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  التاسع  رالتقري
  ) ٣( مشترك                

                 مجهورية مصر العربية   
  جملس النواب                             

  ـــــ
  الفصل التشريعي األول

  نعقاد العادي األولدور اال
  ــــــ

  اللجنة املشرتكة 
  جلنة الدفاع واألمن القوميمن 

  واالدارة احمللية  ،والتشريعية ىت الشئون الدستوريةجلن ومكتىب
  ـــــ

  األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب
لجنــة أتشــرف بــأن أقــدم لســيادتكم، مــع هــذا، تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن بعــد فو  تحيــة طيبــة،  

عــن قــرار  اإلدارة المحليــةو  ، التشــريعيةو ومكتبــي لجنتــي الشــئون الدســتورية  ،الــدفاع واألمــن القــومي
  ر العربيــــــــــــة بمشــــــــــــروع قــــــــــــانون بتعــــــــــــديل بعــــــــــــض أحكــــــــــــام القــــــــــــانون رئــــــــــــيس جمهوريــــــــــــة مصــــــــــــ

  في شأن العمد والمشايخ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. ١٩٧٨لسنة  ٥٨رقم 
ــــــــــــارتوقــــــــــــد  ــــــــــــة اخت ــــــــــــد الســــــــــــيد النائب/ المشــــــــــــتركة اللجن ــــــــــــرراً ممــــــــــــدوح مقل   ،  أصــــــــــــلياً  مق

  لس.حتياطيا، لها فيه أمام المجا مقرراً حمادة القسط  /والسيد النائب
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  املشـتـركة  الـلجنة قريرـت

  يــقومـنة الدفاع واألمن الـجلمن 
   احمللية واإلدارة  ، التشريعيةوومكتبي جلنتي الشئون الدستورية 

  مبشروع قانون  ية ـعربـصر الـورية مـس مجهـرار رئيـأن قـشـب
   ١٩٧٨نة ــلس ٥٨م ـون رقـانـقـال كامـض أحـعـديل بـبتع

  املشايخو يف شأن العمد

  ــــــــ
قــرار رئــيس  ٢٠١٦ســنة  ومــن مــاي ٢٢لمجلــس بجلســته المعقــودة يــوم األحــد الموافــق أحــال ا

ــــــــــــــــــــــانون بتعــــــــــــــــــــــديل بعــــــــــــــــــــــض أحكــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــة بمشــــــــــــــــــــــروع ق ــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــر العربي   جمهوري
اللجنة المشتركة من لجنـة الـدفاع واألمـن إلى  المشايخو  في شأن العمد ١٩٧٨لسنة  ٥٨القانون رقم 

وذلــــك لبحثــــه ودراســــته  واإلدارة المحليــــة ، ،ة القـــومي ومكتبــــي لجنتــــي الشــــئون الدســــتورية والتشـــريعي
  .الموقر يعرض على المجلس عنه وٕاعداد تقرير

  .٢٠١٦/  ٦ /١٢ يوم األحد الموافق جتماعاً اعقدت اللجنة وبناًء عليه فقد 
   السادة: عن وزارة الداخلية هحضر 

  .وكيل اإلدارة العامة للشئون القانونية      اللواء/ مصطفى سيد أحمد -
 وكيل اإلدارة العامة للشئون اإلدارية.      بد المجيد خشبة اللواء/ ع -

  

  مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية،نظرت اللجنة 
 أحكام الدستور، نظر واستعادت 

  وتعديالته فى شأن العمد والمشايخ ١٩٧٨لسنة  ٥٨والقانون رقم، 

 ١٩٧٩لسنة  ٤٣قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم و، 

 ٢٠١٤لسنة  ٤٥قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم و، 

 قانون مجلس النواب،بإصدار  ٢٠١٤لسنة  ٤٦رقم  قانونالو 
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  انون تنظيم مباشرة ا ٢٠١٥لسنة  ٩٢والقانون رقم ام ق ديل بعض أحك وق السياسية بتع لحق
م  نة  ٤٥رق واب  ٢٠١٤لس س الن انون مجل   وق

 .٢٠١٤لسنة  ٤٦رقم 
أبـداه السـيد اللـواء / عرض تفصيلي لمشروع القانون المعروض إلى  استمعت اللجنةأن  وبعد

مصطفى سيد أحمد وكيل اإلدارة العامة للشـئون القانونيـة بـوزارة الداخليـة، تنـاول خاللـه توضـيحًا 
  للهدف من التقدم به.

 تــورد الحكومــة نــدوبيم وردود الســادةجتمــاع اللجنــة مــن مناقشــات، وفــي ضــوء مــا دار فــي ا
  يلي : فيما هاتقرير  اللجنة

  قدمة:م
 أثبـتفقـد كـذلك  داري فـي مصـر واللبنـة األولـى فيـه،أسـاس النظـام اإللما كانت القرية هي 

أنســب الطــرق لتمثيــل الســلطة المركزيــة فــي القريــة هــو نظــام العمــد والمشــايخ، أن  الواقــع العملــي
زعاتهــا وفقــًا لظروفهــا المحليــة ومــا القريــة وفــض منا مشــكالتذلــك النظــام الــذي يعــد األمثــل لحــل 

لتـــزامهم بأحكـــام ونصـــوص اليـــد قـــد تســـمو فـــي اعتقـــادهم وتفـــوق اارتضـــاه أهلهـــا مـــن أعـــراف وتق
 هــذا النظــام والمناســبة لحكــم القريــة ذاتيــًا، كمــا يعــد الفاعلــةالقــوانين الوضــعية؛ لــذلك نجــده األداة 

  زة الوصل بين الحكومة والمواطنين.هم
ختيـار مـن بـين مـن تتـوافر فـيهم شـروط مـن خـالل اال يـتم مدة أو الشـيختعيين الع لما كانو 

  حفــــــــــظ أمــــــــــن وأمــــــــــان إلــــــــــى  التنفيذيــــــــــة واإلداريــــــــــة التــــــــــي تهــــــــــدف التعيــــــــــين لهــــــــــذه الوظيفــــــــــة
  ؛ تحقيـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــالح العـــــــــــــــــامإلـــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤدي فـــــــــــــــــي النهايـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــوالقريـــــــــــــــــة، 

  لـــــــــــــــــذلك فقـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــروع القـــــــــــــــــانون المعـــــــــــــــــروض بتعـــــــــــــــــديل بعـــــــــــــــــض أحكـــــــــــــــــام 
يتقــدم الشــروط الواجــب توافرهــا فــيمن  ضــافةإ ليــه لتحديــد و المشــار إ ١٩٧٨ســنة ل ٥٨القــانون رقــم 
ختصاصـــات اللجنـــة المختصـــة جـــراءات وا، كمـــا نظـــم أحكـــام وإ الشـــيخعمـــدة أو ال لشـــغل وظيفـــة

تنظيم ألحكام فصل العمد والمشايخ إداريًا ومحـاكمتهم المزيد من إلى  اضافةختيار كل منهما، با
مـــا أســـفر عنـــه التطبيـــق العملـــي لهـــذا القـــانون مـــن وجـــود بعـــض أوجـــه نظـــرًا ل ،أمـــام هـــذه اللجنـــة

هــذا المشــروع بقــانون ضــرورة تــدخل الحكومــة بتقــديم  اســتتبعمــا  وهــو ،القصــور فــي هــذه األحكــام
  إلحكام نصوص هذا القانون وصوًال للتطبيق األمثل له.
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  : فلسفة مشروع القانون املعروض:أوالً 
تحقيــق مزيــد مــن اإلحكــام   -اإلشــارة  ســبقتوكمــا  –اســتهدف مشــروع القــانون المعــروض 

ديالتـه، ســواًء وتعالمشـار اليــه  ١٩٧٨لســنة  ٥٨إلجـراءات وشـروط وضــوابط أفردهـا القــانون رقـم 
ختيــار األفضــل واألقــدر علــى الفــراد المناســبين مــن بــين المرشــحين ختيــار األس افيمــا يتعلــق بأســ

ة والحيــدة مــن بــين مــن يتــوافر فــي جــانبهم تحمــل هــذه المســئولية فــي إطــار مــن الشــفافية والنزاهــ
المصـــالحات والقــــدرة علــــى فــــض  ومنــــع الجـــرائم فيهــــا وٕاجــــراء  ،القـــدرة علــــى حمايــــة أمـــن القريــــة

تبــــاع وا ،واللــــوائح المنازعـــات وديــــًا والتوفيــــق بـــين المتخاصــــمين، وكــــذلك مراعــــاة أحكـــام القــــوانين
لشيخ المقصـر مجازاة العمدة أو ا ق بسبلالتي تبلغ إليهم من جهات اإلدارة، أو فيما يتعلاألوامر 

  رتكابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أداء واجباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو ا
  ، وذلك ضمانًا لحسن أدائه لواجباته على النحو المرجو منه.األمانةأو 
  شروع القانون املعروض:مل األساسية المحاملهم : عرض ألثانياً 

تان األولى والثانية منـه مشروع القانون المعروض على ثالث مواد تضمنت الماد اشتمل
حيــث عنيــت  ،الصــادر فــي شــأن العمــد والمشــايخ ١٩٧٨لســنة  ٥٨تعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم 

حــين اختصــت  فــينصــوص أخــرى، لقــانون انصــوص وأحكــام هــذا ب ســتبدلبــأن تالمــادة األولــى منــه 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  بإضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

صـــت بالنشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية وبـــدء ســـريان العمـــل بهـــذا )، أمـــا المـــادة الثالثـــة فقـــد اخت٣٢بـــرقم(
  :التايلالنحو وذلك على  .القانون حال إقراره

 :١٨، ١٧، ١٣، ٧/٣، ٣، ٢/٣نصـوص المـواد أرقـام (ببأن يسـتبدل وتقضي  املادة األوىل ،
فـــــي شـــــأن  ١٩٧٨لســـــنة  ٥٨) مـــــن القـــــانون رقـــــم ٣٠، ٢٩/١، ٢٥/٢، ٣و٢٣/٢، ٢٢، ١٩

  صوص اآلتية:النالعمد والمشايخ 
علـى  تعـديالً عامة) أجرى مشروع القانون املعروض الباب األول من هذا القانون ( أحكام   -

 
كمــا يكــون لهــا قائمــة تقيــد بهــا ســنويًا أســماء ســكانها طبقــًا ، "ويكــون لكــل حصــة شــيخ منهــا

  لمدنية"لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة األحوال ا
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وقـــد جـــاء هـــذا التعـــديل مســـتهدفًا اعتمـــاد قائمـــة أســـماء ســـكان حصـــص القـــرى علـــى قاعـــدة 
لضــمان دقـــة  ، وذلــكنتخابــات القريــةجــدول ا قصــرها علــى بيانــات الــرقم القــومي بــدًال مــن

  حصر أسماء األحياء منهم.
شـروع مأما يف جانب الشروط الواجب توافرها فـيمن يعـني عمـدة أو شـيخًا فقـد أورد  -

قانون التعديل اآلتي علىال 
 فر الشروط اآلتية :امن يعين عمدة أو شيخًا تو يجب في"
 يكون مصريًا.أن   -١
  غيــــــــــــــــر محــــــــــــــــروم مــــــــــــــــن مباشــــــــــــــــرة حقوقــــــــــــــــه و  ،يكــــــــــــــــون حســــــــــــــــن الســــــــــــــــمعةأن   -٢

أال يكـــون قـــد ســـبق فصـــله بحكـــم أو قـــرار تـــأديبي و  ،أو موقـــوف حقـــه فيهـــا ،السياســـية
 نهائي.

 القرية المرشح لها. لية بدائرةيكون مقيمًا إقامة فعأن   -٣
 فتح باب الترشح عن ثالثين سنة ميالدية. يوم أال تقل سنه  -٤
أن  يكون العمدة حاصًال على مؤهـل دراسـي متوسـط علـى األقـل، وبالنسـبة للشـيخأن   -٥

 الكتابة.و  يجيد القراءة
رى أال تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمـدة عـن خمسـة أفدنـة بزمـام القريـة أو القـ  -٦

والعقــــارات ، المعاشــــات، و يكــــون لــــه دخــــل ثابــــت مثــــل المرتبــــاتأن  أو ،المجــــاورة لهــــا
ـــه ال يقـــل عـــن ألـــف ـــدخل.و  المملوكـــة ل ـــة ال ـــه شـــهريًا مـــن مجمـــوع أوعي  خمســـمائة جني

يكــون حــائزًا ألرض زراعيــة أن  فيشــترط ،مــن يتقــدم لشــغل وظيفــة الشــيخإلــى  بالنســبةو 
يكـون لـه أن  ام القريـة أو القـرى المجـاورة لهـا، أومساحتها بزم كانتملكًا أو إيجارًا أيًا 

  .دخل ثابت ال يقل عن خمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
يكــــون العمــــدة أو الشــــيخ الئقــــًا طبيــــًا مــــن واقــــع تقريــــر طبــــي معتمــــد صــــادر مــــن أن   -٧

 .القومسيون الطبي التابع له محل إقامته
شـروط الـواردة بـالبنود مـن الثالـث وحتـى البنـد ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحـد ال

  في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة".فر االسادس إذا لم تتو 
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عـــدة شـــروط أخـــرى  اضـــافةالمشـــرع فـــي عـــرض هـــذا الـــنص رغبـــة  كمـــا هـــو واضـــح مـــنو 
اشـــترط أال يكـــون قـــد ســـبق  حيـــث، ختيـــار العمـــدة أو الشـــيخ المرشـــحين لشـــغل الوظيفـــة ال

ز بــدال ممــا كــان قائمــًا مــن جــوايبي نهــائي ضــمانًا لحســن الســمعة فصــله بحكــم أو قــرار تــأد
الترشح لهذا المنصب اذا كـان قـد مضـى خمـس سـنوات علـى تـاريخ اعتمـاد فصـله تأديبيـًا، 

 ،إقامة العمدة أو الشيخ إقامة فعلية فـي القريـة المرشـح لهـا شرط هذا التعديل استحدث كما
يطرة األمنيــة بالقريــة، ابي فــي تحقيــق الســدور إيجــبمــا لــه مــن  ؛مان التواجــد المســتمرلضــ

 القـراءةشتراط حصول العمدة علـى مؤهـل متوسـط علـى األقـل بـدًال مـن إجادتـه فضًال عن ا
  إيجابي على فاعلية إدارته للقرية.لذلك من أثر  لماالكتابة فحسب، و 

نيـه للدخل الثابت المتطلب لشغل وظيفة العمدة من ثالثمائـة ج الماليكذلك زيادة النصاب 
 المـاليخمسـمائة جنيـه شـهريًا مـن مجمـوع أوعيـة الـدخل، وزيـادة النصـاب و  ألفإلى  شهرياً 

خمســمائة جنيــه إلــى  للــدخل الثابــت المتطلــب لشــغل وظيفــة الشــيخ مــن مائــة جنيــه شــهرياً 
  شهريًا من مجموع أوعية الدخل لضمان القدرة على مواجهة أعباء الوظيفة.

صادر من القومسيون الطبي  معتمد من واقع تقرير طبي اشتراط اللياقة الطبيةإلى  اضافة
  .التابع له محل إقامة المرشح 

التعـديل المعـروض أجـاز لـوزير الداخليـة عـدم التقيـد بأحـد الشـروط أن إلـى  وتجدر اإلشـارة
 باعتبار) اذا لم تتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة، ٦حتى  ٣الواردة بالبنود من (

  .ة المتقدم لشغل هذه الوظيفةن ينال بالقدر الذي يحول دون كفاءي منها لعدم توافر أأن 
هذا التعديل يفرغ مشروع القانون المعروض من مضـمونه الـذي يهـدف أن  اللجنة ترىأن  إال

مزيد من الشروط والضمانات استلزم توافرهـا مجتمعـة لشـغل وظيفـة العمـدة تحقيق إلى  أساساً 
لغـاء بتعديلـه مـن خـالل إسـوف تقـوم اللجنـة  الحكـمه فـإن هـذا على وجه األخص ، وبناًء عليـ

هـــذه الفقـــرة وذلـــك علـــى النحـــو الـــذي ســـوف يـــتم عرضـــه فـــي جانـــب عـــرض التعـــديالت التـــي 
لكفــاءة الطبيــة شــرط ا تــوافرضــرورة  خاصــة فيمــا تضــمنه  هــذا التعــديل مــنو أدخلتهــا اللجنــة. 

توافر القدرة الصحية الالزمة ألداء  عتباره شرطًا الزمًا وواجبًا لضمانوهو شرط مستحدث، با
  المتقدم لواجبات وظيفته.
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ورد مشــروع القــانون أمـا يف جانــب البــاب الثالــث (يف تعيــني العمـدة أو الشــيخ) فقــد أ -
 ني:اآلتي نيالتعديل

   
برئاســـة مســـاعد وزيـــر ، لعمـــدختيـــار االلجنـــة العليـــا المعنيـــة باإلـــى  الترشـــيح "ويرفـــع قـــرار

  عضوية كل من : و  الداخلية لألمن
 ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل. - ١
 يختاره وزير التنمية المحلية. التنميةممثل عن أجهزة  - ٢
 و من يمثله.الداخلية لقطاع الشئون اإلدارية ألواء مساعد وزير  - ٣
 من يمثله.و لداخلية لقطاع الشئون القانونية ألواء مساعد وزير ا - ٤
 لواء مدير اإلدارة العامة للشئون اإلدارية. - ٥
 .لواء ممثل عن قطاع األمن الوطني (بدرجة مدير عام) - ٦
 لواء ممثل عن قطاع مصلحة األمن العام (بدرجة مدير عام). - ٧
 المشايخ باإلدارة العامة للشئون اإلدارية (مقررًا).و  مدير شئون العمد - ٨
 حربية)".زارة الدفاع (المخابرات الممثل عن و  - ٩

المشـايخ المشـار إليـه كـان قـد تـم و  ) من قانون العمـد٧المادة ( أن إلى  و تجدر اإلشارة
لســـنة  ١٤٢ثـــم القـــانون رقـــم  ١٩٩٤لســـنة  ٢٦ســـتبدالها مـــن قبـــل بموجـــب القـــانون رقـــم ا

٢٠٠٤.  
إلــى  الحاجــة مــنهــره التطبيــق العملــي معــروض فقــد تــم فــي ضــوء مــا أظأمــا التعــديل ال

ختيـــار العمـــد با المختصـــةالعليـــا  تشـــكيل اللجنـــةإلـــى  هـــات معنيـــةممثلـــي عـــدة ج ضـــافةإ
  بهدف تفعيل آلية عملها. والمشايخ

  
 مــن تــاريخ تعيينــه فيهــا،"مــدة شــغل وظيفــة العمــدة أو الشــيخ خمــس ســنوات ميالديــة 

لشــروط المطلوبــة للوظيفــة بمــا ال يجــاوز أربــع مــدد، شــريطة تــوفر ا يجــوز تجديــدهاو 
  نقضاء هذه المدة دون تجديد".ال التاليكافة، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم 
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تحديـد عـدد مـرات تجديـد شـغل وظيفـة العمـدة أو الشـيخ إلى  التعديلو يهدف هذا 
لمـدة أو لمـدد كانـت أن  أي بحد أقصى عشرون عامـًا بعـد بما ال يجاوز أربع مدد
  حدد.أخرى ودون حد زمني م

  
  
  

مشـروع  أجـرى )اماختصاصـاتهو يف جانب الباب اخلامس (يف وظيفـة العمـدة أو الشـيخ -
  ت اآلتية:التعديالالقانون 

  -  أ
ضـبط مـا يقـع و  مشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجـرائمو  "عمدة القرية

 التوفيــق بــين المتخاصــمينو  العمــل علــى فــض المنازعــاتو  ٕاجــراء المصــالحاتو  منهــا
  كل ما من شأنه الحفاظ على األمن العام.و 

  ختيار شيخ الخفر.جدد حال تعيينهم وكذا في اختيار الخفراء الويؤخذ رأيهم في ا
لتي تبلغ إلـيهم ا األوامراتباع و  اللوائحو  نينمراعاة أحكام القوا وعليهم في دائرة عملهم

  ارة".اإلد جهاتمن 
أخـذ رأي كـٍل  وجـوب مثل فـيتحكمًا جديدًا ي استحدثهذا التعديل أن  حظلمالا نوم

عنـــد  وشـــيخ الخفـــر الخفـــراء الجـــدد كـــل مـــن ختيـــارمشـــايخها فـــي او  مـــن عمـــدة القريـــة
  وهذا أمر بديهي.، تعيينهم

  - ب
يقــوم أن  يقــيم فــي القريــة المعــين بهــا علــىأن  عمــدة أو الشــيخال"يجــب علــى كــل مــن 

  ائم يمارس من خالله مهام وظيفته"،العمدة بتخصيص مقر إداري د
لضــمان  فعليــاً  اً تواجــد ضــمان تواجــد العمــدة أو الشــيخ بالقريــةويســتهدف هــذا التعــديل 
  .الصالح العام وبالتالي تحقيق السيطرة األمنية
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يفــة العمــدة بــأن يخصــص مقــرًا إداريــًا دائمــًا وظ لشــغلكمــا ألــزم هــذا التعــديل المتقــدم 
يواجههــا العمــدة  يــًا للصــعوبات التــي كــانمــن خاللــه مهــام وظيفتــه، وذلــك تالف يمـارس

  .من قبل نتيجة كون القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع
 

نــدب مــدير األمــن أكبــر ، دة أو الشــيخ بوظيفتــه"إذا حــال مــانع مؤقــت دون قيــام العمــ
  مشايخ القرية سنًا ليقوم بأعماله مؤقتًا".

مـن يقـوم  رختيـااالمعروض وضع قيد على سلطة مـدير األمـن فـي  ستهدف التعديلا
يحـــول دون  لـــدى أي منهمـــا مؤقـــت بأعمـــال العمـــدة أو الشـــيخ مؤقتـــًا حـــال قيـــام مـــانع

  خ القرية سنًا.أكبر مشاي ختيارا حيث قصرها على ،قيامه بأعمال وظيفته
  

، "إذا تم تعيـين أي مـن العـاملين المـدنيين بالدولـة أو القطـاع العـام أو قطـاع األعمـال
يعتبــر و  حتفــاظ بوظيفتــه طــوال مــدة شــغله الوظيفــة،عمــدة أو شــيخ قريــة فيحــق لــه اال

يتقاضـــى و  متمتعـــًا بجميـــع مميـــزات وظيفتـــه األصـــلية، يخمتفرغـــًا لعملـــه كعمـــدة أو شـــ
  البدالت المقررة لها من جهة عمله األصلية".و  مرتبها

نطــاق  مـد اســتهداف المشـرع وكمـا هـو واضـح مــن عـرض الـنص الــوارد بهـذا التعـديل
 اضـافةكـذلك و  ،ةدوظيفـة العمـإلـى  اضافة وظيفة شيخ القريةحكم هذه المادة ليشمل 

وهـو  ،"لدولـةألعمـال العـام للعـاملين بالين بالقطاع العام أو قطاع االعامالمدنيين و "
م لشـــغل هـــاتين ضـــافتهم لحكـــم هـــذه المـــادة مـــن خـــالل مـــنحهم حـــق التقـــدمـــا يعنـــي إ

  في أٍي منهما. الوظيفتين وتعيينهم
ـــــــذكر ـــــــد ســـــــبق اهـــــــذه أن  والجـــــــدير بال ـــــــانون المـــــــادة كـــــــان ق   ســـــــتبدالها بموجـــــــب الق

  .١٩٩٤لسنة  ٢٦رقم 
أما يف جانب الباب السادس (يف فصل العمد واملشايخ إدارياً  وحماكمتهم أمام جلنة العمد 

 واملشايخ) فقد أجريت التعديالت اآلتية:

 : -  أ
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جبـــات وظيفتـــه ومقتضـــياتها أو "و إذا قصـــر العمـــدة أو الشـــيخ أو أهمـــل فـــي القيـــام بوا
يوقــع عليــه أن  فلمــدير األمــن بعــد ســماع أقوالــه، عتبــارأو االارتكــب مــا يخــل بالشــرف 

  ته الشهرية بما ال يجاوز مائة جنيه.مكافأجزاء اإلنذار أو غرامة تأديبية تخصم من 
المشـايخ و  لجنـة العمـدإلى  يحيل العمدة أو الشيخأن  لمساعد وزير الداخلية المختصو 

مـــا وقـــع مـــن أيهمـــا أن  ا رأى) مـــن هـــذا القـــانون إذ١٤المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة (
 اإلحالــة بقــرار يتضــمن وصــف التهمــة أو الــتهم المنســوبةتكــون و  أشــد، يســتوجب جــزاءً 

توقــع جــزاء اإلنــذار أو أن  جنــةللو ، ابيانــًا مــوجزًا باألدلــة عليهــو  العمــدة أو الشــيخإلــى 
جنيـه أو بالفصـل مـن  لشـهرية بمـا ال يجـاوز مـائتيا تـهمكافأغرامة تأديبية تخصـم مـن 

  وظيفة."ال
  :اآلتي وقد استهدف تعديل هذه المادة

  رفــع قيمــة الغرامــة التأديبيــة الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة والمقــررة فــي هــذه الحالــة بمــا ال
  .اً ن جنيهعشريو  يجاوز مائة جنيه بدًال من خمسة

  مـا ال يجـاوز إلـى  ذه المـادةكذلك رفع قيمة الغرامـة المقـررة فـي الفقـرة الثالثـة مـن هـو
  ن مائة جنيه.جنيه بدًال م ئتيما

) من هذه المادة كـان قـد تـم تعـديلهما ٣، ٢هاتين الفقرتين (أن إلى  وتجدر اإلشارة
  .١٩٩٤لسنة  ٢٦بموجب القانون رقم 

  
"و يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفـة مـرة أخـرى إذا سـبق 

  ".من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي فصله
حرمــان العمــدة أو الشــيخ المفصــول مــن التشــديد فــي جانــب ســتهدف هــذا التعــديل وقــد ا

هــذه الوظيفــة مــن حرمــان مؤقــت لمــدة خمــس ســنوات ميالديــة مــن  شــغلحــق التقــدم ل
متـى تـم فصـله مـن الخدمـة بنـاًء  ، وذلـكحرمـان مطلـقإلـى  تاريخ صدور قرار الفصـل

ما يستشف معه التشـديد فـي الجـزاء بمـا لـه مـن  أو قرار تأديبي نهائي، وهو لى حكمع
وهـو مـا يهـدف فـي  ،أثر رادع في نفس العمدة أو الشيخ الذي يرتكب ما يوجـب فصـله

  اإللتزام في جانبهما. قيق مزيد منتحإلى  النهاية
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التعــديل  فقــد أجــرى )اإلنتقاليــةو و أخــريًا يف جانــب البــاب الســابع (األحكــام اخلتاميــة -
 اآلتيتني : املعروض إستبداالً لنص املادتني

 : - أ

لشـيخ مكافـأة قـدرها يمـنح او  خمسـون جنيهـًا شـهريا،ً و  "يمنح العمدة مكافأة قدرها سـبعمائة
  شهريًا" خمسمائة جنيه

ن خمســيو  ئــةلعمــدة مــن مارفــع المكافــأة الشــهرية التــي تمــنح لهــذا التعــديل  اســتهدفقــد و 
الشــــهرية كــــذلك رفــــع المكافــــأة و ،  ن جنيهــــًا شــــهرياً خمســــيو  ســــبعمائةإلــــى  جنيهــــًا شــــهرياً 

  .خمسمائة جنيهإلى  سبعين جنيهاً و  الممنوحة للشيخ من خمسة
لسـنة  ٢٦بموجـب القـانون رقـم  مـن قبـل سـتبدالهاهـذه المـادة تـم اأن إلـى  وتجدر اإلشـارة

١٩٩٤. 
  

علـــى بتنظـــيم مباشـــرة الحقـــوق السياســـية  ٢٠١٤لســـنة  ٤٥"تســـري أحكـــام القـــانون رقـــم 
  .المشايخ بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون"و  العمد

بتنظـــيم مباشـــرة الحقـــوق  ٢٠١٤لســـنة  ٤٥ومـــؤدى هـــذا التعـــديل إحـــالل القـــانون رقـــم 
فــي  نــص حيــث ١٩٥٦لســنة  ٧٣محــل القــانون رقــم  عتبــاره القــانون القــائمبا السياســية
  إلغاء هذا القانون األخير.األولى منه على  المادة

 مـادة جديـدة اضـافةتقضـي بفإنها  :من مشروع القانون املعروض املادة الثانيةعن  اأم 
تقضـي هـذه المـادة بأنـه و  ،)٣٢المشار إليه برقم ( ١٩٧٨لسنة  ٥٨نصوص القانون رقم إلى 

ال يجــوز للعمــدة أو تنظــيم اإلدارة المحليــة و  وابمــع عــدم اإلخــالل بأحكــام قــانوني مجلــس النــ
بــل تقــديم المجــالس المحليــة بنطــاق القريــة أو الشــياخة المعــين بهــا ق نتخابــاتالالشــيخ الترشــح 

  .ستقالة مقبولة من تاريخ تقديمهاوتعتبر اال ستقاالتهم من وظائفهما
القرية أو الشياخة  عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس المحلي بنطاق هذا التعديلومؤدى 

تعتبــر و  ســتقاالتهم،قبــل تقــديم ا شــغله لوظيفــة العمــدة أو الشــيخو المعــين بهــا العمــدة أو الشــيخ 
 ستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.اال
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  ) مــــــــــن قــــــــــانون اإلدارة المحليــــــــــة ٧٥مــــــــــع حكــــــــــم المــــــــــادة ( اتســــــــــاقاً ويــــــــــأتي هــــــــــذا الحكــــــــــم 
و المشايخ أو رؤساء الوحـدات المحليـة التي ال تجيز للعمد أو  وتعديالته ١٩٧٩لسنة  ٤٣رقم 

ســاء األجهــزة التنفيذيــة فــي نطــاق هــذه الوحــدات الترشــيح لعضــوية و رؤ أو مــديري المصــالح أ
المجــالس الشــعبية المحليــة للوحــدات المحليــة التــي تــدخل فــي نطــاق اختصــاص وظــائفهم قبــل 

  تقديم اإلستقالة منهم.
بإصـدار قـانون  ٢٠١٤لسـنة  ٤٦قـانون رقـم ) مـن ال٤٥المـادة (حكـم عليـه أيضـًا  أكـدوهو مـا 

وعضــوية مجــالس  تقضــي بحظــر الجمــع بــين عضــوية مجلــس النــواب، حيــث مجلــس النــواب 
 حيـــث تقضـــي بأنـــه ال يجـــوز الجمـــع بـــين عضـــوية مجلـــس النـــواب أو وظـــائف أخـــرى، أخـــرى

عضــوية الحكومــة أو المجــالس المحليــة أو منصــب المحــافظ أو نائــب المحــافظ أو مناصــب و 
ــــات المســــتقلةســــاء ؤ ر  ــــة أو عضــــويتها أو وظــــائف العمــــدو  الهيئ المشــــايخ أو و  األجهــــزة الرقابي

  عضوية اللجان الخاصة بها.
 كانت قـد أُلغيـت مشروع القانون المعروض بموجب المضافة ٣٢المادة أن  والجدير بالذكر

والتــي كانــت  ١٩٩٤لســنة  ٢٦بموجــب القــانون رقــم  ١٩٧٨لســنة  ٥٨مــن القــانون رقــم 
المشـايخ الخاليـة عنـد العمـل بهـذا و  عن فتح باب الترشيح لوظـائف العمـدعالن تقضي باإل

 تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية.القانون خالل ثالثين يومًا من 
 هـي المـادة المعنيـة بالنشـر فـي و  من مشروع القـانون املعـروض و أخريًا املادة الثالثة

 راره من اليوم التالي لتاريخ نشره.سريان العمل بالقانون حال إقبدء و  الجريدة الرسمية
  : رأي اللجنةثالثًا: 
ســتحداث أمــور جديــدة يتطلبهــا اإن اللجنــة إذ تستشــف مــن مشــروع القــانون المعــروض   

وظيفــة ودور العمـــدة ، ســـواًء فــي جانــب تحــديث وتطــوير الواقــع العملــي فــي المجتمــع الحــديث
 الحكـم الـذاتيتحقيـق إلـى  ي النهايـةوهو ما سيؤدي ف ،كل منهمارفع مستوى أداء و  وشيخ البلد

 ترســـيخيضـــمن و  ويخفـــف مـــن العـــبء علـــى كاهـــل الحكومـــة المركزيـــة، ،اإلدارة الفعليـــة للقـــرىو 
تحقيــق التــوازن وعلــى جانــب آخــر  ،وتحقيــق الســيطرة األمنيــة األمــن واألمــان بهــذه القــرى وحفــظ

بـين عنـد التعيـين و  منهمـا خضـع لهـا كـلالقيـود التـي يو  الشروطو  بين فرض مزيد من الجزاءات
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بعـض التعـديالت وهـي أمـور تؤيـدها اللجنـة واسـتدعت تـدخلها إلجـراء  ،ة لهمـاتقرير مزايا جديد
  على مشروع القانون المعروض.

  رابعًا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون املعروض:
الترشـــح عـــن ل ســـنه يـــوم فـــتح بـــاب قـــيأال  " كالتـــالي) ليكـــون ٣/٤تعـــديل نـــص المـــادة (  -١

 ".وثالثين سنة ميالدية خمس
المشــــار إليــــه  ١٩٧٨لســــنة  ٥٨مــــن القــــانون رقــــم  فــــي كــــل )٣/٦تعــــديل نــــص المــــادة ( -٢

 ليكون على النحو التالي :ومشروع القانون المعروض 
" أال تقــل ملكيــة مــن يتقــدم لشــغل وظيفــة العمــدة عــن خمســة أفدنــة بزمــام القريــة أو القــرى 

ازته لهذه األرض حيازة مستقرة سابقة علـى تـاريخ الترشـح وأن تكون حيالمجاورة لهـا، 
  آخر المادة ".إلى  . . بخمس سنوات على األقل

التحايل على هذا الشرط من خالل ما يحدث مـن تنـازل صـوري  موذلك لغلق الطريق أما
  ألحد المرشحين حتى يتوافر في جانبه لحين فوزه بالمنصب.

يكون العمدة أو الشـيخ الئقـًا طبيـًا مـن واقـع أن  " كالتالي) ليكون ٣/٧تعديل نص المادة( - ٣
تقريــر طبــي معتمــد متضــمنًا إجــراء فحــص الكشــف عــن تعــاطي الكحوليــات والمخــدرات 

 ."يون الطبي التابع له محل إقامتهصادر من القومس
وذلك قياسـًا علـى العديـد مـن الوظـائف التـي تتطلـب إجـراء هـذا الفحـص لإلطمئنـان علـى 

  درة الصحية.سالمة العقل و الق
يكـــون المرشـــح قـــد أدى أن  ) نصـــه كـــاآلتي "٣) لـــنص المـــادة (٨بنـــد جديـــد بـــرقم( ضـــافةإ  -٤

 .الخدمة العسكرية أو أعفي منها"
والتـي تجيـز  ) من مشـروع القـانون المعـروض٣تعديل بحذف الفقرة األخيرة من نص المادة (  -٥

ثالــث وحتــى البنــد الســادس لــوزير الداخليــة عــدم التقيــد بأحــد الشــروط الــواردة بــالبنود مــن ال
  باعتبارهاوذلك  ،إذا لم تتوفر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة "
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مشـروع ، ألن إغفال أي منها سوف يفرغ شروطًا واجبة والزمة وال يجوز التغاضي عنها 
لتحايــل علــى وقطعــًا للطريــق أمــام االســتثناءات واســدًا للــذرائع  وكــذلك ،القــانون مــن مضــمونه

 صة فيما يتعلق بشغل وظيفة العمدة.طلبة لشغل هذه الوظيفة خاالشروط المت
المشــار إليــه ليكــون علــى  ١٩٧٨لســنة  ٥٨) مــن القــانون رقــم ١٣تعــديل نــص المــادة (  -٦

 : التاليالنحو 
" مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميالدية من تاريخ تعيينه فيها، ويجـوز 

إلـى  ضـافةً إافر الشروط المطلوبة للوظيفة كافة لمدة أو لمدد أخرى شريطة تو تجديدها 
  إلنقضاء هذه المدة دون تجديد." التالي، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم تقييم األداء

وفقـًا لمـا  ليـه رأيهـاجرتـه اللجنـة بنـاًء علـى مـا انتهـى إهذا التعديل قـد أأن  والجدير بالذكر
الـذي تقـدم بـه  االقتـراح بقـانون عتباراالوأخذًا في  أسفرت عنه مناقشات السادة األعضاء

/ عثمـان المنتصـر عبـد الـرحمن وآخـرون فـي هـذا الشـأن أثنـاء مرحلـة إعـداد السيد النائب
كمشـروع قـانون  )١٩/٧/٢٠١٦(اللجنـة فـي تـاريخ الحـق إلى  التقرير ، والذي تم إحالته

 ةالالئحـــ ) مـــن١٥٨مـــرتبط بمشـــروع القـــانون المقـــدم مـــن الحكومـــة إعمـــاًال لحكـــم المـــادة (
) لالئحـة ١٨٤اللجنة لم تتناوله بالمناقشة إعمـاًال لحكـم المـادة (أن  الداخلية للمجلس، إال

الداخليــــة للمجلــــس ، ال ســــيما وأن التعــــديل الــــذي أجرتــــه اللجنــــة جــــاء مســــتغرقًا للتعــــديل 
وهو األمر الذي تم بشأنه رفع مـذكرة المقترح بمشروع القانون المقدم من السادة النواب، 

  يد الدكتور رئيس المجلس .للس
  الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. ترجول، المجلس الموقرإلى  واللجنة إذ تقدم تقريرها

  (                  ) التوقيع
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

  1978لسنة  58قانون رقم 
 في شأن العمد والمشايخ 

 

 ــــــــــــــــــــــ
 

 بمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 58قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 العمد والمشايخفى شأن  1978ةلسن

 ــــــــــــــــــــــ
 

 

 رئيس الجمهورية

 بعد االطالع على الدستور، 

فاى أا     1978لساو   58وعلى القانوو  قما  
 ،العمد والمأنيخ

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
في شأن العمد  1978لسنة  58رقم 

 والمشايخ

 ــــــــــــــــــــــ
 ب،سم الشعبا

 رئيس الجمهورية
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

وعلااااى ماااانوو  وراااان  اةداقص الم لياااا  ال ااااندق  
 ،1979لسو   43بنلقنوو  قم  

 وعلى منوو  مبنأاقص ال قاوا السينساي  ال اندق
 ،2014لسو   45بنلقنوو  قم  

وعلااى مااانوو  مللااا  الواااوال ال اااندق بنلقااانوو  
 ،2014لسو   46قم  

 وبعد موافق  ملل  الوزقاء ،

 .ملل  الدول   اقتآهوبونء على من 
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 قرر 
نصــــق، يقــــدم  لــــى  اآلتــــيمشــــروع القــــانون  

 : مجلس النواب
 ( المادة األولى )

، 2/3،3بو اااااااود الماااااااواد  قمااااااان     ساااااااتبد ت
، 3و 23/2، 22، 19، 18، 17، 13، 7/3

 58( ماااااااا  القاااااااانوو  قماااااااا  30، 29/1، 25/2
فاااااااااى أااااااااا   العماااااااااد والمأااااااااانيخ  1978لساااااااااو  

 الو ود اآلتي :

 قرر 
 واب القـــــــانون اآلتـــــــي نصـــــــق مجلـــــــس النـــــــ

 : وقد أصدرناه

 ( المادة األولى )

 

 )كمـــــا هـــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 : (2/3) المادة 

ويكو  لك      أيخ موهن، كمن يكو  لهن 
سكنوهن المقيدي  منئم  تقيد بهن سووين  سمنء 

 .بلدو  اوتخنل الققي 

 

 

 : (2/3) المادة 

 ويكو  لك      أيخ موهن، كمن يكو  لهن
طبقًن منئم  تقيد بهن سوويًن  سمنء سكنوهن 

لقنعدص بينونت القم  القومي لدى م ل   
 األ وا  المدوي .

 

 : (2/3) المادة 

 

 )كــمــــا هــــــــــي(
 

 

 ( :3المادة )

  تاااااااوافقيلااااااال فااااااايم  يعاااااااي  عمااااااادص  و أااااااايخن 

 : الأاااااااااااااااااااااقوط اآلتيااااااااااااااااااااا 

 ( :3المادة )

 أاااااايخ تااااااوفقيعااااااي  عماااااادص  و  فااااااي ماااااا يلاااااال 

 الأقوط اآلتي  :

 ( : 3المادة )

الأاقوط  فقاتو  نً أيخيعي  عمدص  و  م فييلل 

 اآلتي  :
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

    يكو  م قين ومقيدًا بلاداو  اوتخنبانت -1

 .الققي 

   يكو   س  السمع ، وغيق م قو  ما   2-
مبنأااقص  قومااس السينسااي   و مومااوه  قااس فيهاان. 
ذا كااااان  ماااااد سااااابا ف ااااالس ت ديبيااااان، يلااااال     وا 

يكااااو  مااااد مناااات خماااا  سااااووات علااااى تاااانقيخ 
 .اعتمند مقاق الف  

  

 

    يكو  م قيًن. -1
 
 

   يكو   س  السمع ، وغيق م قو   -2
م  مبنأقص  قومس السينسي   و موموه 

و ال يكو  مد سبا ف لس ب ك   قس فيهن، 
 ي وهنئي. و مقاق ت ديب

 

   يكو  مقيمًن إمنم  فعلي  بدائقص الققي   -3
 المقأح لهن.

 

 )كــمــــا هــــــــــي( 

 

 
 

 )كــمــــا هــــــــــي(

 

 

 )كــمــــا هــــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

  .ق  سوس ع  ثالثي  سو  ميالدي ت ال  -3 

 

 .   يليد الققاءص والكتنب   -4 

 

 

  مااااا  يتقاااااد  لأااااا   وريفااااا  قااااا  ملكيااااات ال  -5
العمدص ع  خمسا   فدوا  بزمان  الققيا   و القاقى 
الملاانوقص لهاان  و    يكااو  لااس دخاا  ثنباات مثاا  
المقتبانت والمعنأانت والعقانقات المملوكا  لاس ال 

 ال تق  سوس يو  فتح بنل التقأح ع   -4
 ميالدي . ثالثي  سو 

 

   يكااااااو  العماااااادص  ن اااااااًل علااااااى م  اااااا   -5
دقاسااااااي متوسااااااط علااااااى األماااااا ، وبنلوسااااااب  

 للأيخ    يليد الققاءص والكتنب .
 
 ال تق  ملكي  م  يتقد  لأ   وريف   -6

دص ع  خمس   فدو  بزمن  الققي   و الققى العم
الملنوقص لهن  و    يكو  لس دخ  ثنبت مث  
المقتبنت، والمعنأنت، والعقنقات المملوك  لس 

قااا  ساااوس ياااو  فاااتح بااانل التقأاااح عااا  ت ال   -4
 سو  ميالدي . خم  وثالثي 

 

 )كــمــــا هــــــــــي(

 

 

 ال تقااااا  ملكيااااا  مااااا  يتقاااااد  لأااااا   وريفااااا   6-
العمدص ع  خمسا   فدوا  بزمان  الققيا   و القاقى 

و   تكاااو   ينزتاااس لهاااذه األق  الملااانوقص لهااان، 
 بخما    على تنقيخ التقأاح ينزص مستققص سنبق
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

لويااااس أااااهقين ماااا  ملمااااو   ثالثمنئاااا  عاااا يقاااا  
  وعي  الدخ .

  

 
وبنلوسااااب  إلااااى ماااا  يتقااااد  لأاااا   وريفاااا  الأاااايخ، 

 ااانئزا ألق  زقاعيااا  ملكااان  و فيأاااتقط    يكاااو  
إيلاانقًا  ياان كنواات مساان تهن بزماان  الققياا   و القااقى 
الملاانوقص لهاان،  و    يكااو  لااس دخاا  ثنباات ال يقاا  

 ،م  ملمو   وعي  الدخ  ع  منئ  لويس أهقين

 

لويس أهقيًن م    له وخمسمنئ يق  ع  ال 
 ملمو   وعي  الدخ  .

 

 
وبنلوسااااب  إلااااى ماااا  يتقااااد  لأاااا   وريفاااا  الأاااايخ، 

ملكاااًن او فيأاااتقط    يكاااو   ااانئزًا ألق  زقاعيااا  
إيلاانقًا  ياان كنواات مساان تهن بزماان  الققياا   و القااقى 
الملاانوقص لهاان،  و    يكااو  لااس دخاا  ثنباات ال يقاا  

أاااهقين مااا  ملماااو   وعيااا   خمسااامنئ  لويهااانعااا  
 الدخ .

،  و    يكو  لس دخا  ثنبات سووات على األم 
مثااااااااااا  المقتبااااااااااانت، والمعنأااااااااااانت، والعقااااااااااانقات 
المملوكاا  لااس ال يقاا  عاا   لااه وخمساامنئ  لويااس 

 أهقيًن م  ملمو   وعي  الدخ  .

 

 

 )كــمــــا هــــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 
 

 

 

 

ويلااااااوز لااااااوزيق الداخلياااااا  عااااااد  التقيااااااد بنلأااااااقوط 
المو ود عليهن فى  ذا البواد إذا لا  تتاوافق  اذه 

فاااى لمياااق المتقااادمي  لأااا   الوريفااا   و الأاااقوط 
 .فى المونطا غيق الزقاعي 

 

 

   يكااو  العماادص  و الأاايخ الئقااًن طبيااًن ماا    -7
واماااااااق تققياااااااق طباااااااي معتماااااااد  اااااااندق مااااااا  

 القومسيو  الطبي التنبق لس م   إمنمتس.
 

 

ب  ااااااد  ويلااااااوز لااااااوزيق الداخلياااااا  عااااااد  التقيااااااد 
الأااقوط الااواقدص باانلبوود ماا  الثنلاان و تااى البوااد 
الساااند  إذا لااا  تتاااوفق فاااي  ي مااا  المتقاااادمي  

 لأ   الوريف  .

 

   يكو  العمدص  و الأايخ الئقاًن طبياًن ما   7 -
متناموًن إلاقاء ف اد معتماد  وامق تققياق طباي

 الكأاااااه عااااا  تعااااانطي الك وليااااانت والمخااااادقات
 ااندق ماا  القومساايو  الطبااي التاانبق لااس م اا  

 إمنمتس .

 

 ت (ــــذفـــ) ح
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 ) مستحدثة (  
   يكاااااااااااو  المقأاااااااااااح ماااااااااااد  دى الخدمااااااااااا   -8

 العسكقي   و  عفي موهن.

 ( :7/3مادة )

مقاق للوا  العماد والمأانيخ علاى للوا   ويعق 
 لألمااااااا وزيااااااق الداخليااااااا    و سااااااانعد مبقئنساااااا  

العاااااااد  والتوميااااااا   لاااااااوزاقتيوعناااااااوي  ممثلاااااااي  
 الم لي ، يختنق كال موهمن الوزيق المختد .

 

 ( :7/3مادة )

مااقاق التقأاايح إلااى الللواا  العلياان المعوياا   قفااقوي
بنختياانق العمااد، بقئنساا  مساانعد وزيااق الداخلياا  

 لألم  وعنوي  ك  م  :
 وزيق العد .ممث  ع  وزاقص العد  يختنقه  .1
ممثاااااا  عاااااا   لهاااااازص التومياااااا  يختاااااانقه وزيااااااق  .2

 التومي  الم لي .

 ( :7/3مادة )

 

 )كـــمـــا هــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

لواء / مسنعد وزيق الداخلي  لقطان  الأائو   .3
 اةداقي   وم  يمثلس .

لواء / مسنعد وزيق الداخلي  لقطان  الأائو   .4
 القنوووي   وم  يمثلس .

 لواء/ مديق اةداقص العنم  للأئو  اةداقي . .5
الااااااوطوي لااااااواء/ ممثاااااا  عاااااا  مطاااااان  األماااااا   .6

  بدقل  مديق عن (.
لااااواء / ممثاااا  عاااا  مطاااان  م اااال   األماااا   .7

 العن    بدقل  مديق عن  (.
مديق أائو  العماد والمأانيخ بانةداقص العنما   .8

 للأئو  اةداقي    مقققًا (.
ممثاااااااااا  عاااااااااا  وزاقص الاااااااااادفن    المخاااااااااانبقات  .9

 ال قبي (.

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــي()كـــمـــا ه
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 (: 13مادة ) 

مااااادص أااااا   وريفااااا  العمااااادص  و الأااااايخ خماااااا  
سااووات ميالدياا  ماا  تاانقيخ تعييوااس فيهاان ويلااوز 

، وتعتبااق الوريفاا  تلديااد ن لماادص  و لماادد  خااقى
الوقننء  ذه المادص دو  التنلي خنلي  م  اليو  

 .تلديد

 (: 13مادة ) 

مدص أ   وريف  العمدص  و الأيخ خم  
تنقيخ تعييوس فيهن، ويلوز  سووات ميالدي  م 

بمن ال يلنوز  قبق مدد، أقيط  توفق تلديد ن 
، وتعتبق الأقوط المطلوب  للوريف  كنف 

الوريف  خنلي  م  اليو  التنلي الوقننء  ذه 
 المدص دو  تلديد .

 

 

 

 ( :   13مادة ) 

مدص أ   وريف  العمدص  و الأيخ خم  
سووات ميالدي  م  تنقيخ تعييوس فيهن، ويلوز 

لمدص  و لمدد  خقى أقيط  توافق تلديد ن 
إلى  ننف ً إالأقوط المطلوب  للوريف  كنف  

، وتعتبق الوريف  خنلي  م  اليو  تقيي  األداء
 .التنلي الوقننء  ذه المدص دو  تلديد
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 (:17مادة ) 

يااا  ومأااانيخهن مسااائولو  عااا   منيااا  عمااادص القق 
 ماا  الققياا  بموااق اللااقائ  وناابط ماان يقااق موهاان 
لااااااااقاء الم اااااااانل نت والعماااااااا  علااااااااى فاااااااا   وا 
المونزعانت والتوفيااا باي  المتخن اامي  وكا  ماان 

 فيم  أ وس ال فنر على األم  العن . وعليه  
دائااااقص عملهاااا  مقاعاااانص   كاااان  القااااواوي  واللااااوائح 

  ماااا  لهاااانت تبلااااي إلاااايه التااااياألوامااااق  واتباااان 
 .اةداقص

 

 

 (:17مادة ) 

عمااادص الققيااا  ومأااانيخهن مسااائولو  عااا   منيااا  
 ماا  الققياا  بموااق اللااقائ  وناابط ماان يقااق موهاان 
لااااااااقاء الم اااااااانل نت والعماااااااا  علااااااااى فاااااااا   وا 
المونزعانت والتوفيااا بااي  المتخن امي  وكاا  ماان 

 م  أ وس ال فنر على األم  العن  .

 وي خاااذ ق يهااا  فاااي اختيااانق الخفاااقاء اللااادد  ااان 
 تعييوه  وكذا في اختينق أيخ الخفق.

قاعانص   كان  القاواوي  وعليه  فاي دائاقص عملها  م
 تباااان  األوامااااق التااااي تبلااااي إلاااايه  ماااا واللااااوائح وا

 لهنت اةداقص .

 (:17مادة ) 

 

 

 

 ي(ــــــــهـــا مـــ)ك
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 :( 18) مادة

يلاال علااى كااا  ماا  العمااادص  و الأاايخ    يقاااي  
ذا كنوااالققياا   فااي ت الققياا  مكوواا  المعااي  بهاان وا 

ماا  عاادص عاازل  و كفااوق  و ولااو   ماان  العماادص 
العزباااا   و الكفااااق  و الولااااق المعتبااااق مقااااقا  فااااي

ماااان لااا  يقااااقق ماااديق األماااا  غياااق ذلاااا    للعمديااا
 .مقاعنص لسهول  الموا الت و نلح األم 

 (: 18مادة ) 

يلاال علاااى كاا  مااا  العماادص  و الأااايخ    يقاااي  
عماااادص علااااى    يقااااو  الفااااي الققياااا  المعااااي  بهاااان 

بتخ اايد مقااق إداقي دائاا  يماانق  ماا  خاللااس 
 مهن  وريفتس .

 (:  18مادة ) 

 

 )كـــمـــا هــــــــي(

 ( : 19) مادة

إذا  اااااان  مااااااانوق م مااااااات دو  ميااااااان  العمااااااادص  و 
مأانيخ    اد، وادل ماديق األما  بوريفتاسالأيخ 

 .الققي  ليقو  ب عمنلس م متن

 (: 19مادة ) 

دص  و الأيخ إذا  ن  منوق م مت دو  مين  العم
مأانيخ الققيا    كباق بوريفتس، ودل مديق األما 

 يقو  ب عمنلس م متًن.ل سونً 

 (: 19مادة ) 
 

 )كـــمـــا هــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 (: 22مادة ) 

إذا تااا  تعيااااي   ى مااا  العاااانملي  بنلدولااا  عماااادص 
في اااا لاااس اال تفااانر بوريفتاااس طاااوا  مااادص  مقيااا 

أاااا لس لوريفاااا  العماااادص، ويعتبااااق متفقغاااان لعملااااس 
ص ومتمتعاااااااان بلميااااااااق ممياااااااازات وريفتااااااااس كعمااااااااد

األ ااالي ، ويتقنناااى مقتبهااان والبااادالت المقاااققص 
 .األ لي  سلهن م  له  عمل

 (: 22مادة ) 

بنلدولا   المادويي إذا ت  تعياي   ي ما  العانملي  
  و القطاااااان  العاااااان   و مطاااااان  األعماااااان  العاااااان ،

مقي  في ا لس اال تفنر بوريفتاس  أيخ  وعمدص 
، ويعتبق متفقغًن لعملاس طوا  مدص أ لس الوريف 

، متمتعن بلميق مميازات وريفتاس  و أيخكعمدص 
األ لي  ويتقننى مقتبهن والبدالت المقاققص لهان 

 م  له  عملس األ لي  .

 (: 22مادة ) 

 

 )كـــمـــا هــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 (:3و23/2مادة ) 
ذا م ق العمدص  و الأيخ  و   م  فاى القيان   وا 

مااااان نتهن  و اقتكااااال بوالبااااانت وريفتاااااس ومقتناااااي
، فلمااديق األماا  بعااد ساامن   موالااس يخاا  بنعتباانقه

   يومااق عليااس لاازاء اةوااذاق  و غقاماا  ت ديبياا  
تخ ااااا  مااااا  مكنف تاااااس الأاااااهقي  بمااااان ال يلااااانوز 

 .  خمس  وعأقي  لويهن

لمسااااانعد وزياااااق الداخليااااا  المخاااااتد    ي يااااا  
العماااادص  و الأاااايخ إلااااى للواااا  العمااااد والمأاااانيخ 

( مااا   اااذا 14ندص  المو اااود عليهااان فاااى المااا
القنوو  إذا ق ى    من وماق ما   يهمان يساتولل 

 (:3و23/2مادة ) 
ذا م ق العمدص  و الأيخ  و   م  في القين   وا 
بوالبنت وريفتس ومقتنينتهن  و اقتكل من 

األم  بعد  ، فلمديقبنلأقه  و االعتبنقيخ  
 سمن   موالس    يومق عليس لزاء اةوذاق
 و غقام  ت ديبي  تخ   م  مكنف تس الأهقي  

 . منئ  لويسوز يلنبمن ال 

ولمساااانعد وزيااااق الداخلياااا  المخااااتد    ي ياااا  
العماااادص  و الأاااايخ إلااااى للواااا  العمااااد والمأاااانيخ 

( ماا   ااذا  14دص   المو ااود عليهاان فااي الماان
   من وماق ما   يهمان يساتولل  القنوو  إذا ق ى

 (:3و23/2مادة ) 

 

 

 )كـــمـــا هــــــــي(

 

 
 

 )كـــمـــا هــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

لااااازاء  أااااااد، وتكااااااو  اة نلاااااا  بقااااااقاق يتناااااام  
و اااه التهمااا   و الاااته  الموساااوب  إلاااى العمااادص 
 و الأاايخ وبينوااان ماااولزا بنألدلااا  عليهااان، ولللوااا  
   تومق لزاء اةوذاق  و غقام  ت ديبيا  تخ ا  

  لويااس ماا  مكنف تااس الأااهقي  بماان ال يلاانوز منئاا
 . و بنلف   م  الوريف 

لاااااازاء  أااااااد، وتكااااااو  اة نلاااااا  بقااااااقاق يتناااااام  
و اااه التهمااا   و الاااته  الموساااوب  إلاااى العمااادص 

وبينواااًن ماااولزا بنألدلااا  عليهااان، ولللوااا    و الأااايخ
   تومق لزاء اةوذاق  و غقام  ت ديبيا  تخ ا  
م  مكنف تس الأهقي  بمن ال يلانوز مانئتي لوياس 

  و بنلف   م  الوريف  .

 

 
 

 

 (:2/ 25مادة ) 
المف او  ما   اا التقاد  وي ق  العمدص  و الأايخ 

وريف  العمادص  و الأايخ مادص خما  ساووات لأ   
 .ميالدي  م  تنقيخ  دوق مقاق الف  

 (:2/ 25مادة ) 
وي ق  العمدص  و الأايخ المف او  ما   اا التقاد  

الوريفاااا  مااااقص  خااااقى إذا ساااابا ف اااالس ماااا  لأاااا   
 الخدم  ب ك   و مقاق ت ديبي وهنئي.

 (:2/ 25مادة ) 
 

 ــــــي()كـــمـــا هــ
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 (: 29/1مادة ) 

 منئ  وخمسو  لويهانمدق ن يموح العمدص مكنف ص 
 خمسااااا أاااااهقين، ويماااااوح الأااااايخ مكنفااااا ص مااااادق ن 

أااااهقين وذلاااا  مقنباااا  الوفقاااانت  وساااابعو  لويهاااان
 .وريف  ك  موهمن تطلبهن التي

 (: 29/1مادة ) 

 سااابعمنئ  وخمساااو يماااوح العمااادص مكنفااا ص مااادق ن 
نفااااا ص ماااااادق ن أااااااهقيًن، ويماااااوح الأاااااايخ مك لويهااااانً 

 أهقيًن . لويهنً  خمسمنئ 

 (: 29/1مادة ) 

 

 )كـــمـــا هــــــــي(
 

 

 

 (: 30مادة ) 

 1956لسااااااو  73القاااااانوو  قماااااا تسااااااقى   كاااااان  
بتورااااااااي  مبنأااااااااقص ال قااااااااوا السينسااااااااي  بماااااااان ال 

 .يتعنق  مق   كن   ذا القنوو 

 (: 30مادة ) 

 2014لساااااو   45القاااانوو  قماااا  تسااااقي   كاااان  
علاااى العماااد  قاااوا السينساااي  بتوراااي  مبنأاااقص ال

بمااااان ال يتعااااانق  ماااااق   كااااان   اااااذا   والمأااااانيخ
 القنوو .

 (: 30مادة ) 

 

 )كـــمـــا هــــــــي(
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 )المادة الثانية ( 

 لى القانون  32تضاف مادة جديدة برقم 
المشار  ليق نصها  1978لسنة  58رقم 

 اآلتي :

" مق عد  اةخال  ب  كن  منوووي ملل  
اةداقص الم لي  ال يلوز للعمدص الووال وتوري  

 و الأيخ التقأح الوتخنبنت الملنل  الم لي  
بوطنا الققي   و الأينخ  المعي  بهن مب  تقدي  

ستقنل  استقنالته  م  ورنئفه  وتعتبق اال
 مقبول  م  تنقيخ تقديمهن"

 )المادة الثانية (

 )كـــمـــا هــــــــي(

 

 (:32مادة )

 

 ي()كـــمـــا هــــــــ
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 ليه رأي اللجنةإ انتهىمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من احلكومة مـائـقـون الـانـقـي الـص فـنـال

 )المادة الثالثة( 

يوأق  ذا القنوو  في اللقيدص القسمي ، ويعم  
 بس اعتبنقًا م  اليو  التنلي لتنقيخ وأقه .

 ةـوريـهـمـجـس الـيـرئ
11/5/2016 

 عبد الفتاح السيسي

 )المادة الثالثة(

يوأق  ذا القنوو  في اللقيدص القسمي  ويعم  
 بس م  اليو  التنلي لتنقيخ وأقه.

ذا القنوو  بخنت  الدول  ويوفذ كقنوو  يب    
 .م  مواويوهن
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