
 4هيئة الرقابة اإلداريةبشأن  4695لسنة  45القانون رقم 

 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع على الدستور المؤقت؛

بشأن التنظيم السياسي لسلطات  4691وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في سبتمبر سنة 
 الدولة العليا؛

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

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

في شأن سريان أحكام قانون النيابة اإلدارية والمحاكمات  4646لسنة  46وعلى القانون رقم 
 والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛ والهيئات العامةالتأديبية على موظفي المؤسسات 

 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ 4646لسنة  44وعلى القانون رقم 

 وعلى ما ارتَاة مجلس الدولة؛

 ؛دولةوعلى موافقة مجلس ال

 أصدر القانون ااَلتي نصه:

 يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره -4مادة 

                                                           
" و " وظائف المستخدمين الخارجين عـن  والكتابية بعبارات " مـوظف و مستخدم " و " والـوظائف الفنية المتوسطـةيستبدل  1

 : العبارات اآلتيةبالقانون  الهيئة " أينما وردت فـى
 17ن رقم وذلك وفقا للقانو  ." الخدمات المعاونة عامل " و " مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية " و " مجموعة وظائف "

 .7191لسنة 



كما ، المشار إليهما 7191لسنة  97والقانون رقم  ،7191لسنة  1يلغى القانون رقم  -1مادة 
 . يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من احكام

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، وعلى وزير الداخلية  -3مادة 
 . لتنفيذهاصدار اللوائح والقرارات الالزمة 

 (7117نوفمبر سنة  71) 7117رمضان سنة  22صدر برياسة الجمهورية فى 
 

 أنور السادات                                                                             
 

  



  الباب األول 
  الرقابة االدارية و تكوينها و اختصاصاتها

  (4)مادة 
من رئيس و نائب له  وتشكل الهيئة ،مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذىالرقابة االدارية هيئة 

  .عدد كاف من األعضاء
 (1)مادة 

تختص الرقابة  مع عدم االخالل بحق الجهة االدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق
 : االدارية باآلتى

عيوب النظم  عـنا( بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل واالنتاج بما فـى ذلك الكشف )
قتراح وسائل تالفيها االدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم لألجهـزة  .العامة وا 

السارية وافية لتحقيق الغرض  ب( متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائـح واألنظمة)
 .منها

تقع من العاملين أثناء  م الجنائية التـىجـ( الكشف عـن المخالفات االدارية والمالية والجرائ)
  .2مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها

تستهدف المساس بسالمة  والتـى ،كمـا تختص بكشف وضبط الجرائم التـى تقـع مـن غـير العاملين
الحصول على اذن كتابى من النيابة العامة  وذلك بشـرط، أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة

 . تخاذ االجراءاتقبل ا
برجال الشرطة وغيرهـم  وللرقابة االدارية فـى سبيل ممارسة االختصاصات سالفة الذكر االستعانة

 . مـن رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مـع تحـريرمحضر أو مذكرة حسب األحوال
ء واجبات فـى أدا د( بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او االهمال)

نتظام سـير العمل وسرعـة  الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وا 
الصحافة مـن شـكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى  إنجازه ، وكـذلك بحث ودراسـة ما تنشره

ئل االعالم وكذلك ما تتعرض له وسا ،أو سوء االدارة أو االستغالل االهمال ، أو االستهتار
  .فى هذه النواحى المختلفة

 (3المادة )
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والمحافظين بـأية بيانات أو  تختص كـذلك الرقابة االدارية بمـد رئيـس المجلس التنفيذى و الـوزراء
إضافى آخر يعهد به إليها رئيس المجلس  معلومات أو دراسات يطلبونها منها ، وبأى عمـل

 .التنفيذى

 (5المادة )
العامة والمؤسسات  االدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئاتتباشر الرقابة 

وأجهـزة القطاع الخاص التـى تباشر  العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصـة
 .تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه وكذلك جميع الجهات التـى ،أعماال عامة

 (4المادة )
ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس  االدارية تقاريرهـا متضمنة نتيجـة تحريـاتها وأبحاثهـاترفـع الرقابة 

 . التخاذ ما يراه بشأنها يالمجلس التنفيذ
 ( 9المادة )

أو التحفظ على أية  يكون للرقابة االدارية فى سبيل مباشرة إختصاصاتها حق طلب أو االطالع
ذلك من الجهة الموجودة فيها هذه و ، على صورة منهاملفات أو بيانات او أوراق أو الحصول 
 ،ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية الملفات أو البيانات او األوراق بما فى

 .ترى سماع أقوالهم وكـذلك إستدعاء مـن
عنها إذا إقتضت  كمـا يجـوز لها أن تطلب وقف العامل عـن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا

  .من رئيس المجلس التنفيذى لمصلحة العامة ذلك ويصدر قرار االيقاف أو االبعاد المؤقتا
 (1المادة )

يخفى  ،إختصاصاتها فيها يعاقـب تأديبيا أى عامـل فـى الجهات التـى تباشـر الرقابة االدارية
، عن تقديمها إليهم أو يرفض إطالعهم عليها  بيانات يطلبها أعضاء الرقابة االدارية أو يمتنع

 . يمتنع عن تنفيذ طلب االستدعاء مهما كانت طبيعتها ، وكـذلك من
 (1المادة )

الفنية المختلفة كلما رأت  يجـوز للرقابة االدارية أن تجرى التحريات و المراقبة السرية بوسائلها
 .مقتضى لذلك

ذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور إلـى النيابة االدارية  تستوجب التحقيق أحيلت األوراق وا 
وعلى النيابة  ،الرقابة االدارية أو من نائبه بـاذن مـن رئيس ،أو النيابة العامة حسـب األحـوال

 إفـادة الرقابة االدارية بمـا انتهـى إليـه التحقيق و يتعين الحصول علـى االدارية أو النيابة العامة
عام فما فوقها أو  لس التنفيذى بالنسبة الـى العاملين الـذين فى درجـة مديرموافقة رئيس المج

  .عند احالتهم للتحقيق جنيه سنويا 7011العاملين الذين تجاوز مرتباتهم األصلية 



 3(6المادة )
 (مكرر 6المادة )

 : التالية تنقسم وظائف الرقابة االدارية فيما عدا الوظائف العليا الى المجموعات
 . وظائف رقابة ا()
 . ب( وظائف فنية)
 . ج( وظائف مكتبية)
 . د( وظائف خدمات معاونة)

وذلك مـع عـدم  ،القانون وتحدد فئات هذه الوظائف وعالواتها الدورية وفقا للجداول الملحقة بهذا
  .1مواعيد استحقاق العالوات الدورية بتعديل 7191لسنة  11االخالل بحكـم القانون رقـم 

 
  الثانىالباب 

  فى نظام أعضاء الرقابة االداية
  الفصل األول

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

 
 : يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الرقابة األدارية

و كامل  ،بهذه الجنسية ا( أن يكـون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مـن أبوين يتمتعان)
 .األهلية المدنية

الكليات  ب( أن يكـون حاصال علـى مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو)
 .العسكرية

 .جـ( أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة)
 قد رد إليه إعتباره  د( أال يكون قد سبق الحكم عليه فـى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو كـان)
 .التنفيذى ون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك مـن رئيس المجلسهـ( أال يك)

 (44المادة )
ويجـوز التعيين ، مباشرة يكون التعيين فى وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها

  .أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة عن طريق النقل من أى جهة حكومية مدنية أو عسكرية
 (41)المادة 
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بنـاء علـى ترشيح رئيس  يكـون تعيين رئيس الرقابة االدارية ونائبه بقـرار مـن رئيس الجمهورية
االدارية و ترقياتهم و عالواتهم و نقلهم  المجلس التنفيذى ، ويكون تعيين سائر أعضاء الرقابة

لجـنة شئون بناء علـى عـرض رئيس الرقابة بعـد أخـذ رأى  بقـرار مـن رئيس المجلس التنفيذى
 .االدارية االفـراد بالرقابة

 .ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع إختصاصاته
 (43المادة )

برئاسة نائب رئيس الرقابة و  تنشـأ فـى الرقابة االدارية لجنـة تسمـى " لجنة شئون األفراد " تشكل
 ،ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة بحيث( عضوية أقـدم أربعة مـن أعضاء الرقابة فئة )ا

 .أقدم األعضاء من الفئة )ا( أو الفئات التى تليها فان نقص عن ذلك إستكمل العدد مـن
باألغلبية المطلقة  وفـى حـالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم االعضاء و تصدر القرارات

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

أعمالهـم يمينا بـأن  يحلف رئيس الرقابة االدارية و جميع األعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم
 ،الرقابة ونائبه أمام رئيـس المجلس التنفيذى ويكـون حـلف رئيـس ،يـؤدوا أعمالهم بالذمـة والصدق
 .رئيس الرقابة االدارية و حـلف باقـى األعـضاء أمام

 (44مادة )
االدارية ندب العامـل مـن  مـن رئيس المجلس التنفيذى بنـاء علـى عـرض رئيس الرقابةجـوز بقـرار ي

االدارية بعـد مـوافقة الجهـة التـى يتبعها العامل  أيـة جـهة حكومية مدنية أو عسكرية الـى الرقابة
 .المطلوب ندبه فضال عن موافقة العامل

 : رية ما يأتىويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة االدا
 العسكرية التى يتبعونها  ا( أال يكـون لهـم أى إشراف أو سيطرة أو سلطة علـى الجهـة المدنيـة أو)
عليهم خالل فترة  ب( أال يكـون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أى إشراف أو سيطرة)

 .إنتدابهم
ندبهم وذلك مـن الجهـة  نوا يتقاضونها قبلجـ( أن يتقاضوا مرتباتهم و بدالتهم و عالواتهم التى كا)

 (. 79) المنتدبين منها مـع مراعاة ما تقضى به المادة
 (49المادة )

الرقابة طبقاألحكام هـذا  يكون للعامل المنتدب جميع العالوات والبدالت والمزايا المقررة ألعضاء
وظيفته األصلية ومـن الوظيفة القانون وذلك بشرط أال يتجاوز ما يتقاضاه العامل المنتدب مـن 

عضو الرقابة مـن المرتبات والعالوات والمزايا المقررة للوظيفة  المنتدب إليها مجموع مـا يتقضاه
 . مرتب العامل المنتدب فى مربوطها التى يدخـل



 (41المادة )
رأى لجنة يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة االدارية بعـد أخـذ 

بشرط  ،عسكرية إلـى الرقابة االدارية شئون االفراد نقل العامل مـن أية جهة حكومية مدنية أو
مـراعاة وجوب سبق ندبه إلـى الرقابة االدارية لمدة ال تقل عن  موافقة العامل كتابة علـى النقل مـع

أال يقل  فيمن يقبل نقلهويشترط  ،ة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوىخالل هـذه المد وفـى ،سنة
  .رين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيدتقدير التقريرين األخي

 (41المادة )
الرقابة بوضعـه فـى الفئة  يكـون تسوية حـالة العامل المنقول الـى الرقابة االدارية باحدى وظائف

ط أن يكون مستوفيا هـذه الدرجـة أو الفئة ، بشـر  المعادلة لدرجـة أو فئـة وظيفته ، وبأقدميته فى
 الجـداول الملحقة بهـذا القانون فـى الدرجة أو الفئة السابقة للفئة التـى المـدد المنصوص عليها فـى

أقديمته فيها  فاذا كان نقله الى احـدى وظائف الرقابة االدارية مـن الفئة "هـ" حسبت يوضع فيها
  .0من تاريخ تعيينه فى أدنى درجات أو فئات التعيين

 (مكرر 41المادة )

االدارية فـى الفئة  يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة
 : األساس اآلتى المعادلـة لرتبته التـى يشغلها وقـت النقـل محددة على

  .رتب القوات المسلحة | فئات هيئة الرقابة

  . و هيئة الشرطة | األدارية
  . لواء | العالية

  .عميد | ا

  . عقيد | ب

  . مقدم | ج

  .. رائد | د

  .نقيب | هـ ممتازة
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 .مالزم أول و مالزم | هـ
فئات الرقابة االدارية  ويسرى هـذا التعادل عـند نقل ضباط القوات المسلحة و هيئة الشرطة إلـى

إليهما عند النقل إلى المنظمة للجهتين المشار  وذلك دون االخالل باألحـكام الـواردة فـى القوانين
 9. جهات أخرى

 (4مكرر  41المادة )
الحصول علـى الرتبة أو  ترتب األقدمية فيما بين المنقولين الى هيئة الرقابة االدارية من تاريخ

بأقدمية فى فئة الرقابة تعادل أقدميته فـى  الدرجة التـى كـان يشغلها كـل منهم عند النقل وذلك
 1المنقول منها.الرتبة أو الدرجة 

 (1مكرر  41المادة )
و بدالته األصلية و الثابتة و  لـى هيئة الرقابة االدارية براتبه¦فـى جمـيع األحـوال يحتفظ للمنقول 

األخـيرتين مـن قـبل وذلك بصفة شخصية ولـو  متوسط ما كان يتقاضاه مـن حوافز فى السنتين
 8.ليها¦ة التى يتم النقل المقررة للوظيف تجاوز نهاية األجـر و البدالت

 (46المادة )
العامـل المنقول عالوة أو  إستثناء مـن أحـكام المادة السابقة يجـوز للجنة شئون األفراد أن تمنح

عالوة الفئة التـى يدخـل فيهـا مـرتبه بحيث ال  أكـثر بحيث ال تزيد عـن أربع عالوات سنوية مـن
ذا كانت ماهية العامل تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز  ،الفئة يجاوز المرتب نهاية مربوط وا 

  .مربوط هذه الفئة منحه أول
 6(12المادة )
 (14المادة )

االدارية عالوة  يجوز للجنة شئون األفراد أن تضيف الى مرتب العضو الذى ينقل من الرقابة
 قدالتى يشغلها وبشرط أن يكون العضو  الرقابة التـى يتقاضاها ولـو جاوز بهـا نهاية مربوط الفئة

تقل عن أربع سنوات على أال تضم هذه العالوة أكثر من  أمضى مـدة خدمة بالرقابة االدارية ال
المعاونة بالرقابة  ويسرى هذا الحكم على شاغلى الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات. مرة

  .71االدارية
 (11المادة )
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أخرى أو فـى هيئـة  الرقابة للقيام مؤقتا بعمل معين فى أية جهة حكوميةيجوز ندب أحد أعضاء 
 .لو كان يعمل فى الرقابة االدارية عامة أو مؤسسة عامة وفـى هذه الحالة تستمر معاملته كما

 (13المادة )
والهيئات العامة و  يجـوز إعارة أعضاء الرقابة االدارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها

الدولية وذلك بقرار يصدر مـن رئيس  ت العامة أو الـى الحكومات األجنبية أو الهيئاتالمؤسسا
، لمدة االعارة سنتين سواء كانت داخلية او خارجية ويكـون الحد األقصى، المجلس التنفيذى

 .موافقة العضو عليها كتابة ويشـترط التمام االعارة
الخالية من درجته او  ذه المدة يشغل الوظيفةفاذا عاد المعار الى عمله بالرقابة قبل نهاية ه

 .أول وظيفة تخلو من درجته يشغل درجته األصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى
 (15المادة )

وظيفة عامة أخـرى  يجوز بقرار مـن رئيس المجلس التنفيذى نقل أى عضو من الرقابة إلى أيـة
األفراد ، وال يشترط فى هذه الحالة  لجـنة شـئونبناء علـى طلب رئيس الرقابة بعـد أخـذ رأى 

 .الحصول على موافقة العضو
 (14المادة )

الملحق بهذا  حـددت فـئات وظائف ومرتبات وعالوات وبدالت أعضاء الرقابة وفقا للجدول
  .القانون

 (19المادة )
صدار  يكون لرئيس الرقابة االشراف الفنى واالدارى على أعمال الرقابة االدارية وأعضائها وا 

 .القرارات التى يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها
 (11لمادة )ا

الوظائف والمرتبات  ال تجوز الترقية قبل إستيفاء المدد و األحكام المقررة للترقية فى جدول
 .المرافق لهذا القانون

 (11المادة )
ها أو مربوطها بدايت إليها العضو أوكل ترقية تعطى الحق فى عالوة من عالوات الدرجة المرقى 

العضو  وكـذلك تعطى الحق فـى العالوات و البدالت المقررة للفئة المرقى إليها، الثابت أيهما أكبر
 .ت من تاريخ صدور القرار بالترقيةوتستحق العالوات و البدال

 (16المادة )
فئة الوظيفة مع تخطى  المطلقة فـىتكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفئة )جـ( باألقدمية 

الميزانية ويكتب عـنه تقرير  العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة فى
( فاذا حصل فى التقرير 11عليه فى المادة ) ثان بعد ستة أشهر مـن تسلمه التقرير المنصوص



رير الثانى ، أما إذا حصل رقى إعتبارا من تاريخ إعتماد التق الثانى على درجة جيد على األقـل
  على درجة أقـل

 .فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له
للكفاية وتكون الترقية إليها  أما الترقية من الفئة )جـ( الى الفئات التى تليها فتكون كلها باالختيار

 . فى التقريرين األخيرين من بين الحائزين على درجة جيد جدا على األقل
 (:32المادة )
 موافقة لجنة شئون األفراد  منـح أعضاء الرقابة العالوات الدورية بقرار من رئيس الرقابة بعديكون 

 (34المادة )
كفاية األعضاء و تصدر  تنظم الالئحة الداخلية األحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير

 الالئحة بقرار من رئيس الرقابة االدارية
 (31المادة )

هـذه التقارير فـى شهر  تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتى الفئة )ب( وتعديخضع لنظام 
جدا أو جيدا أو  باعتباره ممتازا أو جيدا فبراير مـن كـل عـام علـى أساس تقدير كفاية العضـو

 .متوسطا أو ضعيفا
 (33المادة )

ويسلم العضو  دورية يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول عالوة
ويجوز له خالل أسبوعين  , المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوى

 1ما يكون لديه من مالحظات  من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة شئون األفراد
 (35المادة )

تأديبية التـى يشكل منها ال عضو الرقابة الـذى يقـدم عـنه تقريران بدرجة ضعيف يحـال الـى الهيئـة
قادر علـى تحسين حالته وجهـت إليه تنبيها بذلك  فـاذا تبين لها أنه ،مجلس التأديب لفحص حالته

فـاذا قدم عـنه  ،وظيفة أخرى بالرقابة االدارية بذات الدرجة أو المرتب ولهـا أن تقرر نقله إلـى، 
الفقرة السابقة نقله مـن الرقابة االدارية  تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها فـى

 .المجلس التنفيذى ويتـم النقل بقـرار مـن رئيس
 (34المادة )

و المعلومات  ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات
مما يكون متعلقا بوظيفته كما تـودع فيه المالحظات المتعلقة بعمله و التقارير  الخاصة به



عام عن حالته االجتماعية وآخر عن حالته  السنوية المقدمة عنه و إقرار من العضو يقدم كل
كـذلك يودع فـيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده  المالية وما يطرأ عليها من تغيير

 .وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون األفراد على إيداعها بعد تحقيقها
  الفصل الثانى

  التأديب
 (39المادة )

 
الوظيفة  كل عضو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف

وال يعفى الجنائية عـند االقتضاء  يعاقـب تأديبيا وذلك مـع عـدم االخالل باقامة الدعوى المدنية أو
األمـر  إال إذا أثبت أن إرتكابه المخالفة كان تنفيذ العضو من العقوبة إستنادا إلى أمر رئيسه

من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفـى هذه الحالة  مكتوب بذلك صادرا إليه
 . المسئولية على مصدر األمر تكون

 (31المادة )
 : هى،  يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة االداريةالعقوبات التأديبية التى 

 1االنذار ( 7)
 1اللوم ( 2)
 1تأجيل موعد إستحقاق العالوة لمدة ال تقل عن ستة أشهر  ( 1)
 1الحرمان من العالوة ( 1)
 1الوقف عن العمل بدون مرتب مدة ال تجاوز ثالثة أشهر ( 0)
 1تأخير األقدمية فى الفئة ( 9)
 1خفض المرتب ( 1)
 1الفئة  خفض( 8)
 1خفض الفئة و المرتب ( 1)
 1االحالة الى االستيداع  (71)
 1العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة ( 77)

 (31المادة )



أقوال العضو و دفاعه  لرئيس الرقابة االدارية توقيع عقوبتى االنذار و اللوم وذلك بعـد سماع
 1ذلك مسبباويكون قرار رئيس الرقابة فى 

 .أما بقية العقوبات األخرى فال يجوز توقيعها إال بقرار من مجلس التأديب
 (36المادة )

 : يتولى المحاكمة التأديبية ألعضاء الرقابة مجلس تأديب يشكل من
 . رئيسا 111  11نائب رئيس الرقابة االدارية أو أقدم عضو بالرقابة االدارية عند غياب النائب 

 أعضاء    ]يختاره رئيس الرقابة. { االدارية أقدم من العضو الجارى محاكمتهعضو بالرقابة 
  . { 1111نائب من إدارة الفتوى و التشريع المختصة بمجلس الدولة

 (52المادة )
ويتضمـن بيانا بالتهم  يصدر القرار باالحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الرقابة االدارية

وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل  و يبلغ العضو بهـذا القـرار ،المنسوبة إلـى العضو
 .بخمسة عشر يوما على األقل التاريخ المحدد النعقاد المجلس

 (54المادة )
بهذا القرار خالل  يبلغ العضو ،يصدر قـرار المجلس مشتمال علـى األسباب التـى بنى عليها

 .أسبوعين من تاريخ صدوره
 (51المادة )

مصلحة التحقيق معه  لرئيس الرقابة االدارية أن يوقف العضو عـن عمله إحتياطيا إذا إقتضـت
بقرار من مجلس التأديب وال يترتب  ذلك ، وال يجوز أن تزيد مدة االيقاف عن ثالثة أشهر إال

 .على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه
 (53المادة )

 : من نائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكلتكون محاكمة رئيس الرقابة االدارية و 
 . رئيسا 1 111 111 111 111 111رئيس مجلس الدولة ، أو نائبه عند غيابه 

 . أعضاء         111 111 1 111 111 111 111 111وكيل مجلس الدولة 
 111 111 111 111 111 111 111 111 111وكيل محكمة النقض 

 (55) المادة
 : هى ،مجلس التأديب األعلىالعقوبات التى يوقعها 

 .االنذار( 1)
 .اللوم( 2)
 .العزل من الوظيفة ، مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة( 3)



يوقع إال باجماع  ويوقع الجزاءان األول والثانى بأغلبية األصوات ، أما الجزء الثالث فال

 .األصوات
 (54المادة )

االدارية العليا ويرفع  الطعن فيها إال أمام المحكمةأحكام المجالس التأديبية نهائية وال يجوز 
 .إليه  المشار 7101لسنة  00الطعن وفقا ألحكام القانون رقم 

 (59المادة )
 .بتأديب أعضاء الرقابة تبين بقـرار مـن رئيس الرقابة االدارية القواعد و االجـراءات الخاصـة

 
 الفصل الثالث

  والمكتبيةفى مجموعتى الوظائف الفنية 
 (:51المادة )

االدارية طـبقا للقواعد  يكـون تعيين العاملين فـى مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة
 .والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة

بها قرار من رئيس  ويجوز االستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقا لألوضاع التـى يصدر
 . الجمهورية

تعيينه يتم فـى الفئة  فـان ،واذا عين أحد من هؤالء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة
 من هذا القانون 78عدم االخالل بحكم المادة  وذلك مـع ،المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها

الشهادة على  ويشترط فيمن يعين مـن أفـراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصال
ويجـوز لرئيس الرقابة االدارية تعيين عاملين مـن ذوى الخبرة . االعدادية أو ما يعادلها على األقل

 الحاصلين على مؤهالت دراسية فـى احدى وظائف المجموعة الفنية وذلك فى حالة مـن غـير
 . الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم مـن ذوى المؤهالت الدراسية

لمـدة سبع ا، مماثلة ألعمال الوظيفة المرشح لهالمرشح قـد مـارس بنجاح أعماال  كـان وذلك اذا
لجنة فنية تشكل بقرار من  سنوات علـى األقل علـى أن يختار امتحانا يعقد لهذا الغرض أمـام

  .77رئيس الرقابة
 

 (:51المادة )
واللوائـح بالنسـبة إلـى  يكون لرئيس الرقابة االدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فـى القوانين

والمكتبية ، ويجـوز لرئيس الرقابة االدارية  العاملين الـذين يشغلون مجموعتى الوظائف الفنية
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لى أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف  تفويض بعـض سلطاته فـى توقيع الجزاءات إلى نائبه وا 
 . رئيسية

 (56المادة )
للعمل فـى مجموعتى  العامة أو المؤسسات العامة عاملونيجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات 

المنقولين منها عالوة علـى موافقة العامل  الوظائف الفنية و الكمتبية بالرقابة بعد موافقة الجهـة
سـبق ندبه إلى الرقابة لمدة ال تقل عن سنة وفـى خالل هـذه  نفسه على النقل مع مراعاة وجـوب

 .ة نصف سنوىتقرير كفاء المدة يقدم عنه
  .ندبه عن درجة جيد ويشترط فيمن يقبل نقله أال يقل تقدير التقريرين األخيرين عنه فى مـدة

 (42المادة )
والمرتبات المرافق للقانون ،  ال تجـوز الترقية قـبل إنقضاء المـدد المقررة فـى جـدول فئات الوظائف

 .وتكون الترقية باألقدمية المطلقة
والموضحة فى الجدول  الحق فى العالوات و البدالت للفئة المرقى إليها العاملوكل ترقية تعطى 

  .قرار بالترقيةصدور ال المرافق للقانون و تستحق العالوات والبدالت مـن تاريخ
 (44المادة )

ومية إلى أية جهة حك نقل أى عامل من الرقابة االدارية ،يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى
  .عامة أو مؤسسة عامةأو هيئة 
 (41المادة )

  1السنوية  يخضـع شاغلوا مجموعتى الوظائف الفنية و المكتبية لنظام تقارير الكفاءة
 

  الفصل الرابع
 (43المادة )

يكـون لرئيس الرقابة االدارية سـلطة تعيين العاملـين بمجموعـة  مجموعة وظائف الخدمات المعاونة
 . بهم وترقيتهم ومنحهم العالوات وغـير ذلك مـن الشئون الخاصةالخدمـات المعاونة  وظائف
 (45المادة )

الفئة وترقيتهم  يصدر بقرار من رئيس الرقابة االدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه
نهاء خدمتهم  جازاتهم وتأديبهم وا   .وعالواتهم وا 

 (44المادة )
فـى الجدول المرافق  الفئات الخاصة بهـم والموضحةيكون التعيين فى وظائف هؤالء العاملين فـى 

عالوة أو عالوتين مـن عالوات الفئة  و يجوز أن يمنح المعين فى هذه الوظائف ،لهذا القانون
  . شئون األفراد عند التعيين لألسباب التى تقدرها لجنة



  الباب الثالث

 الميزانية

 (49المادة )
  و إعتمادها و ترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها ،تعد الرقابة االدارية ميزانيتها

 
 (41المادة )

لصـرف المبالغ المدرجة  يبين بقرار مـن رئيس الرقابة االدارية القواعد االجـراءات التـى تتخذ
واالجـراءات التنظيمية أو الماليـة أو لوائـح  بالميزانية ، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات

 .والوزارات والمصالح الحكومية المعمـول بهـا فـىالـصرف 
ولرئيس الرقابة ، الخزانة ويكـون للرقابة االدارية وحدة حسابية يتـم إنشاؤها باالتفاق مـع وزير

 . ميزانيته بالصرف فـى حــدود االدارية سـلطة الوزير فيما يختص
 (41المادة )

المناقصات و  مشار إليه يجـوز إجراءال 7101لسنة  219إستثناء من أحكام القانون رقم 
للقواعد و االجراءات التى يصدر بها قرار  المزايدات الالزمـة لسـد إحتياجات الرقابة االدارية وفقا

 .من رئيس الرقابة االدارية
 (46المادة )

  .يخصص ديوان المحاسبات أحد عامليه يختص بالمراقبة المالية و المراجعة
  الباب الرابع

  عامة و وقتيةأحكام 
 (92المادة )

 

الرقابة ويجـوز  ال يجوز النقل من مجموعتى الوظائف الفنية و المكتبية إلـى وظائف أعضاء
الوظائف الفنية و المكتبية إذا  النقـل مـن مجموعـة وظائف الخدمات المعاونة إلـى مجموعتى

  . فى هذه الوظائفتوافرها فيمن يعينون  توافـر فـى الشخص المنقول الشروط الواجـب
 (94المادة )

للعمل عـضوا بالرقابة  يكون لرئيس الرقابة االدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب
العربيـة ) ولهم فـى سبيل مباشرة  سلطة الضبطية القضائية فـى جميع أنحاء جمهورية مصر

القضائية المقررة لبعض تخولها صفة الضبطية  إختصاصاتهم مـزاولة جميع السلطات التى
  .العاملين فى دائرة اختصاصهم (

 (91المادة )



 وال ،سنة شمسيه يحال أعضاء الرقابة االدارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين
 .يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك

 (93المادة )
ويسـوى  ،المكافأة أوال يترتب على إستقالة أعضاء الرقابة االدارية سقوط حقهم فى المعاش 

لين والمكافآت المقررة للعاملين المفصو  المعاش أو المكافأة فى هـذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات
  .بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر

 (95المادة )
بسبب ال يمس  إستثناء مـن أحكام قوانين المعاشات بمنح العضو الذى يحال إلى المعاش

إلى المعاش بشرط أن  معاش المرتب الـذى يتقاضاه عـند إحالتهشخصه أو تصرفاته أقصى 
ويجـوز للجنة شئون األفراد إضافة عالوة ، يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش

وفـى هـذه الحالة يربط المعاش على أساس  ،أساسا لربط المعاش الرقابة إلى المرتب الذى يتخذ
 يسوى معاش العضو المتوفى علـى أسـاس منحه أقصى معاش إليـه العالوة ، و المرتب مضافا

 . المرتب مضافا إليه عالوة الرقابة
 (94المادة )

مباشـرة عمله أحـيل  إذا إستنفد العضو االجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه
بعد موافقة لجنة  رئيس الرقابة االدارية إلـى المعاش بقـرار من رئيس الجمهورية ، بناء على طلب

ذا كان قـرار  1االحالة إلـى المعاش مـن العضو نفسه  شئون األفراد ، ويجوز أن يكون طلب وا 
مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد علـى مـدة خدمة  االحالة إلى المعاش

أن ال تجاوز  ية علىالرقابة المحسوبة فـى المعاش أو المكافأة مـدة إضافية بصفة إستثنائ عضو
لبلوغ السن المقـررة لالحالة إلـى المعاش  هـذه المـدة االضافية مـدة الخدمة الفعلية وال المـدة الباقية

سنوات ، وال أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد  ، وال يجـوز أن تزيد علـى ثمانى
 1جنيه فى السنة  7181مرتبه وال على  على ثالثة أرباع

 (99المادة )
وعمال الرقابة االدارية  يحـدد بقـرار مـن رئيس الرقابة االدارية القواعد الخاصـة بعالج أعضاء

تتحمـل الرقابة االدارية جـميع المطلوبات إذا  ومـن يعولونهم بما فيها صرف األدوية الالزمة بحيث
كـان المريض ممـن يعولهم العامل وفـى حـدود نصف المطلوبات إذا  كان المريـض هـو العضـو أو

 1العامل  العضـو أو
 (91المادة )

التنفيذى بناء على  يصدر خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس
طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار  عرض رئيس الرقابة االدارية بأعادة تعيين أعضاء الرقابة



الرقابة االدارية ترتيب أقدميتهم و يعتبر هـذا  تعيين أعضاءرئيس المجلس التنفيذى باعادة 
أمـا الذين ال يشملهم القـرار المشار إليه ، للطعن بأى وجه من الوجوه الترتيب نهائيا وغـير قابل
قرار من رئيس المجلس التنفيذى بنقلهم إلى وظائف عامة فى الكادر  فـى الفقرة السابقة فيصدر

الوظيفة التـى  تدخـل مرتباتهم عـند النقل فـى حـدود مربوطها أو أول مربوط درجـة مالية العالى فى
شخصية فـى الجهة التى ينقلون إليها  يشغلونها ، ويمنـح مـن ينقلون طبقا الفقرة السابقة درجـات

ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس ، الجهة تسوى على أول درجة أصلية تخلو فـى تلك
  1الجمهورية 

  (91المادة )
 . القانون تسـرى أحكام قانـون العاملين بالدولة فيما لـم يـرد بشأنه نص فـى هـذا

 (96المادة )
 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

 (12المادة )
 . و يعمل به من تاريخ نشره ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

 (7191مارس سنة  79) 7181ذى القعدة سنة  2هورية فى صدر برياسة الجم
  



  72جداول المرتبات
 رئيس هيئة الرقابة ونائبة -7

 مالحظات المرتب السنوي الوظيفة
 جنيه 2128 رئيس هيئة الرقابة

 ربط ثابت
 جنيه 2911 نائب رئيس هيئة الرقابة

 . وظائف الرقابة -2
 

 الحد العالوة السنوية المرتب السنوي الفئة المستويات
المترقية األدنى 
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االدارية الشاغلين وظائف  وظـائف الفئة الممتازة بالترقية مـن بـين أعـضاء هيئة الرقابة تشغـل
 . الفئة العالية

 قواعد تطبيق جدول المرتبات
 
وقت العمل بهذا القانون  يسـرى هـذا الجدول على أعضاء الرقابة االدارية الموجودين بالخدمة (7)

شاغلـو الفئة )هـ( الـى الفـئة )هـ ممتازة(  علـى أن ينقلدون حاجة الى اتخاذ أى اجراء آخـر ، 
 الستكمال ثالث سنوات خدمـة فـى الفـئة )هـ( طبقا لقانون الرقابة االدارية اعتبارا مـن اليـوم التالـى

 . 7111يوليو سنة  21وحتى  7111خالل الفترة من أول يناير سنة 
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الـربط المالى لمستويات  ديالت فـى بداية ونهايةتسـرى علـى جدول " وظائف الرقابة " أية تع( 2)
 . بالدولة جـدول المـرتبات الملحـق بنظام العاملين المدنيين

عام على التعيين فى  تستحق العالوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مـرور( 1)
 . ة السابقةالعالوة الدوري احدى وظائف الرقابة أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق

التـى يشغلها ، فاذا وصـل  يمنـح عضـو الرقابة العالوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية( 1)
الفئات الوظيفية األعلـى فـى ذات المستوى منـح  أجـره قبل منحه العالوة الى بداية مربوط كل مـن

أال  يته الـى هـذه الفئة ، كل ذلك بشرطالوظيفية األعلى حتى ولـو لـم تتـم ترق العالوة المقـررة للفئـة
 . يتجاوز نهاية مربوط المستوى

 : وفقا للقواعد اآلتية تصرف 7111بالنسبة للعالوة الدورية التى تستحق فى أول يناير سنة ( 0)
 .7112 يحـدد موعـد آخر عالوة دورية صرفت لكل من اعضاء الرقابة خالل عام (7)
حتى آخر ديسمبر سنة  العالوة المشار اليها فـى البند السابق ب( تحسب عدد الشهور من تاريخ)

 . ، وتحسب كسور الشهر شهرا كامال 7112
  72.71على  مقسومة ج( تمنح العالوة بنسبة عدد الشهور المحددة فـى البند السابق)
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