قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
الفصل األول
التعاريف وسراين القانون
مادة 1
الغي نص الفقرة ( )2من ىذه ادلادة مبوجب قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واستدلت ابلنص االيت:
يقصد ابلتعابَت الواردة يف ىذا القانون ادلعاين ادلبينة ازاءىا :
اوال  :الوزير  :الوزير ادلختص ويعترب رئيس اجلهة غَت ادلرتبطة بوزارة وزيرا الغراض ىذا القانون .
اثنيا -رئيس الدائرة  :وكيل الوزارة ومن ىو بدرجتو من اصحاب الدرجات اخلاصة شلن يديرون تشكيال
معينا وادلدير العام او اي موظف اخر خيولو الوزير صالحية فرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا
القانون .
اثلثا  :ادلوظف  :كل شخص عهدت اليو وظيفة داخل مالك الوزارة او اجلهة غَت ادلرتبطة بوزارة .
رابعا  :اجمللس  :رللس االنضباط العام ادلشكل مبوجب قانون رللس شورى الدولة رقم  65لسنة
 1979ادلعدل .
خامسا  :اللجنة  :اللجنة التحقيقية اليت يشكلها الوزير او رئيس الدائرة الغراض ىذا القانون .
النص القدًن للفقرة (:)2
اثنيا  :رئيس الدائرة  :وكيل الوزارة واحملافظ وادلدير العام واي موظف اخر خيولو الوزير صالحية فرض
العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون .
مادة 2
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( ) 3من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبح على الشكل التايل:

1

اوال -تسري احكام ىذا القانون على مجيع موظفي الدولة والقطاع العام .
اثنيا -ال خيضع الحكام ىذا القانون منتسب و القوات ادلسلحة وقوى االمن الداخلي وجهاز ادلخابرات
الوطٍت والقضاة واعضاء االدعاء العام اال اذا وجد يف قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامو .
النص القدًن:
اوال  :تسري احكام ىذا القانون على مجيع موظفي الدولة والقطاع االشًتاكي .
اثنيا  :ال خيضع الحكام ىذا القانون منتسبو ديوان الرائسة والقوات ادلسلحة وقوى االمن الداخلي
وجهاز ادلخابرات وىيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء االدعاء العام اال اذا وجد يف قوانينهم
نص يقضي بتطبيق احكامو .
الفصل الثاين
واجبات ادلوظف
مادة 3
الوظيفة العامة تكليف وطٍت وخدمة اجتماعية يستهدف القائم هبا ادلصلحة العامة وخدمة ادلواطنُت يف
ضوء القواعد القانونية النافذة .
مادة 4
يلتزم ادلوظف ابلواجبات االتية :
اوال  :اداء اعمال وظيفتو بنفسو ابمانة وشعور ابدلسؤولية .
اثنيا  :التقيد مبواعيد العمل وعدم التغيب عنو اال ابذن ،وختصيص مجيع وقت الدوام الرمسي للعمل .
اثلثا  :احًتام رؤسائو والتزام االدب واللياقة يف سلاطبتهم واطاعة اوامرىم ادلتعلقة ابداء واجباتو يف
حدود ما تقضي بو القوانُت واالنظمة والتعليمات ،فاذا كان يف ىذه االوامر سلالفة فعلى ادلوظف ان
ٍ
وعندئذ
يبُت لرئيسو كتابة وجو تلك ادلخالفة وال يلتزم بتنفيذ تلك االوامر اال اذا اكدىا رئيسو كتابة
يكون الرئيس ىو ادلسؤول عنها .
رابعا  :معاملة ادلرؤسُت ابحلسٌت ومبا حيفظ كرامتهم .
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خامسا  :احًتام ادلواطنُت وتسهيل اصلاز معامالهتم .
سادسا  :احملافظة على اموال الدولة اليت يف حوزتو او حتت تصرفو واستخدامها بصورة رشيدة .
سابعا  :كتمان ادلعلومات والواثئق اليت يطلع عليها حبكم وظيفتو او اثناءىا اذا كانت سرية بطبيعتها او
خيشى من افشائها احلاق الضرر ابلدولة او ابالشخاص او صدرت اليو اوامر من رؤسائو بكتماهنا ويبقى
ىذا الواجب قائما حىت بعد انتهاء خدمتو ،وال جيوز لو ان حيتفظ بواثئق رمسية سرية بعد احالتو على
التقاعد او انتهاء خدمتو ابي وجو كان .
اثمنا  :احملافظة على كرامة الوظيفة العامة واالبتعاد عن كل ما من شانو ادلساس ابالحًتام الالزم ذلا
سواء اكان ذلك اثناء ادائو وظيفتو ام خارج اوقات الدوام الرمسي .
اتسعا  :االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي لو او لغَته .
عاشرا  :اعادة ما يكون حتت تصرفو من ادوات او االت اىل احملل ادلخصص ذلا عند انتهاء العمل
اليومي اال اذا اقتضت طبيعة العمل غَت ذلك .
حادي عشر  :مراعاة القوانُت واالنظمة والتعليمات اخلاصة حبماية الصحة العامة والسالمة يف العمل
والوقاية من احلريق .
اثين عشر  :القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانُت واالنظمة والتعليمات .
مادة 5
حيظر على ادلوظف ما اييت :
اوال  :اجلمع بُت وظيفتُت بصفة اصلية او اجلمع بُت الوظيفة وبُت اي عمل اخر اال مبوجب احكام
القانون .
اثنيا  :مزاولة االعمال التجارية واتسيس الشركات والعضوية يف رلالس ادارهتا عدا :
ا شراء اسهم الشركات ادلسامهة .
ب االعمال اليت ختص اموالو اليت الت اليو اراث او ادارة اموال زوجو او اقاربو حىت الدرجة الثالثة اليت
الت اليهم اراث وعلى ادلوظف ان خيرب دائرتو بذلك خالل ثالثُت يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر
على اداء واجبات ادلوظف او يضر ابدلصلحة العامة ان خيَته بُت البقاء يف الوظيفة وتصفية تلك
االموال او التخلي عن االدارة خالل سنة من اتريخ تبليغو بذلك وبُت طلب االستقالة او االحالة على
التقاعد .
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اثلثا  :االشًتاك يف ادلناقصات .
رابعا  :االشًتاك يف ادلزايدات اليت جتريها دوائر الدولة والقطاع االشًتاكي لبيع االموال ادلنقولة وغَت
ادلنقولة اذا كان سلوال قانوان ابلتصديق على البيع العتبار االحالة قطعية او كان عضوا يف جلان التقدير
او البيع او اختذ قرارا ببيع او اجيار تلك االموال ،او كان موظفا يف ادلديرية العامة او ما يعادذلا اليت
تعود اليها تلك االموال .
خامسا  :استعمال ادلواد واالالت ووسائل النقل وغَتىا العائدة اىل دوائر الدولة والقطاع االشًتاكي
الغراض خاصة .
سادسا  :استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من االت االنتاج مل يكلفو رئيسو ادلباشر ابستعماذلا .
سابعا  :عدم االستغالل الصحيح لساعات العمل ووسائل االنتاج بغية اصلاز االعمال ادلناطة بو او
االمهال او التهاون يف العمل مبا يؤدي اىل احلاق ضرر ابالنتاج او اخلدمات او ادلمتلكات .
اثمنا  :العبث ابدلشروع او اتالف االتو او ادلواد االولية او االدوات او اللوازم .
اتسعا  :التعمد يف انقاص االنتاج او االضرار بو .
عاشرا  :التاخر يف اصلاز العمل الذي يتسبب عنو تعطيل عمل االخرين .
حادي عشر  :االقًتاض او قبول مكافاة او ىدية او منفعة من ادلراجعُت او ادلقاولُت او ادلتعهدين
ادلتعاقدين مع دائرتو او من كل من كان لعملو عالقة ابدلوظف بسبب الوظيفة .
اثين عشر  :احلضور اىل مقر وظيفتو حبالة سكر او الظهور حبالة سكر نبُت يف زلل عام .

اثلث عشر  :االحتفاظ لنفسو ابصل اية ورقة او وثيقة رمسية او نزع ىذا االصل من ادللفات ادلخصصة

حلفظو للتصرف بو لغَت االغراض الرمسية .
رابع عشر  :االفضاء ابي تصريح او بيان عن اعمال دائرتو لوسائل االعالم والنشر فيما لو مساس
مباشر ابعمال وظيفتو ،اال اذا كان مصرحا لو بذلك من الرئيس ادلختص .
مادة 6
اوال  :للموظف الذي يشغل احدى الوظائف اليت تقع يف حدود الدرجة السابعة من درجات قانون
اخلدمة ادلدنية رقم ( )24لسنة  1960او ما يعادذلا فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرمسي
حلسابو او لدى الغَت بشرط ان يشعر دائرتو مبحل وطبيعة عملو سنواي وان ال يؤثر عملو خارج اوقات
الدوام على واجبات وظيفتو .
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اثنيا  :للوزير ادلختص او من خيولو ان ايذن للموظف من غَت ادلشمولُت ابحكام الفقرة (اوال) من ىذه
ادلادة ،ابالشتغال خارج اوقات الدوام الرمسي دلدة سنة قابلة للتجديد .
اثلثا  :يستثٌت من احكام ىذه ادلادة ادلوظفون :
ا ادلعينون مبرسوم مجهوري .
ب منتسبو وزارة اخلارجية .
ج العاملون يف اخلدمة اخلارجية .
مادة 7
اذا خالف ادلوظف واجبات وظيفتو او قام بعمل من االعمال احملظورة عليو يعاقب ابحدى العقوابت
ادلنصوص عليها يف ىذا القانون وال ديس ذلك مبا قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانُت .
الفصل الثالث
العقوابت وآاثرىا وإجراءات فرضها
مادة 8
العقوابت اليت جيوز فرضها على ادلوظف ىي :
اوال  :لفت النظر  :ويكون ابشعار ادلوظف حتريراي ابدلخالفة اليت ارتكبها وتوجيهو لتحسُت سلوكو
الوظيفي ويًتتب على ىذه العقوبة اتخَت الًتفيع او الزايدة مدة ثالثة اشهر .
اثنيا  :االنذار  :ويكون ابشعار ادلوظف حتريراي ابدلخالفة اليت ارتكبها وحتذيره من االخالل بواجبات
وظيفتو مستقبال ويًتتب على ىذه العقوبة اتخَت الًتفيع او الزايدة مدة ستة اشهر .
اثلثا  :ق طع الراتب  :ويكون حبسم القسط اليومي من راتب ادلوظف دلدة ال تتجاوز عشرة اايم ابمر
حتريري تذكر فيو ادلخالفة اليت ارتكبها ادلوظف واستوجبت فرض العقوبة ،ويًتتب عليها اتخَت الًتفيع
او الزايدة وفقا دلا اييت :
ا مخسة اشهر يف حالة قطع الراتب دلدة ال تتجاوز مخسة اايم .
ب شهر واحد عن كل يوم من اايم قطع الراتب يف حالة جتاوز مدة العقوبة مخسة اايم .
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رابعا  :التوبيخ  :ويكون ابشعار ادلوظف حتريراي ابدلخالفة اليت ارتكبها واالسباب اليت جعلت سلوكو غَت
مرض ويطلب اليو وجوب اجتناب ادلخالفة وحتسُت سلوكو الوظيفي ويًتتب على ىذه العقوبة اتخَت
الًتفيع او الزايدة مدة سنة واحدة .
خامسا  :انقاص الراتب  :ويكون بقطع مبلغ من راتب ادلوظف بنسبة ال تتجاوز ( )÷ 10من راتبو
الشهري دلدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنتُت ويتم ذلك ابمر حتريري يشعر ادلوظف ابلفعل
الذي ارتكبو ويًتتب على ىذه العقوبة اتخَت الًتفيع او الزايدة مدة سنتُت .
سادسا  :تنزيل الدرجة  :ويكون ابمر حتريري يشعر فيو ادلوظف ابلفعل الذي ارتكبو ويًتتب على ىذه
العقوبة .
ا ابلنسبة للموظف اخلاضع لقوانُت او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة اتخذ بنظام الدرجات ادلالية
والًتفيع ،تنزيل راتب ادلوظف اىل احلد االدىن للدرجة اليت دون درجتو مباشرة مع منحو العالوات اليت
انذلا يف الدرجة ادلنزل منها (بقياس العالوة ادلقررة يف الدرجة ادلنزل اليها) ويعاد اىل الراتب الذي كان
يتقاضاه قبل تنزيل درجتو بعد قضائو ثالث سنوات من اتريخ فرض العقوبة مع تدوير ادلدة ادلقضية يف
راتبو االخَت قبل فرض العقوبة .
ب ابلنسبة للموظف اخلاضع لقوانُت او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة اتخذ بنظام الزايدة كل
سنتُت ،ختفيض زايدتُت من راتب ادلوظف ويعاد اىل الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجتو بعد
قضائو ثالث سنوات من اتريخ فرض العقوبة مع تدوير ادلدة ادلقضية يف راتبو االخَت قبل فرض العقوبة.
ج ابلنسبة للموظف اخلاضع لقوانُت او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة اتخذ بنظام الزايدة
السنوية ،ختفيض ثالث زايدات سنوية من راتب ادلوظف مع تدوير ادلدة ادلقضية يف راتبو االخَت قبل
فرض العقوبة.
سابعا  :الفصل  :ويكون بتنحية ادلوظف عن الوظيفة مدة حتدد بقرار الفصل يتضمن االسباب اليت
استوجبت فرض العقوبة عليو على النحو االيت:
ا مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات اذا عوقب ادلوظف ابثنتُت من العقوابت التالية او
ابحداىا دلرتُت وارتكب يف ادلرة الثالثة خالل مخس سنوات من اتريخ فرض العقوبة االوىل فعال
يستوجب معاقبتو ابحداىا :
 1التوبيخ .
 2انقاص الراتب .
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 3تنزيل الدرجة .
ب مدة بقائو يف السجن اذا حكم عليو ابحلبس او السجن عن جردية غَت سللة ابلشرف وذلك اعتبارا
من اتريخ صدور احلم عليو  .وتعترب مدة موقوفيتو من ضمن مدة الفصل وال تسًتد منو انصاف
الرواتب ادلصروفة لو خالل مدة سحب اليد.
اثمنا  :العزل  :ويكون بتنحية ادلوظف عن الوظيفة هنائيا وال جتوز اعادة توظيفو يف دوائر الدولة والقطاع
االشًتاكي ،وذلك بقرار مسبب من الوزير يف احدى احلاالت االتية :
ا اذا ثبت ارتكابو فعال خطَتا جيعل بقائو يف خدمة الدولة مضرا ابدلصلحة العامة .
ب اذا حكم عليو عن جناية انشئة عن وظيفتو او ارتكبها بصفتو الرمسية .
ج اذا عوقب ابلفصل مث اعيد توظيفو فارتكب فعال يستوجب الفصل مرة اخرى .
مادة 9
اوال  :تسري مدد التاخَت يف الًتفيع او الزايدة اليت تًتتب على العقوابت الوارد ذكرىا يف ادلادة ()8
من ىذا القانون اعتبارا من اتريخ استحقاق ادلوظف الًتفيع او الزايدة .
اثنيا  :اذا عوقب ادلوظف ابكثر من عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق حبقو العقوبة
االشد فيما يتعلق بتاخَت الًتفيع وفق ما ىو مقرر يف الفقرة السابقة .
مادة 10
اوال  :على الوزير او رئيس الدائرة اتليف جلنة حتقيقية من رئيس وعضوين من ذوي اخلربة على ان
يكون احدىم حاصال على شهادة جامعية اولية يف القانون.
اثنيا  :تتوىل اللجنة التحقيق حتريراي مع ادلوظف ادلخالف احملال عليها وذلا يف سبيل اداء مهمتها مساع
وتدوين اقوال ادلوظف والشهود واالطالع على مجيع ادلستندات والبياانت اليت ترى ضرورة االطالع
عليها ،وحترر زلض را تثبت فيو ما اختذتو من اجراءات وما مسعتو من اقوال مع توصياهتا ادلسببة ،اما
بعدم مساءلة ادلوظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون ،وترفع
كل ذلك اىل اجلهة اليت احالت ادلوظف عليها .
اثلثا  :اذا رات اللجنة ان فعل ادلوظف احملال عليها يشكل جردية نشات عن وظيفتو او ارتكبها بصفتو
الرمسية فيجب عليها ان توصي ابحالتو اىل احملاكم ادلختصة .
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رابعا  :استثناء من احكام الفقرتُت (اوال واثنيا) من ىذه ادلادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب
ادلوظف ادلخالف ان يفرض مباشرة ااي من العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرات (اوال واثنيا واثلثا) من
ادلادة ( )8من ىذا القانون .
مادة 11
حذفت الفقرتُت ( )4و ( )5من ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( )4من قانون التعديل االول لقانون انضباط
موظفي الدولة والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة :2008
مع مراعاة احكام ادلادة ( )10من ىذا القانون :
اوال  :للوزير فرض اي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )8من ىذا القانون على ادلوظف
ادلخالف الحكامو .
اثنيا  :لرئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول فرض اي من العقوابت التالية على ادلوظف ادلخالف الحكام
ىذا القانون :
ا لفت النظر .
ب االنذار .
ج قطع الراتب دلدة ال تتجاوز مخسة اايم .
د التوبيخ .
اثلثا  :اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد شلا ىو منصوص عليو يف الفقرة (اثنيا) من ىذه ادلادة فعلى
رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول احالتها للوزير للبت فيها .

النص القدًن االصلي:
مع مراعاة احكام ادلادة ( )10من ىذا القانون :
اوال  :للوزير فرض اي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )8من ىذا القانون على ادلوظف
ادلخالف الحكامو .
8

اثنيا  :لرئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول فرض اي من العقوابت التالية على ادلوظف ادلخالف الحكام
ىذا القانون :
ا لفت النظر .
ب االنذار .
ج قطع الراتب دلدة ال تتجاوز مخسة اايم .
د التوبيخ .
اثلثا  :اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد شلا ىو منصوص عليو يف الفقرة (اثنيا) من ىذه ادلادة فعلى
رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول احالتها للوزير للبت فيها .
رابعا  :تكون العقوابت اليت يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول ابتة ،ابستثناء العقوابت
االتية :
ا التوبيخ ب انقاص الراتب ج تنزيل الدرجة د الفصل ىـ العزل .
خامسا  :للموظف ادلعاقب ابحدى العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرة (رابعا) من ىذه ادلادة
االعًتاض على قرار فرض العقوبة لدى رللس االنضباط العام خالل ثالثُت يوما من اتريخ تبلغو بقرار
فرض العقوبة .
مادة 12
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( ) 5من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبحت على الشكل التايل:
اوال -مع مراعاة احكام ادلادة ( )10من ىذا القانون  ،للوزير فرض عقوبة لفت النظر او االنذار او
قطع الراتب على ادلوظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانو عمال خيالف احكام ىذا
القانون .
اثنيا -اذا ظهر للوزير من خالل التحقيق ان ادلوظف ادلشمول ابحكام الفقرة (اوال) من ىذه ادلادة قد
ارتكب فعال يستدعي عقوبة اشد شلا ىو سلول بو  ،فعليو ان يعرض االمر على رللس الوزراء متضمنا
االقًتاح بفرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون .
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اثلثا -للموظف ادلشمول ابحكام ىذه ادلادة الطعن يف العقوابت اليت تفرض عليو مبوجب البندين
(اوال) و (اثنيا) من ىذه ادلادة  ،وفقا الحكام ادلادة ( )15من ىذا القانون .
النص القدًن:
اوال  :مع مراعاة احكام ادلادة ( )10من ىذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او االنذار او
قطع الراتب على ادلوظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند اتيانو عمال خيالف احكام ىذا
القانون ويكون قراره ابات .
اثنيا  :اذا ظهر للوزير من خالل التحقيق ان ادلوظف ادلشمول ابحكام الفقرة (اوال) من ىذه ادلادة قد
ارتكب فعال يستدعي عقوبة اشد شلا ىو سلول بو ،فعليو ان يعرض االمر على رللس الوزارء متضمنا
االقًتاح بفرض احدى العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون ،ويكون قرار رللس الوزراء هبذا الشان
ابات .
مادة 13
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( ) 6من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبحت على الشكل التايل:
اوال -للوزير ان يلغي ااي من العقوابت ادلفروضة على ادلوظف ادلنصوص عليها يف الفقرات (اوال) و
(اثنيا) و (اثلثا) و (رابعا) من ادلادة ( )8من ىذا القانون عند توفر الشروط االتية :
ا -مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب -قيامو ابعمالو بصورة متميزة عن اقرانو .
جـ -عدم معاقبتو ابية عقوبة خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف البند (ا) من ىذه الفقرة .
اثنيا -يًتتب على قرار الغاء العقوبة ازالة ااثرىا ان مل تكن قد استنفدت ذلك .
النص القدًن:
اوال  :للوزير ان يبطل اي من العقوابت ادلفروضة على ادلوظف الوارد ذكرىا يف الفقرات (اوال ،اثنيا،
اثلثا  .رابعا) من ادلادة ( )8من ىذا القانون عند توفر الشروط االتية :
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ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب قيامو ابعمالو بصورة متميزة عن اقرانو .
ج عدم معاقبتو ابية عقوبة خالل ادلدة ادلشار اليها يف البند (ا) من ىذه الفقرة .
اثنيا  :يًتتب على قرار ابطال العقوبة ازالة ااثرىا ان مل تكن قد استنفدت ذلك .
مادة 14
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( ) 7من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبحت على الشكل التايل:
اوال -لرئيس اجل مهورية او من خيولو فرض ااي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على
ادلوظفُت التابعُت لو .
اثنيا -لرئيس رللس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغَت مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوابت التالية
على ادلوظف التابع لوزارتو او دائرتو وادلشمول ابحكام ىذا القانون .
ا) انقاص الراتب .
ب) تنزيل الدرجة .
ج) الفصل .
د) العزل .
اثلثا -للموظف مبوجب الفقرات (اوال) و (اثنيا) من ىذه ادلادة الطعن يف قرار فرض العقوبة وفقا
الحكام ادلادة ( )15من ىذا القانون .
النص القدًن:
للرائسة او رللس الوزراء فرض اي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على ادلوظفُت وتكون
العقوبة ادلفروضة من اي منهما ابتة .
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الفصل الرابع
الطعن بقرارات فرض العقوبة
مادة 15
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( ) 8من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبحت على الشكل التايل:
خيتص اجمللس مبا اييت :
اوال -النظر يف االعًتاضات على قرارات فرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )8من القانون
بعد التظلم منها وفق ما ىو منصوص عليو يف الفقرة (اثنيا) من ىذه ادلادة  ،ولو ان يقرر ادلصادقة على
القرار او ختفيض العقوبة او الغائها .
اثنيا -يشًتط قبل تقدًن الطعن لدى رللس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم
من القرار لدى اجلهة اليت اصدرتو  ،وذلك خالل ( )30ثالثون يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف بقرار
فرض العقوبة وعلى اجلهة ادلذكورة البت هبذا التظلم خالل ( )30ثالثُت يوما من اتريخ تقدديو وعند
عدم البت فيو رغم انتهاء ىذه ادلدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
اثلثا -يشًتط ان يقدم الطعن لدى رللس االنضباط العام خالل ( )30يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف
برفض التظلم حقيقة او حكما .
رابعا-ا -يعد القرار غَت ادلطعون فيو خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف الفقرتُت (اثنيا) و (اثلثاُ) من ىذه
ادلادة ابات .

ب -جيوز الطعن بقرار رللس االنضباط العام لدى اذليئة العامة جمللس شورى الدولة خالل ( )30يوما
من اتريخ التبلغ بو او اعتباره مبلغا  ،ويكون قرار اذليئة العامة الصادر نتيجة الطعن ابات وملزما .
خامسا -يراعي رللس االنضباط العام عند النظر يف الطعن احكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية ومبا
يتالءم واحكام ىذا القانون وتكون جلساتو سرية .
سادسا -دتارس اذليئة العامة جمللس شورى الدولة اختصاصات زلكمة التمييز ادلنصوص عليها يف قانون
اصول احملاكمات اجلزائية عند النظر يف الطعن ادلقدم يف قرارات رللس االنضباط العام ومبا يتالءم
واحكام ىذا القانون .
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النص القدًن:
خيتص اجمللس مبا اييت :
اوال  :النظر يف االعًتاضات ادلشار اليها يف الفقرة (خامسا) من ادلادة ( )11من ىذا القانون ،ولو ان
يقرر ادلصادقة على القرار او ختفيض العقوبة او الغائها وفقا الحكام ىذا القانون .
اثنيا  :يشًتط قبل تقدًن الطعن لدى رللس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم
من القرار لدى اجلهة اليت اصدرتو ،وذلك خالل ثالثُت يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف بقرار فرض
العقوبة وعلى اجلهة ادلذكورة البت هبذا التظلم خالل ثالثُت يوما من اتريخ تقدديو وعند عدم البت فيو
رغم انتهاء ىذه ادلدة يعترب ذلك رفضا للتظلم .
اثلثا  :يشًتط ان يقدم الطعن لدى رللس االنضباط العام خالل ثالثُت يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف
برفض التظلم حقيقة او حكما .
رابعا  :يعترب القرار غَت ادلطعون فيو خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة وقرار رللس االنضباط
العام الصادر بنتيجة الطعن ابات .
خامسا  :يراعي رللس االنضباط العام عند النظر يف الطعن احكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية
النافذ ومبا يتالئم واحكام ىذا القانون وتكون جلساتو سرية .
الفصل اخلامس
سحب اليد
مادة 16
اذ اوقف ادلوظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرتو ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة
التوقيف.
مادة 17
اوال  :للوزير ورئيس الدائرة سحب يد ادلوظف مدة ال تتجاوز ( )60يوما اذا تراءى لو ان بقاءه يف
الوظيفة مضر ابدلصلحة العامة او قد يؤثر على سَت التحقيق يف الفعل الذي احيل من اجلو على
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التحقيق ويعاد اىل نفس وظيفتو بعد انتهاء ادلدة ادلذكورة اال اذا كان ىناك زلذور ،فينسب اىل وظيفة
اخرى.
اثنيا  :للجنة ان توصي بسحب يد ادلوظف يف اية مرحلة من مراحل التحقيق .
مادة 18
يتقاضى ادلوظف مسحوب اليد انصاف رواتبو خالل فًتة سحب يده .
مادة 19
اوال  :اذا فصل او عزل ادلوظف مسحوب اليد فال يدفع لو شيء من الراتب ادلوقوف بصرف النظر
عما اذا كان فصلو او عزلو يستند اىل ىذا القانون او اي قانون اخر .
اثنيا  :اذا عوقب ادلوظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من اتريخ
سحب يده ويدفع لو الباقي من انصاف رواتبو .
اثلثا  :اذا اسفرت نتيجة التحقيق او احملاكمة عن براءة ادلوظف او االفراج عنو او معاقبتو بغَت
العقوابت الوارد ذكرىا يف الفقرة (اثنيا) من ىذه ادلادة فتدفع لو االنصاف ادلوقوفة من راتبو .
رابعا  :اذا تويف ادلوظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي يف التحقيق او احملاكمة ،فتؤول انصاف
رواتبو ادلوقوفة اىل من لو حق استيفاء احلقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد ادلدين ،ويف حالة
عدم وجودىم فتؤول اىل ورثتو .
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أحكام عامة وختامية
مادة 20
ال جيوز فرض اكثر من عقوبة مبوجب ىذا القانون عن فعل واحد .
مادة 21
اوال  :اذا وجو للموظف شكر من الرائسة او رللس الوزراء او الوزير او من خيولو ومل يكن معاقبا او
كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرىا فيمنح قدما دلدة شهر واحد عن كل شكر يوجو لو ومبا ال تتجاوز
مدة القدم ثالثة اشهر يف السنة الواحدة .
اثنيا  :اذا كان ادلوظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان
عقوبة االنذا ر ادلفروضة عليو واذا حصل على ثالثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من االنذار
فتقلص مدة اتخَت ترفيعو شهرا واحدا عن كل شكر ومبا ال يزيد على ثالثة اشهر يف السنة .
مادة 22
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( )9من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبحت على الشكل التايل:
ال دينع اعارة ادلوظف او نقلو من مساءلتو وفقا الحكام ىذا القانون .
النص القدًن:
ال دينع انتهاء خدمة ادلوظف الي سبب كان ،او اعارتو او نقلو ،من مساءلتو وفقا الحكام ىذا
القانون.
مادة 23
ال حتول براءة ادلوظف او االفراج عنو عن الفعل احملال من اجلو اىل احملاكم ادلختصة دون فرض احدى
العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون .
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مادة 24
الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة ( )10من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع االشًتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991رقمو  5لسنة  ،2008واصبحت على الشكل التايل:
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول من الوزير او رللس االنضباط العام ان يف فعل
ادلوظف احملال اىل التحقيق او يف زلتوايت التهمة جرما نشا من وظيفتو او ارتكبو بصفتو الرمسية فتجب
احالتو اىل احملاكم ادلختصة .
النص القدًن:
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة ادلخول من الوزير ،او رللس االنضباط العام ان يف فعل ادلوظف احملال
اىل التحقيق او يف زلتوايت التهمة جرما نشا من وظيفتو او ارتكبو بصفتو الرمسية فتجب احالتو الة
احملاكم ادلختصة .
مادة 25
يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( )69لسنة  1936ادلعدل وال يعمل ابي نص يتعارض
واحكام ىذا القانون .
مادة 26
ينفذ ىذا القانون بعد مرور تسعُت يوما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .
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