
 4هيئة الرقابة اإلداريةبشأن  4695لسنة  45القانون رقم 

 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع عمى الدستور المؤقت؛

بشأن التنظيم السياسي لسمطات  4691وعمى اإلعالن الدستوري الصادر في سبتمبر سنة 
 الدولة العميا؛

 والقوانين المعدلة له؛في شأن موظفي الدولة  4644لسنة  142وعمى القانون رقم 

بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية في  4641لسنة  441وعمى القانون رقم 
 اإلقميم المصري والقوانين المعدلة له؛

في شأن سريان أحكام قانون النيابة اإلدارية والمحاكمات  4646لسنة  46وعمى القانون رقم 
 والهيئات العامةوالشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛التأديبية عمى موظفي المؤسسات 

 في شأن تنظيم مجمس الدولة؛ 4646لسنة  44وعمى القانون رقم 

 وعمى ما ارتَاة مجمس الدولة؛

 ؛دولةوعمى موافقة مجمس ال

 :أصدر القانون ااَلتي نصه

 يعمؿ بقانوف ىيئة الشرطة المرافؽ اعتبارا مف تاريخ صدوره -4مادة 

                                                           
 
وظائؼ المستخدميف الخارجيف عػف " و "  والكتابية والػوظائؼ الفنية المتوسطػة" و " مػوظؼ و مستخدـ " يستبدؿ بعبارات  

 : العبارات اآلتيةبالقانوف  أينما وردت فػى" الييئة 
 17وذلؾ وفقا لمقانوف رقـ  ." الخدمات المعاونة مجموعة وظائؼ" و " مجموعتى الوظائؼ الفنية والمكتبية " و " عامؿ  "

 .7191لسنة 



كما ، المشار إلييما 7191لسنة  97والقانوف رقـ  ،7191لسنة  1يمغى القانوف رقـ  -1مادة 
 . يمغى ما يخالؼ قانوف ىيئة الشرطة المرافؽ مف احكاـ

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

 (7117نوفمبر سنة  71) 7117رمضاف سنة  22صدر برياسة الجميورية فى 
 

 أنور السادات                                                                             
 

  



  الباب األول 
  الرقابة االدارية و تكوينها و اختصاصاتها

  (4)مادة 
مف رئيس و نائب لو  وتشكؿ الييئة ،رئيس المجمس التنفيذىالرقابة االدارية ىيئة مستقمة تتبع 

  عدد كاؼ مف األعضاء
 (1)مادة 

تختص الرقابة  مع عدـ االخالؿ بحؽ الجية االدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيؽ
 : االدارية باآلتى

 عيوب النظـ بحث وتحرى أسباب القصور فى العمؿ واالنتاج بما فػى ذلؾ الكشؼ عػف( ا)
قتراح وسائؿ تالفييا االدارية والفنية والمالية التى تعرقؿ السير المنتظـ لألجيػزة  .العامة وا 

السارية وافية لتحقيؽ الغرض  متابعة تنفيذ القوانيف والتأكد مف أف القرارات والموائػح واألنظمة( ب)
 .منيا

تقع مف العامميف أثناء  ػىالكشؼ عػف المخالفات االدارية والمالية والجرائـ الجنائية الت( جػ)
 2. مباشرتيـ لواجبات وظائفيـ أو بسببيا

تستيدؼ المساس بسالمة  والتػى ،كمػا تختص بكشؼ وضبط الجرائـ التػى تقػع مػف غػير العامميف
الحصوؿ عمى اذف كتابى مف النيابة العامة  وذلؾ بشػرط، أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة

 . قبؿ اتخاذ االجراءات
برجاؿ الشرطة وغيرىػـ  ولمرقابة االدارية فػى سبيؿ ممارسة االختصاصات سالفة الذكر االستعانة

 . مػف رجاؿ الضبطية القضائية وذوى الخبرة مػع تحػريرمحضر أو مذكرة حسب األحواؿ
فػى أداء واجبات  بحث الشكاوى التى يقدميا المواطنوف عف مخالفة القوانيف او االىماؿ( د)

نتظاـ سػير العمؿ وسرعػة  فة ومقترحاتيـ فيما يعف ليـ أو يممسونو بقصد تحسيفالوظي الخدمات وا 
الصحافة مػف شػكاوى أو تحقيقات صحفية تتناوؿ نواحى  وكػذلؾ بحث ودراسػة ما تنشره، إنجازه 

وكذلؾ ما تتعرض لو وسائؿ االعالـ  ،أو سوء االدارة أو االستغالؿ أو االستيتار، االىماؿ 
  .فى ىذه النواحى ختمفةالم

 (3)المادة 
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والمحافظيف بػأية بيانات أو  تختص كػذلؾ الرقابة االدارية بمػد رئيػس المجمس التنفيذى و الػوزراء
إضافى آخر يعيد بو إلييا رئيس المجمس  وبأى عمػؿ، معمومات أو دراسات يطمبونيا منيا 

 .التنفيذى

 (5)المادة 
العامة والمؤسسات  إختصاصاتيا فى الجياز الحكومى وفروعو والييئاتتباشر الرقابة االدارية 

وأجيػزة القطاع الخاص التػى تباشر  العامة والشركات التابعة ليا والجمعيات العامة والخاصػة
 .تسيـ الدولة فييا بأى وجو مف الوجوه وكذلؾ جميع الجيات التػى، أعماال عامة 

 (4)المادة 
ودراساتيا ومقترحاتيا إلى رئيس  تقاريرىػا متضمنة نتيجػة تحريػاتيا وأبحاثيػا ترفػع الرقابة االدارية

 . المجمس التنفيذى التخاذ ما يراه بشأنيا
 ( 9)المادة 

أو التحفظ عمى أية  يكوف لمرقابة االدارية فى سبيؿ مباشرة إختصاصاتيا حؽ طمب أو االطالع
ذلؾ مف الجية الموجودة فييا ىذه و ، منياممفات أو بيانات او أوراؽ أو الحصوؿ عمى صورة 

، ذلؾ الجيات التى تعتبر البيانات التى تتداوليا سرية  الممفات أو البيانات او األوراؽ بما فى
 .ترى سماع أقواليـ وكػذلؾ إستدعاء مػف

عنيا إذا إقتضت  كمػا يجػوز ليا أف تطمب وقؼ العامؿ عػف أعماؿ وظيفتو أو إبعاده مؤقتا
  .مف رئيس المجمس التنفيذى لعامة ذلؾ ويصدر قرار االيقاؼ أو االبعاد المؤقتالمصمحة ا

 (1)المادة 
يخفى ، إختصاصاتيا فييا  يعاقػب تأديبيا أى عامػؿ فػى الجيات التػى تباشػر الرقابة االدارية

،  عف تقديميا إلييـ أو يرفض إطالعيـ عمييا بيانات يطمبيا أعضاء الرقابة االدارية أو يمتنع
 . يمتنع عف تنفيذ طمب االستدعاء وكػذلؾ مف، ميما كانت طبيعتيا 

 (1)المادة 
الفنية المختمفة كمما رأت  يجػوز لمرقابة االدارية أف تجرى التحريات و المراقبة السرية بوسائميا

 .مقتضى لذلؾ
ذا أسفرت التحريات أو المراقبة عف أمور تستوجب التحقيؽ أحيمت األوراؽ النيابة االدارية إلػى  وا 

وعمى النيابة ، الرقابة االدارية أو مف نائبو  بػاذف مػف رئيس ،أو النيابة العامة حسػب األحػواؿ
 إفػادة الرقابة االدارية بمػا انتيػى إليػو التحقيؽ و يتعيف الحصوؿ عمػى االدارية أو النيابة العامة

عاـ فما فوقيا أو  الػذيف فى درجػة مديرموافقة رئيس المجمس التنفيذى بالنسبة الػى العامميف 
 مستحدث .عند احالتيـ لمتحقيؽ جنيو سنويا 7011العامميف الذيف تجاوز مرتباتيـ األصمية 



 3(6)المادة 
 (مكرر 6)المادة 

 : التالية تنقسـ وظائؼ الرقابة االدارية فيما عدا الوظائؼ العميا الى المجموعات
 . وظائؼ رقابة( ا)
 . فنيةوظائؼ ( ب)
 . وظائؼ مكتبية( ج)
 . وظائؼ خدمات معاونة( د)

وذلؾ مػع عػدـ ، القانوف  وتحدد فئات ىذه الوظائؼ وعالواتيا الدورية وفقا لمجداوؿ الممحقة بيذا
 1. مواعيد استحقاؽ العالوات الدورية بتعديؿ 7191لسنة  11االخالؿ بحكػـ القانوف رقػـ 

 
  الباب الثانى

  الرقابة االدايةفى نظام أعضاء 
  الفصل األول

  التعيين و الندب و النقل و الترقية و العالوات و األعارة
 (42)المادة 

 
 : يشترط فيمف يشغؿ إحدى وظائؼ الرقابة األدارية

و كامؿ  ،بيذه الجنسية أف يكػوف متمتعا بجنسية الجميورية العربية المتحدة مػف أبويف يتمتعاف( ا)
 .األىمية المدنية

الكميات  أف يكػوف حاصال عمػى مؤىؿ عاؿ مف إحدى الجامعات أو المعاىد العميا أو( ب)
 .العسكرية

 .أف يكوف محمود السيرة و حسف السمعة( جػ)
 قد رد إليو إعتباره  أال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو فػى جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ ولػو كػاف( د)
 .التنفيذى يحصؿ عمى إذف بذلؾ مػف رئيس المجمسأال يكوف متزوجا مف أجنبية ما لـ ( ىػ)

 (44)المادة 
ويجػوز ، مباشرة  يكوف التعييف فى وظائؼ الرقابة بطريؽ الترقية مف الوظائؼ التى تسبقيا

  .أو ىيئة عامة أو مؤسسة عامة التعييف عف طريؽ النقؿ مف أى جية حكومية مدنية أو عسكرية
 (41)المادة 
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بنػاء عمػى ترشيح رئيس  الرقابة االدارية ونائبو بقػرار مػف رئيس الجميوريةيكػوف تعييف رئيس 
االدارية و ترقياتيـ و عالواتيـ و نقميـ  ويكوف تعييف سائر أعضاء الرقابة، المجمس التنفيذى 

بناء عمػى عػرض رئيس الرقابة بعػد أخػذ رأى لجػنة شئوف  بقػرار مػف رئيس المجمس التنفيذى
 .االدارية لرقابةاالفػراد با

 .ويحؿ النائب محؿ رئيس الرقابة عند غيابو ويكوف لو جميع إختصاصاتو
 (43)المادة 

برئاسة نائب رئيس الرقابة و  تشكؿ" لجنة شئوف األفراد " تنشػأ فػى الرقابة االدارية لجنػة تسمػى 
، المجنة عف خمسة بحيث ال يقؿ عدد أعضاء ( ا)عضوية أقػدـ أربعة مػف أعضاء الرقابة فئة 

 .أو الفئات التى تمييا( ا)أقدـ األعضاء مف الفئة  فاف نقص عف ذلؾ إستكمؿ العدد مػف
باألغمبية المطمقة  وفػى حػالة غياب رئيس المجنة يحؿ محمو أقدـ االعضاء و تصدر القرارات

 .وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منو الرئيس
 (45)المادة 

أعماليػـ يمينا بػأف  بة االدارية و جميع األعضاء المعينيف بيا قبؿ مباشرتيـيحمؼ رئيس الرقا
، الرقابة ونائبو أماـ رئيػس المجمس التنفيذى  ويكػوف حػمؼ رئيػس، يػؤدوا أعماليـ بالذمػة والصدؽ 
 .رئيس الرقابة االدارية و حػمؼ باقػى األعػضاء أماـ

 (44)مادة 
االدارية ندب العامػؿ مػف  التنفيذى بنػاء عمػى عػرض رئيس الرقابةجػوز بقػرار مػف رئيس المجمس ي

االدارية بعػد مػوافقة الجيػة التػى يتبعيا العامؿ  أيػة جػية حكومية مدنية أو عسكرية الػى الرقابة
 .المطموب ندبو فضال عف موافقة العامؿ

 : ويراعى بالنسبة إلى المنتدبيف إلى الرقابة االدارية ما يأتى
 العسكرية التى يتبعونيا  أال يكػوف ليػـ أى إشراؼ أو سيطرة أو سمطة عمػى الجيػة المدنيػة أو( ا)
عمييـ خالؿ فترة  أال يكػوف لمجيات المنتدبيف منيا مدنية أو عسكرية أى إشراؼ أو سيطرة( ب)

 .إنتدابيـ
ندبيـ وذلؾ مػف الجيػة  ؿأف يتقاضوا مرتباتيـ و بدالتيـ و عالواتيـ التى كانوا يتقاضونيا قب( جػ)

 (. 79) المنتدبيف منيا مػع مراعاة ما تقضى بو المادة
 (49)المادة 

الرقابة طبقاألحكاـ ىػذا  يكوف لمعامؿ المنتدب جميع العالوات والبدالت والمزايا المقررة ألعضاء
القانوف وذلؾ بشرط أال يتجاوز ما يتقاضاه العامؿ المنتدب مػف وظيفتو األصمية ومػف الوظيفة 



عضو الرقابة مػف المرتبات والعالوات والمزايا المقررة لموظيفة  المنتدب إلييا مجموع مػا يتقضاه
 . مرتب العامؿ المنتدب فى مربوطيا التى يدخػؿ

 (41)المادة 
يتـ بقرار مف رئيس المجمس التنفيذى بناء عمى عرض رئيس الرقابة االدارية بعػد أخػذ رأى لجنة 

بشرط ، عسكرية إلػى الرقابة االدارية  شئوف االفراد نقؿ العامؿ مػف أية جية حكومية مدنية أو
لمدة ال تقؿ عف  مػراعاة وجوب سبؽ ندبو إلػى الرقابة االدارية موافقة العامؿ كتابة عمػى النقؿ مػع

أال يقؿ  ويشترط فيمف يقبؿ نقمو ،ة يقدـ عنو تقرير كفاءة نصؼ سنوىخالؿ ىػذه المد وفػى ،سنة
  .ريف عنو فى مدة ندبو عف درجة جيدتقدير التقريريف األخي

 (41)المادة 
الفئة الرقابة بوضعػو فػى  يكػوف تسوية حػالة العامؿ المنقوؿ الػى الرقابة االدارية باحدى وظائؼ

بشػرط أف يكوف مستوفيا ، ىػذه الدرجػة أو الفئة  وبأقدميتو فى، المعادلة لدرجػة أو فئػة وظيفتو 
 الجػداوؿ الممحقة بيػذا القانوف فػى الدرجة أو الفئة السابقة لمفئة التػى المػدد المنصوص عمييا فػى

أقديمتو فييا  حسبت" ىػ"الفئة فاذا كاف نقمو الى احػدى وظائؼ الرقابة االدارية مػف  يوضع فييا
 0. مف تاريخ تعيينو فى أدنى درجات أو فئات التعييف

 (مكرر 41)المادة 

االدارية فػى الفئة  يوضع مف ينقؿ مف ضباط القوات المسمحة أو ىيئة الشرطة إلى ىيئة الرقابة
 : األساس اآلتى المعادلػة لرتبتو التػى يشغميا وقػت النقػؿ محددة عمى

  .رتب القوات المسمحة | ئة الرقابةفئات ىي

  . و ىيئة الشرطة | األدارية
  . لواء | العالية

  .عميد | ا

  . عقيد | ب

  . مقدـ | ج

  .. رائد | د
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  .نقيب | ىػ ممتازة

 .مالـز أوؿ و مالـز | ىػ
االدارية فئات الرقابة  ويسرى ىػذا التعادؿ عػند نقؿ ضباط القوات المسمحة و ىيئة الشرطة إلػى

المنظمة لمجيتيف المشار إلييما عند النقؿ إلى  وذلؾ دوف االخالؿ باألحػكاـ الػواردة فػى القوانيف
 9. جيات أخرى

 (4مكرر  41)المادة 
الحصوؿ عمػى الرتبة أو  ترتب األقدمية فيما بيف المنقوليف الى ىيئة الرقابة االدارية مف تاريخ

بأقدمية فى فئة الرقابة تعادؿ أقدميتو فػى  منيـ عند النقؿ وذلؾالدرجة التػى كػاف يشغميا كػؿ 
 1.الرتبة أو الدرجة المنقوؿ منيا

 (1مكرر  41)المادة 
و بدالتو األصمية و الثابتة و  لػى ىيئة الرقابة االدارية براتبو¦فػى جمػيع األحػواؿ يحتفظ لممنقوؿ 

رتيف مػف قػبؿ وذلؾ بصفة شخصية ولػو األخػي متوسط ما كاف يتقاضاه مػف حوافز فى السنتيف
  .لييا¦المقررة لموظيفة التى يتـ النقؿ  تجاوز نياية األجػر و البدالت

 (46)المادة 
العامػؿ المنقوؿ عالوة أو  إستثناء مػف أحػكاـ المادة السابقة يجػوز لمجنة شئوف األفراد أف تمنح

عالوة الفئة التػى يدخػؿ فييػا مػرتبو بحيث ال  أكػثر بحيث ال تزيد عػف أربع عالوات سنوية مػف
ذا كانت ماىية العامؿ تقؿ عف أوؿ مربوط أدنى فئة يجوز ، الفئة  يجاوز المرتب نياية مربوط وا 

  .مربوط ىذه الفئة منحو أوؿ
 6(12)المادة 
 (14)المادة 

االدارية عالوة  يجوز لمجنة شئوف األفراد أف تضيؼ الى مرتب العضو الذى ينقؿ مف الرقابة
التى يشغميا وبشرط أف يكوف العضو فد  الرقابة التػى يتقاضاىا ولػو جاوز بيػا نياية مربوط الفئة

تقؿ عف أربع سنوات عمى أال تضـ ىذه العالوة أكثر مف  أمضى مػدة خدمة بالرقابة االدارية ال
المعاونة بالرقابة  لخدماتويسرى ىذا الحكـ عمى شاغمى الوظائؼ الفنية والمكتبية ووظائؼ ا. مرة
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 (11)المادة 
أخرى أو فػى ىيئػة  يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة لمقياـ مؤقتا بعمؿ معيف فى أية جية حكومية

 .لو كاف يعمؿ فى الرقابة االدارية عامة أو مؤسسة عامة وفػى ىذه الحالة تستمر معاممتو كما
 (13)المادة 

الرقابة االدارية لمعمؿ بوزارات الحكومة ومصالحياوالييئات العامة و يجػوز إعارة أعضاء 
الدولية وذلؾ بقرار يصدر مػف رئيس  المؤسسات العامة أو الػى الحكومات األجنبية أو الييئات

، لمدة االعارة سنتيف سواء كانت داخمية او خارجية  ويكػوف الحد األقصى، المجمس التنفيذى 
 .موافقة العضو عمييا كتابة رةويشػترط التماـ االعا

الخالية مف درجتو او  فاذا عاد المعار الى عممو بالرقابة قبؿ نياية ىذه المدة يشغؿ الوظيفة
 .أوؿ وظيفة تخمو مف درجتو يشغؿ درجتو األصمية بصفة شخصية عمى أف تسوى حالتو فى

 (15)المادة 
وظيفة عامة أخػرى  رقابة إلى أيػةيجوز بقرار مػف رئيس المجمس التنفيذى نقؿ أى عضو مف ال

وال يشترط فى ىذه الحالة ، األفراد  بناء عمػى طمب رئيس الرقابة بعػد أخػذ رأى لجػنة شػئوف
 .الحصوؿ عمى موافقة العضو

 (14)المادة 
الممحؽ بيذا  حػددت فػئات وظائؼ ومرتبات وعالوات وبدالت أعضاء الرقابة وفقا لمجدوؿ

  .القانوف
 (19)المادة 

صدار  يكوف لرئيس الرقابة االشراؼ الفنى واالدارى عمى أعماؿ الرقابة االدارية وأعضائيا وا 
 .القرارات التى يتطمبيا تنظيـ الييئة وسير العمؿ فييا

 (11)لمادة ا
الوظائؼ والمرتبات  ال تجوز الترقية قبؿ إستيفاء المدد و األحكاـ المقررة لمترقية فى جدوؿ

 .المرافؽ ليذا القانوف
 (11)المادة 

يا أو مربوطيا بدايت كؿ ترقية تعطى الحؽ فى عالوة مف عالوات الدرجة المرقى إلييا العضو أو
العضو  وكػذلؾ تعطى الحؽ فػى العالوات و البدالت المقررة لمفئة المرقى إلييا، الثابت أييما أكبر

 .ت مف تاريخ صدور القرار بالترقيةوتستحؽ العالوات و البدال
 (16)المادة 

فئة الوظيفة مع تخطى  باألقدمية المطمقة فػى( جػ)تكوف الترقية فى وظائؼ الرقابة حتى الفئة 
الميزانية ويكتب عػنو تقرير  العضو الحاصؿ عمى درجة ضعيؼ عمى أف تحجز لو وظيفة فى



فاذا حصؿ فى التقرير ( 11)عميو فى المادة  ثاف بعد ستة أشير مػف تسممو التقرير المنصوص
أما إذا حصؿ ، رقى إعتبارا مف تاريخ إعتماد التقرير الثانى  انى عمى درجة جيد عمى األقػؿالث

  عمى درجة أقػؿ
 .فيجوز شغؿ الوظيفة المحجوزة لو

لمكفاية وتكوف الترقية إلييا  الى الفئات التى تمييا فتكوف كميا باالختيار( جػ)أما الترقية مف الفئة 
 . فى التقريريف األخيريف جدا عمى األقؿ مف بيف الحائزيف عمى درجة جيد

 (:32)المادة 
 موافقة لجنة شئوف األفراد  يكوف منػح أعضاء الرقابة العالوات الدورية بقرار مف رئيس الرقابة بعد

 (34)المادة 
كفاية األعضاء و تصدر  تنظـ الالئحة الداخمية األحكاـ الخاصة بنظاـ التقارير السرية عف تقدير

 بقرار مف رئيس الرقابة االداريةالالئحة 
 (31)المادة 

ىػذه التقارير فػى شير  وتعد( ب)يخضع لنظاـ تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتى الفئة 
جدا أو جيدا أو  باعتباره ممتازا أو جيدا فبراير مػف كػؿ عػاـ عمػى أساس تقدير كفاية العضػو

 .متوسطا أو ضعيفا
 (33)المادة 
ويسمـ العضو  عمى تقديـ تقرير عف العضو بدرجة ضعيؼ حرمانو مف أوؿ عالوة دوريةيترتب 

ويجوز لو خالؿ أسبوعيف  , المقدـ عنو التقرير بدرجة ضعيؼ صورة مف تقرير الكفاءة السنوى
 1ما يكوف لديو مف مالحظات  مف تسممو التقرير أف يقدـ إلى لجنة شئوف األفراد

 (35)المادة 
التأديبية التػى يشكؿ منيا  الػذى يقػدـ عػنو تقريراف بدرجة ضعيؼ يحػاؿ الػى الييئػةعضو الرقابة 

قادر عمػى تحسيف حالتو وجيػت إليو تنبييا بذلؾ  فػاذا تبيف ليا أنو، مجمس التأديب لفحص حالتو 
دـ عػنو فػاذا ق1وظيفة أخرى بالرقابة االدارية بذات الدرجة أو المرتب  وليػا أف تقرر نقمو إلػى، 

الفقرة السابقة نقمو مػف الرقابة االدارية  تقرير ثالث بدرجة ضعيؼ تقترح الييئة المشار إلييا فػى
 1المجمس التنفيذى  ويتػـ النقؿ بقػرار مػف رئيس

 (34)المادة 



و المعمومات  ينشأ لكؿ عضو مف أعضاء الرقابة ممؼ يمحؽ بممؼ الخدمة توضع فيو البيانات
يكوف متعمقا بوظيفتو كما تػودع فيو المالحظات المتعمقة بعممو و التقارير الخاصة بو مما 

عاـ عف حالتو االجتماعية وآخر عف حالتو  السنوية المقدمة عنو و إقرار مف العضو يقدـ كؿ
كػذلؾ يودع فػيو كؿ ما يثبت صحتو مف الشكاوى المقدمة ضده  المالية وما يطرأ عمييا مف تغيير

   ع أقوالو فييا وموافقة لجنة شئوف األفراد عمى إيداعيابعد تحقيقيا وسما
  الفصل الثانى

  التأديب
 (39)المادة 

 
الوظيفة  كؿ عضو يخرج عمى مقتضى الواجب فى أعماؿ وظيفتو أو يظير بمظير مخؿ بشرؼ

يعفى الجنائية عػند االقتضاء وال  يعاقػب تأديبيا وذلؾ مػع عػدـ االخالؿ باقامة الدعوى المدنية أو
األمػر  إال إذا أثبت أف إرتكابو المخالفة كاف تنفيذ العضو مف العقوبة إستنادا إلى أمر رئيسو

مف ىذا الرئيس بالرغـ مف تنبييو كتابة إلى المخالفة وفػى ىذه الحالة  مكتوب بذلؾ صادرا إليو
 . المسئولية عمى مصدر األمر تكوف

 (31)المادة 
  , وقيعيا عمى أعضاء الرقابة االداريةالعقوبات التأديبية التى يجوز ت

 : ىى
 1االنذار ( 7)
 1الموـ ( 2)
 1تأجيؿ موعد إستحقاؽ العالوة لمدة ال تقؿ عف ستة أشير  ( 1)
 1الحرماف مف العالوة ( 1)
 1الوقؼ عف العمؿ بدوف مرتب مدة ال تجاوز ثالثة أشير ( 0)
 1تأخير األقدمية فى الفئة ( 9)
 1خفض المرتب ( 1)
 1الفئة  خفض(  )
 1خفض الفئة و المرتب ( 1)



 1االحالة الى االستيداع  (71)
 1العزؿ مف الوظيفة مع حفظ الحؽ فى المعاش أو المكافأة ( 77)

 (31)المادة 
أقواؿ العضو و دفاعو  لرئيس الرقابة االدارية توقيع عقوبتى االنذار و الموـ وذلؾ بعػد سماع

 1ذلؾ مسبباويكوف قرار رئيس الرقابة فى 
 .أما بقية العقوبات األخرى فال يجوز توقيعيا إال بقرار مف مجمس التأديب

 (36)المادة 
 : يتولى المحاكمة التأديبية ألعضاء الرقابة مجمس تأديب يشكؿ مف

 . رئيسا 111  11نائب رئيس الرقابة االدارية أو أقدـ عضو بالرقابة االدارية عند غياب النائب 
 أعضاء    ]يختاره رئيس الرقابة. { الدارية أقدـ مف العضو الجارى محاكمتوعضو بالرقابة ا

  . { 1111نائب مف إدارة الفتوى و التشريع المختصة بمجمس الدولة
 (52)المادة 

ويتضمػف بيانا بالتيـ  يصدر القرار باالحالة إلى المحاكمة التأديبية مف رئيس الرقابة االدارية
وبتاريخ الجمسة المعينة لمحاكمتو وذلؾ قبؿ  يبمغ العضو بيػذا القػرار و، المنسوبة إلػى العضو 

 .بخمسة عشر يوما عمى األقؿ التاريخ المحدد النعقاد المجمس
 (54)المادة 

بيذا القرار خالؿ  يبمغ العضو، يصدر قػرار المجمس مشتمال عمػى األسباب التػى بنى عمييا 
 1أسبوعيف مف تاريخ صدوره 

 (51)المادة 
مصمحة التحقيؽ معو  لرئيس الرقابة االدارية أف يوقؼ العضو عػف عممو إحتياطيا إذا إقتضػت

بقرار مف مجمس التأديب وال يترتب  وال يجوز أف تزيد مدة االيقاؼ عف ثالثة أشير إال، ذلؾ 
 .عمى إيقاؼ العضو عف عممو وقؼ صرؼ مرتبو

 (53)المادة 
 : مف نائبو أماـ مجمس تأديب أعمى يشكؿتكوف محاكمة رئيس الرقابة االدارية و 

 . رئيسا 1 111 111 111 111 111أو نائبو عند غيابو ، رئيس مجمس الدولة 
 . أعضاء         111 111 1 111 111 111 111 111وكيؿ مجمس الدولة 
 111 111 111 111 111 111 111 111 111وكيؿ محكمة النقض 



 (55) 
 : هى, التأديب األعلى العقىباث التى يىقعها مجلس 

 .االوذار( 1)
 .اللىم( 2)
 .مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة, العزل مه الىظيفت ( 3)

يىقع إال باجماع  أما الجزء الثالث فال, ويىقع الجزاءان األول والثاوى بأغلبيت األصىاث 

 .األصىاث
 .(54)المادة 

االدارية العميا ويرفع  فييا إال أماـ المحكمةأحكاـ المجالس التأديبية نيائية وال يجوز الطعف 
 .إليو  المشار 7101لسنة  00الطعف وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 

 (59)المادة 
 .بتأديب أعضاء الرقابة تبيف بقػرار مػف رئيس الرقابة االدارية القواعد و االجػراءات الخاصػة

 
 الفصل الثالث

  فى مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية
 (:51)المادة 

االدارية طػبقا لمقواعد  يكػوف تعييف العامميف فػى مجموعتى الوظائؼ الفنية والمكتبية بالرقابة
 .والشروط الخاصة بتعييف العامميف المدنييف بالدولة

بيا قرار مف رئيس  ويجوز االستثناء مف بعض ىذه القواعد والشروط طبقا لألوضاع التػى يصدر
 . الجميورية
تعيينو يتـ فػى الفئة  فػاف، أحد مف ىؤالء مف بيف أفراد القوات المسمحة أو الشرطة  واذا عيف

 مف ىذا القانوف  7عدـ االخالؿ بحكـ المادة  وذلؾ مػع، المعادلة لرتبتو وبأقدميتو وبمرتبو فييا 
عمى الشيادة  ويشترط فيمف يعيف مػف أفػراد القوات المسمحة أو الشرطة أف يكوف حاصال

ويجػوز لرئيس الرقابة االدارية تعييف عامميف مػف ذوى الخبرة . ادية أو ما يعادليا عمى األقؿاالعد
 الحاصميف عمى مؤىالت دراسية فػى احدى وظائؼ المجموعة الفنية وذلؾ فى حالة مػف غػير

 . الضرورة القصوى وعدـ وجود نظير ليـ مػف ذوى المؤىالت الدراسية
لمػدة سبع ا، مماثمة ألعماؿ الوظيفة المرشح ليػارس بنجاح أعماال كػاف المرشح قػد م وذلؾ اذا

لجنة فنية تشكؿ بقرار مف  سنوات عمػى األقؿ عمػى أف يختار امتحانا يعقد ليذا الغرض أمػاـ
 77. رئيس الرقابة
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 (:51)المادة 
بالنسػبة إلػى والموائػح  يكوف لرئيس الرقابة االدارية سمطة الوزير المنصوص عمييا فػى القوانيف

ويجػوز لرئيس الرقابة االدارية ، والمكتبية  العامميف الػذيف يشغموف مجموعتى الوظائؼ الفنية
لى أعضاء الرقابة الذيف يشغموف وظائؼ  تفويض بعػض سمطاتو فػى توقيع الجزاءات إلى نائبو وا 

 . رئيسية
 (56)المادة 

لمعمؿ فػى مجموعتى  مؤسسات العامة عامموفيجوز أف ينقؿ مف الوزارات أو الييئات العامة أو ال
المنقوليف منيا عالوة عمػى موافقة العامؿ  الوظائؼ الفنية و الكمتبية بالرقابة بعد موافقة الجيػة

سػبؽ ندبو إلى الرقابة لمدة ال تقؿ عف سنة وفػى خالؿ ىػذه  نفسو عمى النقؿ مع مراعاة وجػوب
 .تقرير كفاءة نصؼ سنوى المدة يقدـ عنو

  .ندبو عف درجة جيد ويشترط فيمف يقبؿ نقمو أال يقؿ تقدير التقريريف األخيريف عنو فى مػدة
 (42)المادة 

، والمرتبات المرافؽ لمقانوف  ال تجػوز الترقية قػبؿ إنقضاء المػدد المقررة فػى جػدوؿ فئات الوظائؼ
 .وتكوف الترقية باألقدمية المطمقة

والموضحة فى الجدوؿ  العالوات و البدالت لمفئة المرقى إلييا العامؿوكؿ ترقية تعطى الحؽ فى 
  .قرار بالترقيةصدور ال المرافؽ لمقانوف و تستحؽ العالوات والبدالت مػف تاريخ

 (44)المادة 
إلى أية جية  نقؿ أى عامؿ مف الرقابة االدارية، يجوز بقرار مف رئيس المجمس التنفيذى 

  .مؤسسة عامةومية أو ىيئة عامة أو حك
 (41)المادة 

  1السنوية  يخضػع شاغموا مجموعتى الوظائؼ الفنية و المكتبية لنظاـ تقارير الكفاءة
 

  الفصل الرابع
 (43)المادة 

 

يكػوف لرئيس الرقابة االدارية سػمطة تعييف العاممػيف بمجموعػة  مجموعة وظائؼ الخدمات المعاونة
 . بيـ ومنحيـ العالوات وغػير ذلؾ مػف الشئوف الخاصةالخدمػات المعاونة وترقيتيـ  وظائؼ

 مستحدث

 (45)المادة 



الفئة وترقيتيـ  يصدر بقرار مف رئيس الرقابة االدارية قواعد ونظـ وشروط تعييف أفراد ىذه
نياء خدمتيـ جازاتيـ وتأديبيـ وا    . وعالواتيـ وا 

 (44)المادة 
فػى الجدوؿ المرافؽ  الفئات الخاصة بيػـ والموضحةيكوف التعييف فى وظائؼ ىؤالء العامميف فػى 

عالوة أو عالوتيف مػف عالوات الفئة  و يجوز أف يمنح المعيف فى ىذه الوظائؼ ،ليذا القانوف
  . شئوف األفراد عند التعييف لألسباب التى تقدرىا لجنة

 
  الباب الثالج

 الميزانية

 (49)المادة 
  و إعتمادىا ترسؿ إلى الجية المختصة لمناقشتيا و، تعد الرقابة االدارية ميزانيتيا 

 
 (41)المادة 

لصػرؼ المبالغ المدرجة  يبيف بقرار مػف رئيس الرقابة االدارية القواعد االجػراءات التػى تتخذ
واالجػراءات التنظيمية أو الماليػة أو لوائػح  وذلؾ دوف التقيد بالقوانيف والقرارات، بالميزانية 

 .والوزارات والمصالح الحكومية بيػا فػى الػصرؼ المعمػوؿ
ولرئيس الرقابة ، الخزانة ويكػوف لمرقابة االدارية وحدة حسابية يتػـ إنشاؤىا باالتفاؽ مػع وزير

 . ميزانيتو بالصرؼ فػى حػػدود االدارية سػمطة الوزير فيما يختص
 (41)المادة 

المناقصات و  و يجػوز إجراءالمشار إلي 7101لسنة  219إستثناء مف أحكاـ القانوف رقـ 
لمقواعد و االجراءات التى يصدر بيا قرار  المزايدات الالزمػة لسػد إحتياجات الرقابة االدارية وفقا

 .مف رئيس الرقابة االدارية
 (46)المادة 

  .يخصص ديواف المحاسبات أحد عامميو يختص بالمراقبة المالية و المراجعة
  الباب الرابع
  وقتيةأحكام عامة و 

 (92)المادة 
 

الرقابة ويجػوز  ال يجوز النقؿ مف مجموعتى الوظائؼ الفنية و المكتبية إلػى وظائؼ أعضاء



الوظائؼ الفنية و المكتبية إذا  النقػؿ مػف مجموعػة وظائؼ الخدمات المعاونة إلػى مجموعتى
  . الوظائؼتوافرىا فيمف يعينوف فى ىذه  توافػر فػى الشخص المنقوؿ الشروط الواجػب

 (94)المادة 
لمعمؿ عػضوا بالرقابة  يكوف لرئيس الرقابة االدارية ونائبو ولسائر أعضاء الرقابة ولمف يندب

وليـ فػى سبيؿ مباشرة ) العربيػة  سمطة الضبطية القضائية فػى جميع أنحاء جميورية مصر
المقررة لبعض تخوليا صفة الضبطية القضائية  إختصاصاتيـ مػزاولة جميع السمطات التى

  .(العامميف فى دائرة اختصاصيـ 
 (91)المادة 

 وال ،سنة شمسيو يحاؿ أعضاء الرقابة االدارية إلى المعاش بحكـ القانوف عند بموغيـ ستيف
 .يجوز إطالة مدة خدمتيـ بعد ذلؾ

 (93)المادة 
ويسػوى  ،المكافأة ال يترتب عمى إستقالة أعضاء الرقابة االدارية سقوط حقيـ فى المعاش أو

ليف والمكافآت المقررة لمعامميف المفصو  المعاش أو المكافأة فى ىػذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات
  .بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر

 (95)المادة 
بسبب ال يمس  إستثناء مػف أحكاـ قوانيف المعاشات بمنح العضو الذى يحاؿ إلى المعاش

إلى المعاش بشرط أف  لمرتب الػذى يتقاضاه عػند إحالتوشخصو أو تصرفاتو أقصى معاش ا
ويجػوز لمجنة شئوف األفراد إضافة عالوة ، يكوف قد أمضى المدة التى تكسبو حقا فى المعاش

وفػى ىػذه الحالة يربط المعاش عمى أساس ، أساسا لربط المعاش  الرقابة إلى المرتب الذى يتخذ
 معاش العضو المتوفى عمػى أسػاس منحو أقصى معاش و يسوى، إليػو العالوة  المرتب مضافا

 . المرتب مضافا إليو عالوة الرقابة
 (94)المادة 

مباشػرة عممو أحػيؿ  إذا إستنفد العضو االجازات المرضية طبقا لمقانوف ولـ يستطع بسبب مرضو
موافقة لجنة رئيس الرقابة االدارية بعد  بناء عمى طمب، إلػى المعاش بقػرار مف رئيس الجميورية 

ذا كاف قػرار  1االحالة إلػى المعاش مػف العضو نفسو  ويجوز أف يكوف طمب، شئوف األفراد  وا 
مبنيا عمى أسباب صحية جاز لمجنة المشار إلييا أف تزيد عمػى مػدة خدمة  االحالة إلى المعاش

أف ال تجاوز  ىالرقابة المحسوبة فػى المعاش أو المكافأة مػدة إضافية بصفة إستثنائية عم عضو
لبموغ السف المقػررة لالحالة إلػى المعاش  ىػذه المػدة االضافية مػدة الخدمة الفعمية وال المػدة الباقية

وال أف يكوف مف شأنيا أف تعطيو حقا فى معاش يزيد ، سنوات  وال يجػوز أف تزيد عمػى ثمانى، 
 1جنيو فى السنة  1 71مرتبو وال عمى  عمى ثالثة أرباع



 (99)ة الماد
وعماؿ الرقابة االدارية  يحػدد بقػرار مػف رئيس الرقابة االدارية القواعد الخاصػة بعالج أعضاء

تتحمػؿ الرقابة االدارية جػميع المطموبات إذا  ومػف يعولونيـ بما فييا صرؼ األدوية الالزمة بحيث
المريض ممػف يعوليـ العامؿ وفػى حػدود نصؼ المطموبات إذا كػاف  كاف المريػض ىػو العضػو أو

 1العامؿ  العضػو أو
 (91)المادة 

التنفيذى بناء عمى  يصدر خالؿ ستة أشير مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف قرار مف رئيس المجمس
طبقا لمنظاـ الجديد ويتضمف قرار  عرض رئيس الرقابة االدارية بأعادة تعييف أعضاء الرقابة

الرقابة االدارية ترتيب أقدميتيـ و يعتبر ىػذا  أعضاءرئيس المجمس التنفيذى باعادة تعييف 
أمػا الذيف ال يشمميـ القػرار المشار إليو ، لمطعف بأى وجو مف الوجوه الترتيب نيائيا وغػير قابؿ
قرار مف رئيس المجمس التنفيذى بنقميـ إلى وظائؼ عامة فى الكادر  فػى الفقرة السابقة فيصدر

الوظيفة التػى  مرتباتيـ عػند النقؿ فػى حػدود مربوطيا أو أوؿ مربوط درجػة مالية تدخػؿ العالى فى
شخصية فػى الجية التى ينقموف إلييا  ويمنػح مػف ينقموف طبقا الفقرة السابقة درجػات، يشغمونيا 

ويجوز تجديد ىذه المدة بقرار مف رئيس ، الجية تسوى عمى أوؿ درجة أصمية تخمو فػى تمؾ
  1الجميورية 

  (91)المادة 
 . القانوف تسػرى أحكاـ قانػوف العامميف بالدولة فيما لػـ يػرد بشأنو نص فػى ىػذا

 (96)المادة 
 يمغى كؿ نص يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف

 (12)المادة 
 . و يعمؿ بو مف تاريخ نشره ،ينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية

 (7191مارس سنة  79) 1 71ذى القعدة سنة  2يورية فى صدر برياسة الجم
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  تشغػؿ وظػائؼ الفئة الممتازة بالترقية مػف بػيف أعػضاء ىيئة الرقابة
 . االدارية الشاغميف وظائؼ الفئة العالية

 قواعد تطبيق جدول المرتبات
 
وقت العمؿ بيذا القانوف  يسػرى ىػذا الجدوؿ عمى أعضاء الرقابة االدارية الموجوديف بالخدمة (7)

( ىػ ممتازة)الػى الفػئة ( ىػ)شاغمػو الفئة  عمػى أف ينقؿ، اتخاذ أى اجراء آخػر دوف حاجة الى 
 طبقا لقانوف الرقابة االدارية( ىػ)الستكماؿ ثالث سنوات خدمػة فػى الفػئة  اعتبارا مػف اليػـو التالػى

 . 7111يوليو سنة  21وحتى  7111خالؿ الفترة مف أوؿ يناير سنة 
الػربط المالى لمستويات  أية تعديالت فػى بداية ونياية" وظائؼ الرقابة " تسػرى عمػى جدوؿ ( 2)

 . بالدولة جػدوؿ المػرتبات الممحػؽ بنظاـ العامميف المدنييف
عاـ عمى التعييف فى  تستحؽ العالوة الدورية السنوية فى أوؿ يناير التالى لتاريخ مػرور( 1)

 . العالوة الدورية السابقة استحقاؽاحدى وظائؼ الرقابة أو مف تاريخ مرور سنة عمى 
فاذا وصػؿ ، التػى يشغميا  يمنػح عضػو الرقابة العالوة الدورية المحددة قريف الفئة الوظيفية( 1)

الفئات الوظيفية األعمػى فػى ذات المستوى منػح  أجػره قبؿ منحو العالوة الى بداية مربوط كؿ مػف
أال  كؿ ذلؾ بشرط، حتى ولػو لػـ تتػـ ترقيتو الػى ىػذه الفئة  الوظيفية األعمى العالوة المقػررة لمفئػة

 . يتجاوز نياية مربوط المستوى
 : وفقا لمقواعد اآلتية تصرؼ 7111بالنسبة لمعالوة الدورية التى تستحؽ فى أوؿ يناير سنة ( 0)
 .7112 يحػدد موعػد آخر عالوة دورية صرفت لكؿ مف اعضاء الرقابة خالؿ عاـ (7)
حتى آخر ديسمبر سنة  سب عدد الشيور مف تاريخ العالوة المشار الييا فػى البند السابؽتح( ب)

 . وتحسب كسور الشير شيرا كامال،  7112
 . 72عمى  مقسومة تمنح العالوة بنسبة عدد الشيور المحددة فػى البند السابؽ( ج)
 


