
 9 هيئة الشرطةبشأن  9979لسنة  909القانون رقم 

 

 يعمؿ بقانوف ىيئة الشرطة المرافؽ اعتبارا مف تاريخ صدوره -9مادة 

كما ، المشار إلييما 3991لسنة  93والقانوف رقـ  ،3991لسنة  9يمغى القانوف رقـ  -2مادة 
 . يمغى ما يخالؼ قانوف ىيئة الشرطة المرافؽ مف احكاـ

وعمى وزير الداخمية ، وتكوف لو قوة القانوف ، ىذا القرار فى الجريدة الرسمية  ينشر -3مادة 
 . اصدار الموائح والقرارات الالزمة لتنفيذه

 (3993نوفمبر سنة  31) 3193رمضاف سنة  22صدر برياسة الجميورية فى 
 

 أنور السادات                                                                             
 

  

                                                           
 
 .5 51لسنة  52، وذلك وفقا للقانون رقم أينما وردت فى القانون" مجلس التأديب" عبارة " المحكمة العسكرية"يستبدل بعبارة  



 الباب االول 
 هيئة الشرطة
 الفصل األول

 تكوينها واختصاصاتها

 (9)المادة 

وتباشػر إختصاصيا برئاسة وزير  الشرطة ىيئة مػدنية نظامية بػوزارة الداخمية تؤدى وظائفيا
 . وىو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونيا ونظـ عمميا ،الداخمية وتحت قيادتو

ويرأس كؿ  ،ىيئة الشرطة الػى قطاعات نوعية واقميمية وذلؾ بقرار مػف وزير الػداخمية وتنقسـ
ويجوز أف يكوف لكؿ قطاع نائب رئيس قطاع أو أكػثر يحؿ  ،قطاع مساعد أوؿ أو مساعد وزير

وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار مف وزير  ،أقػدميـ محؿ رئيس القطاع عند غيابو
 2.الداخمية

  :كوف ىيئة الشرطة مفوتت
 . ضباط الشرطة -3
 . ضباط الشرؼ -2
 . أمناء الشرطة -1
 . مساعدى الشرطة -1
 . مراقبى ومندوبى الشرطة -5
 . ضباط الصؼ والجنود -9
 . معاونى األمف -9
 . رجاؿ الخفر النظامييف -8

ورؤسػاء  ،ومف فى حكميػـ ،ورؤساء المصالح ،ويتولى مساعدو أوؿ ومساعدو وزير الداخمية
  . كؿ فى حدود اختصاص ،رئاسػة الشرطة ،ومأمورو المراكز واالقساـ ،الوحدات النظامية

 (2)المادة 

  :الرتب والدرجات النظامية ألعضاء ىيئة الشرطة ، وىى"

 :الضباط  -9
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 . 99 لسنة  2 5رقم ، وقد استبدلت بالقانون 5 51لسنة  52رقم المادة مستبدلة بالقانون  



 .لواء مساعد أوؿ وزير الداخمية 

 .لواء مساعد وزير الداخمية 

 .لواء 

 .عميد 

 .عقيد 

 .مقدـ 

 .رائد 

 .نقيب 

 .مالـز أوؿ 

 .مالـز 

 1:ضباط الشرف  -2

 .رائد شرؼ 

 .نقيب شرؼ 

 .مالـز أوؿ شرؼ 

 .مالـز شرؼ 

 : أمناء الشرطة -3

 .أميف شرطة ممتاز أوؿ 

 .أميف شرطة ممتاز ثاف 

                                                           
 
 .992 لسنة  51البند مستبدل بالقانون رقم  



 .أميف شرطة ممتاز 

 .أميف شرطة أوؿ 

 .أميف شرطة ثاف 

 .أميف شرطة ثالث 

 :مساعدو الشرطة  -4

 .ممتاز مساعد شرطة 

 .مساعد شرطة أوؿ 

 .مساعد شرطة ثاف 

 .مساعد شرطة ثالث 

 :مراقبو ومندوبو الشرطة  -5

 .مراقب شرطة ممتاز

 .مراقب شرطة أوؿ

 .مراقب شرطة ثاف 

 .مراقب شرطة ثالث

 .مندوب شرطة ممتاز

 .مندوب شرطة أوؿ

 .مندوب شرطة ثاف

 .مندوب شرطة ثالث



 1: ضباط الصف والجنود -6

 رقيب أوؿ

 .قيب ر 

 .عريؼ 

 .جندى 

 :معاونو األمن -7

 .معاوف أمف ممتاز أوؿ 

 .معاوف أمف ممتاز ثاف 

 .معاوف أمف ممتاز 

 .معاوف أمف أوؿ 

 .معاوف أمف ثاف 

 .معاوف أمف ثالث 

 :رجال الخفراء النظاميون -8

 .شيخ خفراء

 .وكيؿ شيخ خفراء

 .خفير ممتاز 

 .خفير أوؿ

 .خفير ثاف

                                                           
 
 .5112لسنة   2 البند مستبدل بالقانون رقم  



 5 .خفير ثالث

 (3)المادة 
وبحمايػة األرواح واألعػراض  ،تختػص ىػيئة الشرطػة بالمحافظة عمػى النظاـ واألمف العػاـ وادداب

كما تختص بكفالة الطمأنينة واألمف لممواطنيف فى  ،واألمواؿ وعمى االخص منع الجرائـ وضبطيا
 9. وبتنفيذ مػا تفرضو عمييا القوانيف والموائح مف واجبات ،كافة المجاالت

  الثانىالفصل 
  المجمس األعمى لمشرطة

 (4)المادة 
 

وعضوية  ،يشكؿ بوزارة الداخمية مجمس أعمى لمشرطة برئاسة أقدـ مساعدى أوؿ وزير الداخمية
 : كؿ مف

 . مساعدى أوؿ وزير الداخمية
 . مساعدى وزير الداخمية

 . مستشار الدولة لوزارة الداخمية
 . مدير االدارة العامة لشئوف الضباط

غياب الرئيس يتولى رئاسػة المجمس أقػدـ األعضاء الحاضريف مػف مساعػدى أوؿ وزير وعػند 
وعند غيابو يتوالىا مف  ،ويتولى أمانة المجمس مدير االدارة العامػة لشئوف الضباط ،الداخمية

 . يختاره المجمس مف أعضاءه
مف نصؼ  وينعقد المجمس بدعػوة مف رئيسو وتعتبر اجتماعاتو صحيحة اذا حضرىا أكثر

 . االعضاء
وتكوف  ،ويصدر المجمس قراراتو باالغمبية المطمقة وعػند التساوى يرجػح الجانب الػذى فيو الرئيػس

ذا كانت إحػدى المسائؿ المعروضة تمس أحػد األعضاء أو  المداوالت سػرية والقرارات مسببة وا 
أحػد اقربائو أو أصياره الػى الدرجة الرابعة وجب عميو التنحى ولممجمس أف يدعو إلػى جمساتو مػف 

خارجيا يرى االستعانة بيـ فى بحث المسائؿ المعروضة عميو سواء مف ىيئة الشرطة أو مف 
 9. دوف اف يكوف ليـ صوت معدود فى المداوالت

 
 :(5)المادة 
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 .  9 لسنة  5 بالقانون رقم  ستبدلت، وقد ا 99 لسنة  2 5القانون رقم والثانية مستبدلة بالفقرة االولى  



يعاوف المجمس األعمى لمشرطة وزير الداخمية فػى رسػـ السياسة العامػة لمػوزارة ووضع خططيا 
وتطوير أجيزتيا وأسػموب عمميا بما يرفع مستوى األداء لتحقيؽ المياـ المسندة الييا عمى أكمؿ 

ويختص بالنظر فػى شئوف أعضاء ىيئة الشرطة عمى الوجو المبيف فى ىذا القانوف كما  ،وجو
 . يختص بالنظر فى المسائؿ التى يرى الوزير عرضيا عميو أو يقترحيا أحد األعضاء

 . وتكوف قػرارات المجمػس نافذة مػف تاريخ اعتمادىا مف الوزير
ى رفعيا إليو دوف اف يعترض عمييا كتابة وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشػر يوما عمػ

 . اعتراضا مسببا
فإذا اعترض الوزير عمييا كميا أو بعضيا كتابة أعاد ما اعترض عميو منيا الى المجمس إلعادة 

 . النظر فيو خالؿ مدة يحددىا
 . اصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكوف ىذا القرار نيائيا، فإذا اصر المجمس عمى رأيو 

 
  الثانى الباب

  ضباط الشرطة
  الفصل االول

  التعيين
 ( 6)المادة 

 
ويعػيف الضابػط مف خريجى  ،يكوف تعييف ضباط الشرطة مف خريجى كميات أكاديمية الشرطة

وتحدد اقدميتو  ،ويستحؽ مرتبو مف تاريخ تسممو العمؿ ،كمية الشرطة ألوؿ مرة فى رتبة مالـز
وعند التساوى فى الترتيب يقدـ األكبر سنا وذلؾ دوف ،  مف تاريخ التعييف طبقا لترتيب التخرج

 . 3995لسنة  93إخالؿ بأحكاـ قانوف انشاء اكاديمية الشرطة رقـ 
ويكوف التعييف بصفة مػؤقتة تحػت االختبار لمدة سنة ويجوز بقرار مػف المجمس األعمى لمشرطة 

ويفصؿ مف يثبت عدـ  ،أشيػرمدىا لمف لـ يثبت صالحيتو لمدتيف ال تجاوز كؿ منيما ستة 
 . صالحيتو

ويعتبر تعييف مػف ثبت صالحيتو نيائيا مف تاريخ التعييف تحت االختبار ويرقى مف تاريخ تثبيتو 
 . الى رتبة مالـز أوؿ

فإذا كاف التقريراف المقدماف عنو كؿ ستة أشػير بعد  ،أما مف تأخر تثبيتو بسبب مد مدة االختبار
جػاز رد اقدميتو فى ىػذه الرتبة الى ما  ،تثبيتو وترقيتو إلى رتبة مالـز أوؿ بدرجػة جيد عمى األقؿ

وال يحوؿ ذلؾ دوف افادتو مستقبال مف حكـ  ،كانت عميو عند بداية التعييف دوف صرؼ فروؽ
 . مف ىذا القانوف 38المادة 



مف ىذا القانوف يرقى المالـز أوؿ الػى رتبة نقيب بانقضاء أربع  39اخالؿ بأحكاـ المادة  ودوف
 8. سنوات عمى بدء تعيينو فى رتبة مالـز

 (7)المادة 
يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينيـ وقبؿ مباشرة أعماؿ وظائفيـ يمينا أماـ وزير الداخمية 

 : بالنص األتى
وأرعى  ،وأف أحػتـر الدستور والقانوف ،أف أحافػظ عمػى النظاـ الجميورى ،أقسػـ باهلل العظيـ" 

 " وأؤدى واجبى بالذمة والصدؽ ،سالمة الوطف
 (8)المادة 

يعػيف مساعدو أوؿ ومساعدو وزير الداخمية ورؤسػاء القطاعات ونوابيػـ ورؤساء المصالح 
 . واإلدارات العامة بقرار مف رئيس الجميورية

، أكاديمية الشرطػة ومػركز البحوث بيا ومديريات األمػف بالمحافظات مصالح وتعتبر كميات 
 . ويمارس مديروىا اختصاصات رئيس المصمحة

ويكوف التعييف فػى غػير ذلؾ مػف وظائؼ ىيئة الشرطػة بقرار مػف وزير الداخمية بعد أخذ رأى 
 9. المجمس األعمى لمشرطة

 (9)المادة 
ال يعيف فػى الوظائؼ المبينة فػى الفقرة األولى ، لشػئوف العامميف المدنييف فيما عػدا اإلدارة العامػة 

 . مػف المادة السابقة إال مػف بيف ضباط الشرطة
وتعتبر وظائؼ وكالء المصالح وما فى حكميا ونواب ومساعػدى مديرى األمػف ورؤسػاء اإلدارات 

فيما عدا ما ، وفػروعيا مػف وظائؼ ىيئة الشرطة واألقساـ والوحػدات والػوظائؼ الرئيسية بالوزارة 
 . يحدده وزير الداخمية بقرار منو بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة

 (90)المادة 
فػإذا اشتمؿ قػرار  ،تعتبر األقدمية فػى الدرجػة أو الرتبة مػف تاريػخ التعييف فييا أو الترقية الييا

درجػة أو رتبة واحػدة اعتبرت االقدمية عمى أسػأس عمػى تعييف أو ترقية أكثر مػف ضابط فى 
 . األقدمية فى الدرجػة أو الرتبة السابقة

 (99)المادة 
الضابط الذى نقؿ مػف ىيئة الشرطة أو اسػتقاؿ مػف الخدمة يجوز إعػادة تعيينو بيا اذا كاف 

ويشترط  ،عمى األقؿالتقريراف السنوياف االخيراف المقدماف عنو فى وظيفتو السابقة بتقدير جيد 

                                                           
2
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 . 99 لسنة  2 5الفقرة األولى والثانية مستبدلة بالقانون رقم  



إلعػادة تعيينو أال يكوف قد مضى عمى نقمو أو استقالتو مدة تزيد عمى سنة ميالية ويوضع فى 
 . أقدميتو السابقة

  الفصل الثانى
  التقارير عن الضباط وترقياتهم وعالوتهم

 (92)المادة 

 

يػودع بأحدىما مسوغػات تعيينو والبيانات والمالحظات والمعمومات  ،ينشػأ لكؿ ضابػط ممفاف
الخاصة بو المتعمقة بأعماؿ وظيفتو ويودع بالثانػى التقارير السنوية السػرية المقدمة عػنو وكؿ ما 
يثبت جديتو مػف الشكاوى والتقارير بعد تحقيقيا وسماع اقوالو فييا وموافقة المجمس األعمى 

 . يالمشرطة عمى إيداع

 (93)المادة 
تعد التقارير السنوية السػرية عػف الضباط حتى رتبة عقيد بحسب األوضاع التى يعينيا وزير 
الداخمية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة وتكوف التقارير عػف كؿ سػنة ميالدية 

 . وتوضع خالؿ شيرى يناير وفبراير مػف السنة التالية

 .كفاية الضابػط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودوف المتوسط وضعيؼويكوف تقدير 

 (94)المادة 
يعمف الضابط الػذى قػدرت كفايتو بتقدير دوف المتوسػط أو ضعيؼ بأوجػو الضعؼ فػى مستوى 

ويجوز لو أف  ،كما يعمف الضابط بما يرد فى التقرير مػف مالحػظات تسػىء إليو ،ادائو لعممو
عمى أف  ،يتظمـ مػف ىػذا التقرير إلػى المجمس األعمى لمشرطة خالؿ شير مف تاريخ إعالنو بو

 . ويكوف قرار المجمس نيائيا ،يفصؿ فى التظمـ خالؿ شير مف تاريخ تقديمو

فإذا كاف التعديؿ يسىء إلى ، كما يجوز لممجمس اعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديمو
 . ويحؽ لو التظمـ مػف ىػذا التعديؿ ،وجب إعالنو بو الضابط

 . وال يعتبر التقرير نيائيا إال بعد انقضاء ميعاد التظمـ أو البت فيو

 (95)مادة 
الضابط الذى قدـ عنو تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيؼ أو تقريراف متتالياف بتقدير دوف المتوسط  

كما ال تجوز ترقيتو خالؿ  ،السنة التالية لتمؾ المقدـ عنيا تؤجؿ العالوة الدورية المستحقة لو فى



فإذا حصؿ فػى السنة التالية مباشػرة عمػى تقرير بتقدير جػيد منحت لو قيمػة العالوة  ،تمؾ السنة
 . المؤجمة بدوف أثر رجعى

مف أما إذا كاف التقرير عف ىذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيؼ أو دوف المتوسط حـر أيضا 
كما ال يجوز ترقيتو خالؿ  ،العالوة الدورية المستحقة لو فى السنة التالية لتمؾ المقدـ عنيا التقرير

 . تمؾ السنة

 . وال يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعو عف الميعاد الذى يتعيف وضعو فيو

 (96)المادة 
تقػريراف متتالياف بتقدير دوف أو  ،الضابط الػذى يقدـ عػنو تقػريراف سػنوياف متتالياف بتقدير ضعيؼ

أو أربعػة تقارير متتالية بتقدير دوف المتوسط يحاؿ الى المجمس  ،المتوسػط وثالػث بتقػدير ضعيؼ
فإذا تبيف صالحيتو السناد نوع آخػر مػف العمؿ اليو قرر نقمو الػى  ،األعمى لمشرطة لفحػص حالتو

 . مو الى وظيفة مدنية أو فصمو مػف الخدمةولو أف يمنحو فرصػة أخػرى أو يقرر نق ،ىػذا العمؿ

وفػى جميع االحػواؿ اذا كاف التقرير التالى مباشرة عػف الضابػط بتقدير ضعيؼ أو دوف المتوسػط 
 . فػصؿ مػف الخدمة مػف اليوـ التالػى العتبار التقرير نيائيا مع حفظ حقو فى المعاش أو المكافأة

 (97)المادة 
تكوف الترقية إلى كؿ رتبة مف الرتب السابقة عمييا  ،مف ىذا القانوف 35مع مراعاة حكـ المادة 

 . باألقدمية المطمقة حتى رتبة عقيد ،مباشرة
ويشػترط فػى جمػيع األحػواؿ لمػترقية أف يجػتاز الضابػط بنجاح الفػرؽ التدريبية أو الدراسػات 

المجمس األعمى لمشرطة بالنسبة الى  التدريبية أو العميا التػى يقػررىا وزير الداخمية بعد أخذ رأى
 . كؿ رتبة

ويجوز فى جميع األحواؿ تخطى الضابط فى الترقية ألسباب يقتضييا الصالح العاـ بعد سماع 
  .أقوالو بشأنيا أماـ المجمس األعمى لمشرطة

فإذا تخمؼ عف الحضور أمػاـ المجمس بغير عػذر مقبوؿ رغػـ إعالنو اعتبرت إجػراءات تخطيو 
ف قبؿ عػذره فػى التخمؼ تحجػز لو رتبة حتػى تسمع أقوالو أمػاـ المجمس ،صحيحة  . وا 

فإذا رأى المجمس بعد سماع أقوالو ترقيتو حسبت أقدميتو فى الرتبة المرقى إلييا مف تاريخ 
 31.حجزىا
 (98)المادة 

يجوز رد  ،مف ىػذا القانوف 39و  35الضابط الذى تأخرت اقدميتو بسبب تخطيو طبقا لممادتيف 
اقدميتو إلى التاريخ الذى كانت تتـ فيو الترقية لو لػـ يحدث التخطى إذا كاف التقريراف المقدماف 
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عنو مرة كؿ ستة أشػير عػف السػنة التالية لترقيتو الػى الرتبة التػى سػبؽ تخطيو عػند الترقية الييا 
 . بدرجػة ال تقؿ عف جيد

 . واحدة خالؿ مدة خدمتووال ينتفع الضابط بيذا الحكـ إال مرة 
 (99)المادة 

تكوف الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتيف يجوز مدىا لمدة مماثمة مرة واحدة أو أكثر حتى حموؿ 
 . الدور فى الترقية الى رتبة عميد

وتكوف الترقية إلى رتبة عميد باالختيار ومف ال يشممو االختيار يحاؿ إلى المعاش مع ترقيتو الى 
حالتو إلػى  رتبة عميد إال إذا رأى المجمس األعمى لمشرطة ألسباب ىامػة يقدرىا عػدـ ترقيتو وا 

المعاش وتكوف الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مػدىا لمدة مماثمة مػرة واحػدة أو أكثر حتى 
 . حموؿ الدور فػى الترقية الى رتبة لواء

الختيار يحاؿ إلػى المعاش مع ترقيتو الػى وتكوف الترقية إلػى رتبة لواء باالختيار ومف ال يشممو ا
حالتو الى  رتبة لواء إال إذا رأى المجمس األعمى لمشرطة ألسػباب ىامة يقدرىا عدـ ترقيتو وا 
المعاش وتكوف الخدمة فى رتبة لواء لمدة سػنة يجػوز مدىا لمدة مماثمة مرة واحدة أو أكثر تنتيى 

 . مالية أعمىخدمتو بإنتيائيا ولو رقى خالليا الى درجة 

 33. وتكوف الترقية الى الرتب األعمى باالختيار
 (20)المادة 

وتكوف الترقية  ،يصدر وزير الداخمية قرار ترقية الضباط بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة
ويمنح الضابط مػف ىذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة  ،نافذة مف تاريخ صدور ىػذا القرار

 . المرقى الييا أو عالوة مف عالواتيا أييما أكبر
 (29)المادة 

فى أوؿ يوليو التالى النقضاء سنة مػف تاريخ  تستحؽ العالوة الدورية ألعضاء ىيئة الشرطة
 . التعييف أو مف تاريخ استحقاؽ العالوة الدورية السابقة

يستمر صرؼ العالوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداوؿ المرافقة ليذا القانوف وفػى الموعػد 
المقػرر الستحقاقيا وذلؾ بما ال يجاوز نياية ربط ػرتبة أو درجة الوظيفة التالية لمدرجة أو الرتبة 

مػة عالوتيف مف قياألعمى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفتو مضافا إليو مائة وثمانية جنييات سنويا و 
 . ، وتعتبر جداوؿ مرتبات أعضاء ىيئة الشرطة وحدة واحدة فى ىذا الشأفعالواتيا الدورية
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وتكوف العالوة مػف تاريخ وصوؿ مرتبو الى نياية مربوط رتبتو أو درجتو بفئة عػالوة الرتبة أو 
أو درجتو فيمنح عػالوة بفئة فإذا ما قمت قيمة العالوة عػف العػالوة المقررة لرتبتو  ،الدرجة التالية

 . الرتبة أو الدرجػة التالية بحسب األحواؿ

فإذا رقى يتقاضى أوؿ مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى الييا أو عالوة دورية مف عالواتيا أييما 
وال تغير الترقية مف موعد استحقاؽ العالوة ، أكبر عمى الوجو المشار إليو بالمادة السابقة 

 32. الدورية

  فصل الثالثال
  البدالت والحوافز

 (22)المادة 
، يمنح الضابط مػف شاغمى الوظائؼ الرئيسية بدؿ تمثيؿ يصدر بو قرار مػف رئيس الجميورية 

وال يمنح ىذا البدؿ اال لشاغؿ  ،مف بداية ربط الدرجة أو الرتبة%  311عمى أال يزيد عف 
ويحدد وزير ، الوظيفة المقرر ليا وعند خموىا يستحقو مػف يقوـ بأعبائيا طبقا لألوضاع المقررة 

وال يخضع ىذا البدؿ ، الداخمية الوظائؼ التى يستحؽ شاغموىا ىذا البدؿ وشروط استحقاقو 
 . لمضرائب

حقوف الػبدالت المينية المتعمقة بأداء ويستحؽ ضباط الشػرطة بػدؿ طبيعة عمػؿ ، كما يست
ويحدد وزير الداخمية شروط وأوضاع  الوظيفة أو بسبب الحصوؿ عمػى مؤىالت عممية معينة

 . استحقاقيا وفئاتيا وال تكوف نافذة إال بعد موافقة مجمس الوزراء

 . وال يجوز زيادة فئاتيا إال بقرار مف رئيس الجميورية

يعمؿ منيـ بمناطؽ تتطمب ظروؼ الحياة فييا مػنح ىػذا الػبدؿ أثناء  كما يستحقوف بدؿ اقامة لمف
اقامتيـ فػى ىػذه المناطؽ وذلؾ بالشػروط المقررة لمعامميف المدنييف بالدولة وال يخضع ىذا البدؿ 

 31. لمضرائب
 (23)المادة 

مكافآت يضع وزير الداخمية بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطة نظاما لمحوافػز ولو تقرير 
تشجيعية لمضابط الػذى يقدـ خػدمات ممتازة أو أعماال أو بحوثا أو اقػتراحات جدية تساعد عمى 

 .كما يجوز منح مكافآت مالية عف أداء أعماؿ ممتازة، تحسيف طرؽ العمؿ ورفع كفاءة األداء

  ولممجمس األعمى لمشرطة اقػتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا ألعماؿ ممتازة

 (24)المادة 
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يجوز بقرار مف وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة مػنح الضابط عػالوة 
وذلؾ إذا  ،تشجيعية فػى حػدود االعتمادات المخصصة بالمػيزانية تعادؿ العػالوة الدورية المقررة

ؽ وكاف قػد بذؿ جيػدا خاصا أو حػق ،حػصؿ الضابط عمػى تقرير ممتاز فػى العاميف االخيريف
 ،وال يمنح الضابط ىػذه العالوة أكثر مف مرة كؿ سنتيف ،رفعا لمستوى األداء أو قاـ بعمؿ ممتاز

 .وال يغير منح ىذه العالوة مف استحقاقو العالوة الدورية فى موعدىا

مف عدد الوظائؼ %  31وال يزيد عدد الضباط الذيف يمنحوف ىذه العالوة فى سنة واحدة عمى 
 . فى كؿ رتبة أو درجة

 (25)المادة 
بالفئات ووفقا لمقواعػد ، يستحؽ الضابط أجػرا عػف األعماؿ االضافية التى يطمب إليو تأديتيا 

وتبيف ىػذه القواعػد ، واألحكاـ التى يضعيا وزير الداخمية بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطة 
 . الحد االقػصى لما يجوز منحو لمضابط فى ىذه األحواؿ

 (26)المادة 
يسترد الضابط النفقات التى يتكبدىا فى سبيؿ أداء أعماؿ وظيفتو أو ما يكمؼ بو رسميا مػف مياـ  

وذلؾ فى األحواؿ وبالشروط التى يصدر بيا قػرار مف وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس 
 . األعمى لمشرطة

مميف المدنييف فػى كما يستحؽ مصاريؼ االنتقاؿ وبدؿ السفر بالشػروط واألوضػاع المقػررة لمعا
 :ويستحؽ بنفس الشروط واألوضاع مصروفات نقؿ لو ولعائمتو ومتاعو فى األحواؿ ادتية ،الدولة

 . عند التعييف ألوؿ مرة فى الخدمة( 3)
 . عند النقؿ مف جية الى أخرى( 2)
  9،  9،  5،  1عند االحالة الى االحتياط أو انتياء الخدمة لغير االسباب الواردة فى البنود ( 1)
 . مف ىذا القانوف 93مف المادة  8

  الفصل الرابع
  النقل والندب واالعارة والبعثات

 (27)لمادة ا
، ويجوز عند الؿ شيرى يولية وأغسطس مف كؿ عاـتجرى حركة تنقالت الضباط مرة واحدة خ

 .التنقالت أكثر مف مرة خالؿ العاـالضرورة إجراء حركة 
ويضع وزير الداخمية القواعد التى تتـ التنقالت بمقتضاىا ، كما يضع المدد القصوى والدنيا لمبقاء 

 .بعد موافقة المجمس األعمى لمشرطةفى مختمؼ المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب 



أو  كما يجوز عدـ التقيد بيذه المدد إذا اقتضى ذلؾ الصالح العاـ أو بالنسبة لبعض المناطؽ
 .األعماؿ

ويجوز بناء عمى طمب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاممة فى المنطقة األولى والثانية 
والذى يستمر فيو والثالثة أف ينقؿ إلى موطف ميالده أو محؿ إقامتو الدائـ أو أقرب موطف ليما 

 .حتى رتبة العميد
 31.مى لمشرطةويصدر وزير الداخمية قرارات التنقالت بعد موافقة المجمس األع

 (28)المادة 
ال يجوز نقؿ الضابط إلػى وظيفة خػارج ىيئة  ،مف ىذا القانوف 39دوف إخػالؿ بحكـ المادة 

ويتـ النقؿ عمى أساس ، الشرطة إال بعد موافقتو كتابة وبعد أخػذ رأى المجمػس األعمى لمشرطة 
 . المرتب الذى يتقاضاه فى ىيئة الشرطة مضافا إليو البدالت الثابتة المقررة لرتبتو أو درجتو

 (29)المادة 
عمى لمشرطة ندب الضابط إما لمقياـ بعمػؿ وظيفة خػارج ىػيئة يجوز بعد أخذ رأى المجمس األ

الشرطة بوزارة الداخمية بشػرط أال تقؿ درجتيا عػف رتبة وظيفتو االصػمية أو ندبو بعد موافقػتو 
 .كتابة لمقياـ بعمؿ خػارج وزارة الداخمية

 (:30)المادة 
بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطػة وبعد موافقة الضابط  ،يجوز بقػرار مػف وزير الداخمية

اعارتو لمعمؿ داخؿ الجميورية أو خارجيا وتدخؿ مػدة االعػارة فػى حسػاب المعاش  ،كتابة
ويحصؿ عنيا مػف الضابط احتياطػى التأمػيف والمعاش كما تدخؿ فى استحقاؽ العالوة والترقية وال 

 . افى مع أعماؿ وظائؼ ىيئة الشرطة فى طبيعتو ونوعويجوز أف تكوف االعػارة لعمؿ يتن
 (39)المادة 

عند غياب أحد الضباط المعينيف بقرار مف رئيس الجميورية أو خمو وظيفتو يقـو مف يميو فى 
 . االقدمية بأعباء الوظيفة إال إذا ندب وزير الداخمية غيره

 (32)المادة 
لمشرطة ايفاد الضابط فػى بعثات أو منح أو فى لوزير الداخمية بعد أخػذ رأى المجمس األعمى 

بالشروط واالوضاع التى تحددىا الئحة البعثات التى ، اجازات دراسية بمرتب أو بدوف مرتب 
  .تصدر بقرار مف وزير الداخمية بعد موافقة المجمس االعمى لمشرطة

الترقية وكذلؾ فى المدة  وتدخؿ مدة البعثة أو المنحة أو االجازة الدراسية فى استحقاؽ العالوة أو
 . المحسوبة فػى المعاش ويحصؿ عنيا أقساط المعاش والتأميف
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  الفصل الخامس
 االجازات

 (33)المادة 
ال يجوز لمضابط أف ينقطع عػف عممو إال ألجازة مصرح لو بيا فى حػدود االجازات المقررة فى 

 . ىذا القانوف

فإذا اقتضى نظاـ العمؿ إلغاء ىذا اليوـ بأمر ولمضباط الحؽ فى يوـ واحد لمراحة فى االسبوع 
 . مف رئيس المصمحة وجب منحو يوما آخر بدلو

ولمضابط كػذلؾ الحػؽ فػى أجػازة بمرتب كامػؿ فػى أياـ عطالت االعياد والمناسبات الرسػمية التػى 
يا أو فإذا تعذر عمػى الضابط القياـ بيا كم ،يصدر بتحديدىا قػرار مػف رئيػس مجمس الػوزراء

بعضيا بسبب نظاـ العمؿ مػنح عنيا أجػرا مضاعفا أو عػددا مماثال مػف االياـ بدال منيا وفقا 
 . الخػتيار الضباط

ويجوز فػى المناطؽ التػى يحددىا وزير الداخمية تجميع أياـ الراحة أو العػطالت المؤجػمة والقياـ 
 35. تى يضعيا وزير الداخميةبيا مػرة كؿ شػير دوف حساب اياـ السػفر وفػؽ القواعد ال

 (34)المادة 
ويضع وزير الداخمية بعد أخػذ رأى ، ال يجاوز مجموع االجػازات العارضة سػبعة أياـ فػى السنة 

 . المجمس االعمػى لمشرطة نظاـ منح ىػذه األجػازات والقواعد التى تنظـ شئونيا
 (35)المادة 

ونصؼ فى السنة وشيراف لمف بمغ سف  يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامؿ قدرىا شير
 . الخمسيف مف عمره

وتكوف مدة االجازة فى السنة األولى مف خدمة الضابط خمسة عشر يوما وال تمنح إال بعد 
ومع ذلؾ فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصمحة ، انقضاء ستة أشير عمى أوؿ تعييف 

الستة األولى مف خدمتو تخصـ مف االجازة منح الضابط أجازة ال تجاوز أسبوعا خالؿ األشير 
 . السنوية المستحقة لو

إال ، ويجوز ضـ مدد االجازات السنوية الى بعضيا بشرط أال تزيد فى أية سنة عمى ثالثة أشير 
 . فى حالة المرض فال تزيد عمى ستة أشير

أو تأجيميا  وال يجوز تقصيرىا، وتحدد مواعيد االجازة السنوية حسب مقتضيات العمؿ وظروفو 
 . أو قطعيا أو إلغاؤىا إال ألسباب قوية تقتضييا مصمحة العمؿ
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فإذا انتيت خدمة الضابط قبؿ استنفاد رصيده مف االجازات االعتيادية استحؽ عف ىذا الرصيد 
 39. وذلك بما ال يجاوز أجر اثنى عشر شهرا أجره الذى كاف يتقاضاه عند انتياء خدمتو كامال

 (36)المادة 
فى شأف االمراض المزمنة يستحؽ الضابط  3991لسنة  332إخالؿ بأحكاـ القانوف رقـ دوف 

كؿ ثالث سػنوات خػدمة اجػازة مرضية تمنح بناء عمى قرار مػف الييئة الطبية المختصة عمى 
 : الوجو ادتى

 . ثالثة أشير بمرتب كامؿ( 3)
 . ستة أشير بثالثة أرباع مرتب (2)

ذا استنفد الضابط الػذ ى يصاب بمرض يحتاج الػى عػالج طػويؿ اجػازتو المرضية ذات المرتب وا 
جػاز لوزير  ،مػف ىػذا القانوف 15الكامؿ ومتوفر اجازتو السنوية عمى الوجػو المبيف فػى المادة 

الداخمية أف يمنحو أجػازة خاصة بمرتب كامؿ المدة الالزمة لعالجو بحيث ال تجاوز سنة واحدة 
وبعد أف يستنفد الضابط ىػذه االجػازة يستوفى اجازاتو ذات المرتب ،  كؿ ثالث سنوات خدمة

ومع ذلؾ يجوز لموزير أف يقرر صرؼ المرتب بالكامؿ ، المخفض عمى الوجو المبيف اعاله 
خالؿ ىذه االجازات فى الحاالت التى تستدعى فييا حالة المريض ذلؾ وعمػى أف يصدر قرار فى 

تحديد أنواع االمراض التى مف ىذا النوع الى الييئة الطبية ويرجػع فى ، كؿ حالة عمى حده 
 . المختصة

ولمضابط الحؽ فى طمب تحويؿ االجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كاف لو وفر منيا يسمح 
 . بذلؾ

ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كؿ فػى حدود اختصاصو الترخيص فى اجازات 
 . ضيةسنوية امتدادا الجازات مر 

ساعة عمى االكثر مف  18وعمى الضابط المريض اخطار الجية التابع ليا عف مرضو خالؿ 
 . تخمفو عف العمؿ

 (37)المادة 
لػوزير الداخمية بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطة وبناء عمػى طمب الضابط منحو أجػازة 

 : وذلؾ فى الحاالت ادتيةخػاصة بمرتب كامػؿ ال تحسب مػف االجػازات السنوية أو المرضية 
 . وذلؾ مرة واحدة طواؿ مدة الخدمة، ألداء فريضة الحج لمدة شير واحد  (3)

وترى الييئة الطبية المختصة منعو مف مزاولة ، لمضابط المخالط لمريض بمرض معد ( 2)
 . أعماؿ وظيفتو لممدة التى تحددىا
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وتقرر الييئة الطبية المختصة  لمضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفتو( 1)
مدة لعالجو وال تجاوز مدة االجازة فى ىذه الحالة ستة أشير ولموزير مدىا مدة ال تجاوز ستة 

 . أشير أخرى

 . أجازة ال تجاوز شيريف فى السنة زيادة عمى ما يستحقو مف أجازات( 1)

 (38)المادة 
الضابط أجػازة خػاصة بدوف مرتب  لوزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة منح

لممدة التى يحددىا بناء عمػى طمػب الضابط لالسباب التػى يبدييا ويقدرىا الوزير حسب مقتضيات 
 . العمؿ

 (39)المادة 
تتخذ السنة الميالدية مػف أوؿ يناير الى آخػر ديسمبر أساسػا لحساب االجازات التى تمنح 

 . ضمف مػدة االجازة إذا تخممتيالمضابط وتدخؿ أياـ العطالت الرسمية 
 (40)المادة 

يحـر مػف مرتبو عػف مػدة  ،كؿ ضابط ال يعود الى عممو بغير عذر بعد انتياء اجازتو مباشرة
مػع عػدـ االخالؿ بالمسئولية التأديبية ، غيابو ابتداء مف اليوـ التالى لميوـ الذى انتيت فيو االجازة

تص اف يقرر حساب مدة االنقطاع مف االجازة السنوية ومنح ومػع ذلؾ يجوز لمساعد الوزير المخ
الضابط مرتبو عنيا اذا كاف لو رصيد منيا يسمح بذلؾ ولـ يجاوز غيابو مدة خمسة عشر يوما 

 . وقدـ اسبابا معقولة تبرر ىذا الغياب

  الفصل السادس
 واجبات الضباط

 (49)المادة 
 : وتنفيذىا وعميو كذلؾيجب عمى الضابط مراعاة أحكاـ ىذا القانوف 

وأف يخصص وقت العمؿ الرسمى ألداء  ،أف يػؤدى العمؿ المنوط بو بنفسو بدقػة وأمانة( 3)
ويجوز تكميؼ الضابط بالعمؿ فػى غػير أوقات العمؿ الرسمية عالوة عمى ، واجبات وظيفتو 

 . الوقت المعيف اذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ

الواجبات العاجمة الالزمة لتأميف سػير العمؿ وتنفيذ الخدمة  أف يتعاوف مع زمالئو فى اداء( 2)
 . العامة



أف ينفذ ما يصدر إليو مف أوامر بدقة وأمانة وذلؾ فػى حػدود القوانيف والموائح والنظـ ( 1)
ويتحمؿ كؿ رئيس مسئولية األوامر التى تصدر منو وىو المسئوؿ عف حسف سير  ،المعموؿ بيا

 . العمؿ فى حدود اختصاصو

وأف يسمؾ فػى تصرفاتو مسمكا يتفؽ ، أف يحافظ عمى كرامة وظيفتو طبقا لمعرؼ العاـ ( 1)
 . واالحتراـ الواجب ليا

وال يجوز أف يقيـ بعيدا عنيا إال ألسباب ضرورية ، أف يقيـ فى الجية التى بيا مقر وظيفتو ( 5)
 . يقرىا رئيس المصمحة

 (42)المادة 
 : يحظر عمى الضابط

يفضى بغػير إذف كتابى مػف وزير الداخمية بمعمومات أو إيضاحات عػف المسائؿ السرية أف ( 3)
 . بطبيعتيا أو بمقتضى تعميمات كتابية صادرة مػف الجيػة المختصة

أو ينشر الوثائؽ أو ، أو يفشى المعمومات الخاصة بالوقائع التػى تتصؿ بعممو بحكـ عممػو 
ىيئة الشرطة أو أساليب عمميا فػى مجاؿ المحافظة عمى المستندات أو صورىا المتعمقة بنشاط 

 39. سالمة و أمف الدولة

 . ويستمر ىذا االلتزاـ قائما بعد انتياء خدمة الضابط

يعاقب عمى مخالفة الحظر ، ومػع عػدـ االخالؿ بأية عقوبة أشد منصوص عمييا فى قانوف آخر 
تقؿ عػف خمسػة آالؼ جنيو وال تزيد  بالحبس وبغرامة ال، المنصوص عميو فى الفقرة السابقة 

 . كما يحكػـ بمصادرة المضبوطات محؿ الجريمة، عمػى عشرة ادؼ جنيو 

أف يفضى بأى تصريح أو بياف عف أعماؿ وظيفتو عف طريؽ الصحؼ أو غير ذلؾ مف ( 2)
 . طرؽ النشر إال إذا كاف مصرحا لو بذلؾ مف الرئيس المختص

رقة مف االوراؽ الرسمية أو ينزع ىذا االصؿ مف الممفات أف يحتفظ لنفسة بأصؿ أية و ( 1)
 . المخصصة لحفظو ولو كانت خاصة بعمؿ كمؼ بو شخصيا

 1أف يخالؼ اجػراءات االمػف الخاص والعاـ التى يصدر بيا قرار مػف وزير الداخمية ( 1)

أو  أف يوسط أحػدا أو يقبؿ الوساطة فػى أى شأف خاص بوظيفتو أو أف يتوسػط لضباط( 5)
 . لموظؼ آخر فى أى شأف مف ذلؾ

 

 (43)المادة 
إذا كاف  ،يجوز لمضابط أف يجمع بيف وظيفتو وبيف أى عمؿ آخر يؤديو بالذات أو بالواسطةال 

 . مف شأف ذلؾ االضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كاف غير متفؽ مع مقتضياتيا
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ومع  ،فى غير أوقات العمؿ الرسميةوال يجوز لو أف يؤدى أعماال لمغير بمرتب أو بمكافأة ولو 
ذلؾ يجوز لوزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة أف يأذف لمضابط فى عمؿ معيف 

 . فى غير أوقات العمؿ الرسمية

كما يجوز اف يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعماؿ القوامة أو الوصاية أو الوكالة عف الغائبيف 
اذا كاف المشموؿ بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعيف لو مساعد أو المساعدة القضائية 

 . قضائى ممف تربطيـ بو صمة قربى أو مصاىرة لغاية الدرجة الرابعة

كما يجوز أف يتولى الضابػط بمرتب أو بمكافأة الحراسة عمى االمػواؿ التى يكوف شريكا أو 
 ربى أو المصاىرة لغاية الدرجة الرابعةصاحب مصمحة فييا أو ممموكة لمف تربطو بو صمة الق

 . التابع ليا بذلؾ ويحفظ االخطار فى ممؼ خدمتو وذلؾ كمو بشرط اخطار الجية الرياسية

 (44)المادة 
 : يحظر عمى الضابط بالذات أو بالواسطة

أف يشػترى عقارات أو منقوالت مما تطرحو الجيات القضائية أو االدارية لمبيع اذا كاف ذلؾ ( 3)
 . صؿ بأعماؿ وظيفتو أو كاف البيع فى الدائرة التى يؤدى فييا أعماؿ وظيفتويت

أف يزاوؿ أى أعماؿ تجارية وبوجو خاص أف يكوف لو أى مصمحة فى أعماؿ أو مقاوالت أو ( 2)
 . مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فييا أعماؿ وظيفتو أو كانت تتصؿ بيا

، استغالليا فى الدائرة التى يؤدى فييا أعماؿ وظيفتو أف يستأجر أرضا أو عقارات بقصد ( 1)
 . إذا كاف ليذا االستغالؿ صمو بعممو

إال ، أو أى عمؿ فييا  ،أف يشترؾ فى تأسيس الشركات أو أف يقبؿ عضوية مجالس ادارتيا( 1)
 أف يكوف مندوبا عف الحكومة أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات االدارة المحمية

 . أو كاف ذلؾ بترخيص مف وزير الداخمية

 . أف يضارب فى البورصات( 5)

  .أف يمعب القمار فى االندية أو المحاؿ العامة( 9)

 (45)المادة 
 : عمى الضابط مراعاة االحكاـ المالية المعموؿ بيا ويحظر عميو

 . المعموؿ بيامخالفة القواعد واألحكاـ المالية المنصوص عمييا فى القوانيف والموائح ( 3)

مخالفة القوانيف والموائػح الخاصػة بالمناقصات والمزايدات والمخازف والمشتريات وكافة القواعد ( 2)
 . المالية

 . مخالفة االحكاـ الخاصة بضبط الرقابة عمى تنفيذ الميزانية( 1)



أو أحػد األىػماؿ أو التقصير الػذى يترتب عميو ضياع حػؽ مػف الحقػوؽ المالية لمدولة ( 1)
االشخاص العامة االخرى أو الييئات الخاضعة لرقابة الجياز المركزى لممحاسبات أو المساس 

 . بمصمحة مف مصالحيا المالية أو يكوف مف شأنو أف يؤدى الى ذلؾ بصفة مباشرة

عػدـ الػرد عمػى مناقضات الجياز المركزى لممحاسبات أو مكاتباتو بصفة عامة أو تأخير ( 5)
ويعتبر فػى حكػـ عػدـ الػرد أف يجيب الضابط اجابة الغرض منيا المماطمة ، ا الرد عميي
  والتسويؼ

عػدـ مػوافاة الجيػاز المركػزى لممحاسبات بغير عػذر مقبوؿ بالحسابات والمستندات المؤيدة ( 9)
ليا فى المواعيد المقررة أو بما يطمبو مػف أوراؽ أو وثائؽ أو غيرىا مما يكوف لو الحؽ فى 

 . فحصيا أو مراقبتيا أو االطالع عمييا بمقتضى قانوف انشائو

 (46)المادة 
يضع وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة نظاما لمرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييـ 

 .لمعايير محددة يخضع ليا جميع الضباط األداء وما تحقؽ مف أىداؼ وفقا  
 (:47)المادة 

الواجبات المنصوص عمييا فى ىذا القانوف أو فى القرارات الصادرة مف وزير كؿ ضابط يخالؼ 
الداخمية أو يخرج عمى مقتضى الواجب فػى أعماؿ وظيفتو أو يسمؾ سموكا أو يظير بمظير مف 

وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ باقامة الدعوى المدنية أو  ،شأنو االخالؿ بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا
 . تضاءالجنائية عند االق

وال يعفى الضابط مػف العقوبة استنادا ألمػر رئيسػو إال اذا أثبت أف ارتكابو المخالفة كاف تنفيذا 
وفى ىػذه الحالة تكوف ، ألمػر صادر إليو مػف ىػذا الرئيس بالرغـ مف تنبييو إلى المخالفة

 . المسئولية عمى مصدر األمر وحده

 . وال يسأؿ الضابط مدنيا إال عف خطئو الشخصى

  الفصل السابع
 التأديب

 (:48)المادة 
 : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعيا عمى الضابط ىى

 . االنذار( 3)



وال يجوز أف يتجاوز الخصـ تنفيذا ، الخصـ مف المرتب لمدة ال تجاوز شيريف فى السنة ( 2)
عنو قانونا وتحسب مدة  ليذه العقوبة ربع المرتب شيريا بعد الربع الجائز الحجز عميو أو التنازؿ

 . الخصـ بالنسبة الستحقاؽ المرتب االساسى وحده

 . تأجيؿ موعد استحقاؽ العالوة لمدة ال تجاوز ثالثة أشير( 1)

 . الحرماف مف العالوة( 1)

الوقؼ عػف العمؿ مػع صرؼ نصؼ المرتب لمػدة ال تجاوز سػتة أشير ويشمؿ المرتب ما ( 5)
 . يمحقو مف بدالت ثابتة

 . العزؿ مف الوظيفة مع جواز الحرماف مف بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع (9)

 (49)المادة 
لموزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصمحة ومػف فى حكمو أف يوقع عمػى الضابط حتى 

الواحدة رتبة عقيد عقوبة االنذار وعقوبة الخصـ مػف المرتب لمدة ال تجاوز ثالثيف يوما فى السنة 
 . بحيث ال تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عف خمسة عشر يوما

 . ولموزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط مػف رتبة عميد بعقوبة االنذار

تعديؿ العقوبة بتشديدىا أو بخفضيا أو إلغاء  ،ولموزير أو مف يفوضو مف مساعدى أوؿ الوزير
وذلؾ خالؿ ثالثيف يوما ، إحالة الضابط الى مجمس التأديب  العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع

 . مف تاريخ توقيع العقوبة مف مساعد الوزير أو مف رئيس المصمحة ومف فى حكمو

 38. ولمجمس التأديب توقيع أى مف العقوبات الواردة فى المادة السابقة

 (50)المادة 
 كتابة وسماع أقوالو وتحقيؽ دفاعو ال يجوز توقيع عقوبة عمػى الضابػط إال بعد التحقيؽ معو

 . ويجب أف يكوف القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا
 (59)المادة 

عند ندب الضابط لمقياـ بعمؿ وظيفة أخػرى داخػؿ الػوزارة تكوف السمطػة التأديبية ىى الجية التى 
 . ندب لمعمؿ بيا

التأديب فػى وزارة الداخمية بتأديبو إذا أما اذا ندب أو أعػير لمعمؿ خػارج الوزارة فتختص سمطات 
كاف ما وقػع منو فى الجية المنتدب أو المعار إلييا يخؿ بأحكاـ ىذا القانوف أو بكرامة ىيئة 

 . الشرطة واعتبارىا

 . ويعتبر الضابط فى ىذه الحالة ممحقا بآخر جية كاف يعمؿ بيا فى الوزارة قبؿ الندب أو االعارة

 (52)المادة 
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، حساب خاص بحصيمة جزاءات الخصـ والوقؼ عػف العمؿ التى توقع عمى الضباط  يحتفظ فػى
،  51،  51وكذلؾ المبالغ التى ال تصرؼ إلييـ بسبب اإلحالة أو الوقؼ عف العمؿ طبقا لممواد 

 . مف ىذا القانوف وكػذلؾ ما يخصـ منيـ نظير أياـ الغياب بدوف اذف 91

راض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لمضباط طبقا ويكوف الصرؼ مف ىذه الحصيمة فى األغ
 . لمشروط واالوضاع التى يحددىا وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة

 (53)المادة 

لموزير ولمساعػد الوزير أو رئيػس المصمحة كػؿ فػى دائرة اختصاصو أف يوقؼ الضباط احتياطيا 
ويكوف وقؼ الضابط مػف رتبة المػواء فػما فوقيا  ،ؽ ذلؾعف عممو إذا اقتضت مصمحة التحقي
وال يجوز أف تزيد مدة الوقؼ عمى شير إال عند اتياـ ، بقػرار مػف الوزير أو مساعد الوزير

الضابط فى جناية أو فى جنحة مخػمة بالشػرؼ أو األمػانة فيجوز الوقؼ لمػدة ال تجاوز ثالثة 
 . تيف اال بقرار مػف مجمػس التأديب لممدة التى يحددىاأشيػر وال يجوز مػد الوقؼ فػى الحال

ويجب  ،ويترتب عمى وقؼ الضابط عف عممو وقؼ صرؼ نصؼ مرتبو ابتداء مػف تاريخ الوقؼ
 عػرض االمػر عمى مجمس التأديب لمبت فى استمرار وقؼ صرؼ نصؼ المرتب أو فى صرفو

قؼ وجب صرؼ المرتب كامال حتى يقرر فإذا لـ يتػـ ذلؾ العرض خالؿ عشرة أياـ مػف تاريػخ الو 
وعمى مجمس التأديب اصدار قراره خالؿ عشريف يوما مف تاريخ رفع ، المجمس ما يتبع بشأنو 

 . األمر إليو

فإذا برىء الضابط أو حفظ التحقيؽ أو عوقب بعقوبة االنذار أو الخصػـ مػف المرتب مػدة ال 
صرفو مػف المرتب فإف عوقب بعقوبة أشد تقرر تجاوز خمسة أياـ صرؼ إليو ما يكوف قػد أوقػؼ 

 . الجية التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأف المرتب الموقوؼ صرفو

 . وعمى الضابط الموقوؼ العودة الى العمؿ بمجرد انتياء مدة وقفو

 (54)المادة 
 ،كؿ ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكـ جنائى يوقؼ بقوة القانوف عػف عممو مدة حبسو

ويحـر  ،ويوقؼ صرؼ نصؼ مرتبو فػى حالة حبسو احتياطيا أو تنفيذا لحكـ جنائى غير نيائى
ويعرض امره عند عودتو الى عممو  ،مػف كامؿ مرتبو فػى حالة حبسو تنفيذا لحكـ جنائى نيائى

عمػى مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأف مسئولية الضابط التأديبية فػإذا اتضح عدـ 
أما اذا ثبتت مسئوليتو تأديبيا فتقرر الجية التى ، ليتو صرؼ لو الموقوؼ صرفو مػف مرتبو مسئو 

 . توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأف الموقوؼ صرفو مف المرتب
 (55)المادة 

تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة مف تاريخ عمـ رئيس المصمحة أو مف لو توقيع الجزاء بوقوع 
وتنقطع ىػذه المدة بأى  ،بمضى ثالثة سنوات مػف تاريخ ارتكابيا أى المػدتيف أقػربالمخالفة أو 



وتسرى المدة مف جديد ابتداء مف آخػر ، إجػراء مػف اجػراءات التحقيؽ أو االتياـ أو المحاكمة 
 . إجػراء

ذا تػعدد المتيموف فإف انقطاع المػدة بالنسبة ألحػدىـ يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة  لمباقيف ولو وا 
ومع ذلؾ فإذا كوف الفعؿ جريمة جنائية فال  ،لـ تكف قد اتخذت ضدىـ اجراءات قاطعة لممدة

 . تسقط الدعوى اال بسقوط الدعوى الجنائية

 (56)المادة 
ال يمنع تػرؾ الضابػط لمخدمة ألى سبب مػف االسػباب مػف االسػتمرار فػى المحاكمة التأديبية اذا 

 .قيؽ قبؿ انتياء مدة خدمتوكاف قد بدىء فى التح

ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عمييا ضياع حؽ مف حقوؽ الخزانة محاكمة الضابط 
تأديبيا ولو لـ يكف قد بدىء فى التحقيؽ قبؿ انتياء خدمػتو وذلؾ خالؿ الخمس سنوات الالحقة 

 . عمى انتياء الخدمة

تقؿ عف خمسة وعشريف جنييا وال تجاوز خمػسة ويجوز اف يوقع عمى مف ترؾ الخدمة غرامة ال 
أمثاؿ االجػر االسػاسى الػذى كػاف يتقاضاه فػى وقت وقػوع المخالفة وتستوفى الغرامة مف تعويض 

أو بطريؽ الحجز  ،الدفعة الواحدة أو المبمغ المدخر وذلؾ فى حدود الجزء الجائز الحجز عميو
 39. االدارى

 (57)المادة 
ط عدا مف ىـ فى رتبة لواء مجمس يشكؿ مف اثنيف مػف بيف رؤساء يتولى محاكمة الضبا

المصالح ومف فى حكميـ يختارىـ وزير الداخمية سنويا بعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة 
ويرأس المجمس أقدـ رؤساء ، ومف مستشار مساعد مف ادارة الفتوى المختصة بمجمػس الدولة 

س قبؿ أوؿ أكتوبر مف كؿ سنة ويتضمف اختيار المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيؿ المجم
 . عضويف احتياطييف

فإذا قاـ بأحد االعضاء سبب مف اسباب التنحى المنصوص عمييا فى قانوف المرافعات وجب 
 . عميو التنحى عف نظر الدعوى و لمضابط المحاؿ الى المحاكمة طمب تنحيو

  فتيشويمثؿ اإلدعاء أماـ المجمس عضو مف االدارة العامة لمت

 (58)المادة 
يصدر قرار االحالة الى المحاكمة التأديبية مف الوزير أو مساعد الوزير ويتضمف بيانا بالتيـ 
المنسوبة الى الضابط وبعد اف يحدد رئيس المجمس مػوعد جمسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار 

رياستو مع االحالة وبتاريخ الجمسة بكتاب موصى عميو مصحوب بعمـ الوصوؿ أو عف طريؽ 
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توقيعو عمى االخطار بالعمـ وذلؾ قبؿ التاريخ المحدد النعقاد المجمس بخمسة عشر يوما عمى 
 . االقؿ

 . كما يتعيف اخطار مدير االدارة العامة لمتفتيش فى نفس الميعاد

ولمضابط المحاؿ الػى مجمس التأديب اف يطمع عمى التحقيقات التى أجريت وعمػى جمػيع االوراؽ 
ولو أف يطمب ضػـ التقارير السنوية السػرية عػف كفايتو أو أية  ،ة بيا وأف يأخػذ صورة منياالمتعمق

ولو كػذلؾ أف يحػضر جمسات المحاكمة وأف يقدـ دفاعو  ،أوراؽ أخػرى الى ممؼ الدعػوى التأديبية
يتولى باط الشرطة مػف ويجوز لو أف يختار مػف بيف ض ،شفييا أو كتابة وأف يوكػؿ محاميا عنو

 .الدفاع عنو

  جاز لممجمس محاكمتو غيابيا ،فإذا لـ يحضر الضابط أماـ المجمس رغـ إعالنو

 (59)المادة 
ولممجمس أف  ،لمجمس التأديب أف يأمر باستيفاء التحقيؽ ولو أف يعيد بذلؾ الى أحػد أعضائو

ولو تعديؿ التيمة بإضافة الظروؼ ، يغير فػى قػرار الوصؼ القانونى لمفعؿ المسند لمضابط 
 المشددة التى تثبت مف التحقيؽ أو مػف المرافعة فػى الجمسة ولػو كانت لـ تذكر بقرار اإلحالة

و بناء عمػى وأف يمنحو أجال لتحضير دفاع ،وعمػى المجمس أف ينبو الضابط الػى ىػذا التغيير
 . الوصؼ أو التعديؿ الجديد اذا طمب ذلؾ

ويصدر قرار المجمس متضمنا األسباب التى بنى عمييا ويبمغ الى الضابػط خالؿ خمسة عشر 
يوما مف تاريخ صدوره بكتاب موصى عميو مصحوب بعمـ الوصوؿ أو عػف طريؽ رئاستو وبعد 

 21. توقيعو باالستالـ

 (60)المادة 
القرار الصادر مف مجمس التأديب إال بطريؽ االستئناؼ ويرفع االستئناؼ  ال يجوز الطعف فى

بتقرير يقدمو الضابط كتابة الى مساعد الوزير المختص خالؿ ثالثيف يوما مػف تاريخ إبالغو 
 . وعميو ابالغ ىػذا التقرير الى مجمس التأديب االستئنافى خالؿ خمسة عشر يوما ،بالقرار مسببا

 . مسبب اف يستأنؼ قرار مجمس التأديب خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ صدورهولموزير بقرار 

ويحدد رئيس المجمس تاريخ انعقاد المجمس ويخطر بو كال مف الضابط ومدير االدارة العامة 
وتسرى أماـ المجمس باقى  ،58لمتفتيش عمى الوجو وفى الميعاد المبيف بالفقرة االولى مف المادة 

 . مف ىذا القانوف 59ذلؾ المادة وك 58احكاـ المادة 

فإذا كاف مجمس التأديب قد قضى بعزؿ الضابط مف الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والػى أف 
وعمى المجمس االستئنافى اذا قضى ، يصبح نيائيا موقوفا عػف عممو وصرؼ اليو نصؼ مرتبو 
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مدة أما بصرفو لمضابط بغير العزؿ أف يفصؿ فى أمػر نصؼ المرتب الموقوؼ صرفو عف ىذه ال
 . أو بحرمانو منو كمو أو بعضو

 (69)المادة 
يشكؿ مجمس التأديب االستئنافى برياسة مساعد اوؿ وزير الداخمية وعضوية مستشار الدولة 

 . لوزارة الداخمية والمحامى العاـ

 . مػف ىػذا القانوف 59وتسرى عمى أعضاء المجمس أحكاـ التنحى المبينة فى المادة 

أما إذا قاـ المانع بأحد  ،قاـ برئيس المجمس مانع حؿ محمو اقدـ مساعدى الوزير ثـ مف يميو فإذا
 . العضويف االخريف ندبت الجية التى يتبعيا بدال منو فى نفس درجتو

 . ويمثؿ اإلدعاء أماـ المجمس مدير االدارة العامة لمتفتيش أو وكيمو

 . تئناؼ مرفوعا مف الضابط وحدهوال يجوز لممجمس تشديد العقوبة اذا كاف االس

 (62)المادة 
تكوف محاكمة الضباط مف رتبة لواء فما فوقيا أماـ مجمس التأديب األعمى ويشكؿ عمى الوجو 

 : ادتى
 . رئيسا                    ،رئيس محكمة استئناؼ القاىرة 

 : وبعضوية كؿ مف
 . النائب العاـ

 . الداخمية أحد مساعدى وزير الداخمية يختاره وزير
 . مستشار الدولة لوزارة الداخمية

 . مندوب يختاره المجمس االعمى لمشرطة مف بيف أعضائو

مف ىذا القانوف ومف يقـ بو مانع تخطر الجية التابع  59وتراعى أحكاـ التنحى المبينة فى المادة 
 . ليا أو التى اختارتو بدال منو

 . العامة لمتفتيشويمثؿ اإلدعاء أماـ المجمس مدير االدارة 

 : والعقوبات التى يجوز لو توقيعيا ىى ،ويكوف القرار الصادر مف ىذا المجمس نيائيا
 . التنبيو( 3)
 . المـو( 2)
 . االحالة الى المعاش( 1)
 . العزؿ مف الوظيفة مع الحرماف مف المعاش فى حدود الربع( 1)

 (63)المادة 



بقرار مف وزير الداخمية يشمؿ بيانا كافيا بأوجو االتياـ تكوف اإلحالة إلى مجمس التأديب األعمى 
وتسػرى أمػاـ المجمس  58ويخطر بو الضابط المحاؿ عمى الوجو وفى الميعاد المبيف فػى المادة 

 . مف ىذا القانوف 59وكذلؾ المادة  58باقػى أحػكاـ المادة 
 (64)المادة 

و المحاكمة الجنائية فػى جػناية أو موقوؼ ال تجوز ترقية ضابط محاؿ الى المحاكمة التأديبية أ
وفى ىذه الحالة تحجز لمضابط رتبة لمدة سنة فإذا  ،عػف العمؿ فى مدة االحالة أو الوقؼ

استطالت المحاكمة ألكثر مف ذلؾ وثبت عدـ ادانتو أو عوقب باالنذار أو بعقوبة الخصـ مف 
المرتب أو الوقؼ عػف العمؿ لمدة ال تجاوز خمسة أياـ فػى الحالتيف وجب عػند ترقيتو حساب 

ا مػف التاريخ الذى كانت تتـ فيو الترقية لو لـ يحؿ اقدميتو فػى الرتبة المرقى إلييا ومنحو مرتبي
 . الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية

 . ويعتبر الضابط محاال إلػى المحاكمة التأديبية مػف تاريخ صدور قػرار اإلحالة

 (65)المادة 
وال تقؿ  ال يجوز النظر فى ترقية ضابط وقعت عميو عقوبة الوقؼ عف العمؿ طواؿ مدة الوقؼ

 . مدة الحرماف مف الترقية عف ثالثة شيور

 . ذا عػوقب بتأجيؿ العػالوة أو الحرمػاف منيا ال تجوز الترقية مػدة التأجيؿ والحرماففإ

وتحسب فترات التأجيؿ ىذه مف تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نيائيا ولو تداخمت فى فترة 
 . أخرى مترتبة عمى عقوبة سابقة

ذا حؿ ع مى الضابط الدور فى الترقية خالؿ المدة المترتبة عمى عقوبة تأجيؿ العالوة أو عمى وا 
وتحسب  ،عقوبة الوقؼ بما ال يزيد عمى ثالثة أشػير حجزت لو رتبة حتى انقضاء مدة التأجيؿ

 . دوف صرؼ فروؽ ،اقدميتو عند ترقيتو مف التاريخ الذى كانت تتـ فيو الترقية عند حموؿ دوره 

 (66)المادة 
 : تمحػى العقوبات التأديبية التػى توقػع عمػى الضابط بانقضاء الفترات االتية

 . سنة فى حالة االنذار والتنبيو والمـو والخصـ مف المرتب مػدة ال تجاوز خمسة أياـ( 3)
 . سنتيف فى حالة الخصـ مف المرتب عف مدة تزيد عمى خمسة أياـ( 2)
 . العالوة أو الحرماف منياثالثة سنوات فى حالة تأجيؿ ( 1)
أربع سنوات بالنسبة الى العقوبات األخرى عدا عقوبتى الفصؿ واإلحػالة الى المعاش بحكـ ( 1)

 . أو قرار تأديبى

ويتـ المحو بقرار مف المجمس األعمى لمشرطة إذا تبيف لو أف سموؾ الضابط وعممو منذ توقيع 
 . وممؼ خدمتو وما يبديو الرؤساء عنوالجزاء مرضياف وذلؾ مف واقع تقاريره السنوية 



ويترتب عمى محو الجزاء اعتباره كأف لـ يكف بالنسبة لممستقيؿ وال يؤثر عمػى الحقوؽ 
والتعويضات التػى ترتبت نتيجة لو وترفػع أوراؽ العقوبة وكػؿ اشارة إلييا وما يتعمؽ بيا مف ممؼ 

 . خدمة الضباط

  الفصل الثامن
 اإلحالة إلى االحتياط

 (67)مادة ال

عدا المعينيف فى  -لوزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة أف يحيؿ الضباط 
 : إلى االحتياط وذلؾ -وظائفيـ بقرار مف رئيس الجميورية 

 . بناء عمػى طمػب الضابط أو الوزارة ألسباب صحية تقرىا الييئة الطبية المختصة( 3)
وال يسرى ذلؾ عمى الضباط مف ، جدية تتعمؽ بالصالح العاـ اذا ثبتت ضرورة ذلؾ ألسباب ( 2)

 . رتبة لواء

وال يجوز أف تزيد مدة االحتياط عمى سنتيف ويعرض أمر الضابط قبؿ انتياء المدة عمى المجمس 
فإذا لـ يتـ العرض عاد  ،إلػى الخدمة العاممة األعمى لمشرطة ليقرر احالتو الى المعاش أو اعادتو

 . و مالـ تكف مػدة خدمتو انتيت لسبب آخر طبقا لمقانوفالضابط الى عمم

 . وتعتبر الرتبة التػى كػاف الضابػط يشغميا شاغػرة بمجرد احالتو إلػى االحتياط

 (68)المادة 
يحتفظ الضابط المحاؿ الى االحتياط بمرتبو بصفة شخصية لمدة عاـ فإذا انقضت ىذه المدة 

 . استحؽ ثمثى مرتبو

االحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنيا احتياطى وتحسب مدة 
 . المعاش والتأميف

وال يجوز خالؿ مدة االحتياط ترقية الضابط أو منحو عالوات كما ال يجوز لو حمؿ السالح أو 
وال يجوز لو خالؿ مدة االحتياط مباشرة أى ، احرازه دوف ترخيص وكذلؾ ارتداء الزى الرسمى

 23. كما يمتـز بكافػة الواجبات المنصوص عمييا فى ىذا القانوف ،عمؿ آخػر

 (69)المادة 
 : تحدد أقدمية الضابػط العائد مػف االحتياط الػى الخدمة العاممة بيف زمالئو عمى الوجو ادتى

 أعػيد الضابط الى اقدميتو 99مػف المادة  3إذا كانت اإلحالة الػى االحػتياط وفقا لمبند ( 3)
االصمية وفى الرتبة التى وصؿ إلييا زمالؤه مع عدـ صرؼ أى فروؽ مف المرتب عف مدة 
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مف المادة  2ويسرى ذلؾ أيضا إذا كانت اإلحالة الى االحتياط وفقا لمبند  ،االحتياط نتيجة لمترقية
 . المذكورة ولـ تجػاوز مدة االحتياط سنة

وجػاوزت مدة االحتياط سنة أعيد  99مف المادة  2إذا كانت اإلحالة الى االحتياط وفقا لمبند ( 2)
الضابط برتبتو التى كاف بيا عند اإلحالة عمػى أف يوضع أمامو عدد مماثؿ لمعدد الذى كاف 

 . يسبقو عند احالتو الى االحتياط

 (70)المادة 
إذا طمػب الضابػط المحاؿ إلى االحتياط بسبب المرض احالتو الى المعاش فمممجمس األعمى 

ة عػند قػبوؿ الطمب أف يقػرر تسوية معاشػو أو تعويض الدفعة الواحػدة المستحقة لو وفقا لمشرط
مػف قػانوف التأمػيف االجتماعى بحسب االحواؿ عمى اساس آخر مربوط الرتبة  29لنػص المادة 

التالية لرتبتو مع ضـ المدة الباقية لبموغو السف المقررة إلنياء الخدمة بشرط أال تجاوز خمػس 
 . مكررا أفضؿ لو 331وذلؾ مالـ يكف تطبيؽ احكاـ المادة  ،سػنوات

أما اذا كانت االحالة الى االحتياط لغير ذلؾ مف االسباب وطمب الضابط احالتو الػى المعاش أو 
فتحسب الحقوؽ المشار إلييا فى  ،99قػرر المجمػس االعمػى لمشرطػة احالتو لممعاش طبقا لممادة 

أسػاس ضػـ المدة الباقية لبموغو سف االحالة الى المعاش بشرط أال تجاوز الفقرة السابقة عمى 
 . سنتيف

ويعامؿ الضابػط الػذى تسوى حقوقو وفقا ليذه المادة معاممة المفصوليف بقرار مف رئيس 
 22. الجميورية

  الفصل التاسع
 انتهاء الخدمة

 (79)المادة 
 : تنتيى خدمة الضابط ألحد االسباب التالية

 . بموغ السف المقررة لترؾ الخدمة وىى ستوف سنة ميالدية( 3)
إذا أمضػى الضابط فى رتبة عقيد سنتيف مف تاريخ الترقية إلييا أو أمضى سنة واحدة فى ( 2)

وذلؾ ما لـ تمد خدمتو أو تتـ إحالتو الى ، أى مف رتبتى عميد أو لواء مف تاريخ الترقية إلييا 
 21. ػف ىذا القانوفم 39المعاش طبقا ألحكاـ المادة 

ويبقى فى الخدمة الى سف الستيف مف يعيف فى وظيفة مساعد أو مساعد أوؿ وزير الداخمية مػف 
 . بيف المواءات الذيف رقػوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير
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عدـ المياقة لمخدمة صحيا وتثبت بقرار مف الييئة الطبية المختصة بناء عمى طمب الضابط ( 1)
مالػـ  وال يجوز فصؿ الضابط لعدـ المياقة الصحية قبؿ نفاذ اجازتو المرضية والسنوية ،أو الوزارة

ولممجمس األعمػى لمشرطػة أف  ،يطمب ىو نفسو اإلحالة الػى المعاش بدوف انتظار انتياء اجازتو
 أييما أصمح 1و 99/2أو  91/3يسوى معاشػو أو مكافأتو وفقا لحكـ المادتيف 

 . لمضابط
 . االستقالة( 1)
 . العزؿ أو االحالة الى المعاش بحكـ تأديبى( 5)
 . فقد الجنسية( 9)
 . الفصؿ بقرار مف رئيس الجميورية فى االحواؿ التى يحددىا القانوف الخاص بذلؾ( 9)
الحكـ عميو بعقوبة جػناية فػى إحػدى الجرائـ المنصوص عمييا فى قانوف العقوبات أو ما ( 8)

ػرائػـ منصوص عمييا فػى القوانيف الخاصػة أو بعقوبة مقيدة لمحرية فى جريمة مخمة يماثميا مػف ج
 21. بالشرؼ أو األمانة

 . ويكوف الفصؿ جوازيا لموزير إذا كاف الحكـ مع وقؼ تنفيذ العقوبة
ومع ذلؾ إذا كاف الحكـ قد صدر عميو ألوؿ مرة فى جريمة ال تفقده الثقة واالعتبار فال يؤدى 

بقرار مسبب مف واقع أسباب الحكـ  ،الخدمة إال إذا قدر المجمس االعمى لمشرطة إلى إنياء
 . أف بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمؿ ،وظروؼ الواقعة

 . الوفاة( 9)
 (72)المادة 

 دوف إخالؿ باالحكاـ المقررة فى قانوف نظاـ كمية الشرطة يجوز لمضابط أف يستقيؿ مف الوظيفة
ال أعتبرت  ،وتكوف االستقالة مكتوبة ويجب البت فى الطمب خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تقديمو وا 

االستقالة مقبولة بحكـ القانوف مالػـ يكف طمػب االستقالة معمقا عمى شػرط أو مقترف بقيد فػال 
 . تنتيى خدمة الضابط إال إذا تضمف قرار قبوؿ االستقالة اجابتو الى طمبو

ؿ ىذه المدة تقرير إرجاء قبوؿ االستقالة السباب تتعمؽ بمصمحة العمؿ أو بسبب ويجوز خال
 . اتخاذ إجػراءات تأديبيو ضده مػع وجوب اخطار الضابػط بيػذا االرجاء

فإذا كاف الضابط احيؿ إلى المحاكمة التأديبية فال تقبؿ استقالتو إال بعد الحكـ فى الدعوى بغير 
 . المعاش عقوبة الفصؿ أو االحالة الى

ويجب عمى الضابط اف يستمر فى عممو الى أف يبمغ بقرار قبوؿ االستقالة أو ينقضى الميعاد 
 . المنصوص عميو فى ىذه المادة
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 (73)المادة 
 : يعتبر الضابط مقدما استقالتو فى االحواؿ ادتية

االنقطاع عقب إذا انقطع عف عممو بغير إذف اكثر مف خمسة عشر يوما متتالية ولو كاف ( 3)
اجازة مرخص لو بيا مالـ يقدـ خالؿ الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أف انقطاعو كاف بعذر 

وفى ىذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أف يقرر عدـ حرمانو مف مرتبو عف مدة  ،مقبوؿ
تبرر  فإذا لـ يقدـ الضابط اسبابا، االنقطاع اذا كاف لو رصيد مف االجازات يسمح بذلؾ 

 . االنقطاع أو قدـ ىذه االسباب ورفضت اعتبرت خدمتو منتيية مف تاريخ انقطاعو عف العمؿ

ويتعيف انذار الضابط كتابة بعد انقطاعو لمدة خمسة أياـ ويوجو إليو االنذار فى محؿ اقامتو 
 . المعروؼ لرئاستو

خدمتو مف تاريخ إذا التحؽ بخدمة أية جية أجنبية بغير ترخيص مف الحكومة وتنتيى ( 2)
 . التحاقو بالجية االجنبية

وال يجػوز اعػتبار الضابػط مستقيال فػى جميع االحػواؿ إذا اتخذت ضػده اجراءات تأديبية خالؿ 
 . الشير التالى لتركو العمؿ أو اللتحاقو بالخدمة فى الجية االجنبية

 (74)المادة 
الػى المعاش انتيت خدمتو مف تاريخ صدور إذا حكػـ عمػى الضابط نيائيا بالعزؿ أو باإلحالة 

مالـ يكف موقوفا عػف عممو فتنتيى خدمتو مػف تاريخ وقفو عف العمؿ إال إذا قرر مجمس ، الحكـ
 .التأديب غير ذلؾ

 (75)المادة 
ذا كاف انتياء الخدمة بناء عمى ، يصرؼ الى الضابط مرتبو الى اليوـ الػذى تنتيى فيو خدمتو  وا 

ؽ مرتبو حتى تاريخ صدور قرار قبوؿ االستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر طمب الضابط استح
 . االستقالة بعدىا مقبولة

وفى حالة إنياء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بقرار مف رئيس الجميورية يستحؽ الضابػط 
بفصمو وكاف  وكذلؾ الضابػط المحكػوـ تأديبيا ،تعويضا يعادؿ مػرتبو الػى أف يتػـ إبالغو بالقرار

 . غػير موقوفا عػف العمؿ فيستحؽ ىػذا التعويض الى يـو ابالغو بالحكـ

وال يجوز اف يسترد مف الضابط اذا كاف موقوؼ عف عممو ما سبؽ أف صرؼ لو مف مرتبو إذا 
 . حكـ عميو بالفصؿ أو باالحالة الى المعاش

 25(76)المادة 
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  الباب الثالث
  أفراد هيئة الشرطة

 (77)المادة 
،  21،  22،  23،  2-39/3،  35،  31،  31)تسرى عمى أفراد ىيئة الشرطة أحكاـ المواد 

،  19عدا الفقرة األولى منيا ،  15،  11،  11/3-2-1،  12،  29/3-2-1،  29،  25
19  ،13  ،12  ،11  ،15  ،19  ،19  ،51  ،53  ،55  ،59  ،58  ،59  ،91  ،91 
وذلؾ كمو فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا ( 95،  91،  92، منيا  2عدا البند  93،  95، 

 29.الباب 
ويحؿ مدير المصمحة المختص أو مف فى حكمو محؿ الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيؽ أحكاـ 

 .مف ىذا القانوف ( 91،  58)المادتيف 
 .عمى أمناء ومساعدى الشرطة فقط ( 89،  38،  39/1)وتسرى أحكاـ المواد أرقاـ 

،  28،  29/1،  21،  21،  39،  31،  32)تسرى عمى أفراد ىيئة الشرطة أحكاـ المواد كما 
، عمى أف يحؿ ( 91،  91،  99،  98،  99،  99،  11،  11،  18،  19،  11،  29

محؿ الوزير والمجمس األعمى لمشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة ألمناء ، ومساعدى 
لشئوف األفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصؼ الشرطة ومدير اإلدارة العامة 

،  29/1،  21،  21،  39،  31،  32)والجنود ورجاؿ الخفر فى تطبيؽ أحكاـ المواد أرقاـ 
، ويحؿ محؿ مساعد الوزير فى تطبيؽ ( 91،  99،  99،  11،  18،  19،  11،  29،  28

ف األفراد بالنسبة ألمناء ومساعدى الشرطة ورئيس مدير اإلدارة العامة لشئو ( 11)أحكاـ المادة 
  .المصمحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصؼ والجنود والخفراء

 الفصل االول
 امناء الشرطة

 (78)المادة 
 

ويصدر بإنشائيا قرار مف وزير الداخمية ، يعيف أمناء الشرطة مػف خريجػى معاىػد امناء الشرطة 
يضع الئحتيا التنفيذية ويحدد نظـ الدراسة بيا والمكافأة التى تمنح لمطمبة بعد أخذ رأى  وىو الذى

 . المجمس األعمى لمشرطة
كما يحدد وزير الداخمية شروط القبوؿ بيا مف بيف الحاصميف عمى شيادة الثانوية العامة أو ما 

 . يعادليا مف التخصصات الفنية التى يعينيا
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وتعتبر مدة خدمتو ، مة االلزامية ولمف لـ يبمغيا أف يمتحؽ بيػذه المعاىد ويجوز لمف بمغ سف الخد
 واليفيد مف ىذا الحكـ مػف لـ يتـ مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا، خدمة عسكرية 

واليقبؿ بيذه المعاىد إال مف كاف مصرى الجنسية ومف أبويف يتمتعاف بيذه الجنسية عف غير 
د السػيرة حسػف السمعة وأال يكوف قػد سػبؽ الحكـ عميو بعقوبة جنائية فػى طريؽ التجنس محمو 

إحػدى الجرائػـ المنصوص عمييا فى قانوف العقوبات أو ما يماثميا مف جرائـ منصوص عمييا فى 
القوانيف الخاصة أو بعقوبة مقيدة لمحرية فى جريمة مخمة بالشرؼ أو االمانة مالـ يكف قػد رد إليو 

وأال يكوف قد سػبؽ فصمو مػف خدمة الحكومة بحكـ أو بقرار تأديبى نيائى ، ى الحالتيف اعتباره ف
كما يجب أف يستوفى شروط المياقة الصحية ، مالـ تمض عمى صدوره أربعة أعواـ عمى االقؿ 

ويضػع الوزير شروط قبوؿ الطمبة االجانب لمدراسػة ، والبدنية والسف التى يحددىا وزير الداخمية 
 . بيا

 . ويخضع الطالب لقانوف األحكاـ العسكرية
 (79)المادة 

، ويستحؽ مرتبو مف تاريخ تسممة العمؿ ، يعيف أميف الشرطة ألوؿ مرة بدرجة أميف شرطة ثالث 
 . وتحدد اقدميتو مف تاريخ التعييف طبقا لترتيب التخرج وعند التساوى فى الترتيب يقدـ األكبر سنا

ويجوز مدىا لمف لـ تثبت صالحيتو ، تحت االختبار لمدة سنة ويكوف التعييف بصفة مؤقتة 
ويعتبر تعييف مف تثبت صالحيتو نيائيا مف تاريخ ، لمدتيف ال تجاوز كؿ منيما ستة أشير 
 . ويفصؿ مف يثبت عدـ صالحيتو، التعييف تحت االختبار طبقا ألقدميتو فيو 

ؿ وظائفيـ يمينا أمػاـ وزيػر الداخمية أو ويؤدى أمناء الشرطة عند بدأ تعيينيـ وقبؿ مباشرة أعما
 . مف ىػذا القانوف 9مػف ينيبو بالصيغة المبينة فػى المادة 

وتكوف الترقية الى كؿ درجة مف الدرجة السابقة عمييا مباشرة وباألقدمية المطمقة وبعد استيفاء 
 . ى لمشرطةالشروط التى يحددىا وزير الداخمية بقرار مػنو بػعد أخػذ رأى المجمس األعم

ويجػوز لػوزير الداخمية دوف التقيد بالشروط السابقة أف يرقى أمػيف الشرطة إلى الرتبة التالية 
 . إذا قاـ بخدمات ممتازة، مباشرة وحتى رتبة أميف شرطة ممتاز أوؿ وذلؾ 

ويعيف مف يحصؿ عمى درجة أميف شرطة ممتاز فى رتبة المالـز شرؼ بعد حصولو عمى فرقة 
كمية الشرطة يصدر بنظاميا ومواعيدىا قرار مف وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس تأىيمية ب

 . األعمى لمشرطة

  :ويشترط فيمف يرشح لمترقية إلى رتبة المالكز شرؼ الشروط ادتية

 . أال تقؿ مدة خدمتو بييئة الشرطة عف أربعة وعشريف سنة -3

 . ممتاز أف يكوف آخر تقريريف سرييف محرريف عنو بتقدير -2



أال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو نيائيا مف إحدى المحاكـ الجنائية أو العسكرية أو مجالس  -1
التأديب فى إحدى الجرائـ المخمة بالشرؼ واألمانة ، والتى تفقده الثقة واالعتبار ما لـ يكف قد رد 

 . إليو اعتباره

 . ة الطبية المختصةأف يكوف مستوفيا لشروط المياقة الصحية التى تحددىا الجي -1

ولوزير الداخمية أف يتجاوز عف شرط المياقة الصحية إذا كاف المرشح لمترقية قد قاـ بأعماؿ 
 . ممتازة فى أحد مجاالت األمف المختمفة أو إذا كاف نقص المياقة الصحية بسبب الخدمة

مضوابط والمعايير بالترقية وفقا ل" ( 3"مكرر  99) ويمـز أف توصى المجنة المشكمة طبقا لممادة 
 . التى يعتمدىا وزير الداخمية

، فإذا تساوت األقدمية يرشح األكبر سنا ويوضع  وتكوف الترقية مف بيف األمناء باألقدمية المطمقة
أميف الشرطة الذى تـ ترقيتو بذات األقدمية التى كاف عمييا قبؿ ترقيتو فى أقدمية تالية لخريجى 

 . فى ذات السنة التى رقى فييا -دور أوؿ وثاف  -كمية الشرطة 

ويحصؿ المالـز شرؼ عمى آخر مربوط الدرجة المالية التى كاف عمييا قبؿ ترقيتو وكذا البدالت 
 29. والعالوات المقررة لرتبة المالـز مف خريجى كمية الشرطة

 9مكرر 79المادة 
بتشكيميا تشكؿ لجنة لفحص حاالت األمناء المرشحيف لمترقى إلى رتب ضباط الشرؼ يصدر 

 28.ختصاصاتيا قرار مف وزير الداخميةوا
 2مكرر 79المادة 

يعيف المالـز شرؼ تحت االختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدىا بقرار مف المجمس األعمى 
 .لمشرطة لمف لـ تثبت صالحيتو لمدتيف ال تجاوز كؿ منيما ستة أشير 

التعييف تحت االختبار وتسرى عميو ذات ويعتبر تعييف مف ثبت صالحيتو نيائيا مف تاريخ 
 29. القواعد التى تسرى عمى الضباط خريجى كمية الشرطة

 3مكرر 79المادة 
تكوف خدمة المالـز شرؼ الذى تـ تثبيتو لمدة سنتيف يرقى بعدىا إلى رتبة المالـز أوؿ شرؼ 

 .ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينو 
الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد ، وذلؾ دوف اإلخالؿ بحاالت إنياء وفى جميع األحواؿ تنتيى 
 .مف ىذا القانوف ( 93)الخدمة الواردة فى المادة 

                                                           
5 
 .2 9 لسنة  9 الفقرة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم  
52
 .5 51لسنة  52المادة مضافة بالقانون رقم  
59
 .5 51لسنة  52المادة مضافة بالقانون رقم  



ويحتفظ مف يتـ ترقيتو بمرتبو إذا كاف يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إلييا ويستحؽ 
 .مف ىذا القانوف  (23)العالوات الدورية المقررة لرتبتو وذلؾ استثناء مف المادة 

ولوزير الداخمية أف يرقى أميف الشرطة ممتاز أوؿ إلى رتبة المالـز شرؼ عند بموغو سف ترؾ 
 11.الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجاالت األمف المختمفة

 (80)المادة 
تكوف االجازة السنوية ألميف الشرطة شيرا فى السنة وشيرا ونصؼ شير لمف تجاوز الخمسيف 

 . عمره مف

بقرار مػف مساعد الوزير المختص  19/1وتكوف االجازة الخاصة المنصوص عمييا فى المادة 
 . ولمدة ال تجاوز شيرا

 

 (89)المادة 
 : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعيا عمى أميف الشرطة ىى

 . االنذار( 3)
 . خدمات زيادة( 2)
 . الحجز بالثكنة مع استحقاؽ المرتب كامال( 1)
 . 18/2الخصـ مف المرتب عمى الوجو المبيف بالمادة ( 1)
 . تأجيؿ موعد استحقاؽ العالوة لمدة ال تجاوز ثالثة أشير( 5)
 . الحرماف مف العالوة( 9)
 . الوقؼ عف العمؿ مع صرؼ نصؼ المرتب لمدة ال تجاوز ستة أشير( 9)
 . خفض المرتب بما ال يجاوز الربع( 8)
 . يجاوز درجة واحدةخفض الدرجة بما ال ( 9)
 . 9،  8خفض المرتب والدرجة معا عمى الوجو المبيف فى ( 31)
الحبػس أو السجػف وفقا لقانوف االحكاـ العسكرية ويترتب عميو الحرماف مف نصؼ المرتب ( 33)

 . فقط
 . الفصؿ مف الخدمة مع جواز الحرماف مف بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع( 32)

 . 1الى  3محة توقيع الجزاءات مف ولرئيس المص

 . 9الى  5ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات مف 

 . ولممحاكـ العسكرية توقيع أى مف الجزاءات الواردة فى ىذه المادة
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ولرئيس المصمحة الغاء القرار التأديبى الصادر مف مرؤوسيو خالؿ ثالثيف يوما مف اصداره أو 
 . ضوتعديؿ الجزاء بتشديده أو خف

وألميف الشرطة المتظمـ مف قرار الجزاء الموقع مف رئيس المصمحة الػى مساعػد الوزير المختص 
ويكوف التظمـ خالؿ ، والموقع مف مساعد الوزير المختص الى المساعد االوؿ لوزير الداخمية 

 . ولممتظمـ إليو الغاء القرار أو تعديمو، ثالثيف يوما مػف اعالف أمػيف الشرطة بالجزاء 

وتسرى عمى المحكوـ بفصمو فى المدة بيف صدور الحكػـ وصيرورتو نيائيا حكـ الفقرة االخيرة مف 
ويحؿ مف لو التصديؽ عمى الحكـ بالفصؿ محؿ المجمس االستئنافى فى اختصاصو ،  91المادة 
 . المذكور

 . مف حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عمييا حكـ االنذار 1،  2،  3وتعتبر الجزاءات 

مف  1نوعػا واحدا ويسرى بشأنيا المدة المبينة فى البند  33الػى  8كما تعتبر الجػزاءات مػف 
 . 99المادة 

 (83)المادة 
مػف ىػذا القانػوف يجوز بالنسبة لعقوبة االنذار والخصـ مف المرتب  53دوف إخػالؿ بحكػـ المادة 

شفاىة عمى اف يثبت مضمونو فى لمدة ال تجاوز ثالثة أياـ أف يكوف االستجواب أو التحقيؽ 
 . القرار الصادر بتوقيع الجزاء

 (84)المادة 
مػف ىػذا  83مػف المادة  33 - 8إذا عوقب اميف الشرطة باحدى العقوبات المبينة فى البنود مف 

 . القانػوف فال تجوز ترقيتو قبؿ انقضاء سنتيف عمػى صيرورة الحكـ نيائيا

  الفصل الثانى
 مساعدو الشرطة

  (85)المادة 

فيما ال يتعارض مػع االحكاـ الػواردة فػى ىذا الفصؿ تسرى عمى مساعدى الشرطة جميع االحكاـ 
 . مف ىذا القانوف 99الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة االخيرة مف المادة 

  (86)المادة 

التى يعيف مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية مف درجة رقيب أوؿ طبقا لمشروط واألوضاع 
ومع مراعاة أحكاـ المادة  ،يحددىا وزير الداخمية بقرار منو بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة

 . مف ىذا القانوف 91
  (87)المادة 



 : يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما ياتى
 . مساعد شرطة ثالث الى مساعد شرطة ثاف بعد مضى أربع سنوات

 . بعد مضى خمس سنوات مساعد شرطة ثاف الى مساعد شرطة أوؿ
 . مساعد شرطة أوؿ الى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات

ويشترط لمترقية الحصوؿ عمى تقدير جيد عمى االقؿ عف العاميف االخيريف وتكػوف الترقية بحسب 
االقدمية وطبقا لمشػروط التػى يحددىا وزير الداخمية بقرار منو بعد اخذ رأى المجمس االعمى 

 . لمشرطة
ولوزير الداخمية أف يرقى مساعد الشرطة الى الدرجػة األعمػى إذا قػاـ بخدمات ممتازة دوف التقيد 

 13. باالقدمية
 (مكرر)الفصل الثانى 

  مراقبو ومندوبو الشرطة
 مكرر (87)المادة 

وذلؾ ، تسػرى عمػى مراقبػى ومندوبػى الشرطة جميع االحكاـ الخاصة بضباط الصؼ والجنود 
 12. اليتعارض مع أحكاـ ىذا الفصؿفيما 

 9مكرر (87)المادة 
يعيف مندوب الشرطة مف خريجى معاىد الشرطة المتخصصة والتى يصدر بانشائيا قرار مف 

ويصدر الوزير الالئحة الداخمية ليذه المعاىد بعد أخذ رأى المجمس االعمى ، وزير الداخمية 
بيا عمػى أف يكونوا مػف بيف الحاصمػيف لمشرطة وتتضمف نظـ الدراسة وشروط قبوؿ الطالب 

وكذلؾ ، أو ما يعادليا مػف شػيادات( االعػدادية العامػة سػابقا)ػيادة اتماـ التعميػـ االساسػى عمػى ش
 . تحديد المكافأت التى تصرؼ ليـ خالؿ مدة الدراسة
واليستفيد مف ىذا الحكـ مف لـ يتـ مدة  ،وتعتبر مدة الدراسة بيذه المعاىد مدة خدمة عسكرية

 . ثالثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا
 11. ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعيد لقانوف األحكاـ العسكرية

 2مكرر (87)المادة 
يعيف الخريج ألوؿ مرة مندوب شرطة ثالث ويستحؽ مػرتبو مػف تاريخ تسممو العمؿ وتحدد اقدميتو 

 . وعند التساوى فى الترتيب يقدـ األكبر سنا، تاريخ التعييف طبقا لترتيب التخرج مف 
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ويجوز مدىا لمف لـ تثبت صالحيتو ، ويكوف التعييف بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة 
لمدتيف ال تجاوز كؿ منيما ستة أشػير ويعتبر تعييف مػف تثبت صػالحيتو نيائيا مػف تاريخ 

 . ميتو فيو ويفصؿ مػف تثبت عػدـ صالحيتوالتعييف بذات اقد
ويؤدى مندوب الشرطة عند بدء تعيينو وقبؿ مباشرة أعماؿ وظيفتو يمينا أمػاـ وزيػر الداخمية أو 

 . مػف ىػذا القانوف 9مف ينيبو بالصيغة المبينة فى المادة 
تيفاء الشروط التى وتكوف الترقية مف الدرجة السابقة عمييا مباشػرة وباألقدمية المطمقة وبعد اس

 . يحددىا وزير الداخمية بػقرار منو بعد أخػذ رأى المجمس االعمى لمشرطة
ويجوز لوزير الداخمية دوف التقيد بالشروط السابقة أف يرقػى مراقب أو مػندوب الشرطة الػى 

 11. الدرجة التالية وذلؾ إذا قػاـ بخدمات ممتازة لالمػف العاـ
 3مكرر (87)المادة 
يوما لمف جػاوز الخمسيف  15االجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شػيرا فػى السنة و تكوف 

بقرار مف مدير االدارة العامة لشئوف  19/1وتكوف االجػازة الخاصة المنصوص عمييا فػى المادة 
 15. االفراد لمدة ال تجاوز شيرا

 4مكرر ( 87)المادة 
 : عمى شاغمى وظائؼ مراقب ومندوب الشرطة ىىالجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعيا 

 . االنذار -3
 . خدمات زيادة -2
 . الحجز بالثكنة مع استحقاؽ المرتب كامال -1
 . 18/2الخصـ مف المرتب عمى الوجو المبيف بالمادة  -1
 . تأجيؿ موعد استحقاؽ العالوة لمدة التجاوز ثالثة أشير -5
 . الحرماف مف العالوة -9
 . العمؿ مع صرؼ نصؼ المرتب لمدة التجاوز ستة أشير الوقؼ عف -9
 . خفض المرتب بما اليجاوز الربع -8
 . خفض الدرجة بما اليجاوز درجة واحدة -9

 . خفض المرتب والدرجة معا وفقا لمبنديف السابقيف -31
الحبس أو السجف وفقا لقانوف االحكاـ العسكرية ويترتب عميو الحرماف مف نصؼ المرتب  -33
 . قطف

 . الفصؿ مف الخدمة -32
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ولرئيػس  ،ولرئيس المصمحة ولممحاكـ العسكرية توقيع أى مف الجزاءات الواردة فى ىػذه المادة
يوما مف تاريخ اصداره أو تعديؿ  11المصمحة الغاء القػرار التأديبى الصادر مػف مرؤسيو خالؿ 

 . الجزاء بتشديده أو خفضو

ف قرار الفصؿ الصادر مف رئيس المصمحة الػى مسػاعد الػوزير التظمـ م، ولمف وقع عميو الجزاء 
ولممتظمـ اليو الغاء القرار أو  ،ويكوف التظمـ خػالؿ ثالثيف يوما مػف إعالنو بالجزاء، المختص 

 . تعديمو

ويسرى عمى المحكوـ بفصمو فػى المدة بيف صدور الحكػـ وصيرورتو نيائيا حكـ الفقرة االخيرة 
 . حؿ مػف لو التصديؽ عمػى الحكػـ محؿ المجمس االستثنائى فى اختصاصووي ،91مف المادة 

كما  ،فى حكـ االنذار فيما يتعمؽ بمحوىا(  1،  2،  3) وتعتبر الجزاءات المبينو فى البنود 
نوعا واحدا وتسرى بشأنيا المدة المبينة فى (  33الػى  8مػف ) تعتبر الجزاءات المبينة فى البنود 

 19. 99مف المادة " 1"البند 

 5مكرر ( 87)المادة 
ويكوف  ،51يختص رئيس المصمحة بوقؼ شاغمى وظائؼ مراقب ومندوب الشرطة طبقا لممادة 

مد قػرار الوقػؼ والبت فى صرؼ نصؼ المرتب الموقوؼ صرفو لمساعد الوزير المختص بدال 
ويحؿ مػدير االدارة العامة لشػئوف االفػراد محؿ مساعد الوزير فى حكـ المادة  ،مف مجمس التأديب

51.19 
 6مكرر( 87)المادة 

مجازاتو بأحد الجزاءات المبينة فى ال يجوز النظر فى ترقية مراقب أو مندوب الشرطة فى حالة 
 18. مف ىذا القانوف قبؿ انقضاء سنتيف" ( 1"مكررا )  89مف المادة (  33الى  8مف ) البنود 
 7مكرر ( 87)المادة 

مكررا ( ج)تكوف مرتبات وعالوات شاغمى وظائؼ مراقب ومندوب الشرطة وفقا لمجدوؿ رقـ 
 .المرفؽ بيذا القانوف

 19.المشار إليو 3993لسنة  319مف القانوف رقـ  99مادة وتسرى عمييا احكاـ ال
  الفصل الثالث

  ضباط الصف والجنود
 (88)المادة 

يعيف جنود الدرجة األولى بقرار مف مدير االدارة العامة لشئوف االفراد ممػف يستوفوف الشروط 
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  ويشترط فيمف يعيفالتى يحددىا وزير الداخمية بقرار مػنو بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطة 
 11. ، ومف أبويف يتمتعاف بيذه الجنسية عف غير طريؽ التجنسأف يكوف مصرى الجنسية( 3)
 . أف يكوف محمود السيرة حسف السمعة( 2)
أال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو بعقوبة جناية فػى إحػدى الجرائـ المنصوص عمييا فى قانوف ( 1)

العقوبات أو ما يماثميا مف جرائـ منصوص عمييا فى القوانيف الخاصة أو بعقوبة مقيدة لمحرية 
 . فى جريمة مخمة بالشرؼ أو االمانة مالـ يكف قد رد إليو اعتباره فى الحالتيف

د سبؽ فصمو مف خدمة الحكومة بحكـ أو بقرار تأديبى نيائػى مالـ تمض عمى أال يكوف قػ( 1)
 . صدوره أربعة أعواـ عمى األقؿ

 . أف يستوفػى شػروط المياقة الصحية والبدنية والسػف التػى يحددىا وزير الداخمية( 5)
، عسكرية وتعتبر مػدة خدمتو خدمة ، ويجوز تعييف مف بمغ سف الخدمة االلزامية أو لـ يبمغيا 

 . واليفيد مف ىذا الحكـ مف لـ يتـ مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة
ويضع وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة نظـ تأىيؿ وتدريب ضباط الصؼ 

 . وجنود الدرجة االولى وسائر نظـ خدمتيـ
ت صالحيتو لمدتيف ويكوف التعييف بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة ويجوز مدىا لمف لػـ تثب

التجاوز كػؿ مػنيا سػتة أشػير ويعتبر تعييف مػف ثبت صالحيتو نيائيا مف تاريخ التعييف تحت 
 . االختبار وطبقا القدميتو فيو ويفصؿ مف ثبتت عدـ صالحيتو

 (89)المادة 
الى  إذا انتيت خػدمة ضابػط الصؼ أو جػندى الدرجػة األولػى بييئة الشرطػة باالستقالة أو النقؿ

مػف ىذا  33جية اخرى جاز اعادة تعيينو فى خدمتيا اذا توافرت فيو الشػروط المقررة فػى المادة 
أما بعد انقضاء مدة السػنة فيجوز اعػادة تعيينو تعيينا مبتدأ فػى أدنػى الدرجات ويتقاضى  ،القانوف

 13. أوؿ مربوطيا
 (90)المادة 

ويػضع وزير  ،باالقدمػية بشػرط نجاحيـ فى االمتحافيرقػى جػنود الدرجػة االولػى وضباط الصؼ 
 . الداخمية بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطػة نظمو وشروطو

 . وال تجوز الترقية قبؿ مضى اربع سنوات فى الدرجة

 . وال تجاوز ترقيات ضباط الصؼ والجنود الذيف ال يجيدوف القراءة والكتابة درجة رقيب أوؿ

درجة رقيب أوؿ بقرار مف رئيس المصمحة المختص وفى االدارات التى ال وتكوف الترقية حتى 
 . أما فى الديواف العاـ فمف مدير االدارة العامة لشئوف االفراد، تتبع مصالح مف مديرييا 
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عمػى أنو يجوز لوزير الداخمية دوف تقيد بالشروط السابقة أف يرقى جندى الدرجػة االولػى أو 
  قػاـ بخدمات ممتازة الػى الدرجػة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطةضابػط الصؼ وذلؾ إذا 

 . مػف ىذا القانوف 81و  82ويسرى عمى ضباط الصؼ وجنود الدرجة االولى حكـ المادتيف 

 (99)المادة 
نة لمف أمضى يوما فى الس 23تكوف اإلجازة السنوية لضباط الصؼ وجنود الدرجة األولى لمدة 

يوما  15، ولمدة ما لمف أمضى فى الخدمة عشر سنواتيو  11، ولمدة لخدمةسنة كاممة فى ا
بقرار مف  19/1لمف تجاوز سنو الخمسيف ، وتكوف اإلجازة الخاصة المنصوص عمييا فى المادة 

 12 .رئيس المصمحة المختص ولمدة ال تجاوز شيرا
 (92)المادة 

 : االولى ىى الجزاءات التى يجوز توقيعيا عمى ضباط الصؼ وجنود الدرجة
 . االنذار( 3)
 . تدريبات زيادة لمجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصؼ والجنود( 2)
 . الحجز بالثكنة مع استحقاؽ المرتب كامال( 1)
 . 18/2الخصـ مف المرتب عمى الوجو المبيف فى المادة ( 1)
 . تأجيؿ موعد استحقاؽ العالوة لمدة التجاوز ثالثة اشير( 5)
 . اف مف العالوةالحرم( 9)
 . الوقؼ عف العمؿ لمدة التجاوز ستة أشير مع صرؼ نصؼ المرتب( 9)
 . خفض المرتب بما اليجاوز الربع( 8)
 . خفض الدرجة بما اليجاوز درجة واحدة( 9)
 . 9و  8خفض المرتب والدرجة معا عمى الوجو المبيف فى البنديف ( 31)
العسكرية ويترتب عميو الحرماف مف نصؼ المرتب الحبس أو السجف وفقا لقانوف االحكاـ ( 33)

 . فقط
 . الفصؿ مف الخدمة مع االحتفاظ بالحؽ فى المعاش أو المكافأة( 32)
 . الفصؿ مف الخدمة مع الحػرماف مػف بعػض المعاش أو المكافأة فػى حػدود الربع(31)

أى مف الجزاءات ولممحاكـ العسكرية توقيع  32الى  3ولرئيس المصمحة توقيع الجزاءات مف 
 . الواردة فى ىذه المادة

                                                           
 5
 . 99 لسنة  12 المادة مستبدلة بالقانون رقم  



ولرئيس المصمحة الغاء القرار التأديبى الصادر مف مرءوسيو خالؿ ثالثيف يوما مف إصداره أو 
 . تعديؿ الجزاء بتشديده أو خفضو

، ويجوز التظمـ مف قرار الفصؿ خالؿ ثالثيف يوما مف اإلعالف بو الى مساعد الوزير المختص 
ويسرى عمػى مػدة الفصؿ بعد التظمـ حكـ الفقرة االخيرة مف المادة ، أو تعديمو ولو الغاء القرار 

ويحؿ مساعػد الػوزير أو مػف لو التصديؽ عمى قرار الفصؿ محؿ المجمس االستئنافى فى ،  91
 . اختصاصو المذكور

كما ، وتعتبر الجزاءات األربعة االولى مف حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عمييا حكـ االنذار 
مف المادة  1نوعا واحدا ويسػرى بشأنيا المدة المبينة فى البند  33الى  8تعتبر الجزاءات مف 

 . مف ىذا القانوف 99

 (93)المادة 
مف اختصاص رئيس المصمحة  51يكوف وقؼ صؼ الضابط وجندى الدرجة االولى طبقا لممادة 

الموقػوؼ صرفو لمػدير االدارة ويكوف مد قرار الوقؼ والبت فػى صرؼ نصؼ المرتب ، أو وكيمو 
 . مف ىذا القانوف 51العامة لشئوف االفراد الذى يحؿ محؿ مساعػد الوزير فى حكـ المادة 

 (94)المادة 
 . جنود الدرجة الثانية

يجوز أف يمحؽ بخدمة الشرطة مف يقع عمييـ االختيار مف بيف المستدعيف لمخدمة العسكرية 
الثانية ويخضعوف فػى خدمتيـ ومعاممتيـ لجمػع االحػكاـ الخاصة ويعينوف جػنودا مػف الدرجػة 

بالجنود وضباط الصؼ فػى القوات المسمحة وخاصة مف حيث نظـ الخدمة والمعاش أو المكافآت 
 11. والتأميف والتعويض

، دوف غيره ، بالفصؿ فى كافة الجرائـ التى تقع مف المجنديف ويختص القضاء العسكرى
 . ئة الشرطةالممحقيف بخدمة ىي

 اونو األمنمع

 مكرر (94)المادة 
، ويصدر وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس ونو األمف مف خريجى معاىد الشرطةيعيف معا

لمناىج الشرطية النظرية ، والدراسات القانونية واة قرارا بتحديد شروط قبوؿ الطالباألعمى لمشرط
 .، والمكافأة التى تمنح لمطالب والتخصصىالتأىيؿ األساسى والعاـ ، ونظـ والعممية

                                                           
  
 .  51لسنة  1  الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم  



لسنة  329ويستثنى المقبولوف مف أداء الخدمة العسكرية اإللزامية العاممة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 
 .بشأف الخدمة العسكرية والوطنية بقرار مف وزير الدفاع  3981

، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة سة بيذه المعاىد ثمانية عشر شيراوتكوف مدة الدرا
 .عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معاثالثة عشر 

 :ويشترط فيمن يقبل لمدراسة ما يأتى
 .بيذه الجنسية عف غير طريؽ التجنسأف يكوف مصرى الجنسية ، ومف أبويف يتمتعاف  -3
 .سنة 21سنة وال يزيد عمى  39و عف أال يقؿ سن -2
 .عادلياعمى الشيادة اإلعدادية أو ما يأف يكوف حاصال  -1
 .أف يكوف محمود السيرة حسف السمعة -1
أال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة لمحرية فى جريمة مخمة  -5

 .بار مالـ يكف قد رد إليو اعتبارهبالشرؼ ، أو األمانة ، أو تفقده الثقة واالعت
مف خدمة الحكومة أو القطاع العاـ أو قطاع األعماؿ العاـ بقرار أو أال يكوف قد سبؽ فصمو  -9

 .عمى صدوره أربع سنوات عمى األقؿ بحكـ تأديبى نيائى مالـ تمض
لمجمس الطبى المختص بييئة أف يستوفى شروط المياقة الصحية والبدنية التى يحددىا ا -9

 .الشرطة
 .قرار مف وزير الداخمية اأف يجتاز اختبارات السمات التى يصدر بتحديدى -8
 11.سـ 85سـ وعرض الصدر عف  391ؿ عف أال يقؿ الطو  -9

 9مكرر( 94)المادة 
يعيف الخريج ألوؿ مرة بدرجة معاوف أمف ثالث بقرار مف مدير اإلدارة العامة لشئوف األفراد ، 

التخرج ،  ويستحؽ مرتبو مف تاريخ تسممو العمؿ ، وتحدد أقدميتو مف تاريخ التعييف طبقا لترتيب
 .وعند التساوى فى الترتيب يقدـ األكبر سنا 

ويكوف التعييف بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة ميالدية ، ويجوز مدىا لمف لـ تثبت 
صالحيتو لمدتيف ال تجاوز كؿ منيما ستة أشير ، ويعتبر تعييف مف تثبت صالحيتو نيائيا مف 

 .فيو ، ويفصؿ مف يثبت عدـ صالحيتو تاريخ التعييف تحت االختبار طبقا ألقدميتو 
ويؤدى معاوف األمف عند بدء تعيينو وقبؿ مباشرة أعماؿ وظيفتو يمينا أماـ وزير الداخمية أو مف 

 .مف ىذا القانوف ( 9)ينيبو بالصيغة المبينة فى المادة 
 15.ويمنح معاوف األمف صفة الضبطية القضائية مف تاريخ تعيينو 

 2مكرر( 94)المادة 
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الترقية إلى كؿ درجة باألقدمية المطمقة مف الدرجة السابقة عمييا مباشرة بعد مضى ست  تكوف
سنوات كاممة فى الدرجة الواحدة ، وبعد اجتياز الفرؽ التدريبية أو التاىيمية التى يصدر بنظاميا 

 .د أخذ رأى المجمس األعمى لمتدريبوتحديد مدتيا قرار مف وزير الداخمية بع
فى درجة معاوف أمف ممتاز أوؿ لمدة سنتيف يجوز مدىا لمدة مماثمة مرة واحدة أو وتكوف الخدمة 

 .وضاع التى يحددىا وزير الداخميةأكثر تنتيى خدمتو بإنتيائيا وذلؾ وفقا لمشروط واأل
وتشكؿ بقرار مف وزير الداخمية لجنة لفحص وتقرير صالحية معاونى األمف المرشحيف لمترقية أو 

، ويصدر بالترقية أو بمد الخدمة قرار مف مدير اإلدارة  (ممتاز أوؿ)جة لمد خدمتيـ فى در 
 .بعد موافقة المجنة المشار إليو العامة لشئوف األفراد

ويستمر معاوف األمف فى ذات الفئة المعيف بيا وفؽ الدرجات التى يرقى إلييا حتى إنتياء خدمتو 
، وذلؾ دوف اإلخالؿ بحقة فى االستقالة أو بييئة الشرطة بأى مف الطرؽ المبينة فى ىذا القانوف 

 .النقؿ إلى جية أخرى خارج الوزارة
ويجوز لوزير الداخمية دوف التقيد بالشروط السابقة أف يرقى معاوف األمف درجة أو درجتيف حتى 

 19.وذلؾ إذا أدى خدمات أمنية ممتازةدرجة معاوف أمف ممتاز أوؿ ، 
 3مكرر( 94)المادة 

يوما فى السنة األولى مف الخدمة وال تمنح إال بعد  35السنوية لمعاوف األمف لمدة تكوف اإلجازة 
، ولمدة ما لمف أمضى سنة كاممة فى الخدمةيو  23انقضاء ستة أشير مف تاريخ التعييف ، ولمدة 

 يوما لمف تجاوز سنو الخمسيف  15يوما لمف أمضى فى الخدمة عشر سنوات ، ولمدة  11
مف ىذا القانوف بعد موافقة ( 19/1)الخاصة المنصوص عمييا فى المادة  ويجوز منحو اإلجازة

 19.يوما  11جية عممو ، ويصدر باإلجازة قرار مف مساعد الوزير لألفراد لمدة ال تجاوز 
 4مكرر( 94)المادة 

 : الجزاءات التى يجوز توقيعيا عمى معاونى األمف ىى

 .اإلنذار -3

 .خدمات زائدة -2

 .(18/2)عمى الوجو المبيف بالمادة تب الخصـ مف المر  -1

 .العالوة لمدة ال تجاوز ستة أشير تأجيؿ موعد استحقاؽ -1
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 .حرماف مف العالوة كاممة أو نصفياال -5

 .جاوز ستة أشير مع صرؼ نصؼ المرتبالوقؼ عف العمؿ لمدة ال ت -9

 .خفض المرتب بما ال يجاوز الربع -9

 .الدرجة بما ال يجاوز درجة واحدة خفض -8

 .(8،  9)الوجو المبيف فى البنديف خفض المرتب والدرجة معا عمى  -9

 .سنواتتأجيؿ الترقية لمدة التجاوز ثالث  -31

 .فاظ بالحؽ فى المعاش أو المكافأةالفصؿ مف الخدمة مع االحت -33

 .فى حدود الربع لمعاش أو المكافأةالفصؿ مف الخدمة مع الحرماف مف بعض ا -32

 .(33إلى  3)تص توقيع الجزاءات مف ولمساعد الوزير المخ

 .(31إلى  3)ءات مف ولرئيس المصمحة أو مف فى حكمو توقيع الجزا

 .(9إلى  3)كمو توقيع الجزاءات مف ولوكيؿ المصمحة أو مف فى ح

 .(1إلى  3)كمو توقيع الجزاءات مف ولمدير اإلدارة الفرعية ومف فى ح

 .(2،  3)األقساـ توقيع الجزاءيف  ولرؤساء

 .ة فى ىذه المادةولمجالس التأديب المختصة توقيع أى مف الجزاءات الوارد

ولرئيس المصمحة أو مف فى حكمو أو لمف يفوضو إلغاء القرار التأديبى الصادر مف مرؤوسيو 
 .أو تعديؿ الجزاء بتشديده أو خفضوخالؿ ثالثيف يوما مف إصداره 

مف قرار الفصؿ الصادر مف غير مجمس التأديب خالؿ ثالثيف يوما مف اإلعالف ويجوز التظمـ 
 .تص ، ولو إلغاء القرار أو تعديموبو إلى مساعد الوزير المخ



ويحؿ مساعد الوزير ( 91)ويسرى عمى مدة الفصؿ بعد التظمـ حكـ الفقرة األخيرة مف المادة 
بحسب األحواؿ محؿ ( 99)فى المادة المختص أو مجمس التأديب االستئنافى المنصوص عميو 

 .فى مباشرة اختصاصو المذكور( 93)مجمس التأديب االستئنافى المنصوص عميو فى المادة 

وتعتبر الجزاءات الثالثة األولى مف حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عمييا حكـ اإلنذار ، كما 
مف المادة ( 1)مبينة فى البند نوعا واحدا ويسرى بشأنيا المدة ال( 9إلى  9)تعتبر الجزاءات مف 

 18.مف ىذا القانوف( 99)

 5مكرر( 94)المادة 
يطبؽ عمى معاوف األمف قواعد وأحكاـ مجالس التأديب واإلحالة لالحتياط بذات الشروط 

 .والضوابط المبينة فى ىذا القانوف
 19.حؿ الوزير والمجمس األعمى لمشرطةويحؿ مساعد الوزير لألفراد م

 6مكرر( 94)المادة 
، تسرى عمى معاونى األمف أحكاـ المواد الواردة فى المادة ما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا الفصؿفي
، عمى أف يحؿ مدير اإلدارة العامة لشئوف األفراد (89)ذا القانوف فيما عدا المادة مف ى( 99)
 .حؿ الوزير والمجمس األعمى لمشرطةم

مختص فى تطبيؽ أحكاـ ؿ مساعد الوزير الويحؿ رئيس المصمحة المختص أو مف فى حكمو مح
 51.(11)المادة 
 7مكرر( 94)المادة 

، تصاص رئيس المصمحة أو مف فى حكمومف اخ( 51)يكوف وقؼ معاونى األمف طبقا لممادة 
ويكوف مد قرار الوقؼ والبت فى صرؼ نصؼ المرتب الموقوؼ صرفو لمدير اإلدارة العامة 

 53.مف ىذا القانوف( 51)حكـ المادة  الوزير المختص فى لشئوف األفراد الذى يحؿ محؿ مساعد
 8مكرر( 94)المادة 

مف ( 9إلى  9)ال تجوز ترقية معاوف األمف إذا جوزى بأحد الجزاءات المبينة فى البنود مف 
 52.د مضى سنة مف تاريخ تنفيذ الجزاءمف ىذا القانوف إال بع"( 1"مكررا  91)المادة 
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  الفصل الرابع
 النظاميونرجال الخفر 

 (95)المادة 

، مف ىذا القانوف  88يعيف رجاؿ الخفر النظاميوف ممف يستوفوف الشروط المبينة فى المادة 
 . والشروط التى يحددىا وزير الداخمية بقرار منو بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطة

الخفراء فيعينوف بقرار  أما وكالء مشايخ الخفراء ومشايخ ،ويعػيف الخفػير بقرار مػف مأمػور المركػز
 . مف مدير األمف

يختار شػيخ الخفراء ووكيؿ شيخ الخفراء بواسطة لجنة مف المأمور ورئيس مباحث المركز وعمدة 
القرية مف خفراء القرية أو مف غيرىـ ممف تتوافر فييـ شروط التعييف بحيث يكوف عمى مستوى 

 .الصالحية لمقيادة وحفظ االمف بالقرية

مف ىذا  92/1،  93،  89،  81،  82جاؿ الخفر النظامييف أحكاـ المواد وتسرى عمى ر 
 51 القانوف

 (96)المادة 
 : الجزاءات التى يجوز توقيعيا عمى رجاؿ الخفر ىى

 . االنذار (3)
 . تدريبات زيادة( 2)
 . خدمات زيادة( 1)
 . 2/  18الخصـ مف المرتب عمى الوجو المبيف فى المادة ( 1)
 . استحقاؽ العالوة لمدة التجاوز ثالثة أشير تأجيؿ موعد( 5)
 . الحرماف مف العالوة( 9)
 . الوقؼ عف العمؿ لمدة التجاوز ستة أشير مع صرؼ نصؼ المرتب( 9)
 . خفض المرتب بما اليجاوز الربع( 8)
 . خفض الدرجػة بالنسبة الػى مشايخ الخفراء ووكالئيـ بما ال يجاوز درجػة واحدة( 9)
 . 9و  9تب والدرجة عمى الوجو المبيف فى البنديف خفض المر ( 31)
الحبس أو السجف وفقا لقانوف االحكاـ العسكرية ويترتب عميو الحرماف مف نصؼ المرتب ( 33)

 . فقط
 . الفصؿ مف الخدمة مع االحتفاظ بالحؽ فى المعاش أو المكافأة( 32)
 . المكافأة فػى حدود الربعالفصؿ مػف الخدمة مػع الحرماف مػف بعض المعاش أو ( 31)
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 . 32الى  3ولنائب مدير االمف توقيع الجزاءات مف 

 . ولممحاكـ العسكرية توقيع أى مف الجزاءات الواردة فى ىذه المادة

ولمدير األمف الغاء القرار التأديبى الصادر مف مرءوسيو طبقا لقانوف االحكاـ العسكرية خػالؿ 
 . لجزاء بتشديده أو خفضوثالثيف يوما مف اصداره أو تعديؿ ا

ولمدير األمف انياء خدمة رجاؿ الخفر النظامييف عند فقدىـ أى شػرط مف الشروط الالزمة 
 . وكػذلؾ اذا تكررت االدانة بعد المحاكمة عسكريا خالؿ ثالث سنوات ،لمتعييف

لى مدير ا ،ويجوز التظمػـ مػف قرار الفصؿ أو انياء الخدمة خالؿ ثالثيف يوما مػف االعالف بو
ويسػرى عمى مػدة الفصؿ بعػد التظمـ ، ولو الغاء القرار أو تعديمو ، االدارة العامة لشئوف االفراد 

ويحؿ مػدير االدارة العامػة لشئوف االفراد أو مف لو التصديؽ ،  91حػكـ الفقرة االخيرة مػف المادة 
 . عمى قرار الفصؿ محؿ المجمس االستئنافى فى اختصاصو المذكور

كما  ،عتبر الجزاءات االربعة االولى مف حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عمييا حكـ االنذاروت
مف المادة  1نوعا واحػدا وتسػرى بشأنيا المدة المبينة فى البند  33الى  8تعتبر الجزاءات مف 

 . مف ىذا القانوف 99

أو نائبو ويكوف  مف اختصاص مدير األمف 51ويكوف وقؼ رجاؿ الخفر النظامييف طبقا لممادة 
مػد قػرار الوقػؼ والبت فػى صرؼ نصؼ المرتب الموقوؼ صرفػو لمدير االمف ويحؿ محؿ 

 . مف ىذا القانوف 51مساعد الوزير فى حكـ المادة 
 

  الباب الرابع
  أحكام ختامية
  الفصل األول
 أحكام عامة

 (97)المادة 

الوزير وغيرىـ مػف ضباط ىيئة الشرطة تحدد مرتبات المساعد االوؿ لوزير الداخمية ومساعدى 
وكذلؾ مرتبات افراد ىيئة الشرطة كما تحدد العالوات عمى الوجو وبالفئات المبينة فى الجدوؿ 

ويكوف تعديميا بقرار مف رئيس الجميورية بناء عمى عرض وزير الداخمية ، المرافؽ ليذا القانوف 
 . وبعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة



افػراد ىيئة الشرطة مف اداء ضريبة االمف القومى عمى كافة ما يتقاضونو مف يعفى ضباط و 
 51. مرتبات وبدالت وما فى حكميا

 (98)المادة 

يحدد وزير الداخمية بقرار منو بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة زى ضباط وأفراد ىيئة 
 .الشرطة وعالمات رتبيـ

 (99)المادة 
التأديبية لألفراد مجمس تأديب ابتدائى يشكؿ مف اثنيف مف وكالء المصالح يتولى مباشرة الدعوى 

، ومف أحد أعضاء عد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطةومف فى حكميـ يختارىـ وزير الداخمية ب
، ويمثؿ االدعاء أماـ ويرأس المجمس أقدـ الوكالء رتبة ،ارة الفتوى المختصة بمجمس الدولةإد

، ويصدر قرار يقات فى الجية المحاؿ منيا الفرددارة أو رئيس قسـ التحقمجمس التأديب مدير إ
 .ة ويتضمف اختيار عضويف احتياطييفتشكيؿ المجمس قبؿ أوؿ أكتوبر مف كؿ سن

ويشكؿ مجمس التأديب االستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخمية وعضوية أحد مديرى المصالح أو 
لفتوى المختصة بمجمس الدولة ويمثؿ االدعاء أماـ مف فى حكميـ ومستشار مساعد مف إدارة ا

مة أو المصمحة مجمس التأديب االستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية األمف أو اإلدارة العا
 .المحاؿ منيا الفرد

ويصدر قرار تشكيؿ المجمس قبؿ أوؿ أكتوبر مف كؿ سنة ويتضمف اختيار عضويف احتياطييف 
 ."دعاء أحدىما لممجمس والثانى لال

فإذا قاـ بأحد األعضاء سبب مف أسباب التنحى المنصوص عمييا فى قانوف المرافعات وجب 
 .تأديبية ولمفرد المحاؿ طمب تنحيوعميو التنحى عف نظر الدعوى ال

ة مف المادة والفقرة األخير ( 91،  59،  58)ويتمتع الفرد المحاؿ بكافة الضمانات الواردة بالمواد 
 55 .القانوفمف ذات ( 93)

 (900)المادة 
يحدد وزير الداخمية بقرار منو الرؤساء الذيف يكوف ليػـ مجازاة أمناء ومساعدى الشرطة وصؼ 
 .الضباط والجنود ورجاؿ الخفر بالجزاءات المقررة فى ىذا القانوف أو فى قانوف االحكاـ العسكرية

 (909)المادة 
عػف العمؿ الموقعة عمى أمػناء  يحتفظ فى حساب خاص بحصيمة جزاءات الخصـ والوقؼ

وكذلؾ ما ، ومساعػدى الشرطػة وضباط الصؼ وجػنود الدرجػة االولػى ورجػاؿ الخفر النظامييف 
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يحرمػوف منو مػف مػرتب مدد الوقؼ عف العمؿ وما يخصـ منيػـ نظػير أياـ الغياب بدوف اذف 
الجتماعية أو الثقافية أو ومدة الحبس والسجف ويكوف الصرؼ مف ىػذه الحصيمة فى االغراض ا

الرياضية ليـ طبقا لمشروط واالوضاع التى يحددىا وزير الداخمية بقرار منو بعد أخد رأى 
 . المجمس االعمى لمشرطة

 . ويجوز بقرار مف وزير الداخمية انشاء حساب خاص لمعامميف منيػـ بمصمحة السجوف

 (902)المادة 
الالـز ألداء واجبو إذا كانت ىػى الوسيمة الوحيدة ألداء ىذا لرجػؿ الشرطة استعماؿ القوة بالقدر 

 . الواجب

 : ويقتصر استعماؿ السالح عمى االحواؿ ادتية
 : القبض عمى( والا أ)
كؿ محكـو عميو بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد عمى ثالثة أشػير إذا قاـو أو حاوؿ ( 3)

 . اليرب
يجوز فييا القبض أو متيػـ صدر أمػر بالقبض عميو اذا كؿ متيػـ بجناية أو متمبس بجنحة ( 2)

 . قاـو أو حاوؿ اليرب
 . عند حراسة المسجونيف فى االحواؿ وبالشروط المنصوص عمييا فى قانوف السجوف( ثانياا )
لفض التجمير أو التظاىر الذى يحدث مف خمسة اشخاص عمى األقػؿ إذا عرض األمف ( ثالثاا )

ذار المتجميريف بالتفرؽ ويصدر أمػر استعماؿ السالح فى ىذه الحالة العاـ لمخطر وذلؾ بعد ان
 . مف رئيس تجب طاعتو

ويراعى فى جميع ىذه االحواؿ الثالثة السابقة أف يكوف اطالؽ النار ىو الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ 
 . االغػراض السالفة

 . اطالؽ النارويبدأ رجػؿ الشرطػة باالنذار بأنو سيطمؽ النار ثـ يمجأ بعد ذلؾ الى 

ويحدد وزير الداخمية بقرار مػنو اإلجػراءات التػى تتبع فػى جميع الحاالت وكيفية توجيو االنذار 
 . واطالؽ النار

 (903)المادة 
إذا حػصؿ أميف أو مساعػد الشرطة عمػى اجازة الحقوؽ يعيف ضابطا برتبة مالـز متى كانت 

خدمتو عف ثماف سنوات فػى وظيفة أميف أو عف  حالتو الوظيفية تتيح لو ذلؾ عمى أال تقؿ مدة
ثالث عشرة سنة فى ىيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبو إذا كاف يجاوز بداية مربوط رتبة مالـز بعد 

 . اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتيا وشروطيا وزير الداخمية

مف فئة االمناء أو  ويحدد وزير الداخمية بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطة وأوضاع النقؿ
 . المساعديف الى فئة الضباط



ذا حصؿ مساعد الشرطة أو ضابط الصؼ أو جندى الدرجة األولى عمى مؤىؿ الثانوية العامة  وا 
جاز تعيينو فى وظيفة أميف شرطة ثالث إذا كانت ، أو ما يعادلو طبقا لما يقرره وزير الداخمية 

مرتبو إذا كاف يجاوز بداية مربوط درجة أميف ويحتفظ ب، مدة خدمتو ال تقؿ عف خمس سنوات 
 . شرطة ثالث

  59ويحدد وزير الداخمية بقرار منو بعد أخذ رأى المجمس االعمى لمشرطة شروط وأوضاع ىذا النقؿ

 (904)المادة 
يكوف لمدير مصمحة السجوف بالنسبة المناء ومساعدى الشرطة وضباط الصؼ والجنود 

المذكورة االختصاصات المقررة لمدير االدارة العامة لشئوف والسجانيف والسجانات بالمصمحة 
 . االفراد

 . ويحدد وزير الداخمية بقرار منو شروط تعييف ونظاـ خدمة السجانات

 (905)المادة 
تكوف االخػتراعات التػى يبتكرىا أحػد أعضاء ىيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفتو أو بسببيا ممكا 

 : لمدولة فى االحواؿ ادتية
 . إذا كاف االختراع نتيجة تجارب رسمية (3)
 . إذا كاف االختراع داخؿ نطاؽ واجبات الوظيفة( 2)
 . إذا كاف لالختراع صمة بالشئوف العسكرية( 1)

وفى جميع االحواؿ يكوف لمف ابتكر االختراع الحؽ فى تعويض عادؿ يراعى فى تقديره تشجيع 
 . البحث واالختراع

 (906)المادة 
وينظـ وزير الداخمية بقرار ، عمى فئات ىيئة الشرطة القوانيف الخاصة بالنيابة االدارية ال تسرى 

منو بعد أخذ رأى المجمس األعمى لمشرطػة قواعػد التحقيؽ معيـ ومف يباشره مف أعضاء ىيئة 
 .الشرطة
 (907)المادة 

دمات الصحية ينظػـ وزير الداخمية بقرار مػنو بعد أخػذ رأى المجمس األعمى لمشرطػة الخ
 . واالجتماعية لرجاؿ الشرطة وشروطيا

ولعضو ىيئة الشرطة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب اداء وظيفتو استرداد مػصاريؼ 
  العػالج طبقا لممستندات المعتمدة مػف الييئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص
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المجمس األعمى لمشرطة المقصود بالييئة الطبية ويحدد وزير الداخمية بقػرار مػنو بعد أخػذ رأى 
 .المختصة فى أحكاـ ىذا القانوف

 (908)المادة 
يجوز بقػرار مػف مساعػد الوزير المختص ابقاء أى فػرد مػف فئات ىيئة الشرطػة بعد انتياء مػدة 
خػدمتو مػدة ال تجاوز شػيرا واحػدا لتسميـ ما فى عيدتو ويجوز اطالة ىذه المدة بقرار مف وزير 

ادؿ ال يجاوز شيريف اذا اقتضت الضرورة ويصرؼ لو عف مدة التسميـ تعويض يع الداخمية بما
 . مرتبو االصمى

 (909)المادة 
تصرؼ نفقات الجنازة لألرمؿ أو ألرشػد األوالد أو  ،اذا توفى عضو ىيئة الشرطة وىو فى الخدمة

لمػف يثبت قيامػو بصرؼ ىػذه النفقات طبقا لمقواعػد المقررة بقانوف نظاـ العامميف المدنييف 
 59.بالدولة
 (990)المادة 

والمفقوديف واالسرى والمصابيف مػف أعضاء ىيئة الشرطة اثناء تسػرى عمػى المستشيديف 
 . 3998لسنة  91العمميات الحربية أو بسببيا احكاـ القانوف رقـ 

وتسرى عمى المستشيديف مف أعضاء ىيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرميف 
لتدريب عمػى ىػذه االعماؿ الخطريف أو أثناء إزالة القنابؿ والمتفجرات أو اطفاء الحرائؽ أو ا

بالذخػيرة الحية أو الحاالت التى يحددىا وزير الداخمية بعد موافقة المجمس االعمى لمشرطة 
 . الجدوؿ المرافؽ

ويستحؽ المصاب الذى تنتيى خدمتو الصابتو فى الحاالت المذكورة بالفقرة السابقة معاشػا يعادؿ 
 . بة العمؿ أييما افضؿنسبة عجػزه مػف الجػدوؿ المرفػؽ أو حسب اصا

ويحدد وزير الداخمية بقرار مػنو بعد أخػذ رأى المجمس االعمػى لمشرطػة فئات المجرميف الخػطريف 
 . كما يحدد أعػماؿ التدريب المشار إلييا

كما يشكؿ بقػرار مػنو لجػنة تختص بفحػص الحاالت التػى تستحػؽ فييا ىػذه المكافآت والمعاشات 
 . ويعتمد قراراتيا

ويسوى معاش مف تنتيى خدمتو الصابتو بجرح أو بعاىة أو بمرض بسبب تأديو وظيفتو أو اذا 
أدت االصابة الى عدـ المياقة الصحية عمى أساس أقصػى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبتو 

 . أو لدرجتو ويعتبر ىذا االجر فى حكـ أجر االشتراؾ االخير
 (999)المادة 
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خاص مف وزير  ىيئة الشرطة أف يتزوج بأجنبية اال بعد الحصوؿ عمػى اذفيجوز لعػضو  ال
 .الداخمية واال تعرض لممساءلة التأديبية

 (992)المادة 
تقيد بأحكاـ ىذا  يجوز تعييف قوات الشرطة فى مختمؼ درجاتيـ عمى اعتمادات الطوارىء دوف

بالميزانية اال اذا  الوظائؼ الدائمة القانوف واليجوز نقؿ المعيف منيـ عمى اعتمادات الطوارىء الى
 . توافرت فييـ الشروط المقررة فى ىذا القانوف

 (993)المادة 
كما يحؿ مساعدو الوزير  يحؿ المساعد االوؿ لوزير الداخمية محؿ الوكيؿ االوؿ لػوزارة الداخمية

الوزارة بمقتضى لموكيؿ االوؿ ولوكػالء  محؿ وكالء وزارة الداخمية فػى االختصاصات المقػررة
المعاممة المقررة ليـ فػى القوانيف والموائح بما اليتعارض مػع  القوانيف والموائػح ويعامموف نفػس

 . القانوف أحكاـ ىػذا
 (994)المادة 

الػواردة فػى قانػوف  يسرى عمى أعضاء ىيئة الشرطة مااليتعارض مػع ىػذا القانوف مف االحكاـ
 58. االجتماعى بالدولة وفػى قانوف التأميفنػظاـ العامميف المدنييف 

 مكرر (994)المادة 
المعاش أو تنتيى  يسوى معاش الضابط مف رتبة المواء أو العميد أو العقيد الذى يحاؿ الػى

عدا ( 93)االسباب الواردة بالمادة  مف ىػذا القانوف أو ألحػد( 39)خدمتو إعماال لحكـ المادة 
آخػر مرتب كاف يتقاضاه أو يستحقو عػند إنتياء خدمتو مضافا  عمى أساس( 8،  9،  5)البنود 

اليو مػا كاف يستحقو مػف عالوات دورية بافتراض بقائو بالخدمة حتى سف الستيف وذلؾ بحػد 
ثالث عالوات دورية وتضاؼ لمػدة خػدمتو المحسوبة فػى المعاش المدة الباقية لبموغ  أقصى مقداره

المرتب الػذى سوى عمى  عمى أال يقؿ المعاش عػف أربعػة أخماس السػف المقػررة لػترؾ الخدمة
يستحقو عػند انتياء خدمتو مضافا اليو  أساسػو المعاش واليزيد عمى أخر مرتب كاف يتقاضاه أو

بما اليزيد عمى الحد االقصى المنصوص عميو ( 5)مكررا  331البدالت المشار الييا فى المادة 
( 99)مػف قانوف التأميف االجتماعى الصادر بالقانوف رقـ ( 21) المادة فى الفقرة االخيرة مف

أمضى  وفى غير االحواؿ المشار الييا فى الفقرة السابقة اذا طمب الضابط الذى. 3995لسػنة
بعد موافقة المجمس  عشريف سنة فى الخدمة احالتو الى المعاش السباب يقبميا وزير الداخمية

ونجػح فػى االنتخابات فيكوف  ة مجمسى الشعب و الشورىاألعمى لمشرطة أو لمترشيح لعضوي
 59. اليجاوز أجر اشتراكو االخير معاشػو أربعػة أخماس أقصػى مػربوط رتبتو بما
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 9مكرر (994)المادة 
عمى  335المادة  يسوى معاش الضابط الذى يحاؿ الى المعاش طبقا لحكـ الفقرة االولى مف

 91 (.مكررا 331) المادة النحو الموضح بالفقرة االولى مف 
 2مكرر (994)المادة 

مػف المادة  2مػف البند  والفقرة االولى 39يمنح الضابط الذى تنتيى خدمتو طبقا الحكاـ المادة 
قانونا تعويضا شيريا يقدر بمبمغ عشريف  مػف ىػذا القانوف عالوة عمى المعاش المستحؽ لو 93

مػف ىػذا  335يمنح مف تنتيى خدمتو وفقا لممادة كما  جنييا وذلؾ لمدة اقصاىا خمس سنوات
ويخضػع ىػذا التعويض لجمػيع ، المشار اليو بواقع خمسة عشر جنييا شيريا القانوف التعويض

ويقطع نيائيا عند الوفاة أو بموغ  ،واليعتبر جػزءا مػنو أحػكاـ االيقاؼ المقػررة لممعاش االصمى
 93. أقربالنتياء الخدمة أييما  السػف القانونػى

 3مكرر (994)المادة 
يسػوى معاش ، (3)مكررا  331مكررا و  331ى غير االحواؿ المنصوص عمييا فى المادة ف

،  5المنصوص عمييا فى البنود  ضباط وافػراد ىػيئة الشرطة الذيف تنتيى خدمتيـ لغػير االسباب
يشغميا فى تاريخ انتياء الػرتبة التػى كاف  عمى أسػاس أقصػى مربػوط 93مف المادة  8،  9

ويكوف معاش الوفاة أو عػدـ المياقة ، أييما اكبر بحسب االحواؿ خدمتو أو أجر االشتراؾ االخػير
  92رتبتو أو أجر اشتراكو االخير أييما أكبر بحسب االحواؿ الصحية أربعة أخماس أقصػى مػربوط

 4مكرر (994)المادة 
التعميمية ألفػراد  اكاديمية الشرطة أو طمبة المنشآتيعامؿ كؿ مف يصاب أو يتوفى مف طمبة 

المعاش والحقوؽ التأمينية معاممة  بسبب الخدمػة أو بسبب الدراسة مػف حيث ،ىػيئة الشرطػة
 91.التعميمية حسػب االحػواؿ خريػج أكاديمية الشرطػة أو المنشآت

 5مكرر (994)المادة 
المشار اليو يقػصد  3995لسنة  99انوف رقـ فى تطبيؽ نظاـ التأميف االجتماعى الصادر بالق

بأجػر االشػتراؾ بالنسبة الػى ضباط وافراد ىيئة الشرطة االجر الشيرى المستحؽ مضافا اليو 
اضافة ىػذه البدالت الى االجػر الذى يسوى عمى  بدالت السكف والمالبس والمراسمة ويراعػى

 91. السابقة أساسػو المعاش وفقا لممػواد
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 6مكرر (994)المادة 

والخمسيف  تسػرى أحػكاـ تخفيض المعاش بسبب طمب صرفو قػبؿ بمػوغ سػف الخامسػة ال
المعاشات المستحقة وفقا  المشار اليو فػى شػأف 3995لسنة  99المنصوص عمييا بالقانوف رقـ 

   . (3)مكررا  331مكررا و  331الحكاـ المادتيف 

 7مكرر (994)المادة 
المستحقيف عنيػـ  الذيف انتيت خدمتيـ قبؿ العمؿ بيذا القانوف أويجوز الصحاب المعاشات 

مكررا والمواد  331بحسػب االحػواؿ طمػب اعػادة تسػوية المعاشات وفقا لمفقرة االولى مف المادة 
ويراعى فى اعادة التسوية احكاـ قانوف ىيئة الشرطة الذى ( 1)مكررا  331و ( 3)مكررا  331

 واليترتب عمى اعادة التسوية أى تغيير فى قيمة اعانة غالء المعيشة التىفى ظمو  انتيت الخدمة
يكوف قد  كانت تصرؼ لصاحب المعاش أو المستحقيف عنو وتخصػـ مػف الزيادة المستحقة ما

االعانة االضافية  عػدا 3/9/3998منح مف زيادات بمقتضى قوانيف أو قرارات سابقة عمػى 
ويشترط العادة التسوية تقديـ الطمب خالؿ سنتيف مػف ، 3999لسنة  9المقررة بالقانوف رقـ 

أوؿ  القانوف واذا قدـ الطمب بعد ىذا الميعاد تصرؼ الفروؽ المستحقة اعتبارا مف تاريخ نشػر ىػذا
. الشير التالى لتاريخ تقديـ الطمب

  
 

  الفصل الثانى
  احكام وقتية

  (995)المادة 
 

فى ترقياتيـ و  يستمروف 3911سبتمبر سنة  33الكونستبالت بعد الضباط الذيف رقوا مف بيف 
اما مف  المعاش بمجرد ترقيتو الييا متى حؿ عمى احدىـ الدور لمترقية الى رتبة المقدـ احيؿ الى

االحكاـ الخاصة  يحصؿ منيـ عمى اجازة الحقوؽ فيستمر فى الخدمة وتسرى عميو سائر
 . بالضباط خريجى كمية الشرطة

  (996)المادة 
اذا بمغت مرتباتيـ  الضباط الذيف سبؽ ترقيتيـ مف بيف مساعدى الشرطة يرقوف حتى رتبة نقيب

ويمنحوف العالوات الدورية المقررة  نياية مربوط رتبة مالـز مع وضعيـ فى كشؼ اقدمية مستقؿ
ػف لرتبيـ طبقا ليذا القانوف ويسوى معاش كؿ ضابط رقى مف بيف مساعدى الشرطة عند بموغو س

 عند ثبوت عدـ لياقتو صحيا لمخدمة بقرار مف الجية الطبية المختصة عمى أساس الستيف أو
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أربعة أخماس نياية مربوط الػرتبة التالية لرتبتو عمى أال يزيد المعاش عػف صافػى ما كاف يتقاضاه 
 والضرائب عدا ضريبة االمف القومى مػف مػرتب بعد اسػتقطاع احتياطػى المعاش والتأمػيف

أما مف يحصؿ منيـ عمى اجازة الحقوؽ . ثابتة مضموما اليو اصؿ ما كاف يستحقو مف بدالت
 .االحكاـ الخاصة بالضباط خريجى كمية الشرطة فيستمر فى الخدمة وتسرى عميو سائر

  (997)المادة 
لسنة  211رقػـ  الضباط الذيف عينوا عف طريؽ االدماج مف رجاؿ االدارة بمقتضى القانوف

نظامية شػرفية ويتقاضػوف  تسػرى عمييػـ االحػكاـ الخاصػة بالضباط ويمنحػوف رتبا 3955
 : الييـ المرتبات المقررة لمرتب االصمية واليجوز بالنسبة

 . ارتداء الزى الرسمى( 3)
 . التعييف فى الوظائؼ ذات الصبغة النظامية( 2)
 . الخضوع لقانوف االحكاـ العسكرية( 1)

  (998)المادة 
معاممتيػـ المالية مػف حػيث  ظ لمقػوات المنقولة مػف سػالح الحدود الػى وزارة الداخمية بنظاـيحتف

والقوانيف  3952لسنة  398الحكاـ القانوف رقـ  المػرتبات والبدالت والعالوات والترقيات وفقا
 3991لسنة  93رغػب منيػـ المعاممة طبقا الحػكاـ القانػوف رقػـ  المعدلة لو وذلؾ فيما عدا مف

 واالفراد العسكريوف المنقولوف الى مصمحة أمف الموانى طبقا لقرار رئيس، المقرر فيو فى الميعاد
يتقاضونيا عند  يستمروف فػى تقاضػى الػرواتب التػى كانوا،  3999لسنة  11الجميورية رقػـ 

ت شخصية بالتعويضا ويحتفظوف بصفة، نقميـ مع خضوعيـ الحكاـ قانوف ىيئة الشرطة 
عمى أف تستنفد مما يحصموف عميو  العسكرية مف بدالت وعالوات اضافية التى كانوا يتقاضونيا

 . بعد ذلؾ مف عالوات الترقية
  (999)المادة 

االولى ورجػاؿ  عند العمؿ بيذا القانوف يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصؼ وجنود الدرجػة
القانػوف وأوؿ مربػوط نفػس الدرجػة  منيـ فى ىػذاالخفر النظاميوف الفرؽ بيف اوؿ مربوط درجة كؿ 

واليؤثر ذلؾ عمػى  3998لسنة  11بالقانوف رقػـ  معدال 3991لسنة  93فػى القانػوف رقػـ 
 . مواعيد استحقاقيا عالواتيػـ الدورية وال عمى

 
  (920)المادة 

الخػاص بالػرواتب و  المشار اليو 3991لسنة  93المرافؽ لمقانوف رقػـ ( د)يظػؿ الجدوؿ حػرؼ 
بػو الػى أف يعػدؿ بقرار مف وزير الداخمية  االضافية لممينييف والفنييف مػف رجػاؿ الشرطػة معموال

 . وتسرى احكامو عمى امناء الشرطة اذا توافرت فييـ شروطو مف ىذا القانوف 22طبقا لممادة 



 (929)المادة 
القانوف مػدة تزيد  ترقيتيـ عػند العمؿ بيذاأعضاء ىيئة الشرطة الذيف مضت عمى تعيينيـ أو 

 ،التأديبية أو التقارير السنوية عمػى سػنة دوف الحصوؿ عمػى عػالوات دورية لغير االسباب
مػف عػالوات رتبيـ مف تاريخ مضى سنة عمى التعييف  يستحقوف عػند العمؿ بيذا القانوف عػالوة

ثـ يستحقوف العالوة ، مى العمؿ بيذا القانوف عػف المػدد السابقة ع أو الترقية دوف صرؼ فروؽ
 . مف ىذا القانوف 23التالية طبقا لممادة  الدورية

  



 

 

 (أ ) جدول حرف 

  ضثاط الشرطح

 الرتثح
العالوج  الماهيح السىويح

 إلي مه السىويح

لواء مساعد أول 

 00111 وزير الداخليح
 رتط ثاتت

لواء مساعد وزير 

 الداخليح
0 11 01111  11 

 2    624 021  لواء

 261 0221 01   عميد

  64 111   220 عقيد

  00 2422 6621 مقدم

  00  220 6001 رائد

 021  4 6 22 0 وقية

 021 0660 0004 مالزم –مالزم أول 

 (ب)جدول حرف 

 أمىاء الشرطح

 الدرجح 
 الماهيح السىويح

 العالوج السىويح
 إلي مه

 1 6 0600 000  أول أميه شرطح ممتاز

 611 600  00 2 أميه شرطح ممتاز ثان

 021 2440 0  6 أميه شرطح ممتاز

 012 2011  040 أميه شرطح أول

   0 6100 0000 أميه شرطح ثان

 001 0226 0006 أميه شرطح ثالث



 (ج ) جدوؿ حرؼ  

  مساعدو وضباط صؼ وجنود الشرطة

 الدرجح
 الماهيح السىويح

 السىويحالعالوج 
 إلي مه

 611 000  1  2 مساعد ممتاز

 012 11 2 6600 مساعد أول

   0 2000 6 00 مساعد ثان

 001 6 60 0006 مساعد ثالث

 001 0621 62 0 رقية أول

 016   04  020 رقية

  4 0066 6 06 عريف

 62    0  004 جىدى

 (ج مكررا ) جدوؿ حرؼ 

 مراقبو ومندوبو الشرطة

 الدرجح
 الماهيح السىويح

 العالوج السىويح
 إلي مه

 021 2 22 6626 مراقة شرطح ممتاز

 012 6400 0 04 مراقة شرطح أول

 1 0 6001 01 0 مراقة شرطح ثان

 001 0660 0060 مراقة شرطح ثالث

 001 1  0 0461 مىدوب شرطح ممتاز

 016 6 00 0006 مىدوب شرطح أول

 016  046  020 مىدوب شرطح ثان

  4 0662 0212 مىدوب شرطح ثالث



 

 "( 3" ج مكررا )جدوؿ حرؼ  

  معاونو األمف

 الدرجح
 الماهيح السىويح

 العالوج السىويح
 إلي مه

 1 0 6001 01 0  معاون أمه ممتاز أول

 001 0660 0060 معاون أمه ممتاز ثان

 001 1  0 0461 معاون أمه ممتاز

 016 6 00 0006 معاون أمه أول

 016  046  020 معاون أمه ثان

  4 0662 0212 معاون أمه ثالث

 (د ) جدوؿ حرؼ 

 رجاؿ الخفر

 الدرجح
 الماهيح السىويح

 العالوج السىويح
 إلي مه

 001 6600 0200 شيخ خفراء

 001  066 0166 وكيل شيخ خفراء

 016 1 02 0016 خفير ممتاز

 016 0061  020 خفير أول

  4 0611 0006 خفير ثان

  00 0 621 خفير ثالث
 

 

 


