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المعدل 4994لسنة  41أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   

 
لغرض تبسٌط اإلجراءات االنضباطٌة وسرعة الحسم .ولمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصالحٌات الالزمة لفرض العقوبات 

الدولة والقطاع االشتراكً المقررة لضمان تسٌٌر أجهزة الدولة وفق متطلبات تنفٌذ المهام الموكلة إلٌها. بموجب خطط ومناهج 
 وألجل توحٌد العقوبات وآثارها وشمولها غالبٌة موظفً الدولة فقد شرع هذا القانون

 الفصل األول
 التعارٌف وسرٌان المفعول

 1المادة 
( 14)قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم  ( من هذه المادة بموجب 2الغً نص الفقرة )

 ، واستدلت بالنص األتً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 
  

 ٌقصد بالتعابٌر الواردة فً هذا القانون المعانً المبٌنة إزاءها :
 أوال : الوزٌر : الوزٌر المختص وٌعتبر رئٌس الجهة غٌر المرتبطة بوزارة وزٌرا إلغراض هذا القانون .

و بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن ٌدٌرون تشكٌال معٌنا والمدٌر العام أو أي رئٌس الدائرة : وكٌل الوزارة ومن ه -ثانٌا  
 موظف آخر ٌخوله الوزٌر صالحٌة فرض العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون .

 ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة داخل مالك الوزارة او الجهة غٌر المرتبطة بوزارة .
 المعدل . 1999لسنة  65مجلس االنضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم رابعا : المجلس : 

 خامسا : اللجنة : اللجنة التحقٌقٌة التً ٌشكلها الوزٌر او رئٌس الدائرة إلغراض هذا القانون
  

 2المادة 
( 14وظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم )قانون التعدٌل األول لقانون انضباط م ( من 3الغً نص هذه المادة بموجب المادة )

  ، وأصبح على الشكل التالً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 
  

  تسري أحكام هذا القانون على جمٌع موظفً الدولة والقطاع العام . -أوال  
الوطنً والقضاة وأعضاء ال ٌخضع ألحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى األمن الداخلً وجهاز المخابرات  -ثانٌا  

 االدعاء العام إال إذا وجد فً قوانٌنهم نص ٌقضً بتطبٌق أحكامه
  

 الفصل الثانً
 واجبات الموظف

 3المادة 
الوظٌفة العامة تكلٌف وطنً وخدمة اجتماعٌة ٌستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنٌن فً ضوء القواعد القانونٌة 

 النافذة .
  

 4المادة 
  ٌلتزم الموظف بالواجبات اآلتٌة :

  أوال  : أداء أعمال وظٌفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولٌة .
  ثانٌا  : التقٌد بمواعٌد العمل وعدم التغٌب عنه إال بإذن، وتخصٌص جمٌع وقت الدوام الرسمً للعمل .

رهم المتعلقة بأداء واجباته فً حدود ما تقضً به القوانٌن ثالثا  : احترام رؤسائه والتزام األدب واللٌاقة فً مخاطبتهم وإطاعة أوام
واألنظمة والتعلٌمات، فإذا كان فً هذه األوامر مخالفة فعلى الموظف أن ٌبٌن لرئٌسه كتابة وجه تلك المخالفة وال ٌلتزم بتنفٌذ تلك 

  األوامر إال إذا أكدها رئٌسه كتابة وعندئٍذ ٌكون الرئٌس هو المسؤول عنها .
  : معاملة المرؤوسٌن بالحسنى وبما ٌحفظ كرامتهم . رابعا  

  خامسا  : احترام المواطنٌن وتسهٌل إنجاز معامالتهم .
  سادسا  : المحافظة على أموال الدولة التً فً حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشٌدة .

ثناءها إذا كانت سرٌة بطبٌعتها أو ٌخشى من إفشائها إلحاق سابعا  : كتمان المعلومات والوثائق التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفته أو أ
الضرر بالدولة أو باألشخاص أو صدرت إلٌه أوامر من رؤسائه بكتمانها وٌبقى هذا الواجب قائما  حتى بعد انتهاء خدمته، وال 

  ٌجوز له أن ٌحتفظ بوثائق رسمٌة سرٌة بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان .
ثامنا  : المحافظة على كرامة الوظٌفة العامة واالبتعاد عن كل ما من شأنه المساس باالحترام الالزم لها سواء أكان ذلك أثناء أدائه 

  وظٌفته أم خارج أوقات الدوام الرسمً .
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  تاسعا  : االمتناع عن استغالل الوظٌفة لتحقٌق منفعة أو ربح شخصً له أو لغٌره .
ما ٌكون تحت تصرفه من أدوات أو آالت إلى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل الٌومً إال إذا اقتضت طبٌعة عاشرا  : إعادة 

  العمل غٌر ذلك .
  حادي عشر : مراعاة القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاصة بحماٌة الصحة العامة والسالمة فً العمل والوقاٌة من الحرٌق .

 الوظٌفة حسبما تقرره القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات . ثانً عشر : القٌام بواجبات
  

 5المادة 
  ¬ٌحظر على الموظف ما ٌأتً : 

  أوال  : الجمع بٌن وظٌفتٌن بصفة أصلٌة أو الجمع بٌن الوظٌفة وبٌن أي عمل آخر إال بموجب أحكام القانون .
  لس إدارتها عدا :ثانٌا  : مزاولة األعمال التجارٌة وتأسٌس الشركات والعضوٌة فً مجا

  شراء أسهم الشركات المساهمة .¬ أ 
األعمال التً تخص أمواله التً آلت إلٌه إرثا  أو إدارة أموال زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة التً آلت إلٌهم إرثا  وعلى ¬ ب 

أداء واجبات الموظف أو ٌضر الموظف أن ٌخبر دائرته بذلك خالل ثالثٌن ٌوما  وعلى الوزٌر إذا رأى أن ذلك ٌؤثر على 
بالمصلحة العامة أن ٌخٌره بٌن البقاء فً الوظٌفة وتصفٌة تلك األموال أو التخلً عن اإلدارة خالل سنة من تأرٌخ تبلٌغه بذلك 

  وبٌن طلب االستقالة أو اإلحالة على التقاعد .
  ثالثا  : االشتراك فً المناقصات .
التً تجرٌها دوائر الدولة والقطاع االشتراكً لبٌع األموال المنقولة وغٌر المنقولة إذا كان مخوال  رابعا  : االشتراك فً المزاٌدات 

قانونا  بالتصدٌق على البٌع العتبار اإلحالة قطعٌة أو كان عضوا  فً لجان التقدٌر أو البٌع أو اتخذ قرارا  ببٌع أو إٌجار تلك 
  أو ما ٌعادلها التً تعود إلٌها تلك األموال .األموال، أو كان موظفا  فً المدٌرٌة العامة 

  خامسا  : استعمال المواد واآلالت ووسائل النقل وغٌرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع االشتراكً ألغراض خاصة .
  سادسا  : استعمال أي ماكنة أو جهاز أو أي آلة من آالت اإلنتاج لم ٌكلفه رئٌسه المباشر باستعمالها .

ا  : عدم االستغالل الصحٌح لساعات العمل ووسائل اإلنتاج بغٌة إنجاز األعمال المناطة به أو اإلهمال أو التهاون فً العمل بما سابع
  ٌؤدي إلى إلحاق ضرر باإلنتاج أو الخدمات أو الممتلكات .

  ثامنا  : العبث بالمشروع أو إتالف آالته أو المواد األولٌة أو األدوات أو اللوازم .
  تاسعا  : التعمد فً إنقاص اإلنتاج أو اإلضرار به .

  عاشرا  : التأخر فً إنجاز العمل الذي ٌتسبب عنه تعطٌل عمل اآلخرٌن .
حادي عشر : االقتراض أو قبول مكافأة أو هدٌة أو منفعة من المراجعٌن أو المقاولٌن أو المتعهدٌن المتعاقدٌن مع دائرته أو من كل 

  بالموظف بسبب الوظٌفة . من كان لعمله عالقة
ٌّن فً محل عام .   ثانً عشر : الحضور إلى مقر وظٌفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر ب

ثالث عشر : االحتفاظ لنفسه بأصل أٌة ورقة أو وثٌقة رسمٌة أو نزع هذا األصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغٌر 
  األغراض الرسمٌة .
بأي تصرٌح أو بٌان عن أعمال دائرته لوسائل اإلعالم والنشر فٌما له مساس مباشر بأعمال وظٌفته، إال إذا  رابع عشر : اإلفضاء

 كان مصرحا  له بذلك من الرئٌس المختص .
  

 6المادة 
( لسنة 24قانون الخدمة المدنٌة رقم ) أوال  : للموظف الذي ٌشغل إحدى الوظائف التً تقع فً حدود الدرجة السابعة من درجات 

أو ما ٌعادلها فما دون أن ٌشتغل خارج أوقات الدوام الرسمً لحسابه أو لدى الغٌر بشرط أن ٌشعر دائرته بمحل وطبٌعة  1960
  عمله سنوٌا  وأن ال ٌؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظٌفته .

أحكام الفقرة )أوال ( من هذه المادة، باالشتغال خارج ثانٌا  : للوزٌر المختص أو من ٌخوله أن ٌأذن للموظف من غٌر المشمولٌن ب
  أوقات الدوام الرسمً لمدة سنة قابلة للتجدٌد .
  ثالثا  : ٌستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون :

  المعٌنون بمرسوم جمهوري .¬ أ 
  منتسبو وزارة الخارجٌة .¬ ب 
 العاملون فً الخدمة الخارجٌة .¬ ج 
  

 9المادة 
خالف الموظف واجبات وظٌفته أو قام بعمل من األعمال المحظورة علٌه ٌعاقب بإحدى العقوبات المنصوص علٌها فً هذا إذا 

 القانون وال ٌمس ذلك بما قد ٌتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا  للقوانٌن .
 الفصل الثالث

 العقوبات وأثارها وإجراءات فرضها
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 2المادة 
  ¬الموظف هً :  العقوبات التً ٌجوز فرضها على

أوال  : لفت النظر : وٌكون بإشعار الموظف تحرٌرٌا  بالمخالفة التً ارتكبها وتوجٌهه لتحسٌن سلوكه الوظٌفً وٌترتب على هذه 
  العقوبة تأخٌر الترفٌع أو الزٌادة مدة ثالثة أشهر .

حذٌره من اإلخالل بواجبات وظٌفته مستقبال  وٌترتب ثانٌا  : اإلنذار : وٌكون بإشعار الموظف تحرٌرٌا  بالمخالفة التً ارتكبها وت
  على هذه العقوبة تأخٌر الترفٌع أو الزٌادة مدة ستة أشهر .

ثالثا  : قطع الراتب : وٌكون بحسم القسط الٌومً من راتب الموظف لمدة ال تتجاوز عشرة أٌام بأمر تحرٌري تذكر فٌه المخالفة 
  ¬عقوبة، وٌترتب علٌها تأخٌر الترفٌع أو الزٌادة وفقا  لما ٌأتً : التً ارتكبها الموظف واستوجبت فرض ال

  خمسة أشهر فً حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أٌام .¬ أ 
  شهر واحد عن كل ٌوم من أٌام قطع الراتب فً حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أٌام .¬ ب 

المخالفة التً ارتكبها واألسباب التً جعلت سلوكه غٌر مرض وٌطلب إلٌه رابعا  : التوبٌخ : وٌكون بإشعار الموظف تحرٌرٌا  ب
  وجوب اجتناب المخالفة وتحسٌن سلوكه الوظٌفً وٌترتب على هذه العقوبة تأخٌر الترفٌع أو الزٌادة مدة سنة واحدة .

تبه الشهري لمدة ال تقل عن ستة من را÷(  10خامسا  : إنقاص الراتب : وٌكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز )
أشهر وال تزٌد على سنتٌن وٌتم ذلك بأمر تحرٌري ٌشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه وٌترتب على هذه العقوبة تأخٌر الترفٌع أو 

  الزٌادة مدة سنتٌن .
  ذه العقوبة .سادسا  : تنزٌل الدرجة : وٌكون بأمر تحرٌري ٌشعر فٌه الموظف بالفعل الذي ارتكبه وٌترتب على ه

بالنسبة للموظف الخاضع لقوانٌن أو أنظمة أو قواعد أو تعلٌمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالٌة والترفٌع، تنزٌل راتب ¬ أ 
الموظف إلى الحد األدنى للدرجة التً دون درجته مباشرة مع منحه العالوات التً نالها فً الدرجة المنزل منها )بقٌاس العالوة 

ً الدرجة المنزل إلٌها( وٌعاد إلى الراتب الذي كان ٌتقاضاه قبل تنزٌل درجته بعد قضائه ثالث سنوات من تأرٌخ فرض المقررة ف
  العقوبة مع تدوٌر المدة المقضٌة فً راتبه األخٌر قبل فرض العقوبة .

ادة كل سنتٌن، تخفٌض زٌادتٌن من بالنسبة للموظف الخاضع لقوانٌن أو أنظمة أو قواعد أو تعلٌمات خدمة تأخذ بنظام الزٌ¬ ب 
راتب الموظف وٌعاد إلى الراتب الذي كان ٌتقاضاه قبل تنزٌل درجته بعد قضائه ثالث سنوات من تأرٌخ فرض العقوبة مع تدوٌر 

  المدة المقضٌة فً راتبه األخٌر قبل فرض العقوبة .
خدمة تأخذ بنظام الزٌادة السنوٌة، تخفٌض ثالث زٌادات بالنسبة للموظف الخاضع لقوانٌن أو أنظمة أو قواعد أو تعلٌمات ¬ ج 

  سنوٌة من راتب الموظف مع تدوٌر المدة المقضٌة فً راتبه األخٌر قبل فرض العقوبة .
سابعا  : الفصل : وٌكون بتنحٌة الموظف عن الوظٌفة مدة تحدد بقرار الفصل ٌتضمن األسباب التً استوجبت فرض العقوبة علٌه 

  تً :على النحو اآل
مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثالث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتٌن من العقوبات التالٌة أو بإحداها لمرتٌن وارتكب فً ¬ أ 

  المرة الثالثة خالل خمس سنوات من تأرٌخ فرض العقوبة األولى فعال  ٌستوجب معاقبته بإحداها :
  التوبٌخ .¬  1
  إنقاص الراتب .¬  2
  ل الدرجة .تنزٌ¬  3
مدة بقائه فً السجن إذا حكم علٌه بالحبس أو السجن عن جرٌمة غٌر مخلة بالشرف وذلك اعتبارا  من تأرٌخ صدور الحم ¬ ب 

  علٌه . وتعتبر مدة موقوفٌته من ضمن مدة الفصل وال تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خالل مدة سحب الٌد .
الموظف عن الوظٌفة نهائٌا  وال تجوز إعادة توظٌفه فً دوائر الدولة والقطاع االشتراكً، وذلك  ثامنا  : العزل : وٌكون بتنحٌة

  ¬بقرار مسبب من الوزٌر فً إحدى الحاالت اآلتٌة : 
  إذا ثبت ارتكابه فعال  خطٌرا  ٌجعل بقائه فً خدمة الدولة مضرا  بالمصلحة العامة .¬ أ 

  وظٌفته أو ارتكبها بصفته الرسمٌة . إذا حكم علٌه عن جناٌة ناشئة عن¬ ب 
 إذا عوقب بالفصل ثم أعٌد توظٌفه فارتكب فعال  ٌستوجب الفصل مرة أخرى .¬ ج 
  

 9المادة 
( من هذا القانون اعتبارا  من 2أوال  : تسري مدد التأخٌر فً الترفٌع أو الزٌادة التً تترتب على العقوبات الوارد ذكرها فً المادة )

  ق الموظف الترفٌع أو الزٌادة .تأرٌخ استحقا
ثانٌا  : إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظٌفٌة الواحدة تطبق بحقه العقوبة األشد فٌما ٌتعلق بتأخٌر 

 الترفٌع وفق ما هو مقرر فً الفقرة السابقة .
  

 10المادة 
من رئٌس وعضوٌن من ذوي الخبرة على أن ٌكون أحدهم حاصال  على  أوال  : على الوزٌر أو رئٌس الدائرة تألٌف لجنة تحقٌقٌة

  شهادة جامعٌة أولٌة فً القانون .
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ثانٌا  : تتولى اللجنة التحقٌق تحرٌرٌا  مع الموظف المخالف المحال علٌها ولها فً سبٌل أداء مهمتها سماع وتدوٌن أقوال الموظف 
ت التً ترى ضرورة االطالع علٌها، وتحرر محضرا  تثبت فٌه ما اتخذته من والشهود واالطالع على جمٌع المستندات والبٌانا

إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصٌاتها المسببة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقٌق أو بفرض إحدى العقوبات 
  المنصوص علٌها فً هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التً أحالت الموظف علٌها .

ثا  : إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال علٌها ٌشكل جرٌمة نشأت عن وظٌفته أو ارتكبها بصفته الرسمٌة فٌجب علٌها أن ثال
  توصً بإحالته إلى المحاكم المختصة .

المخالف أن ٌفرض رابعا  : استثناء من أحكام الفقرتٌن )أوال  وثانٌا ( من هذه المادة للوزٌر أو رئٌس الدائرة بعد استجواب الموظف 
 ( من هذا القانون .2مباشرة أٌا  من العقوبات المنصوص علٌها فً الفقرات )أوال  وثانٌا  وثالثا ( من المادة )

  
 11المادة 

قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع  ( من 4( من هذه المادة بموجب المادة )5( و )4حذفت الفقرتٌن )
  :2002لسنة  5، رقمه 1991( لسنة 14رقم )االشتراكً 

  
 ( من هذا القانون :10مع مراعاة أحكام المادة )

 ( من هذا القانون على الموظف المخالف ألحكامه .2أوال : للوزٌر فرض أي من العقوبات المنصوص علٌها فً المادة )
 على الموظف المخالف ألحكام هذا القانون : ثانٌا : لرئٌس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالٌة

 لفت النظر .¬ ا 
 اإلنذار .¬ ب 
 قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أٌام .¬ ج 
 التوبٌخ .¬ د 

ثالثا : اذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص علٌه فً الفقرة )ثانٌا( من هذه المادة فعلى رئٌس الدائرة او الموظف 
 ها للوزٌر للبت فٌها .المخول إحالت

  
 12المادة

( 14قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم ) ( من 5ألغى نص هذه المادة بموجب المادة )
  ، وأصبحت على الشكل التالً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 

  
وزٌر فرض عقوبة لفت النظر أو اإلنذار أو قطع الراتب على الموظف ( من هذا القانون، لل10مع مراعاة أحكام المادة ) -أوال

  الذي ٌشغل وظٌفة مدٌر عام فما فوق عند إتٌانه عمال  ٌخالف أحكام هذا القانون.
 إذا ظهر للوزٌر من خالل التحقٌق أن الموظف المشمول بأحكام الفقرة )أوال ( من هذه المادة قد ارتكب فعال ٌستدعً عقوبة -ثانٌا  

اشد مما هو مخول به ، فعلٌه أن ٌعرض األمر على مجلس الوزراء متضمنا  االقتراح بفرض العقوبات المنصوص علٌها فً هذا 
  القانون .

للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن فً العقوبات التً تفرض علٌه بموجب البندٌن )أوال ( و )ثانٌا ( من هذه المادة ،  -ثالثا  
 ( من هذا القانون .15م المادة )وفقا  ألحكا

  
 13المادة 

( 14قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم ) ( من 6ألغى نص هذه المادة بموجب المادة )
  ، وأصبحت على الشكل التالً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 

  
المفروضة على الموظف المنصوص علٌها فً الفقرات )أوال ( و )ثانٌا ( و )ثالثا ( و )رابعا ( للوزٌر أن ٌلغً أٌا من العقوبات  -أوال  

  ( من هذا القانون عند توفر الشروط اآلتٌة :2من المادة )
  مضً سنة واحدة على فرض العقوبة . -أ

  قٌامه بأعماله بصورة متمٌزة عن أقرانه . -ب
  ة المنصوص علٌها فً البند )أ( من هذه الفقرة .عدم معاقبته بأٌة عقوبة خالل المد -جـ
 ٌترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن قد استنفدت ذلك. -ثانٌا  

  
 14المادة 

( 14قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم ) ( من 9ألغى نص هذه المادة بموجب المادة )
  ، وأصبحت على الشكل التالً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 
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  لرئٌس الجمهورٌة أو من ٌخوله فرض أٌا من العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون على الموظفٌن التابعٌن له . -أوال  
لٌة على الموظف التابع لرئٌس مجلس الوزراء أو الوزٌر أو رئٌس الدائرة الغٌر مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التا -ثانٌا  

  لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .
  أ( إنقاص الراتب .
  ب( تنزٌل الدرجة .

  ج( الفصل .
  د( العزل .

( من هذا 15للموظف بموجب الفقرات )أوال ( و )ثانٌا ( من هذه المادة الطعن فً قرار فرض العقوبة وفقا  ألحكام المادة ) -ثالثا  
 انون .الق

  
 الفصل الرابع

 الطعن بقرارات فرض العقوبة
 15المادة 

( 14قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم ) ( من 2ألغى نص هذه المادة بموجب المادة )
  ، وأصبحت على الشكل التالً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 

  
  ٌختص المجلس بما ٌأتً :

( من القانون بعد التظلم منها وفق ما 2النظر فً االعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علٌها فً المادة ) -أوال  
  هو منصوص علٌه فً الفقرة )ثانٌا ( من هذه المادة ، وله أن ٌقرر المصادقة على القرار أو تخفٌض العقوبة أو إلغائها .

دى مجلس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التً ٌشترط قبل تقدٌم الطعن ل -ثانٌا  
( ثالثون ٌوما من تارٌخ تبلٌغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم 30أصدرته ، وذلك خالل )

  غم انتهاء هذه المدة ٌعد ذلك رفضا للتظلم .( ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه وعند عدم البت فٌه ر30خالل )
  ( ٌوما من تارٌخ تبلٌغ الموظف برفض التظلم حقٌقة أو حكما .30ٌشترط أن ٌقدم الطعن لدى مجلس االنضباط العام خالل ) -ثالثا  
  ن هذه المادة باتا .ٌعد القرار غٌر المطعون فٌه خالل المدة المنصوص علٌها فً الفقرتٌن )ثانٌا ( و )ثالثاُ( م -أ-رابعا  
( ٌوما من تارٌخ التبلغ به أو 30ٌجوز الطعن بقرار مجلس االنضباط العام لدى الهٌئة العامة لمجلس شورى الدولة خالل ) -ب

  اعتباره مبلغا ، وٌكون قرار الهٌئة العامة الصادر نتٌجة الطعن باتا وملزما .
الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائٌة وبما ٌتالءم وأحكام هذا ٌراعً مجلس االنضباط العام عند النظر فً  -خامسا  

  القانون وتكون جلساته سرٌة .
تمارس الهٌئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمٌٌز المنصوص علٌها فً قانون أصول المحاكمات  -سادسا  

 باط العام وبما ٌتالءم وأحكام هذا القانون .الجزائٌة عند النظر فً الطعن المقدم فً قرارات مجلس االنض
 2012لسنة  51اضٌفت الفقرة ٌابعا بموجب قانون رقم 

 سابعا
( عشرة االف دٌنار عند االعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة 10000ٌستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره )- أ

 االنضباطٌة علٌه امام مجلس االنضابط العام.
( اربعة االف دٌنار عند الطعن تمٌزا فً القرار الصادر فً الدعوى 4000الطاعن رسم مقطوع مقداره ) ٌستوفى من- ب

 المنصوص علٌها فً )أ( من هذه الفقرة.
  

 الفصل الخامس
 سحب الٌد

  
 16المادة 

 إذ أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب ٌده من الوظٌفة طٌلة مدة التوقٌف .
  

 19ادة الم
( ٌوما  إذا تراءى له أن بقاءه فً الوظٌفة مضر بالمصلحة 60أوال  : للوزٌر ورئٌس الدائرة سحب ٌد الموظف مدة ال تتجاوز )

العامة أو قد ٌؤثر على سٌر التحقٌق فً الفعل الذي أحٌل من أجله على التحقٌق وٌعاد إلى نفس وظٌفته بعد انتهاء المدة المذكورة 
  ك محذور، فٌنسب إلى وظٌفة أخرى .إال إذا كان هنا

 ثانٌا  : للجنة أن توصً بسحب ٌد الموظف فً أٌة مرحلة من مراحل التحقٌق .
  

 12المادة 
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 ٌتقاضى الموظف مسحوب الٌد إنصاف رواتبه خالل فترة سحب ٌده .
  

 19المادة 
الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله أوال  : إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب الٌد فال ٌدفع له شًء من الراتب 

  ٌستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر .
ثانٌا  : إذا عوقب الموظف مسحوب الٌد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزٌل الدرجة فتنفذ العقوبة من تارٌخ سحب ٌده وٌدفع له الباقً 

  من أنصاف رواتبه .
أو المحاكمة عن براءة الموظف أو اإلفراج عنه أو معاقبته بغٌر العقوبات الوارد ذكرها فً الفقرة ثالثا  : إذا أسفرت نتٌجة التحقٌق 

  )ثانٌا ( من هذه المادة فتدفع له األنصاف الموقوفة من راتبه .
فة إلى من رابعا  : إذا توفً الموظف مسحوب الٌد قبل صدور قرار قطعً فً التحقٌق أو المحاكمة، فتؤول أنصاف رواتبه الموقو

 له حق استٌفاء الحقوق التقاعدٌة وفق أحكام قانون التقاعد المدنً، وفً حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته .
  

  
 أحكام عامة وختامٌة

 20المادة 
 ال ٌجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
  

 21المادة 
مجلس الوزراء أو الوزٌر أو من ٌخوله ولم ٌكن معاقبا  أو كان معاقبا  واستنفدت أوال  : إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو 

  العقوبة أثرها فٌمنح قدما  لمدة شهر واحد عن كل شكر ٌوجه له وبما ال تتجاوز مدة القدم ثالثة أشهر فً السنة الواحدة .
حصل على شكرٌن فٌلغٌان عقوبة اإلنذار المفروضة علٌه  ثانٌا  : إذا كان الموظف معاقبا  فإن الشكر ٌلغً عقوبة لفت النظر وإذا

وإذا حصل على ثالثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا  بعقوبة أشد من اإلنذار فتقلص مدة تأخٌر ترفٌعه شهرا  واحدا  عن كل شكر وبما 
 ال ٌزٌد على ثالثة أشهر فً السنة .

  
 22المادة 

( 14انون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم )ق ( من 9ألغى نص هذه المادة بموجب المادة )
  ، وأصبحت على الشكل التالً:2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 

  
 ال ٌمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقا  ألحكام هذا القانون .

 23المادة 
ال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص ال تحول براءة الموظف أو اإلفراج عنه عن الفعل المح

 علٌها فً هذا القانون .
  

 24المادة 
( 14قانون التعدٌل األول لقانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً رقم ) ( من 10ألغى نص هذه المادة بموجب المادة )

  التالً: ، وأصبحت على الشكل2002لسنة  5، رقمه 1991لسنة 
  

إذا ظهر للوزٌر أو رئٌس الدائرة أو الموظف المخول من الوزٌر أو مجلس االنضباط العام ان فً فعل الموظف المحال إلى 
 التحقٌق أو فً محتوٌات التهمة جرما نشأ من وظٌفته أو ارتكبه بصفته الرسمٌة فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة .

  
 25المادة 

 المعدل وال ٌعمل بأي نص ٌتعارض وأحكام هذا القانون . 1936( لسنة 69موظفً الدولة رقم ) ٌلغى قانون انضباط
  

 26المادة 
  ٌنفذ هذا القانون بعد مرور تسعٌن ٌوما  من تأرٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .

  
 

 األسباب الموجبة
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الدوائر الصالحٌات الالزمة لفرض العقوبات  لغرض تبسٌط اإلجراءات االنضباطٌة وسرعة الحسم .ولمنح الوزراء ورؤساء
المقررة لضمان تسٌٌر أجهزة الدولة وفق متطلبات تنفٌذ المهام الموكلة إلٌها. بموجب خطط ومناهج الدولة والقطاع االشتراكً 

 وألجل توحٌد العقوبات وآثارها وشمولها غالبٌة موظفً الدولة
 فقد شرع هذا القانون

 


