
املوظف  على  فر�سها  يجوز  التي  العقوبات   -8- املادة 
هي :

اواًل )لفت نظر( ويكون باإ�شعار املوظف حتريريا باملخالفة التي ارتكبها 
تاأخري  العقوبة  هذه  على  ويرتتب  الوظيفي,  �شلوكه  لتح�شني  وتوجيهه 

الرتفيع او الزيادة مدة ثالثة ا�شهر. 
ارتكبها  التي  باملخالفة  حتريرياً  املوظف  باإ�شعار  ويكون  ثانيًا)االنذار( 
هذه  على  ويرتتب  م�شتقبال  وظيفته  بواجبات  االخالل  من  وحتذيره 

العقوبة تاأخري الرتفيع او الزيادة مدة �شتة ا�شهر 0
اليومي من راتب املوظف  الق�شط  ثالثًا) قطع الراتب( ويكون بح�شم 
اأيام باأمر حتريري تذكر فيه املخالفة التي ارتكبها  ملدة ال تتجاوز ع�شرة 
او  الرتفيع  تاخري  عليها  0ويرتتب  العقوبة  فر�ض  وا�شتوجبت  املوظف 

الزيادة وفقا ملا ياأتي :
اأ-خم�شة اأ�شهر يف حالة قطع الراتب ملدة التتجاوز خم�شة ايام 0

مدة  جتاوز  حالة  يف  الراتب  قطع  ايام  من  يوم  كل  عن  واحد  �شهر  ب- 
العقوبة خم�شة ايام 0

رابعًا )التوبيخ( ويكون با�شعار املوظف حتريريا باملخالفة التي ارتكبها 
اإجتناب  وجوب  اليه  ويطلب  مر�ض  غري  �شلوكه  جعلت  التي  واال�شباب 
تاأخري  العقوبة  هذه  على  ويرتتب  الوظيفي  �شلوكها  وحت�شني  املخالفة 

الرتفيع او الزيادة مدة �شنة واحدة 0
خام�سًا )انقا�ش الراتب( ويكون بقطع مبلغ من راتب املوظف بن�شبة 
تزيد  ا�شهر وال  �شتة  ملدة التقل عن  ال�شهري  راتبه  تتجاوز )10/( من  ال 
على �شنتني ويتم ذلك  بامر حتريري ي�شعر املوظف بالفعل الذي ارتكبه 

ويرتتب على هذه العقوبة تاخري الرتفيع او الزيادة مدة �شنتني 0 
املوظف  فيه  ي�شعر  حتريري  باأمر  ويكون  الدرجة(  �ساد�سًا)تنزيل 

بالفعل الذي ارتكبه ويرتتب على هذه العقوبة : 
اأ-بالن�شبة للموظف اخلا�شع لقوانني اوانظمة او قواعد او تعليمات خدمة 
احلد  اىل  املوظف  راتب  تنزيل   , والرتفيع  املالية  الدرجات  بنظام  تاأخذ 
نالها  التي  العالوات  مبا�شرة مع منحه  درجته  دون  التي  للدرجة  االدنى 
يف الدرجة املنزل منها ) بقيا�ض العالوة املقررة يف الدرجة املنزل اليها ( 
ويعاد اىل الراتب الذي كان يتقا�شاه قبل تنزيل درجته بعد ق�شائه ثالث 
�شنوات من تاريخ فر�ض العقوبة مع تدوير املدة املق�شية يف راتبه االخري 

قبل فر�ض العقوبة 0
تعليمات  او  قواعد  او  انظمة  او  لقوانني  اخلا�شع  للموظف  بالن�شبة  ب- 
خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل �شنتني , تخفي�ض زيادتني من راتب املوظف 
ويعاد اىل الراتب الذي كان يتقا�شاه قبل تنزيل درجته بعد ق�شائه ثالث 
�شنوات من تاريخ فر�ض العقوبة مع تدوير املدة املق�شية يف راتبه االخري 

قبل فر�ض العقوبة 0
ج- بالن�شبة للموظف اخلا�شع لقوانني اوانظمة او قواعد او تعليمات خدمة 
راتب  من  �شنوية  زيادات  ثالث  تخفي�ض   , ال�شنوية  الزيادة  بنظام  تاخذ 

املوظف مع تدوير املدة املق�شية يف راتبه االخري قبل فر�ض العقوبة. 
بقرار  حتدد  مدة  الوظيفة  عن  املوظف  بتنحية  ويكون  �سابعًا)الف�سل( 
الف�شل يت�شمن اال�شباب التي ا�شتوجبت فر�ض العقوبة عليه على النحو 

االآتي :
املوظف  عوقب  اذا  �شنوات  ثالث  على  تزيد  وال  �شنة  عن  تقل  ال  مدة  اأ- 
الثالثة  املادة  وارتكب يف  ملرتني  باحداها  او  التالية  العقوبات  باثنتني من 
ي�شوجب  فعال  االوىل  العقوبة  فر�ض  تاريخ  من  �شنوات  خم�ض  خالل 

معاقبته باإحداها 0
1- التوبيخ 0
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2- انقا�ض الراتب 0
3- تنزيل الدرجة 0

ب - مدة بقائه يف ال�شجن اذا حكم عليه باحلب�ض او ال�شجن عن جرمية 
غري خملة بال�شرف وذلك اعتبارا من تاريخ �شدور احلكم عليه , وتعترب 
الرواتب  ان�شاف  منه  والت�شرتد  الف�شل  مدة  �شمن  من  موقوفيته  مدة 

امل�شروفة له خالل مدة �شحب اليد0
ثامنا)العزل( ويكون بتنحية املوظف من الوظيفة نهائيا وال جتوز اعادة 
توظيفه يف دوائر الدولة والقطاع العام , وذلك بقرار م�شبب من الوزير يف 

احدى احلاالت االتية : 
م�شرا  الدولة  خدمة  يف  بقاءه  يجعل  خطريا  فعال  ارتكابه  ثبت  اأ-اذا 

بامل�شلحة العامة 0 
ب�شفته  ارتكبها  او  وظيفته  عن  نا�شئة  جناية  عن  عليه  حكم  اذا  ب- 

الر�شمية 
ج-اذا عوقب بالف�شل ثم اعيد توظيفه فاأرتكب فعال ي�شتوجب الف�شل مرة 

اخرى 0 
املادة -9)اواًل (:

العقوبات  على  ترتتب  التي  الزيادة  او  الرتفيع  يف  التاأخري  مدة  ت�شري 
ا�شتحقاق  تاريخ  من  اعتباراً  القانون  هذا  من   )8( املادة  يف  ذكرها  الوارد 

املوظف الرتفيع او الزيادة.
ثانيًا : اذا عوقب املوظف باكرث من عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظيفية 
الواحدة تطبق بحقه العقوية اال�شد فيما يتعلق بتاأخري الرتفيع وفق ما 

هو مقرر يف الفقرة ال�شابقة 0
املادة-10 )اواًل(:

 على الوزير او رئي�ض الدائرة تاأليف جلنة حتقيقية من رئي�ض وع�شوين 
من ذوي اخلربة على ان يكون احدهم حا�شال على �شهادة جامعية اولية 

يف القانون 0
ثانيًا : تتوىل اللجنة التحقيق حتريريا مع املوظف املخالف املحال عليها 
ولها يف �شبيل اداء مهمتها �شماع وتدوين اقوال املوظف وال�شهود واالطالع 
على جميع امل�شتندات والبيانات التي ترى �شرورة االطالع عليها , وحترر 
مع  اقوال  من  وما�شمعته  اجراءات  من  اتخذته  ما  فيه  تثبت  حم�شرا 
بفر�ض  او  التحقيق  وغلق  املوظف  م�شاءلة  بعدم  اما   , امل�شببة  تو�شياتها 

احدى العقوبات املن�شو�ض عليها يف هذا القانون 0  
اذا رات اللجنة ان فعل املوظف املحال عليها ي�شكل جرمية ن�شاأت  ثالثًا: 
باحالته  تو�شي  عليهاان  الر�شمية فيجب  ب�شفته  ارتكبها  او  عن وظيفته 

اىل املحاكم املخت�شة 0 
رابعًا:ا�شتثناء من احكام الفقرتني )اوال وثانيا ( من هذه املادة للوزير او 
اأيا من  ا�شتجواب املوظف املخالف ان يفر�ض مبا�شرة  الدائرة بعد  رئي�ض 
املادة )8(  العقوبات املن�شو�ض عليها يف الفقرات )اوال وثانيا وثالثا( من 

من هذا القانون 0
هذا  من   )10( املادة  احكام  مراعاة  املادة-11-مع 

القانون : 
اواًل: للوزير فر�ض اي من العقوبات املن�شو�ض عليها يف املادة )8( من هذا 

القانون على املوظف املخالف الحكامه .
ثانيًا - لرئي�ض الدائرة او املوظف املخول فر�ض اي من العقوبات التالية 

على املوظف املخالف الأحكام هذا القانون.

اأ -لفت النظر.
ب -االنذار.

ج- قطع الراتب ملدة ال تتجاوز خم�شة ايام.
د- التوبيخ.

ثالثًا:ملغاة)4(0
رابعًا:ملغاة)5(0

)4و5(الغي ن�ض الفقرتان )رابعاً وخام�شاً(من املادة )11( مبوجب قانون 
التعديل االول رقم 5 ل�شنة 2008.

الفقرة  املن�شو�ض عليها يف  العقوبات  باحدى  املعاقب  للموظف  خام�سًا: 
العقوبة لدى جمل�ض  املادة االعرتا�ض على قرار فر�ض  )رابعا( من هذا 
االن�شباط العام خالل ثالثني يوما من تاريخ تبلغه بقرار فر�ض العقوبة 

املادة-12)اواًل(:
 مع مراعاة احكام املادة )10( من هذا القانون ,للوزير فر�ض عقوبة لفت 
النظر او االنذار او قطع الراتب على املوظف الذي ي�شغل وظيفة مدير عام 

فما فوق عند اتيانه عمال يخالف احكام هذا القانون 0 
باحكام  امل�شمول  املوظف  ان  التحقيق  خالل  من  للوزير  ظهر  اذا  ثانيًا: 
الفقرة )اوال( من هذه املادة قد ارتكب فعال ي�شتدعي عقوبة ا�شد مما هو 
خمول به , فعليه ان يعر�ض االمر على جمل�ض الوزراء مت�شمنا االقرتاح 

بفر�ض العقوبات املن�شو�ض عليها يف هذا القانون 0 
التي  العقوبات  يف  الطعن  املادة  هذه  باحكام  امل�شمول  للموظف  ثالثًا: 
تفر�ض عليه مبوجب البندين )اوال( و)ثانيا( من هذه املادة , وفقا الحكام 

املادة )15( من هذا القانون )6(0
املادة-13)اواًل(:

 للوزير ان يلغي اأيا من العقوبات املفرو�شة على املوظف املن�شو�ض عليها 
يف الفقرات )اوال(و)ثانيا( و)ثالثا( و)رابعا( من املادة )8(من هذا القانون 

عند توفر ال�شروط االتية : 
اأ-م�شى �شنة واحدة على فر�ض العقوبة 0

ب-قيامه باعماله ب�شورة متميزة عن اقرانه 0
ج-عدم معاقبته باأية عقوبة خالل املدة املن�شو�ض عليها يف البند )اأ( من 

هذه الفقرة .  
ثانيًا:يرتتب على قرار اإلغاء العقوبة ازالة اآثارها ان مل تكن قد ا�شتنفدت 

ذلك )7(0 
املادة-14)اوال(:

لرئي�ض اجلمهورية او من يخوله فر�ض ايا من العقوبات املن�شو�ض عليها 
يف هذا القانون على املوظفني التابعني له. 

ثانيًا: لرئي�ض جمل�ض الوزراء او الوزير او رئي�ض الدائرة الغري مرتبطة 
بوزارة فر�ض احدى العقوبات التالية على املوظف التابع لوزارته او دائرته 

وامل�شمول باحكام هذا القانون 0
  اأ( اإنقا�ض الراتب 0
ب( تنزيل الدرجة0 

ج( الف�شل 0
د( العزل0

ثالثًا :للموظف مبوجب الفقرات )اوال( و)ثانيا( من هذه املادة الطعن يف 
قرار فر�ض العقوبة وفقاً الحكام املادة )15( من هذا القانون )8(0  
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