُتسوى حقوقه التءمينية على النحو ا

إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التءمين االجتماعي عشرين عاماأ ومضى  .1
على شننننننننغله الوظيفة أكثر من سنننننننننة،  يعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السننننننننابل على تاريخ إحالته 

على أساس مدة اشتراكه في نظام التءمين االجتماعي مضافاأ إليها خمس للمعاش، وُتسوى حقوقه التءمينية بعد ترقيته 
  .سنوات

إذا كان قد جاوز سنننننن الخامسنننننة والخمسنننننين وجاوزت مدة اشنننننتراكه في التءمينات االجتماسية عشنننننرين عاماأ، فُتسنننننوى  .2
ية لبلوغه السننننننن المقررة حقوقه التءمينية على أسنننننناس مدة اشننننننتراكه في التءمينات االجتماسية مضننننننافاأ إليها المدة الباق

  .النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل

 من الالئحة التنفيذية  185المادة 
( من القانون أن تكون مدة االشنننننتراك في التءمينات االجتماسية عشنننننرين سننننننة فعلية طبقاأ 70يشنننننترط في تطبيل أحكام المادة )
 لقانون التءمينات االجتماسية " .

 مرة أخرى ملن متت إحالته إىل املعاش املبكر ؟هل جيوز التعيني 
 من قانون الخدمة المدنية   70المادة 

 .....وال يجوز تعيين من ُيحال للمعاش المبكر وفقاأ ألحكام هذه المادة في أ  من الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون".

 هل يطبق قانون التأمينات اجلديد على كافة الطلبات املقدمة للحصول على معاش مبكر؟ 
 .6/9/2020رأي معتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ 

ا ألحكام قانون الخدمة ا لمدنية ال يطبل على كافة الحاالت، وإنما الموظفقين الذين تقدموا بطلبات لإلحالة للمعاش المبكر وفقأ
يتم مخاطبة السننلطة المختصننة لهم ويعتبر  2019لسنننة  148تاريخ العمل بقانون التءمينات االجتماسية رقم  1/1/2020قبل 

يوم ولم  30تاريخ تقديم الطلب هو المعول عليه لإلحالة للمعاش المبكر طالما وافقت السننننننننلطة المختصننننننننة على الطلب خالل 
 الملغي. 1975لسنة  79عليهم قانون التءمين االجتماعي رقم  ويطبل 1/1/2020ترجئ النظر  يه قبل 
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Æ V�—b��« VK� Ã–u/ ≠ ±

Æ V�—b��« ◊Ëd�Ë b�«u� ≠ ≤
Æ »—b�*«  U�«e��«Ë ‚uI� ≠ ≥

Æ »—b�*« vK� UNFO�u� “u�� v��«  «¡«e'« ≠ ¥
Æ V�—b��« W�UN� v� …b�u�« UN�M9 v��« …œUNA�« ≠ µ

Æ 5OF��U� …b�u�« vK� Â«e��« È√ V�—b��« «c� vK� V�d�� ôË
Æ “UN'« Õ«d��« vK� Î¡UM� h�<« d�“u�« s� —«d� t� —bB� Èc�« ÂUEMK� UÎI�Ë p�–Ë
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W‡‡‡O?�u�  U?�u‡‡‡L?�?� v�≈ W?O?�?Oz— W‡‡‡O?H?O�Ë W?�u?L?�?� q� nzU�Ë rO?�?I� bM� V��
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Æ WO�b*« W�b)« fK�� vK� ÷dF�« bF� “UN'« fOz— s� —«d�
W�dEM�« W�d?F*« Èu��* v�œ_« b(« u� v�U?F�« vLKF�« qO�Q��« Èu�?�� ÊuJ� Ê√ ≠ ≥
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Æ WO�U�J�«Ë WOMH�« nzU�u�«

WH?O�Ë s� WO?�d�K� W?�“ö�« W�—b?�*« nzU�u�« vK� WO?�uM�« W�u?L:« qL?�A� Ê√ ≠ µ

Æ UNM� vK�√ Èd�√ v�≈
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∫ 5� ULO� ¨ WO�b�_U� ÿUH��ô« l� WO�Oz— WOHO�Ë W�uL�� q� q�«œ qIM�« “u��

U?NKGA� U?Î�?�UM� ÊuJ� v�«—œ q�R?� s� d�?�Q� qG?AÔ� v��« WO?�uM�«  U?�uL?:« ≠ ±

Æ vHO�u�« n�u�« W�UD�� …œ—«u�« WHO�u�« qG�  U�KD�* UÎI�Ë

dO�UF* UÎI�Ë ¨  UO�u��*«Ë  U��«u�« v� UNHzU�Ë t�UA�� v��« WO�uM�«  U�uL:« ≠ ≤

Æ “UN'« fOz— s� —«d� UN� —bB� v��« nzU�u�« nO�u�Ë rOOI�

Æ W�dA��« œ—«u*« v� izUH�«Ë e�F�U� WD��d*« qLF�« W�U( UÎI�Ë tK� p�–Ë

∫ nzU‡�u�« v� 5O‡F��«
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Æ W�zö�« Ác�Ë Êu�UI�« ÂUJ�_ UÎI�Ë Èe�d� Êö�≈ ‰ö� s� 5OF��« ÊuJ�
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Æ UNKG� WKO�ËË ¨…b�uK� WOHO�u�«  «—dI*«Ë qLF�«  U�UO��« ¡u{ v�
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Æ ÂU� s� d��√ U�—Ëb� vK� i1 r�
UN�U�u?��?�Ë UNO?K� W�U�ù« ÈË– 5O?F� l�e*« nzU�u�«  UO?L�?� dB� …b?�u�« vK�Ë

Æ ULNO�≈ vL�M� v��« WO�uM�«Ë WOHO�u�« W�uL:«Ë WOHO�u�«
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Æ WB�<« WDK��« s�
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qJON�« ¡u{ v� 5�I�U��« 5�œU‡*« v� UNOK� ’uBM*«  U�UO��« WF�«d0 “UN'« ÂuI�
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¨ WHO�Ë q?� qG�  U�KD�* UÎI?�Ë hB�� q� v� W}�Ëd�J�≈ WK?��√ …b�U� “UN?'U� QAMÔ�
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¨ d‡‡‡�U?M� s‡‡‡� ‰Ë_« v� UÎ�e??�d?� …b�b?'« nzU�u�« qG??� s� W?�U?(« bM� “U?N??'« sKFÔ�
U?ÎO?�U‡‡‡?D� W‡‡O?H?O�u�«  U?�U?O?�?�ô« l?O?L?& r�� Ê√ vK� ¨ WM� q� s?� u?O�u� s� ‰Ë_« v�Ë
W‡‡‡?E�U?�??� q� Èu??�?�??� v‡‡‡K� U??ÎOK�??�Ë ¨ U?N� W??F�U??��«  U?N??'«Ë …—«“Ë q� Èu??�?�??� vK�
tK� p�–Ë U?NKG?� ◊Ëd�Ë n?zU�u�«  UO?L?�?� b�b% l� ¨ U?N� W?F�U?��«  U�b?)«  U�d�b?�Ë

Æ q�_« vK� UÎ�u� dA� W�L�� Êö�ù« œUFO� q��
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Æ WHO�u�« n�Ë W�UD� h�K� ≠ ≤
Æ qLF�« q�� ≠ ≥
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Æ WHK�<« WOHO�u�«Ë
t� ÊuJ� Ê√ ÊËœ U??NKL??� “U?$ù Á«d� s0 Ë√ W??OMF*« …b??�u�« vK�??L0 W�U?F??�?�ô« W?M�K�Ë

Æ œËbF�  u�
WM�?K�« lC�Ë ¨ W?M�K�« fO?z— s� —«d??� U??NK?OJA??�� —b???B� W??OM� W?�U??�√ WM�K?� ÊuJ�Ë

Æ WOMH�« UN��U�Q�Ë UN� qLF�« dO�� WIKF�*«  «¡«d�ù«Ë b�«uI�«
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∫ v�üU� —UO��ô« WM' h���
≠ W�d�d% ≠ WO�Ëd?�J�≈ UNz«œ√ WI�d� ÊUO�Ë ¨  U�U��?�ö� W�UF�« f�_« l{Ë ≠ ±
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Æ WO�UHA�«Ë …bO�K� UÎ�UL{ ÊU�K�« —UI* 5�“ö�« 5�Q��«Ë ·«d�ù« qzU�Ë b�b% ≠ ≥

© ≥∂ ¨ …œU‡‡�
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Æ t�uK� r�—Ë WHO�uK�
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UNOK� qB� v��«  U�—bK� UÎI�Ë ÊU���ô« W?�O�M� vzUNM�« VO�d��« —UO��ô« WM' bFÔ�
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Æ …b�Ë q� WFO�� V�� WO��—b�
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œUL?��« bF� ¨ W�d?B*« W�uJ(« W�«u� l�u� vK?� 5�bI�?LK� WOzb�*« W?�O�M�« “U?N'« sKF�
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Æ Êö�ù« v� œb;« ÊU���ô«
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t?L�« Ã«—œ≈ Âb?� s� “UN?'« Ë√ h�?<« d�“u�« v�≈ rKE�� Ê√ W?HO�u�« qG?A� Âb?I�?LK�
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Æ rKE�*« s� W�bI*«  «bM��*«Ë ÊU���ô«  U�UO� …b�U� ‰ö� s�
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ÂuO�« s� U?Î�u� 5�ö� “ËU& ô …b� v� tK� p�–Ë ¨ U?NO� t�?O�d� q�bF�� Ë√ 5��UM�« W?LzU�

Æ …œU*« Ác� s� v�Ë_« …dIH�« v� UNOK� ’uBM*« …b*« ¡UCI�ô v�U��«
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vzU?NM�« VO�d?��U?� h�?<« d�“u�« s� «Îb?L?�?F?� UÎ�U?O� W?OMF*« …b?�u�« v�≈ “U?N?'« q�dÔ�

Æ W�“ö�«  «bM��*« W�U� t� UÎI�d� UNHzU�Ë qGA� 5�bI�LK�

 «bM�?�� È√ ¡UH?O�?�« 5‡‡‡O?F�K� `�d*« s� VKD� Ê√ …b?�u�U� W�dA?��« œ—«u*« …—«œùË

5O??F??�K� t??�b?I� …—U??L??�??�U� `{u*« v�Ëd??�J�ù« Áb�d?� o�d� s� p�–Ë ¨ W??�“ô  U�U??O� Ë√

¨ …—U‡‡‡L��ô« ÁcN� X�U?��« t��U�≈ q�� vK� ‰u�u�« rKF� »u�?B� q��� »UD� V�u0Ë

a�—U� s� UÎ�u� dA� W�L?� ‰ö� W�uKD*«  «bM��*« ¡UHO��« Âb� W�U� v� UÎO?�ô `‡‡�d��« d��F�Ë

Æ UN�KD� `�d*« —UD�≈
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5OF� v� dE?MK� UN� Ì‰U� ŸUL?��« ‰Ë√ v� W�dA?��« œ—«u*« WM' vK� `�d��« d?�√ ÷dFÔ�

Æ nzU�u�« Ác� qG� ◊Ëd� rNzUHO��« s� oI���« bF� UNM� sKF*« nzU�u�« v� 5��d*«

Æ U�œUL��ô Ÿu��√ ‰ö� WB�<« WDK��« vK� UN�U�«d��« WM�K�« ÷dF�Ë

Æ t{uH� s� Ë√ W�—uNL'« fOz— s� 5OF��« —«d� —bB�Ë
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q‡‡?‡�?� t?�√ X�??�� s� q� W??�??O?�?� vGKÔ� ¨ U�u??I??F�« Êu�U??� ÂUJ�Q� ‰ö??�ù« Âb??� l�
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Æ 5OF��«  U�u��
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UN?OK� ’uBM*«  «¡«d?�ù«Ë b�«u?I�«  «c� 5OF?�K� 5��d?LK� —UE��« WLzU?� “UN?'« bFÔ�
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d‡‡‡�_« W??L?O?� q‡‡‡L?% v?K� …—œU?� d?O?� W‡‡‡?OK�_« W?�?�R*« Ë√ W?O?F??L?'« X�U?� «–≈ ≠ ≤

Æ »b�MLK� qLJ*«
© ±±≤ ¨ …œU‡‡�

WI�«u� bF� »bM�« —«d� UNM� »b?�M*« WN'« bF� Èd�√ …b�Ë v�≈ n�u*« »b� W�U� v�
W?N?'« —«d?I�« «c� v� œb?�� Ê√ vK� U?N?O�≈Ë U?NM� »b?�?M*« W?N?'« s� qJ� W?B?�?<« WDK��«

Æ t��«b� a�—U�Ë »bM�« …b�Ë UNO�≈ »b�M*« WHO�u�«Ë



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«≥∑

© ±±≥ ¨ …œU‡‡�

·«d‡‡?‡‡�ùU� oK?F??�� U??L??O??� U‡‡‡?N?O?�≈ »b??�M*« W‡‡?‡N??�K� UÎ‡?‡�—«œ≈ »b??�M*« n�u?*« lC??��
Æ V�œQ��«Ë tO�u��«Ë

 © ±±¥ ¨ …œU‡‡�

»bM�« ¡UN�≈ n�u*« UNO�≈ Ë√ UNM� »b�M*« WN�K� “u��Ë ¨ t�b� ¡UN��U� »bM�« vN�M�
¨ q‡‡‡�_« vK� dN?A� ¡UN‡‡‡�ù« q�?� Èd‡�_« WN'« —UD�≈ p�c?�Ë Á—UD�≈ ◊dA� X�Ë È√ v�
WI�?��*« v�UL?��ô« 5�Q��«  U�«d?��« ¡«œQ� UNM� »b�M*« W?N'« Âe�K� ‰«u�_« lO?L� v�Ë

Æ v�UL��ô« 5�Q��« Êu�UI� UÎI�Ë
© ±±µ ¨ …œU‡‡�

Æ »bM�« …b� ‰«u� …b�Ë s� d��_ n�u*« »b� “u�� ô
∫ …—U‡‡‡‡‡‡�ù«

© ±±∂ ¨ …œU‡‡‡�

W�dA��« œ—«u*« …—«œ≈ ÷d� vK� ¡UM� ¨ WB�<« WDK��« s� —«dI� n�u*« …—U�≈ ÊuJ�
WM� …b‡‡‡* p�–Ë ¨ …—U‡‡‡‡�ù« ‰u?�?� vK� W�U?�?� n�u*« W?I?�«u?�Ë ¨ U?NO?�≈ —UF*« W?N?'« VK�Ë

Æ b�b��K� WK�U�
© ±±∑ ¨ …œU‡‡�

¨U?NO�≈ —U?F*« WH?O�u�«Ë W?N'« t?O� œb?%Ë ¨…—U�ù« —«d?� n�u*« U?NM� —UF*« W?N'« b?F�
Æ UN��«b� a�—U�Ë …—U�ù« …b�Ë

© ±±∏ ¨ …œU‡‡�

Æ V�œQ��«Ë tO�u��«Ë ·«d�ùU� oKF�� ULO� UNO�≈ —UF*« WN�K� UÎ�—«œ≈ —UF*« n�u*« lC��
© ±±π ¨ …œU‡‡�

lO?L�Ë U?NO�≈ d?O�√ v��« W?HO�uK� hB?<« d�_« ¨n�u*« U?NO�≈ —U?F*« WN?'« qL�?��
Æ Èd�_« UN�«eO2Ë UN�UBB��

© ±≤∞ ¨ …œU‡‡�

‚UI?���«Ë v�U?L��ô« 5�Q?��« ÂUE� v� n�u*« „«d�?�« …b� sL{ …—U?�ù« …b� q�b�
Æ v�UL��ô« 5�Q��« Êu�U� ÂUJ�√ …U�«d� l� p�–Ë …ËöF�«

Æ WO�d�K� W�“ö�« WOMO��« …b*« »U�� v� …—U�ù« …b� q�b� ôË



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'« ≥∏

© ±≤± ¨ …œU‡‡�
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© ±≤≤ ¨ …œU‡‡�

WM� …—U�ù« …b� X�U� «–≈ UNKG� “u��Ë ¨WO�U� t�HO�Ë vI�� 5H�u*« b�√ …—U�≈ bM�
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q�� U?NKGA� ÊU?� v��« WH?O�u�«  «eO2 W?�U� —U?F*« n�uLK� œu?F� ‰«u�_« lO?L� v�Ë

Æ qLF�« rK��Ë …—U�ù« s� t�œu� a�—U� s� «Î—U���« p�–Ë ¨…—U�ù«
f�U)« »U��«

 «ËöF�«Ë —uł_«
∫ WOFO�A��« …ËöF�«
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∫ W�“«u*« ŸËdA�
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…“U?�ùU� `�d?B?��U� t� h�d*« fO?zd�« —«d?�Ë …“U?�ù« VK� n�u*« W?�b?� nK0 Ÿœu�Ë
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 ôbF* U?ÎI�� W��UM*« b?O�«u*« v� Á“U$≈Ë ¨W�U�√Ë W?�b� t�HM� t� ◊uM*« qLF�U� ÂU?OI�« ≠±
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Æ p�– qLF�« W�KB� XC��«
Æ UN��UO� …U�«d�Ë UN� qLF� v��« …b�u�« ‰«u�√Ë  UJK�2 vK� WE�U;« ≠ ∂
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Æ dOOG��« a�—U� s� d��_« vK� dN� ‰ö� UNOK�
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Â«e?��ô« «c� qE?�Ë ¨h�?<« fOzd�« s� v�U?�??� Ê–≈ ÊËœ p�c� vC?I�  U?L?O?KF� V�u0 Ë√

Æ W�b)« „d� bF� UÎLzU�
W‡‡�U?� W‡‡HB� t�U?��UJ� Ë√  U��U?�LK� Èe?�d*« “UN?'«  UC�UM� v?K� œd�« Âb� ≠ ≥
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Æ n�u���«Ë WK�UL*«
 «bM��*«Ë  U�U?�(U� ‰u�?I� —c� d?OG�  U��U?�LK� Èe�d*« “U?N'« …U�«u?� Âb� ≠ ¥
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Æ tzUA�≈ Êu�U� vC�I0 UNOK� Ÿö�ô« Ë√ UN�F�«d� Ë√ UNB�� v� o(«



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«¥∑

s� t�KD�U?� Ë√  «bM��*«Ë  U�UO��U� …—«œù«Ë rOEM?�K� Èe�d*« “UN'« …U?�«u� Âb� ≠µ
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Æ tzUA�≈ Êu�U� vC�I0
¨U?N?OK� œd?�« d?O?�Q� Ë√ …—«œù«Ë rOEM�K?� Èe?�d*« “U?N?'«  U?��UJ?� vK� œd�« Âb?� ≠∂

Æ n�u���«Ë WK�UÔL*« UNM� ÷dG�« W�U�≈ n�u*« VO�� Ê√ œd�« Âb� rJ� v� d��F�Ë
WBB<«  U?HK*« s� q�_« «c� Ÿe� Ë√ WOL�— W�—Ë W�√ q�Q� t�?HM� ÿUH��ô« ≠ ∑
 «– Ë√ W?O?L?�— W‡‡‡I?O�Ë È√ …—u?B� ÿU?H?�?�ô« Ë√ ¨t� nK� qL?F� W?�U?� X�U?� u�Ë ¨tEH?(

Æ Èd� l�U�
Âö??�ù« qzU??�Ë o�d� s� t??�?H??O�Ë ‰U??L??�√ s� ÊU??O� Ë√ `�d??B� ÈQ� vC??H� Ê√ ≠ ∏

Æ h�<« fOzd�« s� W�U�� p�c� t� UÎ�dB� ÊU� «–≈ ô≈ ‰UB�ô«Ë
s� ÊU?� «–≈ WD�«u�U� Ë√  «c�U� t�œR?� d�¬ qL?� È√ 5�Ë t?�?H?O�Ë 5� lL?�� Ê√ ≠ π

Æ UN�UOC�I� l� oH�� dO� ÊU� Ë√ WHO�u�«  U��«Ë ¡«œQ� —«d{ù« t�Q�
WO?L�d�« qLF�«  U‡‡‡‡�Ë√ d?O� v‡‡‡‡� u�Ë …Q�UJ0 Ë√ d?�Q� dOGK� ÎôU?L�√ ÈœR� Ê√ ≠ ±∞
‰U?L??�√ …Q?�UJ?0 Ë√ d?�Q� n�u*« v?�u?�� Ê√ “u?�?� p�– l�Ë ¨W?B??�?<« WDK?��« s� Ê–S� ô≈
W�U�u�U� ‰uLA*« ÊU� «–≈ W}zUCI�« …b?�U�*« Ë√ 5�zUG�« s� W�U�u�« Ë√ W�U�u�« Ë√ W�«uI�«
V�� Ë√ v�d?� WK?� t‡‡‡� r‡‡‡ND?�d� s‡‡‡2 vzU?C?� b?�U?�?� t� 5?F*« Ë√ VzU?G�« Ë√ W?�«u?I�« Ë√

Æ WF�«d�« W�—b�« v��
`�U‡‡‡‡B�  U?L�U�� Ë√  U?�d�� l‡‡‡‡L?� Ë√ v‡‡‡‡‡�UO?� Ë√ v�e� qL?� È√ W�—U2 ≠ ±±
qLF�« ÊU?J� q�«œ p�– ÊU� «–≈ ¨U‡‡‡‡N� Z�Ëd?��« Ë√ W�U�b�« d‡‡‡‡?A� Ë√  U‡‡‡‡�UL?� Ë√ »«e�√

Æ t��œQ� W��UM0 Ë√
WB�<« WDKÔ��« s� Ê–≈ ÊËœ qLF�« ÊUJ� q�«œ  U�UL��« rOEM� v� „«d��ô« ≠±≤

Æ WO�UIM�«  ULOEM��« 5�«u� ÂUJ�Q� ‰ö�ù« ÊËœ p�–Ë ¨t{uH� s� Ë√
Æ vHO�u�« Á–uH� ‰öG��« ≠ ±≥
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Æ WDK��« ‰ULF��« …¡U�≈ Ë√ ¨U�dO�Q� Ë√

W??N?�  U?JK�2Ë ‰u??�Q� Y�??F�« Ë√ qL??F�«  «b??F?� Ë√  «Ëœ√ Â«b??�??�?�« …¡U??�≈  ≠±µ
5K�U??F?�«Ë W�ËbK� W??O�U*« ‚u??I??(« s?� o� ŸU??O??{ t??OK� V�d??�� Èc?�« d??O??B?I??�?�« Ë√ qL??F�«

Æ WN'« l� 5K�UF�*«Ë
Æ t�HO�Ë  U��«u� t�UO� W��UM0 ÷d� Ë√ W�b� Ë√ W�uL� Ë√ U�«b� È√ q�I� Ê√ ≠ ±∂

d?O�Q��« Ë√ ¨ÂU?F�« s�_« d�bJ� t�Q?� s� „uK� È√ ÊU?O�≈ Ë√ ◊UA� È√ …d?�U�?�  ≠±∑
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—«dI� tLK� t� oI��� u�� vK� W�U�� t�ö�≈ n�u*« l� o}I���« v� ¡b��« q�� s}F�|
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Æ UÎ}�U�— tL�«
Æ v�uI�« r�d�«

Æ UNKGA| v��« WH}�u�« r�«
 Æ t}�≈ W�u�M*« WH�U<« Ÿu{u�

Æ —«dI�« a|—U�Ë o}I���« v�≈ t��U�≈  —d� v��« WDK��«
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Æ oOI���« ‚«—Ë√ sL{ Ÿœu�Ë p�c� ¡U�b��ô« d�√ vK� d�Q��Ë
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q� vK� d??}??�Q?�?�«Ë d?C??;« v� p�–  U??��≈Ë ‚«—Ë_«Ë  ö??�?�?�« vK� Ÿö�ô« ≠ ±
ozU�Ë W|√Ë  ö?�??��«Ë ‚«—Ë_« r�?� oI?�?LK?�Ë ¨Ÿö�ô« a|—U�  U?��≈Ë ¨U?N?}K?� lKD| W?�—Ë

ÆUN}K� kH���« o}I���« ÂeK��| Èd�√
W�KB*« u�b� Ë√ UN�u�√ vK� kH���« o}I���« ÂeK��| ô ‚«—Ë√ W|√ —u� VK� ≠ ≤

Æ UN�U�—≈ Âb� W�UF�«
È√d�« VK� ÊuJ?� Ê√ vK� ¨W�œU?O?I�« nzU�u�« vK?�U?� b?�√ …œU?N?� Ë√ È√— VK� ≠ ≥

Æ UÎO�U�� ULNOK� œd�«Ë …œUNA�« Ë√
©±µµ¨ …œU‡‡�

o}I?���« ÊuJ| ¨ Êu�U?I�«  s�  µπ  …œU*« s� WO�U��« …d?IH�« rJ�� ‰ö?�ù« Âb� l�
t� d?�cÔ| ¨WK�K�?� ÂU?�—Q� r�d?� dC?�?� v� X�?�|Ë ¨W�U?�?� o}I?�?��« v�≈ ‰U?;« n�u*« l�
r�«Ë ¨t�—b�√ v��« WDK��«Ë ¨W�U�ù« —«d�Ë ¨oI;« r�«Ë ¨dC;« `�� dI�Ë W�U�Ë a|—U�
U�«u?�?�?�Ë t?�?H?}�ËË U?N� l�U?��« …—«œù«Ë t?�?�U?�≈ q�?�Ë tM�Ë o}?I?�?��« v�≈ ‰U?;« n�u*«
Ÿö�ô« - U�Ë ¨v?HM�«Ë  U��ù« œu?N� ‰«u�√Ë ¨o}?I�?��« q�� W?F�«u�« h�K�Ë ¨vH?}�u�«
 U?�?H?� s� W�?H?� q� q|cÔ�Ë ¨d?C?;« oK� a|—U�Ë W?�U?�  U?��≈Ë ¨ «bM�?�?� s� t?}K�

ÆW�HB�« ÁcN� t�«u�Q� v�œ√ s�Ë oI;« l}�u�� dC;«



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'« µ∞

©±µ∂¨ …œU‡‡�

¡U?A| U‡‡� r|b‡‡?‡I�Ë o}?I�?��« ‚«—Ë√ W?�U?� vK� Ÿö�ô« o}?I?�?��« v�≈ ‰U?;« n�u?LK�

Æt�U�œ b|R�  «bM��� s�

© ±µ∑ ¨ …œU‡‡�

¡ôœù« Ë√ —u‡‡‡C?(« s‡‡‡� lM�L|Ë o‡‡‡}?I�?��« v� t�œUN?� ŸUL?�� v�b��Ô| n?�u� q�

ÆUÎO�|œQ� ‰¡U�Ô| ‰u�I� —c� ÊËœ  U�uKF� s� t|b� U0

©±µ∏¨ …œU‡‡�

vK� d�_« ÷d� 5?F� ¨ WOzUM� W1d� »UJ�—« WN?�� œu�Ë oOI�?��« ‰ö� s� 5�� «–≈

o�� ‰ö?�ù« W�U?F�« W�U?OM�« ⁄ö�≈ vK� V�d?�� ôË ¨ W�U?F�« W�U?OM�« ⁄ö�ù W?B�?<« WDK��«

W?O�u?�?�*«  U??��≈ sJ� r� U?� n�U?<« o� v?� X�� U?L?� v��œQ?��« ¡«e?'« l?O?�u� v� …b?�u�«

Æ WOzUM'« Èu�b�« v� qBH�« vK� n�u�� WO��œQ��«

©±µπ¨ …œU‡‡�

b???I??FM?� r�b??�√ l?� oO??I???�??�?�« ÊU??�Ë ¨ oO???I??�???��« v�≈ Êu?�U??;« Êu???H�u*« œb???F� «–≈

v�≈ t?��U?�ù W?B?�?<« WDK��« vK� Ÿu?{u*« ÷d?� V�� ¨ W�—«œù« W�U?OMK� t� ’U?B?�?�ô«

Æ W�—«œù« W�UOM�«

©±∂∞¨ …œU‡‡�

∫ tO� ·dB��«Ë oOI���« ¡UN��«

d�d?I??��« œ«b?�S� vN??�M�Ë oO?I?�??��« v�≈ n�u*« W�U??�≈ a�—U� s� oO?I??�?��« …d?�??� √b?��

Æ oOI���« ZzU�� s� vzUNM�«

W?I?�«u0 Èd?�√ …d?�?H� U�b?� “u�?�Ë  ¨ dN?�√ W�ö?� oO?I�?��« …d?�?� “ËU?�?�� Ê√“u?�� ôË

Æ WB�<« WDK��«



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«µ±

©±∂±¨ …œU‡‡�

n�u*« v�≈ »u�M?� u� ULO?� oOI�?��« W�O?�M� …d�c?� tzUN��« b?F� oOI?���« WN?� bFÔ�
Æ V�UM*« ¡«e'« lO�u� Ë√ tEH( ·dB��U� WB�<« WDK��« vK� ÷dF�Ë

©±∂≤¨ …œU‡‡�

Æ …d� s� d��√ qFH�«  «– s� ÎUO��œQ� n�u*« W��UF� “u�� ô
©±∂≥¨ …œU‡‡�

qL?� ÂU�√ W?F?�� ‰ö?� p�–Ë  ¨ t�U?�?�√Ë t?OK� l�u*« ¡«e?'« —«d?I� W�U?�?� n�u*« sKFÔ�
Æ Á—Ëb� a�—U� s�

¨ p�c� t?OK?� d‡‡‡�Q?�� ¨ t�—u?� vK?� lO?�u?��«Ë Êö?�ù« rK�� s� n?�u*« lM�?�« «–S?�
Æ  U�ö�ù« W�u� v� ¡«e'« —«d� dAM� vH�J� W�U(« Ác� v�Ë

v�U��« dNA�« d�√ s� «Î—U���« n�u?LK� o���*« vHO�u�« d�_« s� rB)« ¡«e� cHM�Ë
Æ ÎU�u�U� …ezU'« œËb(« v� p�–Ë ¨ ÁdA� Ë√ tOK� l�u*« ¡«e'« —«dI� t�ö�ù

©±∂¥¨ …œU‡‡�

W?H?O?�?� b?FÔ�Ë ¨ n�u*« W?�b?� nK0 o�K?� v�d?� nK0 ¡«e?'«Ë oO?I?�?��« ‚«—Ë√ ŸœuÔ�
 «¡«e'«Ë  UH�U?<« UN� q��Ô� tO�≈ —UA*« v�d?H�« nK*U� ŸœuÔ� WO��œQ��«  «¡«e?'U� W�U�

Æ UNFO�u�� …—œUB�«  «—«dI�« ÂU�—√Ë a�«—u�Ë tOK� XF�Ë v��«
nK0 oOI?���« ‚«—Ë√ kH�� vH�JO?� n�U�� s� d��√ s� d?H�√ b� oOI?���« ÊU� «–≈Ë

Æ 5�U��« nK0 UNM� q�_« o�� …—u� kH%Ë ‰Ë_« n�U<«
©±∂µ¨ …œU‡‡�

∫ n‡‡‡�u�«

vK� d?�_« ÷dFÔ� ¨ qL?F�« s� UÎO�U?O�?�« n�u*« n�Ë oO?I�?��« W�KB?� XC�?�« «–≈
W�ö� “ËU�� ô U0 t�b�Ë n�u�«  «—d?��Ë oOI���« Ÿu?{u� sLC�� …d�c0 W?B�<« WDK��«
q� v�≈ tM� …—u?� ‰U?�—≈Ë n�u�« —«dI?� t�ö�≈ 5F?�� qL?F�« s� t?H�Ë  —d?� «–S?� ¨ dN?�√

Æ W�dA��« œ—«u*« …—«œ≈Ë d�U�*« t�Oz— s�



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'« µ≤

©±∂∂¨ …œU‡‡�

∫ WOzUM'«Ë WO��œQ��« WL�U;« v�≈ W�U�ù«

»U?�?� rK?� W�U?�ù« —«d?� Ÿ«b�≈ a�—U� s� W??O?��œQ?��« W?L?�U??�?LK� ÎôU?�?� n�u*« d??�?�?FÔ�

Æ WO��œQ��« WLJ;«

oOI?���« v‡‡‡{U?� s� W�U�ù« d?�√ —Ëb� a�—U� s� W?OzUM'« WL?�U�LK?� ÎôU�� d?��?F��Ë

Æ v�b*« o(U� v�b*« Ë√ W�UF�« W�UOM�« q�� s� WB�<« WLJ;« ÂU�√ —uC(U� rN�*« nOKJ� Ë√

©±∂∑¨ …œU‡‡�

U?NOK� ’u?BM*«  «d�?H�« ¡UC?I�U� n�u*« vK� l�u� v��« W?O��œQ?��«  «¡«e'« v�?LÔ�

œ—«u*« …—«œ≈ ÷d?� vK� ¡UM� W?B?�?<« WDK��« s� —«d?I� p�–Ë Êu�U?I�« s� ∂∑ …œU*« v�

Æ n�u*« s� VK� .bI� v�≈ W�U(« ÊËœ W�dA��«

s�U��« »U��«

 W�b)« ¡UN²½«

©±∂∏¨ …œU‡‡�

∫ 5���« s� ⁄uK�

s��« ÊuGK�O?� s�c�« 5H�u*« ¡UL�Q� UÎ�UO� WM� q� ‰Ë√ v� W�d?A��« œ—«u*« …—«œ≈ bFÔ�

s� W?�b)« ¡U?N�≈  «—«d?� —«b�≈  «¡«d?�≈ –U��ô «Îb?O?N9 ª WM��« ‰ö� W?�b?)« „d�� …—d?I*«

Æ s��« Ác� ⁄uK�� v�U��« ÂuO�« s� «Î—U���« t{uH� s� Ë√ WB�<« WDK��«

q�??� W??�b??)« „d??�� …—d??I*« s?��« t??�uK� a�—U??�?� n�u*« W�d??A??��« œ—«u*« …—«œ≈ s?KFÔ�Ë

…—u� WOMF*«  «—«œù«Ë d�U�*« t�Oz—Ë n�u*« s� q� rK�Ô�Ë ¨ q�_« vK� s�dNA� UN�uK�

rK�� bO?H� U0 UN?OK� dO?�Q��« bF� W?�b)« nK0 Èd?�√ …—u� kH� l� W?�b)« ¡U?N�≈ —«d� s�

Æ UNLK�� s� t�UM��« Ë√ —«dI�« …—u� n�u*«



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«µ≥

∫ W‡�UI��ô«

© ±∂π ¨ …œU‡‡�

—Ëb?� a�—U� s� ô≈ t�?�b� vN?�M� ôË ÎW�U�?� t?�H?O�Ë s� t��U?I�?�« ÂbI� Ê√ n�u?LK�
Æ W�UI��ô« ‰u�I� t{uH� s� Ë√ WB�<« WDK��« —«d�

© ±∑∞ ¨ …œU‡‡�

a�—U� U?N?O?K� X�?�� Ê√ t?��U?I?�??�« n�u*« Âb?� «–≈ …b?�u�U� W�d?A??��« œ—«u*« …—«œ≈ vK�
W?OKOB?H� …d?�c0 W?�uH?A� t?{u?H� s� Ë√ W?B�?<« WDK��« vK� «Î—u?� U?N{d?F� Ê√Ë U�œË—Ë

Æ t��b� nK� l�«Ë s� n�u*« W�U� s�
© ±∑± ¨ …œU‡‡�

 d??�??�?�« ô≈Ë ¨ t?1b?I?� a�—U� s� U??Î�u� 5�ö� ‰ö??� W�U??I??�??�ô« VK� v� X�?�« V��
v�Ë b?OI� W?�d�?I?� Ë√ ◊d� vK� U?ÎIKF?� VKD�« sJ� r� U?� Êu�U?I�« rJ�� W�u?�I?� W�U?I�?�ô«

Æ t�K� v�≈ t��U�≈ W�UI��ô« ‰u�� —«d� sLC� «–≈ ô≈ n�u*« W�b� vN�M� ô W�U(« Ác�
b�e� ô√ vK� qLF�« W?�KB0 oKF�� »U��_ W�U?I��ô« ‰u�� ¡U?�—≈ …b*« Ác� ‰ö� “u��Ë
Æ WI�U��« …dIH�« v� UNOK� ’uBM*« UÎ�u� 5�ö��« …b� v�≈ W�U{ùU� UÎ�u� 5�ö� vK� ¡U�—ù« …b�

© ±∑≤ ¨ …œU‡‡�

¡U?�—≈ Ë√ ¨ W�U??I?�??�ô« ‰u?�?� vK?� W?I?�«u*« t??{u?H� s� Ë√ W??B?�?<« W?DK��«  √— «–≈
5F� ¨ n�u*« b{ W?O��œQ�  «¡«d�≈ –U��« V�?�� Ë√ qLF�« W�KB0 oKF?�� »U��_ UN�u?��

Æ p�c� «Î—u� n�u*« ⁄ö�≈ W�dA��« œ—«u*« …—«œ≈ vK�
—«d?I� U??N?OK� d??O?�Q?��« b??F� n�u*« W?�b?� n?K0 W�U?I?�??�ô« Ÿœu�  ôU?(« lO??L?� v�Ë

Æ t{uH� s� Ë√ WB�<« WDK��«
© ±∑≥ ¨ …œU‡‡�

Ê√ v�≈ Ë√ W�U?I?��ô« ‰u?�?� —«dI� sKF?� Ê√ v�≈ tKL� v� d?L?�?�� Ê√ n�u*« vK� V��
Æ W�zö�« Ác� s� ±∑± …œU*« v� tOK� ’uBM*« œUFO*« vCIM�



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'« µ¥

© ±∑¥ ¨ …œU‡‡�

∫ W�b)« s� qBH�« Ë√ ‘UF*« v�≈ W�U�ù«

…—«œ≈ vK� 5F??�� ¨ W?�b?)« s� qB?H�« Ë√ ‘U??F*« v�≈ W�U?�ùU� n�u?*« vK� rJ� «–≈

¡U?N�S� —«d?� —«b?�ù t?{u?H� s� Ë√ W?B?�?<« WDK��« vK� d?�_« ÷d?F� Ê√ W�d?A?��« œ—«u*«

¨ rJ(« —Ëb� q�?� qLF�« s� UÎ�u�u?� sJ� r� U� ¨ rJ(« —Ëb� a�—U� s� «Î—U?���« t�?�b�

t� ·d� Ê√ o�?� U� tM� œd?��� Ê√ “u‡‡�� ôË ¨ t‡‡‡H?�Ë a�—U� s� W‡‡‡‡ON?�M� t�?�b� d�?�F?��

Æ d�√ s�

© ±∑µ ¨ …œU‡‡�

∫ q�*U� WK�UF*« ◊d� ¡UH��« Ë√ WO�M'« bI�

U�U?�d� W�?�M�U� q�*U� WK�U?F*« ◊d� t�Q?A� vH�?�« Ë√ W�dB*« t?�O?�M� n�u*« bI?� «–≈

s� Ë√ W?B�?<« WDK��« vK� d?�_« ÷d� W�d?A�?�« œ—«u*« …—«œ≈ vK� 5F�� ¨ Èd?�_« ‰Ëb�«

WK�UF?*« ◊d� ¡UH?��« Ë√ WO?�M'« bI� a�—U� s?� «Î—U��?�« t�?�b� ¡UN�S� —«d?� —«b�ù t?{uH�

q�*U� WK�U?F*« ◊d?� ¡U?H�?�« Ë√ WO?�M'« b?I?� a�—U� s� n�u*« ÁU?{U?I� U� d?�?�?F�Ë ¨ q�*U�

Æ qL� q�UI� d�√ W�U�0 t�d� ¡ö�≈ a�—U� v��Ë

© ±∑∂ ¨ …œU‡‡�

∫ Ê–≈ ÊËb� qLF�« s� ŸUDI�ô«

‰ö?� Âb?I� r?�Ë ¨ W?O�U?�?�?� U??Î�u� d?A?� W?�??L?� Ê–≈ ÊËb� tKL?� s� n?�u*« lDI�« «–≈

n�u*« lDI�« «–≈ Ë√ ¨ ‰u?�?I� —c‡‡‡?F� ÊU� t?�UDI�« Ê√ X�?�� U?� WO�U?��« U?Î�u� dA?� W?�L?)«

ŸUDI�ô« œb� s� UÎO��œQ� V�u� u�Ë WM��« v� WKB?�� dO� UÎ�u� 5�ö� Ê–≈ ÊËb� tKL� s�

t?�UDI�« a�—U� s� t�?�b� ¡U?N�≈ t?{uH� s� Ë√ W?B�?<« WDK��« vK� V�� ¨ qB?�*« dO?�

Æ qB�*« dO� t�UDI�« ‰UL��ô v�U��« ÂuO�« s� Ë√ ¨ qLF�« s� qB�*«



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«µµ

© ±∑∑ ¨ …œU‡‡�

∫  UÎO�� W�b�K� W�UOK�« Âb�

5F?�� ¨ h�<« v?�D�« fK:« s� —«dI?� UÎO?�� W?�b?�K� n�u*« W?�UO� Âb?� X�� «–≈
—«d� —«b�ù t{uH� s� Ë√ WB�<« WDK��« vK� d�_« ÷dF� Ê√ W�dA��« œ—«u*« …—«œ≈ vK�
q�� W?O�?B�« W�U?OK�« ÂbF� n�u*« W?�b� ¡UN�≈ W?B�?<« WDK�K� “u�� ôË ¨ t?��b?� ¡UN�S�

Æ t�«“U�≈ ¡UN��« —UE��« ÊËœ t��b� ¡UN�≈ VKD� r� U� W�œUO��ô«Ë WO{d*« t�«“U�≈ œUH�
Æ  «—b<« t�U�œù WO�B�« t��UO� Âb� X�� «–≈ n�u*« W�b� vN�M� ‰«u�_« lOL� v�Ë

© ±∑∏ ¨ …œU‡‡�

∫  hO�d� dOG� WO�M�√ WN� W�b�� ‚U���ô«

¨ WO�dF�« dB� W�—u?NL� W�uJ� s� hO�d� dOG� WO�M�√ W?N� W�b�� n�u*« o���« «–≈
t‡‡?‡{u??H� s?� Ë√ W‡‡‡?B??�??<« W?DK��« vK?� d??�_« ÷d??� W?�d??A??�?�« œ—«u*« …—«œ≈ vK� 5F???��

Æ WN'« Ác� v� W‡‡�b)U� t�U���« a�—U� s‡‡‡� «Î—U���« t��b� ¡UN�S� —«d� —«b�ù
© ±∑π ¨ …œU‡‡�

∫ n�u*« vK� rJ(«

W1d?� v?� W�d?�K� …b??O?I?� W�u??I?F� Ë√ W�UM� W?�u?I?F� w?zU?N� rJ� n�u*« v?K� rJ� «–≈
Ê√ W�d?A?��« œ—«u*« …—«œ≈ vK� 5F?�� ¨ —U?�?�?�ô«Ë WI?��« Áb?I?H� Ë√ W�U?�_« Ë√ ·d?A�U� WK�?�

Æ t��b� ¡UN�S� —«d� —«b�ù t{uH� s� Ë√ WB�<« WDK��« vK� d�_« ÷dF�
© ±∏∞ ¨ …œU‡‡�

∫ …U‡‡‡�u‡�«

WD?K��« v?K� d???�_« ÷d???F� Ê√ W?�d???A???��« œ—«u*« …—«œ≈ v?K� 5F???�?� n�u*« v?�u� «–≈
Æ t�U�Ë a�—U� s� «Î—U���« t��b� ¡UN�S� —«d� —«b�ù t{uH� s� Ë√ WB�<«

© ±∏± ¨ …œU‡‡�

‘UFLK� W�U�ù« v� t���d� v�U�� VKD� n�u*« ÂbI� «–≈ …b�u�U� W�dA��« œ—«u*« …—«œ≈ vK�
t‡‡‡?{d?F� Ê√Ë ÁœË—Ë a�—U� t??OK� X�?�� Ê√ ¨ Êu?‡‡�U?I�« s� ∑∞ …œU?*« ÂUJ�_ U?ÎI?�?� dJ�*«
Æ t��b� nK� l�«Ë s� n�u*« W�U� s� WOKOBH� …d�c0 UÎ�uHA� WB�<« WDK��« vK� «Î—u�



≤∞±∑ WM� u�U� ≤∑ v� —dJ� ≤± œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'« µ∂

© ±∏≤ ¨ …œU‡‡�

.b??I?� a�—U� s� U???Î�u� 5�ö?� ‰ö??� dJ�?*« ‘U??F*« v?�≈ W�U??�ù« V?K� v� X�?�« V��

Æ Êu�UI�« rJ�� Îôu�I� ‘UF*« v�≈ W�U�ù« VK� d���« ô≈Ë VKD�«

© ±∏≥ ¨ …œU‡‡�
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