
 9 هيئة الشرطةبشأن  9791لسنة  901القانون رقم 

 

 يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره -9مادة 

كما ، المشار إليهما 3991لسنة  93والقانون رقم  ،3991لسنة  9يلغى القانون رقم  -2مادة 
 . يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من احكام

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

 (3993نوفمبر سنة  31) 3193رمضان سنة  22صدر برياسة الجمهورية فى 
 

 أنور السادات                                                                             
 

  

                                                           
 .5115لسنة  52، وذلك وفقا للقانون رقم يستبدل بعبارة "المحكمة العسكرية" عبارة " مجلس التأديب" أينما وردت فى القانون 1



 الباب االول 
 هيئة الشرطة
 الفصل األول

 تكوينها واختصاصاتها

 (9المادة )

وتباشـر إختصاصها برئاسة وزير  الشرطة هيئة مـدنية نظامية بـوزارة الداخلية تؤدى وظائفها
 . وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها ،الداخلية وتحت قيادته

ويرأس كل  ،هيئة الشرطة الـى قطاعات نوعية واقليمية وذلك بقرار مـن وزير الـداخلية وتنقسم
ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكـثر يحل  ،قطاع مساعد أول أو مساعد وزير

وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير  ،أقـدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه
 2.الداخلية

  :كون هيئة الشرطة منوتت
 . ضباط الشرطة -3
 . ضباط الشرف -2
 . أمناء الشرطة -1
 . مساعدى الشرطة -1
 . مراقبى ومندوبى الشرطة -5
 . ضباط الصف والجنود -9
 . معاونى األمن -9
 . رجال الخفر النظاميين -8

ورؤسـاء  ،ومن فى حكمهـم ،ورؤساء المصالح ،ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية
  . كل فى حدود اختصاص ،رئاسـة الشرطة ،ومأمورو المراكز واالقسام ،الوحدات النظامية

 (2المادة )

  :الرتب والدرجات النظامية ألعضاء هيئة الشرطة ، وهى"

 :الضباط  -9
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 لواء مساعد أول وزير الداخلية .

 لواء مساعد وزير الداخلية .

 لواء .

 عميد .

 عقيد .

 مقدم .

 رائد .

 نقيب .

 مالزم أول .

 مالزم .

 1:ضباط الشرف  -2

 رائد شرف .

 نقيب شرف .

 مالزم أول شرف .

 مالزم شرف .

 : أمناء الشرطة -3

 أمين شرطة ممتاز أول .

 أمين شرطة ممتاز ثان .
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 أمين شرطة ممتاز .

 أمين شرطة أول .

 أمين شرطة ثان .

 أمين شرطة ثالث .

 :مساعدو الشرطة  -4

 ممتاز .مساعد شرطة 

 مساعد شرطة أول .

 مساعد شرطة ثان .

 مساعد شرطة ثالث .

 :مراقبو ومندوبو الشرطة  -5

 .مراقب شرطة ممتاز

 .مراقب شرطة أول

 مراقب شرطة ثان .

 .مراقب شرطة ثالث

 .مندوب شرطة ممتاز

 .مندوب شرطة أول

 .مندوب شرطة ثان

 .مندوب شرطة ثالث



 1: ضباط الصف والجنود -6

 رقيب أول

 قيب .ر 

 عريف .

 جندى .

 :معاونو األمن -7

 معاون أمن ممتاز أول .

 معاون أمن ممتاز ثان .

 معاون أمن ممتاز .

 معاون أمن أول .

 معاون أمن ثان .

 معاون أمن ثالث .

 :رجال الخفراء النظاميون -8

 .شيخ خفراء

 .وكيل شيخ خفراء

 خفير ممتاز .

 .خفير أول

 .خفير ثان
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 5 .خفير ثالث

 (3)المادة 
وبحمايـة األروا  واألعـرا   ،تختـص هـيئة الشرطـة بالمحافظة علـى النظام واألمن العـام وادداب

كما تختص بكفالة الطمأنينة واألمن للمواطنين فى  ،واألموال وعلى االخص منع الجرائم وضبطها
  .9وبتنفيذ مـا تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ،كافة المجاالت

  الثانىالفصل 
  المجلس األعلى للشرطة

 (4المادة )
 

وعضوية  ،يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدى أول وزير الداخلية
 : كل من

 . مساعدى أول وزير الداخلية
 . مساعدى وزير الداخلية

 . مستشار الدولة لوزارة الداخلية
 . مدير االدارة العامة لشئون الضباط

غياب الرئيس يتولى رئاسـة المجلس أقـدم األعضاء الحاضرين مـن مساعـدى أول وزير وعـند 
وعند غيابه يتوالها من  ،ويتولى أمانة المجلس مدير االدارة العامـة لشئون الضباط ،الداخلية

 . يختاره المجلس من أعضاءه
من نصف  وينعقد المجلس بدعـوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة اذا حضرها أكثر

 . االعضاء
وتكون  ،ويصدر المجلس قراراته باالغلبية المطلقة وعـند التساوى يرجـح الجانب الـذى فيه الرئيـس

ذا كانت إحـدى المسائل المعروضة تمس أحـد األعضاء أو  المداوالت سـرية والقرارات مسببة وا 
أحـد اقربائه أو أصهاره الـى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلـى جلساته مـن 

خارجها يرى االستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من 
  .9دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداوالت

 
 :(5المادة )
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يعاون المجلس األعلى للشرطة وزير الداخلية فـى رسـم السياسة العامـة للـوزارة ووضع خططها 
وتطوير أجهزتها وأسـلوب عملها بما يرفع مستوى األداء لتحقيق المهام المسندة اليها على أكمل 

ويختص بالنظر فـى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون كما  ،وجه
 . يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد األعضاء

 . وتكون قـرارات المجلـس نافذة مـن تاريخ اعتمادها من الوزير
ى رفعها إليه دون ان يعتر  عليها كتابة وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشـر يوما علـ

 . اعتراضا مسببا
فإذا اعتر  الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعتر  عليه منها الى المجلس إلعادة 

 . النظر فيه خالل مدة يحددها
 . فإذا اصر المجلس على رأيه ، اصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا

 
  الثانى الباب

  ضباط الشرطة
  الفصل االول

  التعيين
 ( 6المادة )

 
ويعـين الضابـط من خريجى  ،يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة

وتحدد اقدميته  ،ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ،كلية الشرطة ألول مرة فى رتبة مالزم
، وعند التساوى فى الترتيب يقدم األكبر سنا وذلك دون  من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج

 . 3995لسنة  93إخالل بأحكام قانون انشاء اكاديمية الشرطة رقم 
ويكون التعيين بصفة مـؤقتة تحـت االختبار لمدة سنة ويجوز بقرار مـن المجلس األعلى للشرطة 

ويفصل من يثبت عدم  ،أشهـرمدها لمن لم يثبت صالحيته لمدتين ال تجاوز كل منهما ستة 
 . صالحيته

ويعتبر تعيين مـن ثبت صالحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت االختبار ويرقى من تاريخ تثبيته 
 . الى رتبة مالزم أول

فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشـهر بعد  ،أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة االختبار
جـاز رد اقدميته فى هـذه الرتبة الى ما  ،تثبيته وترقيته إلى رتبة مالزم أول بدرجـة جيد على األقل

وال يحول ذلك دون افادته مستقبال من حكم  ،كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق
 . من هذا القانون 38المادة 



من هذا القانون يرقى المالزم أول الـى رتبة نقيب بانقضاء أربع  39اخالل بأحكام المادة  ودون
  .8سنوات على بدء تعيينه فى رتبة مالزم

 (7المادة )
يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية 

 : بالنص األتى
وأرعى  ،وأن أحـترم الدستور والقانون ،أن أحافـظ علـى النظام الجمهورى ،أقسـم باهلل العظيم" 

 " وأؤدى واجبى بالذمة والصدق ،سالمة الوطن
 (8المادة )

يعـين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤسـاء القطاعات ونوابهـم ورؤساء المصالح 
 . واإلدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية

أكاديمية الشرطـة ومـركز البحوث بها ومديريات األمـن بالمحافظات مصالح ، وتعتبر كليات 
 . ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة

ويكون التعيين فـى غـير ذلك مـن وظائف هيئة الشرطـة بقرار مـن وزير الداخلية بعد أخذ رأى 
  .9المجلس األعلى للشرطة

 (1المادة )
لشـئون العاملين المدنيين ، ال يعين فـى الوظائف المبينة فـى الفقرة األولى فيما عـدا اإلدارة العامـة 

 . مـن المادة السابقة إال مـن بين ضباط الشرطة
وتعتبر وظائف وكالء المصالح وما فى حكمها ونواب ومساعـدى مديرى األمـن ورؤسـاء اإلدارات 

وفـروعها مـن وظائف هيئة الشرطة ، فيما عدا ما واألقسام والوحـدات والـوظائف الرئيسية بالوزارة 
 . يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة

 (90المادة )
فـإذا اشتمل قـرار  ،تعتبر األقدمية فـى الدرجـة أو الرتبة مـن تاريـخ التعيين فيها أو الترقية اليها

درجـة أو رتبة واحـدة اعتبرت االقدمية على أسـأس علـى تعيين أو ترقية أكثر مـن ضابط فى 
 . األقدمية فى الدرجـة أو الرتبة السابقة

 (99المادة )
الضابط الذى نقل مـن هيئة الشرطة أو اسـتقال مـن الخدمة يجوز إعـادة تعيينه بها اذا كان 

ويشترط  ،على األقلالتقريران السنويان االخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد 
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إلعـادة تعيينه أال يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميالية ويوضع فى 
 . أقدميته السابقة

  الفصل الثانى
  التقارير عن الضباط وترقياتهم وعالوتهم

 (92المادة )

 

يـودع بأحدهما مسوغـات تعيينه والبيانات والمالحظات والمعلومات  ،ينشـأ لكل ضابـط ملفان
الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانـى التقارير السنوية السـرية المقدمة عـنه وكل ما 
يثبت جديته مـن الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع اقواله فيها وموافقة المجلس األعلى 

 . هاللشرطة على إيداع

 (93المادة )
تعد التقارير السنوية السـرية عـن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب األوضاع التى يعينها وزير 
الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة وتكون التقارير عـن كل سـنة ميالدية 

 . وتوضع خالل شهرى يناير وفبراير مـن السنة التالية

 .كفاية الضابـط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيفويكون تقدير 

 (94المادة )
يعلن الضابط الـذى قـدرت كفايته بتقدير دون المتوسـط أو ضعيف بأوجـه الضعف فـى مستوى 

ويجوز له أن  ،كما يعلن الضابط بما يرد فى التقرير مـن مالحـظات تسـىء إليه ،ادائه لعمله
على أن  ،يتظلم مـن هـذا التقرير إلـى المجلس األعلى للشرطة خالل شهر من تاريخ إعالنه به

 . ويكون قرار المجلس نهائيا ،يفصل فى التظلم خالل شهر من تاريخ تقديمه

فإذا كان التعديل يسىء إلى ، كما يجوز للمجلس اعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديله
 . ويحق له التظلم مـن هـذا التعديل ،وجب إعالنه به الضابط

 . وال يعتبر التقرير نهائيا إال بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه

 (95مادة )
الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط  

كما ال تجوز ترقيته خالل  ،السنة التالية لتلك المقدم عنها تؤجل العالوة الدورية المستحقة له فى



فإذا حصل فـى السنة التالية مباشـرة علـى تقرير بتقدير جـيد منحت له قيمـة العالوة  ،تلك السنة
 . المؤجلة بدون أثر رجعى

من أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا 
كما ال يجوز ترقيته خالل  ،العالوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير

 . تلك السنة

 . وال يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه

 (96المادة )
تقـريران متتاليان بتقدير دون أو  ،الضابط الـذى يقدم عـنه تقـريران سـنويان متتاليان بتقدير ضعيف

أو أربعـة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال الى المجلس  ،المتوسـط وثالـث بتقـدير ضعيف
فإذا تبين صالحيته السناد نوع آخـر مـن العمل اليه قرر نقله الـى  ،األعلى للشرطة لفحـص حالته

 . له الى وظيفة مدنية أو فصله مـن الخدمةوله أن يمنحه فرصـة أخـرى أو يقرر نق ،هـذا العمل

وفـى جميع االحـوال اذا كان التقرير التالى مباشرة عـن الضابـط بتقدير ضعيف أو دون المتوسـط 
 . فـصل مـن الخدمة مـن اليوم التالـى العتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة

 (97المادة )
تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها  ،من هذا القانون 35مع مراعاة حكم المادة 

 . باألقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد ،مباشرة
ويشـترط فـى جمـيع األحـوال للـترقية أن يجـتاز الضابـط بنجا  الفـرق التدريبية أو الدراسـات 

المجلس األعلى للشرطة بالنسبة الى  التدريبية أو العليا التـى يقـررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى
 . كل رتبة

ويجوز فى جميع األحوال تخطى الضابط فى الترقية ألسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع 
  .أقواله بشأنها أمام المجلس األعلى للشرطة

فإذا تخلف عن الحضور أمـام المجلس بغير عـذر مقبول رغـم إعالنه اعتبرت إجـراءات تخطيه 
ن قبل عـذره فـى التخلف تحجـز له رتبة حتـى تسمع أقواله أمـام المجلس ،صحيحة  . وا 

فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ 
 31.حجزها

 (98المادة )
يجوز رد  ،من هـذا القانون 39و  35الضابط الذى تأخرت اقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 

اقدميته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لـم يحدث التخطى إذا كان التقريران المقدمان 
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عنه مرة كل ستة أشـهر عـن السـنة التالية لترقيته الـى الرتبة التـى سـبق تخطيه عـند الترقية اليها 
 . بدرجـة ال تقل عن جيد

 . واحدة خالل مدة خدمتهوال ينتفع الضابط بهذا الحكم إال مرة 
 (91المادة )

تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول 
 . الدور فى الترقية الى رتبة عميد

وتكون الترقية إلى رتبة عميد باالختيار ومن ال يشمله االختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته الى 
حالته إلـى  رتبة عميد إال إذا رأى المجلس األعلى للشرطة ألسباب هامـة يقدرها عـدم ترقيته وا 

المعاش وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مـدها لمدة مماثلة مـرة واحـدة أو أكثر حتى 
 . حلول الدور فـى الترقية الى رتبة لواء

الختيار يحال إلـى المعاش مع ترقيته الـى وتكون الترقية إلـى رتبة لواء باالختيار ومن ال يشمله ا
حالته الى  رتبة لواء إال إذا رأى المجلس األعلى للشرطة ألسـباب هامة يقدرها عدم ترقيته وا 
المعاش وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سـنة يجـوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى 

 . مالية أعلىخدمته بإنتهائها ولو رقى خاللها الى درجة 

  .33وتكون الترقية الى الرتب األعلى باالختيار
 (20المادة )

وتكون الترقية  ،يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضباط بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة
ويمنح الضابط مـن هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة  ،نافذة من تاريخ صدور هـذا القرار

 . المرقى اليها أو عالوة من عالواتها أيهما أكبر
 (29المادة )

فى أول يوليو التالى النقضاء سنة مـن تاريخ  تستحق العالوة الدورية ألعضاء هيئة الشرطة
 . التعيين أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة

يستمر صرف العالوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفـى الموعـد 
المقـرر الستحقاقها وذلك بما ال يجاوز نهاية ربط ـرتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة 

مـة عالوتين من قياألعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا و 
 . ، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأنعالواتها الدورية
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وتكون العالوة مـن تاريخ وصول مرتبه الى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة عـالوة الرتبة أو 
أو درجته فيمنح عـالوة بفئة فإذا ما قلت قيمة العالوة عـن العـالوة المقررة لرتبته  ،الدرجة التالية

 . الرتبة أو الدرجـة التالية بحسب األحوال

فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى اليها أو عالوة دورية من عالواتها أيهما 
أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة ، وال تغير الترقية من موعد استحقاق العالوة 

 32. الدورية

  فصل الثالثال
  البدالت والحوافز

 (22المادة )
يمنح الضابط مـن شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار مـن رئيس الجمهورية ، 

وال يمنح هذا البدل اال لشاغل  ،من بداية ربط الدرجة أو الرتبة % 311على أال يزيد عن 
الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه مـن يقوم بأعبائها طبقا لألوضاع المقررة ، ويحدد وزير 
الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ، وال يخضع هذا البدل 

 . للضرائب

حقون الـبدالت المهنية المتعلقة بأداء ويستحق ضباط الشـرطة بـدل طبيعة عمـل ، كما يست
ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع  الوظيفة أو بسبب الحصول علـى مؤهالت علمية معينة

 . استحقاقها وفئاتها وال تكون نافذة إال بعد موافقة مجلس الوزراء

 . وال يجوز زيادة فئاتها إال بقرار من رئيس الجمهورية

يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها مـنح هـذا الـبدل أثناء  كما يستحقون بدل اقامة لمن
اقامتهم فـى هـذه المناطق وذلك بالشـروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وال يخضع هذا البدل 

  .31للضرائب
 (23المادة )

مكافآت يضع وزير الداخلية بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطة نظاما للحوافـز وله تقرير 
تشجيعية للضابط الـذى يقدم خـدمات ممتازة أو أعماال أو بحوثا أو اقـتراحات جدية تساعد على 

 .كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة، تحسين طرق العمل ورفع كفاءة األداء

  وللمجلس األعلى للشرطة اقـترا  منح الضابط أوسمة أو أنواطا ألعمال ممتازة

 (24)المادة 
                                                           

 .1972لسنة  49رقم بالقانون  و، 1921لسنة  112، وقد استبدلت بالقانون رقم 5115لسنة  52رقم المادة مستبدلة بالقانون  15
 .1972لسنة  49بالقانون رقم  وقد استبدلت ،5115لسنة  52المادة مستبدلة بالقانون رقم  13



يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة مـنح الضابط عـالوة 
وذلك إذا  ،تشجيعية فـى حـدود االعتمادات المخصصة بالمـيزانية تعادل العـالوة الدورية المقررة

ق وكان قـد بذل جهـدا خاصا أو حـق ،حـصل الضابط علـى تقرير ممتاز فـى العامين االخيرين
 ،وال يمنح الضابط هـذه العالوة أكثر من مرة كل سنتين ،رفعا لمستوى األداء أو قام بعمل ممتاز

 .وال يغير منح هذه العالوة من استحقاقه العالوة الدورية فى موعدها

من عدد الوظائف  % 31وال يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العالوة فى سنة واحدة على 
 . فى كل رتبة أو درجة

 (25المادة )
يستحق الضابط أجـرا عـن األعمال االضافية التى يطلب إليه تأديتها ، بالفئات ووفقا للقواعـد 
واألحكام التى يضعها وزير الداخلية بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطة ، وتبين هـذه القواعـد 

 . الحد االقـصى لما يجوز منحه للضابط فى هذه األحوال
 (26المادة )

يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا مـن مهام  
وذلك فى األحوال وبالشروط التى يصدر بها قـرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس 

 . األعلى للشرطة

ملين المدنيين فـى كما يستحق مصاريف االنتقال وبدل السفر بالشـروط واألوضـاع المقـررة للعا
 :ويستحق بنفس الشروط واألوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى األحوال ادتية ،الدولة

 . عند التعيين ألول مرة فى الخدمة( 3)
 . عند النقل من جهة الى أخرى( 2)
  9،  9،  5،  1عند االحالة الى االحتياط أو انتهاء الخدمة لغير االسباب الواردة فى البنود ( 1)
 . من هذا القانون 93من المادة  8

  الفصل الرابع
  النقل والندب واالعارة والبعثات

 (27لمادة )ا
، ويجوز عند الل شهرى يولية وأغسطس من كل عامتجرى حركة تنقالت الضباط مرة واحدة خ

 .التنقالت أكثر من مرة خالل العامالضرورة إجراء حركة 
ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقالت بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء 

 .بعد موافقة المجلس األعلى للشرطةفى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بع  الرتب 



أو  كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبع  المناطق
 .األعمال

ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة األولى والثانية 
والذى يستمر فيه والثالثة أن ينقل إلى موطن ميالده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما 

 .حتى رتبة العميد
 31لى للشرطة.ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقالت بعد موافقة المجلس األع

 (28المادة )
ال يجوز نقل الضابط إلـى وظيفة خـارج هيئة  ،من هذا القانون 39دون إخـالل بحكم المادة 

الشرطة إال بعد موافقته كتابة وبعد أخـذ رأى المجلـس األعلى للشرطة ، ويتم النقل على أساس 
 . المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا إليه البدالت الثابتة المقررة لرتبته أو درجته

 (21المادة )
على للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمـل وظيفة خـارج هـيئة يجوز بعد أخذ رأى المجلس األ

الشرطة بوزارة الداخلية بشـرط أال تقل درجتها عـن رتبة وظيفته االصـلية أو ندبه بعد موافقـته 
 .كتابة للقيام بعمل خـارج وزارة الداخلية

 (:30المادة )
بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطـة وبعد موافقة الضابط  ،يجوز بقـرار مـن وزير الداخلية

اعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها وتدخل مـدة االعـارة فـى حسـاب المعاش  ،كتابة
ويحصل عنها مـن الضابط احتياطـى التأمـين والمعاش كما تدخل فى استحقاق العالوة والترقية وال 

 . افى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته ونوعهيجوز أن تكون االعـارة لعمل يتن
 (39المادة )

عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه فى 
 . االقدمية بأعباء الوظيفة إال إذا ندب وزير الداخلية غيره

 (32المادة )
للشرطة ايفاد الضابط فـى بعثات أو منح أو فى لوزير الداخلية بعد أخـذ رأى المجلس األعلى 

اجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ، بالشروط واالوضاع التى تحددها الئحة البعثات التى 
  .تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس االعلى للشرطة

الترقية وكذلك فى المدة  وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو االجازة الدراسية فى استحقاق العالوة أو
 . المحسوبة فـى المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين

                                                           
 .5115لسنة  52المادة مستبدلة بالقانون رقم  14



  الفصل الخامس
 االجازات

 (33المادة )
ال يجوز للضابط أن ينقطع عـن عمله إال ألجازة مصر  له بها فى حـدود االجازات المقررة فى 

 . هذا القانون

فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر وللضباط الحق فى يوم واحد للراحة فى االسبوع 
 . من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله

وللضابط كـذلك الحـق فـى أجـازة بمرتب كامـل فـى أيام عطالت االعياد والمناسبات الرسـمية التـى 
ها أو فإذا تعذر علـى الضابط القيام بها كل ،يصدر بتحديدها قـرار مـن رئيـس مجلس الـوزراء

بعضها بسبب نظام العمل مـنح عنها أجـرا مضاعفا أو عـددا مماثال مـن االيام بدال منها وفقا 
 . الخـتيار الضباط

ويجوز فـى المناطق التـى يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العـطالت المؤجـلة والقيام 
  .35تى يضعها وزير الداخليةبها مـرة كل شـهر دون حساب ايام السـفر وفـق القواعد ال

 (34المادة )
ال يجاوز مجموع االجـازات العارضة سـبعة أيام فـى السنة ، ويضع وزير الداخلية بعد أخـذ رأى 

 . المجلس االعلـى للشرطة نظام منح هـذه األجـازات والقواعد التى تنظم شئونها
 (35المادة )

ونصف فى السنة وشهران لمن بلغ سن  يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر
 . الخمسين من عمره

وتكون مدة االجازة فى السنة األولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما وال تمنح إال بعد 
انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة 

الستة األولى من خدمته تخصم من االجازة منح الضابط أجازة ال تجاوز أسبوعا خالل األشهر 
 . السنوية المستحقة له

ويجوز ضم مدد االجازات السنوية الى بعضها بشرط أال تزيد فى أية سنة على ثالثة أشهر ، إال 
 . فى حالة المر  فال تزيد على ستة أشهر

أو تأجيلها  وتحدد مواعيد االجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، وال يجوز تقصيرها
 . أو قطعها أو إلغاؤها إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
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فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من االجازات االعتيادية استحق عن هذا الرصيد 
  .39وذلك بما ال يجاوز أجر اثنى عشر شهرا أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كامال

 (36المادة )
فى شأن االمرا  المزمنة يستحق الضابط  3991لسنة  332إخالل بأحكام القانون رقم دون 

كل ثالث سـنوات خـدمة اجـازة مرضية تمنح بناء على قرار مـن الهيئة الطبية المختصة على 
 : الوجه ادتى

 . ثالثة أشهر بمرتب كامل( 3)
 . ستة أشهر بثالثة أرباع مرتب (2)

ذا استنفد الضابط الـذ ى يصاب بمر  يحتاج الـى عـالج طـويل اجـازته المرضية ذات المرتب وا 
جـاز لوزير  ،مـن هـذا القانون 15الكامل ومتوفر اجازته السنوية على الوجـه المبين فـى المادة 

الداخلية أن يمنحه أجـازة خاصة بمرتب كامل المدة الالزمة لعالجه بحيث ال تجاوز سنة واحدة 
، وبعد أن يستنفد الضابط هـذه االجـازة يستوفى اجازاته ذات المرتب  كل ثالث سنوات خدمة

المخف  على الوجه المبين اعاله ، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل 
خالل هذه االجازات فى الحاالت التى تستدعى فيها حالة المري  ذلك وعلـى أن يصدر قرار فى 

تحديد أنواع االمرا  التى من هذا النوع الى الهيئة الطبية كل حالة على حده ، ويرجـع فى 
 . المختصة

وللضابط الحق فى طلب تحويل االجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كان له وفر منها يسمح 
 . بذلك

ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل فـى حدود اختصاصه الترخيص فى اجازات 
 . ضيةسنوية امتدادا الجازات مر 

ساعة على االكثر من  18وعلى الضابط المري  اخطار الجهة التابع لها عن مرضه خالل 
 . تخلفه عن العمل

 (37المادة )
لـوزير الداخلية بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطة وبناء علـى طلب الضابط منحه أجـازة 

 : وذلك فى الحاالت ادتيةخـاصة بمرتب كامـل ال تحسب مـن االجـازات السنوية أو المرضية 
 . ألداء فريضة الحج لمدة شهر واحد ، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة (3)

للضابط المخالط لمري  بمر  معد ، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة ( 2)
 . أعمال وظيفته للمدة التى تحددها
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وتقرر الهيئة الطبية المختصة  للضابط الذى يصاب بجر  أو بمر  بسبب أداء وظيفته( 1)
مدة لعالجه وال تجاوز مدة االجازة فى هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة ال تجاوز ستة 

 . أشهر أخرى

 . أجازة ال تجاوز شهرين فى السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات( 1)

 (38المادة )
الضابط أجـازة خـاصة بدون مرتب  لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة منح

للمدة التى يحددها بناء علـى طلـب الضابط لالسباب التـى يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات 
 . العمل

 (31المادة )
تتخذ السنة الميالدية مـن أول يناير الى آخـر ديسمبر أساسـا لحساب االجازات التى تمنح 

 . ضمن مـدة االجازة إذا تخللتهاللضابط وتدخل أيام العطالت الرسمية 
 (40المادة )

يحرم مـن مرتبه عـن مـدة  ،كل ضابط ال يعود الى عمله بغير عذر بعد انتهاء اجازته مباشرة
مـع عـدم االخالل بالمسئولية التأديبية ، غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه االجازة

تص ان يقرر حساب مدة االنقطاع من االجازة السنوية ومنح ومـع ذلك يجوز لمساعد الوزير المخ
الضابط مرتبه عنها اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما 

 . وقدم اسبابا معقولة تبرر هذا الغياب

  الفصل السادس
 واجبات الضباط

 (49المادة )
 : وتنفيذها وعليه كذلكيجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون 

وأن يخصص وقت العمل الرسمى ألداء  ،أن يـؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقـة وأمانة( 3)
واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف الضابط بالعمل فـى غـير أوقات العمل الرسمية عالوة على 

 . الوقت المعين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

الواجبات العاجلة الالزمة لتأمين سـير العمل وتنفيذ الخدمة  أن يتعاون مع زمالئه فى اداء( 2)
 . العامة



أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فـى حـدود القوانين واللوائح والنظم ( 1)
ويتحمل كل رئيس مسئولية األوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير  ،المعمول بها

 . العمل فى حدود اختصاصه

أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك فـى تصرفاته مسلكا يتفق ( 1)
 . واالحترام الواجب لها

أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ، وال يجوز أن يقيم بعيدا عنها إال ألسباب ضرورية ( 5)
 . يقرها رئيس المصلحة

 (42المادة )
 : يحظر على الضابط

يفضى بغـير إذن كتابى مـن وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عـن المسائل السرية أن ( 3)
 . بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة مـن الجهـة المختصة

أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التـى تتصل بعلمه بحكم عملـه ، أو ينشر الوثائق أو 
هيئة الشرطة أو أساليب عملها فـى مجال المحافظة على المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط 

  .39سالمة و أمن الدولة

 . ويستمر هذا االلتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط

ومـع عـدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة الحظر 
تقل عـن خمسـة آالف جنيه وال تزيد  المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، بالحبس وبغرامة ال

 . علـى عشرة ادف جنيه ، كما يحكـم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة

أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من ( 2)
 . طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص

رقة من االوراق الرسمية أو ينزع هذا االصل من الملفات أن يحتفظ لنفسة بأصل أية و ( 1)
 . المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا

 1أن يخالف اجـراءات االمـن الخاص والعام التى يصدر بها قرار مـن وزير الداخلية ( 1)

أو  أن يوسط أحـدا أو يقبل الوساطة فـى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسـط لضباط( 5)
 . لموظف آخر فى أى شأن من ذلك

 

 (43المادة )
إذا كان  ،يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطةال 

 . من شأن ذلك االضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها
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ومع  ،فى غير أوقات العمل الرسميةوال يجوز له أن يؤدى أعماال للغير بمرتب أو بمكافأة ولو 
ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة أن يأذن للضابط فى عمل معين 

 . فى غير أوقات العمل الرسمية

كما يجوز ان يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين 
اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد أو المساعدة القضائية 

 . قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة

كما يجوز أن يتولى الضابـط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على االمـوال التى يكون شريكا أو 
 ربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعةصاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة الق

 . التابع لها بذلك ويحفظ االخطار فى ملف خدمته وذلك كله بشرط اخطار الجهة الرياسية

 (44المادة )
 : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة

أن يشـترى عقارات أو منقوالت مما تطرحه الجهات القضائية أو االدارية للبيع اذا كان ذلك ( 3)
 . صل بأعمال وظيفته أو كان البيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفتهيت

أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاوالت أو ( 2)
 . مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها

استغاللها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته ، أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد ( 1)
 . إذا كان لهذا االستغالل صله بعمله

أو أى عمل فيها ، إال  ،أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس ادارتها( 1)
 أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات االدارة المحلية

 . أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية

 . أن يضارب فى البورصات( 5)

  .أن يلعب القمار فى االندية أو المحال العامة( 9)

 (45المادة )
 : على الضابط مراعاة االحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه

 . المعمول بهامخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ( 3)

مخالفة القوانين واللوائـح الخاصـة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد ( 2)
 . المالية

 . مخالفة االحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية( 1)



أو أحـد األهـمال أو التقصير الـذى يترتب عليه ضياع حـق مـن الحقـوق المالية للدولة ( 1)
االشخاص العامة االخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس 

 . بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة

عـدم الـرد علـى مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير ( 5)
ا ، ويعتبر فـى حكـم عـدم الـرد أن يجيب الضابط اجابة الغر  منها المماطلة الرد عليه
  والتسويف

عـدم مـوافاة الجهـاز المركـزى للمحاسبات بغير عـذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة ( 9)
لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه مـن أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى 

 . فحصها أو مراقبتها أو االطالع عليها بمقتضى قانون انشائه

 (46المادة )
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم 

 .لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط األداء وما تحقق من أهداف وفقا  
 (:47المادة )

الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات الصادرة من وزير كل ضابط يخالف 
الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فـى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من 

وذلك مع عدم اإلخالل باقامة الدعوى المدنية أو  ،شأنه االخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا
 . تضاءالجنائية عند االق

وال يعفى الضابط مـن العقوبة استنادا ألمـر رئيسـه إال اذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا 
وفى هـذه الحالة تكون ، ألمـر صادر إليه مـن هـذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة

 . المسئولية على مصدر األمر وحده

 . وال يسأل الضابط مدنيا إال عن خطئه الشخصى

  الفصل السابع
 التأديب

 (:48المادة )
 : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى

 . االنذار( 3)



الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز شهرين فى السنة ، وال يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا ( 2)
عنه قانونا وتحسب مدة  لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل

 . الخصم بالنسبة الستحقاق المرتب االساسى وحده

 . تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر( 1)

 . الحرمان من العالوة( 1)

الوقف عـن العمل مـع صرف نصف المرتب لمـدة ال تجاوز سـتة أشهر ويشمل المرتب ما ( 5)
 . يلحقه من بدالت ثابتة

 . العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بع  المعاش أو المكافأة فى حدود الربع (9)

 (41المادة )
للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومـن فى حكمه أن يوقع علـى الضابط حتى 

الواحدة رتبة عقيد عقوبة االنذار وعقوبة الخصم مـن المرتب لمدة ال تجاوز ثالثين يوما فى السنة 
 . بحيث ال تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما

 . وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط مـن رتبة عميد بعقوبة االنذار

تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء  ،وللوزير أو من يفوضه من مساعدى أول الوزير
إحالة الضابط الى مجلس التأديب ، وذلك خالل ثالثين يوما  العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع

 . من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن فى حكمه

 38. ولمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة فى المادة السابقة

 (50المادة )
 كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ال يجوز توقيع عقوبة علـى الضابـط إال بعد التحقيق معه

 . ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا
 (59المادة )

عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخـرى داخـل الـوزارة تكون السلطـة التأديبية هى الجهة التى 
 . ندب للعمل بها

التأديب فـى وزارة الداخلية بتأديبه إذا أما اذا ندب أو أعـير للعمل خـارج الوزارة فتختص سلطات 
كان ما وقـع منه فى الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة 

 . الشرطة واعتبارها

 . ويعتبر الضابط فى هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها فى الوزارة قبل الندب أو االعارة

 (52المادة )
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حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عـن العمل التى توقع على الضباط ،  يحتفظ فـى
،  51،  51وكذلك المبالغ التى ال تصرف إليهم بسبب اإلحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 

 . من هذا القانون وكـذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون اذن 91

را  االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى األغ
 . للشروط واالوضاع التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة

 (53المادة )

للوزير ولمساعـد الوزير أو رئيـس المصلحة كـل فـى دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا 
ويكون وقف الضابط مـن رتبة اللـواء فـما فوقها  ،ق ذلكعن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقي
وال يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إال عند اتهام ، بقـرار مـن الوزير أو مساعد الوزير

الضابط فى جناية أو فى جنحة مخـلة بالشـرف أو األمـانة فيجوز الوقف لمـدة ال تجاوز ثالثة 
 . تين اال بقرار مـن مجلـس التأديب للمدة التى يحددهاأشهـر وال يجوز مـد الوقف فـى الحال

ويجب  ،ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء مـن تاريخ الوقف
 عـر  االمـر على مجلس التأديب للبت فى استمرار وقف صرف نصف المرتب أو فى صرفه

قف وجب صرف المرتب كامال حتى يقرر فإذا لم يتـم ذلك العر  خالل عشرة أيام مـن تاريـخ الو 
المجلس ما يتبع بشأنه ، وعلى مجلس التأديب اصدار قراره خالل عشرين يوما من تاريخ رفع 

 . األمر إليه

فإذا برىء الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة االنذار أو الخصـم مـن المرتب مـدة ال 
صرفه مـن المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قـد أوقـف 

 . الجهة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه

 . وعلى الضابط الموقوف العودة الى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه

 (54المادة )
 ،كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عـن عمله مدة حبسه

ويحرم  ،ويوقف صرف نصف مرتبه فـى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى
ويعر  امره عند عودته الى عمله  ،مـن كامل مرتبه فـى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى

علـى مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فـإذا اتضح عدم 
ليته صرف له الموقوف صرفه مـن مرتبه ، أما اذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التى مسئو 

 . توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه من المرتب
 (55المادة )

تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع 
وتنقطع هـذه المدة بأى  ،بمضى ثالثة سنوات مـن تاريخ ارتكابها أى المـدتين أقـربالمخالفة أو 



إجـراء مـن اجـراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخـر 
 . إجـراء

ذا تـعدد المتهمون فإن انقطاع المـدة بالنسبة ألحـدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة  للباقين ولو وا 
ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فال  ،لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة

 . تسقط الدعوى اال بسقوط الدعوى الجنائية

 (56المادة )
ال يمنع تـرك الضابـط للخدمة ألى سبب مـن االسـباب مـن االسـتمرار فـى المحاكمة التأديبية اذا 

 .قيق قبل انتهاء مدة خدمتهكان قد بدىء فى التح

ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط 
تأديبيا ولو لم يكن قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء خدمـته وذلك خالل الخمس سنوات الالحقة 

 . على انتهاء الخدمة

تقل عن خمسة وعشرين جنيها وال تجاوز خمـسة ويجوز ان يوقع على من ترك الخدمة غرامة ال 
أمثال االجـر االسـاسى الـذى كـان يتقاضاه فـى وقت وقـوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعوي  

أو بطريق الحجز  ،الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه
  .39االدارى

 (57المادة )
ط عدا من هم فى رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين مـن بين رؤساء يتولى محاكمة الضبا

المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة 
ومن مستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة بمجلـس الدولة ، ويرأس المجلس أقدم رؤساء 

س قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجل
 . عضوين احتياطيين

فإذا قام بأحد االعضاء سبب من اسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب 
 . عليه التنحى عن نظر الدعوى و للضابط المحال الى المحاكمة طلب تنحيه

  فتيشويمثل اإلدعاء أمام المجلس عضو من االدارة العامة للت

 (58المادة )
يصدر قرار االحالة الى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم 
المنسوبة الى الضابط وبعد ان يحدد رئيس المجلس مـوعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار 

رياسته مع االحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق 
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توقيعه على االخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد النعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على 
 . االقل

 . كما يتعين اخطار مدير االدارة العامة للتفتيش فى نفس الميعاد

وللضابط المحال الـى مجلس التأديب ان يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلـى جمـيع االوراق 
وله أن يطلب ضـم التقارير السنوية السـرية عـن كفايته أو أية  ،ة بها وأن يأخـذ صورة منهاالمتعلق

وله كـذلك أن يحـضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه  ،أوراق أخـرى الى ملف الدعـوى التأديبية
يتولى باط الشرطة مـن ويجوز له أن يختار مـن بين ض ،شفهيا أو كتابة وأن يوكـل محاميا عنه

 .الدفاع عنه

  جاز للمجلس محاكمته غيابيا ،فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعالنه

 (51المادة )
وللمجلس أن  ،لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك الى أحـد أعضائه

يغير فـى قـرار الوصف القانونى للفعل المسند للضابط ، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف 
 المشددة التى تثبت من التحقيق أو مـن المرافعة فـى الجلسة ولـو كانت لم تذكر بقرار اإلحالة

ه بناء علـى وأن يمنحه أجال لتحضير دفاع ،وعلـى المجلس أن ينبه الضابط الـى هـذا التغيير
 . الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك

ويصدر قرار المجلس متضمنا األسباب التى بنى عليها ويبلغ الى الضابـط خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عـن طريق رئاسته وبعد 

  .21توقيعه باالستالم

 (60المادة )
القرار الصادر من مجلس التأديب إال بطريق االستئناف ويرفع االستئناف  ال يجوز الطعن فى

بتقرير يقدمه الضابط كتابة الى مساعد الوزير المختص خالل ثالثين يوما مـن تاريخ إبالغه 
 . وعليه ابالغ هـذا التقرير الى مجلس التأديب االستئنافى خالل خمسة عشر يوما ،بالقرار مسببا

 . مسبب ان يستأنف قرار مجلس التأديب خالل ثالثين يوما من تاريخ صدورهوللوزير بقرار 

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كال من الضابط ومدير االدارة العامة 
وتسرى أمام المجلس باقى  ،58للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة االولى من المادة 

 . من هذا القانون 59ذلك المادة وك 58احكام المادة 

فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والـى أن 
يصبح نهائيا موقوفا عـن عمله وصرف اليه نصف مرتبه ، وعلى المجلس االستئنافى اذا قضى 
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مدة أما بصرفه للضابط بغير العزل أن يفصل فى أمـر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه ال
 . أو بحرمانه منه كله أو بعضه

 (69المادة )
يشكل مجلس التأديب االستئنافى برياسة مساعد اول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة 

 . لوزارة الداخلية والمحامى العام

 . مـن هـذا القانون 59وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 

أما إذا قام المانع بأحد  ،قام برئيس المجلس مانع حل محله اقدم مساعدى الوزير ثم من يليه فإذا
 . العضوين االخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدال منه فى نفس درجته

 . ويمثل اإلدعاء أمام المجلس مدير االدارة العامة للتفتيش أو وكيله

 . تئناف مرفوعا من الضابط وحدهوال يجوز للمجلس تشديد العقوبة اذا كان االس

 (62المادة )
تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب األعلى ويشكل على الوجه 

 : ادتى
 . رئيسا                    رئيس محكمة استئناف القاهرة ،

 : وبعضوية كل من
 . النائب العام

 . الداخلية أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير
 . مستشار الدولة لوزارة الداخلية

 . مندوب يختاره المجلس االعلى للشرطة من بين أعضائه

من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهة التابع  59وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة 
 . لها أو التى اختارته بدال منه

 . العامة للتفتيشويمثل اإلدعاء أمام المجلس مدير االدارة 

 : والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى ،ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا
 . التنبيه( 3)
 . اللوم( 2)
 . االحالة الى المعاش( 1)
 . العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع( 1)

 (63المادة )



بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه االتهام تكون اإلحالة إلى مجلس التأديب األعلى 
وتسـرى أمـام المجلس  58ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفى الميعاد المبين فـى المادة 

 . من هذا القانون 59وكذلك المادة  58باقـى أحـكام المادة 
 (64المادة )

و المحاكمة الجنائية فـى جـناية أو موقوف ال تجوز ترقية ضابط محال الى المحاكمة التأديبية أ
وفى هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا  ،عـن العمل فى مدة االحالة أو الوقف

استطالت المحاكمة ألكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو عوقب باالنذار أو بعقوبة الخصم من 
المرتب أو الوقف عـن العمل لمدة ال تجاوز خمسة أيام فـى الحالتين وجب عـند ترقيته حساب 

ا مـن التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل اقدميته فـى الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبه
 . الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية

 . ويعتبر الضابط محاال إلـى المحاكمة التأديبية مـن تاريخ صدور قـرار اإلحالة

 (65المادة )
وال تقل  ال يجوز النظر فى ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف

 . مدة الحرمان من الترقية عن ثالثة شهور

 . ذا عـوقب بتأجيل العـالوة أو الحرمـان منها ال تجوز الترقية مـدة التأجيل والحرمانفإ

وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت فى فترة 
 . أخرى مترتبة على عقوبة سابقة

ذا حل ع لى الضابط الدور فى الترقية خالل المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العالوة أو على وا 
وتحسب  ،عقوبة الوقف بما ال يزيد على ثالثة أشـهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل

 . دون صرف فروق ،اقدميته عند ترقيته من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره 

 (66المادة )
 : تمحـى العقوبات التأديبية التـى توقـع علـى الضابط بانقضاء الفترات االتية

 . سنة فى حالة االنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مـدة ال تجاوز خمسة أيام( 3)
 . سنتين فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام( 2)
 . العالوة أو الحرمان منهاثالثة سنوات فى حالة تأجيل ( 1)
أربع سنوات بالنسبة الى العقوبات األخرى عدا عقوبتى الفصل واإلحـالة الى المعاش بحكم ( 1)

 . أو قرار تأديبى

ويتم المحو بقرار من المجلس األعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع 
 . وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنهالجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية 



ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل وال يؤثر علـى الحقوق 
والتعويضات التـى ترتبت نتيجة له وترفـع أوراق العقوبة وكـل اشارة إليها وما يتعلق بها من ملف 

 . خدمة الضباط

  الفصل الثامن
 اإلحالة إلى االحتياط

 (67مادة )ال

عدا المعينين فى  -لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة أن يحيل الضباط 
 : إلى االحتياط وذلك -وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية 

 . بناء علـى طلـب الضابط أو الوزارة ألسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة( 3)
جدية تتعلق بالصالح العام ، وال يسرى ذلك على الضباط من اذا ثبتت ضرورة ذلك ألسباب ( 2)

 . رتبة لواء

وال يجوز أن تزيد مدة االحتياط على سنتين ويعر  أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس 
فإذا لم يتم العر  عاد  ،إلـى الخدمة العاملة األعلى للشرطة ليقرر احالته الى المعاش أو اعادته

 . ه مالم تكن مـدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانونالضابط الى عمل

 . وتعتبر الرتبة التـى كـان الضابـط يشغلها شاغـرة بمجرد احالته إلـى االحتياط

 (68المادة )
يحتفظ الضابط المحال الى االحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة 

 . استحق ثلثى مرتبه

االحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى وتحسب مدة 
 . المعاش والتأمين

وال يجوز خالل مدة االحتياط ترقية الضابط أو منحه عالوات كما ال يجوز له حمل السال  أو 
وال يجوز له خالل مدة االحتياط مباشرة أى ، احرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى

  .23كما يلتزم بكافـة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون ،عمل آخـر

 (61المادة )
 : تحدد أقدمية الضابـط العائد مـن االحتياط الـى الخدمة العاملة بين زمالئه على الوجه ادتى

 أعـيد الضابط الى اقدميته 99مـن المادة  3إذا كانت اإلحالة الـى االحـتياط وفقا للبند ( 3)
االصلية وفى الرتبة التى وصل إليها زمالؤه مع عدم صرف أى فروق من المرتب عن مدة 
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من المادة  2ويسرى ذلك أيضا إذا كانت اإلحالة الى االحتياط وفقا للبند  ،االحتياط نتيجة للترقية
 . المذكورة ولم تجـاوز مدة االحتياط سنة

وجـاوزت مدة االحتياط سنة أعيد  99من المادة  2إذا كانت اإلحالة الى االحتياط وفقا للبند ( 2)
الضابط برتبته التى كان بها عند اإلحالة علـى أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان 

 . يسبقه عند احالته الى االحتياط

 (70المادة )
إذا طلـب الضابـط المحال إلى االحتياط بسبب المر  احالته الى المعاش فللمجلس األعلى 

ة عـند قـبول الطلب أن يقـرر تسوية معاشـه أو تعوي  الدفعة الواحـدة المستحقة له وفقا للشرط
مـن قـانون التأمـين االجتماعى بحسب االحوال على اساس آخر مربوط الرتبة  29لنـص المادة 

التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة إلنهاء الخدمة بشرط أال تجاوز خمـس 
 . مكررا أفضل له 331وذلك مالم يكن تطبيق احكام المادة  ،سـنوات

أما اذا كانت االحالة الى االحتياط لغير ذلك من االسباب وطلب الضابط احالته الـى المعاش أو 
فتحسب الحقوق المشار إليها فى  ،99قـرر المجلـس االعلـى للشرطـة احالته للمعاش طبقا للمادة 

أسـاس ضـم المدة الباقية لبلوغه سن االحالة الى المعاش بشرط أال تجاوز الفقرة السابقة على 
 . سنتين

ويعامل الضابـط الـذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس 
  .22الجمهورية

  الفصل التاسع
 انتهاء الخدمة

 (79المادة )
 : تنتهى خدمة الضابط ألحد االسباب التالية

 . بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميالدية( 3)
إذا أمضـى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى ( 2)

أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها ، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته الى 
  .21ـن هذا القانونم 39المعاش طبقا ألحكام المادة 

ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية مـن 
 . بين اللواءات الذين رقـوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير
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عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط ( 1)
مالـم  وال يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازته المرضية والسنوية ،أو الوزارة

وللمجلس األعلـى للشرطـة أن  ،يطلب هو نفسه اإلحالة الـى المعاش بدون انتظار انتهاء اجازته
 أيهما أصلح 1و 99/2أو  91/3يسوى معاشـه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 

 . للضابط
 . االستقالة( 1)
 . العزل أو االحالة الى المعاش بحكم تأديبى( 5)
 . فقد الجنسية( 9)
 . الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى االحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك( 9)
الحكم عليه بعقوبة جـناية فـى إحـدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما ( 8)

ـرائـم منصوص عليها فـى القوانين الخاصـة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة يماثلها مـن ج
  .21بالشرف أو األمانة

 . ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه ألول مرة فى جريمة ال تفقده الثقة واالعتبار فال يؤدى 

بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم  ،الخدمة إال إذا قدر المجلس االعلى للشرطة إلى إنهاء
 . أن بقاء الضابط يتعار  مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ،وظروف الواقعة

 . الوفاة( 9)
 (72المادة )

 دون إخالل باالحكام المقررة فى قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة
ال أعتبرت  ،وتكون االستقالة مكتوبة ويجب البت فى الطلب خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه وا 

االستقالة مقبولة بحكم القانون مالـم يكن طلـب االستقالة معلقا على شـرط أو مقترن بقيد فـال 
 . تنتهى خدمة الضابط إال إذا تضمن قرار قبول االستقالة اجابته الى طلبه

ل هذه المدة تقرير إرجاء قبول االستقالة السباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب ويجوز خال
 . اتخاذ إجـراءات تأديبيه ضده مـع وجوب اخطار الضابـط بهـذا االرجاء

فإذا كان الضابط احيل إلى المحاكمة التأديبية فال تقبل استقالته إال بعد الحكم فى الدعوى بغير 
 . المعاش عقوبة الفصل أو االحالة الى

ويجب على الضابط ان يستمر فى عمله الى أن يبلغ بقرار قبول االستقالة أو ينقضى الميعاد 
 . المنصوص عليه فى هذه المادة
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 (73المادة )
 : يعتبر الضابط مقدما استقالته فى االحوال ادتية

االنقطاع عقب إذا انقطع عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان ( 3)
اجازة مرخص له بها مالم يقدم خالل الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر 

وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة  ،مقبول
تبرر  االنقطاع اذا كان له رصيد من االجازات يسمح بذلك ، فإذا لم يقدم الضابط اسبابا

 . االنقطاع أو قدم هذه االسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل

ويتعين انذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه االنذار فى محل اقامته 
 . المعروف لرئاسته

خدمته من تاريخ إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهى ( 2)
 . التحاقه بالجهة االجنبية

وال يجـوز اعـتبار الضابـط مستقيال فـى جميع االحـوال إذا اتخذت ضـده اجراءات تأديبية خالل 
 . الشهر التالى لتركه العمل أو اللتحاقه بالخدمة فى الجهة االجنبية

 (74المادة )
الـى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور إذا حكـم علـى الضابط نهائيا بالعزل أو باإلحالة 

مالم يكن موقوفا عـن عمله فتنتهى خدمته مـن تاريخ وقفه عن العمل إال إذا قرر مجلس ، الحكم
 .التأديب غير ذلك

 (75المادة )
ذا كان انتهاء الخدمة بناء على  يصرف الى الضابط مرتبه الى اليوم الـذى تنتهى فيه خدمته ، وا 

ق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول االستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر طلب الضابط استح
 . االستقالة بعدها مقبولة

وفى حالة إنهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابـط 
بفصله وكان  وكذلك الضابـط المحكـوم تأديبيا ،تعويضا يعادل مـرتبه الـى أن يتـم إبالغه بالقرار

 . غـير موقوفا عـن العمل فيستحق هـذا التعوي  الى يوم ابالغه بالحكم

وال يجوز ان يسترد من الضابط اذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه إذا 
 . حكم عليه بالفصل أو باالحالة الى المعاش

 25(67المادة )
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  الباب الثالث
  أفراد هيئة الشرطة

 (77المادة )
،  21،  22،  23،  2-39/3،  35،  31،  31تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد )

،  19عدا الفقرة األولى منها ،  15،  11،  11/3-2-1،  12،  29/3-2-1،  29،  25
19  ،13  ،12  ،11  ،15  ،19  ،19  ،51  ،53  ،55  ،59  ،58  ،59  ،91  ،91 
( وذلك كله فيما ال يتعار  مع أحكام هذا 95،  91،  92، منها  2عدا البند  93،  95، 

 29الباب .
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام 

 ( من هذا القانون .91،  58المادتين )
 ( على أمناء ومساعدى الشرطة فقط .89،  38،  39/1وتسرى أحكام المواد أرقام )

،  28،  29/1،  21،  21،  39،  31،  32تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد )كما 
( ، على أن يحل 91،  91،  99،  98،  99،  99،  11،  11،  18،  19،  11،  29

محل الوزير والمجلس األعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة ألمناء ، ومساعدى 
لشئون األفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف الشرطة ومدير اإلدارة العامة 

،  29/1،  21،  21،  39،  31،  32والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد أرقام )
( ، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق 91،  99،  99،  11،  18،  19،  11،  29،  28

ن األفراد بالنسبة ألمناء ومساعدى الشرطة ورئيس ( مدير اإلدارة العامة لشئو 11أحكام المادة )
  المصلحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.

 الفصل االول
 امناء الشرطة

 (78المادة )
 

يعين أمناء الشرطة مـن خريجـى معاهـد امناء الشرطة ، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية 
يضع الئحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطلبة بعد أخذ رأى  وهو الذى

 . المجلس األعلى للشرطة
كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما 

 . يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها
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مة االلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهـذه المعاهد ، وتعتبر مدة خدمته ويجوز لمن بلغ سن الخد
 خدمة عسكرية ، واليفيد من هذا الحكم مـن لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا
واليقبل بهذه المعاهد إال من كان مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير 

د السـيرة حسـن السمعة وأال يكون قـد سـبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فـى طريق التجنس محمو 
إحـدى الجرائـم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى 
القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو االمانة مالم يكن قـد رد إليه 

ى الحالتين ، وأال يكون قد سـبق فصله مـن خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى اعتباره ف
مالم تم  على صدوره أربعة أعوام على االقل ، كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية 
والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية ، ويضـع الوزير شروط قبول الطلبة االجانب للدراسـة 

 . بها
 . ويخضع الطالب لقانون األحكام العسكرية

 (71المادة )
يعين أمين الشرطة ألول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث ، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمة العمل ، 

 . وتحدد اقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج وعند التساوى فى الترتيب يقدم األكبر سنا

تحت االختبار لمدة سنة ، ويجوز مدها لمن لم تثبت صالحيته ويكون التعيين بصفة مؤقتة 
لمدتين ال تجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صالحيته نهائيا من تاريخ 

 . التعيين تحت االختبار طبقا ألقدميته فيه ، ويفصل من يثبت عدم صالحيته

ل وظائفهم يمينا أمـام وزيـر الداخلية أو ويؤدى أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعما
 . من هـذا القانون 9مـن ينيبه بالصيغة المبينة فـى المادة 

وتكون الترقية الى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وباألقدمية المطلقة وبعد استيفاء 
 . ى للشرطةالشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار مـنه بـعد أخـذ رأى المجلس األعل

ويجـوز لـوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى أمـين الشرطة إلى الرتبة التالية 
 . مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول وذلك ، إذا قام بخدمات ممتازة

ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة المالزم شرف بعد حصوله على فرقة 
كلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس تأهيلية ب

 . األعلى للشرطة

  :ويشترط فيمن يرشح للترقية إلى رتبة المالكز شرف الشروط ادتية

 . أال تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة -3

 . ممتاز أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير -2



أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس  -1
التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف واألمانة ، والتى تفقده الثقة واالعتبار ما لم يكن قد رد 

 . إليه اعتباره

 . ة الطبية المختصةأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجه -1

ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال 
 . ممتازة فى أحد مجاالت األمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة

لضوابط والمعايير " ( بالترقية وفقا ل3مكرر " 99ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقا للمادة ) 
 . التى يعتمدها وزير الداخلية

، فإذا تساوت األقدمية يرشح األكبر سنا ويوضع  وتكون الترقية من بين األمناء باألقدمية المطلقة
أمين الشرطة الذى تم ترقيته بذات األقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى 

 . فى ذات السنة التى رقى فيها -دور أول وثان  -كلية الشرطة 

ويحصل المالزم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته وكذا البدالت 
  .29والعالوات المقررة لرتبة المالزم من خريجى كلية الشرطة

 9مكرر 71المادة 
بتشكيلها تشكل لجنة لفحص حاالت األمناء المرشحين للترقى إلى رتب ضباط الشرف يصدر 

 28.ختصاصاتها قرار من وزير الداخليةوا
 2مكرر 71المادة 

يعين المالزم شرف تحت االختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس األعلى 
 للشرطة لمن لم تثبت صالحيته لمدتين ال تجاوز كل منهما ستة أشهر .

التعيين تحت االختبار وتسرى عليه ذات ويعتبر تعيين من ثبت صالحيته نهائيا من تاريخ 
 29. القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة

 3مكرر 71المادة 
تكون خدمة المالزم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة المالزم أول شرف 

 ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه .
الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد ، وذلك دون اإلخالل بحاالت إنهاء وفى جميع األحوال تنتهى 
 ( من هذا القانون .93الخدمة الواردة فى المادة )

                                                           
 .1972لسنة  49الفقرة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم  57
 .5115لسنة  52المادة مضافة بالقانون رقم  52
 .5115لسنة  52المادة مضافة بالقانون رقم  59



ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها ويستحق 
 من هذا القانون . (23العالوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة )

ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة المالزم شرف عند بلوغه سن ترك 
 11الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجاالت األمن المختلفة.

 (80المادة )
تكون االجازة السنوية ألمين الشرطة شهرا فى السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين 

 . عمره من

بقرار مـن مساعد الوزير المختص  19/1وتكون االجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 
 . ولمدة ال تجاوز شهرا

 

 (89المادة )
 : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة هى

 . االنذار( 3)
 . خدمات زيادة( 2)
 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كامال( 1)
 . 18/2الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة ( 1)
 . تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر( 5)
 . الحرمان من العالوة( 9)
 . الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ال تجاوز ستة أشهر( 9)
 . خف  المرتب بما ال يجاوز الربع( 8)
 . يجاوز درجة واحدةخف  الدرجة بما ال ( 9)
 . 9،  8خف  المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى ( 31)
الحبـس أو السجـن وفقا لقانون االحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب ( 33)

 . فقط
 . الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بع  المعاش أو المكافأة فى حدود الربع( 32)

 . 1الى  3لحة توقيع الجزاءات من ولرئيس المص

 . 9الى  5ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 

 . وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة
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ولرئيس المصلحة الغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خالل ثالثين يوما من اصداره أو 
 . ضهتعديل الجزاء بتشديده أو خف

وألمين الشرطة المتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة الـى مساعـد الوزير المختص 
والموقع من مساعد الوزير المختص الى المساعد االول لوزير الداخلية ، ويكون التظلم خالل 

 . ثالثين يوما مـن اعالن أمـين الشرطة بالجزاء ، وللمتظلم إليه الغاء القرار أو تعديله

وتسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكـم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة االخيرة من 
، ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس االستئنافى فى اختصاصه  91المادة 
 . المذكور

 . من حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عليها حكم االنذار 1،  2،  3وتعتبر الجزاءات 

من  1نوعـا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند  33الـى  8كما تعتبر الجـزاءات مـن 
 . 99المادة 

 (83المادة )
مـن هـذا القانـون يجوز بالنسبة لعقوبة االنذار والخصم من المرتب  53دون إخـالل بحكـم المادة 

شفاهة على ان يثبت مضمونه فى لمدة ال تجاوز ثالثة أيام أن يكون االستجواب أو التحقيق 
 . القرار الصادر بتوقيع الجزاء

 (84المادة )
مـن هـذا  83مـن المادة  33 - 8إذا عوقب امين الشرطة باحدى العقوبات المبينة فى البنود من 

 . القانـون فال تجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين علـى صيرورة الحكم نهائيا

  الفصل الثانى
 مساعدو الشرطة

  (85المادة )

فيما ال يتعار  مـع االحكام الـواردة فـى هذا الفصل تسرى على مساعدى الشرطة جميع االحكام 
 . من هذا القانون 99الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة االخيرة من المادة 

  (86المادة )

التى يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط واألوضاع 
ومع مراعاة أحكام المادة  ،يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة

 . من هذا القانون 91
  (87المادة )



 : يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما ياتى
 . مساعد شرطة ثالث الى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات

 . بعد مضى خمس سنوات مساعد شرطة ثان الى مساعد شرطة أول
 . مساعد شرطة أول الى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات

ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على االقل عن العامين االخيرين وتكـون الترقية بحسب 
االقدمية وطبقا للشـروط التـى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد اخذ رأى المجلس االعلى 

 . للشرطة
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة الى الدرجـة األعلـى إذا قـام بخدمات ممتازة دون التقيد 

  .13باالقدمية
 (مكررالفصل الثانى )

  مراقبو ومندوبو الشرطة
 مكرر (87المادة )

تسـرى علـى مراقبـى ومندوبـى الشرطة جميع االحكام الخاصة بضباط الصف والجنود ، وذلك 
  .12اليتعار  مع أحكام هذا الفصلفيما 

 9مكرر (87المادة )
يعين مندوب الشرطة من خريجى معاهد الشرطة المتخصصة والتى يصدر بانشائها قرار من 
وزير الداخلية ، ويصدر الوزير الالئحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذ رأى المجلس االعلى 

بها علـى أن يكونوا مـن بين الحاصلـين للشرطة وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطالب 
وكذلك ، ( أو ما يعادلها مـن شـهاداتـهادة اتمام التعليـم االساسـى )االعـدادية العامـة سـابقاعلـى ش

 . تحديد المكافأت التى تصرف لهم خالل مدة الدراسة
واليستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة  ،وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية

 . ثالثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا
  .11ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون األحكام العسكرية

 2مكرر (87المادة )
يعين الخريج ألول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مـرتبه مـن تاريخ تسلمه العمل وتحدد اقدميته 

 . تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج ، وعند التساوى فى الترتيب يقدم األكبر سنامن 
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ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة ، ويجوز مدها لمن لم تثبت صالحيته 
لمدتين ال تجاوز كل منهما ستة أشـهر ويعتبر تعيين مـن تثبت صـالحيته نهائيا مـن تاريخ 

 . ميته فيه ويفصل مـن تثبت عـدم صالحيتهالتعيين بذات اقد
ويؤدى مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمـام وزيـر الداخلية أو 

 . مـن هـذا القانون 9من ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة 
تيفاء الشروط التى وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشـرة وباألقدمية المطلقة وبعد اس

 . يحددها وزير الداخلية بـقرار منه بعد أخـذ رأى المجلس االعلى للشرطة
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقـى مراقب أو مـندوب الشرطة الـى 

  .11الدرجة التالية وذلك إذا قـام بخدمات ممتازة لالمـن العام
 3مكرر (87المادة )
يوما لمن جـاوز الخمسين  15االجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شـهرا فـى السنة و تكون 

بقرار من مدير االدارة العامة لشئون  19/1وتكون االجـازة الخاصة المنصوص عليها فـى المادة 
  .15االفراد لمدة ال تجاوز شهرا

 4( مكرر 87المادة )
 : على شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة هىالجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها 

 . االنذار -3
 . خدمات زيادة -2
 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كامال -1
 . 18/2الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة  -1
 . تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة التجاوز ثالثة أشهر -5
 . الحرمان من العالوة -9
 . العمل مع صرف نصف المرتب لمدة التجاوز ستة أشهر الوقف عن -9
 . خف  المرتب بما اليجاوز الربع -8
 . خف  الدرجة بما اليجاوز درجة واحدة -9

 . خف  المرتب والدرجة معا وفقا للبندين السابقين -31
الحبس أو السجن وفقا لقانون االحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب  -33
 . قطف

 . الفصل من الخدمة -32
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ولرئيـس  ،ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هـذه المادة
يوما من تاريخ اصداره أو تعديل  11المصلحة الغاء القـرار التأديبى الصادر مـن مرؤسيه خالل 

 . الجزاء بتشديده أو خفضه

ن قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة الـى مسـاعد الـوزير ولمن وقع عليه الجزاء ، التظلم م
وللمتظلم اليه الغاء القرار أو  ،المختص ، ويكون التظلم خـالل ثالثين يوما مـن إعالنه بالجزاء

 . تعديله

ويسرى على المحكوم بفصله فـى المدة بين صدور الحكـم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة االخيرة 
 . حل مـن له التصديق علـى الحكـم محل المجلس االستثنائى فى اختصاصهوي ،91من المادة 

كما  ،( فى حكم االنذار فيما يتعلق بمحوها 1،  2،  3وتعتبر الجزاءات المبينه فى البنود ) 
( نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة فى  33الـى  8تعتبر الجزاءات المبينة فى البنود ) مـن 

  .9919" من المادة 1البند "

 5( مكرر 87المادة )
ويكون  ،51يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 

مد قـرار الوقـف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدال 
ويحل مـدير االدارة العامة لشـئون االفـراد محل مساعد الوزير فى حكم المادة  ،من مجلس التأديب

51.19 
 6( مكرر87المادة )

مجازاته بأحد الجزاءات المبينة فى ال يجوز النظر فى ترقية مراقب أو مندوب الشرطة فى حالة 
  .18" ( من هذا القانون قبل انقضاء سنتين1) مكررا " 89( من المادة  33الى  8البنود ) من 

 7( مكرر 87المادة )
تكون مرتبات وعالوات شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم )ج( مكررا 

 .المرفق بهذا القانون

 19.المشار إليه 3993لسنة  319من القانون رقم  99مادة وتسرى عليها احكام ال
  الفصل الثالث

  ضباط الصف والجنود
 (88المادة )

يعين جنود الدرجة األولى بقرار من مدير االدارة العامة لشئون االفراد ممـن يستوفون الشروط 
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  ويشترط فيمن يعينالتى يحددها وزير الداخلية بقرار مـنه بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطة 
  .11، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنسأن يكون مصرى الجنسية( 3)
 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة( 2)
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فـى إحـدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون ( 1)

العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية 
 . فى جريمة مخلة بالشرف أو االمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين

د سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائـى مالم تم  على أال يكون قـ( 1)
 . صدوره أربعة أعوام على األقل

 . أن يستوفـى شـروط اللياقة الصحية والبدنية والسـن التـى يحددها وزير الداخلية( 5)
عسكرية ، ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة االلزامية أو لم يبلغها ، وتعتبر مـدة خدمته خدمة 

 . واليفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف 

 . وجنود الدرجة االولى وسائر نظم خدمتهم
ت صالحيته لمدتين ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لـم تثب

التجاوز كـل مـنها سـتة أشـهر ويعتبر تعيين مـن ثبت صالحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت 
 . االختبار وطبقا القدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صالحيته

 (81المادة )
الى  إذا انتهت خـدمة ضابـط الصف أو جـندى الدرجـة األولـى بهيئة الشرطـة باالستقالة أو النقل

مـن هذا  33جهة اخرى جاز اعادة تعيينه فى خدمتها اذا توافرت فيه الشـروط المقررة فـى المادة 
أما بعد انقضاء مدة السـنة فيجوز اعـادة تعيينه تعيينا مبتدأ فـى أدنـى الدرجات ويتقاضى  ،القانون

  .13أول مربوطها
 (10المادة )

ويـضع وزير  ،باالقدمـية بشـرط نجاحهم فى االمتحانيرقـى جـنود الدرجـة االولـى وضباط الصف 
 . الداخلية بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطـة نظمه وشروطه

 . وال تجوز الترقية قبل مضى اربع سنوات فى الدرجة

 . وال تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين ال يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول

درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفى االدارات التى ال وتكون الترقية حتى 
 . تتبع مصالح من مديريها ، أما فى الديوان العام فمن مدير االدارة العامة لشئون االفراد
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علـى أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندى الدرجـة االولـى أو 
  قـام بخدمات ممتازة الـى الدرجـة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطةضابـط الصف وذلك إذا 

 . مـن هذا القانون 81و  82ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجة االولى حكم المادتين 

 (19المادة )
نة لمن أمضى يوما فى الس 23تكون اإلجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة األولى لمدة 

يوما  15، ولمدة ما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنواتيو  11، ولمدة لخدمةسنة كاملة فى ا
بقرار من  19/1لمن تجاوز سنه الخمسين ، وتكون اإلجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 

 12 .رئيس المصلحة المختص ولمدة ال تجاوز شهرا
 (12المادة )

 : االولى هى الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة
 . االنذار( 3)
 . تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود( 2)
 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كامال( 1)
 . 18/2الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة ( 1)
 . تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة التجاوز ثالثة اشهر( 5)
 . ان من العالوةالحرم( 9)
 . الوقف عن العمل لمدة التجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب( 9)
 . خف  المرتب بما اليجاوز الربع( 8)
 . خف  الدرجة بما اليجاوز درجة واحدة( 9)
 . 9و  8خف  المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى البندين ( 31)
العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب الحبس أو السجن وفقا لقانون االحكام ( 33)

 . فقط
 . الفصل من الخدمة مع االحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة( 32)
 . الفصل من الخدمة مع الحـرمان مـن بعـ  المعاش أو المكافأة فـى حـدود الربع(31)

أى من الجزاءات وللمحاكم العسكرية توقيع  32الى  3ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 
 . الواردة فى هذه المادة
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ولرئيس المصلحة الغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه خالل ثالثين يوما من إصداره أو 
 . تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه

ويجوز التظلم من قرار الفصل خالل ثالثين يوما من اإلعالن به الى مساعد الوزير المختص ، 
أو تعديله ، ويسرى علـى مـدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة االخيرة من المادة وله الغاء القرار 

، ويحل مساعـد الـوزير أو مـن له التصديق على قرار الفصل محل المجلس االستئنافى فى  91
 . اختصاصه المذكور

كما وتعتبر الجزاءات األربعة االولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم االنذار ، 
من المادة  1نوعا واحدا ويسـرى بشأنها المدة المبينة فى البند  33الى  8تعتبر الجزاءات من 

 . من هذا القانون 99

 (13المادة )
من اختصاص رئيس المصلحة  51يكون وقف صف الضابط وجندى الدرجة االولى طبقا للمادة 

الموقـوف صرفه لمـدير االدارة أو وكيله ، ويكون مد قرار الوقف والبت فـى صرف نصف المرتب 
 . من هذا القانون 51العامة لشئون االفراد الذى يحل محل مساعـد الوزير فى حكم المادة 

 (14المادة )
 . جنود الدرجة الثانية

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم االختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية 
الثانية ويخضعون فـى خدمتهم ومعاملتهم لجمـع االحـكام الخاصة ويعينون جـنودا مـن الدرجـة 

بالجنود وضباط الصف فـى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت 
  .11والتأمين والتعوي 

، دون غيره ، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين ويختص القضاء العسكرى
 . ئة الشرطةالملحقين بخدمة هي

 اونو األمنمع

 مكرر (14المادة )
، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس ونو األمن من خريجى معاهد الشرطةيعين معا

لمناهج الشرطية النظرية ، والدراسات القانونية واة قرارا بتحديد شروط قبول الطالباألعلى للشرط
 ، والمكافأة التى تمنح للطالب .والتخصصىالتأهيل األساسى والعام ، ونظم والعملية
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لسنة  329ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية اإللزامية العاملة وفقا ألحكام القانون رقم 
 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع . 3981

، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة سة بهذه المعاهد ثمانية عشر شهراوتكون مدة الدرا
 .عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معاثالثة عشر 

 :ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتى
 .بهذه الجنسية عن غير طريق التجنسأن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان  -3
 .سنة 21سنة وال يزيد على  39ه عن أال يقل سن -2
 .عادلهاعلى الشهادة اإلعدادية أو ما يأن يكون حاصال  -1
 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة -1
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة  -5

 .بار مالم يكن قد رد إليه اعتبارهبالشرف ، أو األمانة ، أو تفقده الثقة واالعت
من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام بقرار أو أال يكون قد سبق فصله  -9

 .على صدوره أربع سنوات على األقل بحكم تأديبى نهائى مالم تم 
لمجلس الطبى المختص بهيئة أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية التى يحددها ا -9

 .الشرطة
 .قرار من وزير الداخلية اأن يجتاز اختبارات السمات التى يصدر بتحديده -8
 11.سم 85سم وعر  الصدر عن  391ل عن أال يقل الطو  -9

 9( مكرر14المادة )
يعين الخريج ألول مرة بدرجة معاون أمن ثالث بقرار من مدير اإلدارة العامة لشئون األفراد ، 

التخرج ،  ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب
 وعند التساوى فى الترتيب يقدم األكبر سنا .

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت االختبار لمدة سنة ميالدية ، ويجوز مدها لمن لم تثبت 
صالحيته لمدتين ال تجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صالحيته نهائيا من 

 فيه ، ويفصل من يثبت عدم صالحيته .تاريخ التعيين تحت االختبار طبقا ألقدميته 
ويؤدى معاون األمن عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من 

 ( من هذا القانون .9ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة )
 15ويمنح معاون األمن صفة الضبطية القضائية من تاريخ تعيينه .

 2( مكرر14المادة )
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الترقية إلى كل درجة باألقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضى ست  تكون
سنوات كاملة فى الدرجة الواحدة ، وبعد اجتياز الفرق التدريبية أو التاهيلية التى يصدر بنظامها 

 .د أخذ رأى المجلس األعلى للتدريبوتحديد مدتها قرار من وزير الداخلية بع
فى درجة معاون أمن ممتاز أول لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو وتكون الخدمة 

 .وضاع التى يحددها وزير الداخليةأكثر تنتهى خدمته بإنتهائها وذلك وفقا للشروط واأل
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لفحص وتقرير صالحية معاونى األمن المرشحين للترقية أو 

، ويصدر بالترقية أو بمد الخدمة قرار من مدير اإلدارة  جة )ممتاز أول(لمد خدمتهم فى در 
 .بعد موافقة اللجنة المشار إليه العامة لشئون األفراد

ويستمر معاون األمن فى ذات الفئة المعين بها وفق الدرجات التى يرقى إليها حتى إنتهاء خدمته 
، وذلك دون اإلخالل بحقة فى االستقالة أو بهيئة الشرطة بأى من الطرق المبينة فى هذا القانون 

 .النقل إلى جهة أخرى خارج الوزارة
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى معاون األمن درجة أو درجتين حتى 

 19.وذلك إذا أدى خدمات أمنية ممتازةدرجة معاون أمن ممتاز أول ، 
 3( مكرر14المادة )

يوما فى السنة األولى من الخدمة وال تمنح إال بعد  35السنوية لمعاون األمن لمدة تكون اإلجازة 
، ولمدة ما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمةيو  23انقضاء ستة أشهر من تاريخ التعيين ، ولمدة 

 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين  15يوما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات ، ولمدة  11
( من هذا القانون بعد موافقة 19/1الخاصة المنصوص عليها فى المادة ) ويجوز منحه اإلجازة

 19يوما . 11جهة عمله ، ويصدر باإلجازة قرار من مساعد الوزير لألفراد لمدة ال تجاوز 
 4( مكرر14المادة )

 : الجزاءات التى يجوز توقيعها على معاونى األمن هى

 .اإلنذار -3

 .خدمات زائدة -2

 .(18/2على الوجه المبين بالمادة )تب الخصم من المر  -1

 .العالوة لمدة ال تجاوز ستة أشهر تأجيل موعد استحقاق -1
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 .حرمان من العالوة كاملة أو نصفهاال -5

 .جاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتبالوقف عن العمل لمدة ال ت -9

 .خف  المرتب بما ال يجاوز الربع -9

 .الدرجة بما ال يجاوز درجة واحدة خف  -8

 .(8،  9الوجه المبين فى البندين )خف  المرتب والدرجة معا على  -9

 .سنواتتأجيل الترقية لمدة التجاوز ثالث  -31

 .فاظ بالحق فى المعاش أو المكافأةالفصل من الخدمة مع االحت -33

 .فى حدود الربع لمعاش أو المكافأةالفصل من الخدمة مع الحرمان من بع  ا -32

 .(33إلى  3تص توقيع الجزاءات من )ولمساعد الوزير المخ

 .(31إلى  3ءات من )ولرئيس المصلحة أو من فى حكمه توقيع الجزا

 .(9إلى  3كمه توقيع الجزاءات من )ولوكيل المصلحة أو من فى ح

 .(1إلى  3كمه توقيع الجزاءات من )ولمدير اإلدارة الفرعية ومن فى ح

 .(2،  3األقسام توقيع الجزاءين ) ولرؤساء

 .ة فى هذه المادةولمجالس التأديب المختصة توقيع أى من الجزاءات الوارد

ولرئيس المصلحة أو من فى حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه 
 .أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضهخالل ثالثين يوما من إصداره 

من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خالل ثالثين يوما من اإلعالن ويجوز التظلم 
 .تص ، وله إلغاء القرار أو تعديلهبه إلى مساعد الوزير المخ



( ويحل مساعد الوزير 91ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة األخيرة من المادة )
( بحسب األحوال محل 99فى المادة )المختص أو مجلس التأديب االستئنافى المنصوص عليه 
 ( فى مباشرة اختصاصه المذكور.93مجلس التأديب االستئنافى المنصوص عليه فى المادة )

وتعتبر الجزاءات الثالثة األولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم اإلنذار ، كما 
( من المادة 1مبينة فى البند )( نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة ال9إلى  9تعتبر الجزاءات من )

 18( من هذا القانون.99)

 5( مكرر14المادة )
يطبق على معاون األمن قواعد وأحكام مجالس التأديب واإلحالة لالحتياط بذات الشروط 

 .والضوابط المبينة فى هذا القانون
 19.حل الوزير والمجلس األعلى للشرطةويحل مساعد الوزير لألفراد م

 6مكرر( 14المادة )
، تسرى على معاونى األمن أحكام المواد الواردة فى المادة ما ال يتعار  مع أحكام هذا الفصلفي
، على أن يحل مدير اإلدارة العامة لشئون األفراد (89ذا القانون فيما عدا المادة )( من ه99)
 .حل الوزير والمجلس األعلى للشرطةم

مختص فى تطبيق أحكام ل مساعد الوزير الويحل رئيس المصلحة المختص أو من فى حكمه مح
 51.(11المادة )
 7( مكرر14المادة )

، تصاص رئيس المصلحة أو من فى حكمه( من اخ51يكون وقف معاونى األمن طبقا للمادة )
ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير اإلدارة العامة 

 53.( من هذا القانون51حكم المادة ) الوزير المختص فى لشئون األفراد الذى يحل محل مساعد
 8( مكرر14المادة )

( من 9إلى  9ال تجوز ترقية معاون األمن إذا جوزى بأحد الجزاءات المبينة فى البنود من )
 52.د مضى سنة من تاريخ تنفيذ الجزاء"( من هذا القانون إال بع1مكررا " 91المادة )
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  الفصل الرابع
 النظاميونرجال الخفر 

 (15المادة )

من هذا القانون ،  88يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة فى المادة 
 . والشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطة

الخفراء فيعينون بقرار  أما وكالء مشايخ الخفراء ومشايخ ،ويعـين الخفـير بقرار مـن مأمـور المركـز
 . من مدير األمن

يختار شـيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء بواسطة لجنة من المأمور ورئيس مباحث المركز وعمدة 
القرية من خفراء القرية أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى 

 .الصالحية للقيادة وحفظ االمن بالقرية

من هذا  92/1،  93،  89،  81،  82جال الخفر النظاميين أحكام المواد وتسرى على ر 
  51القانون

 (16المادة )
 : الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر هى

 . االنذار (3)
 . تدريبات زيادة( 2)
 . خدمات زيادة( 1)
 . 2/  18الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة ( 1)
 . استحقاق العالوة لمدة التجاوز ثالثة أشهر تأجيل موعد( 5)
 . الحرمان من العالوة( 9)
 . الوقف عن العمل لمدة التجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب( 9)
 . خف  المرتب بما اليجاوز الربع( 8)
 . خف  الدرجـة بالنسبة الـى مشايخ الخفراء ووكالئهم بما ال يجاوز درجـة واحدة( 9)
 . 9و  9تب والدرجة على الوجه المبين فى البندين خف  المر ( 31)
الحبس أو السجن وفقا لقانون االحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب ( 33)

 . فقط
 . الفصل من الخدمة مع االحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة( 32)
 . المكافأة فـى حدود الربعالفصل مـن الخدمة مـع الحرمان مـن بع  المعاش أو ( 31)
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 . 32الى  3ولنائب مدير االمن توقيع الجزاءات من 

 . وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة

ولمدير األمن الغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه طبقا لقانون االحكام العسكرية خـالل 
 . لجزاء بتشديده أو خفضهثالثين يوما من اصداره أو تعديل ا

ولمدير األمن انهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أى شـرط من الشروط الالزمة 
 . وكـذلك اذا تكررت االدانة بعد المحاكمة عسكريا خالل ثالث سنوات ،للتعيين

لى مدير ا ،ويجوز التظلـم مـن قرار الفصل أو انهاء الخدمة خالل ثالثين يوما مـن االعالن به
االدارة العامة لشئون االفراد ، وله الغاء القرار أو تعديله ، ويسـرى على مـدة الفصل بعـد التظلم 

، ويحل مـدير االدارة العامـة لشئون االفراد أو من له التصديق  91حـكم الفقرة االخيرة مـن المادة 
 . على قرار الفصل محل المجلس االستئنافى فى اختصاصه المذكور

كما  ،عتبر الجزاءات االربعة االولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم االنذاروت
من المادة  1نوعا واحـدا وتسـرى بشأنها المدة المبينة فى البند  33الى  8تعتبر الجزاءات من 

 . من هذا القانون 99

أو نائبه ويكون  من اختصاص مدير األمن 51ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 
مـد قـرار الوقـف والبت فـى صرف نصف المرتب الموقوف صرفـه لمدير االمن ويحل محل 

 . من هذا القانون 51مساعد الوزير فى حكم المادة 
 

  الباب الرابع
  أحكام ختامية
  الفصل األول
 أحكام عامة

 (17المادة )

الوزير وغيرهم مـن ضباط هيئة الشرطة تحدد مرتبات المساعد االول لوزير الداخلية ومساعدى 
وكذلك مرتبات افراد هيئة الشرطة كما تحدد العالوات على الوجه وبالفئات المبينة فى الجدول 
المرافق لهذا القانون ، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عر  وزير الداخلية 

 . وبعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة



افـراد هيئة الشرطة من اداء ضريبة االمن القومى على كافة ما يتقاضونه من يعفى ضباط و 
  .51مرتبات وبدالت وما فى حكمها

 (18المادة )

يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة زى ضباط وأفراد هيئة 
 .الشرطة وعالمات رتبهم

 (11المادة )
التأديبية لألفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكالء المصالح يتولى مباشرة الدعوى 

، ومن أحد أعضاء عد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطةومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية ب
، ويمثل االدعاء أمام ويرأس المجلس أقدم الوكالء رتبة ،ارة الفتوى المختصة بمجلس الدولةإد

، ويصدر قرار يقات فى الجهة المحال منها الفرددارة أو رئيس قسم التحقمجلس التأديب مدير إ
 .ة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيينتشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سن

ويشكل مجلس التأديب االستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو 
لفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل االدعاء أمام من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة ا

مة أو المصلحة مجلس التأديب االستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية األمن أو اإلدارة العا
 .المحال منها الفرد

ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين 
 .دعاء "أحدهما للمجلس والثانى لال

فإذا قام بأحد األعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب 
 .تأديبية وللفرد المحال طلب تنحيهعليه التنحى عن نظر الدعوى ال

ة من المادة ( والفقرة األخير 91،  59،  58ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد )
 55 .القانون( من ذات 93)

 (900المادة )
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهـم مجازاة أمناء ومساعدى الشرطة وصف 
 .الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون االحكام العسكرية

 (909المادة )
عـن العمل الموقعة على أمـناء  يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف

ومساعـدى الشرطـة وضباط الصف وجـنود الدرجـة االولـى ورجـال الخفر النظاميين ، وكذلك ما 
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يحرمـون منه مـن مـرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهـم نظـير أيام الغياب بدون اذن 
الجتماعية أو الثقافية أو ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هـذه الحصيلة فى االغرا  ا

الرياضية لهم طبقا للشروط واالوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخد رأى 
 . المجلس االعلى للشرطة

 . ويجوز بقرار من وزير الداخلية انشاء حساب خاص للعاملين منهـم بمصلحة السجون

 (902المادة )
الالزم ألداء واجبه إذا كانت هـى الوسيلة الوحيدة ألداء هذا لرجـل الشرطة استعمال القوة بالقدر 

 . الواجب

 : ويقتصر استعمال السال  على االحوال ادتية
 : القب  على( والا أ)
كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشـهر إذا قاوم أو حاول ( 3)

 . الهرب
يجوز فيها القب  أو متهـم صدر أمـر بالقب  عليه اذا كل متهـم بجناية أو متلبس بجنحة ( 2)

 . قاوم أو حاول الهرب
 . عند حراسة المسجونين فى االحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون( ثانياا )
لف  التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة اشخاص على األقـل إذا عر  األمن ( ثالثاا )

ذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمـر استعمال السال  فى هذه الحالة العام للخطر وذلك بعد ان
 . من رئيس تجب طاعته

ويراعى فى جميع هذه االحوال الثالثة السابقة أن يكون اطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
 . االغـرا  السالفة

 . اطالق النارويبدأ رجـل الشرطـة باالنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك الى 

ويحدد وزير الداخلية بقرار مـنه اإلجـراءات التـى تتبع فـى جميع الحاالت وكيفية توجيه االنذار 
 . واطالق النار

 (903المادة )
إذا حـصل أمين أو مساعـد الشرطة علـى اجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة مالزم متى كانت 

خدمته عن ثمان سنوات فـى وظيفة أمين أو عن  حالته الوظيفية تتيح له ذلك على أال تقل مدة
ثالث عشرة سنة فى هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة مالزم بعد 

 . اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية

من فئة االمناء أو  ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة وأوضاع النقل
 . المساعدين الى فئة الضباط

ThomasProbert
Highlight



ذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة األولى على مؤهل الثانوية العامة  وا 
أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية ، جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت 

مرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين مدة خدمته ال تقل عن خمس سنوات ، ويحتفظ ب
 . شرطة ثالث

  59ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس االعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل

 (904المادة )
يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة المناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف والجنود 

المذكورة االختصاصات المقررة لمدير االدارة العامة لشئون والسجانين والسجانات بالمصلحة 
 . االفراد

 . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات

 (905المادة )
تكون االخـتراعات التـى يبتكرها أحـد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا 

 : للدولة فى االحوال ادتية
 . إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية (3)
 . إذا كان االختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة( 2)
 . إذا كان لالختراع صلة بالشئون العسكرية( 1)

وفى جميع االحوال يكون لمن ابتكر االختراع الحق فى تعوي  عادل يراعى فى تقديره تشجيع 
 . البحث واالختراع

 (906المادة )
على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة االدارية ، وينظم وزير الداخلية بقرار ال تسرى 

منه بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطـة قواعـد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة 
 .الشرطة
 (907المادة )

دمات الصحية ينظـم وزير الداخلية بقرار مـنه بعد أخـذ رأى المجلس األعلى للشرطـة الخ
 . واالجتماعية لرجال الشرطة وشروطها

ولعضو هيئة الشرطة الذى يصاب بجر  أو بمر  بسبب اداء وظيفته استرداد مـصاريف 
  العـالج طبقا للمستندات المعتمدة مـن الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص
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المجلس األعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية ويحدد وزير الداخلية بقـرار مـنه بعد أخـذ رأى 
 .المختصة فى أحكام هذا القانون

 (908المادة )
يجوز بقـرار مـن مساعـد الوزير المختص ابقاء أى فـرد مـن فئات هيئة الشرطـة بعد انتهاء مـدة 
خـدمته مـدة ال تجاوز شـهرا واحـدا لتسليم ما فى عهدته ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير 

ادل ال يجاوز شهرين اذا اقتضت الضرورة ويصرف له عن مدة التسليم تعوي  يع الداخلية بما
 . مرتبه االصلى

 (901المادة )
تصرف نفقات الجنازة لألرمل أو ألرشـد األوالد أو  ،اذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو فى الخدمة

لمـن يثبت قيامـه بصرف هـذه النفقات طبقا للقواعـد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين 
 59.بالدولة

 (990المادة )
والمفقودين واالسرى والمصابين مـن أعضاء هيئة الشرطة اثناء تسـرى علـى المستشهدين 

 . 3998لسنة  91العمليات الحربية أو بسببها احكام القانون رقم 

وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين 
لتدريب علـى هـذه االعمال الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو اطفاء الحرائق أو ا

بالذخـيرة الحية أو الحاالت التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس االعلى للشرطة 
 . الجدول المرافق

ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته الصابته فى الحاالت المذكورة بالفقرة السابقة معاشـا يعادل 
 . بة العمل أيهما افضلنسبة عجـزه مـن الجـدول المرفـق أو حسب اصا

ويحدد وزير الداخلية بقرار مـنه بعد أخـذ رأى المجلس االعلـى للشرطـة فئات المجرمين الخـطرين 
 . كما يحدد أعـمال التدريب المشار إليها

كما يشكل بقـرار مـنه لجـنة تختص بفحـص الحاالت التـى تستحـق فيها هـذه المكافآت والمعاشات 
 . ويعتمد قراراتها

ويسوى معاش من تنتهى خدمته الصابته بجر  أو بعاهة أو بمر  بسبب تأديه وظيفته أو اذا 
أدت االصابة الى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصـى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته 

 . أو لدرجته ويعتبر هذا االجر فى حكم أجر االشتراك االخير
 (999المادة )

                                                           
 .1921لسنة  71بالقانون رقم ، وقد استبدلت 1991لسنة  512بالقانون رقم المادة مستبدلة  27



خاص من وزير  هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية اال بعد الحصول علـى اذنيجوز لعـضو  ال
 .الداخلية واال تعر  للمساءلة التأديبية

 (992المادة )
تقيد بأحكام هذا  يجوز تعيين قوات الشرطة فى مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارىء دون

بالميزانية اال اذا  الوظائف الدائمة القانون واليجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارىء الى
 . توافرت فيهم الشروط المقررة فى هذا القانون

 (993المادة )
كما يحل مساعدو الوزير  يحل المساعد االول لوزير الداخلية محل الوكيل االول لـوزارة الداخلية

الوزارة بمقتضى للوكيل االول ولوكـالء  محل وكالء وزارة الداخلية فـى االختصاصات المقـررة
المعاملة المقررة لهم فـى القوانين واللوائح بما اليتعار  مـع  القوانين واللوائـح ويعاملون نفـس

 . القانون أحكام هـذا
 (994المادة )

الـواردة فـى قانـون  يسرى على أعضاء هيئة الشرطة مااليتعار  مـع هـذا القانون من االحكام
  .58االجتماعى بالدولة وفـى قانون التأميننـظام العاملين المدنيين 

 مكرر (994المادة )
المعاش أو تنتهى  يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال الـى

( عدا 93االسباب الواردة بالمادة ) ( من هـذا القانون أو ألحـد39خدمته إعماال لحكم المادة )
آخـر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عـند إنتهاء خدمته مضافا  ( على أساس8،  9،  5البنود )

اليه مـا كان يستحقه مـن عالوات دورية بافترا  بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحـد 
ثالث عالوات دورية وتضاف لمـدة خـدمته المحسوبة فـى المعاش المدة الباقية لبلوغ  أقصى مقداره

المرتب الـذى سوى على  على أال يقل المعاش عـن أربعـة أخماس السـن المقـررة لـترك الخدمة
يستحقه عـند انتهاء خدمته مضافا اليه  أساسـه المعاش واليزيد على أخر مرتب كان يتقاضاه أو

( بما اليزيد على الحد االقصى المنصوص عليه 5مكررا ) 331البدالت المشار اليها فى المادة 
( 99( مـن قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم )21) المادة فى الفقرة االخيرة من

أمضى  وفى غير االحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة اذا طلب الضابط الذى. 3995لسـنة
بعد موافقة المجلس  عشرين سنة فى الخدمة احالته الى المعاش السباب يقبلها وزير الداخلية

ونجـح فـى االنتخابات فيكون  ة مجلسى الشعب و الشورىاألعلى للشرطة أو للترشيح لعضوي
  .59اليجاوز أجر اشتراكه االخير معاشـه أربعـة أخماس أقصـى مـربوط رتبته بما
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 9مكرر (994المادة )
على  335المادة  يسوى معاش الضابط الذى يحال الى المعاش طبقا لحكم الفقرة االولى من

 91 (.مكررا 331المادة ) النحو الموضح بالفقرة االولى من 
 2مكرر (994المادة )

مـن المادة  2مـن البند  والفقرة االولى 39يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا الحكام المادة 
قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين  مـن هـذا القانون عالوة على المعاش المستحق له 93

مـن هـذا  335يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة كما  جنيها وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات
ويخضـع هـذا التعوي  لجمـيع ، المشار اليه بواقع خمسة عشر جنيها شهريا القانون التعوي 

ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ  ،واليعتبر جـزءا مـنه أحـكام االيقاف المقـررة للمعاش االصلى
  .93أقربالنتهاء الخدمة أيهما  السـن القانونـى

 3مكرر (994المادة )
يسـوى معاش (، 3مكررا ) 331مكررا و  331ى غير االحوال المنصوص عليها فى المادة ف

،  5المنصوص عليها فى البنود  ضباط وافـراد هـيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغـير االسباب
يشغلها فى تاريخ انتهاء الـرتبة التـى كان  على أسـاس أقصـى مربـوط 93من المادة  8،  9

ويكون معاش الوفاة أو عـدم اللياقة ، أيهما اكبر بحسب االحوال خدمته أو أجر االشتراك االخـير
  92رتبته أو أجر اشتراكه االخير أيهما أكبر بحسب االحوال الصحية أربعة أخماس أقصـى مـربوط

 4مكرر (994المادة )
التعليمية ألفـراد  اكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآتيعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة 

المعاش والحقوق التأمينية معاملة  بسبب الخدمـة أو بسبب الدراسة مـن حيث ،هـيئة الشرطـة
 91.التعليمية حسـب االحـوال خريـج أكاديمية الشرطـة أو المنشآت

 5مكرر (994المادة )
المشار اليه يقـصد  3995لسنة  99انون رقم فى تطبيق نظام التأمين االجتماعى الصادر بالق

بأجـر االشـتراك بالنسبة الـى ضباط وافراد هيئة الشرطة االجر الشهرى المستحق مضافا اليه 
اضافة هـذه البدالت الى االجـر الذى يسوى على  بدالت السكن والمالبس والمراسلة ويراعـى

  .91السابقة أساسـه المعاش وفقا للمـواد
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 6مكرر (994المادة )

والخمسين  تسـرى أحـكام تخفي  المعاش بسبب طلب صرفه قـبل بلـوغ سـن الخامسـة ال
المعاشات المستحقة وفقا  المشار اليه فـى شـأن 3995لسنة  99المنصوص عليها بالقانون رقم 

  .65(3مكررا ) 331مكررا و  331الحكام المادتين 

 7مكرر (994المادة )
المستحقين عنهـم  الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أويجوز الصحاب المعاشات 

مكررا والمواد  331بحسـب االحـوال طلـب اعـادة تسـوية المعاشات وفقا للفقرة االولى من المادة 
( ويراعى فى اعادة التسوية احكام قانون هيئة الشرطة الذى 1مكررا ) 331( و 3مكررا ) 331

 واليترتب على اعادة التسوية أى تغيير فى قيمة اعانة غالء المعيشة التىفى ظله  انتهت الخدمة
يكون قد  كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصـم مـن الزيادة المستحقة ما

االعانة االضافية  عـدا 3/9/3998منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة علـى 
ويشترط العادة التسوية تقديم الطلب خالل سنتين مـن ، 3999لسنة  9المقررة بالقانون رقم 

أول  القانون واذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من تاريخ نشـر هـذا
  .66الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب

  الفصل الثانى
  احكام وقتية

  (995المادة )
 

فى ترقياتهم و  يستمرون 3911سبتمبر سنة  33الكونستبالت بعد الضباط الذين رقوا من بين 
اما من  المعاش بمجرد ترقيته اليها متى حل على احدهم الدور للترقية الى رتبة المقدم احيل الى

االحكام الخاصة  يحصل منهم على اجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر
 . بالضباط خريجى كلية الشرطة

  (996)المادة 
اذا بلغت مرتباتهم  الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدى الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب

ويمنحون العالوات الدورية المقررة  نهاية مربوط رتبة مالزم مع وضعهم فى كشف اقدمية مستقل
ـن لرتبهم طبقا لهذا القانون ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدى الشرطة عند بلوغه س

 عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس الستين أو
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أربعة أخماس نهاية مربوط الـرتبة التالية لرتبته على أال يزيد المعاش عـن صافـى ما كان يتقاضاه 
 والضرائب عدا ضريبة االمن القومى مـن مـرتب بعد اسـتقطاع احتياطـى المعاش والتأمـين

أما من يحصل منهم على اجازة الحقوق . ثابتة مضموما اليه اصل ما كان يستحقه من بدالت
 .االحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر

  (997المادة )
لسنة  211رقـم  الضباط الذين عينوا عن طريق االدماج من رجال االدارة بمقتضى القانون

نظامية شـرفية ويتقاضـون  تسـرى عليهـم االحـكام الخاصـة بالضباط ويمنحـون رتبا 3955
 : اليهم المرتبات المقررة للرتب االصلية واليجوز بالنسبة

 . ارتداء الزى الرسمى( 3)
 . التعيين فى الوظائف ذات الصبغة النظامية( 2)
 . الخضوع لقانون االحكام العسكرية( 1)

  (998المادة )
معاملتهـم المالية مـن حـيث  ظ للقـوات المنقولة مـن سـال  الحدود الـى وزارة الداخلية بنظاميحتف

والقوانين  3952لسنة  398الحكام القانون رقم  المـرتبات والبدالت والعالوات والترقيات وفقا
 3991لسنة  93رغـب منهـم المعاملة طبقا الحـكام القانـون رقـم  المعدلة له وذلك فيما عدا من

 واالفراد العسكريون المنقولون الى مصلحة أمن الموانى طبقا لقرار رئيس، المقرر فيه فى الميعاد
يتقاضونها عند  ، يستمرون فـى تقاضـى الـرواتب التـى كانوا 3999لسنة  11الجمهورية رقـم 

ت شخصية بالتعويضا نقلهم مع خضوعهم الحكام قانون هيئة الشرطة ، ويحتفظون بصفة
على أن تستنفد مما يحصلون عليه  العسكرية من بدالت وعالوات اضافية التى كانوا يتقاضونها

 . بعد ذلك من عالوات الترقية
  (991المادة )

االولى ورجـال  عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجـة
القانـون وأول مربـوط نفـس الدرجـة  منهم فى هـذاالخفر النظاميون الفرق بين اول مربوط درجة كل 

واليؤثر ذلك علـى  3998لسنة  11بالقانون رقـم  معدال 3991لسنة  93فـى القانـون رقـم 
 . مواعيد استحقاقها عالواتهـم الدورية وال على

 
  (920المادة )

الخـاص بالـرواتب و  المشار اليه 3991لسنة  93يظـل الجدول حـرف )د( المرافق للقانون رقـم 
بـه الـى أن يعـدل بقرار من وزير الداخلية  االضافية للمهنيين والفنيين مـن رجـال الشرطـة معموال

 . وتسرى احكامه على امناء الشرطة اذا توافرت فيهم شروطه من هذا القانون 22طبقا للمادة 



 (929المادة )
القانون مـدة تزيد  ترقيتهم عـند العمل بهذاأعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو 

 ،التأديبية أو التقارير السنوية علـى سـنة دون الحصول علـى عـالوات دورية لغير االسباب
مـن عـالوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين  يستحقون عـند العمل بهذا القانون عـالوة

لى العمل بهذا القانون ، ثم يستحقون العالوة عـن المـدد السابقة ع أو الترقية دون صرف فروق
 . من هذا القانون 23التالية طبقا للمادة  الدورية

  



 

 

 جدول حرف ) أ (

  ضباط الشرطة

 الرتبة
العالوة  الماهية السنوية

 إلى من السنوية

لواء مساعد أول 

 00111 وزير الداخلية
 ربط ثابت

لواء مساعد وزير 

 الداخلية
0611 01111 611 

 562 6246 6021 لواء

 261 0221 5501 عميد

 646 6111 2206 عقيد

 006 2422 6621 مقدم

 006 2206 6001 رائد

 021 6646 0522 نقيب

 021 0660 0004 مالزم –مالزم أول 

 جدول حرف )ب(

 أمناء الشرطة

 الدرجة 
 الماهية السنوية

 العالوة السنوية
 إلى من

 661 0600 5000 أول أمين شرطة ممتاز

 611 6600 2500 أمين شرطة ممتاز ثان

 021 2440 6550 أمين شرطة ممتاز

 012 2011 0406 أمين شرطة أول

 056 6100 0000 أمين شرطة ثان

 001 0226 0006 أمين شرطة ثالث



 جدول حرف ) ج ( 

  مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة

 الدرجة
 الماهية السنوية

 السنويةالعالوة 
 إلى من

 611 6000 2551 مساعد ممتاز

 012 2511 6600 مساعد أول

 056 2000 0066 مساعد ثان

 001 6066 0006 مساعد ثالث

 001 0621 0562 رقيب أول

 016 0456 0206 رقيب

 46 0066 0666 عريف

 62 0656 0046 جندى

 جدول حرف ) ج مكررا (

 مراقبو ومندوبو الشرطة

 الدرجة
 الماهية السنوية

 العالوة السنوية
 إلى من

 021 2262 6626 مراقب شرطة ممتاز

 012 6400 0450 مراقب شرطة أول

 051 6001 0501 مراقب شرطة ثان

 001 0660 0060 مراقب شرطة ثالث

 001 0551 0461 مندوب شرطة ممتاز

 016 0066 0006 مندوب شرطة أول

 016 0466 0206 مندوب شرطة ثان

 46 0662 0212 مندوب شرطة ثالث



 

 "( 3جدول حرف )ج مكررا "  

  معاونو األمن

 الدرجة
 الماهية السنوية

 العالوة السنوية
 إلى من

 051 6001 0501  معاون أمن ممتاز أول

 001 0660 0060 معاون أمن ممتاز ثان

 001 0551 0461 معاون أمن ممتاز

 016 0066 0006 معاون أمن أول

 016 0466 0206 معاون أمن ثان

 46 0662 0212 معاون أمن ثالث

 جدول حرف ) د (

 رجال الخفر

 الدرجة
 الماهية السنوية

 العالوة السنوية
 إلى من

 001 6600 0200 شيخ خفراء

 001 0666 0166 وكيل شيخ خفراء

 016 0261 0016 خفير ممتاز

 016 0061 0206 خفير أول

 46 0611 0006 خفير ثان

  0500 621 خفير ثالث
 

 

 


