
  1591لسنة  111قانون رقم 
 بشأن إعادة تنظيم النيابة اإلدارية

 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

 من الدستور المؤقت؛ 95بعد اإلطالع عمى المادة 

 الصادر في مصر بإنشاء النيابة اإلدارية؛ 1590لسنة  014وعمى القانون رقم 

 بشأن موظفي الدولة؛ 1591لسنة  014وعمى القانون رقم 

 بشان تنظيم مجمس الدولة؛ 1599لسنة  169القانون رقم وعمى 

 وعمى ما ارتَاة مجمس الدولة؛

 قرر القانون ااَلتي

 تشكيل النيابة اإلدارية فى :األول الباب

 رئػػي  مػػف الهيئػػ  يلشػػ ؿ ،العػػدؿ بػػيرير ل حػػؽ مسػػلة   قضػػائي  هيئػػ  اإلداريػػ  النيابػػ : (1)المااادة 
 النياب  رؤساء ي ،العاميف يالي الء األيليف العاميف الي الء يمف الرئي  نياب مف  اؼ عدد يمف
 يمعاينيهػػػػا يمسػػػاعديها النيابػػػ  يي ػػػػػػػػالء المملػػػارة الفئػػػ  مػػػف النيابػػػػ  يي ػػػػػػالء( ب أ،) الفئلػػػيف مػػػف

 ،العػػػدؿ يريػػػر يلبعػػػػػػيف جميعػػػا يهػػػـ درجػػػالهـ بلرليػػػب رؤسػػػاءهـ يلبعػػػيف اإلداريػػػ  النيابػػػ  يأعضػػػاء
 ع ػى ياإلشػراؼ الرقابػ  حػؽ الهيئ  يلرئي ، يأعضائها النياب  ع ى ياإلشػػػراؼ الرقاب  حؽ يل يرير
  .النياب  أعضاء جميع
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 إخلصاصػػها ي عػػددها يعػػيف لهػػا يفػػريع ينيابػػات إدارات مػػف اإلداريػػ  النيابػػ  لل ػػيف :(0)المااادة 
 المج ػػ  رأى أخػػ  بعػػد ي الهيئػػ  رئػػي  إقلػػػػػراح ع ػػى بنػػاء العػػدؿ يريػػر مػػف بةػػرار منهػػا  ػػؿ يمةػػر
  .اإلداري  ل نياب  األع ى

 سػل  أقػدـ يعضػيي  الهيئػ  رئػي  برياسػ  اإلداريػ  ل نيابػ  أع ػى مج ػ  يشػ ؿ: (مكارر-0)المادة 
 نػػياب مػػف فاألقػػدـ األقػػدـ مح ػػ  يحػػؿ لديػػ  مػػانع يجػػيد أي أحػػدهـ غيػػاب يعنػػد ، الػػرئي  نػػياب مػػف

  .األيلي العاميف الي الء ثـ الرئي 
 ينة هػػػػػـ يلرقيلهػػػػػـ اإلداريػػػ  النيابػػػ  أعضػػػاء بلعيػػػيف يلع ػػػؽ مػػػا  ػػػؿ بنظػػػر المج ػػػ  هػػػ ا ييخػػػل 
عارلهػػـ  مػا نظػر ي ػػيف أف ع ى الةانػػيف ه ا فى المبيف اليج  ع ى شئينهـ سائر ي  لؾ يندبهـ يا 

 .الهيئ  رئي  اقلراح ع ى بناء العدؿ يرير مف بط ب ياللرقي  باللعييف منهػػا يلع ؽ
 مػف بػدعية العػدؿ بػيرارة أي بمةرهػا اإلداريػ  ل نيابػ  األع ػى المج ػ  يجلمػع (:1مكارر -0)المادة 
 .أعضائ  بأغ بي  الةرارات يلصدر ، سري  مدايالل  جميع يل يف العدؿ، يرير مف أي رئيس 
 يشػػ ؿ أف لػػ  ييجػػير إخلصاصػػال ، مباشػػرة فػػى ع يهػػا يسػػير اللػػى بالةياعػػد الئحػػ  المج ػػ  ييضػػع

 بػاللعييف منهػا يلع ػؽ مػا عػدا إخلصاصال  بعض فى يفيضها يأف أ ثر أي لجن  أعضائ  بيف مف
 .اإلداريػ  النيابػ  شػئيف لنظـ اللى الةيانيف مشريعات فى المج   رأى ييؤخ  ،النةؿ أي اللرقي  أي
  

 الماليػ  السػن  ببدايػ  لبػدأ ، مسػلة   سنيي  ميارن  اإلداري  النياب  لهيئ  ل يف: (0مكرر-0)المادة 
 مشػػػريع الماليػػػ  يريػػػر مػػػع بااللفػػػاؽ ، اإلداريػػػ  ل نيابػػػ  األع ػػػى المج ػػػ  ييعػػػد . بنهايلهػػػا يلنلهػػػى
 اإليػػػرادات  ػػػؿ إدراج المشػػػريع إعػػػداد فػػػى ييراعػػػى ،  ػػػاؼ بيقػػػت الماليػػػ  السػػػن  بػػػدء قبػػػؿ الميارنػػػ 

  .المالي  يرير إلى الميارن  مشريع ييةدـ ياحدا رقما يالمصريفات

 يريػر مػع يباللنسػيؽ ، ل ديلػ  العامػ  الميارنػ  اعلمػاد فػير اإلداريػ  ل نيابػ  األع ػى المج   ييليلى
 يبنػيد يمجميعػات أبػياب ع ػى اإلداريػ  النيابػ  هيئػ  لميارن  اإلجمالي  االعلمادات ليريع ، المالي 
 . ل ديل  العام  الميارن  فى للبع اللى ل ةياعد طبةا
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 بشأف يال يائح الةيانيف فى المالي  ليرير المخيل  الس طات اإلداري  ل نياب  األع ى المج   ييباشر
 الهيئػػ  رئػػي  يباشػػر  مػػا . لهػػا المدرجػػ  االعلمػػادات حػػديد فػػى اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  ميارنػػ  لنفيػػ 

 . ياإلدارة ل لنظيـ المر رى الجهار يلرئي  اإلداري  اللنمي  ليرير المخيل  الس طات

 ثػػـ المةػػررة، المياعيػػد فػػى الهيئػػ  لميارنػػ  الخلػػامى الحسػػاب اإلداريػػ  ل نيابػػ  األع ػػى المج ػػ  ييعػػد
 .ل ديل  العام  ل ميارن  الخلامى الحساب ضمف إلدراج  المالي  يرير إلى الهيئ  رئي  يحي  

 

 اإلدارية النيابة اختصاص فى :الثانى الباب

 عامة أحكام :األول الفصل

 لخػل  ياللحةيػؽ الشػ ايى يفحػ  الرقاب  فى اإلداري  الجه  بحؽ اإلخالؿ عدـ مع: (5)المادة 
 : يألى بما يالعماؿ عنها يالخارجيف الهيئ  فى الداخ يف الميظفيف إلى بالنسب  اإلداري  النياب 

 . ياإلداري  المالي  المخالفات عف ل  شؼ الالرم  ياللحريات الرقاب  إجراء(  )

 مخالفػ  عػف رسمي  جه  أى مف أي المخلصيف الرؤساء مف إليها لحاؿ اللى الش ايى فح (  )
 . اليظيف  ياجبات أداء فى اإلهماؿ أي الةانيف

 يحػػاؿ يفيمػػا الرقابػػ  إجػػراء عنهػػا ي شػػؼ اللػػى يالماليػػ  اإلداريػػ  المخالفػػات فػػى اللحةيػػؽ إجػػراء(  )
 الفحػ  يثبػت اللػى يالهيئػات األفػراد شػ ايى مػف لل ةػا  يفيمػا المخلص  اإلداري  الجهات مف إليها

 . جديلها

 ، فيػ  البػدء قبػؿ اللحةيػؽ بػججراء الميظػؼ يلبع  ال ى الرئي  أي اليرير إلى إخطار إرساؿ ييجب
 يلبعهػػا اللػػى الهيئػػ  أي الػػيرارة ط ػػب ع ػػى بنػػاء اللحةيػػؽ فيهػػا يجػػرى اللػػى الحػػاالت عػػدا فيمػػا ي لػػؾ

 .الميظؼ



 . اللأديبيػػػ  المحػػػا ـ أمػػػاـ يمباشػػػرلها اللأديبيػػػ  الػػػدعيى إقامػػػ  اإلداريػػػ  النيابػػػ  للػػػيلى: (0)الماااادة 
 المح مػ  أمػاـ الطعػف ييباشػر . اللأديبيػ  المحػا ـ أح ػاـ فػى الطعػف اإلداريػ  النيابػ  هيئػ  يلرئي 
  .األقؿ ع ى نياب  رئي  بدرج  النياب  أعضاء أحد الع يا اإلداري 

 

 الفحص و الرقابة فى :الثانى الفصل

 يالماليػػ  اإلداريػػ  المخالفػػات للحػػرى الالرمػػ  اليسػػائؿ يلخػػ  أف يالفحػػ  الرقابػػ  لةسػػـ: (9)لمااادة ا
 ل عمػػؿ ينػػدبيف الػػ يف يالمػػيظفيف البػػيلي  برجػػاؿ االسػػلعان   لػػؾ سػػبيؿ فػػى يلػػ ،  عنهػػا يال شػػؼ
 يجػػير يال . عنهػػا أسػػفر اللػػى يالنليجػػ  إجػػراؤ  لػػـ مػػا يلضػػمف محضػػر ييحػػرر،  المػػ  ير بالةسػػـ
 . الي الء مف يفيض  مف أي اإلداري  النياب  هيئ  رئي  مف  لابى بأ ف إال الفردي  المراقب  إجراء

 اللحةيؽ قسـ إلى األيراؽ إحي ت اللحةيؽ لسليجب أمير عف المراقب  أسفرت إ ا (:6)المادة 
 . الرقاب  بةسـ المخل  الي يؿ مف أي اإلداري  النياب  هيئ  رئي  مف بأ ف

 

 التحقيق مباشرة فى :الثالث الفصل

 األيراؽ مػػف الرمػػا مػػايرا  ع ػػى االطػػالع اللحةيػػؽ إجػػراء عنػػد اإلداريػػ  النيابػػ  لعضػػي :(1)المااادة 
 ع ػػى يلسػػرى . اليمػػيف ح ػػؼ بعػػد أقػػيالهـ ييسػػمع الشػػهيد يسػػلدعى أف يلػػ ،  يالمصػػالح بػػاليرارات
  لػؾ فى بما،  العام  النياب  لمعرف  ل لحةيؽ الجنائي  اإلجراءات قانيف فى المةررة األح اـ الشهيد
 .إحضار  ي الشاهد بضبط األمر

 مصػػ ح  اقلضػػت إ ا إال اللحةيػػؽ إجػػراءات جميػػع بنفسػػ  يحضػػر أف ل ميظػػؼ يجػػير (:1)المااادة 
 .غيبل  فى يجرى أف اللحةيؽ
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 أف اللحةيػؽ حالػ  فػى الػي الء مػف يفيضػ  مػف أي اإلداري  النياب  هيئ  لرئي  يجير  (:5)المادة 
  انػػت إ ا اإلداريػػ  أي الماليػػ  المخالفػػ  إلػػيهـ المنسػػيب  المػػيظفيف يمنػػارؿ أشػػخا  بلفلػػي  يػػأ ف

  .اإلجراء ه ا اللخا  لدعي قيي  مبررات

 ع ػى ، الفنيػيف األعضػاء أحد اللحةيؽ يباشر يأف  لابيا اإل ف ي يف أف األحياؿ جميع فى ييجب
 ممػػا يغيرهػػا العمػػؿ أمػػا ف لفلػػي  يجػػرى أف األحػػياؿ جميػػع فػػى اإلداريػػ  النيابػػ  لعضػػي يجػػير أنػػ 

 بحصػػيؿ محضػػر يحػػرر أف ييجػػب . أعمػػالهـ فػػى اللحةيػػؽ مهػػـ يجػػرى الػػ يف الميظفػػيف يسػػلعم  
 .إجرائ  عند غياب  أي الميظؼ ييجيد ينليجل  اللفلي 

 أعمػػاؿ عػف الميظػؼ يقػػؼ يط ػب أف الػي الء أحػػد أي اإلداريػ  النيابػ  هيئػػ  لػرئي : (14)الماادة 
 الػػػرئي  أي الػػػيرير مػػػف بةػػػرار اليقػػػؼ يي ػػػيف .  لػػػؾ معػػػ  اللحةيػػػؽ مصػػػ ح  اقلضػػػت إ ا يظيفلػػػ 

 النيابػ  عػاـ مدير إبالغ ع ي  يجب الميظؼ يقؼ ع ى المخل  الرئي  ييافؽ لـ فج ا المخل ،
 ثالثػػ  عػػف اليقػػؼ مػػدة لريػػد أف يجػػير يال ط بػػ  مػػف أسػػبيع خػػالؿ ي لػػؾ املناعػػ  بمبػػررات اإلداريػػ 
 .المخلص  اللأديبي  المح م  مف بةرار إال أشهر

 لػـ مػا فيػ  أيقػؼ الػ ى اليػيـ مػف ابلػداء مرلب  صرؼ يقؼ عم   عف الميظؼ يقؼ ع ى ييلرلب
 الػدعيى فػى الفصػؿ عنػد لةػرر أف إلػى مؤقلػ  بصػف  بعضػ  أي   ػ  المرلػب صرؼ المح م  لةرر

   ػ  إليػ  بصػرف  أي منػ  الميظؼ بحرماف سياء اليقؼ مدة عف المرلب شأف فى يلبع ما اللأديبي 
 .بعض  أي

 التحقيق فى التصرف فى :الرابع الفصل

 مبينا بم  رة الةسـ رئي  ع ى من  االنلهاء عةب اللحةيؽ أيراؽ المحةؽ يعرض :(11)المادة 
 .فيها يرأي  ل ييفها ي يقائع مف اللحةيؽ عن  أسفر ما فيها

 أشػد جػراء ليقيػع لسػليجب ال المخالفػ  أف أي األيراؽ حفػظ اإلداريػ  النيابػ  رأت إ ا(: 10)المادة 
 اإلداريػ  ف  نيابػ   لػؾ يمػع ،إليهػا األيراؽ أحالػت ليقيعهػا اإلداريػ  الجهػ  لم ػؾ اللػى الجػراءات مف



 لخطػر األحياؿ جميع يفى ،ل لؾ مبررا رأت إ ا المخلص  اللأديبي  المح م  إلى األيراؽ لحيؿ أف
  .باإلحال  العامؿ يلبعها اللى اإلداري  الجه 

 قػرارا لصػدر أف اللحةيػؽ بنليجػ  إبالغهػا لػاري  مػف ييمػا عشػر خمس  خالؿ اإلداري  الجه  يع ى
 أعػػادت اللأديبيػػ  المحا مػػ  إلػػى العامػػؿ لةػػديـ اإلداريػػ  الجهػػ  رأت فػػج ا ،الجػػراء بليقيػػع أي بػػالحفظ
 الجهػ  ع ػى ييحػب ،المخلصػ  اللأديبيػ  المح م  أماـ الدعيى لمباشرة اإلداري  النياب  إلى األيراؽ
 ع ػػػى ييمػػػا عشػػػر خمسػػػ  خػػػالؿ األيراؽ فػػػى لصػػػرفها بنليجػػػ  اإلداريػػػ  النيابػػػ  لخطػػػر أف اإلداريػػػ 
 .اإلداري  الجه  قرار صدير لاري  مف األ ثر

 فػى اإلداري  الجه  مف الصادرة بالةرارات ل محاسبات المر رى الجهار رئي  يخطر(: 15)المادة 
 ييما عشر خمس  خالؿ الجهار يلرئي  . السابة  المادة فى إليها يالمشار المالي  المخالفات شأف
 اإلداريػ  النيابػ  يع ػى.  اللأديبي  المحا م  إلى الميظؼ لةديـ يط ب أف بالةرار إخطار  لاري  مف
 .اللالي  ييما عشر الخمس  خالؿ اللأديبي  الدعيى مباشرة الحال  ه   فى

 ،اإلداريػ  الجهػ  لم  ػ  ممػا أشد جراء لسليجب المخالف  أف اإلداري  النياب  رأت إ ا(: 10)المادة 
 يلبعهػػا اللػػى الجهػػ  إخطػػار مػػع المخلصػػ  اللأديبيػػ  المح مػػ  إلػػى األيراؽ اإلداريػػ  النيابػػ  أحالػػت
  .باإلحال  العامؿ

 عػػف الخػػارجيف المسػػلخدميف ع ػػى    ي    ي    ي    المػػياد أح ػػاـ لسػػرى ال: (19)المااادة 
 .يلبعينها اللى الجه  إخلصا  مف لهـ بالنسب  اللحةيؽ فى اللصرؼ يي يف العماؿ ي الهيئ 

 

 أي النراهػػػ  أي اليظيفػػػ   رامػػػ  لمػػػ  قييػػػ  شػػػبهات يجػػػيد عػػػف اللحةيػػػؽ أسػػػفر إ ا: (16)الماااادة 
 الطريػػؽ بغيػػر الميظػػؼ فصػػؿ إقلػػراح اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  لػػرئي  جػػار السػػمع  حسػػف أي الشػػرؼ
 أي الػػيرير عػػرض ع ػػى بنػػاء الجمهيريػػ  رئػػي  مػػف بةػػرار الحالػػ  هػػ   فػػى الفصػػؿ يي ػػيف ،اللػأديبى
 .المخل  الرئي 

                                                           
1
 . 19 لسنة   1 المادة مستبدلة بالقانون رقم  
9
 . 19 لسنة   1 المادة مستبدلة بالقانون رقم  



 إلى األيراؽ اإلداري  النياب  أحالت جنائي  جريم  يجيد عف اللحةيؽ أسفر إ ا(: 11)المادة 
سليفاء  اللحةيؽ فى اللصرؼ العام  النياب  يلليلى العام  النياب   أف ع ى،   لؾ لها لراءى إ ا يا 
 . السرع  يج  ع ى  لؾ يلـ

 

 التأديبية المحاكم فى :الثالث الباب

 الماليػػ  المخالفػػات عػػف دائمػػ  يظػػائؼ ع ػػى المعينػػيف المػػيظفيف بمحا مػػ  لخػػل : (11)المااادة 
 : اآللى اليج  ع ى لش ؿ لأديبي  محا ـ ياإلداري 

 : مف المح م  لش ؿ دينها فما الثاني  الدرج  مف الميظفيف إلى بالنسب : أوال

 رئيسا.. ……………… الديل  بمج   مساعد مسلشار أي مسلشار

 ميظػػػؼ ………………………....................................الديلػػػ  مج ػػػ  مػػػف نائػػػب
 عضييف مف أي ل محاسبات المر رى الجهار مف األقؿ ع ى الثاني  الدرج  مف

 ....………....................................... ياإلدارة ل لنظيـ المر رى الجهار

--------------------------------------------------------
 ------------------------

 : مف المح م  لش ؿ فيقها فما األيلى الدرج  مف الميظفيف إلى بالنسب : ثانيا

 رئيسا............... المساعديف الي الء أحد أي الديل  مج   ي يؿ

 ميظػػؼ ..........……………………….......الديلػػ  بمج ػػ  مسػػاعد مسلشػػار أي مسلشػػار
 الدرجػػػ  مػػف ياإلدارة عضػػييف ل لنظػػيـ المر ػػرى الجهػػار مػػف أي ل محاسػػبات المر ػػرى الجهػػار مػػف

 ...…….................................... األقؿ ع ى األيلى

 مػف قرار يلش ي ها إخلصاصها يديائر يمةرها اللأديبي  المحا ـ عدد بلعييف يصدر :(15)المادة 
 الجهػػار رئػػي  مػػف  ػػؿ ييخلػػار.  اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  رئػػي  رأى أخػػ  بعػػد الديلػػ  مج ػػ  رئػػي 



 يآخػػػر أصػػػ يا عضػػػيا سػػػنليف  ػػػؿ ياإلدارة ل لنظػػػيـ المر ػػػرى الجهػػػار يرئػػػي  ل محاسػػػبات المر ػػػرى
 العضػػي مح ػػ  حػػؿ مػػانع بػػ  قػػاـ أي األصػػ ى العضػػي غػػاب ج افػػ،  أ ثػػر أي مح مػػ  ل ػػؿ إحلياطيػػا

 .األعضاء إنلداب إعادة دائما ييجير .االحلياطى

  لػابييف ي إداريػيف مػيظفيف مػف لؤلػؼ سػ رلاري  أ ثر أي لأديبي  مح م  ل ؿ ي يف :(04)المادة 
 المصػػالح ي الػػيرارات مػػف مػػيظفيف نػػدب ييجػػير . الديلػػ  مج ػػ  رئػػي  مػػف قػػرار بلعييػػنهـ يصػػدر
 .المح م  بس رلاري  ل عمؿ

 سماع يبعد السرع  يج  ع ى إليها لحاؿ اللى الةضايا فى اللأديبي  المحا ـ لفصؿ: (01)المادة 
 يجهػػا المح مػػ  رأت إ ا يندبػػ  مػػف أي المحا مػػ  إلػػى المحػػاؿ الميظػػؼ يلبعػػ  الػػ ى الػػرئي  أقػػياؿ
 .ل لؾ

 .اإلداري  النياب  أعضاء أحد اللأديبي  المحا ـ أماـ اإلدعاء يليلى (:00)المادة 

 اإلحالػػػ  يقػػػرار اللحةيػػػؽ أيراؽ بجيػػػداع اإلداريػػػ  النيابػػػ  مػػػف اللأديبيػػػ  الػػػدعيى لرفػػػع :(05)الماااادة 
 الميظػػؼ إلػػى المنسػػيب  بالمخالفػػات بيانػػا اإلحالػػ  قػػرار يلضػػمف.  المخلصػػ  المح مػػ  بسػػ رلاري 

 .الدعيى لنظر ج س  المح م  رئي  ييحدد

 مػػف أسػبيع خػالؿ الج سػ  يلػاري  اإلحالػ  بةػػرار الشػأف صػاحب إعػالف المح مػ  سػ رلاري  يللػيلى
 .اليصيؿ بع ـ مصحيب ع ي  ميصى بخطاب اإلعالف يي يف . األيراؽ إيداع لاري 

 مخالفػات أي ياحػدة مخالفػ  بجرل اب الملهميف الميظفيف أي الميظؼ محا م  ل يف (:00)المادة 
 فيهػػػا يقعػػػت اللػػػى الػػػيرارة أي ل جهػػػ  لػػػابعيف إعلبػػػارهـ أسػػػا  ع ػػػى مجػػػارالهـ ي ببعضػػػها مرلبطػػػ 
 فػج ا أخػرى لػيرارات المجػاراة أي المحا مػ  عنػد لػابعيف  ػانيا يلي . الم  يرة المخالفات أي المخالف 

 ل ػيرارة بالنسػب  المخلصػ  المح مػ  أمػاـ المحا مػ  ل ػيف السػابؽ اليجػ  ع ى المح م  لعييف لع ر
 مػف بةػرار المخلصػ  المح مػ  عينػت العػدد لسػايى فػج ا،  المػيظفيف مػف األ بػر العػدد يلبعهػا اللى
  الديل  مج   رئي 



 يا  ا.  الػدعيى إقامػ  يقت الميظؼ لدرج  لبعا اللأديبي  المح م  إخلصا  يلحدد (:09)المادة 
 هػػػػى درجػػػػ  أعالهػػػػـ بمحا مػػػػ  المخلصػػػػ  المح مػػػػ   انػػػػت ل محا مػػػػ  المةػػػػدميف الميظفػػػػيف لعػػػػدد

 .جميعا بمحا ملهـ المخلص 

 المرافعػػات قػػانيف فػػى ع يهػػا المنصػػي  اللنحػػى أسػػباب مػػف سػػبب يجػػيد حالػػ  فػػى (:06)المااادة 
 ل ميظػػؼ ي،  الػػدعيى نظػػر عػػف اللنحػػى ع يػػ  يجػػب أعضػػائها أحػػد أي المح مػػ  لػػرئي  بالنسػػب 
 .لنحي  ط ب فى الحؽ المحا ـ إلى المحاؿ

 المػػػػيظفيف مػػػػف الشػػػػهيد يسػػػػماع ل محا مػػػػ  المةػػػػدـ الميظػػػػؼ اسػػػػلجياب ل مح مػػػػ : (01)المااااادة 
 بػاللخ ؼ يلع ػؽ فيمػا الشػهيد ييعامػؿ اليميف ح ؼ بعد المح م  أماـ الشهادة أداء يي يف. يغيرهـ
 يلحػػػػرر ، لػػػػ لؾ المةػػػػررة باألح ػػػػاـ الػػػػرير شػػػػهادة أي الشػػػػهادة أداء عػػػػف ياالملنػػػػاع الحضػػػػير عػػػػف

  جريم  األمر فى أف رأت إ ا العام  النياب  إلى يلحي   الشاهد مف يةع بما محضرا المح م 

 مػػف الخصػػـ أي باإلنػػ ار ع يػػ  لح ػػـ أف ل مح مػػ  جػػار العمػػيمييف المػػيظفيف مػػف الشػػاهد  ػػاف يا  ا
خطػار  الدعيى لأجيؿ بعد الحضير عف لخ ؼ إ ا ي لؾ شهريف لجاير ال لمدة المرلب  بالج سػ  يا 
 أف األحػػياؿ جميػػع فػػى ل مح مػػ  يجػػير  مػػا . الشػػهادة أداء عػػف املنػػع إ ا أي أخػػرى مػػرة المحػػددة

حضار  الشاهد بضبط لأمر  .يا 

 

 الترقية فى :الرابع الفصل

 . أصدريها ال يف األعضاء ي الرئي  ييقعها ي مسبب  األح اـ لصدر(: 01)المادة 

 أمػػاـ مةيػػدا محاميػػا عنػ  يي ػػؿ أف أي بنفسػػ  المح مػ  ج سػػات يحضػػر أف ل ميظػؼ (:05)المااادة 
 بنفسػ  المػلهـ حضػير لةػرر أف ل مح مػ  ي شفهيا أي  لاب  دفاع  يبدى أف ي.  اإلسلئناؼ محا ـ
 . غيابيا ع ي  يالح ـ محا مل  لجير ب لؾ إخطار  بعد الملهـ يحضر لـ إ ا األحياؿ جميع يفى

 ميصػى بخطػاب البػاب هػ ا فػى ع يهػا المنصػي  اإلعالنػات ي اإلخطػارات ل ػيف(: 54)المادة 
 . اليصيؿ ع ـ مع ع ي 



 ليقيػع دينهػا فمػا الثانيػ  الدرجػ  مػف المػيظفيف إلػى بالنسػب  اللأديبيػ  ل محػا ـ ي ػيف (:51)المادة 
 : اآللي  الجراءات

 . اإلن ار(  ) 

 . شهريف للجاير ال لمدة المرلب مف الخصـ(  ) 

 . أشهر سل  عف لةؿ ال لمدة العالية اسلحةاؽ ميعد لأجيؿ(  ) 

 . العالية مف الحرماف(  ) 

 . أشهر ثالث  للجاير ال مدة مرلب بديف العمؿ عف اليقؼ(  ) 

 . المرلب خفض(  ) 

 . الدرج  خفض(  ) 

 . يالدرج  المرلب خفض(  ) 

 بعػض أي  ػؿ مف الحرماف مع أي الم افأة أي المعا  فى الحؽ حفظ مع اليظيف  مف العرؿ( 9) 
 . الم افأة أي المعا 

 : اآللي  الجراءات ليقع أف ف  مح م  فيقها فما األيلى الدرج  مف ل ميظفيف بالنسب  أما

 . ال ػػػػيـ(  ) 

 . المعا  إلى اإلحال (  ) 

 فػى األح ػاـ يلصػدر الم افػأة أي المعػا  بعػض أي  ػؿ مػف الحرمػاف مع اليظيف  مف العرؿ(  ) 
 . اآلراء بأغ بي  األحياؿ جميع

 



يال يجػير الطعػػف فيهػػا إال أمػاـ المح مػػ  اإلداريػػ  ، أح ػػاـ المحػػا ـ اللأديبيػ  نهائيػػ  (: 50)الماادة 
بشػػأف لنظػػيـ    9 لسػػن      مػػف الةػػانيف رقػػـ    ييرفػػع الطعػػف يفةػػا ألح ػػاـ المػػادة ، الع يػػا 

 .مج   الديل  

ييعلبر مف  يى الشػأف فػى ح ػـ المػادة المػ  يرة رئػي  الجهػار المر ػرى ل محاسػبات يرئػي  هيئػ  
 .در ضد  الح ـ النياب  اإلداري  يالميظؼ الصا

يع ػػى رئػػي  هيئػػ  مفيضػػى الديلػػ  أف يةػػيـ الطعػػف فػػى حػػاالت الفصػػؿ مػػف اليظيفػػ  إ ا قػػدـ إليػػ  
 .الط ب مف الميظؼ المفصيؿ 

 

 وموظفيها اإلدارية النيابة أعضاء نظام فى: الرابع الباب

 الفنية الوظائف فى: األول الفصل

  5(:55)المادة 

 يأعضػاء يالنيابػ  الةضػاء رجػاؿ االداري  بالنياب  الفني  اليظائؼ فى يعيف أف يجير: (50)المادة 
 أي الحةػيؽ   يػات فػى باللػدري  يالمشػلغ يف الديل  قضايا بهيئ  الفنييف يالميظفيف الديل  مج  
 .  المصري  بالجامعات األخرى ال  يات فى الةانيف مادة لدري 

 يظػائفهـ درجػات لػدخؿ اللػى أي ليظائفهـ المماث   اإلداري  النياب  يظائؼ فى هؤالء لعييف يي يف
 جهػػػالهـ فػػػى يظػػػائفهـ درجػػػات مباشػػػرة ل ػػػى اللػػػى أي اليظػػػائؼ لل ػػػؾ الماليػػػ  الػػػدرجات حػػػديد فػػػى

 . األص ي 

 فػػػيهـ لػػػيافرت إ ا السػػػابة  الفةػػػرة فػػػى المبينػػػ  بالجهػػػات اإلداريػػػ  النيابػػػ  أعضػػػاء لعيػػػيف يجػػػير  مػػػا
 أي ليظػػائفهـ المماث ػػ  اليظػػائؼ فػػى لعييػػنهـ يي ػػيف.  اليظػػائؼ ل ػػؾ فػػى ل لعيػػيف الالرمػػ  الشػػريط

 درجػات مباشػرة ل ى اللى أي اليظائؼ لل ؾ المالي  الدرجات حديد فى يظائفهـ درجات لدخؿ اللى
 . يظائفهـ

 
                                                           

1
 .  9 لسن     ، ي انت قد اسلبدلت بالةانيف رقـ 9 9 لسن     مادة م غا  بالةانيف رقـ ال 



 الفةػػرات)    .الجمهيريػػ  رئػػي  مػػف بةػػرار اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  رئػػي  لعيػػيف ي ػػيف: (59)المااادة 
 لسػػػػن     رقػػػػـ الةػػػانيف مػػػػف الرابعػػػ  بالمػػػػادة ألغيػػػػت يالسادسػػػ  يالخامسػػػػ  يالرابعػػػ  يالثالثػػػػ  الثانيػػػ 
 9 9) 

 باللرقيػػ  أي بػػاللعييف سػػياء اإلداريػػ  النيابػػ  أعضػػاء يظػػائؼ شػػغؿ ي ػػيف(: مكاارر – 59)المااادة 
 المج ػػػ  ميافةػػػ  بعػػد األعضػػػاء يسػػائر الهيئػػػ  رئػػي  نػػػياب ييعػػيف . الجمهيريػػػ  رئػػي  مػػػف بةػػرار

 .الميافة  ه   لاري  مف اللرقي  أي اللعييف لاري  ييعلبر،  اإلداري  ل نياب  األع ى

 . المج ػػ   لػؾ ميافةػػ  بعػد الهيئػ  رئػػي  مػف بةػرار العػػاليات اإلداريػ  النيابػ  أعضػػاء مػنح يي ػيف
 .الهيئ  رئي  مف بةرار يلرقيالهـ يال لابييف اإلدارييف الميظفيف لعييف يي يف

 :اآللي  اليميف يظائفهـ أعماؿ مباشرة قبؿ اإلداري  النياب  أعضاء يؤدى: (56)المادة 

" .  يالةػػػانيف الدسػػػلير أحلػػػـر يأف يالصػػػدؽ بال مػػػ  يظيفلػػػى أعمػػػاؿ أؤدى أف العظػػػيـ بػػػاه أقسػػػـ" 
 اآلخػػػريف األعضػػاء أمػػا ،الجمهيريػػ  رئػػي  أمػػاـ اليمػػيف اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  رئػػي  أداء يي ػػيف
   .الهيئ  رئي  بحضير العدؿ يرير أماـ اليميف فيؤديف

 ل عمؿ يندب يلمف،  الفنييف ياألعضاء يالي الء اإلداري  النياب  هيئ  لرئي  ي يف: (51)المادة 
 الضبط رجاؿ صف  الضباط ي العالي  الفئ  فى الهيئ  فى الداخ يف الميظفيف مف الرقاب  قسـ فى

 .بعم هـ قيامهـ أثناء لل شؼ اللى الجرائـ إثبات فى الةضائى

 اإلداريػػ  النيابػػ  أعمػػاؿ ع ػػى ياإلدارى الفنػػى اإلشػػراؼ اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  لػػرئي : (51)المااادة 
صدار يميظفيها  .العمؿ سير يلط بها اللى الةرارات يا 

 يالمرلبػات اللعيػيف بشػريط يلع ػؽ فيمػا اإلداريػ  النيابػ  أعضػاء شأف ي يف (:مكرر – 51)المادة 
 النيابػػ  أعضػػاء شػػأف يالمعاشػػات ياالسػػلةال  ياألجػػارات ياإلعػػارة يالنػػدب اللرقيػػ  يقياعػػد يالبػػدالت
   . العام 
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 يال السياسػػى بالعمػػؿ االشػػلغاؿ اإلداريػػ  النيابػػ  أعضػػاء ع ػػى يحظػػر (:1-مكاارر – 51)المااادة 
 بعػد إال السياسػي  اللنظيمػات أي االق يميػ  الهيئات أي الشعب مج   النلخابات اللرشيح لهـ يجير
 مج ػػ  لعضػػيي  نفسػػ  رشػػح الػػ ى المسػػلةيؿ ل عضػػي المسػػلحؽ المعػػا  ييسػػيى . اسػػلةاللهـ لةػػديـ

 يسػلةيؿ ال ى الةاضى معا  للسيي  الشأف ه ا فى المةررة ل ةياعد طبةا في  عيف ال ى أي الشعب
   .في  اللعييف أي الشعب مج   لعضيي  اللرشيح بمناسب 

 الصػػحيح  األصػػيات عػػدد عشػػر ع ػػى حصػػؿ ي االنلخابػػات فػػى المسػػلةيؿ العضػػي يػػنجح لػػـ فػػج ا
 لةػػديـ عنػػد يلةاضػػا   ػاف الػػ ى األصػػ ى المرلػػب بػيف الفػػرؽ لػػ  صػػرؼ،  األقػؿ ع ػػى أعطيػػت اللػى

 لمػػدة  لػػؾ ي السػػابة  الفةػػرة فػػى إليهػػا المشػػار ل ةياعػػد يفةػػا أسػػلحة  الػػ ى المعػػا  يبػػيف االسػػلةال 
 " . أقرب أيهما اليفاة أي المعا  إلى اإلحال  سف ب يغ  أي االسلةال  لاري  مف سنيات ثالث

 مػػف يخلػػاراف ي يػػؿ ي مػػدير مػػف النيابػػ  أعضػػاء أعمػػاؿ ع ػػى ل لفلػػي  إدارة اإلداريػػ  بالنيابػػ  لشػػ ؿ
 عػف درجػلهـ لةػؿ ال ممػف األعضػاء مػف  ػاؼ يعدد األيليف العاميف الي الء أي الرئي  نياب بيف

 يريػػر مػػف بةػػرار ل لجديػػد قاب ػػ  سػػن  لمػػدة النػػدب بطريػػؽ اإلدارة هػػ   يظػػائؼ يلشػػغؿ . نيابػػ  رئػػي 
 . اإلداري  ل نياب  األع ى المج   رأى أخ  ي الهيئ  رئي  إقلراح ع ى بناء العدؿ

 ي ل لرقي  الالرم   فايلهـ درج  يلةدير ألعمالهـ النياب  أعضاء أداء بلةييـ اللفلي  إدارة يلخل 
 بنػاء العػدؿ يريػر مػف قػرار اللفلػي  إدارة بنظػاـ ييصػدر . الػيظيفى بمسػ  هـ الملع ة  األمير ب ؿ
 . لها األع ى المج   رأى يأخ  اإلداري  النياب  هيئ  رئي  إقلراح ع ى

  ػؿ مػرة ديري  بصف  دينها فما نياب  رئي  درج  مف اإلداري  النياب  أعضاء ع ى اللفلي  ييجب
 - المليسػػط فػػيؽ -  ػػؼء : اآلليػػ  الػػدرجات بجحػػدى ال فايػػ  لةػػدير يي ػػيف . األقػػؿ ع ػػى سػػنليف
 مػػف بم فػػالهـ يػػيدع مػػا ب ػػؿ ع مػػا النيابػػ  أعضػػاء يحػػاط أف ييجػػب . المليسػػط مػػف أقػػؿ - مليسػػط

 . أخرى أيراؽ أي مالحظات

  لػػؾ ي المليسػػط مػػف أقػػؿ أي مليسػػط بدرجػػ   فايلػػ  لةػػدر مػػف اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  رئػػي  ييخطػػر
 أمػػاـ اللةػػدير مػػف الػػلظ ـ فػػى الحػػؽ اخطػػر يلمػػف،   فايلػػ  لةػػدير مػػف اللفلػػي  إدارة إنلهػػاء بمجػػرد
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 ي األخطػػار لػػاري  مػػف ييمػػا عشػػر خمسػػ  يجػػاير ال ميعػػاد فػػى اإلداريػػ  ل نيابػػ  األع ػػى المج ػػ 
 . اللرقيات إجراء قبؿ ي السرع  يج  ع ى اللظ ـ فى قرار  المج   يصدر

 ع ػى ييمػا بثالثيف المج   ع ى اللرقيات مشريع عرض قبؿ اإلداري  النياب  هيئ  رئي  يةيـ  ما
 بلةػارير ملصػؿ غيػر لسػبب اللرقيػات لشػم هـ يلػـ ديرهػـ حػؿ الػ يف النيابػ  أعضػاء بأخطػار األقؿ
 المنصػي  الميعاد فى اللظ ـ فى الحؽ اخطر يلمف،  اللخطى أسباب باألخطار ييبيف،  ال فاي 
 ملػػيالييف لةريػػريف ع ػػى يحصػػؿ بمػػف ديريػػ  بصػػف  العػػدؿ يريػػر ييخطػػر.  السػػابة  الفةػػرة فػػى ع يػػ 
 . المليسط مف أقؿ بدرج 

 هيئػ  رئػي  مف ط ب ع ى بناء أي نفس  ل ةاء مف العدؿ يرير يعرض (:0-مكرر – 51)المادة 
 هػػػ ا مػػػف(   ) المػػػادة فػػػى إليػػػ  المشػػػار اللأديػػػب مج ػػػ  ع ػػػى - نيابػػػ  أحػػػد أي ،اإلداريػػػ  النيابػػػ 
 أي،  المليسػػط مػػف أقػػؿ بدرجػػ  ملػػيالييف لةريػػريف ع ػػى يحصػػؿ الػػ ى النيابػػ  عضػػي أمػػر - الةػػانيف
،  الصػحي  األسػباب غػػير،  اليظيفػ  لشػغؿ الصػالحي  عػدـ أسػباب مػف سبب أى شأن  فػى يليافر
،  بػ  الخاص  اللةارير صح  لبيف فج ا،  أقيال  يسماع النياب  عضي حػال  بفحػ  المج   ييةػيـ

 الصػالحي  عػدـ أسػػباب مػف سبب ليافر أي،  السابة  المادة ألح اـ باللطبيؽ نهائي  صيريرلها أي
حالػػ  الط ػػب بةبػػيؿ إمػػا ع يهػػا بنػػى اللػػى األسػػباب ع ػػى مشػػلمال قػػرار  المج ػػ  أصػػدر،   عضػػي يا 

ما،  قضائي  غير يظيف  إلى نة   أي المعا  إلى النياب     . الط ب برفض يا 

 النيابػػ  عضػي نةػؿ لةػػرر فػج ا . الةػانيف هػ ا مػػف( 9 ) المػادة أح ػاـ الط ػب هػ ا شػأف فػى ييطبػؽ
 الةضػػائي  يظيفلػػ  لعػػادؿ يظيفػػ  إلػػى بنة ػػ  الجمهيريػػ  رئػػي  مػػف قػػػرار يػػػصدر أخػػػرى يظيفػػ  إلػػػى

 مػف يييضع،  إليها المنةػيؿ اليظيفي  الدرج  مربيط نهاي  جاير يلػي حلػى فيها بمرلب  ل  ييحلفظ
 درجػػ  أيؿ ع ػػى لسػػيى إليهػػا ينةػؿ اللػػى الجهػػ  فػػى شخصػػي  درجػ  ع ػػى السػػابة  ل فةػػرة طبةػػا ينلةػؿ
 . الجه  ل ؾ فى لخ ي أص ي 

 :(55)المادة 

 - ال ػػػيـ - اإلنػػػ ار : هػػػى اإلداريػػػ  النيابػػػ  أعضػػػاء ع ػػػى ليقيعهػػػا يجػػػير اللػػػى اللأديبيػػػ  العةيبػػػات
 أحػد أي اإلداريػ  النيابػ  هيئػ  رئػي  ط ب ع ى بناء العدؿ يرير مف اللأديبي  الدعيى يلةاـ .العرؿ
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 فيػػ  لسػػمع إدارى لحةيػػؽ ع ػػى بنػػاء أي جنػػائى لحةيػػؽ ع ػػى بنػػاء إال الط ػػب هػػ ا يةػػدـ يال،  نيابػػ 
   .العضي أقياؿ

 فػػػى سػػابةا ي ػػيف أف ع ػػى الغػػرض لهػػ ا العػػدؿ يريػػر يندبػػ  عضػػي اإلدارى اللحةيػػؽ إجػػراء ييلػػيلى
 رئػي  نائػب عف يظيفل  لةػؿ أال يبشرط.  مع  اللحةيؽ يجػرى الػ ى العضي ع ػى األقدمي  لرليب
 األيؿ العػاميف الػي الء مع ل لحةيؽ بالنسب  أيؿ عاـ ي يؿ يعف الرئي  نياب مع ل لحةيؽ بالنسب 

 مػػػف األقػػؿ ع ػػى عػػاـ ي يػػؿ معهػػـ اللحةيػػؽ إجػػراء فيلػػيلى األعضػػاء باقػػػى أمػػػا،  العػػاميف يالػػي الء
   .الهيئ  رئي  يندب  اللفلي  إدارة

 يال العمػؿ عػف مع  اللحةيؽ يجرى ال ى النياب  عضي إيةاؼ اإلداري  النياب  هيئ  يلرئي  يل يرير
 لمج ػػ  اليقػػؼ أمػػر مػػػف الػػلظ ـ حػػؽ يل عضػػي  . المرلػػب مػػف العضػػي حرمػػاف اليقػػؼ ع ػػى يلرلػػب
 مف شهريف خالؿ اللأديبي  الدعيى لرفع لـ يا  ا  .ب  إخطار  لاري  مػف أسبيع خالؿ ي لؾ اللأديب
 الػى العضػي عػيدة شػأف فى يرا  ما ليةػرر اللأديب مج   ع ػى األمر عرض يجب اإليةاؼ لاري 
 اللهم  ع ػى لشلمؿ بصحيف  اللأديبي  الدعيى يلرفػع . يحددها اللى يل مدة يقف  اسلمرار أي عم  

 يأف اللحةيةػػات مػػف الرمػػا يػػرا  مػػا يجػػرى أف اللأديػػب يلمج ػػ  ل عضػػي يلع ػػف لهػػا المؤيػػدة ياألدلػػ 
 فػى النظػر يعيد أف يلػ  حلمي  أجارة فى يضع  أي يظيفل  أعماؿ مباشرة عف العضي بيقؼ يأمر
 أف يلػػ  المج ػػ  أمػػاـ بشخصػػ  العضػػي ييحضػػر . يقػػت  ػػؿ فػػى المػػ  يرة األجػػارة أي اليقػػؼ أمػػر
 فػػػى الحػػؽ يل مج ػػػ ،  اإلداريػػ  النيابػػ  أعضػػاء أحػػػد عػػػن  الػػدفاع فػػى ينيػػب يأف  لابػػ  دفاعػػ  يةػػدـ
 . اإلعالف صح  مف اللحةؽ بعد غيبل  فى الح ـ جار يحضر لـ فج ا شخصيا حضير  ط ب

 الطعػف يي ػػيف سػري  ج سػ  فػى ع يهػا بنػى اللػى األسػباب ع ػى مشلمال بػ  يينطؽ الح ـ ييصدر
(   - ا م ػػرر   ) المػػادة فػػػى إليهػػا المشػػار الع يػػا اإلداريػػ  بالمح مػػ  المخلصػػ  الػػدائرة أمػػػاـ فيػػػ 
 بجسػلةال  اللأديبيػ  الػدعيى يلنةضػى . الح ػـ صػدير لػاري  مػف ييمػا سػليف خػالؿ الةػانيف ه ا مف

 المدنيػػػ  أي الجنائيػػػ  الدعػػػػيى ع ػػػػى اللأديبيػػػ  ل دعػػػػيى لػػػأثير يال المعػػػا  إلػػػى بجحاللػػػ  أي العضػػػي
 .  الها الياقع  عػف الناشػئ 
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 مػػف يشػػ ؿ لأديػػب مج ػػ  درجػػالهـ بجميػػع اإلداريػػ  النيابػػ  أعضػػاء بلأديػػب يخػػل : (04)المااادة 
 أي أحدهػػػـ غيػػاب يعنػػد.  النػػياب مػػف سػػل  أقػػدـ يعضػػيي  رئيسػػا مح ػػ  يحػػؿ مػػف أي الهيئػػ  رئػػي 
 . األيؿ العاميف الي الء أي النياب مػف فاألقدـ األقدـ مح   يحؿ لديػ  مانع يجػيد

 ، الصػالحي  دعػيى أي اللأديبيػ  الػدعيى إقامػ  ط ػب مػػف اللأديػب مج ػ  فػى يج ػ  أف يجير يال
   . المعريض اللةرير بجعداد أي ، رأى بجبداء أي فح  أي ، لحةيؽ بججػراء أيهما فى شارؾ أي

 لعضػي لنبيهػا ييجػ  أف اإلداريػ  النيابػ  هيئػ  رئػي  ي العػدؿ يريػر مػف ل ػؿ :(مكارر-04)الماادة 
  لابػ  أي شػفاه  اللنبي  يي يف،  أقيال  سماع بعد يظيفل  مةلضيات أي بياجبال  يخؿ ال ى النياب 

 إلػػى بػػ  إخطػػار  لػػاري  مػػف أسػػبيع خػػالؿ إليػػ  الصػػادر ال لػػابى اللنبيػػ  ع ػػى يعلػػرض أف يل عضػػي
    .اإلداري  ل نياب  األع ى المج  

 بعػد أعضػائ  أحػد لػ لؾ ينػدب أف إلػى ل لنبي  محال  انت اللى الياقع  عف لحةيؽ إجراء يل مج  
 ييب ػ .  ي ػف لـ  أف يعلبر  أف أي اللنبي  يؤيد أف يل ،  اللنبي  إلي  يج  ال ى العضي أقياؿ سماع
 اللنبيػػ  صػػيريرة بعػػد إسػػلمرت أي المخالفػػ  ل ػػررت إ ا األحػػياؿ جميػػع يفػػى .العػػدؿ يريػػر إلػػى قػػرار 
 . اللأديبي  الدعيى رفعت نهائيا

 فػػى بالفصػػؿ غيرهػػا ديف الع يػػا اإلداريػػ  المح مػػ  ديائػػر إحػػدى لخػػل  :(1-مكاارر-04)المااادة 
 شػػأف بػػأى الملع ةػػ  النهائيػػ  اإلداريػػ  الةػػرارات بجلغػػاء اإلداريػػ  النيابػػ  أعضػػاء يةػػدمها اللػػى الط بػػات

 فػػى خطػػأ أي ال ػػيائح ي الةػػيانيف مخالفػػ  أي الشػػ ؿ فػػى عيبػػا الط ػػب مبنػػى  ػػاف ملػػى شػػئينهـ مػػف
 بالفصػؿ غيرهػا ديف المػ  يرة الػدائرة لخػل   مػا . السػ ط  إسػلعماؿ إسػاءة أي لأيي ها أي لطبيةها

 .الةرارات ل ؾ عف اللعييض ط بات فى

 الم افػػػ ت ي يالمعاشػػػات بالمرلبػػػات الخاصػػػ  المنارعػػػات فػػػى بالفصػػػؿ غيرهػػػا ديف أيضػػػا يلخػػػل 
 9 .الط بات ه   ع ى رسيـ لحصؿ يال ليرثلهـ أي اإلداري  النياب  ألعضاء المسلحة 

 :(0-مكرر-04)المادة 
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 إحلياطيػا حبسػ  أي اإلداريػ  النيابػ  عضػي ع ى الةبض بالجريم  الل ب  حاالت غير فى يجير ال
 ع ػػى الحصػػيؿ بعػػد إال ع يػػ  الجنائيػػ  الػػدعيى رفػػع أي اللحةيػػؽ إجػػراءات مػػف إجػػراء أى إلخػػا  أي
 النيابػػػ  عضػػػي ع ػػػى الةػػػبض عنػػػد يجػػػب الل ػػػب  حالػػػ  يفػػػى.  المخػػػل  العػػػاـ المحػػػامى مػػػف إ ف

 ي لػؾ،   فالػ  بغيػر أي ب فالػ  اإلفػراج أي حبسػ  ليةرر المخل  العاـ المحامى يخطر أف اإلداري 
 .العام  النياب  أعضاء أحد ألجرائ  يندب لحةيؽ بعد

 النيابػػػ  أعضػػػاء أحػػػد ع ػػػى الةػػػبض أي اللحةيػػػؽ إجػػػراء عنػػػد اإلداريػػػ  النيابػػػ  هيئػػػ  رئػػػي  ييخطػػػر
 أمػا ف فػى ل حريػ  المةيػدة األخػرى العةيبػات ي الحػب  لنفيػ  ييجػرى . إحلياطيػا حبس  أي اإلداري 
   .اآلخريف السجناء لحب  المخصص  األما ف عف مسلة  

 

 والكتابية اإلدارية الوظائف فى :الثانى الفصل

  (:01)المادة 

 فػج ا.  يالعمػاؿ يالمسػلخدميف يال لػابييف اإلداريػيف المػيظفيف مػف  ػاؼ عػدد اإلداري  بالنياب  ي حؽ
 الدرجػ  فى ال لابى ال ادر فى يعيف فأن  الشرط  أي المس ح  الةيات أفراد مف هؤالء مف أحد عيف
  المجميع ه ا إلي  ييصرؼ يبدالت أساسى مرلب مف يلةاضا  ما مجميع مربيطها فى يدخؿ اللى
 حاللػ  سػييت - ل يهػا اللػى الدرج  مربيط بداي  ي درج  مربيط نهاي  مع المجميع ه ا لعادؿ فج ا

 اللػى الدرجػ  مربػيط بدايػ  مرلب  ب يغ لاري  مف فيها أقدميل  لحسب ي األع ى الدرج  فى بيضع 
   .فيها عيف

 نظػاـ قػانيف فػى ع يهػا المنصػي  الػيرير سػ ط  اإلداريػ  النياب  هيئ  لرئي  ي يف(: 00)المادة 
 بالنسػب  اإلداريػ  النيابػ  لي الء يي يف . يال لابييف اإلدارييف الميظفيف إلى بالنسب  الديل  ميظفى

 .اليرارة ي يؿ س ط  يالعماؿ المسلخدميف إلى
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 ووقتية عامة أحكام :الخامس الباب

 الػيرارة فػى دراسػات أي لحةيةػات بػججراء اإلداريػ  النيابػ  ي  ػؼ أف الجمهيري  لرئي (: 05)المادة 
 لةريػػػرا اإلداريػػػ  النيابػػػ  يلةػػػدـ يرارلػػػ  إلػػػى بالنسػػػب  الحػػػؽ هػػػ ا يريػػػر يل ػػػؿ،  أ ثػػػر أي مصػػػ ح  أي

 .الدراس  أي اللحةيؽ طالب  الجه  إلى بالنليج 

 لةريػػرا الجمهيريػػ  رئػػي  إلػػى عػػاـ  ػػؿ نهايػػ  فػػى اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  رئػػي  يةػػدـ(: 00)المااادة 
 .يمةلرحال  مالحظال  ملضمنا اإلداري  النياب  أعماؿ عف شامال

 قسػػمى فػػى العمػػؿ ع يهػػا يسػػير اللػػى الةياعػػد اإلداريػػ  ل نيابػػ  الداخ يػػ  الالئحػػ  لبػػيف (:09)المااادة 
 ي الػػػػيرارات ي اإلداريػػػػ  النيابػػػػ  بػػػػيف االلصػػػػاؿ يطريةػػػػ  بينهمػػػػا اللعػػػػايف ي يفيػػػػ  ياللحةيػػػػؽ الرقابػػػػ 

 (9 9  لسن     رقـ الةانيف مف الرابع  بالمادة ألغيت الثاني  الفةرة. )المخل ف  المصالح

 يلػػأديبهـ معهػػـ اللحةيػػؽ يػػنظـ الػػ يف المػػيظفيف ع ػػى الةػػانيف هػػ ا أح ػػاـ لسػػرى ال :(06)المااادة 
 .خاص  قيانيف

 بمةلضػػى أصػػبحت ياللػػى اللأديػػب مجػػال  أمػػاـ المنظػػيرة اللأديبيػػ  الػػدعايى جميػػع: (01)المااادة 
 المح مػػ  إلػػى ع يهػػا هػػى اللػػى بالحالػػ  لحػػاؿ اللأديبيػػ  المحػػا ـ إخلصػػا  مػػف الةػػانيف هػػ ا أح ػػاـ

 .اإلحال  بةرار الشأف  يي ييخطر ،المخلص  اللأديبي 

 بهػ ا العمػؿ قبػؿ أمامػ  إسػلؤنفت اللػى الةضػايا فػى بالفصػؿ مخلصػا العػالى اللأديػب مج   ييظؿ
 .الةانيف

 ميافةػ  يبعػد العػدؿ يريػر إقلػراح ع ػى بناء الجمهيري  رئي  مف بةرار يجير :(مكرر-01)المادة 
 بغيػػػر قضػػػائي  غيػػػر يظيفػػػ  إلػػػى نة ػػػ  أي النيابػػػ  معػػػايف فصػػػؿ اإلداريػػػ  ل نيابػػػ  األع ػػػى المج ػػػ 
   .اللأديبى الطريؽ

 رئػػي  مػػف قػػرار الةػػانيف بهػػ ا العمػػؿ لػػاري  مػػف ييمػػا عشػػر خمسػػ  خػػالؿ يصػػدر :(01)المااادة 
 طبةػػا اإلداريػػ  النيابػػ  أعضػػاء لعيػػيف بجعػػادة اإلداريػػ  النيابػػ  هيئػػ  رئػػي  رأى أخػػ  بعػػد الجمهيريػػ 

                                                           
11
 .111 لسنة  19بالقانون رقم  وقدأضيفت، 191 لسنة  1 المادة مستبدلة بالقانون رقم  



 هػػػ ا مػػػف    المػػػادة بأح ػػػاـ لةييػػػد ديف األعضػػػاء هػػػؤالء لعيػػػيف يػػػلـ أف ييجػػػير ،الجديػػػد ل نظػػػاـ
 .الةانيف

 الحاليػػ  يمرلبػػالهـ بػدرجالهـ فيحلفظػػيف السػػابة  الفةػرة فػػى إليػ  المشػػار الةػػرار يشػم هـ ال الػػ يف أمػا
 فػػى بلعييػػنهـ الجمهيريػػ  رئػػي  مػػف قػػرار خاللهػػا يصػػدر أشػػهر سػػل  أقصػػاها لمػػدة شخصػػي  بصػػف 

 درجػػات عػػف الدرجػػ  حيػػث مػػف لةػػؿ ال فنيػػ  أـ إداريػػ   انػػت سػػياء ليظػػائفهـ مماث ػػ  عامػػ  يظػػائؼ
 .المخلص  الجهات مع االلفاؽ بعد ي لؾ الحالي  يظائفهـ

 يخالؼ ح ـ  ؿ يي غى اإلداري  النياب  بجنشاء   9  لسن      رقـ الةانيف ي غى :(05)المادة 
 .الملةدم  األح اـ

 . الرسمي  الجريدة فى ينشر ي المصرى االق يـ فى الةانيف به ا يعمؿ (:94)المادة 

 (.   9  سن  أغسط    )       سن  المحـر    فى الجمهيري  برياس  صدر

  الناصر عبد جماؿ

  



 (1)ممحق 

 المرتب الدرجة الوظيفة
 اإلداري  النياب  عاـ مدير
  اإلداري  النياب  عاـ ي يؿ

 
 مملارة فئ  إداري  نياب  رئي 

 
 إداري  نياب  رئي 

 
 درجػػػػػػػػ  إداريػػػػػػػػ  نيابػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػالء
 مملارة

 
 إداري  نياب  ي الء

 
 إداري  نياب  مساعدي

 -
  عاـ مدير بدرج 

 
 النيابػػػػػػػ  رجػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػا يييضػػػػػػع
 الػػػػػػػػػػػػ يف الحػػػػػػػػػػػػالييف اإلداريػػػػػػػػػػػػ 
 . األيلى بالدرج 

 النيابػػػػػػػ  رجػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػا يييضػػػػػػع
 الػػػػػػػػػػػػ يف الحػػػػػػػػػػػػالييف اإلداريػػػػػػػػػػػػ 
 . الثاني  بالدرج 

 النيابػػػػػػػ  رجػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػا يييضػػػػػػع
 الػػػػػػػػػػػػ يف الحػػػػػػػػػػػػالييف اإلداريػػػػػػػػػػػػ 
 . الثالث  بالدرج 

 النيابػػػػػػػ  رجػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػا يييضػػػػػػع
 الػػػػػػػػػػػػ يف الحػػػػػػػػػػػػالييف اإلداريػػػػػػػػػػػػ 
 . يالخامس  الرابع  بالدرجليف
 النيابػػػػػػػ  رجػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػا يييضػػػػػػع
 الػػػػػػػػػػػػ يف الحػػػػػػػػػػػػالييف اإلداريػػػػػػػػػػػػ 
 السادس  بالدرج 

 جني      
 بعػالية جني       –     
 . سنليف  ؿ جني     

 بعػالية جني       –     
 . سنليف  ؿ جنيها   
 
 
 
 
 
 
 

 بعػػػالية جنيهػػػا      –    
 . سنليف  ؿ جنيها   
 

 بعػػػػػػػالية جنيهػػػػػػػا     –    
 . سنليف  ؿ جنيها   
 
 

 بعػػػػػػػالية جنيهػػػػػػػا     –    
 . سنليف  ؿ جنيها   

 إلػى لراد السن  فى جنيها    
 ثػػػػػػـ سػػػػػػنليف بعػػػػػػد جنيهػػػػػػا    

    قػػػػػػػػػدرها عػػػػػػػػػالية يمنحػػػػػػػػػيف
 يصػؿ أف إلى سنليف  ؿ جنيها
 . سنييا جنيها     المرلب

 .النياب  رجاؿ شأف فى المةررة الةياعد جميع يالمعاشات المرلبات بنظاـ يلع ؽ فيما يلسرى


