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  وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

قرار رقم 486 لسنة 2020

بإصدار الئحة الموارد البشرية للهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات

رئيس مجلس اإلدارة

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى االختصاصات ؛

وعلى القانون رقم 47 لســـنة 1973 بشأن اإلدارات القانونية بالمؤسسات العامة 

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ؛ 

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى قانون التأمينات اإلجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلـــى القــــانــــون رقم 118 لســـنة 1975 فــــــى شـــأن اإلســـتيراد والتـــــصدير 

والئحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـــبة الحكوميــــة ؛

وعلى القانون 106 لســـنة 2013 فــــى شـــأن حظر تعارض مصــــــالح المسئولين 

فى الدولة ؛

وعلـــى قانون الـــخدمـــة المدنـــية الــصادر بالقـــــانون رقـــــــم 81 لســـنة 2016 

والئحته التنفيذية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات ؛
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وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لســـنة 2000 فى شـــأن تيســـير إجراءات 

الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة ؛

وعلـــى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 209 لســـنة 2018 بشـــأن إصدار الئحة 

المخالفات والجزاءات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى  2020/3/11 والمعتمد 

من السيد وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2020/3/19؛

وبعـــــــد موافــــقـــــــة الجهــــــاز المركـــزى للتنـــــظيـــم واإلدارة  رقـــــم 429219 

بتاريخ 2019/10/14؛

وبعد موافقة وزارة المالية برقم 12138 بتاريخ 2020/3/25؛

وعلى كتاب الســـيد المستشـــار / رئيـــــس هيــــئة مـــستشارى مجلـــس الوزراء 

برقم )3- 8064( بتاريخ 2020/3/9 ؛

قرر:

)المادة األولى(

ُيعمل بأحكام الئحة الموارد البشرية المرافقة فى شأن موظفى الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات، وتســـرى احكام قانون الخدمة المدنية المشـــار إليه فيما لم 

يرد بشأنه نص خاص فى هذه الالئحة.

)المادة الثانية(

ينقل موظفى الهيئة المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذه الالئحة 

بأوضاعهـــم الوظيفيـــة عند تطبيق احكام هذه الالئحة الـــى الوظائف المعادلة لوظائفهم 

الحاليـــة على النحـــو الموضح بالجداول ارقـــام )1، 2 ، 3( الملحـــقة بهــــذه الالئحة 

بما فيها المســـتوى الوظيفى )أ( ، يكون ترتيب األقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة 

بحســـب أوضاعهم الســـابقة ، ويكون تدرجهـــم إلى الوظائف األعلـــى داخل المجموعة 
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الوظيفية والنوعية المنتمون إليها ، ووفقًا لشـــروط شـــغل الوظيفة التى يشـــغلونها ، 

ويحتفـــظ كل منهـــم باالجـــر المقرر له قانونـــًا والذى كان يتقاضـــاه إذا زاد على األجر 

الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرافقة لهذه الالئحة ، أما إذا قل االجر 

المحتفظ به عن االجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له األجر الوظيفى المقرر 

فى الجداول المشار إليها.

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 2020/3/29

رئيس مجلس اإلدارة

لواء مهندس/ إسماعيل جابر
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)الباب األول(

 أحكام عامة
مـــادة )1(

يقصـــد فى تطبيق أحكام هذه الالئحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين 

قرين كال منها:

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة .

رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات . 
الوظائف القيادية: وظائف المســـتويات الثالثة التالية لرئيس الهيئة والتى يرأس 
شـــاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالهيئة من مستوى إدارة عامــــة أو إدارة مركزية 

أو قطاع ، وما يعادلها من تقسيمات تنظيمية بالهيئة.

وظائف اإلدارة اإلش���رافية: وظائف المســـتوى التالى للوظائـــف القيادية والتى 
يرأس شاغلوها إدارات بالهيئة.

الرئيس المباش���ر: مدير اإلدارة أو الـــمديـــر العـــام أو رئيـس اإلدارة المركزيــــة 
أو رئيس القطاع وفقًا للتدرج الوظيفى اإلشرافى لكل منهم.

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الهيئة.
الموظف المؤقت: كل من يشغل الوظيفة بصورة مؤقتة.

األجر الوظيفي: األجر المنصوص عليه فى الجداول المرافقة لهذه الالئحة مضمومًا 
اليه جميع العالوات المقررة بمقتضى هذه الالئحة.

األجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجر الوظيفي.
كامل األجر: كل ما يحصل عليه الموظف من أجر وظيفى و أجر مكمل.

السنة: السنة المالية للدولة.
الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.
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مـــادة )2(
ــرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة والقرارات  لرئيـــس الهيئة إصدار كافة الـق

المتعلقة بالشـــئون المالية واإلدارية والفنية الالزمة لتسيير شئون الهيئة، وله أن يفوض 

أى من شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة فى بعض االختصاصات المقررة لها بمقتضى 

هذه الالئحة.

مـــادة )3(
ــرأى من مجلـــس الدولة أو الجهاز  لرئيـــس الهيئة او من ينوب عنه قانونًا طلب اـل

فى أى مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذه الالئحة .

)الباب الثانى(
 الوظائف والعالقة الوظيفية

)الفصل األول(
الوظائف

مادة )4(
يضـــع مجلـــس ادارة الهيئة الهيـــكل التنظيمى لها ويعتمد مـــن رئيس الهيئة بعد 

أخذ رأى الجهاز ، ويتضمن الهيكل التنظيمى تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب 

مع أنشـــطتها وحجم ومجـــاالت العمل بها، كما يضع جدواًل للوظائـــف مرفقًا به بطاقة 

وصـــف لكل وظيفـــة تتضمن تحديد مســـتواها الوظيفـــى وطريقة شـــغلها والمجموعة 

الوظيفية والنوعية التى تنتمى إليها والشـــروط الالزم توافرها فيمن يشغلها والواجبات 

والمســـئوليات المنوط بها ومؤشـــرات قيـــاس أدائها، على أن يعتمد جـــدول الوظائف 

وبطاقات الوصف من رئيس الجهاز.

مادة )5(
تقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الوظيفية االتية :

1-  مجموعة الوظائف التخصصية.

2-  مجموعة الوظائف الفنية والكتابية.

3-  مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
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مـــادة )6(

تعتبـــر كل مجموعـــة وظيفيـــة وحدة متميزة فـــى مجال التعييـــن والترقية والنقل 

والنـــدب واإلعارة وتتكـــون كل مجموعة وظيفية من عدد مـــن المجموعات النوعية ، 

ويكـــون النقل داخل المجموعة الوظيفية الواحـــدة مع اإلحتفاظ باألقدمية فى الوظيفة 

المنقول منها الموظف.

مـــادة )7(

يكون شـــغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة 

أو التعاقد باستيفاء شروط شغلها ووفقًا لإلجراءات واالحكام الواردة بهذه الالئحة.

ويكـــون التعيين فى أدنى مســـتوى وظيفى داخل المجموعـــة النوعية الواردة فى 

جـــدول وظائف الهيئـــة، ويجوز التعيين فى غير هذه المســـتويات الوظيفية وذلك طبقًا 

للقواعد والشروط التى تضعها لجنة الموارد البشرية بالهيئة.

مـــادة )8(

يكـــون التعــييـــن بموجـــب قرار يصدر من رئيـــس الجمـــــهورية أو من يفــــوضه ، 

على أســـاس الكفاءة والجدارة ، دون محاباة أو وســـاطة ، من خالل إعالن مركزى على 

موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على 

نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى جميع األحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

مـــادة )9(

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بإمتحان ينفذه الجهاز من خالل لجنة لإلختيار، 

ويشـــرف عليـــه الوزير المختـــص بالخدمة المدنيـــة ، على أن يكون التعيين بحســـب 

األســـبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة اإلمتحان ، وعند التســـاوى يقدم األعلى 

فـــى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشـــغل الوظيفـــة ، فالدرجة األعلى فى ذات 

المرتبة ، فاألعلى مؤهاًل ، فاألقدم فى التخرج ، فاألكبر سنًا.
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مـــادة )10(

يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف الهيئة ما يلي:

1- أن يكـــون متمتعًا بالجنســـية المصرية أو جنســـية إحدى الـــدول العربية التى 

تعامل المصريين بالمثل فى الوظائف المدنية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- اال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة 

مخلة بالشرف أو األمانة او تفقده الثقة واالعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون مستوفيًا إلشتراطات شغل الوظيفة.

5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

6- أن يجتاز اإلمتحان المقرر لشغل الوظيفة.

7- اال يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميالدية.

8- اال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائي، ما لم تمض 

على صدوره أربع سنوات على األقل.

ويجوز لرئيس الهيئة إضافة أى شروط أخرى تتطلبها طبيعة العمل فى بعض الوظائف.

مـــادة )11(

يعلـــن القرار الصادر بالتعيين على الموقع اإللكترونى للهيئة أو بلوحة اإلعالنات 

ــوم مقامه إخطار  بهـــا لمدة ثالثيـــن يومًا، وعلى مدير إدارة الموارد البشـــرية أو من يـق

المرشـــح للتعيين فور صدور قرار التعيين للتقدم إلســـتالم العمل بخطاب مسجل على 

محل إقامته الثابت بطلب تعيينه، فإذا لم يتقدم إلستالم العمل خالل ثالثين يومًا من 

تاريـــخ إخطـــاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم 

عذرا يقبله رئيس الهيئة خالل ســـتين يومًا من تاريخ اخطاره بصدور قرار التعيين، وفى 

كل األحوال ال يجوز لمن تم تعيينه استالم العمل إال بعد تقديم مسوغات التعيين التى 

يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.
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مـــادة )12(
يوضع المعين ألول مره تحت اإلختبار لمدة ســـتة أشـــهر من تاريخ تســـلمه العمل 

يتقرر خاللها صالحيته للعمل بناًء على تقارير شـــهرية تعد بمعرفه الرؤســـاء المباشرين 

وتعتمد من الرئيس األعلى وذلك على النموذج الذى تعده إدارة الموارد البشرية.

وعند نهاية مدة االختبار يوضع تقرير نهائى على ضوء التقارير الســـابقة موضحًا 

بـــه مدى صالحية الموظف للوظيفة المعين بها ويعـــرض هذا التقرير على لجنة الموارد 

البشرية، فإذا ثبت عدم صالحيته أنهيت خدمته.

وتنتهى خدمة الموظف لعدم الصالحية أثناء فتره اإلختبار فى الحاالت األتية :

إذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط.

إذا أتيحت له فرصه التدريب ولم يجتازه بنجاح دون عذر مقبول.

إذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمســـة أيام متصلة أو عشـــرة 

أيام متقطعة خالل فترة اإلختبار.

ويصدر قرار إنهاء الخدمة من رئيس الهيئة.

وال يجـــوز إعارة الموظف أو ندبه أو منحه أى من اإلجازات المنصوص عليها فى 

هذه الالئحة أثناء فترة اإلختبار سوى األجازات العارضة، والمرضية، وعن ايام االمتحان 

الفعلية، واجازه الوضع ، على ان تستنزل مدد هذه االجازات من فترة االختبار.

وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية و االدارة االشرافية.

مـــادة )13(
تعتبر األقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا إتحد تاريخ شغل الوظيفة ألكثر 

من موظف اعتبرت األقدمية وفقًا لما يلي:

ــره اعتبرت األقدمية بحســـب األســـبقية فى  1-  إذا كان شـــغل الوظيفـــة ألول ـم

التعيين طبقًا لما ورد فى المادة )9( من هذه الالئحة.

2 - إذا كان شـــغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية 

فى الوظيفة السابقة.
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مـــادة )14(

ينشـــأ لكل موظف بالهيئة ســـجل إلكترونى أو ورقى أو كليهما بحســـب األحوال 

تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصال بوظيفته كما تودع 

به المالحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه.

كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت جديته من الشـــكاوى والبالغات المقدمة 

ضد الموظف وذلك بعد التحقيق فيها وسماع أقواله.

مـــادة )15(

ال يجوز بأى حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاســـة المباشرة الحد أقاربه 

من الدرجة األولى ويخير الموظف الذى يتوافر فى شأنه هذا الحظر فى النقل إلى وظيفة 

أخرى داخل الهيئة، وإذا لم يستجب خالل ثالثين يومًا من تخييره يتم نقله إلى وظيفة 

أخرى ال يقل مستواها عن مستوى وظيفته األصلية بدون طلب منه.

مـــادة )16(

يشـــكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفى 

الوحدة من شـــاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء ، على أن يكون من بينهم 

المســـئول األول عن الشـــئون القانونية بالهيئة أو من يفوضه ، وأحد المتخصصين فى 

الموارد البشرية من داخل الهيئة أو خارجها.

مـــادة )17(

تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر فى التعيين فى غير الوظائف القيادية واإلدارة 

اإلشـــرافية من المســـتوى األول )أ( فما دونهـــا، ومنح العالوات لشـــاغليها، ونقلهم، 

وترقياتهـــم ، وندبهم ، واعارتهم ، وبدالتهم، وحوافزهم ، وإعتماد تقارير تقويم أدائهم، 

وإقتراح البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية باإلشتراك مع اإلدارة 

المسئولة عن التدريب بالهيئة، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة، وتطوير أساليب العمل، 

ورفع معدالت األداء، وغير ذلك مما يحال اليها من رئيس الهيئة.
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مـــادة )18(
تجتمـــع اللجنة مره واحدة على األقل كل شـــهر فى مقر الهيئة بناًء على دعوة من 

رئيس اللجنة أو من رئيس الهيئة ، وال يكون أنعقاد اللجنة صحيحًا اال بحضور ثالث 

من أعضائها على األقل بما فيهم الرئيس.

وال تعتبـــر إقتراحات اللجنـــة صحيحة إال إذا صدرت بناًء علـــى موافقة األغلبية 

المطلقة ألعضاء اللجنة الحاضرين فإذا تساوت اآلراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللجنة أن تستعين بمن تراه إلنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.

علـــى أن يتولـــى أعمـــال األمانة الفنية والعـــرض على اللجنة مديـــر إدارة الموارد 

البشـــرية بالهيئة أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود ، كما يتولى أعمال 

السكرتارية أحد موظفى الهيئة.

مـــادة )19(
ترسل اللجنة إقتراحاتها إلى رئيس الهيئة خالل أسبوع إلعتمادها فإذا لم يعتمدها 

و لـــم يبد إعتراضـــًا عليـــها خالل ثالثين يومًا من تاريخ و صولهـــا اعتــــبرت نافذة ، 

ــرض رئيس الهيئة على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى  أمـــا إذا اعـت

كتابة األســـباب المبررة لذلك، ويعيد ما أعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه 

األسباب ويحدد لها اجاًل للبت فيه، فإذا أنقضى هذا األجل دون أن تبدى اللجنة رأيها 

اعتبـــر رأى رئيس الهيئة نافذًا، اما إذا تمســـكت اللجنة برأيهـــا خالل األجل المحدد 

ترســـل إقتراحاتها إلى رئيس الهيئة إلتخاذ ما يراه بشـــــأنها ويعتبر قرار رئيس الهيئة 

فى هذه الحالة نهائيًا.

مـــادة )20(
ينشأ سجل إلكترونى أو ورقى أو كليهما بحسب األحوال بأرقام مسلسلة تدون به 

محاضر إجتماعات لجنة الموارد البشـــرية ويجب أن تشـــتمل هذه المحاضر على تاريخ 

انعقاد اللجنة وأســـماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات 

والتوصيات التى أتخذتها اللجنة واألسباب التى بنيت عليها ويوقع الرئيس واألعضاء 

الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات.
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وال يجوز إســـتخراج صور من محاضر إجتماعات اللجنة إال بناًء على قرار صادر 

مـــن رئيس الهيئة أو عن جهة أو هيئة قضائية أو لجنــــة إدارية ذات اختصاص قضائى 

أو بناًء على طلب الجهاز أما قرارات اللجنة وأسبابها فيجوز لكل ذى مصلحة شخصية 

مباشرة اإلطالع عليها واخذ صورة منها بعد موافقة رئيس الهيئة أو من يفوضه.

مـــادة )21(

تعلن جميع القرارات التى تصدر فى شـــأن موظفى الهيئة بطريق النشـــر فى لوحة 

إعالنات واحدة على األقل توضع فى أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة فى الهيئة، وذلك لمدة 

ال تقـــل عن عشـــرة أيام من تاريخ النشـــر، كما يتعين اخطار الموظـــف بكافة القرارات 

الصـــادرة فى شـــأنه فـــى حاله عدم وجوده علـــى رأس العمل ألى ســـبب بموجب خطاب 

مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ويثبت النشر واإلخطار والرفع  بمحضرين رسميين عن طريق إدارة الموارد البشرية 

المختصة مع تســـجيل ذلك فى سجل يعد لهذا الغرض، ويلتزم الموظف بتتبع القرارات 

التى تنشر باللوحة.

)الفصل الثانى(

التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية
مادة )22(

يكون التعيين فى الوظائف القيادية و اإلدارة اإلشـــرافية عن طريق مســـابقة يعلن 

عنهـــا على موقع بوابة الحكومة اإللكترونية وعلى الموقع اإللكترونى للهيئة او النشـــر 

فى جريدتين واســـعتى اإلنتشـــار ، و موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة ثالثون يوما، 

ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ، وملخص لبطاقة وصفها.

ويكـــون التعيين من خالل لجنة لالختيار وذلك لمدة أقصاها ثالث ســـنوات يجوز 

تجديدها بحد اقصى ثالث ســـنوات ، بناًء على تقارير تقويم األداء، وذلك دون اإلخالل 

بباقى الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف ويتقدم لهذا اإلعالن العاملون بالهيئة وغيرهم.
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ويشـــترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد مـــن توافر صفات النزاهة من الجهات 

المعنية على أن يســـتند الرأى بعـــدم توافرها إلى قرائن كافية وأســـباب جدية وأجتياز 

التدريب الالزم ويحدد الجهاز مســـتوى البرامـــج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة 

لتقديم هذه البرامج.

مـــادة )23(
تشـــكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للوظائف القيادية ووظائف االدارة اإلشـــرافية 

برئاسته أو من يحدده ، وعضوية ستة من الخبراء والمتخصصين فى مجاالت الوظائف 

الُمعلن عنها ، واالدارة ، والموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والقانون على ان 

يكون نصف عدد االعضاء على األقل من خارج الهيئة.

ويجوز لرئيس الهيئة أن يشكل لجنة للوظائف القيادية وأخرى للوظائف اإلشرافية 

إذا ارتأت الحاجة لذلك.

وتختـــص اللجنـــة بتقييـــم المتقدمين لشـــغل الوظائف القياديـــة ووظائف اإلدارة 

اإلشـــرافية والنظر فى األختيار من بين المتقدمين والنظر فى تقويم أداء شـــاغلى هذه 

الوظائف عند التجديد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه إلنجاز اعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

مـــادة )24(
تكون للجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار 

مـــن رئيس الهيئـــة ، تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشـــغل الوظائف القيادية ووظائف 

اإلدارة اإلشرافية المعلن عنها وإعداد ما يلزم من بيانات لعرضه على اللجنة.

مـــادة )25(
تعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشـــرافية قائمة نهائية بالمرشـــحين 

لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.

وترســـل هذه القائمة بعد اعتمادها من رئيـــس الهيئة إلى رئيس الجمهورية أو من 

يفوضه إلصدار قرار التعيين.
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مـــادة )26(
يشترط فيمن يشغل الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية بالهيئة ما يأتي:

أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف.

أن يرفق بطلبه المســـتندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات الالزمة لشغل 

الوظيفة وإنجازاته السابقة.

أن يقدم مقترحا وافيًا لتطوير الهيئة أو أحد أنشـــطتها الرئيســـية لتحسين أدائها 

وتطوير األنظمة التى تحكم العمل وتبســـيط إجراءاته بما يحقق أهداف الهيئة ، ورضا 

المواطنين المتعاملين معها ، ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة 

زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشـــتملة على وســـائل التحقيق فى حدود اإلمكانيات 

الماليـــة والبشـــرية المتاحة وذلك وفق النموذج الذى يضعه الجهـــاز ويصدر به قرار من 

الوزير المختص بالخدمة المدنية.

وتوفر األمانة الفنية كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين لشـــغل الوظائف 

القــــيادية ووظــــائف اإلدارة اإلشـــرافية بما يســـمح لهم بإعـــداد مقترحاتهم التطويرية 

بجودة عالية.

مـــادة )27(
تعـــد إدارة الموارد البشـــرية تقريرًا شـــهريًا عن الوظائف القياديـــة ووظائف اإلدارة 

اإلشـــرافية الخالية أو المتوقع خلوها خالل ثالثة أشهر، ويعرض هذا التقرير على رئيس 

الهيئة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة نحوها.

مـــادة )28(
يتم تقييم المتقدمين المستوفيين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير 

رئيسية هى :

القـــدرات العلمية: ومن مؤشـــراتها الحصول على درجات علميـــة ، وإجادة لغات 

أجنبية ، والقدرة على التعامل مع الحاســـب اآللى ، واإلشـــتراك فى المؤتمرات وإعداد 

البحوث والمذكرات الفنية ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة.
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التاريخ الوظيفى: ويشمل على األخص تقارير تقويم أداء المتقدم واإلنجازات التى 

حققها أثناء حياته الوظيفية، وســـابقة األعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة 

المتقدم إليها ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة.

المقترح التطويرى:  الذى تقدم به للهيئة ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة.

الســـمات الشـــخصية: وتشـــمل على األخص مهـــارات القيادة وإتخـــاذ القرارات 

واإلبداع وحل المشـــكالت وإدارة األزمات ومهارات اإلتصـــال واإلقناع والعرض ويحدد 

لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة.

وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الوحدة 

وأعباء الوظيفة المعلن عنها حســـب بطاقة وصفها على أال تقل درجة المرشـــح فى كل 

معيـــار عن 70 % مـــن إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار وعند التســـاوى يرجح 

المرشح األصغر سنًا.

مـــادة )29(
تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية و اإلدارة اإلشرافية بانقضاء المدة المحددة فى 

قرار شـــغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها ، وبإنتهاء هذه المدة يشـــغل الموظف وظيفة 

أخرى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة 

قبل شغله إلحدى هذه الوظائف.

ويكون النقل داخل الهيئة بقرار من رئيس الهيئة.

ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شـــغل الوظيفة القيادية أو اإلدارة 

اإلشرافية طبقًا لألحكام السابقة قبل إنتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما 

على األقل.

ويجـــوز للموظـــف خالل الثالثين يومًا التالية إلنتهاء مدة شـــغله إلحدى الوظائف 

المشـــار إليها أن يطلــــب إنهاء خدمتـــه، وعلى إدارة المـــوارد البشرية فى هذه الحالة 

أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه وأن تعرضه فورًا على رئيس الهيئة ، ويتعين إجابته 

إلـــى طلبـــه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك، وتعد إدارة الموارد البشـــرية بيانًا 

مفصاًل بحالة الموظف، يوضح فيه اجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية.
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وتسوى حقوقه على أساس مدة إشتراكه فى التأمين اإلجتماعى مضافا إليها مدة 

خمس ســـنوات أو المدة الباقية لبلوغه الســـن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، 

ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ 

هذا السن.

وتتحمـــل الخزانة العامة بالزيادة فـــى الحقـــوق التأمينـــــية الناتجة عن تطبيــــق 

هذه المادة.

مـــادة )30(
ينقل شـــاغل الوظيفة القيادية أو اإلدارة اإلشـــرافية لوظيفة أخرى ال يقل مستواها 

عن مســـتوى وظيفته اعتبارا من اليوم التالى للقرار الصادر بمنحه أجــــازة بـــدون أجر 

أو العمل جزء من الوقت أو اإلعارة ، او الندب الكلى او الجزئى خارج الهيئة.

مـــادة )31(
يجوز فى حاالت الضرورة التعاقد بصفة مؤقتة مع ذوى الخبرات فى التخصصات 

النـــادرة شـــرط أال يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلـــة فى التخصص المطلوب ويمكن 

اإلســـتعانة بـــه ، ويحدد فى العقد مدتـــه والمكافأة المســـتحقة للمتــعاقــــد مع عـــدم 

اإلخـــالل بالحـــد األقصى للدخول ،  وطبيعة المهـام واألعمال التى ُتســـند إليهم ، على 

أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناًء علـــــى عرض الوزير المخـــــتص 

بالخدمة المدنية.

مـــادة )32(
يجوز شـــغل الوظائف الدائمة بالهيئة بصفة مؤقته لتســـيير اعمال الهيئة من خالل 

تعاقـــد يصدر بضوابطه قرار من رئيس الهيئـــة وذلك بمراعاة أحكام قرار الوزير المعنى 

بالخدمة المدنية بشـــأن نظام التعاقد الوظيفى ، كما يجوز التعاقد واإلســـتعانة للقيام 

باألعمال ذات اآلجال المحددة أو العارضة التى تحتاجها الهيئة خالل الســـنة المالية، 

ويمنح الموظفين المؤقتين مكافأة شـــاملة على أســـاس األجر المقرر لمن يماثلهم فى 

المؤهل والخبرة من شاغلى الوظائف الدائمة ، وفى جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة 

التعاقد او االســـتعانة عن ســـتة أشهر اال بموافقة الوزير المختــــص بالخدمة المدنية ، 

وال يترتب فى هذه الحالة اى التزام بالتعيين على الهيئة.
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مـــادة )33(

يكون نموذج العقد الذى تبرمه الهيئة متضمنًا البيانات التالية:

1-  أسماء طرفى العقد.

2-  البيانات الشخصية المتعلقة بالموظف ومدد التعاقد.

3-  الوظيفة التى يشغلها أو األعمال العارضة أو الموسمية محل العقد.

4-  األجر المقرر لألعمال المشار إليها.

5-  األجـــازات المصــــرح بهــا للموظف وأنواعها وعدد أيامها ســـواء كانت بأجر 

أو بدون أجر.

6-  الواجبـــات والمســـئوليات واإلنجازات والمخرجـــات المكلـــف بهـــا المـوظف 

)فى حال عدم وجود بطاقة وصف للوظيفة(.

7-  البيانات األخرى التى يرى رئيس الهيئة إضافتها وبما ال يتعارض مع أحكام 

هذه الالئحة.

)الباب الثالث( 

الترقية ، النقل والندب ، اإلعارة واإلجازات 
)الفصل األول(

الترقية
مـــادة )34(

مع مراعاة إســـتيفاء الموظف إلشـــتراطات شـــغل الوظيفة المرقـــى إليها ، تكون 

الترقيـــة بموجـــب قرار يصـــدر من رئيس الهيئــة من الوظيــفة التى تســـبقهـــا مباشـــرة 

فى المستوى والمجموعة النوعية والوظيفية التى تنتمى إليها.

ـرار بها ، ما لـــم يحدد قرار الترقية  وتعتبـــر الترقية نافذة مـــن تاريـــخ صدور القــ

تاريخ آخر لنفاذها.
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ويســـتحق الموظف اعتبارا من هذا التاريخ األجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى 

إليها أو اجره السابق مضافًا إليه عالوة ترقية بنسبة 5% من هذا األجر الوظيفى أيهما 

أكبر ، وال يخل ذلك بإستحقاق العالوة الدورية فى موعدها.

مـــادة )35(
تكـــون الترقيـــة للوظائف التخصصية مـــن المســـتوى األول )ب( باإلختيار على 

أســـاس بيانـــات تقويـــم األداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصـــر اإلمتياز ، وتكون 

الترقيــــة للوظائف التخصصـــية األخرى باإلختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول 

رقم )1( الملحق بهذه الالئحة.

وتكون الترقية لباقى الوظائف باألقدمية.

ويشترط للترقية باألقدمية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء 

فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

ويشترط للترقية باالختيار الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان 

عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باإلختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من 

العدد المخصص للترقية باإلختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على 

مرتبة كفء على األقل عن ذات المدة الســـابقة ، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط 

الترقية باإلختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء 

المتبقى فى أول ترقية تالية.

ويجوز لرئيس الهيئة بناًء على إقتراح لجنة الموارد البشـــرية إضافة ضوابط أخرى 

للترقية باالختيار فى ضوء احكام القانون السارى على موظفى الدولة.

مـــادة )36(
يشترط لترقية الموظف توافر الشروط االتية:

أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة.

أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.

قضـــاء المدد البينيـــة المنصوص عليها فى الجداول أرقـــام )1، 2، 3( المرافقة 

لهذه الالئحة.
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مـــادة )37(

ال يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا قام فى شأنه أحد الموانع اآلتية:

1-  إذا كان معارًا إال بعد عودته من اإلعارة.

2-  إذا كان حاصال على إجازة بدون أجر بإستثناء األجازات المرضية وأجازة رعاية 

الطفل، إال بعد عودته من األجازة.

3-  إذا وقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة او لمدد تـــــزيد علــــى عشـــرة أيام 

أو أى جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الُموقع عليه.

4- إذا كان محـــاال للمحاكمـــة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك 

طـــوال مـــدة اإلحالة أو الوقف، وال يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد 

على سنتين.

)الفصل الثانى(

النقل والندب 
مـــادة )38(

ـرى داخل الهـــيئة  يجـــوز بقرار من رئيس الهيئة نقل الموظف مـــن وظيفة إلى أخـــ

أو خارجهـــا، وذلـــك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره فى الترقية باألقدمية إال إذا كان 

بناًء على طلبه.

وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى تقل فى مستواها عن مستوى 

وظيفته األصلية.

يجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية النقل بين المجموعات 

النوعية داخل المجموعة الوظيفية بعد اســـتيفاء الشروط المتطلبة ووفقًا لحاجة العمل 

المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية وبهدف سد إحتياجات الهيئة.

ــرار من رئيس الهيئة بناًء علـــى إقتراح لجنة  ويصـــدر بالقواعـــد الخاصة بالنقل ـق

الموارد البشرية.
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مـــادة )39(

يصدر قرار النقل خارج الهيئة من رئيس الهيئة بعد موافقة لجنتى الموارد البشرية 

فـــى الهيئـــة والجهة المنقول إليها، ويكـــون النقل نافذ من تاريخ صـــدور قرار النقل ، 

ويحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.

وتتحمل الهيئة أجر الموظف المنقول منها حتى تاريخ إخالء طرفه.

مـــادة )40(

ــرار من رئيس الهيئة ندب الموظف للقيـــام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من  يجـــوز بـق

ذات مســـتوى وظيفته، أو طلب الموظف من المســـتوى الذى يعلوه مباشرة داخل الهيئة 

أو فى أية وحدة أخرى خارجها لمدة ال تجاوز أربع ســـنوات ، إذا كانت حاجة العمل فى 

الوظيفة األصلية تسمح بذلك، وال يجوز ندب الموظف ألكثر من وحدة فى ذات الوقت.

ويصـــدر بالقواعد الخاصة بالنـــدب قرار من رئيس الهيئة بنـــاًء على إقتراح لجنة 

الموارد البشرية.

مـــادة )41(

ال يجـــوز نـــدب الموظف للعمل خارج الهيئة إال فى حاالت الضرورة القصوى التى 

يقدرها رئيس الهيئة ، وأن يكون بناًء على طلبه.

فى حالة ندب الموظف كليًا خارج الهيئة تتحمل الجهة المنتدب إليها أجره كاماًل.

مـــادة )42(

فى حالة غياب أحد شـــاغلى الوظائف القيادية أو اإلدارية اإلشـــرافية عن العمل ، 

يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب األقدمية، 

ما لم يحدد رئيس الهيئة من يحل محله على أن يكون من ذات مستوى وظيفته أو من 

المستوى األدنى مباشرة.



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

الوقائع املصرية - العدد 74 )تابع( فى 29 مارس سنة 2020 21 

)الفصل الثالث(

  اإلع���ارة
مـــادة )43(

يجوز بقرار من رئيس الهيئة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة 

كتابية منه ، ويحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها.

وال يجوز إعارة الموظف للعمل خارج الهيئة إال فى حاالت الضرورة القصوى التى 

يقدرها رئيس الهيئة على أن تكون اإلعارة لمدة سنة كحد أقصى قابلة للتجديد، ويكون 

أجر الموظف بأكمله على الجهة المستعيرة.

وتدخـــل مدة اإلعـــارة ضمن مدة اشـــتراك الموظف فى نظـــام التأمين اإلجتماعى 

واستحقاق العالوة الدورية وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين اإلجتماعي.

وال تدخل مدة اإلعارة فى حساب المدة البينية الالزمة للترقية.

ويصـــدر بالقواعـــد الخاصة باإلعارة قرار من رئيس الهيئـــة بناًء على إقتراح لجنة 

الموارد البشرية.

مـــادة )44(

تنتهى اإلعارة بإنتهاء مدتها أو مدة تجديدها.

ويجوز للموظف أن ينهى إعارته قبل إنتهاء المدة المرخص له بها، وفى هذه الحالة 

يجـــب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خالل خمســـة عشـــر يومـــًا من تاريخ إنتهاء 

اإلعارة الداخلية ، وثالثة أشـــهر من تاريخ إنتهـــاء اإلعارة الخارجية ، على أن يتحمل 

الموظف اشتراكه فى نظام التأمين االجتماعى عن هذه المدة ويصرف له أجره من تاريخ 

تسلمه العمل.

وال تدخـــل مـــــــدة اإلعـــارة فى حســــاب رصيد الموظـــف من األجازات الســـنوية 

المستحقة له.
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مـــادة )45(

عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز شغلها إذا كانت مدة اإلعارة 

سنة فأكثر ، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته األصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة 

خالية من مســـتوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته األصلية بصفة شخصية على أن تسوى 

حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته، وفى جميع األحوال تعود للموظف 

المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشـــغلها قبل اإلعارة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 

عودته من اإلعارة وتسلمه العمل.

)الفصل الرابع(

اإلجازات
مـــادة )46(

يحـــدد رئيـــس الهيئة أيـــام العمل فى األســـبوع ومواقيتـــه وتوزيع ســـاعاته وفقًا 

لمقتضيـــات المصلحة العامة على أال يقل عدد ســـاعات العمل األســـبوعى عن خمس 

وثالثين ساعة وال يزيد على أثنين وأربعين ساعة، ويخفض عدد ساعات العمل اليومية 

بمقدار ساعة للموظف ذى اإلعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، 

والموظفة الحامل اعتبارا من الشـــهر الســـادس للحمل والحـــاالت األخرى التى يقررها 

رئيس الهيئة بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

وال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال ألجازه يرخص له بها فى حدود اإلجازات 

المقـــررة بالمواد التالية ووفقًا للضوابط واالجراءات التى يضعها رئيس الهيئة وإال حرم 

من اجره عن مدة االنقطاع دون االخالل بمسئوليته التأديبية . 

ويجوز لرئيس الهيئة أن يقرر حساب مدد االنقطاع من إجازاته االعتيادية إذا كان 

له رصيد منها يسمح بذلك . 
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مـــادة )47(

يســـتحق الموظف إجازه عارضة بأجر لمدة ال تتجاوز ســـبعة أيام فى الســـنة وذلك 

لســـبب عارض يتعذر معه الحصول على اية إجازة مقدمًا وبشرط اال تتجاوز يومان فى 

المرة الواحدة.

مـــادة )48(

يســـتحق الموظـــف إجازة اعتيادية ســـنوية باجر كامل ال يدخل فى حســـابها أيام 

عطالت األعياد والمناســـبات الرســـمية فيما عدا العطالت األسبوعية وذلك على الوجه 

االتي:

15 يوًما فى السنة األولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استالم العمل.

21 يوًما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.

30 يوًما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة

45 يوًما لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوى اإلعاقة أجازة اعتيادية مدتها خمسة واربعون يوًما دون 

التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ولرئيـــس الهيـــئة أن يقــــرر زيـــادة مدة االجازة االعـــتياديــــــــة بما ال يتجـــــاوز 

خمسة عشر يوًما لمن يعملون فى المناطق النائية.

وال يجـــوز تقصيـــر أو تأجيل اإلجـــازة االعتيادية أو إنهائها إال ألســـباب قومية 

تقتضيها مصلحة العمل.

مـــادة )49(

يجـــب على الموظـــف أن يتقدم بطلب للحصـــول على كامل أجازاتـــه االعتيادية 

السنوية وإال سقط حقه فيها وال يجوز للهيئة ترحيلها إال ألسباب تتعلق بمصلحة العمل 

وفى حدود الثلث على األكثر ولمدة ال تزيد على ثالث سنوات .
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وإذا لـــم يتقدم الموظـــف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشـــار إليه ، 

سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها ، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته 

السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثالث سنوات على انتهاء 

العام المستحق عنه األجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

مـــادة )50(
يستحق الموظف كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من 

المجلس الطبى المختص فى الحدود االتية:

1-  الثالثة أشهر األولى بأجر كامل.

2-  الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من األجر كاماًل.

3-  الســـتة أشـــهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى ، 75% من األجر 

الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

 وللموظف الحق فى طلب مد األجازة المرضية للمدة التى يحددها إذا قرر المجلس 

الطبى المختص إحتمال شفائه.

وللموظف الحق فى أن يطلب تحويل األجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية إذا كان 

له وفر منها.

وعلى الموظف المريض أن يُخطر الهيئة عن مرضه خالل اربع وعشـــرين ســـاعة من 

انقطاعه عن العمل للمرض ما لم يكن قد تعذر عليه ذلك ألسباب قهرية.

مـــادة )51(
إســـتثناًء من أحـــكام األجازات المرضيـــة يمنح الموظف المريـــض بأحد األمراض 

المزمنـــة التى يصدر بتحديدها قرار من وزيـــر الصحة بناًء على موافقة المجلس الطبى 

المختص اجازة إستثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقرارًا يمكنه من 

العـــودة إلى العمـــل أو يتبين عجزه عجزًا كاماًل، وفى هذه الحالة األخيرة يظل الموظف 

فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن اإلحالة إلى المعاش.

يضـــع رئيس الهيئة اإلجـــراءات المتعلقة بحصول الموظف علـــى األجازة المرضية 

ويعتبر تمارض الموظف إخالاًل بواجبات الوظيفة.
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مـــادة )52(

ال يجـــوز للموظـــف أن يعمل بأجـــر أو بغير أجر لدى الغير خـــالل إجازاته المقررة 

فى المواد الســـابقة وإذا ثبت اشـــتغاله خاللها لحساب الغير كان للهيئة أن تحرمه من 

أجره عن مدة األجازة أو أن تســـترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم االخالل بالمســـئولية 

التأديبية فى جميع األحوال.

مـــادة )53(

تكون حاالت الترخيص بأجازة بدون أجر على الوجه االتي:

1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا ســـافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراســـة لمدة 

ستة أشهر على األقل أجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج او الزوجة فى الخارج، وفى جميع 

األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يجوز لرئيس الهيئة منح الموظف أجازة بدون أجر لألسباب التى يبديها الموظف 

ويقدرها رئيس الهيئة وفقًا لحاجة العمل  وبحد أقصى عشـــر ســـنوات طوال مدة خدمته 

بالهيئة. 

وال يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من األجازة وإستكمال 

المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة، وال تدخل مدد األجازات المنصوص 

عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية الالزمة للترقية.

3- مـــع مراعاة أحكام قانـــون الطفل الصادر بالقانون رقم )12( لســـنة 1996، 

تســـتحق الموظفـــة إجازة بـــدون أجر لرعاية طفلهـــا لمدة عامين علـــى األكثر فى المرة 

الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

وإســـتثناًء مـــن أحكام قانون التأمين االجتماعى المشـــار إليـــه ، تتحمل الوحدة 

إشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
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مـــادة )54(

تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتى:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة 

المدنية ألداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لغير المسلمين. 

2- تســـتحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشـــهر بحد أقصى ثالث مرات طوال 

ــوم التالى للوضع ،  مـــدة عملهـــا بالخدمة المدنية ، على أن تبـــدأ هذه اإلجازة من الـي

ويجوز ان تبدأ هذه اإلجازة قبل شـــهر من التاريخ المتوقع للوضع بناًء على طلب مقدم 

من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3- يســـتحق الموظـــف المخالط لمريض بمـــرض معد إجازة للمـــدة التى يحددها 

المجلس الطبى المختص.

4- يســـتحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس 

الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة احكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه.

5- يســـتحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهـــد أو المدارس إجازة عن 

أيام االمتحان الفعلية . 

مـــادة )55(

ويجوز لرئيس الهيئة وفقا للقواعد التى يضعها الترخيص للموظف بأن يعمل بعض 

الوقـــت بناًء على طلبه وذلك مقابل نســـبة من األجر وهو ثالثة ايام عمل فى االســـبوع 

مقابـــل 65% من كامل االجر ويســـتحق الموظف فى هـــذه الحالة االجازات االعتيادية 

والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله .

واســـتثناًء مـــن أحكام قانـــون التأمين االجتماعـــى تؤدى االشـــتراكات التأمينية 

المســـتحقة من األجر المخفض على اســـاس األجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن 

مدة اشتراك الموظف. 
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مـــادة )56(

ال يســـتحق المجند والمستبقى والمستدعى لإلحتياط أجازة من أى نوع مما سبق 

طوال وجوده بالقوات المسلحة.

)الفصل الخامس(

 تقويم األداء
مـــادة )57(

يضـــع رئيس الهيئة نظامًا يكفـــل تقويم أداء الموظف بالوحـــدة بما يتفق وطبيعة 

نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنه مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير 

النهائي، ويقتصر تقويم األداء على القائمين بالعمل فعاًل بالهيئة ستة أشهر على األقل 

ويكون تقويم األداء بمرتبة ممتاز، أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.

ويضـــع رئيس الهيئـــة ضوابط وإجـــراءات التقويم بما يكفل الحياديـــة والدقة فى 

القيـــاس وصـــواًل للمنحنى الطبيعى لـــألداء، وكذا ميعاد وضع تقاريـــر التقويم وكيفية 

إعتمادها والتظلم منها.

ويقـــدر تقويـــم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالهيئة لمدة ســـتة أشـــهر 

على األقل للتجنيد أو لإلســـتدعاء لإلحتياط أو لإلســـتبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد 

المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب او اجازة رعاية الطفل بمرتبة كفء حكمًا، 

فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.

وفى حالة ندب الموظف خارج الهيئة ، تختص الوحدة التى قضى بها المدة األكبر 

من الســـنة التى يعد عنها التقرير بوضع التقرير النهائى عنه ، وفى حالة التســـاوى بين 

المدتين ترســـل الهيئة تقرير أداء الموظف إلـــى الجهة المنتدب إليها لإلعتداد به عند 

وضع التقرير النهائى.
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مـــادة )58(
تعـــد إدارة الموارد البشـــرية نمـــوذج تقويم األداء، وال يعد نافـــذًا إال بعد إعتماده 

مـــن رئيس الهيئة، وال يجوز تعديله إال بعد مضى ثالث ســـنوات على األقل من تاريخ 

إعتماد النموذج السابق عليه.

وتقدر كفاية الموظف بإحدى المراتب المحددة فى هذه الالئحة وتكون درجات كل 

مرتبة طبقا للجدول اآلتى :

التقديرم

الدرجة

إلىمن

100 درجة90 درجةممتاز1

أقل من 90 درجة80 درجةكفء2

 أقل من 80 درجة65 درجةفوق املتوسط3

أقل من 65 درجة50 درجةمتوسط4

أقل من 50 درجةضعيف5

ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مســـببًا ومحددًا لعناصــر التميز 

أو الضعف التى أدت إليه، وال يجوز إعتماده إال بإستيفاء ذلك.

مـــادة )59(
ال يجـــوز أن يحصـــل الموظـف علـــى تقرير تقـــويـــم أداء بمرتـــبـــة ممتـــــاز فـــى 

الحاالت اآلتية :

1-  الموظف الذى وقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة أو لمدد تزيد على خمسة 

أيام أو بجزاء أشد خالل العام الذى يوضع عنه التقرير.

2- الموظف الشـــاغل إلحدى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية الذى وقع عليه 

أى جزاء خالل العام الذى يوضع عنه التقرير .

3-  الموظف الذى أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه أو لم يجتازه بنجاح.
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مـــادة )60(

تعلن إدارة الموارد البشـــرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد إعتماده 

من رئيس الهيئة ، وله أن يتظلم منه خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالنه به.

ويكون تظلم الموظفين شـــاغلى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشـــرافية من التقارير 

المقدمة عن أدائهم إلى رئيس الهيئة ، ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات 

تنشـــأ لهـــذا الغرض، وتشـــكل بقرار من رئيـــس الهيئة من ثالثة من شـــاغلى الوظائف 

القيادية ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير.

ويبت فى التظلم خالل ســـتين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار رئيـــس الهيئــة 

أو اللجنة نهائيًا ، وال يعتبر تقرير تقويم األداء نهائيًا إال بعد إنقضاء ميعاد التظلم منه 

أو البـــت فيه وتودع تقارير تقويـــم األداء النهائية للموظفين فى ملفات خدمتهم للرجوع 

إليها عند اللزوم.

مـــادة )61(

على األمانة الفنية للجنة التظلمات أن تمســـك ســـجاًل لتدوين التظلمات المقدمة 

من تقارير تقويم األداء، وأن تسلم المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد 

إستالم األصل.

ــراه الزمًا من بيانات  وتكون مداوالت لجنة التظلمات ســـرية، ولها إســـتيفاء ما ـت

ومعلومات من الموظف أو رئيســـه المباشـــر أو رئيسه األعلى أو إدارة الموارد البشرية، 

إضافة إلى مراجعة سجل األداء الوظيفى الخاص به.

وتصـــدر قرارات لجنة التظلمات بأغلبيـــة األصـــوات وال يكــــون ألمــــين اللجـــنة 

حق التصويت أو التوقيع على ما تصدره اللجنة من قرارات.

وتقوم إدارة الموارد البشرية بإعالن المتظلم بنتيجة تظلمه خالل خمسة عشر يومًا 

من تاريخ البت فيه.
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مـــادة )62(

يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران ســـنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على 

لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى مالئمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة.

وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح 

للعمل بها بطريقة مرضية إقترحت خصم )50%( من األجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل إقترحت اللجنة انهاء خدمته لعدم الصالحية 

للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الهيئة 

لإلعتماد.

مـــادة )63(

تنتهى لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شـــاغلى الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم 

تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير 

نهائى ، مع حفظ حقهم فى المعاش.

)الباب الرابع(

السلوك الوظيفى وإنهاء الخدمة
)الفصل األول(

السلوك الوظيفى والتأديب
مادة )64(

ــرارات والتعليمات الصادرة  يجـــب على الموظف مراعاة أحـــكام هذه الالئحة والـق

تنفيذًا لها، وعليه بصفة خاصة اآلتي:

1- تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى 

ألداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الموظف بالعمل فى غير أوقات العمل الرســـمية 

عالوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
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2- حسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه فى الوقت المناسب.

3- المحافظة على كرامة وظيفته طبقًا للعرف وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق 

واإلحترام الواجب وأن يحـــافظ على مظهره ليكون واجهة مناســـبة امــــام المتعامليــــن 

مع الهيئة.

4- المحافظة على مواعيد العمل وإتباع االجراءات التى تحددها الالئحة الداخلية 

للهيئة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.

5- المحافظة على ممتلكات و أموال الهيئة ومراعاة صيانتها.

6- إبالغ الهيئة بمحل إقامته وحالته اإلجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خالل شهر 

على األكثر من تاريخ التغيير.

7- التعـــاون مع زمالئـــه فى أداء الواجبـــات العاجلة الالزمة لتأمين ســـير العمل 

وتنفيذ الخدمة العامة .

8- تنفيـــذ مـــا يصدر إليه من أوامر بدقة و أمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح 

والنظم المعمول بها.

9- اإللتزام بما ورد فى مدونة السلوك و أخالقيات الخدمة المدنية.

ويتحمل كل رئيس مسئولية األوامر التى تصدر عنه كما يكون مسئواًل عن حسن 

سير العمل فى حدود اختصاصاته.

مـــادة )65(

يحظر على الموظف االتي:

ــرارات والتعليمات  1- مخالفـــة األحـــكام المنصوص عليها فى هـــذه الالئحة والـق

الصادرة تنفيذا لها.

2- عـــدم الرد علـــى مكاتبات الجهـــاز المركـــزى للتنظيم واإلدارة وعـــدم موافاته 

بالبيانات والمستندات التى يطلبها.
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3- مخالفـــة القوانين واللوائح المالية الخاصـــة بالمناقصات والمزايدات والمخازن 

والمشتريات وكافة القواعد المالية.

4- اإلهمـــال أو التقصير الذى يترتـــب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهـيئة 

أو أحد األشخاص العامة أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.

5- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة 

ــرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها  أو تأخيـــر اـل

المماطلة والتسويف.

6- عـــدم موافـــاة الجهـــاز المركزى للمحاســـبات بغير عـــذر مقبول بالحســـابات 

والمســـتندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبــه من أوراق أو وثــــائق 

أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو االطالع عليها بمقتضى قانون 

إنشائه.

ـريق الصحف  7- التصريـــح بأى بيان عن أعمال وظيفته أو اعمال الهيئـــة عن طـــ

أو غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

8- إفشـــاء األمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت ســـريـــة بطبيــــعتها 

أو بموجـــب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا اإللتزام بكتمان قائمًا وبعد ترك الموظف 

الخدمة.

9- االحتفاظ لنفســــــه بأصل اى ورقة من األوراق الرســـمية أو ينـــــزع هذا األصل 

من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا.

ـرار  10-  مخـالفــــــة إجراءات األمــــن الخاص والعام الــــتـــى يصــــدر بهــــا قـــــ

من رئيس الهيئة.

11- الجمـــع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواســـطة إذا كان 

من شأن ذلك اإلضرار بأداء واجبات الوظيفة، وإن كان غير متفق مع مقتضياتها، وذلك 

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 125 لســـنة 1961 بقصر تعيين أى شـــخص على 

وظيفة واحدة.
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12- تأدية  أعمااًل للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرســـمية إال 

بإذن من رئيس الهيئة ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة 

أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية 

أو القوامة أو الغائب أو المعين له مســـاعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب 

لغاية الدرجة الرابعة، وأن يتولى أعمــــال الحراســـة على األمـــــوال التـــى يكون شريكًا 

أو صاحـــب مصلحـــة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صله قربى أو نســـب لغاية الدرجة 

الرابعة وذلك بشرط إخطار الهيئة بذلك.

13- شرب الخمر أو يلعب القمار فى األندية أو المحال العامة.

14- قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

15- جمع نقود ألى فرد أو ألية هيئة أو أن يوزع منشـــورات أو يجمع إمضاءات 

ألغراض غير مشروعة.

16- االشـــتراك فـــى تنظيـــم اجتماعـــات داخل مـــكان العمل دون إذن الســـلطة 

المختصة.

17- مزاولـــة أعمال تجاريـــة وبوجــــــه خاص أن يكون له أى مصـــلحة فى أعمال 

أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

18- االشـــتراك فى تأسيس الشـــركات أو يقبل عضــــوية مجالس إداراتها أو أى 

عمل فيها.

19- تحريض الموظفين على تقديم شكاوى جماعية.

20- اإلشـــتراك فى مناقشـــات دينية أو طائفية أو سياسية أثـناء وقـــت العمــــل 

أو االشتراك فى أى جماعات محظورة أو تنظيم إجتماعات خارج نطاق العمل أو داخل 

الهيئة بغير إذن منها.
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مـــادة )66(

كل موظف يخالف الواجبات الواردة فى هذه الالئحة أو يخرج على مقتضى الواجب 

فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

وال يعفى الموظف من الجزاء اســـتنادًا إلى امر صادر إليه من رئيسه إال إذا اثبت 

أن إرتـــكاب المخالفة كان تنفيذًا ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم 

من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر وحده 

وال يسأل الموظف مدنيًا إال عن خطئه الشخصي.

مـــادة )67(

ال يجـــوز توقيع جـــزاء على الموظف إال بعـــد التحقيق معه كتابة وســـماع أقواله 

وتحقيـــق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مســـببًا، ومع ذلك يجوز 

بالنسبة لجزاء اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ثالثة أيام أن يتم التحقيق معه 

شفاهًة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

مـــادة )68(

تختص النـيابـــة اإلدارية دون غـــــيرها بالتحقـــيق مع شـــاغلى الوظائف القيادية 

وفى المخالفات التى من شأنها المساس بالحقوق المالية للهيئة.

وعلى الهيئة بالنســـبة لســـائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة 

أو وقائع  وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى الهيئة 

فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة اإلدارية.

ويقع باطاًل كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

مـــادة )69(

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف هي:

1-  اإلنذار.

2-  الخصم من األجر لمدة ومدد ال تجاوز ستين يومًا فى السنة.
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3- الوقف عن العمل مدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر الكامل .

4- تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة ال تزيد عن سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى األدنى مباشرًة.

6-  الخفض إلى وظيفة فى المســـتوى األدنى مباشـــرة مع خفض األجر إلى القدر 

الذى كان عليه قبل الترقية.

7 -  اإلحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

أمــــا بالنســـــــبة للموظفــــين من شــــاغلى الوظــــائف القياديـــــة فال توقع عليهم 

إال الجزاءات التالية:

1-  التنبيه.

2-  اللوم.

3- اإلحالة للمعاش .

4-  الفصل من الخدمة.

ولرئيس الهيئة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية واإلدارة 

اإلشرافية تقدير مدى إستمراره فى شغل تلك الوظيفة.

وتحتفظ الهيئة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على الموظفين 

ويكـــون الصرف من هـــذه الحصيلة فى األغراض اإلجتماعيـــة أو الثقافية أو الرياضية 

للموظفين طبقًا للشروط واألوضاع التى تحددها السلطة المختصة.

مـــادة )70(
يضـــع رئيس الهيئة الئحة تتضمن جميـــع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها 

إجراءات التحقيق، ويكون االختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو اآلتي:

1- لشـــاغلى وظائف اإلدارة اإِلشرافية كل فى حدود اختصاصــــه، حفظ التحقيق، 

أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرين يومًا فى السنة وال يزيد 

عن ثالثة أيام فى المرة الواحدة.
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2- لشاغلى الوظائف القيادية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق، أو توقيع 

جـــزاء اإلنـــذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز اربعين يومًا فى الســــــنة وال يزيد عن 

خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.

3- لرئيس الهيئة حفظ التحقيق، أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى 

البنود من 1 إلى 6من الفقرة األولى من المادة )72( من هذه الالئحة والبندين )1، 2( 

من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذه الالئحة.

وتكـــون الجهة المنتدب إليها الموظف هـــى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه عن 

المخالفات التى يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة.

مـــادة )71(

لـــكل مـــن رئيس الهيئـــة ورئيس هيئة النيابة االدارية بحســـب األحـــوال أن يوقف 

الموظف عن عمله إحتياطيا  إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على 

ثالثـــة أشـــهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من المحكمـــة التأديبية المختصة للمدة 

التـــى تحددهـــا ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صـــرف نصف أجره إبتداء من 

تاريخ الوقف.

ويجـــب عرض األمر فورًا على المحكمـــة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم 

صـــرف المتبقى من أجره فإذا لم يعرض األمر عليها خالل عشـــرة أيام من تاريخ الوقف 

وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خالل عشرين يومًا من تاريخ رفع األمر 

إليهـــا فـــإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خالل هذه المدة يصرف األجر كاماًل فإذا برئ 

الموظـــف أو حفـــظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء اإلنـــذار أو الخصم من األجــــر لمـــدة 

ال تجـــاوز خمســـة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفـــه من أجره وإذا جوزى بجزاء 
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أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن األجر الموقوف صرفه، فإن جوزى 

بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقـــفه وال يـجوز أن يســـترد منه فى هذه الحالة 

ما سبق أن صرف له من أجر.

مـــادة )72(

كل موظـــف يحبس احتياطيا أو تنفيذًا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله 

مدة حبســـه ويوقف صرف نصف أجره فى حاله حبســـه إحتياطيا أو تنفيذًا لحكم جنائى 

غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى حاله حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائي.

واذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى انهاء خدمة الموظف ُيعرض أمره عند عودته 

إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

مـــادة )73(

تنتهـــى خدمـــة الموظف الـــذى يثبت باألدلة القاطعـــة والتحاليـــل تعاطيه للمواد 

المخـــدرة ويجوز لمن يســـفر تحليله عـــن تعاطيه للمواد المخـــدرة أن يتظلم الى رئيس 

الهيئة من نتيجة هذه التحاليل وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالنتيجة مع 

إيقافـــه عـــن العمل لحين البت فى تظلمه وفى حالة قبول التظلم ُيعاد اجراء التحليل له 

بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة و إذا أسفر التحليل الثانى عن تعاطيه للمواد 

المخدرة، تنتهى خدمته وُيحرم من كافة مستحقاته المالية.

مـــادة )74(

ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألى ســـبب من األســـباب عـــدا الوفاة من محاكمته 

تأديبيًا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل إنتهاء مدة خدمته.

ويجـــوز فى المخالفات التـــى يترتب عليها ضياع حق من حقـــوق الخزانة العامة 

للدولـــة إقامـــة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فـــى التحقيق قبل انتهاء الخدمة 

وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهائها.
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ويجـــوز أن يوقـــع على مـــن إنتهت خدمته غرامـــة ال تجاوز عشـــرة أضعاف أجره 

الوظيفـــى الذى كان يتقاضاه فى الشـــهر عند إنتهاء الخدمـــة ، وذلك مع عدم االخالل 

بالعقوبـــات الجنائيـــة والتزامه برد قيمة الحق ، و إســـتثناًء من أحـــكام قانون التأمين 

االجتماعى المشار إليه تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما 

ال يجاوز ربعه او بطريق الحجز االداري.

مـــادة )75(

ال تجـــوز ترقية الموظف المحـــال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف 

عن العمل مدة اإلحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز وظيفة الموظف.

ــرئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من  وإذا ـب

األجر لمدة ال تزيد على عشـــرة أيام وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذى كانت ســـتتم 

فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة ويمنح اجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفى جميع األحوال، ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على السنتين.

مـــادة )76(

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بإنقضاء الفترات اآلتية :

1- سنة فى حالة اإلنذار والتنبيه والخصم من األجر لمدة ال تزيد على خمسة أيام.

2- ســـنتان فى حالة اللوم والخصم من األجر مـــدة تزيد على خمســـــــة أيام وحتى 

خمسة عشر يومًا.

3- ثالث سنوات فى حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى 

ثالثين يومًا.

4- أربعة ســـنوات بالنســـبة إلى الجزاءات األخرى عــــدا جزاءى الفصــــل واإلحالة 

إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
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ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنســـبة للمســـتقبل وال يؤثر على 

الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

ويتـــم المحـــو فى هذه الحـــاالت بقرار من رئيس الهيئة بنـــاًء على عرض من ادارة 

الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

مـــادة )77(

تســـقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثالث سنوات 

من تاريخ ارتكاب المخالفة. 

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى 

المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعـــدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنســـبة ألحدهم يترتـــب عليه إنقطاعها 

بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومـــع ذلـــك إذا كــــــان الفعـــل جنائًيا فال تســـقط الدعوى التأديبية إال بســـقوط 

الدعوى الجنائية.

)الفصل الثانى (

إنهاء الخدمة

مـــادة )78(

تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية :

1-  بلوغ سن الستين بمراعاة احكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه ويجوز 

ــرار من رئيـــس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة لشـــاغلى الوظائف القيادية  بـق

لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.
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2- اإلستقالة.

3-  اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 

4-  فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول األخرى.

5-  اإلنقطـــاع عن العمل بدون إذن خمســـة عشـــر يومًا متتاليـــة ما لم يقدم خالل 

الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن اإلنقطاع كان بعذر مقبول.

6-  اإلنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يومًا غير متصلة فى السنة.

7-  عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.

8-  اإللتحاق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-  الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف 

و األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار.

10- الوفاة.

مـــادة )79(

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون االستقالة مكتوبة، وال تنتهى خدمة 

الموظف إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة.

ويجب البت فى طلب االستقالة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه وإال اعتبرت االستقالة 

مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شـــرط أو مقـترنًا بقيـــد وفى هــذه الحالة 

ال تنهى خدمة الموظف إال إذا تضمن قرار قبول االستقالة إجابته إلى طلبه .

وإذا احيل الموظف إلى المحكمة التأديبية فال تقبل استقالته إال بعد الحكم فى 

الدعوى بغير جزاء الفصل أو اإلحالة إلى المعاش، وعلى الموظف أن يستمر فى عمله 

إلى أن ُيبلغ بقرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة 

الثانية من هذه المادة.
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مـــادة )80(

للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن 

قـــد إتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة اإلســـتـــجابة لهذا الطلب وفًقا 

لما تحدده الالئحة التنفيذية وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو اآلتى: 

1- إذا لم يكن قد جاوز ســـن الخامســـة والخمسين وجاوزت مدة إشتراكه فى نظام 

التأمين اإلجتماعى عشـــرين عامًا ومضى على شـــغله للوظيفة أكثر من ســـنة، فيعتبر 

مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى 

حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أســـاس مدة إشـــتراكه فى نظـــام التأمين اإلجتماعى 

مضافًا إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قـــد جاوز ســـن الخامســـة والخمســـين، وجـــاوزت مدة إشـــتراكه فى 

التأمينات اإلجتماعية عشـــرين عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه 

فـــى التأمينات اإلجتماعية مضافـــًا إليها المدة الباقية لبلوغه الســـن المقررة النتهاء 

الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

وال يجوز إعادة تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقًا ألحكام هذه المادة فى الهيئة.

)الباب الخامس(

التدريب ولجان التظلمات والشكاوى 
)الفصل األول(

)التدريب(
مادة )81(

تضع ادارة الموارد البشـــرية خطة ســـنوية لتدريب موظفى الهيئة بكافة مستوياتهم 

الوظيفيـــة فـــى ضوء اقتراح لجنة الموارد البشـــرية واعتماد رئيـــس الهيئة بهدف تطوير 

وتنميـــة قدراتهـــم ومهاراتهم وكفاءاتهـــم الوظيفية ورفع معـــدالت األداء بما يؤدى إلى 
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تحقيـــق اهداف الهيئـــة  ، ويقوم مركز تدريب الهيئة  فى اطار السياســـة العامة للهيئة 

بتنفيذ هذه الخطط والبرامج وتأهيل المرشحين للتعيين بالهيئة ، والتنسيق مع الجهات 

المختصة لتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الهيئة أو خارجها ، ويباشر اختصاصاته 

وفقـــًا لالئحة داخلية مالية وإدارية وتنظيمية للمدربيـــن والقائمين على المركز تتضمن 

القواعد والمعايير العامة التى تضعها الهيئة، على أن يمنح المركز شهادات متخصصة 

معتمـــدة ، ويجـــوز لرئيس الهيئة ان يســـند الـــى المركز أى اختصاصـــات اخرى تتعلق 

بالعملية التدريبية.

مـــادة )82(
تعد ادارة الموارد البشرية تقريرًا سنويًا عن تنفيذ خطة التدريب مصحوبًا باإلحصاءات 

والنتائج المتحققة خالل هذه الســـنة مقارنة بالســـنوات السابقة مرفقًا بها خطة التدريب 

التالية وذلك للعرض على رئيس الهيئة ويدرج فى مشروع الموازنة اإلعتمادات الالزمة 

لتنفيذ خطة تدريب موظفى بالهيئة.

مـــادة )83(
تتحمـــل الهيئة مـــن مواردها الذاتية كافة مصروفات التدريـــب وتعتبر الفترة التى 

يقضيها الموظف فى التدريب كل الوقت فترة عمل يســـتحق عنها أجره كامال، ويعتبر 

إنقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول إنقطاعا عن العمل.

فـــإذا تجاوزت مدة انقطاع الموظف عن التدريب ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر 

الموظف متخلفًا عن التدريب المتاح له ويعد ذلك إخالاًل بواجبات وظيفته ويتولى رئيس 

الهيئة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئولياته التأديبية.

ويلتزم الموظفين الذين توفدهم الهيئة للتدريب خارج مصر لمدة ال تقل عن ســـتة 

أشهر بالعمل فى الهيئة فترة ال تقل عن ثالث سنوات أو ضعف مدة التدريب ايهما أكبر 

قبـــل أن يحق لهم التقدم بطلب الحصول على اجازات خاصة أو يلتزم الموظف بســـداد 

قيمة التدريب الذى حصل عليه ، ومع ذلك يجوز لرئيس الهيئة إعفاء الموظف من هذا 

الشرط للظروف التى يبديها الموظف ويقدرها رئيس الهيئة.
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مـــادة )84(

يجوز بقرار من رئيس الهيئة إيفاد الموظفين فى بعثات أو منح أو اجازات دراســـية 

باجر أو بدون اجر بالشروط واألوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 

الصادر بشـــأن تنظيم شـــئون البعثات واألجازات الدراســـية والمنح، وذلـــك بموجب بيان 

تفصيلى تعده إدارة الموارد البشـــرية، بالتنســـيق مع اإلدارات الفنية المختصة بالهيئة، 

باالحتياجات من التخصصات والخبرات المختلفة التى تتطلب إيفاد الموظفين للخارج.

ويحتفظ ألعضاء البعثات والمنح واألجازات الدراســـية والمجندين والمســـتدعين 

لالحتياط والمســـتبقين من الموظفين بوظائفهم  ، ويجوز شغل هذه الوظائف عن طريق 

النـــدب  إذا كانـــت مدة البعثة أو المنحة أو االجازة الدراســـية تزيد على ســـنة على أن 

تخلى عند عودتهم، وتدخل مدة البعثات الدراسية والمنح والتجنيد واالجازات الدراسية 

الخاصة فى حساب المعاش والمكافأة وفى استحقاق العالوة الدورية أو الترقية.

)الفصل الثانى(

لجنة الشكاوى واإلقتراحات والتظلمات

مـــادة )85(

يجوز لرئيس الهيئة تشـــكيل لجنة للشـــكاوى واإلقتراحات والتظلمات تتكون من 

رئيس من شـــاغلى الوظائف القيادية وأربعة أعضاء من التخصصات القانونية والمالية 

والفنية ، ويجوز أن تضم عضوين من ذوى الخبرة على األكثر من الخارج، ويكون للجنة 

مقررا ليس له صوت معدود وتضع اللجنة نظامًا لعملها وتختص اللجنة باآلتي:

1- فحص كافة الشـــكاوى والتظلمات واإلقتراحات التى يقدمها العاملون لرئيس 

الهيئة وتقرر إحالتها إلى اللجنة.

2- إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من موضوعات.
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مـــادة )86(

تجتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الهيئة ، وتقوم اللجنة بالبت 

فى الشـــكاوى أو التظلمـــات أو اإلقتراحات المحالة إليها خالل مـــدة أقصاها ثالثون 

يومـــًا من تاريخ إحالتها للجنة وترســـل اللجنة الشـــكوى أو التظلـــم أو اإلقتراح وأوراق 

ــراه وتحال األوراق إلى إدارة  الفحـــص مشـــفوعًا بالنتيجة إلى رئيس الهيئة إلتخاذ ما ـت

الموارد البشرية إلخطار صاحب الشكوى أو التظلم أو اإلقتراح بالنتيجة وتصدر اللجنة 

توصياتها بأغلبية عدد األعضاء وفى حالة التســـاوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، 

وال يكون إنعقاد اللجنة صحيحًا إال بحضور الرئيس وثالثة أعضاء على األقل ، وللجنة 

أن تستعين بمن تراه دون أن يكون له صوت معدود.

مـــادة )87(

حــــق الشـــكوى مكفـــول لجميـــع الموظفين ويجب علـــى مقدم الشـــكوى اإللتزام 

بالضوابط اآلتية :

1- تقديم الشكوى مكتوبة وموقعة من مقدمها موضحًا بها وظيفته وعنوانه.

2- تحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلبات الشاكي، وإرفاق المستندات المؤيدة 

لها إذا أمكن ذلك.

3- عدم تضمين الشكوى أية عبارات غير الئقة أو تهجما أو تطاواًل على المشكو 

فى حقه أو أن تكون شكوى كيدية.

4- عدم تقديم الشكوى إلى اكثر من جهة.

ويترتب على مخالفة هذه الضوابط األتي:

1-  حفظ الشكوى.

2-  التحقيق مع الشاكى ومجازاته فى حاله تضمين شكواه أية عبارات غير الئقة 

أو تهجمًا أو تطاواًل أو ثبوت كيدية الشكوى.
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)الباب السادس(

 األجور والعالوات ، بدل السفر والرعاية الصحية واالجتماعية
الفصل األول

األجور والعالوات
مـــادة )88(

1- يحـــدد األجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام )1، 2، 3( الملحقة بهذه 

الالئحة ويســـتحق الموظف أجره من تاريخ تســـلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات 

المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

2- يستحق الموظف أجره المكمل الحالى مضافا إليه 100 % من أجره الوظيفى 

الحالـــى تضاف مـــن تاريخ إعتماد هذه الالئحة وذلك وفقًا لالعتمادات المالية المتاحة 

من الموارد الذاتية بالهيئة . 

مـــادة )89(

يستحق الموظف عالوة دورية سنوية فى األول من يوليو التالى إلنقضاء سنة من تاريخ 

شغل الوظيفة أو من تاريخ إستحقاق العالوة الدورية السابقة بنسبة 7% من أجره الوظيفي.

مـــادة )90(

يجوز لرئيس الهيئة منح الموظف عالوة تشـــجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، 

وذلك طبقًا للشروط األتية :

1 - أن يكون أداء الموظف قد قيم بمرتبة كفء على األقل فى السنتين االخيرتين.

2- اال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مره كل ثالث أعوام.

3- اال يزيد عدد الموظفين الذى يمنحون هذه العالوة فى سنة واحده على )%10( 

من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان 

عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العالوة لواحد منهم.
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4- أن يكون الموظف قد قضى سنتين فعليتين فى خدمة الهيئة.

5- أال يكون الموظف قد وقعت عليه اية جزاءات تأديبية خالل الســـنة المســـتحق 

عنها المنح.

6- أال يكـــون الموظـــف حاصاًل علـــى أجازة مرضية لمدة تزيد على ثمانية أشـــهر 

متصلة.

7- ويؤخذ فى االعتبار عند منح العالوة التشـــجيعية أقدمية الموظف وعدد مرات 

منحه هذه العالوة، وال يمنع منح هذه العالوة من إستحقاق العالوة الدورية فى موعدها.

مـــادة )91(

يصرف لموظفى الهيئة من الموارد الذاتية بدل طبيعة عمل بالفئات المالية التالية:

2000 جنيه للدرجة الممتاز.

1500 جنيه للدرجة العالية.

1000 جنيه مدير عام.

750 جنيه للدرجة األولى حتى الدرجة الثالثة.

500 جنيه للدرجة الرابعة فما دونها. 

مـــادة )92(

تضـــم جميع العالوات التـــى يحصل عليها الموظف طبقًا ألحكام هذه الالئحة إلى 

أجره الوظيفي.

مـــادة )93(

يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويكون حافــــز التمـــيز العلمــى المشـــار إليــــه بنســـبة )7%( من األجر الوظيفى 

أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: 

25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

الوقائع املصرية - العدد 74 )تابع( فى 29 مارس سنة 2020 47 

50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالي.

75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على األقل.

100 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين 

من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنه دراسية على األقل.

200 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويتعيـــن أن تكون الدرجـــة أو المؤهل العلمى األعلى يتصل بطبيعة عمل الوظيفة 

التى يشغلها الموظف، ويستحق الحافز كامال عن كل مستوى علمى يحصل عليه.

مـــادة )94(

يتم صرف حافز لشاغلى الوظائف القيادية شهريًا وفقًا للقيم االتية: 

جنية / شهرىاملستوى الوظيفيم

3000املمتازة1

2000العالية2

1000مدير عام3

شريطة ارتباط الصرف بأداء المهام الوظيفية لشغل الوظيفة ومنها التواجد الفعلى 

على رأس العمل.

مـــادة )95(

يجوز لرئيس الهيئة تقرير مكافأه تشجيعية للموظفين تقديرًا لما يبذلونه من جهود 

و أعمال متميزة بما ال يجاوز نسبة 25 % من المعتمد بموازنة الهيئة كمكافآت لذات 

السنة المالية من الموارد الذاتية دون تحميل الموازنة أعباًء إضافية.

مـــادة )96(

يســـتحق الموظف أجـــرًا عن األعمال اإلضافية التى يقوم بهـــا بعد مواعيد العمل 

الرســـمية وفقـــًا للقواعد واألحكام التى تصدر بها قرار مـــن رئيس الهيئة وبما ال يجاوز 

معدالت اإلستحقاق وقت العمل األصلى ، تموياًل من الموارد الذاتية للهيئة.
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مـــادة )97(

يمنـــح رئيـــس وأعضاء اللجان التى يتقرر تشـــكيلها بقرار من رئيـــس الهيئة بدل 

حضور الجلســـات لهذه اللجـــان، ويحدد هذا البدل رئيس الهيئـــة وبمراعاة عدم تجاوز 

الفئات المقررة من رئيس مجلس الوزراء.

مـــادة )98(

يمنح شـــاغلى الوظائف القيادية بالهيئة )تعيين / ندب( بدل تمثيل شهريًا وذلك 

على النحو األتى:

املبلغاملستوى الوظيفيم

500 جنيهاملمتازة1

450 جنيهالعالية2

300 جنيهمدير عام3

مـــادة )99(

ُيصـــرف من الموارد الذاتية بدل العدوى والمخاطـــر والبدالت المماثلـــة للموظفين 

فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك والمعمول بها فى الدولة متى توافرت شروط 

وضوابط استحقاقه.

مـــادة )100(

لرئيس الهيئة الحق فى تقرير صرف زى خاص لعمال الخدمات والســـائقين وأفراد 

االمـــن ومـــن تقتضى طبيعة أعمالهـــم بالهيئة صرف هذا الزي، وفى هـــذه الحالة يجب 

عليهم ارتداء هذا الزى أثناء تأدية العمل.

مـــادة )101(

تتحمل الهيئة مصاريف إستخراج جواز سفر الموظف الموفد إلى الخارج فى مهمة 

رسمية او بعثة تدريبية وذلك عن مره واحدة خالل مدة خدمته بالهيئة.
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مـــادة )102(

يجـــوز لرئيـــس الهيئة صرف مبلغ تحت حســـاب بدل الســـفر ومصروفات اإلنتقال 

للموظفين الذين يوفدون فى مهام رسمية فى الداخل أو الخارج على أن يتم تسوية هذه 

المبالغ خالل مدة أقصاها عشرة أيام على األكثر من عودة الموظف من المهمة .

)الفصل الثانى(

)بدل السفر ومصروفات اإلنتقال(
)أوالً: بدل السفر الداخلى(

مادة )103(

يصرف بدل السفر لرئيـس مجلس اإلدارة وللموظفين الذين يوفـــدون فـــــى مهـــمة 

فى داخل محافظات الجمهورية على النحو التالى:

املبلغاملستوى الوظيفيم

150 جنيه عن الليلةاملمتازة ) رئيس مجلس االدارة (1

100 جنيه عن الليلةالعالية2

75 جنيه عن الليلةمدير عام / درجة كبير3

50 جنيه عن الليلةاألول أ وحتى الثالثة جـ4

25 جنيه عن الليلةالرابعة أ فما دونها5

ويزاد بدل السفر بمقدار 25% للموفدين فى مهام إلى محافظات )مرسى مطروح، 

سيناء الشمالية والجنوبية، البحر األحمر، أسوان، قنا، الوادى الجديد، ومنطقة الواحات 

البحرية( واى جهة أخرى تضاف بقرار من رئيس الهيئة.

وتكون معاملة المتعاقدين بعقود مؤقتة على أســـاس المعاملة المقررة للمســـتوى 

الوظيفى لقرينه المعين بالهيئة، ويحدد بالعقد المستوى الوظيفى الذى يتم على أساسه 

حساب بدالت السفر للمتعاقدين.
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للموظف الذى يوفد فى مهمة فى الداخل صرف بدل الســـفر كاماًل عن الليلة التى 

يقضيها خارج المحافظة التى بها مقر عمله األصلي، اما الموظف الذى يوفد فى مهمة 

إلـــى غير المحافظة التى بها مقر عملـــه دون أن يمضى الليلة بها، يصرف له )2/1( 

نصف بدل السفر المقرر له مع مراعاة أن القاهرة الكبرى محافظة واحدة.

ولرئيـــس الهيئة تقرير فئـــات البدل المناســـب لغير الموظفيـــن بالهيئة المكلفين 

بالمشاركة فى أنشطة أو مهام تنفذها الهيئة.

 )ثانياً: بدل السفر الخارجى(
مـــادة )104(

يستحق الموظف الموفد فى مهمة أو مأمورية إلى خارج جمهورية مصر العربية بدل 

الســـفر عن كل ليلة شـــاماًل أجور المبيت ومصاريف اإلنتقال داخل المدن بما فى ذلك 

اإلنتقال من المطار إلى المدن التى ينزل بها ، على النحو التالى :-

البالد
رئيس مجلس اإلدارة 

والنواب

شاغلو الوظائف

 القيادية 

والوظائف النظيرة لها

شاغلو باقى الوظائف

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًاالبالد العربية

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًاالبالد األوروبية

البالد األسيوية ماعدا 

اليابان
120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًا

150 دوالرًا200 دوالرًا300 دوالرًااليابان

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًاأمريكا الشمالية

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًاأمريكا اجلنوبية

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًااستراليا

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًاالبالد اإلفريقية

120 دوالرًا150 دوالرًا200 دوالرًاروسيا اإلحتادية
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يستحق الموظف الموفد فى مهمة أو مأمورية إلى الخارج فئة مؤتمرات بدل السفر 

المشار إليه بعاليه باإلضافة إلى 25 % من المبلغ المذكور.

إذا أوفـــد الموظـــف فى مهمة أو مأمورية إلى الخارج ونزل فى ضيافة إحدى الدول 

أو الهيئات األجنبية فيخفض بدل السفر إلى الثلث.

فإن أوفد الموظف  للتدريب فى منحة مقدمة من إحدى الدول أو الهيئات األجنبية 

وعومل ماليًا على أســـاس إســـتحقاق مرتبه بالداخل والمنحة كاملة فال يســـتحق بدل 

السفر ، إال إذا كانت قيمة المنحة أقل من قيمة كامل بدل السفر فحينئذ يستحق مبلغ 

يعادل الفرق بينهما.

مـــادة )105(

تسرى أحكام الئحة بدل السفر المعمول بها للعاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد 

به نص خاص بهذه الالئحة وبما ال يتعارض مع احكامها.

)ثالثاً: مصروفات اإلنتقال(
مـــادة )106(

يمنـــح الموظفيـــن بالهيئة من مواردها الذاتية بــــدل إنتقــــال نقدى ثابت وذلك إذا 

لم توفر لهم الهيئة وسيلة مواصالت )مع عدم جواز الجمع بينهما( على النحو التالى:

املبلغاملستوى الوظيفيم

1500 جنيهاملمتازة1

1000 جنيهالعالية2

500 جنيهمدير عام/ درجة كبير3

400 جنيهاألول أ حتى الثالثة جـ4

300 جنيهالرابعة أ فما دونها5
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مـــادة )107(

يجب أن تتم اإلنتقاالت أثناء القيام بالمهام الرسمية داخل المدن بسيارات الهيئة، 

ويجوز فى حاالت الضرورة إســـتخدام وســـيلة مواصالت مناسبة ويتم وضع جدول يوضح 

به فئات اإلنتقال والمســـافات على مســـتوى المدن ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، 

علـــى أن يعـــاد النظر فى قيمة المبالغ بذلك الجدول وبما ال يجاوز اإلعتمادات المالية 

المدرجة بموازنة السنة المالية.

مـــادة )108(

من يستدعى من الموظفين للحضور إلى مقر عمله فى غير ساعات العمل المقررة 

أو فـــى أيام العطلة األســـبوعية أو فى األعياد الرســـمية تصرف لـــه مصروفات إنتقاله 

الفعلية من محل سكنه الى مكان العمل والعودة.

)الفصل الثالث(

وسائل النقل ودرجاتها 
مـــادة )109(

يكون الســـفر داخل الجمهورية بقطارات الســـكة الحديدية أو غيرها من وســـائل 

الســـفر المتاحة، ويجوز بموافقة السلطة المختصة أن يكون السفر بالطيران فى المهام 

العاجلة، ويكون الســـفر خارج الجمهورية بالطيران، ويجوز اســـتعمال البواخر إذا دعت 

إلـــى ذلك حالة الموظف الصحية أو اقتضـــــت الـــضرورة ذلك، وال يصرف بدل الســـفر 

عن الليالى التى تقضى بالبواخر إذا كانت تذكرة الســـفر تشـــمل الوجبات الغـــذائيــــة، 

اما إذا كانت ال تشملها فيصرف ثلثا بدل السفر.

مـــادة )110(

االنتقال بالسكك الحديدية:

الدرجة األولى الممتازة )رئيس الهيئة وشاغلو الوظائف القيادية واإلشرافية(.
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الدرجـــة الثانيـــة الممتازة )شـــاغلو وظائف المســـتوى الوظيفى األولـــى والثانية 

والثالثة(.

الدرجة الثانية العادية )شاغلو وظائف المستويات الوظيفية األخرى(.

اإلنتقال بالطائرات :

يكون سفر رئيس الهيئة بالدرجة األولى .

يكون سفر جميع موظفى الهيئة بالدرجة السياحية إال إذا تجاوزت فــــترة الســـفر 

7 ســـاعات أو فـــى الحاالت التى تقدرها الســـلطة المختصة بســـبب مصاحبة وفود او 

ألسباب اخرى فيكون السفر على الدرجة األولى.

فى حالة وفد برئاسة رئيس الهيئة يكون سفر باقى أعضاء الوفد بذات درجة السفر 

المقررة لرئيس الهيئة حتى درجة مدير عام.

اإلنتقال بالبواخر البحرية :

 الدرجة األولى الممتازة: ) شاغلى الوظائف القيادية(.

 الدرجة األولى: )شاغلى المستويات األولى والثانية والثالثة(.

 الدرجة الثانية: ) شاغلى المستويات الرابعة أ فما دونها(.

وسائل النقل األخرى:

يجوز للموظف استخدام وسائل النقل البرى من اتوبيسات او سيارات نقل جماعى 

أخرى على ان يقدم تذكرة االتوبيس إذا كان تابع لشـــركة نقل جماعى، وفى حالة ركوب 

ســـيارات نقل جماعى خاصة ) ميكروباص، سيارة تاكسى، اخرى( يقدم الموظف تقرير 

يذكر به المصاريف الفعلية التى تكبدها إلتمام مهمته وال تصرف قيمة هذه المصروفات 

إال بعد إعتماد الرئيس المباشر للموظف لهذا التقرير.
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مـــادة )111(

للموظف المرخص له بإستعمال الدرجة األولى الممتازة او الدرجة األولى فى السكك 

الحديدية الحق فى استعمال عربات النوم عند سفره فى مهمة الى محافظات قنا واسوان 

واألقصر والوادى الجديد ومرســـى مطروح والصحـــراء الغربية والبحر األحمر أو أى جهة 

أخرى تقررها الســـلطة المختصة مع صرف بدل ســـفر مخفض بمقدار الثلث عن الليالى 

التى يقضيها فى القطارات.

)الفصل الرابع(

)الرعاية الصحية واإلجتماعية(
مـــادة )112(

تضع الهيئة نظامًا للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للموظفين 

وأسرهم بما يكفل زيادة الترابط بينهم وبين الهيئة.

مادة )113(

يجـــوز لرئيس الهيئة الموافقة على وضع نظـــام تأمين تكميلى للموظفين على أن 

يتم دراســـة النظام إكتواريًا بحيث يمول من اشـــتراكات األعضاء ودون تحميل الموازنة 

العامة للدولة أى أعباء فى هذا الشأن.

مادة )114(

تلتزم الهيئة بتوفير الخدمات الطبية للعاملين و تشـــمل هذه الخدمات الكشـــف 

الطبـــى و الفحوص الطبية و األشـــعة و تكاليف العـــالج و العمليات الجراحية واإلقامة 

بالمستشـــفيات و النظـــارات الطبية و تكاليف األجهـــزة التعويضية طبقا للقواعد التى 

تضعها لجنة الرعاية الطبية بالهيئة و اإلعتماد من السلطة المختصة ويتم الصرف من 

البنـــد المخصص بميزانية الهيئة الســـنوية وصندوق العـــالج الطبى دون طلب أى تعزيز 

خالل العام المالى وبمراعاة احكام المادة 72 من قانون التأمين اإلجتماعي.
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مـــادة )115(

تشـــكل لجنـــة للرعايـــة اإلجتماعيـــة لموظفـــى الهيئة يصـــدر بتحديـــد مهامها 

واختصاصاتها وأعضائها قرار من رئيس الهيئة.

مـــادة )116(

إذا توفى الموظف وهو بالخدمة يصرف له من موارد الهيئة الذاتية ما يعادل األجر 

الكامل لمدة شـــهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للزوج أو الزوجة االرمل أو ألرشـــد 

األوالد أو لمـــن يثبـــت قيامه بتحمـــل النفقات باإلضافة لثالث أشـــهر أخرى من األجر 

الكامل منحة وفاة.

اما إذا وقعت الوفاة للموظف اثناء وجودة فى مهمة رســـمية أو بعثة تدريبية خارج 

جمهوريـــة مصـــر العربية فتتحمل الهيئة مصروفات نقل الجثمـــان من مكان الوفاة إلى 

الجهـــة التى ترغب أســـرته دفنه فيها، كما تتحمل الهيئـــة كافة ما يلزم من مصروفات 

إلتمام الدفن.

مـــادة )117(

يمنح الموظف الذى انتهت خدمته بغير الفصل التأديبى مكافأة قدرها نصف شهر 

عن كل ســـنة خدمة فعلية قضاها وبحد أقصى 10 شـــهور من آخر أجر شهرى من موارد 

الهيئة الذاتية ، ويشـــترط اال تقل المدة الفعلية عن ثالث ســـنوات، ويحسب الجزء من 

الشهر شهرًا كاماًل وتجبر كسور الشهر إلى سنة كامله وعلى أن يتم الصرف من صندوق 

رعاية الموظفين لذلك ودون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء فى هذا الشأن.
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جدول رقم )1( الوظائف التخصصية

املستوى 

الوظيفي

الدرجة املالية 

املعادلة

املدد البينية الالزمة 

للترقية إلى املستوى

نسبة الترقية 

باالختبار إلى 

املستوى

األجر الوظيفى 

الشهري

املمتازةاملمتازة
حتددها شروط شغل 

الوظيفة
2065مسابقة

العاليةالعالية
حتددها شروط شغل 

الوظيفة
1415مسابقة

مدير عاممدير عام
حتددها شروط شغل 

الوظيفة
1335مسابقة

األولى )أ(
األولى اقدمية سنة 

فأكثر
1001195%سنة

األولى )ب(
األولى اقدمية 

حتى سنة
801175%ثالث سنوات

الثانية )أ(
الثانية اقدمية 

أكثر من 3 سنوات
701035%ثالث سنوات

الثانية )ب(
الثانية اقدمية 

حتى 3 سنوات
601020%ثالث سنوات

الثالثة )أ(
الثالثة اقدمية 

أكثر من 6 سنوات
50910%ثالث سنوات

الثالثة )ب(

الثالثة اقدمية 

أكثر من 3 سنوات 

وحتى 6 سنوات

40895%ثالث سنوات

الثالثة )ج(
الثالثة اقدمية 

حتى 3 سنوات
--880
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جدول رقم )2( الوظائف الكتابية والفنية

املستوى 

الوظيفي

الدرجة املالية 

املعادلة

املدة البينية الالزمة 

للترقية إلى املستوى
األجر الوظيفى الشهري

األولى)أ( 

فنى / كاتب

األولى اقدمية 

سنة فأكثر
1195ثالث سنوات

األولى)ب( 

فنى / كاتب

األولى اقدمية 

حتى سنة
1175ثالث سنوات

الثانية )أ( 

فنى / كاتب

الثانية اقدمية أكثر

 من 3 سنوات
1035ثالث سنوات

الثانية )ب( 

فنى / كاتب

الثانية اقدمية 

حتى 3 سنوات
1020ثالث سنوات

الثالثة )أ( 

فنى / كاتب

الثالثة اقدمية أكثر

 من 6 سنوات
910ثالث سنوات

الثالثة )ب( 

فنى / كاتب

الثالثة اقدمية أكثر من

 3 سنوات وحتى 6 سنوات
895ثالث سنوات

الثالثة )ج( 

فنى / كاتب

الثالثة اقدمية 

حتى 3 سنوات
880ثالث سنوات

الرابعة )أ( 

فنى / كاتب

الرابعة اقدمية 

أكثر من سنتني
850ثالث سنوات

الرابعة )ب( 

فنى / كاتب

الرابعة اقدمية 

حتى سنتني
-845



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

الوقائع املصرية - العدد 74 )تابع( فى 29 مارس سنة 2020 58 

جدول رقم )3( الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة

الدرجة املالية املعادلةاملستوى الوظيفي
املدة البينية الالزمة 

للترقية إلى املستوى
األجر الوظيفى الشهري

الثانى )أ( حرفي
الثانية اقدمية أكثر من 3 

سنوات
31035 سنوات

الثانى )ب( حرفي
الثانية اقدمية حتى 3 

سنوات
31020 سنوات

الثالث )أ( معاون 

خدمة / حرفي

الثالثة اقدمية أكثر من 6 

سنوات
3910 سنوات

الثالث )ب( معاون 

خدمة / حرفي

الثالثة أكثر من 3 سنوات 

وحتى 6 سنوات
3895 سنوات

الثالث )ج( معاون 

خدمة / حرفي

الثالثة اقدمية حتى 3 

سنوات
3880 سنوات

الرابع )أ( معاون خدمة 

/ حرفي

الرابعة اقدمية أكثر من 

سنتني
3850 سنوات

الرابع )ب( معاون 

خدمة / حرفي
3845 سنواتالرابعة اقدمية حتى سنتني

اخلامس )أ( معاون 

خدمة / حرفي
3843 سنواتاخلامسة أكثر من سنتني

اخلامس )ب( معاون 

خدمة / حرفي
3840 سنواتاخلامسة اقدمية حتى سنتني

السادس )أ( معاون 

خدمة / حرفي

السادسة اقدمية حتى أكثر 

من سنتني
3837 سنوات

السادس )ب( معاون 

خدمة / حرفي
835-السادسة اقدمية حتى سنتني
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