
 بشأن 2:93لسنة  56قانون رقم 
 تنظيم السمك الدبموماسي والقنصمي

 باسم الشعب

 رئيس الجميورية

 :قرر مجمس الشعب القانون ااَلتي نصو، وقد أصدرناه

 اعدادىا وأسموب لمدولة العامة الموازنة ىيكل فى :األول الباب

 فيمػا نتسػر ;  نالقوصػم  الدبمنماسػ  السػمؾ شػأف فػ  المرافػؽ القػاونف بأحكاـ يعمؿ  (:2)المادة 
 قػاونف باصػدار 8978 لسػوه 47 رقػـ القػاونف احكاـ المرافؽ القاونف ف  خاص وص بشأوه يرد لـ

  . الدنلة ف  العامميف وظاـ

 نزيػػػر نيخػػػنؿ التجػػػار  التمثيػػػؿ سػػػمؾ اعضػػػا  عمػػػ  المرافػػػؽ القػػػاونف احكػػػاـ تسػػػر  (:3)الماااادة 
 السػػػػمؾ العضػػػػا  بالوسػػػػبة الخارجيػػػػة لػػػػنزير المخنلػػػػه ناالختصاصػػػػات السػػػػمطات جميػػػػ  االقتصػػػػاد
 نترقيػػة تعيػػيف فػػ  الوظػػر تتػػنل  التػػ  المجػػالس بتشػػكيؿ الخاصػػه القػػرارات يصػػدر كمػػا,  التجػػار 
 .التجار  السمؾ اعضا  نتأديب

 البوػد فػ  عميػه الموصػنص الزنجػه أن الػزنج نالػد  بجوسػيه الخاص الشرط يسر  ال: (4)المادة 
 اعضػا  زناج حػاالت عمػ  المرافػؽ القػاونف مػف 79 المػادة مػف االنل  نالفقرة( 5) المادة مف( 2)

  8954 لسوه 866 رقـ القاونف الحكاـ طبقا صحيحه تمت الت  نالقوصم  الدبمنماس  السمؾ

 الدبمنماسػػػ  السػػػمكيف وظػػػاـ قػػػاونف باصػػػدار 8954 لسػػػوه 866 رقػػػـ القػػػاونف يمغػػػ : (5)الماااادة 
 يمغػػ  كمػا التجػار  التمثيػػؿ سػمؾ فػ  العػػامميف شػأف فػ  8975 لسػػوه 55 رقػـ نالقػاونف نالقوصػم 

 5القاونف هذا"  احكاـ"  يخالؼ حكـ كؿ

 احكػػػاـ مػػ  يتعػػارض ال فيمػػػا,  القػػاونويف لهػػذيف توفيػػػذا الصػػادر  بػػالمنا   العمػػػؿ يسػػتمر ذلػػؾ نمػػ 
  5 التوفيذية ال حته صدنر حيف ال  نذلؾ,  المرافؽ القاونف



 المجمنعػػات مػ  تتفػؽ أبػناب إلػ  نمناردهػا لمدنلػػة العامػة المنازوػة اسػتخدامات تبػنب (:6)لماادة ا
 األبػػناب هػػذ  نتػػنزع المجمنعػػات هػػذ  نفػػرنع نأوػػناع لبوػػند نفقػػا , االقتصػػاد  لمتصػػويؼ الر يسػػية

 . نالنحدات لمجهات اإلدار  لمتصويؼ نفقا نتقسيماتها نالمجمنعات

 . األبناب مف باب لكؿ الفرعية التقسيمات لمقاونف التوفيذية الال حة نتحدد

 القانون ىذا احكام تطبيق فى عامة أحكام :األول الباب

  : يقصد : (2)المادة 

 . الخارجية نزارة: بالنزارة -

 . نالقوصم  الدبمنماس  السمؾ مجمس : بالمجمس -

 . نالقوصم  الدبمنماس  السمؾ : بالسمؾ -

 القاونف لهذا المرافؽ الجدنؿ ف  عميه الموصنص االساسي المرتب :بالمرتب -

 المرتػػب مػػ  تسػػتحؽ اخػػر  مبػػال  نايػػه ناالعاوػػات نالتعنيضػػات البػػدالت : االضػػافيه بالرناتػػب -
 . دنرية بصفة االساس 

 (: 3)المادة 

 اقتػػراح عمػػ  بوػػا  الجمهنريػػه ر ػػيس مػػف بقػػرار نتمغػػ  نالقوصػػم  الدبمنماسػػ  التمثيػػؿ بعثػػات توشػػأ
 : البعثات هذ  نتشمؿ الخارجيه نزير

 السفارات - 8

 نغيرهػا المتخصصػه ننكاالتهػا المتحػد  االمػـ لػد  العربيػه مصػر لجمهنريػه الدا مػه البعثات - 2
 .ناالقميميه الدنليه الموظمات مف

 .العامه القوصميات - 3

 .القوصميات -4



 : تىاالَ  الوجو عمى السمك اعضاء وظائف تكون(: 4)المادة 

 .الممتاز  الف ه مف سفير -8

 .سفير بدرجه عاـ قوصؿ/  مفنض العاد  فنؽ سفير -2

 .عاـ قوصؿ/  مفنض نزير العاد  فنؽ مودنب - 3

 .االنل  الدرجه مف قوصؿ/  مستشار - 4

 .الثاويه الدرجه مف قوصؿ/  انؿ سكرتير - 5

 .مساعد قوصؿ/  ثاف سكرتير - 6

 .قوصؿ وا ب/  ثالث سكرتير - 7

 .ممحؽ - 8

 بوػا  الجمهنريػة ر ػيس مػف بقػرار الخارجية نزارة ف  لمخدمة التوظيمية الال حة تصدر (:5)المادة 
 .السمؾ مجمس رأ  اخذ بعد الخارجية نزير اقتراح عم 

 

 السمؾ أعضا  ش نف ف  :الثانى الباب

 األقدمية نتحديد التعييف ف  :األول الفصل

 : السمؾ نظا ؼ أحد  ف  يعيف فيمف يشترط(: 6)المادة 

 . الكاممة المدوية باألهمية متمتعا يكنف ناف مصرييف أبنيف نمف الجوسية مصر  يكنف أف -8

 غيػػر كالهمػػا أن أحػػدهما أبػػنيف مػػف هػػـ ممػػف أن الجوسػػية مصػػر  غيػػر مػػف متزنجػػا يكػنف اال -2
 مػف االعفػا  الخارجيػة نزيػر اقتػراح عمػ  بوػا  الجمهنريػة ر ػيس مػف بقرار يجنز ذلؾ نم  مصر 

 جوسػية اكتسػب ممػف أن العربيػة الػدنؿ احػد  جوسػيه الػ  توتمػ  ممػف متزنجا كاف اذا الشرط هذا
 . العربية مصر جمهنرية



 . السمعة حسف ن السير  محمند يكنف أف - 3

 . اعتبار  اليه رد قد كاف نلن جواية بعقنبة عميه حكـ قد يكنف اال - 4

 أن بالشػػرؼ مخمػػه جريمػػه فػػ  التأديػػب مجػػالس مػػف أن المحػػاكـ مػػف عميػػه حكػػـ قػػد يكػػنف اال - 5
 . تأديب  بحكـ أن بقرار فصمه سبؽ قد يكنف ناال اعتبار  اليه رد قد كاف نلن االماوه

 عمػػ  أن يعادلػػه مػػا أن المصػػريه الجامعػػات احػػد  مػػف عػػاؿ مؤهػػؿ عمػػ  حاصػػال يكػػنف اف - 6
 . المصرية العسكرية الكميات احد  مف عاؿ مؤهؿ عم  أن معادله اجوبيه شهادة

 فػػ  يعػػيف فػػيمف يشػػترط القػػاونف هػػذا مػػف( 5) المػػادة فػػ  عميػػه وػػص مػػا مراعػػاة مػػ  (:7)المااادة 
 : يم  ما ممحؽ نظيفه

 فػ  ميالديػه سػوه نعشريف سب  عم  تزيد ناال ميالديه سوه نعشريف احد  عف سوه تقؿ اال - 8
 : المسابقه امتحاف لبد  عوه المعمف التاريخ

 5 المختص الطب  المجمس بمعرفه لمنظيفه الصحيه لياقته تثبت اف -2

 .الغرض لهذا النزار  تجريه الذ  المسابقه امتحاف بوجاح يجتاز اف -3

 امتحػػاف فػػ  الوجػػاح ترتيػػب حسػػب ممحػػؽ نظيفػػة فػػ  األقدميػػة نترتيػػب التعيػػيف يكػػنف :(8)المااادة 
 يقػدـ المسابقة امتحاف درجات ف  التسان  نعود الغرض, لهذا الخارجية نزارة تعقد  الذ  المسابقة
 .سوا فاألكبر تخرجا فاألقدـ مؤهال األعم 

 فيه الوجاح نوسبة نمناد  نشرنطه االمتحاف إجرا  نمكاف منعد موه, بقرار الخارجية نزير نيحدد
 قبػػؿ االوتشػػار ناسػػعة الينميػػة الصػػحؼ إحػػد  فػػ  االمتحػػاف هػػذا عػػف نيعمػػف تجريػػه, التػػ  نالمجوػػة
 8.األقؿ عم  ينما بثالثيف إجرا ه منعد

 خاللهػا يمحػؽ العمػؿ, اسػتالمه تػاريخ مػف سػوتيف لمػدة االختبػار تحػت الممحػؽ ينض  (:9)المادة 
 يمحػؽ المػدة بػاق  نف  الدبمنماسية الدراسات بمعهد سوة عم  تزيد نال أشهر ستة عف تقؿ ال لمدة

 التػػ  الصػػالحية نتقػػارير المعهػػد وتػػا   تقػػارير ضػػن  فػػ  صػػالحيته نتتحػػدد البعثػػات, أن بػػاإلدارات
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 االختبػػار فتػرة خػػالؿ صػالحيته عػػدـ يثبػت مػػف خدمػة نتوهػػ  , الفتػرة تمػػؾ أثوػا  عوػػه الػنزارة تعػدها
 2 .السمؾ مجمس تنصيه عم  بوا  الخارجية نزير مف بقرار

 تسػػػبقها التػػػ  النظيفػػػه مػػػف الترقيػػػه بطريػػػؽ السػػػمؾ نظػػػا ؼ بػػػاق  فػػػ  التعيػػػيف يكػػػنف (::)الماااادة 
 .مباشر 

 التعييف يجنز القاونف هذا مف( 5) المادة ف  عميها الموصنص الشرنط مراعاة م : (21)المادة 
 : التال  الوحن عم  السمؾ خارج مف

 .مفنض نزير أن سفير أن الممتاز الف ه مف سفير نظيفه ف  - أنال

 نظػػا ؼ يشػػغمنف ممػػف السػػابقنف المفنضػػنف الػػنزرا  أن السػػفرا  أن الممتػػاز الف ػػه مػػف السػػفرا ( أ)
 5فيها نباقدمياتهـ السابقه نظا فهـ بذات السمؾ ف  تعييوهـ اعاد  نيكنف ,حكنميه

 الػػذيف نالعػػاممنف بالدنلػػة المػػدوييف العػػامميف وظػػاـ لقػػاونف يخضػػعنف ممػػف بالحكنمػػة العػػاممنف( ب)
 .لنظا فهـ المعادله النظا ؼ ف  تعييوهـ نيكنف,  خاصه قناويف تنظيفهـ ش نف توظـ

 : ثالث أن ثاف أن انؿ سكرتير أن مستشار نظيفة ف  - ثاويا

,  حكنميػػه نظػا ؼ يشػغمنف ممػف السػػابقنف نالثنالػث نالثػناو  االنؿ نالسػكرتيرنف المستشػارنف( أ)
 .فيها نباقدمياتهـ السابقة نظا فهـ بذات السمؾ ف  تعييوهـ اعادة نيكنف

 الػػذيف نالعػػاممنف بالدنلػػة المػػدوييف العػػامميف وظػػاـ لقػػاونف يخضػػعنف ممػػف بالحكنمػػة العػػاممنف( ب)
 بشػػرط لنظػػا فهـ المعادلػػة النظػػا ؼ فػػ  تعييػػوهـ يكػػنف ن,  خاصػػه قػػناويف تػػنظيفهـ شػػ نف تػػوظـ

 مػػف بقػػرار االمتحػػاف هػػذا شػػرنط نتحػػدد,  صػػالحيتهـ فيػػه تثبػػت مسػػابقه امتحػػاف بوجػػاح اجتيػػازهـ
 .الخارجية نزير

 غيػػر مػػف التعيػػيف الخارجيػػة نزيػػر اقتػػراح عمػػ  بوػػا  الجمهنريػػة ر ػػيس مػػف بقػػرار يجػػنز ذلػػؾ نمػػ 
 .ذلؾ العامة المصمحة اقتضت مت  المذكنر  النظا ؼ ف  هنال 
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 المادة بحكـ التقيد ندنف , يقدرها الت  العاـ الصال  العتبارات نفقا -يعيف أف الجمهنرية نلر يس
  .بالخارج العربية مصر لجمهنرية سفرا  – القاونف هذا مف( 78)

 3. المالية نالمعاممة المدة التعييف قرار نيحدد

 السػفرا  نظا ؼ عدا ,السمؾ نظا ؼ ف  الخارج مف التعييف وسبة تزيد اف يجنز ال :(22)المادة 
 عػدد يكػف لػـ ناذا كاممػه ماليػه سػوه خػالؿ نظيفػه كػؿ فػ  الخاليػة الػدرجات عػدد مػف%  85 عم 

 .ناحد عضن تعييف جاز بذلؾ يسم  الخاليه الدرجات

 الجمهنريػػه ر ػػيس مػػف بقػػرار القػػاونف هػػذا الحكػػاـ نفقػػا السػػمؾ اعضػػا  تعيػػيف يكػػنف(: 23)المااادة 
 .الخارجيه نزير مف بقرار تعييوهـ فيكنف الممحقيف عدا

 هػذا مػف الثالثػة المػادة مػف الثاويػة الفقػرة فػ  عميهػا الموصنص المستقمة المنازوات إعداد ف  نيتب 
 .االستحقاؽ وظاـ القاونف

 بػاه اقسػـ" االتيػه اليمػيف العمػؿ تسػمـ قبػؿ الخارجيػه نزيػر اماـ السمؾ عضن يحمؼ(: 24)المادة 
 ". نالقناويف الدستنر احتـر ناف نالصدؽ ناالماوه باالخالص نظيفت  اعماؿ اؤد  اف العظيـ

 عمػػ  التعيػػيف قػػرار شػػمؿ فػػاذا فيهػػا التعيػػيف تػػاري  مػػف النظيفػػه فػػ  االقدميػػه تعتبػػر(: 25)المااادة 
 : يم  كما االقدميه اعتبرت عضن مف اكثر

 امتحػػاف فػػ  الوجػػاح ترتيػػب حسػػب المعيوػػيف بػػيف االقدميػػه اعتبػػرت مػػر  النؿ التعيػػيف كػػاف اذا( أ)
 .المسابقه

 فػػ  عميهػػا كػػاف التػػ  االقدميػػه اسػػاس عمػػ  اقدميتػػه اعتبػػرت عضػػن تعيػػيف اعػػادة حالػػة فػػ ( ب)
 .السابقة نظيفته

 .السابقة النظيفه ف  االقدميه اساس عم  االقدميه اعتبرت ,ترقيه متضموا التعييف كاف اذا( ج)

 

 نالقوصم  الدبمنماس  السمؾ مجمس :الثانى الفصل
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 نيشػػكؿ نالقوصػػم  الدبمنماسػػ  السػػمؾ مجمػػس يسػػم  مجمػػس الخارجيػػه بػػنزارة يوشػػأ: (26)المااادة 
 يضػػـ اف عمػػ  السػػمؾ اعضػػا  مػػف االقػػؿ عمػػ  عضػػنا عشػػر احػػد مػػف الخارجيػػه نزيػػر مػػف بقػػرار
 ر اسػه نيتػنل  بالسػمؾ خدمػه العػاـ الديناف ادارات مدير  اقدـ مف االقؿ عم  نثالثه النزارة نكال 

 مف محمه يحؿ غيابه حالة ف  ن سفير أن الممتازة الف ة مف سفير درجة مف النكال  اقدـ المجمس
 بػه عضػنا يكف لـ اذا السمؾ ادار  مدير المجمس سر اماوه نيتنل ,  النكال  مف االقدمية ف  يميه
 السػػر مػػيفأ يحضػر ن ,السػػمؾ ادارة فػ  لػػه التػػال  السػر اماوػػه فػ  محمػػه حػػؿ ناال المػاد  لهػػذ  نفقػا

 ال حتػػػه مشػػػرنع المجمػػػس نيضػػػ  ,المػػػدانالت فػػػ  معػػػدند صػػػنت لػػػه يكػػػنف ال ن المجمػػػس جمسػػػات
  .الخارجيه نزير مف قرار بها نيصدر الداخميه

 : يم  بما المجمس يختص: (27)المادة 

 .السمؾ باعضا  الخاصة القناعد ن المنا   ن القناويف مشرنعات ف  الرأ  ابدا  - 8

 ناالقدميػػػػه بػػػالتعييف الخاصػػػه اعضػػػا ه نشػػػ نف السػػػمؾ بوظػػػاـ المتعمقػػػه المسػػػا ؿ فػػػ  الوظػػػر - 2
 ناوهػػػا  االدا  كفايػػػه نتقػػػارير نالتأديػػػب الخارجيػػػة نزارة نالػػػ  مػػػف نالوػػػدب ناالعػػػارة نالوقػػػؿ نالترقيػػػة
 مػػػف نالسػػػفرا  السػػػفرا  نوقػػػؿ ترقيػػػه عػػػدا فيمػػػا نذلػػػؾ القػػػاونف هػػػذا لوصػػػنص نفقػػػا غيرهػػػا ن الخدمػػػه
 .الممتازة الدرجة

 .عميه عرضها المجمس ر يس أن الخارجية نزير ير  الت  االخر  المنضنعات ف  الوظر - 3

 ر يسػػه يتػػنل  اف عمػػ  اشػػهر ثالثػػه كػػؿ االقػػؿ عمػػ  مػػرة عاديػػة دنرة المجمػػس يعقػػد(: 28)المااادة 
 أن الخارجيػة نزيػر مػف طمب عم  بوا  الحاجه دعت كمما عقد  يجنز كما ,الوعقاد  الدعنة تنجية
 ,سػػػريه مدانالتػػػه نتكػػػنف ,االعضػػػا  اغمبيػػػة بحضػػػنر صػػػحيحا اوعقػػػاد  نيكػػػنف ,االعضػػػا  اغمبيػػػة
 موػه الػذ  الجاوػب يػرج  األصػنات تسػان  نعوػد ,لمحاضػريف المطمقػة باالغمبيػة تنصياته نتصدر
 فيهػػا تنصػػياته تكػػنف ن المجمػػس أعضػػا  ثمثػػ  منافقػػة القرارهػػا تسػػتمـز التػػ  المسػػا ؿ عػػدا الػػر يس
 يعتمػػدها لػػـ فػػاذا العتمادهػػا الخارجيػػه نزيػػر الػػ  المجمػػس تنصػػيات المجمػػس ر ػػيس نيرفػػ  ,مسػػببه
 .وافذ  اعتبرت اليه نصنلها تاريخ مف شهر خالؿ عميها يعترض نلـ النزير



 اعتػراض ف  رايه ليبد  اليه فيعيدها المجمس تنصيات بعض أن كؿ عم  النزير اعترض اذا اما
 دنف المػد  هػذ  اوقضػت فػاذا ,الػنزير بػاعتراض ابالغػه تػاريخ مػف االكثػر عم  شهر خالؿ النزير

 .وها يا النزير رأ  اعتبر رأيه المجمس يبد  اف

 قػرار نيعتبػر يػرا  مػا التخػاذ النزير ال  الشأف هذا ف  تنصياته فيرف  برأيه المجمس تمسؾ اذا اما
  وها يا الحاله هذ  ف  النزير

 

 حتػػ  اقاربػػه احػػد أن المجمػػس اعضػػا  احػػد تخػػص مسػأله المجمػػس عمػػ  عػػرض اذا: (29)المااادة 
 .عميها التصنيت أن مواقشتها حضنر العضن عم  امتو  الرابعة الدرجة

 االدا  كفاية ف  :الثالث الفصل

 يصػدر االدا  كفايػة مسػتن  نتقيػيـ نالصػالحية لمتفتيش جهاز الخارجية بنزارة يوشأ :(:2)المادة 
 بما الجهاز هذا نيختص ,الخارجية نزير مف قرار الختصاصاته مباشرته نكيفيه نتوظيمه بتشكيمه

 : يأت 

 بتقيػػػيـ تتعمػػػؽ بياوػػػات أن تقػػػارير مػػػف اعػػػداد  السػػػمؾ مجمػػػس أن الخارجيػػػة نزيػػػر يػػػر  مػػػا اعػػػداد -
 . العاـ الديناف ادارات أن التمثيميه البعثات مف أ  ف  االدا  كفايه مستن 

 الكفايػػػة تقػػػارير لوظػػػاـ يخضػػػعنف ال ممػػػف السػػػمؾ العضػػػا  بالوسػػػبه االدا  كفايػػػه مسػػػتن  تقيػػػيـ -
 . السونية

 قبػؿ بشػأوها تنصػيات مػف يمػـز مػا التخاذ السمؾ مجمس عم  الجهاز يعدها الت  التقارير نتعرض
 . الخارجية نزير عم  العرض

 التقريػر موهػا يتػألؼ التػ  العواصػر بمراعػاة السػمؾ عضن أدا  كفاية مستن  يقاس :(31)المادة  
 أيػػػة إلػػػ  باإلضػػػافة , الغػػػرض لهػػػذا الػػػنزارة تعػػػدها التػػػ  نالبياوػػػات السػػػجالت ناقػػػ  نمػػػف , السػػػون 

 مػف قػرار نيحػددها األدا  كفايػة مسػتن  قيػاس فػ  بهػا االسترشاد يمكف أخر  بياوات أن معمنمات
 : اآلتية المراتب بإحد  العضن كفاية نتحدد.  الخارجية نزير



 . فأكثر درجة 95     ممتاز     

 . درجة 89 إل  85 مف   جدا جيد     

 . درجة 79 إل  65 مف       جيد     

 . درجة 64 إل  55 مف    متنسط     

 4. درجة 55 مف أقؿ    ضعيؼ     

 

 كفايػػه تقػػارير لوظػػاـ مستشػػار لدرجػػه ممحػػؽ درجػػة مػػف السػػمؾ اعضػػا  يخضػػ ( أ): (32)المااادة 
 مػػف قػػرار بهػػا يصػػدر التػػ  ناالجػػرا ات لمشػػرنط نطبقػػا الومػػاذج عمػػ  التقػػارير هػػذ  نتعػػد,  االدا 
 5 السمؾ مجمس اقتراح عم  بوا  الخارجيه نزير

 االدارات مػدير  أن القوصػم  أن الدبمنماس  التمثيؿ بعثات رؤسا  بمعرفه الكفايه تقارير تعد( ب)
 ينليػػن شػػهر أنؿ مػػف تبػػدأ سػػوة مػػدة عػػف نذلػػؾ اختصاصػػه حػػدند فػػ  كػػؿ العػػاـ بالػػديناف ناالجهػػزة
 السػمؾ مجمػس الػ  عػاـ كؿ مف اكتنبر ن سبتمبر شهر  خالؿ نتقدـ ينويه شهر اخر ف  نتوته 
 مسبب بقرار يعدلها أن يعتمدها اف له الذ 

 

 العامة المنازوة توفيذ ف : الثالث الباب

 خػالؿ موػه يتظمـ اف نله اعتماد  فنر كفايته تقرير مف بصنرة السمؾ عضن يخطر (:33)المادة 
 السفرا  احد بر اسه الخارجيه نزير مف بقرار تشكؿ لجوه ال  التظمـ نيقدـ اخطار  تاريخ مف شهر

 نضػ  فػ  يشػتركنا لػـ ممػف مفػنض نزيػر عػف درجػتهـ تقػؿ ال السػمؾ اعضػا  مف اربعه نعضنيه
 نيعتبػػر المجوػػه الػػ  تقديمػػه تػػاريخ مػػف ينمػػا سػػتيف خػػالؿ وهػػا   بقػػرار الػػتظمـ فػػ  نيفصػػؿ, التقريػػر
 .فيه البت أن التظمـ ميعاد اوقضا  بعد وها يا التقرير
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 تقػدير شػهادة ممتػاز بمرتبػه كفايتػه تقػدر الػذ  السمؾ عضن خدمه ممؼ ف  ينض  :(34)المادة 
 .المختصة السمطه مف

 بأجػػػازة لػػػه التصػػػري  أن بمهمػػػة تكميفػػػة أن ودبػػػة أن السػػػمؾ عضػػػن اعػػػارة حالػػػه فػػػ  (:35)الماااادة 
 .عوه نضعها السابؽ بالتقارير يعتد,  خاصه

 

 حكمػا كػؼ  بمرتبػه كفايتػه تقدر اشهر سته مف اكثر السمؾ عضن مرض حاله ف  (:36)المادة 
 .حكما ممتاز بمرتبه فتقدر ممتاز بمرتبه السابؽ العاـ ف  كاوت اذا اال

 مػػف ضػػعيؼ بمرتبػػة وهػػا   سػػون  تقريػػر عمػػ  يحصػػؿ الػػذ  السػػمؾ عضػػن يحػػـر (:37)المااادة 
 5.ناحدة سوة لمدة استحقاقها عود ترقيته نتؤجؿ الدنرية, العالنة مقدار وصؼ

 بمرتبػة التػنال  عمػ  ثػاف وهػا   سون  تقرير عم  يحصؿ الذ  السمؾ عضن يحـر: (38)المادة 
 لػػػنزير نيجػػػنز , سػػػوتيف لمػػدة اسػػػتحقاقها عوػػػد ترقيتػػه نتؤجػػػؿ الدنريػػػة, العػػالنة كامػػػؿ مػػػف ضػػعيؼ
 , بالسػمؾ العمػؿ فػ  لالسػتمرار صػالحيته مد  ف  لموظر المجمس عم  أمر  يعرض أف الخارجية
وهػا  صػالحيته بعدـ التنصية أعضا ه ثمث  بأغمبية لممجمس نيجنز  نظيفػة إلػ  وقمػه أن خدمتػه نا 
 .أخر  عامة

ذا  تاريخ مف موتهية خدمته تعتبر,  ضعيؼ بمرتبة التنال  عم  ثالث تقرير عم  العضن حصؿ نا 
 6.المكافأة أن المعاش ف  حقه حفظ م  وها يا التقرير صيرنرة

 

 الترقية ف  :الرابع الفصل

 حػدند فػ  باالختيػار الترقيػه نيجػنز,  باالقدميػه مستشػار نظيفػه حت  الترقيه تكنف(: 39)المادة 
 لمترقيػة المخصػص بػالجز  يبػدأ الحالػة هػذ  نفػ  درجػه كؿ مف الشاغر  النظا ؼ عدد مف%  85

 .باالقدمية
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 تيةاالا  بالمدد لمترقية المرش  قضا  باالقدمية لمترقية يشترط (::3)المادة 

 5 ثالث سكرتير درجه ال  لمترقيه سونات ثالث -

 5 ثاف سكرتير درجه ال  لمترقيه سونات ثالث -

 5 انؿ سكرتير درجه ال  لمترقيه سونات ارب  -

  مستشار درجه ال  لمترقيه سونات ارب  -

 : يم  ما مستشار نظيفة حت  االختيار وسبة حدند ف  لمترقية يشترط :(41)المادة 

 .خدمته مدة طناؿ تأديبية جزا ات أيه عميه نقعت قد لمترقية المرش  يكنف أال - 8

 تقريػػريف نعمػػ  كفايتػػه تقػػارير مػػف تقريػػريف آخػػر فػػ  ممتػػاز مرتبػػة عمػػ  حصػػؿ قػػد يكػػنف أف - 2
 النظػا ؼ مػف أ  فػ  ضػعيؼ مرتبه عم  حصؿ قد يكنف نأال السابقة النظا ؼ ف  المرتبة بذات

 .السابقة

 شػرنط فػ  التسػان  نعوػد الخارجيػة نزارة له تتيحها تدريبية دنرة أمض  قد العضن يكنف اف - 3
 المػػرقيف أقدميػػه نترتػػب موهػػا المرقػػ  النظػػا ؼ فػػ  لالقػػدـ فيهػػا االسػػبقية تكػػنف باالختيػػار الترقيػػة

 .النظا ؼ هذ  ف  باالقدمية لممرقيف تالية تكنف بحيث باالختيار

 اجويػػاز بعػػد إال باالختيػار أن باألقدميػػة مستشػار نظيفػػة إلػػ  الترقيػة تجػػنز ال الحػاالت جميػػ  نفػ 
 نشػرنط الػدنرة مػدة القاونف لهذا التوفيذية الال حة نتحدد , الغرض لهذا النزارة تعقدها تدريبية دنرة

 7.بوجاح اجتيازها عدـ عم  المترتبة األخر  ناآلثار اجتيازها نأنضاع

 : اآلتية الشروط توفر مفوض وزير وظيفة إلى المستشار لترقية يشترط (:42)المادة 

 الكلية خدمته مدة تقل وأال ، األقل على سنوات خمس مستشار وظيفة فى أمضى قد يكون أن -1

 الننداخل بننين مننا السننل  فننى فعليننة خدمننة األقننل علننى سنننوات عشننر منهننا ، سنننة عشننرة تسنن  عننن

 درجنة أو الماجسنتير درجنة على للحصول الممنوحة الدراسية اإلجازة فترة وتحتسب.  والخارج

 الخدمنة مندة فنى - الخارجينة وزير يحددها التى للضوابط وفقا - بالوزارة الخدمة أثناء الدكتوراة

 . للترقية المطلوبة الفعلية
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 كفاينة تقنارير منن األقنل علنى%( 06) فى جدا جيد أو ممتاز مرتبة على حصل قد يكون أن -2

 فنى سننويين تقرينرين عنن المرتبتين بهاتين عليه يحصل ما يقل أال وعلى ، عنه المحررة األداء

 . مستشار وظيفة

 رفن  تن  قند يكنن منال  مستشنار وظيفنة شنلله فتنرة خنلل تندديبى جزاء عليه وق  قد يكون أال -3

 . سنوات أرب  توقيعه على مضت أو الجزاء

 مستشنار وظيفنة شنلله مندة خنلل ضنعي  بمرتبنة أداء كفاينة تقرينر على حصل قد يكون أال -4

 . سنتان التقرير اعتماد على مضت قد يكن مال 

  . لألقد  األولوية تكون الترقية شروط فى التساوى وعند

 الشنرط يسنتو  لن  ممنن مستشنار وظيفنه يشنلل من كل باخطار السل  ادارة تقو (: 43)المادة 

 هناا يسنتو  لن  طالمنا دورينا اخطناره ويعاد بحالته السابقه الماده من الثانى البند فى اليه المشار

 .الشرط

 أدا  مسػػػتن  لكفايػػػة تبعػػػا االختيػػػار أسػػػاس عمػػػ  سػػػفير نظيفػػػة إلػػػ  الترقيػػػة تكػػػنف  (:44)الماااادة 
 عميػه الموصنص الجهاز يضعه الذ  لمتقييـ ننفقا , النظيفية حياته طناؿ لمترقية المرش  نسمنؾ

 9. المجمس نيعتمد  القاونف هذا مف( 89) المادة ف 

 فػػ  األدا  فػػ  التميػػز أسػػاس عمػػ  باالختيػػار الممتػػازة الف ػػة مػػف سػػفير نظيفػػة إلػػ  الترقيػػة نتكػػنف
  .القاونف لهذا التوفيذية الال حة تحددها الت  لممعايير ننفقا موها المرق  النظيفة

 بدايػػه السػػمؾ عضػػن نيسػػتحؽ,  بهػػا القػػرار صػػدنر تػػاريخ مػػف وافػػذ  الترقيػػه تعتبػػر: (45)المااادة 
 .التاريخ هذا مف اعتبارا اكبر ايهما عالناتها مف عالنة ان اليها المرق  لمنظيفه المقرر االجر

 

 مرتب بدنف ناالجازات ناالعارة نالودب الوقؿ ف  :الخامس الفصل

 بالخػارج البعثػات فػ  لمعمػؿ نالقوصػميه الدبمنماسػيه البعثػات رؤسػا  نوقؿ تعييف يتـ: (46)المادة 
 وقػؿ نيػتـ,  الخارجيػه نزيػر مػف ترشػي  عمػ  بوػا  الجمهنريػه ر يس مف بقرار العاـ الديناف ال  ان

 .المجمس عم  العرض بعد الخارجيه نزير مف بقرار السمؾ اعضا  باق 
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 سػونات اربػ  عمػ  الخػارج فػ  نالقوصػميه الدبمنماسػيه البعثات رنسا  خدمه مد  تزيد فأ يجنز نال
 وقمهػـ عوػد خامسػه سػوه مػدها نيجػنز,  ذلؾ غير العمؿ صال  اقتض  اذا اال مر  كؿ ف  متصمه

 تقػؿ اال الدبمنماسػيه البعثػات رنسػا  ترشػي  عود نيجب . الفتر  تمؾ خالؿ ألخر  بعثه ر اسه مف
 .سوتيف عف المعاش سف لبمنغهـ المتبقيه المد 

 

 أعضػػا  بقيػػة تػػوقالت تػػتـ القػػاونف هػػذا مػػف( 35) المػػادة بحكػػـ اإلخػػالؿ عػػدـ مػػ : (47)المااادة 
 الخػارج فػ  العضػن خدمػة مدة التزيد بحيث الخارج ف  التمثيمية نالبعثات العاـ الديناف بيف السمؾ
 مػدها نيجػنز العػاـ, الػديناف إلػ  بعػدها الوقػؿ يجػر  , الناحػدة المػرة فػ  متصػمة سونات أرب  عم 
 .الفترة تمؾ خالؿ أخر  إل  بعثة مف وقمهـ عود خامسة سوة

 قبػػؿ , أخػػر  إلػػ  بعثػػه مػػف أن العػػاـ الػػديناف إلػػ  السػػمؾ عضػػن وقػػؿ يجػػنز األحػػناؿ جميػػ  نفػػ 
 .العمؿ صال  ذلؾ اقتض  إذا بالخارج عممه مدة اوقضا 

 العػػػاميف القواصػػػؿ أحػػػد أن التمثيميػػػة بالبعثػػػات المفنضػػػيف الػػػنزرا  أحػػػد تعيػػػيف حالػػػة فػػػ  نيراعػػػ 
 85.سوتيف عف إليها الموقنؿ البعثة ر اسة ف  خدمته مدة تقؿ أال لبعثة ر يسا الخارج ف  العامميف

 الممحقػػه الفويػػه نالمكاتػػب نالقوصػػميه الدبمنماسػػيه البعثػػات ناعضػػا  لرؤسػػا  يصػػرؼ: (48)المااادة 
 اشػهر ثالثػه مػد  عػف اضافيه نرناتب مرتب مف فعال العضن يتقاضا  كاف ما يعادؿ تعنيض بها

 تحػددها التػ  نالقناعػد لمشػرنط ننفقا الخارجيه نزير يقررها الت  المفاج   الوقؿ حاالت ف  نذلؾ
 .الخارجيه بنزار  لمخدمه التوظيميه الال حه

 يقترحػه مػا عمػ  بوػا  الخارجيػه نزيػر مف بقرار الصعبه المعيشه ذات تحددالمواطؽ: (49)المادة 
 فػػػ  يجػػػنز اوػػػه عمػػػ  , اعػػػناـ ثػػػالث ان عػػػاميف الموػػػاطؽ هػػػذ  فػػػ  العمػػػؿ مػػػد  نتكػػػنف,  المجمػػػس
 مػد  تتجػانز ال بحيػث اخػر  لفتػرات مػدها العضن نمنافقه ,العامه نلممصمحه االستثوا يه الحاالت
 .سونات ارب  بالخارج المتصمه الخدمه
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 وقػػؿ العػػاـ الصػػال  يقتضػػيها التػػ  االحػػناؿ نفػػ  الجمهنريػػة ر ػػيس مػػف بقػػرار يجػػنز: (:4)المااادة 
 الحكػػػـ نحػػػدات أن لمدنلػػػة االدار  الجهػػػاز فػػػ  لنظيفتػػػة معادلػػػة اخػػػر  نظيفػػػه الػػػ  السػػػمؾ عضػػػن
 .العاـ لمقطاع التابعة االقتصادية النحدات أن العامة الهي ات أن المحم 

 بقػػرار ابالغػػه تػػاريخ مػػف ينمػػا عشػػر خمسػػه خػػالؿ يطمػػب اف الحالػػه هػػذ  فػػ  السػػمؾ لعضػػن يكػػنف
 فػػ  اشػػتراكه نمػػد  االخيػػر مرتبػػه اسػػاس عمػػ  معاشػػه يسػػن  اف عمػػ  المعػػاش الػػ  احالتػػه الوقػػؿ

 اف بشػرط نذلػؾ اقػؿ ايهمػا التقاعػد سػف لبمنغػه الباقيػه المػد  ان سونات خمس اليها مضافا التأميف
 سػػونات خمػس المػذكنر  المػد  مػف يكػػنف ناف المعػاش فػ  حقػا تكسػبه التػػ  المػد  امضػ  قػد يكػنف
 .نالقوصم  الدبمنماس  السمؾ ف  فعميه خدمه

 ارتكابػه بسػبب الوقػؿ كػاف اذا السػابقه الفقػر  حكػـ مػف نالقوصػم  الدبمنماسػ  السػمؾ عضن يفيد نال
 .حقه ف  ثبتت اخطا  أن مخالفات

 ان بهي ػه لمعمػؿ السػمؾ اعضػا  اعػار  ان وػدب عمػ  المنافقػه الخارجيػه لػنزير يجنز: (51)المادة 
 ان االجوبيػػػػه الهي ػػػػات ان الحكنمػػػػات باحػػػػد  لمعمػػػػؿ اعػػػػارتهـ يجػػػػنز كمػػػػا مصػػػػريه حكنميػػػػه جهػػػػه

 ان الوػػدب تجديػد نيجػنز ,بهػا الصػادر القػرار فػػ  نمػدتها االعػار  ان الوػدب شػرنط نتحػدد ,الدنليػه
 الموتػدب النظيفػه فػ  العمػؿ يكػنف اال نيتعػيف االعػار  عمػ  كتابػه العضن منافقه نيشترط ,االعار 

 يتسػػمـ الخػػارج فػػ  االعػػار  مػػد  اوتهػػا  نعوػػد ,السػػمؾ اعمػػاؿ طبيعػػه مػػ  متعارضػػا اليهػػا المعػػار ان
 .العاـ الديناف ال  بالوقؿ الخاصه القناعد ذات عميه نتطبؽ ,العاـ بالديناف عممه العضن

 نالقوصػػػم  الدبمنماسػػػ  التمثيػػػؿ بعثػػػات اعضػػػا  يوػػػدب اف الخارجيػػػه لػػػنزير يجػػػنز (:52)الماااادة 
 الػػنزار  عػػاـ بػػديناف المعيوػػيف السػػمؾ اعضػػا  يوػػدب اف لػػه يجػػنز كمػػا بػػالنزار  العػػاـ بالػػديناف لمعمػػؿ
 عمػػ  الناحػػد  المػػر  فػػ  الوػػدب مػػد  تزيػػد اال عمػػ  نالقوصػػم  الدبمنماسػػ  التمثيػػؿ بعثػػات فػػ  لمعمػؿ
 .اشهر سته عم  المتصمه التجديد ن الودب مدد مجمنع يزيد اال بشرط لمتجديد قابمه اشهر ثالثه

 يبػػديها التػ  لالسػباب مرتػػب بػدنف اجػاز  السػػمؾ عضػن مػو  الخارجيػه لػػنزير يجػنز(: 53)الماادة 
 .الدبمنماسيه السفر جنازات ناستعماؿ مو  قناعد النزير يحدد الحاله هذ  نف  النزير نيقدرها

 لمرافقػه مرتػب بػدنف اجػاز  - السػمؾ عضن طمب عم  بوا  - الخارجيه نزير يمو (: 54)المادة 
 : االت  النجه عم  لمخارج بالسفر الحدهما رخص اذا الزنجه أن الزنج



 االخػػر لمرافقػػه مرتػػب بػػدنف اجػػاز  موهمػػا أ  يمػػو  السػػمؾ فػػ  يعمػػؿ الػػزنجيف مػػف كػػؿ كػػاف اذا( أ)
 العػند  عوػد موهمػا كػؿ عمػ  نيطبػؽ متصػمه بصػفه الخػارج فػ  بقاؤهمػا ذلػؾ عمػ  يترتػب اال عم 
 .لمخارج الديناف مف الوقؿ قناعد

 أن الػزنج لمرافقه مرتب بدنف اجاز  عم  السمؾ عضن يحصؿ اف يجنز الحاله هذ  غير ف ( ب)
 لمقناعػد عندتػه عوػد يخضػ  اف عمػ  العػاـ القطػاع أن الحكنمػه ف  العامميف مف كاف مت  الزنجه
 .الخارج مف العا ديف االعضا  عم  المطبقه

 

 االضافية الرناتب ن العالنات ن المرتبات ف  :السادس الفصل

 فػػ  مػػوهـ يعمػػؿ لمػػف االصػػم  التمثيػػؿ بػػدؿ نف ػػات السػػمؾ اعضػػا  مرتبػػات تحػػدد(: 55)المااادة 
 مرتبػػات تحػػدد ن ,بػػه الممحقػػه نالقناعػػد القػػاونف لهػػذا المرافػػؽ( 8) رقػػـ لمجػػدنؿ نفقػػا العػػاـ الػػديناف
 نفقػا العػاـ الػديناف فػ  مػوهـ يعمػؿ لمف االصم  التمثيؿ بدؿ نف ات التجار  التمثيؿ سمؾ اعضا 
 .به الممحقه نالقناعد القاونف لهذا المرافؽ( 2) رقـ لمجدنؿ

 لشػػػػاغم  المقػػػػرر التمثيػػػػؿ بػػػػدؿ نبػػػػيف بيوػػػػه الجمػػػػ  اليجػػػػنز ن لمضػػػػرا ب التمثيػػػػؿ بػػػػدؿ يخضػػػػ  نال
 .بالدنله المدوييف العامميف مف العميا النظا ؼ

%  855 بوسػػبه الخػػارج فػػ  بالبعثػػات السػػمؾ العضػػا  االصػػم  التمثيػػؿ بػػدؿ يمػػو  (:56)المااادة 
 المفػنض الػنزير العػاد  فػنؽ لمموػدنب االصم  التمثيؿ بدؿ نيكنف لمنظيفه المال  الربط بدايه مف

 .العاد  فنؽ لمسفير المقرر االصم  التمثيؿ لبدؿ معادال دبمنماسيه لبعثه سفير بمقب يعيف الذ 

 المفنضػػيف الػػنزرا  العػػاد  فػػنؽ الموػػدنبيف مػػف القوصػػميه أن الدبمنماسػػيه البعثػػات لرؤسػػا  يحػػتفظ ن
 تمثيؿ بدؿ القاونف هذا صدنر تاريخ ف  يتقاضنف الذيف العاد  فنؽ نالسفرا  سفير بمقب المعيويف
 التػػ  بالزيػػادة الجمهنريػػة ر ػػيس مػػف قػػرارات بمنجػػب لمنظيفػػه المػػال  الػػربط بدايػػه عمػػ  يزيػػد اصػػم 

 العػادة فنؽ لمسفير المقر االصم  التمثيؿ بدؿ زيادة الجمهنيه ر يس مف بقرار نيجنز ,يتقاضنوها
 المػػال  الػػربط ضػػعؼ يجػػانز ال بحيػػث سػػفير بمقػب المعػػيف المفػػنض الػػنزير العػػادة فػػنؽ نلمموػدنب



 الزيػادة تمػؾ بتقريػر العامػة المصػمحة تقضػ  التػ  الػدنؿ فػ  نذلػؾ الممتازة الف ة مف سفير لنظيفه
 .فيها

 

 السػػمؾ اعضػػا  غيػػر مػػف الخػػارج فػػ  بالبعثػػات لمعػػامميف اصػػم  اغتػػراب بػػدؿ يمػػو  :(57)المااادة 
 .لمنظيفه المال  الربط بدايه مف%  855 بوسبه

 بػػػدؿ يمػػػو  كمػػػا ,الخػػػارج فػػػ  بالبعثػػػات السػػػمؾ العضػػػا  اضػػػاف  تمثيػػػؿ بػػػدؿ يمػػػو (: 47)المػػػادة 
 المعيشػه مسػتن  مػ  يتواسػب بمػا السػمؾ اعضػا  غيػر مػف البعثػات بتمؾ لمعامميف اضاف  اغتراب

 .الخارجية نزار  عميها تحصؿ الت  الرسميه لمبياوات نفقا اليالد ف 

 بر اسػػه تشػػكؿ لجوػػه را  اخػػذ بعػػد الخارجيػػه نزيػػر مػػف قػػرار البمػػديف هػػذيف ف ػػات بتحديػػد يصػػدر ن
 نالجهػػاز ناالقتصػػاد نالماليػػه الخارجيػػه نزارات مػػف كػػؿ عػػف ممثػػؿ نعضػػنيه الخارجيػػه نزار  نكيػػؿ

 هػذ  وسػب تعػديؿ فػ  لموظػر االقػؿ عمػ  اشػهر سته كؿ مر  المجوه نتعقد ناالدار  لمتوظيـ المركز 
 بالخػارج بعثاتهػا مػف اليهػا يػرد ما ضن  ف  الخارجيه نزارة ترا  ما عم  بوا  وقصا ان زياد  الف ات
 .بياوات مف ذلؾ نغير المفتشييف تقارير ضن  نف 

 تاليػػه اشػػهر ثالثػػه نبعػػد ,بالزيػػاد  الوسػػب تعػػديؿ كػػاف اذا صػػدنر  تػػاريخ مػػف الػػنزير بقػػرار نيعمػػؿ
 .بالوقص الوسب هذ  تعديؿ كاف اذا القرار فيه يصدر الذ  لمشهر

 لموظػػاـ طبقػػا يشػػغمها التػػ  لنظيفتػػه المقػػررة الدنريػػة العػػالنة السػػمؾ عضػػن يسػػتحؽ :(59)المااادة 
 ن ,الخارجيػػػة نزيػػػر مػػػف قػػػرار العػػػالنة باسػػػتحقاؽ يصػػػدر ن القػػػاونف لهػػػذا المرافػػػؽ بالجػػػدنؿ المقػػػرر
 تػػػاريخ مػػػف أن التعيػػػيف تػػػاريخ مػػػف سػػػوة الوقضػػػا  التػػػال  ينليػػػن أنؿ فػػػ  الدنريػػػة العػػػالنة تسػػػتحؽ
 .السابقة الدنرية العالنة استحقاؽ

 بفاصػؿ تعييوػه يعػاد لمػف بالوسػبة أمػا ,زموػ  فاصػؿ دنف تعييوػه يعػاد مف عم  الحكـ ذلؾ نيسر 
 تغيػػػر نال ,التعيػػيف اعػػػادة تػػاريخ مػػػف سػػوة الوقضػػػا  التػػال  ينليػػػن أنؿ فػػ  العػػػالنة فتسػػتحؽ زموػػ 
 .الدنرية العالنة استحقاؽ منعد مف الترقية



 نالمبيوػػة يشػػغمها التػػ  النظيفػػة لدرجػػة المقػػررة الدنريػػة العػػالنة السػػمؾ عضػػن يمػػو  :(:5)المااادة 
 مرتبػػه يبمػػ  حتػػ  الدنريػػة العػػالنة اسػػتحقاؽ فػػ  نيسػػتمر القػػاونف, لهػػذا المرافػػؽ( 8) رقػػـ بالجػػدنؿ

 نظيفػػة شػاغمن نيمػو  نظيفتػه, درجػػة مػف مباشػرة األعمػ  لمدرجػة التاليػػة النظيفػة درجػة ربػط وهايػة
 كمػا جويهػا, نعشػرنف ما ػة مقػدارها سونية دنرية عالنة - الثابت الربط - الممتازة الف ة مف سفير
 التال  ينلين أنؿ مف اعتبارا جويها نعشرنف ما ة مقدارها عالنة الثابت طالرب مرتبه يبم  مف يمو 

 88.الربط هذا مرتبه بمنغ عم  سوة الوقضا 

 العاديػة غير الجهند عف مقابال العاـ الديناف ف  العامميف مف السمؾ عضن يستحؽ (:55)المادة 
 الخارجيػة نزيػر مػف قػرار بشأوه يصدر الذ  لموظاـ طبقا نذلؾ بها يكمؼ الت  االضافية ناالعماؿ

 .االحناؿ هذ  ف  مبال  مف السمؾ عضن يتقاضا  اف يجنز لما القصن  الحدند يبيف

 العامميف مف السمؾ العضا  تشجيعيه مكافآت مو  يقرر اف الخارجية لنزير يجنز (:62)المادة 
 أن االدا  كفايػػه رفػػ  عمػػ  تسػػاعد اقتراحػػات أن بحػنث أن باعمػػاؿ يقنمػػنف الػػذيف العػػاـ الػػديناف فػ 

 أن تضػعها التػ  السياسػ  أن الدبمنماسػ  التحػرؾ خطػط توفيػذ أن نضػ  فػ  ناضػ  بجهػد يقنمػنف
 .الخارجية نزارة توفيذها ف  تشارؾ

 السػمؾ عضػن يمػو  أف - السػمؾ مجمػس اقتػراح عمػ  بوا  - الخارجية لنزير يجنز (:63)المادة 
 التػ  لمنظيفػة المقػرر الدنريػة العػالنة تعػادؿ تشػجيعية عػالنة مستشػار درجػة الػ  ممحػؽ درجػه مف

 :اآلتية بالشرنط نذلؾ لمنظيفة المقرر الربط وهاية بها مرتبه تجانز نلن حت  يشغمها

 يكنف نأف االخيريف العاميف عف ممتاز بمرتبة حددت قد السمؾ عضن كفاية مرتبة تكنف أف - 8
 .األدا  مستن  رف  ف  ساهـ خاصا جهدا بذؿ قد

 .سوتيف كؿ مرة مف أكثر العالنة هذ  السمؾ عضن يمو  أال - 2

 عدد مف%  85 عم  ناحدة سوة ف  العالنة هذ  يموحنف الذيف السمؾ أعضا  عدد يزيد أال - 3
 .إليها المشار الدرجات مف درجة كؿ شاغم 
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 الدرجػة مسػتن  مػف أعمػ  عمميػة درجػات عمػ  الخدمػة أثوػا  يحصػمنف الػذيف السمؾ أعضا  يمو 
 بالف ػات عمم  تميز حافز يموحنف كما , النظيفية لدرجاتهـ نفقا تشجيعية عالنة األنل  الجامعية

 82.الخارجية نزير يحددها الت  نالشرنط لمقناعد ننفقا

 

 تقػػنـ دنر فػػ  االثػػاث اسػػتعماؿ مػػ  المجػػاو  السػػكف بحػػؽ البعثػػات رؤسػػا  يتمتػػ  :(64)المااادة 
 بتحديدها يصدر الت  الصعبة المعيشه ذات البالد ف  النزارة تقنـ ن الغرض لهذا باعدادها النزارة
 مػف نغيػرهـ الخػارج فػ  بالبعثػات السػمؾ العضػا  المال ػـ المسكف بتنفير الخارجية نزير مف قرار

 سػكف بػدؿ مػوهـ لكػؿ يصػرؼ ذلؾ تعذر حاله نف  السمؾ اعضا  غير مف البعثات بتمؾ العامميف
 لمسػػكوه الفعميػػه االجػػر  ان ,نعػػالنات نبػػدالت مرتبػػات مػػف يتقاضػػاة مػػا مجمػػنع مػػف%  25 بوسػػبه

 باالتفػاؽ الخارجيػة نزيػر مػف بقرار الوسبة هذ  زيادة يجنز ن ,أقؿ ايهما البعثه ر يس مف المعتمد 
 بعػض فػ  نذلػؾ القاونف هذا مف 47 المادة ف  اليها المشار المجوة رأ  اخذ بعد المالية نزير م 

 حػػدند نفػػ  موهػػا كػػؿ فػػ  المسػػاكف اجػػنر نمتنسػػط ,المعيشػػه اسػػعار ارتفػػاع وسػػبه نبمراعػػاة الػػدنؿ
 .بالمنازوة المدرجه االعتمادات

 فػػػ  التمثيػػؿ بعثػػات فػػ  المصػػرييف العػػامميف البوػػا  الدراسػػيه المصػػرنفات فػػ  الدنلػػة تسػػاهـ كمػػا
 عميهػا الموصػنص المجوػة رأ  اخػذ بعػد الخارجية نزير مف قرار بها يصدر الت  الدنؿ ف  الخارج
 قيمػػػػة مػػػػف%  55 وسػػػػبة عمػػػػ  الدنلػػػػة مسػػػػاهمة تزيػػػػد اال عمػػػػ  القػػػػاونف هػػػػذا مػػػػف 47 المػػػػادة فػػػػ 

 .المقررة الدراسية المصرنفات

 ناعاوػػػه معيشػػػه غػػػال  اعاوػػػه بالخػػػارج العػػػامميف مػػػف نغيػػػرهـ السػػػمؾ اعضػػػا  يمػػػو  (:65)الماااادة 
 نمػػػف نانالدهػػػـ نلزنجػػػاتهـ لهػػػـ اوتقػػػاؿ نمصػػػرنفات سػػػفر نبػػػدؿ وقػػػؿ نبػػػدؿ مالبػػػس نبػػػدؿ عا ميػػػه

 ر ػػيس مػػف قػػرار بهػػا يصػػدر التػػ  االنضػػاع ن بالشػػرنط نذلػػؾ نخػػدمهـ اسػػرهـ افػػراد مػػف يعنلػػنوهـ
 .الخارجيه نزير مف اقتراح عم  بوا  الجمهنريه

 الػػذيف التمثيميػػة بالبعثػػات المصػػرييف العػػامميف مػػف نغيػػرهـ السػػمؾ ألعضػػا  يصػػرؼ :(66)المااادة 
 مػف فعػال يتقاضػنوه مػا مجمػنع يعػادؿ خػاص تعػنيض اإلرهػاب لعمميػات وتيجػة كرها ف يحتجزنف
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 اإلضػػافية نالرناتػػب المرتبػػات عػػف يقػػؿ83 ال نبمػػا االحتجػػاز, فتػػرة طػػناؿ إضػػافية نرناتػػب مرتبػػات
 الخارجيػػة, نزيػػر يحػػددها التػػ  لمشػػرنط ننفقػػا األحػػناؿ حسػػب الخػػارج بناقػػ  أشػػهر ثالثػػة مػػدة عػػف
 هػػذا أحكػػاـ بمنجػػب أخػػر  نتعنيضػػات نرناتػػب مرتبػػات مػػف لهػػـ يسػػتحؽ مػػا إلػػ  باإلضػػافة نذلػػؾ
 .القاونف

 .لمضرا ب 47,  46,  45 المناد ف  عميها الموصنص البدالت تخض  ال (:67)المادة 

 لػػػػه تكػػػػنف السػػػػمؾ اعضػػػػا  عمػػػػ  لمتػػػػأميف خػػػػاص صػػػػودنؽ الخارجيػػػػة بػػػػنزارة يوشػػػػأ :(68)المااااادة 
 بوشاطه المتعمقة االمنر مف ذلؾ نغير ناختصاصاته منارد  نتحدد المستقمة االعتبارية الشخصية

 .الجمهنرية ر يس مف بقرار

 

 الناجبات :السابع الفصل

 اال الخػارج فػ  نظا فهـ مقار بها الت  المدف ف  االقامه السمؾ اعضا  عم  يجب :(69)المادة 
 تفرضها الت  بالناجبات نالشخص  العاـ سمنكهـ ف  االلتزاـ نعميهـ الخارجية نزير يقرها السباب
 بػالمظهر يظهػرنا اف نيجب نظا فهـ نكرامه البالد سمعه عم  الحفاظ نيقتضيها التمثيميه صفتهـ
 اف يوبغػ  التػ  المسػا ؿ عػف ايضاحات أن بمعمنمات يفضنا ناال يشغمنوها الت  بالنظا ؼ الال ؽ
 اوتهػػػا  بعػػػد نلػػػن قا مػػػا االلتػػػزاـ هػػػذا نيظػػػؿ, خاصػػػه تعميمػػػات بمقتضػػػ  أن بطبيعتهػػػا سػػػريه تظػػػؿ

 .بالسمؾ خدمتهـ

 االحػػزاب الػػ  االوضػػماـ أن حزبػػ  وشػػاط بػػأ  القيػػاـ عػػف االمتوػػاع السػػمؾ اعضػػا  عمػػ  يجػػب كمػػا
 نتعتبػػػر ,اسػػػتقاالتهـ تقػػػديـ بعػػػد اال المحميػػػه أن الويابيػػػه المجػػػالس لعضػػػنيه الترشػػػي  أن السياسػػػية
 .تقديمها بمجرد مقبنله الحالة هذ  ف  االستقاله

 العػػامميف لناجبػػات الموظمػػه العامػػه القناعػػد السػػمؾ اعضػػا  عمػػ  تسػػر  تقػػدـ مػػا الػػ  باالضػػافه ن
 . بها المعمنؿ القناويف بمقتض  نالمقررة عميهـ المحظنر  ناالعماؿ بالدنله المدوييف
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 التأديب ف  :الثامن الفصل

 عضػػن عمػػ  القػػاونف هػػذا فػػ  عميهػػا الموصػػنص الجػػزا ات مػػف ا  تنقيػػ  يجػػنز ال (::6)المااادة 
 يحيػػػؿ اف الخارجيػػػه لػػػنزير ن ,دفاعػػػه نتحقيػػػؽ اقنالػػػه نسػػػماع كتابػػػه معػػػه التحقيػػػؽ بعػػػد اال السػػػمؾ
 موػه بقػرار الػنزير نيحػدد ,نظيفتػه مقتضػيات ان لناجباتػه مخالفتػه عوػد التحقيػؽ الػ  السػمؾ عضن
 مفػنض نزيػر نظيفػة يشػغؿ لمف بالوسبه المجمس عم  وتا جه نتعرض ,التحقيؽ بمباشر  يقنـ مف
 ان التوبيػػػه جػػزا  بتنقيػػ  ان المنضػػنع بحفػػظ امػػا الػػنزير الػػ  تنصػػيته المجمػػس نيرفػػ  ,فنقهػػا فمػػا

 .التاديب لمجمس االحاله

 :ه  السمؾ اعضا  عم  تنقيعها يجنز الت  التأديبية الجزا ات (:71)المادة 

 .التوبيه -

 .االوذار -

 .المنـ -

 .المعاش ال  االحاله -

 .الخدمه مف الفصؿ -

 مستشػار درجػة الػ  ممحػؽ درجػه مػف السػمؾ اعضػا  عم  التوبيه جزا  تنقي  يكنف (:72)المادة 
 مفػنض نزيػر درجػة مػف السػمؾ اعضػا  عمػ  الجػزا  هػذا تنقيػ  نيكػنف ,الخارجيػة نزيػر مف بقرار
 الجػزا  هػذا تنقيػ  عمػ  نيترتػب المجمس مف تنصية عم  بوا  الخارجية نزير مف بقرار فنقها فما

 ,كاممػه سػوه لمػد  الوقػؿ هػذا فػ  الوظػر عوػد الخارج ال  العاـ بالديناف المنجند العضن وقؿ تأخير
 يراعػػ  كمػػا ,العػػاـ لمػػديناف وقمػػه يػػتـ الخػػارج فػػ  البعثػػات احػػد  فػػ  يعمػػؿ الػػذ  لمعضػػن نبالوسػػبة
 .الخارج ال  وقمه ف  الوظر عود كاممه سوه لمد  لمخارج وقمه تأخير

 ممػػؼ مػػف السػػمؾ اعضػػا  احػػد عمػػ  نقػػ  الػػذ  التوبيػػه جػػزا  الخارجيػػة نزيػػر يرفػػ : (73)المااادة 
 تقرير عم  بوا  أن ممتاز بمرتيه كفايه تقرير عم  العضن حصنؿ نبشرط سوه مض  بعد خدمته

 ف  عميها الموصنص ناالنضاع لمشرنط نفقا االدا  مستن  نتقييـ نالصالحيه التفتيش جهاز مف



 وقمػػػه تػػػاخير يػػػتـ االنؿ التوبيػػػه رفػػػ  قبػػػؿ العضػػػن توبيػػػه تكػػػرر ناذا ,القػػػاونف هػػػذا مػػػف( 89) المػػػاد 
 مػػرة الترقيػػة فػػ  تخطيػػه ذلػػؾ عمػػ  عػػالنة يجػػنز كمػػا ,الوقػػؿ هػػذا الوظػػر عوػػد سػػوتيف لمػػد  لمخػػارج
 .ناحد 

 

 ذلػػؾ التحقيػػؽ مصػػمحه اقتضػػت اذا عممػػه عػػف العضػػن ينقػػؼ اف الخارجيػػه لػػنزير: (74)المااادة 
 نقػػؼ عمػػ  يترتػػب نال ,التأديػػب مجمػػس مػػف بقػػرار اال اشػػهر ثالثػػه عمػػ  النقػػؼ مػػد  تزيػػد اال عمػػ 

 التأديػب مجمػس يقػرر لػـ مػا اخػر  مبػال  مػف لػه يمػو  نما االضافيه رناتبه ن مرتبه نقؼ العضن
 .ذلؾ غير

 عضن ا  مؤقتا ينقؼ اف لالستعجاؿ نمنجبه قنيه اسباب نجند عود البعثه لر يس (:75)المادة 
 مػػ  مػػد  ان النقػػؼ الغػػا  نلمػػنزير ,بػػذلؾ فػػنرا الخارجيػػه نزيػػر يخطػػر اف عمػػ  البعثػػه اعضػػا  مػػف

 .السابقه الماد  عميه وصت ما مراعا 

 مستشػار درجػه حتػ  السػمؾ العضػا  التأديبيه المحاكمه ال  باالحاله القرار يصدر: (76)المادة 
 سػػفير أن الممتػػاز  الف ػػه مػػف سػػفير الػػ  منجهػػة الموسػػنبه المخالفػػه كاوػػت ناذا الخارجيػػة نزيػػر مػػف

 مػػف تنصػػيه عمػػ  بوػػا  الخارجيػػة نزيػػر مػػف التأديبيػػه المحاكمػػه الػػ  االحالػػه قػػرار فيصػػدر مفػػنض
 بالمخالفػػػػات بياوػػػػا متضػػػػموا االحالػػػػة قػػػػرار يكػػػػنف اف يشػػػػترط االحػػػػناؿ جميػػػػ  نفػػػػ  السػػػػمؾ مجمػػػػس

 منعػػد فػػ  لمحاكمتػػه المحػػدد  الجمسػػه نبتػػاريخ القػػرار بهػػذا العضػػن نيبمػػ  ,العضػػن الػػ  الموسػػنبه
 قبػؿ نصػنؿ بعمػـ عميػه منصػ  بكتػاب االبػالغ نيكػنف االحالػه قػرار تػاريخ مػف ينمػا سػتيف اقصا 
 االدارة تباشػر االحػناؿ جميػ  نفػ  األقػؿ عمػ  ينمػا عشػر بخمسػه المجمػس الوعقاد المحدد التاريخ

 .التأديب مجمس اماـ الدعن  الخارجية بنزارة القضا ية

 مػ  بالخػارج منجػندا كػاف اذا العػاـ لمػديناف العضػن وقػؿ التأديبيػه لممحاكمػه االحالػه عمػ  يترتب ن
 .اداوته تثبت لـ ان ذلؾ غير التأديب مجمس قرر اذا اال المفاج   الوقؿ تعنيض استحقاقه عدـ

 تأديػػب مجمػػس اختصػػاص مػػف مستشػػار درجػػه حتػػ  السػػمؾ اعضػػا  تأديػػب يكػػنف(: 77)المااادة 
 : االت  النجه عم  الخارجية نزير مف بقرار الخارجية نزارة ف  يشكؿ



 . ر يسا 5555555555555       555555 المجمس اعضا  غير مف سفير-

 . عضنيف 55555555 الدنلة بمجمس المختصة الفتن  ادارة مف مساعد مستشار-

 .{  5555555 مفنض نزير-

 يشػكؿ مفػنض نزيػر أن سػفير أن الممتاز  الف ه مف سفير ال  منجهه الموسنبه المخالفه كاوت ناذا
 : االت  النجه عم  مجمس الخارجية نزير مف بقرار الخارجية نزارة ف 

 . ر يسا 55555555555555555555 الدنله مجمس ر يس وناب احد -

 . {  55      5555555 المجمس اعضا  غير مف الممتاز  الف ه مف سفير -

 . عضنيف

 { 5555555555555555 الدنلة بمجمس المختصة الفتن  ادارة مستشار -

 اعضػػػا ه نجميػػػ  ر يسػػػه حضػػػر  اذا اال صػػػحيحا التأديػػػب مجمػػػس اوعقػػػاد يكػػػنف ال(: 78)الماااادة 
 .االصنات بأغمبيه قراراته نتصدر

 المرافعػػات قػػاونف فػػ  عميهػػا الموصػػنص التوحػػ  اسػػباب مػػف سػػبب نجػػند حالػػه فػػ (: 79)المااادة 
 ن التأديبيػه الػدعن  وظػر عػف التوحػ  عميػه نجػب اعضػا ه أحػد أن التأديػب مجمس لر يس بالوسبه
 .رد  طمب حؽ التأديب مجمس ال  المحاؿ لمعضن

 .سريه التأديبيه المحاكمة جمسات تكنف(: :7)المادة 

 المحاكمػه الػ  المحػاؿ العضػن طمػب عمػ  بوػا  أن وفسػه تمقػا  مػف التأديػب لمجمس: (81)المادة 
 الػػ  المحػاؿ نلمعضػػن,  اعضػا ه احػد الػػ  بػذلؾ يعهػػد اف نلػه التحقيػؽ باسػػتيفا  يػأمر أف التأديبيػه
 االنراؽ جميػ  نعمػ  اجريػت التػ  التحقيقػات عمػ  يطمػ  اف االحػناؿ جمي  ف  التأديبيه المحاكمه
 انراؽ أيػػه أن االدا  كفايػػه تقػػارير ضػػـ يطمػػب اف لػػه كمػػا موهػػا صػػنر  يأخػػذ اف نلػػه بهػػا المتعمقػػه
 .التأديبيه الدعن  ممؼ ال  اخر 



 عػف يداف  اف نله المحاكمه جمسات التأديبيه المحاكمه ال  المحاؿ العضن يحضر (:82)المادة 
 .محاميا عوه ينكؿ اف نله شفاهه أن كتابه وفسه

 جػاز محاميػا عوػه ينكؿ لـ أن التأديبيه المحاكمه ال  المحاؿ العضن يحضر لـ اذا: (83)المادة 
 .غيبته ف  الحكـ

 

 حتػػ  نظيفتػػه اعمػػاؿ مباشػػر  عػػف العضػػن بنقػػؼ يػػأمر أف التأديػػب لمجمػػس يجػػنز: (84)المااادة 
 العضػػن نقػػؼ عمػػ  يترتػػب نال النقػػؼ مػػرأ فػػ  الوظػػر يعيػػد اف نقػػت كػػؿ فػػ  نلػػه المحاكمػػه توتهػػ 
 لمجمػػػس يجػػػنز ذلػػػؾ نمػػػ  اخػػػر  مبػػػال  مػػػف لػػػه يمػػػو  نمػػػا االضػػػافيه نرناتبػػػه مرتبػػػه صػػػرؼ نقػػػؼ

 .االخر  نالمبال  االضافيه نالرناتب المرتب وصؼ صرؼ نقؼ التأديب

 نزيػػػر نقبػػػنؿ المحاكمػػػه الػػػ  المحػػػاؿ العضػػػن باسػػػتقاله التأديبيػػػه الػػػدعن  توقضػػػ  (:85)الماااادة 
 .لها الخارجيه

 : ه  التأديب مجمس ينقعها الت  التأديبية الجزا ات (:86)المادة 

 .االوذار -

 .المنـ-

 .المعاش ال  االحاله -

 .الخدمه مف الفصؿ -

 الخػارج الػ  الوقػؿ نتػأخير مػرتيف الترقيه ف  تخطيه العضن عم  االوذار جزا  تنقي  عم  نيترتب
 .بالخارج يعمؿ كاف اذا العاـ الديناف ال  وقمه م  الوقؿ هذا ف  الوظر عود متتاليتيف سوتيف مد 

 الخػارج فػ  يعمػؿ كػاف اذا الػنزارة عػاـ ديػناف الػ  يوقؿ العضن عم  االوذار جزا  تنقي  تكرر ناذا
 .مرتيف الترقيه ف  تخطيه عم  عالن  سونات ثالث لمخارج وقمه نيؤخر



 الخػػارج الػػ  الوقػػؿ تػػأخير مػػ  مػػرات ثػػالث الترقيػػة فػػ  التخطػػ  المػػنـ جػػزا  تنقيػػ  عمػػ  يترتػػب كمػػا
 يعمػػؿ كػػاف اذا العػػاـ الػػديناف الػػ  وقمػػه مػػ  لمخػػارج وقمػػه فػػ  الوظػػر عوػػد متتاليػػة سػػونات ثػػالث لمػػدة

 يعمػػؿ كػػاف اذا الػػنزارة عػػاـ ديػػناف الػػ  يوقػػؿ العضػػن عمػػ  المػػنـ جػػزا  تنقيػػ  تكػػرر ناذا ,بالخػػارج
 .مرات ارب  الترقيه ف  تخطيه عم  عالنة سونات ارب  لمخارج وقمه نينخر بالخارج

 عميهػا بوػ  التػ  االسػباب عمػ  يشػتمؿ اف نيجػب وها يا التأديب مجمس حكـ يكنف (:87)المادة 
 .المجمس ر يس مف ينق  ناف

 

 التأديب  الطريؽ بغير الفصؿ بشأف 8972 لسوه 85 رقـ القاونف احكاـ مراعا  م  (:88)المادة 
 السػػػمؾ مجمػػػس مػػػف تنصػػػيه عمػػػ  بوػػػا  اال السػػػمؾ عضػػػن فصػػػؿ التػػػأديب  الطريػػػؽ بغيػػػر يجػػػنز ال

 .الثمثيف بأغمبيه

 الخدمة اوتها  ف  :التاسع الفصل

 ذلؾ نم  ميالديه سوه ستيف العمر مف بمنغه عود المعاش ال  السمؾ عضن يحاؿ (:89)المادة 
 فيمػػا مفػػنض نزيػر نظيفػػه يشػغؿ مػػف خدمػػه مػد الجمهنريػػه ر ػيس مػػف نبقػػرار الضػرنر  عوػػد يجػنز
 .سونات ارب  اقصاها لمتجديد قابمه سوه لمد  فنقها

 مػف نظيفتػه مػف مسػتقيال يعتبػر القػاونف هػذا مػف( 5) المػادة مف 2 البود مراعاة م (: :8)المادة 
 ذلػػؾ نمػػ  مصػػر  غيػػر كالهمػػا أن احػػدهما ابػػنيف مػػف هػػن ممػػف أن الجوسػػيه مصػػر  بغيػػر يتػػزنج
 االدار  الجهػػاز فػػ  لنظيفتػػه معادلػػه اخػػر  نظيفػػه الػػ  وقمػػه السػػمؾ عضػػن طمػػب عمػػ  بوػػا  يجػػنز
 غير مف الزناج قبؿ ذلؾ طمب اذا العاـ لمقطاع التابعه االقتصاديه النحدات أن الهي ات أن لمدنله

 .مصر  غير كالهما أن احدهما ابنيف مف هن ممف أن المصر 

 هػػذا مػػف االعفػػا  الخارجيػػة نزيػػر اقتػػراح عمػػ  بوػػا  ,الجمهنريػػه ر ػػيس مػػف بقػػرار يجػػنز ذلػػؾ نمػػ 
 .العربية الدنؿ احد  جوسيه ال  يوتم  ممف تزنج اذا الحكـ

 بعػػد السػػمؾ عضػػن ابقػػا  ذلػػؾ العمػػؿ مصػػمحة اقتضػػت اذا الخارجيػػة لػػنزير يجػػنز (:91)المااادة 
 ال مػػدة الماليػػة نزيػػر بمنافقػػه اال المػػد  هػػذ  مػػد يجػػنز نال ناحػػدا شػػهرا تجػػانز ال مػػدة خدمتػػه اوتهػػا 



 مكافػاة المػدة هػذ  مػف شػهر كػؿ عػف لػه نيصػرؼ ذلػؾ الضػرنر  اقتضت اذا اخريف شهريف تجانز
 .خدمته اوتها  قبؿ شهريا يتقاضا  كاف ما مجمنع تعادؿ

 ف  التمثيمية بالبعثات المصرييف العامميف مف غير  أن السمؾ أعضا  أحد تنف  إذا(: 92)المادة 
 مبمػػ  عا متػػه مػػف المسػػتفيد يحػػدد  لمػػف يصػػرؼ , عممػػه مقػػر غيػػر فػػ  إجػػازة فػػ  كػػاف نلػػن الخػػارج
 مصػر إلػ  رفاتػه نتوقػؿ الخػارج, بناقػ  أشػهر سػتة عػف الخػارج فػ  يتقاضا  كاف ما مجمنع يناز 
 نوقػػؿ التجهيػػز بوفقػػات - الحالػػة هػػذ  فػػ  - الػػنزارة نتتكفػػؿ نرثتػػه, أن أرممتػػه ذلػػؾ فػػ  رغبػػت إذا

 .بمصر فيها تدفف الت  الجهة إل  الرفات

ذا  بالبعثػػػات المصػػػرييف العػػػامميف مػػػف غيػػػر  أن السػػػمؾ عضػػػن أسػػػرة أفػػػراد أحػػػد الخػػػارج فػػػ  تػػػنف  نا 
 بوفقات النزارة تتكفؿ النزارة, بمنافقة معه يقيمنف ممف األنل  الدرجة حت  أقاربه أحد أن التمثيمية,
 84.بمصر فيها تدفف الت  الجهة إل  الرفات نوقؿ التجهيز

 المصػػرييف العػػامميف مػػف غيػػرهـ أن السػػمؾ اعضػػا  مػػف المصػػرييف احػػد نفػػا  عوػػد (:93)المااادة 
 وتيجػه ابوا ػه احػد أن زنجتػه نفػا  عوػد نكػذلؾ بالخػارج العربيػة مصػر لجمهنريػة التمثيميػة بالبعثػات

 مرتبػػػات مػػػف يتقاضػػػا  كػػػاف مػػػا يعػػػادؿ تعػػػنيض لنرثتػػػه يصػػػرؼ سياسػػػية احػػػداث أن الضػػػطرابات
 جز ػ  أن كمػ  بعجػز االصػابه حالػه نف  ,بالخارج المواطؽ اعم  بناق  سوه عف اضافيه نرناتب
 كػػػاف عمػػػا يقػػػؿ ال مبمػػػ  لمعضػػػن يصػػػرؼ, االسػػػباب لػػػوفس وتيجػػػه الطبػػػ  المجمػػػس يقػػػرر  لمػػػا نفقػػػا

 ن مرتبػػات مػػف يسػػتحقه مػػا يتجػػانز ال ن أشػػهر ثالثػػة عػػف اضػػافيه نرناتػػب مرتبػػات مػػف يتقاضػػا 
 .االحناؿ حسب بالخارج المواطؽ اعم  بناق  سوة مدة عف اضافية رناتب

 وتيجػػػػه الجز يػػػػه أن الكميػػػػه االضػػػػرار أن لممصػػػػادر  االعضػػػػا  هػػػػؤال  احػػػػد ممتمكػػػػات تعػػػػرض نعوػػػػد
 عػف اضػافيه نرناتػب مرتبػات يتجػانز ال تعػنيض لمعضػن يصػرؼ سياسيه احداث أن الضطرابات

 .الخارج بناق  اشهر سته مد 

 التػػأميف بقػػاونف المقػػرر  باالحكػػاـ اليهػػا المشػػار التعنيضػػات صػػرؼ يخػػؿ ال االحػػناؿ جميػػ  نفػػ 
 اصػػاب الػػذ  الفعمػػ  الضػػرر قيمػػه عػػف الموصػػرؼ التعػػنيض يزيػػد اف يجػػنز ال كمػػا ,االجتمػػاع 

                                                           
  
 .9006لسنة  96المادة مستبدلة بالقانون رقم  



 هػذ  بتوفيػذها المتعمقػه نالشػرنط ناالجرا ات بالوظـ قرارا الخارجية نزير نيصدر ,العضن ممتمكات
 .االحكاـ

 

 نالقوصم  الدبمنماس  التمثيؿ ببعثات الخاصة األحكاـ ف  :الثالث الباب

 موصػبه خمػن أن عممػه مباشػر  عػف يموعػه مػا نجػند أن البعثه ر يس غياب حاله ف  (:94)المادة 
 نزارة مػػف لػػذلؾ يوتػػدب مػػف أن البعثػػه وفػػس فػػ  الترتيػػب فػػ  يميػػه الػػذ  السػػمؾ عضػػن محمػػه يحػػؿ

 العػاـ القوصػؿ أن بالويابػه باالعمػاؿ القػا ـ)  لقبػه نيكػنف بالخارج التمثيميه بعثاتها مف أن الخارجية
 ر اسػػػه يتػػػنل  مػػػف كػػػؿ يمػػػو  ن(  المصػػػال  رعايػػػه عمػػػ  المشػػػرؼ أن بالويابػػػة القوصػػػؿ أن بالويابػػػه
 لػر يس المقػرر االصػم  التمثيػؿ بػدؿ رب  تعادؿ اوابه بدؿ المصال  رعايه عم  المشرؼ أن البعثه
 بػدؿ عػف اضػاف  تمثيػؿ بػدؿ كػذلؾ يمػو  كمػا ,الشػهر فػ  جويهػا خمسػنف قػدر  اقصػ  بحػد البعثه
 ناالضػاف  األصػم  التمثيػؿ بػدؿ مجمػنع يزيد أال بشرط نذلؾ البعثة لر يس المقررة بالوسبة االوابه
 .ناضاف  اصم  تمثيؿ مف البعثه ر يس يستحقه ما عم  االوابة نبدؿ

 المصػال  رعايػه بعثػه أن القوصػم  أن الدبمنماسػ  التمثيػؿ بعثػه ر ػيس سػكو  تكػنف (:95)المادة 
 نفقػػا لػػذلؾ الالزمػػه المصػػرنفات تتحمػػؿ كمػػا تسػػتأجرة أن الخارجيػػه نزار  تممكػػه مؤثػػث مسػػكف فػػ 

 .الخارجية نزير يقرها الت  لمقناعد

 القوصػم  ن الدبمنماسػ  التمثيػؿ بعثػه ر ػيس مػو  الجمهنريػه ر ػيس مف بقرار يجنز (:96)المادة 
 بصػفه نذلػؾ مفػنض العػاد  فػنؽ سػفير لقػب مفػنض نزيػر العػاد  فػنؽ موػدنب نظيفػه يشغؿ الذ 
 مػػف قػػرار بمنجػػب سػػفير لقػػب يحمػػؿ الػػذ  المفػػنض الػػنزير العػػاد  فػػنؽ الموػػدنب يمػػو  ن ,مؤقتػػه
 .سونيا جويه 555 قدر  العاـ الديناف ف  اصم  تمثيؿ بدؿ الجمهنريه ر يس

 ال نبمػػا بعثتػػه اختصػػاص دا ػػر  فػػ  عامػػا قوصػػال الدبمنماسػػيه البعثػػه ر ػػيس يعتبػػر (:97)المااادة 
 ر ػػيس مػػف قػػرار باوشػػا ها الصػػادر نالقوصػػميات العامػػه القوصػػميات اختصػػاص دنا ػػر مػػ  يتعػػارض

 البعثػػػػػه اعضػػػػػا  احػػػػػد الػػػػػ  بعضػػػػػها أن كمهػػػػػا القوصػػػػػميه باختصاصػػػػػاته يعهػػػػػد اف نلػػػػػه الجمهنريػػػػػه
 .له التابعيف الدبمنماسيه



 السػمؾ اعضا  غير مف شخص ا  ال  يعهد اف الجمهنريه ر يس مف بقرار يجنز: (98)المادة 
 لقػػب الحالػػه هػػذ  فػػ  نيمػػو  خاصػػه مهمػػه بػػادا  ان مؤقتػػه بصػػفه دبمنماسػػيه نظيفػػه باعمػػاؿ القيػػاـ
 النظيفػػػه باعمػػػاؿ القيػػػاـ اثوػػػا  لػػػه تمػػػو  التػػ  المكافػػػأة القػػػرار نيحػػػدد 5 مفػػػنض العػػػاد  فػػػنؽ سػػفير

 .الخارجيه نزير اقتراح عم  بوا  الخاصه المهمه ان الدبمنماسيه

 العػامميف مػف الخاصػه المهمػه بػادا  ان الدبمنماسػيه النظيفػة باعمػاؿ القيػاـ اليه يعهد مف كاف فاذا
 لػه احػتفظ خاصػه قرارات ان قناويف تنظفهـ ش نف توظـ الذيف ان العاـ القطاع ان بالدنله المدوييف
 الخاصػه المهمػه ان الدبمنماسػ  بالعمػؿ قيامػه مػد  نحسػبت,  يشػغمها التػ  النظيفػه مميػزات بكافػه
 احكػاـ بمراعػا  نذلػؾ نالترقيػه العػالن  ناسػتحقاؽ االجتمػاع  التػأميف وظػاـ فػ  اشػتراكه مػد  ضمف
 .االجتماع  التأميف قاونف

 مػػػف عػػػامميف يوػػػدب اف المختصػػػيف الػػػنزرا  مػػػ  باالتفػػػاؽ الخارجيػػػة لػػػنزير يجػػػنز(: 99)الماااادة 
 الدرجػػة تزيػد اال بشػرط الخػارج فػػ  التمثيػؿ ببعثػات فويػيف ممحقػػيف نظػا ؼ لشػغؿ االخػر  الػنزارات
 عدـ نم  ,البعثه ر يس لنظيفه المقرر  الماليه الدرجه عم  يشغمنوها الت  لمنظا ؼ المقررة المالية

 الػدفاع نزارة مكاتػب العضا  المالية المعاممة بشأف 8988 لسوه 29 رقـ القاونف بأحكاـ االخالؿ
 االضافية المرتبات الفوينف هؤال  يمو  بالخارج العربية مصر لجمهنرية التمثيمية بالبعثات الممحقة
 التمثيػػؿ لنظػػا ؼ المقػػررة الجمركيػػة االعفػػا ات ن األخػػر  العيويػػة المزايػػا ن نالمبػػال  التمثيػػؿ نبػػدؿ

 .المفنضيف لمنزرا  المقرر  نالمزايا نالرناتب البدالت يجانز ال بما لنظا فهـ المعادلة

 المماثمػة نالبدالت اليه المشار 8988 لسوه 29 رقـ بالقاونف المقرر  البدالت بيف الجم  يجنز نال
 الممحقػػه الفويػه بالمكاتػب المصػػرييف العػامميف مػف هػؤال  عػػدا مػف يمػو  كمػػا5 القػاونف بهػذا المقػرر 
 االخػػر  العيويػػه نالمزايػػا نالمبػػال  االغتػػراب نبػػدؿ االضػػافيه المرتبػػات الخػػارج فػػ  التمثيػػؿ ببعثػػات

 .السمؾ اعضا  مف البعثات بتمؾ العامميف مف لوظرا هـ المقرر  الجمركيه ناالعفا ات

 فيمػػا التمثيميػػه البعثػػه ر ػػيس نتنجيهػػات الشػػراؼ خاضػػعيف الفويػػنف الممحقػػنف يكػػنف (::9)المااادة 
 الجهػػات أن لمػػنزارات بمػػا االخػػالؿ عػػدـ نمػػ  البعثػػه اختصػػاص دا ػػر  فػػ  الداخمػػه باعمػػالهـ يتعمػػؽ
 وشػػاطهـ يتصػػؿ الػػذيف أن لهػػا التػػابعيف الفويػػيف بػػالممحقيف ناالتصػػاؿ التنجيػػه حػػؽ مػػف الشػػأف ذات

 المتعمقػػػػه المنضػػػػنعات فػػػػ  البعثػػػػه ر ػػػػيس مػػػػ  التوسػػػػيؽ الفويػػػػيف الممحقػػػػيف عمػػػػ  يكػػػػنف بأعمالهػػػػا



 ر يس نيبعث ,بيوهما القا مه لمسياسه العاـ الخط عم  تؤثر الت  أن البمديف بيف الثوا يه بالعالقات
 نزارة طريػػؽ عػػف المختصػػيف الػػنزرا  الػػ  بالبعثػػة الممحقػػة الفويػػة المكاتػػب عػػف بمالحظاتػػه البعثػػه

 .الخارجية

 المعتمػد الدبمنماسػ  التمثيػؿ بعثػه ر ػيس القوصػم  التمثيػؿ بعثػه اعضا  جمي  يتب : (1:)المادة 
 انامػر مػف يصػدر  ما توفيذ نعميهـ ,الشرافه نيخضعنف فيها عممهـ يؤدنف الت  البالد أن البمد ف 
 .اختصاصاتهـ حدند ف 

 رعايػػه اسػػواد الخارجيػػه نزيػػر اقتػػراح عمػػ  بوػػا  الجمهنريػػه ر ػػيس مػػف بقػػرار يجػػنز (:2:)المااادة 
 .صديؽ لبمد القوصم  الممثؿ ال  اكثر ان بمد ف  المصريه القوصميه مصال 

 

 فػػ  محمػػه يحػػؿ القوصػػم  التمثيػػؿ بعثػػه ر ػػيس لػػد  مػػاو  نجػػند أن غيػػاب حالػػه فػػ  (:3:)المااادة 
 البعثػه ر ػيس يوػدب لػـ مػا نذلػؾ النظيفػه فػ  يميه الذ  القوصمية البعثة عضن اختصاصاته حمي 

 ر ػػيس بأعمػػاؿ لمقيػػاـ الدبمنماسػػيه البعثػػه اعضػػا  احػػد القوصػػميه دا رتهػػا فػػ  المنجػػند  الدبمنماسػػية
 .بالنزارة المختصه الجهه ال  الرجنع بعد نذلؾ بالويايه القوصميه البعثه

 الػبالد فػ  فخػرييف قواصػؿ نوػناب قواصػؿ تعيػيف الجمهنريػه ر ػيس مػف بقرار يجنز (:4:)المادة 
 اختصاصػاتهـ ندنا ػر يباشػرنوها الت  االعماؿ نتحدد ,فيها مصال  العربيه مصر لجمهنريه الت 
 الدنلػه مػف مرتبػات الفخرينف القواصؿ وناب ن القواصؿ يتقاض  نال ,الخارجيه نزير يصدر  بقرار

 .مكافأة لهـ يقرر اف الخارجيه نزير اقتراح عم  بوا  الجمهنريه ر يس مف بقرار نيجنز

 فػ  المنجنديف مناطويهـ نحماية بمساعدة مكمفنف القوصم  التمثيؿ بعثات أعضا  :(5:)المادة 
 فػ  ناإلسػهاـ المصػرية, المصػال  عمػ  يحػافظنا أف نعميهـ مصالحهـ نرعاية اختصاصاتهـ دا رة
 ر ػػػيس إشػػػراؼ تحػػػت نذلػػػؾ اختصاصػػػاتهـ, دا ػػػرة فػػػ  المصػػػرية لمعالقػػػات المختمفػػػة األنجػػػه توميػػػة
 85.لديها المعتمديف الدنؿ ف  الدبمنماسية البعثة
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 دا ػػػػرة فػػػػ  المقيمػػػػيف المصػػػػرييف أسػػػػما  لقيػػػػد سػػػػجؿ قوصػػػػمية كػػػػؿ فػػػػ  يخصػػػػص: (6:)المااااادة 
 جوسػػيتهـ تثبػػت التػػ  المسػػتودات مػػف يقػػدـ مػػا عمػػ  بوػػا  بالمجػػاف فيػػه القيػػد نيكػػنف اختصاصػػاتها,

 86.المصرية

 ذات الدنليػػة نالمعاهػػدات لالتفاقيػػات نفقػػا مهامهػػا القوصػػم  التمثيػػؿ بعثػػات تباشػػر: (7:)المااادة 
 مباشػػػػػرتها فػػػػػ  البعثػػػػػات نتراعػػػػػ .  لػػػػػديها المعتمػػػػدة الػػػػػبالد قػػػػػناويف مػػػػػ  اليتعػػػػػارض نبمػػػػػا الصػػػػمة

 نالمنا   القناويف أحكاـ اتباع - أعماؿ مف تباشر  ما ضمف - إليها المنكمة التالية لالختصاصات
 :لذلؾ الموظمة نالتعميمات المصرية

 .البعثة اختصاص دنا ر حدند ف  ننفياتهـ المصرييف مناليد قيد -8

صػػػدار الػػػزناج عقػػػند إبػػػراـ -2  أحػػػد كػػػاف متػػػ  نالمراجعػػػة عميهمػػػا نالتصػػػادؽ الطػػػالؽ إشػػػهادات نا 
 .لذلؾ الموظمة لمتعميمات طبقا نذلؾ الجوسية مصر  كالهما أن الزنجيف

 المخنلػة ناالختصاصػات السػمطات ذات القوصػم  التمثيػؿ بعثػات ألعضػا  يكػنف الحالػة هذ  نف 
 .مصر ف  الشرعييف نالمأذنويف لممنثقيف

 .المصرية الجوسية يحمؿ ممف صادرة كاوت مت  بالبونة اإلقرار إشهادات إصدار -3

جػػرا  ناألجوبيػػة النطويػػة السػػمطات لػػد  النراثػػة ثبػػنت إعالمػػات إصػػدار -4  الالزمػػة التحريػػات نا 
 .بذلؾ المتعمقة ناإلقرارات نالشهادات األحكاـ عم  نالتصديؽ , لذلؾ

 .مصرييف مف الصادرة القاونوية اإلقرارات جمي  عم  التصديؽ -5

 .المصرييف تنقيعات عم  التصديؽ -6

 نمػػػػو  أعمػػػػاؿ, مػػػػف بهػػػػا يتعمػػػػؽ نمػػػػا نتجديػػػػدها لممصػػػػرييف العاديػػػػة السػػػػفر جػػػػنازات إصػػػػدار -7
  األجاوب سفر جنازات عم  التأشيرات
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 اختصاصػػاتها دنا ػػر فػ  أمػػناؿ عػػف مصػر  نفػػاة حالػة فػػ  التحفظيػػه اإلجػرا ات جميػػ  اتخػاذ -8
 ال أهميػػة عػػديمن أن واقصػػن بيػػوهـ كػػاف أن مجهػػنليف أن غػػا بيف النرثػػة كػػاف متػػ  األخػػص نعمػػ 
 .القضا  أماـ النرثة هؤال  عف نالويابة أحد, عوهـ يونب

 .النصايا نفت  نحفظ باستالـ الخاصة اإلجرا ات بكافة القياـ -9

 المحػررات قػنة المحػررات لهػذ  نتكػنف مصػر, ف  منجندة بأمناؿ المتعمقة التصرفات تنثيؽ -85
 .مصر ف  المنثقة

 نكػػػذلؾ ترجمتهػػػا عمػػػ  نالتصػػػديؽ بتنثيقهػػػا تقػػػنـ التػػػ  المحػػػرات مػػػف رسػػػمية صػػػنرة تسػػػميـ -88
 .البالد تمؾ بمغات المكتنبة المحررات مف العربية المغة إل  الترجمة عم  التصديؽ

 البعثػػػة تػػػؤد  التػػػ  الػػػبالد سػػػمطات مػػػف الصػػػادرة المحػػػررات عمػػػ  التنقيػػػ  عمػػػ  التصػػػديؽ -82
 السػمطات مػف الصػادرة المحػررات عمػ   بهػا المنقػ  التنقيعات عم  التصديؽ نكذلؾ فيها أعمالها
 .المصرية

 .ناألجاوب المصرييف بيف أن المصرييف بيف تقنـ الت  الموازعات فض ف  السع  -83

 بػػػيف القا مػػػة الموازعػػػات فػػػ  إليػػػه األمػػػر رفػػػ  إذا محكمػػػا بصػػػفته البعثػػػة ر ػػػيس مػػػف الحكػػػـ -84
 بطريػؽ وػزاعهـ حسػـ عمػ  الخصػنـ اتفؽ مت  , البعثة اختصاص دا رة ف  المنجنديف المصرييف
 , الوػزاع فػ  فردا محكما يكنف بأف البعثة ر يس إل  فيها يعهدنف تحكيـ مشارطة بمنجب التحكيـ
 .المصر  القاونف ف  المقررة ناإلجرا ات لألحكاـ نفقا كمه نذلؾ

 قػػناويف مػػ  تتفػػؽ التػػ  بػػالطرؽ القضػػا ية باإلوابػػات نالقيػػاـ نغيرهػػا القضػػا ية األنراؽ تسػػميـ -85
 87.لديها البعثة المعتمدة البالد نلنا  

 :الرسنـ هذ  مف نتعف  . الجمهنرية ر يس مف قرار بها (:8:)المادة 

 .بالفقرا  الخاصة المحررات( أ)
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 أن الخاص الستعمالهـ الرسمية بصفتهـ االجوبية الدنؿ منظفنا يطمبها الت  المحررات( ب)
 .بالمثؿ المعاممة نبشرط المجاممة سبيؿ عم  نذلؾ  لهـ التابعيف الستعماؿ

 88 نأسرهـ بالمبعنثيف الخاصة الدراسية الشهادات عم  التصديؽ( ج)

 .نأبوا هـ مصرييف مف المتزنجيف األجوبية نالزنجة األجوب  لمزنج التأشيرات( د)

 بمنجب لمقواصؿ المخنلة االختصاصات القوصم  التمثيؿ بعثات أعضا  يباشر (:9:)المادة 
 لسوة 867 ن المصرييف لمقواصؿ القضا   االختصاص بشأف 8934 لسوة 45 أرقاـ القناويف
 السفف, سالمة شأف ف  8989 لسوة 232 ن السفف ف  نالتأديب نالوظاـ األمف بشأف 8965
 .ؼنالعر  األخر  التشريعات بمقتض  لمقواصؿ المخنلة االختصاصات سا ر نكذلؾ
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 : (::)المادة 

 ( أ)  4 رقم جدول

 القنصمى و الدبموماسى السمك العضاء العام بالديوان االصمى التمثيل بدل و المرتبات جدول
 العام بالديوان

 .العالنةالدنرية التمثيؿ بدؿ المال  الربط النظيفه

 . المستحقه بالديناف االصم  لمنظيفة

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .جويه

 . الف ة مف سفير

 . ثابت ربط 625 2653 الممتازة

 . مفنض العادة فنؽ سفير

 . 75 625 3493 - 8884 سفير بدرجة عاـ قوصؿ

 . ننزير العادة فنؽ مودنب

 . مفنض

 . 75,  72 432 2424 - 8625 عاـ قوصؿ مفنض نزير

 . ج8764عود

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . مف قوصؿ - مستشار

 . عود72, 65 38618 2528 - 8236 االنل  الدرجة



 .  ج 8555

 . قوصؿ - انؿ سكرتير

 .عود65, 48 252 8824 - 8525 الثاوية الدرجة مف

 . ج 8886

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . قوصؿ - ثاف سكرتير

 .عود65, 48 897 8824 - 845 مساعد

 . ج 955

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . وا ب - ثالث سكرتير

 . عود48, 36 87218 8495 - 756 قوصؿ

 . ج 725

 .عود36, 24 858 8236 - 576 ممحؽ

 . ج 936

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ب)  4 رقم جدول

  ألعضا  العاـ بالديناف األصم  التمثيؿ نبدؿ المرتب

 

  الدبمنماس  السمؾ



 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .الدنرية العالنة التمثيؿ بدؿ المال  الربط

 . المستحقة االصم  لمنظيفة النظيفة

 . العاـ بالديناف

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . عود 75,  72 432 2424 - 8625 تجار  مفنض نزير

 . ج 8764

--------------------------------------------------------
-------------. 

 . عود 72,  65 386ر855 2528 - 8236 تجار  مستشار

 . ج 8555

 . عود 65,  48 252 2528 - 8236 تجار  أنؿ سكرتير

 . ج 8886

 . عود 65,  48 898 8824 - 845 تجار  ثاف سكرتير

 . ج 955

--------------------------------------------------------
-------------. 

 . عود 48,  36 872ر855 8555 - 756 تجار  ثالث سكرتير

 . ج 725



 . عود 36,  24 858 8236 - 576 تجار  ممحؽ

 . ج 636

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 وشر  لتاريخ التال  الينـ مف به نيعمؿ,  الرسمية الجريدة ف  القاونف هذا يوشر: (211)المادة 
 يعمؿ كما 8978 ينلين انؿ مف اعتبارا بها فيعمؿ( 48) المادة مف االخيرة الفقرة عدا فيما نذلؾ

 5 8977 يواير انؿ مف اعتبارا( 82) المادة مف نالثالثة الثاوية بالفقرتيف

 . قناويوها مف كقاونف نيوفذ,  الدنلة بخاتـ القاونف هذا يبصـ

 

 ( .8982 سوة ينوية 28)  8452 سوة شعباف 29 ف  الجمهنرية بر اسة صدر

 . مبارؾ حسو 


