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 قانون الخدمة المدنية

(1-  50 )

أدكبو رًٓٛذٚخ   -15.1

(1-  3 )

  1المادة 

ٚؼًم ثبدكبو ْزا انمبٌَٕ فًٛب ٚزؼهك ثبنًجبدئ االعبعٛخ نهخذيخ انًذَٛخ ، ٔٚؼًم 

 .ثًشعٕو فًٛب نى ٚشد فّٛ َـ فٙ ْزا انمبٌَٕثُظبو انخذيخ انًذَٛخ انز٘ ٚقذس 

 

  2المادة 

:  فٙ ريجٛك ادكبو ْزا انمبٌَٕ ، ٚمقذ 

:  انجٓخ انذكٕيٛخ 

كم ٔصاسح أ اداسح أ ٔدذح اداسٚخ ركٌٕ يٛضاَٛزٓب مًٍ انًٛضاَٛخ انؼبيخ نهذٔنخ 
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.  أ يهذمخ ثٓب

:  انًٕظف 

ح اٚب كبَذ ىجٛؼخ ػًهّ أ يغًٗ كم يٍ ٚؾغم ٔظٛفخ يذَٛخ يٍ ٔظبئف انجٓبد انذكٕيٙ

 .ٔظٛفزّ

 

  3المادة 

:  رغش٘ ادكبو ْزا انمبٌَٕ ػهٗ 

.  انجٓبد انذكٕيٛخ -

انجٓبد انزٙ رُظى ؽئٌٕ انخذيخ فٛٓب لٕاٍَٛ خبفخ ، فًٛب نى ٚشد ثؾؤَّ َـ خبؿ فٙ  -

.  ْزِ انمٕاٍَٛ

 .انٕىُٙال رغش٘ ادكبيّ ػهٗ انؼغكشٍٚٛ يٍ سجبل انجٛؼ ٔانؾشىخ ٔانذشط 

 

 يجهظ انخذيخ انًذَٛخ  -15.2

(4-  14 )

  4المادة 

ُٚؾؤ يجهظ ٚغًٗ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ ٚكٌٕ ثشئبعخ سئٛظ يجهظ انٕصساء أ يٍ ٚفٕمّ 

انشئٛظ فٙ رنك ، ٔٚؼًم فٙ اىبس انغٛبعخ انؼبيخ نهذكٕيخ ػهٗ رذذٚش االجبسح انؼبيخ 

.  ٔريٕٚش َظى انخذيخ انًذَٛخ فٙ انجٓبد انذكٕيٛخ ٔسفغ كفبءح انؼبيهٍٛ فٛٓب

اس انّٛ ٚذذد فّٛ يذح انؼنٕٚخ ٔلٕاػذ ٔاجشاءاد ٚقذس يشعٕو ثزؾكٛم انًجهظ انًؼ

.  اجزًبػبرّ ٔغٛش رنك يًب ٚمزنّٛ َظبو انؼًم فّٛ

نهًجهظ اٌ ٚؾكم نجبَب عٕاء يٍ اػنبئّ أ يٍ غٛشْى نذساعخ أ يزبثؼخ انًٕمٕػبد 

 .انزٙ ٚذٛهٓب انٛٓب

 

  5المادة 

:  ٚخزـ انًجهظ ثباليٕس انزبنٛخ 

نمخ ثبنزيٕٚش االداس٘ فٙ انجٓبد انذكٕيٛخ ثًب ٚكفم ٔمغ انغٛبعبد انؼبيخ انًزغ -

رُظًٛٓب ٔرخيٛو انمٕٖ انؼبيهخ فٛٓب ٔرًُٛزٓب ٔكزنك ريٕٚش َظبو انزٕظف ٔغٛشْب يٍ 

.  يجبالد انخذيخ انًذَٛخ

انؼًم ػهٗ ريٕٚش انزُظٛى االداس٘ نهذٔنخ ٔاثذاء انشأ٘ فٙ رذذٚذ اْذاف انٕصاساد  -

.  ٔرُظًٛٓب ٔعجم انزُغٛك ثُٛٓب ٔاالداساد انؼبيخ ٔاخزقبفبرٓب

الزشاح انغٛبعخ انؼبيخ نهًشرجبد ٔاالجٕس ثًب ٚكفم انزُغٛك ثٍٛ انجٓبد انذكٕيٛخ  -

ٔانٓٛئبد ٔانًؤعغبد انؼبيخ ٔانؾشكبد انزٙ رغبْى فٛٓب انذٔنخ ثبكضش يٍ َقف 

.  سأعًبنٓب

انشأ٘ فًٛب الزشاح يؾشٔػبد انمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ انخبفخ ثبنخذيخ انًذَٛخ ٔاثذاء  -

.  ٚمزشح يُٓب

.  الزشاح اَؾبء انٓٛئبد ٔانًؤعغبد انؼبيخ اثذاء انشأ٘ فٙ يؾشٔػبد اَؾبئٓب -

.  افذاس انزفغٛشاد انًهضيخ نهجٓبد انذكٕيٛخ فًٛب ٚزؼهك ثزؾشٚؼبد انخذيخ انًذَٛخ -

.  الزشاح انُظى انخبفخ ثبنشلبثخ ػهٗ االداء ٔيزبثؼخ َزبئجّ ٔانكؾف ػٍ يؼٕلبرّ -

َظٛى االعزؼبَخ ثبنجٕٛد االعزؾبسٚخ انًزخققخ فٙ يجبالد انزُظٛى ٔاالداسح ٔاالرقبل د -



.  ثبنٓٛئبد انؼهًٛخ ٔرؾجٛغ انجذٕس ٔانذساعبد فٙ ْزِ انًجبالد

.  انُظش فًٛب ٚشٖ يجهظ انٕصساء ادبنزّ انّٛ يٍ ؽئٌٕ انخذيخ انًذَٛخ -

ٖ ْزا انمبٌَٕ َٔظبو انخذيخ رنك ثبالمبفخ انٗ االخزقبفبد االخشٖ انًخٕنخ نّ ثًمزل

 .انًذَٛخ انًؾبس انّٛ فٙ انًبدح االٔنٗ

 

 أدكبو رُظًٛٛخ  -15.3

(6-  24 )

(  12المادة  1992سنة  116الغيت بموجب قانون )  6المادة 

 1992نغُخ  116ثًٕجت انًشعٕو ثبنمبٌَٕ سلى  -يهغبح 

 

 ( 12المادة  1992سنة  116الغيت بموجب قانون )  7المادة 

 1992نغُخ  116ثًٕجت انًشعٕو ثبنمبٌَٕ سلى  -يهغبح 

 

  8المادة 

:  رُؾؤ فٙ كم ٔصاسح نجُخ نهزخيٛو رخزـ ثًب ٚؤرٙ 

.  الزشاح انخيو ٔانجشايج انزُفٛزٚخ ٔيزبثؼزٓب -

.  اثذاء انشأ٘ فٙ يؾشٔع انًٛضاَٛخ -

ٔٚش اعبنٛت دساعخ االٔمبع انزُظًٛٛخ ٔاالداسٚخ ، ٔالزشاح االجشاءاد انالصيخ نزو -

.  انؼًم ٔسفغ كفبءح االداء

اػذاد خيو انزذسٚت ٔاالٚفبد فٙ ثؼضبد أ اجبصاد دساعٛخ ثًب ٚكفم انزُغٛك يغ  -

.  انجٓبد انذكٕيٛخ االخشٖ

.  يزبثؼخ عٛش انؼًم فٙ انٕصاسح ٔانزُغٛك ثٍٛ فشٔػٓب -

.  كم يب ٚشٖ انٕصٚش ادبنزّ انٛٓب الثذاء انشأ٘ فّٛ -

 .انهجُخ ٔرُظٛى انؼًم فٛٓب لشاس يٍ انٕصٚشٚقذس ثزؾكٛم ْزِ 

 

  9المادة 

ٚغزٓذف َظبو انخذيخ انًذَٛخ رشرٛت انٕظبئف فٙ انجٓبد انخبمؼخ نٓزا انمبٌَٕ ػهٗ 

اعبط ٔاججبرٓب ٔيغئٕنٛبرٓب ٔرنك ثزقُٛفٓب فٙ يجًٕػبد ٔرمًٛٛٓب ٔفمب نهمٕاػذ 

 .انخذيخ انًذَٛخ ٔاالدكبو ٔانؾشٔه ٔاالجشاءاد ٔانًٕاػٛذ انزٙ ٚذذدْب يجهظ

 

  10المادة 

ٚنغ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ ثُبء ػهٗ الزشاح دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ َظبيب نهزذسٚت ٚزنًٍ 

رذذٚذ إَاػّ ٔيغزٕٚبرّ ٔرمٛٛى اداء انًزذسثٍٛ ٔآصبس ْزا انزمٛٛى ٔانجٓبد انزٙ 

يٍ  رزٕنٗ انزذسٚت ٔانزُغٛك فًٛب ثُٛٓب ، ٔٚؼزجش االَزظبو فٙ انزذسٚت ٔاججب اعبعٛب

 .ٔاججبد انًٕظف



 

 انٕظبئف انؼبيخ ٔؽغهٓب  -15.4

(11-  32 )

  11المادة 

انٕظبئف انؼبيخ خذيخ ٔىُٛخ رُبه ثبنمبئًٍٛ ثٓب ٔٚغزٓذف يٕظفٕ انذٔنخ فٙ اداء 

 .ٔظبئفٓى انًقهذخ انؼبيخ

 

  12المادة 

:  انٕظبئف ايب دائًخ أ يؤلزخ 

:  رُمغى انٕظبئف انذائًخ انٗ انًجًٕػبد انشئٛغٛخ انزبنٛخ 

.  يجًٕػخ انٕظبئف انمٛبدٚخ -

.  يجًٕػخ انٕظبئف انؼبيخ -

.  يجًٕػخ انٕظبئف انذشفٛخ -

.  يجًٕػخ انٕظبئف انخذيبد -

ٔٚجٕص نًجهظ انخذيخ انًذَٛخ ثُبء ػهٗ الزشاح دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ امبفخ يجًٕػبد  -

.  سئٛغٛخ اخشٖ

 .ثمشاس يٍ دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ لٕاػذ ٔادكبو رٕصٚغ انٕظبئف ػهٗ ْزِ انًجًٕػبد رقذس

 

  13المادة 

ٚجٕص ثمشاس يٍ انٕصٚش ثؼذ يٕافمخ دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ رمغٛى انًجًٕػبد انشئٛغٛخ 

انًؾبس انّٛ فٙ انًبدح انغبثمخ انٗ يجًٕػبد َٕػٛخ ٔفمب نيجٛؼخ انؼًم فٙ انجٓخ 

 .انذكٕيٛخ

 

  14المادة 

رذذد انذسجبد انًمبثهخ نكم يجًٕػخ يٍ يجًٕػبد انٕظبئف انشئٛغٛخ ٔانُٕػٛخ ٔانشثو 

انًبنٙ انًخقـ نكم دسجخ ٔفئبد انؼالٔاد انذٔسٚخ ٔفمب نهجذأل انًهذمخ ثُظبو 

.  انخذيخ انًذَٛخ

ٚجٕص نًجهظ انخذيخ انًذَٛخ ثُبء ػهٗ الزشاح دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ رمشٚش يشرجبد نجؼل 

 .رمٛذ ثًب ٔسد ثبنجذأل انًؾبس انٛٓبانٕظبئف دٌٔ ال

 

  15المادة 

.  ٚكٌٕ ؽغم انٕظبئف ثبنزؼٍٛٛ أ ثبنزشلٛخ أ ثبنُمم أ ثبنُذة

ٚكٌٕ انزؼٍٛٛ ثمشاس يٍ انغهيخ انًخزقخ أ ثيشٚك انزؼبلذ فًٛب ػذا انٕظبئف 

انمٛبدٚخ فٛكٌٕ انزؼٍٛٛ فٛٓب ثًشعٕو  

.  رخ ٔثيشٚك انزؼبلذال ٚكٌٕ رؼٍٛٛ غٛش انكٕٚزٍٛٛ اال ثقفخ يؤق



رغش٘ ػهٗ انًؼٍُٛٛ ثيشٚك انزؼبلذ ادكبو ْزا انمبٌَٕ َٔظبو انخذيخ انًذَٛخ ، فًٛب 

.  نى ٚشد ثؾؤَّ َـ خبؿ فٙ انؼمٕد انًجشيخ يؼٓى

 .ٚنغ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ لٕاػذ ٔادكبو ٔفٛغ انؼمٕد انًؾبس انٛٓب

 

 1مكرر  15المادة 

ٌ يجًٕػخ انٕظبئف انمٛبدٚخ نًذح اسثغ عُٕاد ركٌٕ يذح انزؼٍٛٛ فٙ اٚخ ٔظٛفخ و

.  لبثهخ نهزجذٚذ

ٚكٌٕ رجذٚذ انزؼٍٛٛ فٙ انٕظبئف انمٛبدٚخ َٔمم َٔذة انًؼٍُٛٛ فٙ ْزِ انٕظبئف 

 .ثًشعٕو ثُبء ػهٗ ػشك انٕصٚش انًخزـ

 

  16المادة 

رذذد دسجخ انزؼٍٛٛ ٔانًشرت انز٘ ًُٚخ فٛٓب ثًشاػبح َٕع انٕظٛفخ ٔيغزٕٖ َٕٔع 

 .َٔذسح انًؤْم أ انخجشح أ انزذسٚت ٔكزنك ػذد عُٕاد انذساعخ انًمشسح

 

  17المادة 

ٚجٕص اٌ ٚكٌٕ انزؼٍٛٛ فٙ ثؼل انٕظبئف رذذ انزجشثخ ، فإرا صجذ ػذو فالدٛخ انًؼٍٛ 

فقم يٍ انخذيخ أ آَٗ انؼمذ انًجشو يؼّ ، ايب ارا اَمنذ فزشح انزجشثخ ثُجبح 

 .عجذ ْزِ انفزشح مًٍ يذح خذيزّاػزجش يضجزب فٛب نٕظٛفخ ٔح

 

 دمٕق انًٕظفٍٛ ٔٔاججبرٓى  -15.5

(18-  42 )

  18المادة 

.  ٚغزذك انًٕظف يشرجّ يٍ ربسٚخ رغهًّ انؼًم

 .يب ٚغزذك ػالٔح دٔسٚخ ثبنفئبد ٔىجمب نهمٕاػذ انًمشسح فٙ َظبو انخذيخ انًذَٛخ

 

  19المادة 

ٚذذد يجهظ انخذيخ انًذَٛخ ثُبء ػهٗ الزشاح دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ لٕاػذ ٔادكبو ٔؽشٔه 

:  يُخ يب ٚؤرٙ 

.  رؼٕٚنبد ػٍ االػًبل االمبفٛخ انزٙ ٚيهت رؤدٚزٓب فٙ غٛش ألبد انؼًم انشعًٛخ -

.  يكبفآد يبنٛخ يمبثم انخذيبد انًًزبصح -

ْم ػهًٙ أ لنبء دٔسح رذسٚجٛخ ثذالد ثغجت ىجٛؼخ اػًبل انٕظٛفخ أ انذقٕل ػهٗ يؤ -

.  أ نًٕاجٓخ اػجبء خبفخ

.  ثذالد أ رؼٕٚنبد يمبثم يقشٔفبد االَزمبل َٔفمبد انغفش -

.  رخقٛـ يغبكٍ دكٕيٛخ -



دٕافض يبدٚخ أ ػُٛٛخ أ يؼُٕٚخ اخشٖ نشفغ يغزٕٖ انًذيخ انًذَٛخ رجؼب نًب  -

 .رمزنّٛ ىجٛؼخ انؼًم فٙ انجٓخ انذكٕيٛخ

 

  20المادة 

ال ٚجٕص اجشاء خقى أ رٕلٛغ دجض ػهٗ انًجبنغ انٕاججخ االداء يٍ انذكٕيخ نهًٕظف 

ثؤٚخ ففخ كبَذ اال ٔفبء نُفمخ يذكٕو ثٓب يٍ انمنبء أ الداء يب ٚكٌٕ ييهٕثب 

.  نهذكٕيخ يٍ انًٕظف ثغجت ٚزؼهك ثؤداء ٔظٛفزّ أ العزشداد يب فشف نّ ثغٛش ٔجّ دك

انًغزذك نهًٕظف فٙ ْبرٍٛ انذبنزٍٛ ػهٗ َقفّ ٔركٌٕ  ال ٚجٕص اٌ ٚزجبٔص يب ٚخقى يٍ

 .االٔنٕٚخ نذٍٚ انُفمخ ػُذ انزضادى

 

  21المادة 

ٚزمبدو دك انجٓخ انذكٕيٛخ فٙ اعزشداد انًجبنغ انًذفٕػخ يُٓب نهًٕظف ثذٌٔ ٔجّ دك 

.  ثبَمنبء خًظ عُٕاد يٍ ربسٚخ انقشف

ال ٚغش٘ انزمبدو انًُقٕؿ ػهّٛ فٙ انفمشح انغبثمخ ارا كبٌ انقشف لذ رى ثغؼ أ 

.  رذنٛظ يٍ انًٕظف

ٚزمبدو دك انًٕظف فٙ انًيبنجخ ثبنذمٕق انًبنٛخ انًمشسح نّ ثبَمنبء عُخ يٍ ربسٚخ 

.  ػهًّ ثٓزِ انذمٕق أ خًظ عُٕاد يٍ ربسٚخ االعزذمبق أ٘ انًذرٍٛ الشة

كزبثٛخ ثبنًجهغ ٔانذمٕق انغبثمخ يٍ اعجبة ليغ انزمبدو انًُقٕؿ رؼزجش اٚخ ييبنجخ 

 .ػهّٛ فٙ ْزِ انًبدح

 

  22المادة 

ٚجٕص يُخ انًٕظفٍٛ اداصاد دساعٛخ أ اٚفبدْى فٙ ثؼضبد أ يُخ نهذساعخ أ فٙ 

دٔساد رذسٚجٛخ ثًشرت كبيم أ يخفل أ ثذٌٔ يشرت ، ٔٚذذد يجهظ انخذيخ انًذَٛخ 

.  انًُظًخ نزنكانمٕاػذ ٔانؾشٔه 

ٚجٕص فٙ دبنخ اننشٔسح ؽغم ٔظٛفخ أ٘ يٍ ْؤالء انًٕظفٍٛ ثقفخ يؤلزخ ارا كبَذ االجبصح 

 .أ انجؼضخ أ انًُذخ أ انذٔسح انزذسٚجٛخ ثغٛش يشرت ٔنًذح ال رمم ػٍ عُخ

 

  23المادة 

 .ال ٚجٕص نهًٕظف اٌ ُٚميغ ػٍ ػًهّ اال فٙ دذٔد االجبصاد انزٙ ٚقشح نّ ثٓب

 

 1مكرر  23ة الماد

عن تكون االجازة الدورٌة لمدة خمسة وثالثٌن ٌوما فً السنة ، تزداد الى خمسة واربعٌن ٌوما للموظف الذي قضى فً خدمة الدولة مدة ال تقل 

.  الجازةخمس عشرة سنة ، وال تدخل اٌام العلطة االسبوعٌة والعطلة الرسمٌة التً تتخلل االجازة الدورٌة المستحقة فً حساب مدة هذه ا

 .من تارٌخ تسلم العمل وٌصرف مرتب االجازة الدورٌة المستحقة عند القٌام بها. وال ٌجوز منح االجازة الدورٌة اال بعد مضً ستة شهور

 



  24المادة 

:  ٚجت ػهٗ انًٕظف 

اٌ ٚمٕو ثُفغّ ثبنؼًم انًُٕه ثّ ٔاٌ ٚؤدّٚ ثؤيبَخ ٔارمبٌ ٔاٌ ٚؼبيم انًٕاىٍُٛ  -

.  يؼبيهخ الئمخ

اٌ ٚخقـ ٔلذ انؼًم انشعًٙ الداء ٔاججبد ٔظٛفزّ ، ٔٚجٕص ركهٛفّ ثبالمبفخ انٗ رنك  -

.  ثبنؼًم فٙ غٛش انٕلبد انشعًٛخ ارا الزنذ رنك يقهذخ انؼًم أ ىجٛؼخ انٕظٛفخ

اٌ ُٚفز يب ٚقذس انّٛ يٍ أايش ثذلخ ٔايبَخ ٔرنك فٙ دذٔد انمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ  -

.  ٔانُظى انًؼًٕل ثٓب

رضو ثبدكبو انمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ ٔاٌ ٚذبفظ ػهٗ يًزهكبد انذٔنخ ٔاٌ ٚزمٛذ فٙ اٌ ٚم -

.  اَفبق ايٕانٓب ثًب رفشمّ االيبَخ ٔانذشؿ ػهٛٓب

 .اٌ ٚذبفظ ػهٗ كشايخ انٕظٛفخ ٔاٌ ٚغهك فٙ رقشفبرّ يغهكب ٚزفك ٔاالدزشاو انٕاجت -

 

  25المادة 

:  ٚذظش ػهٗ انًٕظف 

أ ثبنٕاعيخ ػمبساد أ يُمٕالد يٍ انجٓخ انذكٕيٛخ اٌ ٚؾزش٘ أ ٚغزؤجش ثبنزاد  -

.  انزٙ ٚؤد٘ فٛٓب اػًبل ٔظٛفزّ ، كًب ٚذظش ػهّٛ اٌ ٚجٛغ أ ٚؤجش نٓب ؽٛئب يٍ رنك

اٌ ركٌٕ نّ يقهذخ ثبنزاد أ ثبنٕاعيخ فٙ اػًبل أ يمبٔالد أ يُبلقبد أ ػمٕد  -

.  رزقم ثبػًبل اٚخ جٓخ دكٕيٛخ

يشرت أ ثًكبفؤح أ ثذَٔٓب ٔنٕ فٙ غٛش ألبد انؼًم اٌ ٚؤد٘ اػًبال نهغٛش ة -

انشعًٛخ اال ثإرٌ كزبثٙ يٍ انٕصٚش ٔٚؼزجش ػذو انذقٕل ػهٗ ْزا االرٌ ثًضبثخ اخبنفخ 

.  رؤدٚجٛخ رغزٕجت انًغبءنخ

يغ رنك ٚجٕص نهًٕظف اٌ ٚزٕنٗ انمٕايخ أ انٕفبٚخ أ انٕكبنخ ػٍ انغبئجٍٛ يًٍ 

اٚخ انذسجخ انشاثؼخ ػهٗ اٌ ٚخيش انًٕظف انجٓخ رشثيّ يٓى فهخ لشثٗ أ َغت نغ

.  انزبثغ نٓب ثزنك

اٌ ٚغزغم ٔظٛفزّ ال٘ غشك كبٌ أ اٌ ٚزٕعو الدذ أ اٌ ٕٚعو ادذا فٙ ؽؤٌ يٍ ؽئٌٕ  -

.  ٔظٛفزّ

اٌ ٚذنٗ ثبٚخ يؼهٕيبد ػٍ االػًبل انزٙ ُٚجغٙ اٌ رظم عشٚخ ثيجٛؼزٓب أ ٔفمب  -

ٚهخ اال ثإرٌ كزبثٙ يٍ انٕصٚش ، ٔٚغزًش ْزا نزؼهًٛبد خبفخ أ ُٚؾش رنك ثؤٚخ ٔط

.  انذظش دزٗ ثؼذ اَزٓبء خذيخ انًٕظف

اٌ ٚذزفظ نُفغّ ثؤفٕل اٚخ ٔصبئك سعًٛخ أ فٕس يُٓب عٕاء كبَذ أسالب أ ؽشائو  -

رغجٛم أ الاليب أ غٛشْب يًب رٛؼهك ثبنجٓخ انزٙ ٚؼًم ثٓب ٔنٕ كبَذ خبفخ ثؼًم كهف 

 .ثّ ؽخقٛب

 

  26المادة 

:  ٚذظش ػهٗ انًٕظف 

اٌ ٚضأل االػًبل انزجبسٚخ أ انقُبػٛخ أ انًُٓٛخ ٔرنك فًٛب ػذا انذبالد انزٙ  -

.  ٚذذدْب يجهظ انخذيخ انًذَٛخ

اٌ ٚكٌٕ ػنٕا فٙ يجهظ اداسح ؽشكخ يغبًْخ رجبسٚخ ٔ فُبػٛخ اال ارا كبٌ يًضال  -

 .نهذكٕيخ فٛٓب

 



 انزؤدٚت  -15.6

(27-  50 )

  27المادة 

كم يٕظف ٚخم ثبنٕاججبد أ ٚخبنف انًذظٕساد انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انمٕاٍَٛ أ انهٕائخ 

.  ٚؼبلت رؤدٚجٛب ، ٔرنك يغ ػذو االخالل ثبنًغئٕنٛخ انجضائٛخ أ انًذَٛخ ػُذ االلزنبء

ٔٚؼفٗ انًٕظف يٍ انؼمٕثخ انزؤدٚجٛخ ارا صجذ اٌ اسركبثّ انًخبنفخ كبٌ رُفٛزا اليش 

ٔفٙ ْزِ انذبنخ ركٌٕ . سئٛغّ ثبنشغى يٍ رُجّٛٓ انٗ انًخبنفخكزبثٙ فذس انّٛ يٍ 

.  انًغئٕنٛخ ػهٗ يقذس االيش

 .ٔال ٚغؤل انًٕظف يذَٛب اال ػٍ خيئّ انؾخقٙ

 

  28المادة 

:  انؼمٕثبد انزؤدٚجٛخ انزٙ ٚجٕص رٕلٛؼٓب ػهٗ انًٕظفٍٛ ْٙ 

.  االَزاس -

انخقى يٍ انًشرت نًذح ال رضٚذ ػٍ خًغخ ػؾش ٕٚيب فٙ انًشح انٕادذح ٔال رجبٔص  -

.  رغؼٍٛ ٕٚيب خالل اصُٙ ػؾش ؽٓشا

رخفٛل انًشرت انؾٓش٘ ثًمذاس انشثغ نًذح ال رمم ػٍ صالصخ اؽٓش ٔال رجبٔص اصُٙ ػؾش  -

.  ؽٓشا يٍ انًخبنفخ انٕادذح

د انمشاس انقبدس ثزٕلٛغ انؼمٕثخ خفل انذسجخ انٗ انذسجخ االدَٗ يجبؽشح ٔٚذذ -

.  االلذيٛخ فٙ ْزِ انذسجخ ٔيشرت انًٕظف فٛٓب

.  انفقم يٍ انخذيخ -

.  ال رٕلغ ػهٗ ؽبغهٙ يجًٕػخ انٕظبئف انمٛبدٚخ اال ادذٖ انؼمٕثبد انزبنٛخ

.  انزُجّٛ كزبثخ يٍ انٕصٚش -

.  انهٕو -

 .انفقم يٍ انخذيخ -

 

  29المادة 

دٚجٛخ انزٙ رٕلغ ػهٗ انًٕظف ٔفمب نهمٕاػذ انزٙ ٚذذدْب ٚجٕص يذٕ انؼمٕثبد انزؤ

.  َظبو انخذيخ انًذَٛخ

 .ٚزشرت ػهٗ يذٕ انؼمٕثخ اػزجبسْب كؤٌ نى ركٍ ثبنُغجخ نهًغزمجم

 

  30المادة 

:  ٕٚلف انًٕظف ػٍ ػًهّ فٙ انذبالد اٜرٛخ 

يغجت نًذح ارا الزنذ يقهذخ انزذمٛك أ انًقهذخ انؼبيخ رنك ، ٔٚكٌٕ انٕلف ثمشاس  -

فإرا كبٌ ٔلف . ال رجبٔص صالصخ اؽٓش ٚجٕص يذْب نًذح يًبصهخ ٚؼٕد ثبَزٓبئٓب انٗ ػًهّ

انًٕظف ػٍ ػًهّ نًقهذخ انزذمٛك ألف فشف َقف يشرجّ ٔال ٚشد نّ اال ارا صجذ ػذو 

.  يغئٕنٛزّ أ ػٕلت االَزاس أ ثبنخقى يٍ انًشرت نًذح ال رضٚذ ػهٗ اعجٕع

.  كٕٚذ دجغب ادزٛبىٛب أ رُفٛزا نذكى لنبئٙارا دجظ فٙ دٔنخ ال -

ٕٚلف فشف َقف يشرجّ فٙ دبنخ انذجظ االدزٛبىٙ ػهٗ اٌ ٚشد نّ ارا اَزٓٗ انزذمٛك 



.  انز٘ دجظ يٍ اجهّ انٗ ػذو يغئٕنٛزّ ٔاال دشو يُّ

يب فٙ انذجظ رُفٛزا نذكى لنبئٙ فٕٛلف فشف صالصخ اسثبع يشرجّ ارا كبٌ انذكى غٛش 

.  نّ اال ارا اَزٓذ انًذبكًخ انٗ ػذو يغئٕنٛزَّٓبئٙ ٔال ٚشد 

 .فٙ كم االدٕال ٚذشو انًٕظف يٍ يشرجّ ػٍ يذح دجغّ ارا كبَذ رُفٛزا نذكى َٓبئٙ

 

  31المادة 

 .ال ًُٚغ اَزٓبء خذيخ انًٕظف ال٘ عجت يٍ يغئٕنٛزّ انجضائٛخ ٔانًذَٛخ ػُذ االلزنبء

 

 اَزٓبء انخذيخ  -15.7

(1-  32 )

  32المادة 

:  تنتهً الخدمة الحد االسباب اآلتٌة 
.  االستقالة -1
.  عدم تجدٌد التعٌٌن فً الوظٌفة القٌادٌة -2
.  االحالة الى التقاعد -3
 .الفصل بقرار تأدٌبً -4

 ((فً المادة األولى منه 1995لسنة  22تم إلغاء هذا البند بموجب قانون رقم )) . العزل بقرار من مجلس الوزراء -5

 .المعزول أن ٌتظلم إلى مجلس الوزراء خالل ستٌن ٌوما من إعالنه بقرار العزل وٌكون قرار المجلس فً التظلم نهائٌاوللموظف 

أو فً وال ٌخضع القرار الصادر فً هذا الشأن للطعن أمام القضاء، وال ٌجوز لمن عزل بالتطبٌق ألحكام هذا البند أن ٌعٌن فً وظٌفة عامة أخرى 
 .مؤسسات العامة وذلك خالل الخمس سنوات التالٌة لقرار العزل، وٌجوز لمجلس الوزراء تخفٌض هذه المدةإحدى الهٌئات أو ال

الحكم بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جناٌة او فً جرٌمة مخلة بالشرف او االمانة وٌجوز للوزٌر استبقاء الموظف فً حالة الحكم بوقف تنفٌذ  -6
.  العقوبة

.  سقوط الجنسٌة الكوٌتٌة او سحبها -7
.  عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا او استنفاد االجازة المرضٌة اٌهما اسبق -8
وٌجوز مدها الى سن الخامسة والستٌن، اما ائمة المساجد . بلوغ سن الخامسة والستٌن بالنسبة للكوٌتٌٌن وسن الستٌن بالنسبة لغٌر الكوٌتٌٌن -9

فتنتهً خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعٌن، كل لك وفقا للقواعد واألحكام التً ٌضعها مجلس الخدمة سلو الموتى وخطباؤها ومؤذنوها ومػ
. المدنٌة

 .الوفاة -10

 

 األدكبو انؼبيخ ٔاالَزمبنٛخ  -15.8

(33-  40 )

  33المادة 

ٚكٌٕ عذت انمشاساد انقبدسح ثبنزؼٍٛٛ أ ثبنزشلٛخ أ ثًُخ انؼالٔاد انزؾجٛؼٛخ 

.  انًخبنفخ نهمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ خالل عُخ يٍ ربسٚخ فذٔس انمشاس

ٕٚلف ْزا انًٛؼبد فٙ دبنخ اػزشاك دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ أ دٕٚاٌ انًذبعجخ أ اٚخ جٓخ 



.  يخزقخ ػهٗ انمشاس انٗ اٌ ٚجذ فٙ انًٕمٕع

دبنخ انخالف ثٍٛ دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ أ دٕٚاٌ انًذبعجخ ٔ ثٍٛ انجٓخ انذكٕيٛخ ٚؼشك فٙ 

 .االيش ػهٗ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ ، ٔٚكٌٕ لشاسِ َٓبئٛب

 

  34المادة 

ٚخيش دٕٚاٌ انًٕظفٍٛ ثقٕسح يٍ انمشاساد انقبدسح يٍ انجٓخ انذكٕيٛخ ثبنزؼٍٛٛ أ 

.  خالل خًغخ ػؾش ٕٚيب يٍ ربسٚخ فذٔسْب ثبنزشلٛخ أ ثًُخ انؼالٔاد انزؾجٛؼٛخ ٔرنك

نذٕٚاٌ انًٕظفٍٛ اٌ ٚؼزشك ػهٗ انمشاساد انًخبنفخ نهمٕاٍَٛ أ انهٕائخ ٔٚجهغ 

اعجبة االػزشاك ػهٗ ْزِ انجٓخ خالل صالصٍٛ ٕٚيب يٍ اخيبسِ ثٓب ، فإرا نى ٚزى االرفبق 

س يب ٚشاِ ٔفمب ثٍٛ انجٓزٍٛ لبو انذٕٚاٌ ثؼشك االيش ػهٗ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ نٛمش

 .نهفمشح االخٛشح يٍ انًبدح انغبثمخ

 

  35المادة 

انًٕظفٌٕ انًٕجٕدٌٔ فٙ انخذيخ ٔلذ َفبر ْزا انمبٌَٕ انزٍٚ ثهغٕا انغٍ انًمشسح 

الَزٓبء انخذيخ ٔفمب الدكبيّ رنى انٗ يذح خذيزٓى انفؼهٛخ انزٙ رذخم فٙ دغبة 

َذ يمشسح افال الَزٓبء خذيزٓى لجم انزمبػذ َقف انًذح انًكًهخ نجهٕغٓى انغٍ انزٙ كب

.  انؼًم ثّ

ٚجٕص نًٍ ثهغ عٍ انخبيغخ ٔانخًغٍٛ أ اكضش ػُذ انؼًم ثٓزا انمبٌَٕ اٌ ٚيهت خالل 

عُخ ادبنزّ انٗ انزمبػذ ػهٗ اٌ رنى خًظ عُٕاد انٗ خذيزّ انفؼهٛخ ، ٔرنى ْزِ 

فًٛب ػذا يٍ رُزٓٙ انًذح نًٍ رُزٓٙ خذيزّ خالل يذح االخزٛبس ٔنٕ نى ٚمذو ىهجب ٔرنك 

أ الدذ االعجبة انٕاسدح فٙ انجُذٍٚ  28خذيزّ ثبنفقم ثبنيشٚك انزؤدٚجٙ ىجمب نهًبدح 

.  يٍ ْزا انمبٌَٕ 32يٍ انًبدح  6،5

 .ل رنك يغ ػذو االخالل ثبنذذ االلقٗ انًمشس لبََٕب نهًؼبػ

 

  36المادة 

ٔانمبٌَٕ  1960نغُخ  7ٚهغٗ لبٌَٕ انٕظبئف انؼبيخ انًذَٛخ انقبدسح ثبنًشعٕو سلى 

انًؾبس انّٛ ثبنُغجخ انٗ  1974نغُخ  14، ٔكزنك انمبٌَٕ سلى  1960نغُخ  18سلى 

.  انخبمؼٍٛ الدكبو ْزا انمبٌَٕ

.  يب ٚهغٗ كم دكى ٚزؼبسك يغ ادكبيّ

عزًش انؼًم ثبنهٕائخ ٔانمشاساد انًؼًٕل ثٓب فٙ ؽئٌٕ انزٕظف ٔلذ َفبر ْزا انمبٌَٕ 

ٔس انهٕائخ ٔانُظى انًؾبس انٛٓب فّٛ اًٚٓب الشة ٔرنك ثؾشه اال نًذح عُخ أ نذٍٛ فذ

.  ٚزؼبسك يغ ادكبو ْزا انمبٌَٕ

ال ٚزشرت ػهٗ ريجٛك انجذأل انًشافمخ نُظبو انخذيخ انًذَٛخ أ انقبدسح ٔفمب 

يٍ ْزا انمبٌَٕ أ٘ صٚبدح فٙ لًٛخ انجذالد ٔانؼالٔاد االمبفٛخ ٔانًكبفآد  39نهًبدح 

رقشف ٔلذ فذٔسِ ٔٚغزًش فشف ْزِ انمًٛخ انٗ اٌ ٚذذد يجهظ انخذيخ  انزؾجٛؼٛخ انزٙ

 .انًذَٛخ أ انغهيخ انًخزقخ انمٕاػذ ٔاالدكبو ٔانؾشٔه انًُظًخ نٓب

 



  38المادة 

رؼشك َظى انًشرجبد انًؼًٕل ثٓب فٙ انٓٛئبد ٔانًؤعغبد انؼبيخ ٔانؾشكبد انًًهٕكخ 

ح نهُظش فٙ الشاسْب أ رؼذٚهٓب دغت نهذٔنخ يكهٛخ كبيهخ ػهٗ يجهظ انخذيخ انًذَٙ

.  االدٕال

.  ال ٚجٕص ثؼذ رنك اجشاء أ٘ رؼذٚم ػهٗ ْزِ انُظى اال ثًٕافمخ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ

ال ٚجٕص نًجهظ انخذيخ انًذَٛخ ػُذ االلزنبء يشاجؼخ َظى انًشرجبد انًؼًٕل ثٓب فٙ 

ٚكفم رُفٛز انغٛبعخ  انؾشكبد انزٙ رغبْى فٛٓب انذٔنخ ثبكضش يٍ َقف سأعًبنٓب ثًب

 .انؼبيخ نهًشرجبد ٔاالجٕس

 

  39المادة 

ٚجٕص ثًشاعٛى رؼذٚم انًشرجبد ٔانؼالٔاد ٔانجذالد انًزؼهمخ ثبنًٕظفٍٛ انزٍٚ رُظى 

 .ؽئٌٕ رٕظٛفٓى لٕاٍَٛ خبفخ

 

  40المادة 

رُفٛز ْزا انمبٌَٕ ، ُٔٚؾش فٙ  -كم فًٛب ٚخقّ  -ػهٗ سئٛظ يجهظ انٕصساء ٔانٕصساء 

فٛؼًم ثٓب  39ٔ  5ٔ  4فًٛب ػذا انًٕاد  1/7/1979دح انشعًٛخ ، ٔٚؼًم ثّ يٍ انجش٘

.  يٍ ربسٚخ َؾشِ

يٍ ْزا  14رقشف انفشٔق انًبنٛخ انًزشرجخ ػهٗ ريجٛك انجذأل انًؾبس انٛٓب ثبنًبدح 

أ ربسٚخ انزؼٍٛٛ  25/2/1979انمبٌَٕ ٔانًشاعٛى انقبدسح نهًبدح انغبثمخ اػزجبسا يٍ

يٕجٕدٍٚ فٙ انخذيخ ٔلذ َفبرِ ، ٔرؤخز انًجبنغ انالصيخ نزنك يٍ اًٚٓب الشة نم

 .االدزٛبىٙ انؼبو نهذٔنخ

 

 

 


