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 ىيئة ميناء دمياط 
  روعػػػػػػػػػمش

 ميثاؽ الشرؼ الوظيفي
 البلئحة التأديبيةتعديؿ و  

 2:97لسنة  233الصادرة بالقرار االداري رقـ لمعامميف بييئة ميناء دمياط 
  والئحتو التنفيذية  ـ3127( لسنة 92رقـ )حكاـ قانوف الخدمة المدنية أعمي ضوء 

  داريصبلح اإلاإلالتعاوف الدولي و ـ الصادرة عف وزارة التخطيط و 3125لسنة  ومدونة السموؾ الوظيفي
  ـ وتعديبلتيا4::2لسنة بالييئة  والئحة المرشديف

  ـ3128لسنة  شئوف العامميف بالييئةوالئحة 
******* 

 
 مقدمة

لييئة المنشودة طبقًا ىداؼ اأولتحقيؽ .. ف النجاح الحقيقي ألي جية يتوقؼ عمي العامميف بيا أمف المعمـو         
رساء ونشر مبادئ إيا ، لذا فمف الضرورى أف يتوافر لمموارد البشرية بالييئة القواعد واألحكاـ التى تكفؿ نشائإلقرار 

تحسيف العبلقة بيف الموظفيف السموؾ الوظيفي لمموظؼ و رتقاء بإل خبلؽ والقيـ السامية والقواعد المينية الممزمة وااأل
 ؤساء والمتعامميف مع الييئة . والر 

( بتاريخ 233داري رقـ )إلف البلئحة التأديبية لمعامميف بييئة ميناء دمياط صدرت بالقرار اأوحيث  
ر الكبير في حجـ العمؿ يرغـ التغحكاـ تمؾ البلئحة أللـ تمتد يد التعديؿ ف األ حتي و  ، ومنذ ىذا التاريخ ـ21/22/2:97

يضًا لجوء الييئة ا  والعمالة بالييئة وظيور أنشطة جديدة مثؿ الموازيف واآلليو .. وغيرىا لـ تكف موجودة مف قبؿ ، و 
نصراؼ بداًل مف السجبلت الورقية التي كاف معموؿ بيا ، وقياـ الدولة عاـ ال لتطبيؽ نظاـ البصمة في تسجيؿ الحضور وا

خر أصدار قانوف ا  و  2:89لسنة  58ار مدونة السموؾ الوظيفي لمعامميف المدنييف بالدولة ، والغاء قانوف باصد 3125
لعامميف بالييئة شئوف اعتماد ونشر الئحة إيضًا ا  و ـ ،  3127لسنة  92بداًل منو ىو قانوف الخدمة المدنية رقـ 

 ـ 3128
داء السميـ وبناء عبلقات لتحقيؽ األبالييئة ، وبناًء عميو يمـز وضع ميثاؽ شرؼ يمتـز بو جميع العامميف  

متوازنو بيف حقوؽ وواجبات الموظفيف بالييئة وتحقيؽ الممارسة القويمو والتحمي بالنزاىو والشفافيو وتجاوز مظاىر 
 خبلؽ العامة .ة العامة ومبادئ األالفساد وضبط وتنظيـ العمؿ والتزاـ الموظؼ بآداب الوظيف

داري بالييئة ولتتفؽ إلحدي خطوات تطوير العمؿ اإلمعامميف بييئة ميناء دمياط ك البلئحة التأديبيةكما يمـز تعديؿ         
وقانوف الخدمة المدنية والئحة الموارد البشرية لمعامميف بالييئة ولتواكب  ميثاؽ الشرؼ الوظيفيحكاـ أحكاميا مع أ

 عماؿ قواعد المحاسبة .إلالتطور الحالي ، والتمكيف الحقيقي 
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 أواًل : ميثاؽ الشرؼ الوظيفي
 لمعامميف بييئة ميناء دمياط 

 (2مادة )
 . نشرهتاريخ اليـو التالي لطبؽ عمي جميع العامميف بالييئة ويعمؿ بو مف ؽ وتميثاىذا التسري أحكاـ     
ىداؼ مجموعة مف المبادئ والقواعد والقيـ السموكية التي تتعمؽ بضبط وتنظيـ العمؿ لتحقيؽ األىذا الميثاؽ يتضمف    
  -تية : األ 
 داب الوظيفة ومبادئ أخبلقية والقيـ السامية والقواعد المينية الممزمة لمسموؾ الوظيفي و رساء ونشر المعايير األإ

 خبلؽ .األ
 بيف الموظؼ وجميور المتعامميف مع الييئة . والييئة ، وتعزيز الثقة المتبادلةنسجاـ بيف الموظؼ إل تحقيؽ ا 
 خبلقيات السموؾ المرغوب أف معيا ، مف خبلؿ بناء عبلقة متوازنة بيف حقوؽ وواجبات العامميف بالييئة والمتعاممي

 داء المطموب األفييا ومستوي 
  دارة الرشيدة ، وتوفير رقابة ذاتية داخمية إلعماؿ قواعد المحاسبة والمساءلة ، وتفعيؿ مبادئ اإلالتمكيف الحقيقي

 بالييئة .
 داء السنوي عف اءات تقييـ كفاية األجر ا  لتزاـ بأحكاـ ومواد ميثاؽ الشرؼ وبيف اسموب و إل الربط الوثيؽ بيف مدي ا

 بالييئة ي موقع أالموظؼ في 
 ثابة مف حوافز ومكافآت إل لتزاـ بأحكامو عند تقرير مقابؿ اإل عتداد بنتائج وضع ميثاؽ الشرؼ موضع التنفيذ واإلا

 يجاد عبلقة وثيقة بينيما .  ا  جر المكمؿ ، و وكافة بنود األ
 البلئحة التأديبيةوفقًا ألحكاـ ضد المخالؼ جراءات التأديبية إلتخاذ اا  حكاـ ىذا الميثاؽ تستوجب المساءلة و أي مخالفة ألو 

 لمعامميف بالييئة .
 (3مادة )

ىداؼ المنشودة لمييئة وتطوير الخدمات الوظائؼ بالييئة تكميؼ لمقائميف بيا ، ىدفيا تحقيؽ المصمحة العامة واأل  
المقدمة لممواطنيف ، ويجب عمي الموظؼ مراعاة أحكاـ القانوف ، وأف يؤدي العمؿ المنوط بو بنفسو بكؿ دقة وأمانة 

ىواء أو مصالح شخصية وأف يخصص وقت العمؿ الرسمي ألداء واجبات أجتياد وعناية وموضوعية وتجرد مف أية ا  و 
 حتراـ الواجبإل، وأف يسمؾ في تصرفاتو مسمكًا يتفؽ وا ة عممو وجوعمي كرامة وسمعة وظيفتو  وظيفتو ، وأف يحافظ

بتعاد عف إلوعدـ التأثر بأي ضغوط وا، وصحيح ما ورد بالقانوف ،  قامة العدؿ إوالتمسؾ ب ،داخؿ وخارج مقر العمؿ 
مصالحو في الوقت المناسب وبكفاءة عالية وخدمة نجاز ا  نحياز الغراض خاصة ، وأف يحسف معاممة الجميور و إل أشكاؿ ا
 متطورة .

 (4مادة )
ويحظر التمييز بيف الموظفيف بسبب  ،ف بشكؿ منصؼ وعادؿ في الحقوؽ والواجبات يجميع العامميف بالييئة متساو   

مبررة بتفضيؿ أو ي شكؿ مف أشكاؿ التمييز ، ويمتنع عمي الموظؼ التصرؼ بطريقة غير أالديف أو الجنس أو السف أو 
 تمييز مصالح معينة .

 (5مادة )
 لتزاـ التاـ بما يمي :إل يتعيف عمي موظؼ الييئة عند التعامؿ مع جميور المتعامميف ا 

 حتراـ .ا  اقة و ستثناء، والتعامؿ معيـ بميإدوف  ستقباؿ المواطنيف طالبي الخدمة بالييئة بطريقة حسنة وبأسموب الئؽإ 
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 بحيدة وموضوعية تامة وبسيولة ويسر وجودة مناسبة ودوف معاناة أو مشقة لمجميور ، داء الخدمة أنجاز و إ
 .ؽ والقواعد المعموؿ بيا بالييئة جراءات بما يتفإلوالعمؿ عمي تبسيط ا

 رائيـ ومقترحاتيـ لمحصوؿ عمي الخدمة والتي ترد لمييئة عف طريؽ أستماع الي المتعامميف مع الييئة ومعرفة إلا
 ستفساراتيـ وبحثيا وحميا .ا  صغاء جيدًا لشكواىـ و إلي ومقترحات المواطنيف المنتشرة بالييئة ، واصناديؽ شكاو 

 ولوية لكبار السف أعطاء ا  لتزاـ بالسرعة المطموبة والتوقيتات الزمنية المحدده لحصوؿ المواطف عمي الخدمة و إل ا
 . ف وجدإوذوي االحتياجات الخاصة 

 طنيف والمتعمقة بأعماؿ ونشاطات الييئة بدقة وسرعة عف طريؽ المختصيف وخاصة توفير المعمومات المطموبة لمموا
 المبني الموجيستي ... الخ ( . -والتراخيص   –والعبلقات العامة  –) خدمة المواطنيف 

  وراؽ المطموبة لتقديـ الخدمةالتعامؿ بروح القانوف عند طمب المستندات واأل . 
  ستغبلؿ ىذه المعمومات لغايات شخصية . إوراؽ ومستندات المواطنيف بسرية تامة ، وعدـ أالتعامؿ مع 

 
 (6مادة )
المعموؿ بيا والعمؿ عمي تطبيقيا ويتعيف عميو والتعميمات يمتـز موظؼ الييئة بأحكاـ القوانيف والموائح والقرارات والنظـ 

 ما يأتي : خصعمي األ
 أساس براءة الذمـ والتحمي بنقاء الضمير واالبتعاد عف مواطف الشبيات أثناء أداء تباع النيج الوظيفي القائـ عمي إ

 الواجبات الوظيفية .
  أداء المياـ داء المقررة ، و نجازه في المواعيد المناسبة طبقًا لمعدالت األا  القياـ بالعمؿ المنوط بو بنفسو بدقة وأمانة و

 عند تطبيقيا .تقاف وتحمؿ كامؿ المسئولية ا  الوظيفية باخبلص و 
 ساليب التممؽ والخداع أو أي معاممة تفضيمية عبر أحتراـ وتوقير ، وعدـ محاولة كسب إالتعامؿ مع رؤسائو ب

 الوساطة والمحسوبية .
  نصراؼ جراءات المقررة قانونًا في حالة التغيب عف العمؿ أو اإل تباع اإلا  المحافظة عمي مواعيد العمؿ وتوقيتاتو ، و

، ويجوز تكميؼ الموظفيف بالييئة بالعمؿ في غير أوقات العمؿ الرسمية عبلوة عمى  ةؿ الرسميالعمأوقات أثناء 
 الوقت المعيف إذا إقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ . 

 مور اضاعة الوقت في إو أي نشاط إتكريس أوقات العمؿ الرسمي لمقياـ بمياـ وواجبات وظيفتو ، ويمتنع قيامو ب
 .ة اخري ال تتعمؽ بواجباتو الرسمي

  لقاب العسكرية في الوظائؼ المدنية بالييئة ، مما يؤدي الي ازدواج المسميات ستخداـ األ إالتأكيد عمي عدـ
 الوظيفية .

 تياف إماكف الجماعية والمغمقة بالييئة ، أو متناع عف التدخيف داخؿ األمراعاة قواعد الصحة العامة في العمؿ ، واإل
 ية سموكيات تضر بالصحة العامة .أ
  مف عماؿ الوظيفية طبقًا لمتطمبات األرتدائيا عند القياـ باألإرتداء ميمات الوقاية الشخصية التي يمـز إلتزاـ باإل

 الصناعي والسبلمة والصحة المينية .
  عمميات  -قانونية رتداء الزي الوظيفي المخصص لمموظؼ والذي توفره الييئة طبقًا لطبيعة عممو ) إلتزاـ باإل– 

 مخازف .... الخ ( وذلؾ طواؿ ساعات العمؿ الرسمية . -  -ورش  –عبلقات عامو  –مف أ –رشاد إ -سعاؼ إ
 وامر في أف ينفذ ما يصدر اليو مف أحتراـ وتنفيذ أوامر رؤسائو وتوجيياتيـ وتعميماتيـ وفؽ التسمسؿ الرئاسي ، و إ

 حدود القواعد المقررة قانونًا .



 
 

4 
 

  االستخداـ الجيد والرشيد ألصوؿ وممتمكات وخدمات و ومراعاة صيانتيا ، المحافظة عمي ممتمكات وامواؿ الييئة
المعدات  –المركبات  -الورش  –المكاتب  -جيزة االتصاؿ السمكية والبلسمكية أ –الوحدات البحرية الييئة مثؿ ) 

المباني  -مزروعات المسطحات الخضراء وال –دورات المياه  –المياه  –الكيرباء  –التميفونات  –الثابتو والمتحركة 
 .صيصيا أو استخداميا لمصالح خاصة غراض تخص الييئة ، وعدـ تخأسترحات ... الخ ( وفي واإل

  وامر التي تصدر منو ، كما يكوف مسئواًل عف حسف سير العمؿ في حدود يتحمؿ كؿ رئيس مختص مسئولية األ
 . سيو لمرؤ  ف يفوض بعض اختصاصاتوأ ويفضؿاختصاصاتو ، 

 داء الواجبات العاجمة والبلزمة لحسف سير العمؿ وتنفيذ الخدمات الزمبلء في العمؿ بروح الفريؽ أل التعاوف مع
 الخ (..... الموازنة  –الميزانية  –المطموبة )الجرد 

 حتراـ ا  حتراـ وصدؽ وود مع الزمبلء في العمؿ ، و إالمحافظة التامة عمي المظير العاـ لمموظؼ والتعامؿ ب
 لييـ .إساءة ية معمومات شخصية عنيـ بقصد اإلأستغبلؿ إتناع عف مخصوصياتيـ ، واإل

 و أمر يتعمؽ بمياـ وظيفتو ، أي أعبلـ الرئيس المباشر خطيًا وبشكؿ فوري في حالة مخالفة القوانيف والموائح عف إ
في حالة تعرض الموظؼ لضغوط تتعارض مع ميامو الرسمية أو تثير شكوكًا حوؿ الموضوعية التي يجب اف 

 عبلـ رئيسو عف اي تجاوزات أو مخالفات أو صعوبات يواجييا في العمؿ .ا  يتعامؿ بيا ، و 
 (7مادة )

 يحظر عمي موظؼ الييئة ما يمي :
 الرسمية . ؿمباشرة االعماؿ التي تتنافي مع الحيدة والتجرد وااللتزاـ الوظيفي أثناء ساعات العم 
 وامر المعموؿ بيا والتعميمات واأل والنظـ حكاـ المنصوص عمييا في القوانيف والموائح والقرارات مخالفة القواعد واأل

 متناع عف تنفيذىا . دارية المنظمة لمعمؿ ، أو اإلاإل
 متناع عف تطبيؽ أحكاـ القضاء وفقًا لمقوانيف والقواعد القانونية المنظمة لذلؾ .اإل 
 و تحقيؽ منافع شخصية مالية أو قبوؿ ىبة أو ىدية أو أريقة تؤدي لمتربح ستغبلؿ المناصب والمواقع الوظيفية بطإ

 عطية أو قرض أو اية ميزة اخري مقابؿ أداء الواجب الوظيفي  .
 القويـ .خبلقي الوظيفي واألداب العامة والسموؾ تنتيؾ األأو أفعاؿ ية تصرفات أو ممارسات أو أعماؿ أتياف إ 
 عاقة سير العمؿ إعف رؤسائو بيدؼ التأثير عمي القرارات المتخذة أو  خفاء أية معمومات متعمقة بعمموإ. 
 بالييئة ثارة الفتف والبمبمة بيف العامميف إشاعات المغرضة أو نقميا عمي نحو يخالؼ الحقيقة بغرض الترويج لئل

ي أأو مناقشة عف أعماؿ وظيفتو أو شكوي دالء بأي تصريح أو بياف اإلعاقة سير العمؿ بانتظاـ واضطراد أو ا  و 
و االنترنت او أالصحؼ والمجبلت ووسائؿ االعبلـ المختمفة المقروءة والمسموعة  فيموضوعات تخص العمؿ 

ذا كاف مصرحًا لو بذلؾ مف رئيس إ تكنولوجيا التواصؿ االجتماعي ) الفيس بوؾ ( أو غير ذلؾ مف منابر النشر اإل
 ثبلث سنوات . لي ما بعد ترؾ الخدمة ولمدةإالييئة ، ويمتد ذلؾ 

  مزاولة أى أعماؿ تجارية وبوجو خاص أف يكوف لو أى مصمحة في أعماؿ أو مقاوالت أو مناقصات تتصؿ بأعماؿ
 وظيفتو بالييئة . 

  ذف إدوف أف يفشى األمور التى يطمع عمييا بحكـ وظيفتو إذا كانت سرية بطبيعتيا أو بموجب تعميمات تقضى بذلؾ
 ظؿ ىذا اإللتزاـ بالكتماف قائما ولو بعد ترؾ الموظؼ خدمتو بالييئة . ، ويكتابي مف الرئيس المختص 

 ولو كانت خاصة  وصؿ مف الممفات المخصصة لحفظوراؽ الرسمية ، أو نزع ىذا األحتفاظ بأصؿ أية ورقة مف األ اإل
 بعمؿ كمؼ بو شخصيًا .

 مف العاـجراءات األا  بالييئة أو  وأف يخالؼ إجراءات األمف الخاص  . 



 
 

5 
 

  أف يجمع بيف وظيفتو وبيف أى عمؿ آخر يؤديو بالذات أو بالواسطة إذا كاف مف شاف ذلؾ اإلضرار بأداء واجبات
 . حتراـ الواجب لوظيفتو واإل الوظيفة أو كاف غير متفؽ مع مقتضياتيا

  . أف يجمع نقودًا ألى فرد أو ألية ىيئة أو أف يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات ألغراض غير مشروعة 
  دارة الييئة ، مع مراعاة أحكاـ القانوف رقـ إذف مف رئيس مجمس إجتماعات داخؿ الميناء دوف إاالشتراؾ في تنظيـ

 صدار قانوف النقابات العمالية وتعديبلتو .إب 2:87لسنة  46
 يجار إذا لئل عقارات أو منقوالت مما تطرحو الييئة أو السمطات القضائية أو اإلدارية لمبيع أو  أف يشترى أو يستأجر

 كاف يتصؿ بأعماؿ وظيفتو . 
 ذا كاف مندوبًا عف الييئة .إ ي عمؿ فييا ، اإلأدارتيا أو إشتراؾ في تأسيس الشركات أو قبوؿ عضوية مجالس اإل 
  حد األشخاص العامة األخرى أاإلىماؿ أو التقصير الذى يترتب عميو ضياع حؽ مف الحقوؽ المالية لمييئة  أو

الخاضعة لرقابة الجياز المركزي لممحاسبات  أوالجياز المركزى لمتنظيـ واإلدارة أو المساس بمصمحة مف مصالحيا 
 نو أف يؤدى إلى ذلؾ بصفة مباشرة أو غير مباشرة . أالمالية أو يكوف مف ش

 ويعتبر فى حكـ  صفة عامة أو تأخير الرد عميياات الجياز المركزى لممحاسبات أو مكاتباتو بضعدـ الرد عمى مناق ،
 عدـ الرد اف يجيب العامؿ إجابة الغرض منيا المماطمة والتسويؼ. 

  فى المواعيد المقررة ليا  المطموبةعدـ موافاة الجياز المركزى لممحاسبات بغير عذر مقبوؿ بالحسابات والمستندات
كوف لو الحؽ فى فحصيا أو مراجعتيا أو اإلطبلع عمييا بمقتضى أو بما يطمبو مف أوراؽ أو وثائؽ أو غيرىا مما ي

 خري . الجياز المركزى لمتنظيـ واإلدارة والجيات الرقابية األ عند التعامؿ معلتزاـ ، ويسري ىذا اإل قانوف إنشائو 
 إال  كترونيةلحؼ أو غير ذلؾ مف طرؽ النشر اإل أف يفضى بأى تصريح أو بياف عف أعماؿ وظيفتو عف طريؽ الص

 إذا كاف مصرحًا لو بذلؾ كتابة مف رئيس الييئة . 
  ومع ذلؾ  السمطة المختصةأف يؤدى أعمااًل لمغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمؿ الرسمية إال بإذف مف ،

يجوز أف يتولى العامؿ بأجر أو بمكافأة أعماؿ القوامة أو الوصاية أو الوكالة عف الغائبيف أو المساعدة القضائية 
إذا كاف المشموؿ بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعيف لو مساعد قضائى ممف تربطيـ بو صمة قربى أو نسب 

الحراسة عمى األمواؿ التى يكوف شريكًا أو صاحب مصمحة فييا أو ممموكة  وأف يتولى أعماؿ ، لغاية الدرجة الرابعة
 .  لمف تربطيـ بو صمة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة ، وذلؾ بشرط إخطار الييئة بذلؾ

  و خارجوأأف يتعاطي المخدرات بكافة أنواعيا أو المواد المسكرة أوالمفقدة لموعي أو يمعب القمار داخؿ مقر العمؿ  . 
  ي فعؿ يفقده أتياف أي سموؾ مف شأنو تكدير األمف العاـ أو التأثير عمي السبلـ االجتماعي أو إمباشرة أي نشاط أو

 ستمرار في شغميا .اإلو حسف السمعة وطيب السيرة البلزميف لشغؿ الوظائؼ العامة 
 

 (8مادة )
 االتي :لتزاـ باإل ساء في العمؿ يتعيف عمي الرؤ 

  ي معاممة تفضيمية .أعماليـ وتقويـ أدائيـ بموضوعية ودوف أسيو ومساءلتيـ عف اإلشراؼ عمي مرؤ 
  لتزاـ بالقوانيف والموائح السارية . سيو بالتمسؾ بالخمؽ الطيب وبالعمؿ عمي اإل أف يكوف قدوة حسنة لمرؤ 
  سيو والتعامؿ معيـ بمينيو عالية دوف محاباة أو تمييز .إحتراـ حقوؽ مرؤ 
  دارية يـ ومساعدتيـ وتحفيزىـ عمي تحسيف أدائيـ ، والعمؿ عمي خمؽ صؼ ثاف مف الكوادر اإلسيتنمية قدرات مرؤ

 القيادية .
  سية وتشجيعيـ عمي زيادة تبادؿ المعمومات ونقؿ المعرفة والخبرات فيما إلي مرؤ كتسبيا إنقؿ المعرفة والخبرات التي

 بينيـ .
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 (9مادة )
 لتزاـ التاـ بما يمي :يتعيف عمي كؿ موظؼ بالييئة عند التعامؿ مع ممتمكات ومرافؽ الييئة اإل 

  صوؿ الييئة ومراعاة صيانتيا .أمواؿ و أالمحافظة عمي ممتمكات و 
  ببلغ الفوري لمركز عمميات الييئة نواعيا وضرورة اإلأجيزة بكافة ستخداـ الكيرباء والمياه والتميفونات واألإترشيد

 دوات الكيربائية والمعدات.جيزة واأللؤل أعطاؿ تطر أعف أية 
 . حظر مخالفة القوانيف والموائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازف والمشتريات وكافة القواعد المالية 
 لمدولة .ىماؿ أو التقصير الذي يترتب عميو ضياع حؽ مف الحقوؽ المالية تجنب األ 
 ستخداـ موارد الييئة بشكؿ صحيح وفعاؿ .إغراض العامة المرخص بيا ، مع التأكد مف ستخداـ الموارد لؤلإ 
  ر كؿ أشكاؿ الموارد ) البشرية والمادية ( بطريقة تؤدي ف يديأساءة استعماليا ، ويمـز إو مواؿ الييئة أأعدـ تبديد

 لمييئة .يرادات العامة الي الحفاظ عمي الممتمكات واإل
 المعدات الثابتو والمتحركة  –المركبات  -ستخداـ أصوؿ وممتمكات وخدمات الييئة مثؿ ) الوحدات البحرية إ– 

غراض تخص الييئة ، وعدـ تخصيصيا لمغير ألخ ( في إسترحات ... المباني واإل –المياه  –الكيرباء  –التميفونات 
 بعد موافقة مسبقة مف السمطة المختصة .اإل
 عماؿ النظافة وتأميف بيئة العمؿ .أدوات العمؿ ، والمعاونة في أفظة عمي عدد و المحا 
  يئة ، وعدـ كتروني لمييئة ألغراض العمؿ بالينترنت والموقع االلمات وشبكة اإل ستخداـ تكنولوجيا المعمو إلتزاـ باإل

أو شخصية أو ال أخبلقية ، وعدـ نشاء وتوزيع الرسائؿ التي تحتوي عمي مواد دعائية كتروني إل لستخداـ البريد اإل إ
ية أنشطة أو تحرض عمي العنؼ والكراىية أو أخبلقية او عنصرية أتنزيؿ النصوص والصور التي تحتوي مواد غير 

 كتروني عمي ما يخص متطمبات العمؿ وضرورياتو .لستخداـ البريد اإل إونية ، وقصر غير قان
  لمييئة لمممفات والبرامج .لتزاـ بشروط ومتطمبات حقوؽ الممكية الفكرية اإل 
  فبلـ أو التي تحتوي عمي فيروسات رساؿ الرسائؿ المحتوية عمي النكات أو الصور أو ممفات األإيحظر. 

 
 (:مادة )

دارة المركزية لتنمية الموارد البشرية توزيع ىذا الميثاؽ عمي جميع التقسيمات التنظيمية بالييئة وتوقيع اإلعمي     
في مكاف ظاىر ف ينشر ىذا الميثاؽ أ، وعمي ميثاؽ الشرؼ الوظيفي  حكاـأبالعمـ بمضموف و بالييئة جميع العامميف 

تعامؿ مع الييئة الحؽ كتروني ، ولكؿ مواطف يلالمواطنيف وعمي موقع الييئة اإل دارة خدمة إبموحة اعبلنات الييئة وب
الوظيفي عمي الموقع  ميثاؽ الشرؼبقواعد وأحكاـ  لتزاموإي موظؼ يعمؿ بالييئة يثبت عدـ أ ضدفي التقدـ بشكوي 

 www.dpa.gov.egكتروني لمييئة وعنوانو لاإل 
****** 
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  لمعامميف بييئة ميناء دمياط التأديبيةبلئحة الثانيًا : 
 حكاـ عامو أوؿ : الباب األ 

 (2مادة )
 مع مراعاة أحكاـ :

 والئحتو التنفيذية . وتعديبلتوـ 2:69( لسنة 228ـ )ػػػػػدارية رققانوف النيابة اإل 
 والئحتو التنفيذية . وتعديبلتو ـ2:84لسنة  (58)ـ ػدارات القانونية رقوقانوف اإل 
 والئحتو التنفيذية . وتعديبلتو ـ2:87( لسنة 46ـ )ػػػوقانوف النقابات العمالية رق 
 ذية .والئحتو التنفي وتعديبلتوـ 3127( لسنة 92ـ )ػػػػػوقانوف الخدمة المدنية رق 
  وتعديبلتيا . 4::2( لسنة   54الئحة المرشديف بالييئة الصادرة بالقرار رقـ )  أحكاـ و 
 والتعاوف والمتابعة  وعمي مدونة السموؾ الوظيفي لمعامميف بالجياز االداري بالدولة الصادرة عف وزارة التخطيط

 ـ3125واالصبلح االداري الصادرة عاـ الدولي 
  ـ 3128(  لسنة 959بييئة ميناء دمياط الصادرة بالقرار رقـ ) العامميفشئوف الئحة أحكاـ و 

منتدبيف (  –معاريف  –متعاقديف  –) دائميف  اط ػػء دميػة مينػاف بييئػة عمي العامميػاـ ىذه البلئحػػػػري أحكػػػػتس
بأحكاـ البلئحة التأديبية فيما عدا مف يخضع منيـ لقوانيف أو لوائح خاصة تنظـ اجراءات التأديب ليـ ، ويعمؿ 

 وذلؾ فيما لـ يرد بو نص خاص في تمؾ القوانيف والموائح .
 

 (3مادة )
  -يقصد في تطبيؽ أحكاـ ىذه البلئحة بالكممات والعبارات التالية المعني المبيف قريف كؿ منيا :    
 رئيس مجمس ادارة ىيئة ميناء دمياط . السمطة المختصة : -1
 ىيئة ميناء دمياط . الييئة : -2
 ميثاؽ الشرؼ الوظيفي لمعامميف بييئة ميناء دمياط والمستمد مف أحكاـ مدونة السموؾ الوظيفي . الميثاؽ : -3
المقررة لممخالفة محؿ الواقعة طبقًا لبياف المخالفات والجزاء المقرر لكؿ مخالفة والمبيف بتمؾ  التأديبيةالعقوبة  الجزاء : -4

 البلئحة .
 معار ( . –منتدب  –متعاقد  –كؿ مف يشغؿ وظيفة بالييئة ) دائـ  الموظؼ : -5
كترنية االل كؿ مف يشغؿ وظيفة بالييئة ) تتعمؽ بالتعامؿ مع المنظومات اآللية وقواعد البيانات والبرمجة ITموظؼ  -6

 (  واجيزة الحاسب واالنترنت
 الوظيفي الذي يتخذ أساسًا لعقوبة الخصـ مف الراتب . ىواألجر االجر : -7

 (4مادة )
كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه البلئحة أو التعميمات أو األوامر الصادرة إليو أو الواجبات المنصوص عمييا في قانوف     

ميثاؽ الشرؼ الوظيفي لمعامميف بييئة ميناء أو بييئة ميناء دمياط شئوف العامميف أو الئحة الخدمة المدنية المشار إليو 
وذلؾ مع عدـ وفؽ أحكاـ ىذه البلئحة  يعاقب تأديبيًا و خرج عمى مقتضى الواجب  في أعماؿ وظيفتو يكوف قد دمياط 

تخاذ اإلجراءات الجنائية الييئة في اإلخبلؿ بحؽ   قتضاء .عند اإلضده إقامة الدعوى المدنية وا 
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 (5مادة )
خير أف التعميمات التي تمقاىا تنطوي عمى عمى أنو إذا ما بدا لؤل، س عة الرئيس واجب مفروض عمى كؿ مرؤ طا    

فإذا رأي ، أف يدلي بوجية نظره كتابة لرؤسائو فعميو  ، والموائح أو أنو يترتب عمى تنفيذىا وقوع أي ضررلمقوانيف مخالفة 
، سيف في ىذه الحالة تنفيذه صدار أمر مكتوب بذلؾ وعمى المرؤ إالرئيس رغـ ذلؾ ضرورة تنفيذ تعميماتو وجب عميو 

 .عمى مصدر القرار المدنية والتأديبية تكوف المسئولية و 
 (6مادة )

 إتخاذ ما تراه مناسباً المنوط بيا توقيع الجزاء المخالفات الواردة في ىذه البلئحة ليست عمى سبيؿ الحصر ولمسمطة       
 بالنسبة إلى المخالفات التي لـ ينص عمييا في ىذه البلئحة . في حدود اختصاصيا

 (7مادة )
 السمطة المختصةحواؿ التي يتقرر فييا ذلؾ بموافقة دارية أو النيابة العامة في األإلى النيابة اإل الموظؼإحالة تكوف      

 في ذلؾ . يحددهأو مف 
 (8مادة )

، الموجود بالخدمة بمضي ثبلث سنوات مف تاريخ إرتكاب المخالفة  لمموظؼتسقط الدعوى التأديبية بالنسبة        
وتبدأ المدة مف جديد إبتداء مف آخر إجراء ،  ، قطع ىذه المدة بأي إجراء مف إجراءات التحقيؽ أو اإلتياـ أو المحاكمةنوت

ذا تعدد المخالفوف فإف إنقطاع المدة بالنسبة ألحدىـ يترتب عميو إنقطاعيا تخذت ضدىـ ألـ تكف قد  مابالنسبة لمباقيف  وا 
 إجراءات قاطعة لممدة .. ومع ذلؾ إذا كوف الفعؿ جريمة جنائية فبل تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية  .  

 (9مادة )
 ىي :بالييئة مف غير شاغمي الوظائؼ القيادية الجزاءات التي يجوز توقيعيا عمي الموظؼ      

 نذار .اإل  .2
 الخصـ مف االجر لمدة أو لمدد ال تجاوز ستيف يومًا في السنة . .3
 جر الكامؿ .الوقؼ عف العمؿ لمدة ال تجاوز ستة أشير مع صرؼ نصؼ األ .4
 ستحقاقيا لمدة ال تزيد عمي سنتيف .إتأجيؿ الترقية عند  .5
 دني مباشرة .لي وظيفة في المستوي األإالخفض  .6
 لي القدر الذي كاف عميو قبؿ الترقية .إجر دني مباشرة مع خفض األلي وظيفة في المستوي اإلإالخفض  .7
 لي المعاش .إحالة اإل .8
 الفصؿ مف الخدمة .  .9

 :  ىيبالييئة ما الجزاءات التي يجوز توقيعيا عمي شاغمي الوظائؼ القيادية أ
 التنبيو . -2
 المـو . -3
 لي المعاش .إحالة اإل -4
 الفصؿ مف الخدمة . -5
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 التحقيؽ في:  الباب الثاني
 الفصؿ األوؿ : إجراءات التحقيؽ                                         

 
 (:مادة )

دارية التي ال يقؿ مستواىا حدي رئاساتو اإلإليو مف مخالفات ، وذلؾ بموافقة إلي التحقيؽ فيما نسب إ يحاؿ الموظؼ      
لي إحالة ياـ مف تاريخ تسمـ قرار اإلأال تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيؽ عشرة أالوظيفي عف مدير عاـ ، عمي 

 ف تتجاوز فترة التحقيؽ ثبلثة أشير ، ويجوز مدىا لفترة اخري بموافقة السمطة المختصة .أ، وال يجوز التحقيؽ 
 (21مادة )

وتحقيؽ دفاعو ويجب أف يكوف القرار  وسػػمػػاع أقػػػوالػػػػو كتابةً  التحقيؽ معو إال بعد الموظؼاليجوز توقيع جزاء عمى        
والخصـ مف اإلنذار  يئيجػػوز بالنسبة لجزا ، ومػػع ذلػػؾحكاـ تمؾ البلئحة أقانونًا ومتفقًا و سػبػبًا مالصادر بتوقيع الجزاء 

بتوقيع  الجزاء  ضمونو في القرار الصادرالتحقيؽ شفاىة عمى أف يثبت مأف يكوف  األجر لػػمدة ال تػػجػػاوز ثػػبلثػػة أيػػػػاـ
 . دارة العامة لمشئوف القانونيةاإلعرض مقدـ مف السمطة المختصة عف طريؽ  يعتمد مفالحالتيف  متاوفي ك

 (22مادة )
حكاـ تمؾ البلئحة بالنسبة لسائر المخالفات فيما الشئوف القانونية بالييئة التحقيؽ مع الموظفيف الخاضعيف ألتتولى     

دارية قد بدأت التحقيؽ ذا كانت النيابة اإلإي واقعة أف توقؼ التحقيؽ في أدارية ، وعمييا عدا ما تختص بو النيابة اإل
 و تصرؼ يخالؼ ذلؾ .أجراء إفييا وأبمغتيا بذلؾ ، ويقع باطبًل كؿ 

 (23مادة )
التحقيؽ في المخالفات المالية  اوكذ يؽ مع شاغمي الوظائؼ القيادية ، دوف غيرىا بالتحق النيابة اإلدارية  تختص   

لييا مف إعمييا ضياع حؽ مف الحقوؽ المالية لمدولة أو المساس بيا ، والتحقيؽ في المخالفات التي تحاؿ التي يترتب 
دارية بالنسبة ليذه المخالفات السمطات المقررة لمسمطة المختصة في توقيع السمطة المختصة ، ويكوف لمنيابة اإل

 الحفظ . الجزاءات أو
 (24مادة )

ر بػػذكػػرتاريخ ومكاف وساعة دً ويص مرقـ بأرقاـ مسمسمو ،في حالة التحقيؽ الكتابي يثبت التحقيؽ في محضر        
يثبت المحقؽ في المحضر كما ،  لي التحقيؽإحالة الموظؼ إقررت حالو والسمطة التي سـ المحقؽ وقرار اإلأو فتتاحو إ

ومستواه الوظيفي والتقسيـ التنظيمي وسنو ومحؿ إقامتو ووظيفتو رباعيًا والرقـ القومي  التحقيؽلي إالموظؼ المحاؿ إسػـ 
طبلع عميو مف ثبات والنفي وما تـ اإلوأقواؿ شيود اإل واألسئمة واألجوبة التابع لو ، وممخص الواقعة محؿ التحقيؽ 

 صفحاتمف  صفحةوتذيؿ كؿ ، خ غمؽ المحضر ثبات ساعة وتاريا  و  ، مستندات وكؿ ما يتخذه المحقؽ مػف إجػػراءات
ويػطػمب منػو التوقػيع عمى المحضر فإف ومف أدلي بأقوالو بيذه الصفحة ف وجد إالتحقيؽ بتوقيع المحقؽ وكػػاتب التحقيؽ 

 .سباب أمع تسجيؿ ما قد يبديو مف ذلؾ في محضره عف التوقيع أثبت المحقؽ و الشاىد إجوب متنع المستإ
 (25مادة )

و الواقعة محؿ التحقيؽ بعد دراستيا أممخصًا وافيًا بمضموف الببلغ عداد إليو إحالة مذكرة التبميغ إعمي المحقؽ بمجرد    
قرب موعد ممكف لمتحقيؽ ويخطر بو أمع تحديد في محضر يذيمو بتوقيعو المبمغ و أسـ طالب التحقيؽ إوكذا  وفحصيا

سـ رباعيًا ، والرقـ تحديد األ : ) قوالو معأستدعائو لسماع إخطار اإلرتكاب المخالفة ويتضمف إليو إالموظؼ المنسوب 
لي التحقيؽ إحالتو إليو ، والسمطة التي قررت إسـ الوظيفة التي يشغميا ، وموضوع المخالفة المنسوبة أالقومي ، و 

 ،جراء التحقيؽ بوقت كاؼ ومبلئـ إوذلؾ قبؿ ( سـ المحقؽ أو ،  التحقيؽ زمافحالة ، وتحديد مكاف و وتاريخ قرار اإل



 
 

11 
 

وراؽ طبلع عمي السجبلت واأل جراءات البلزمة لضماف سبلمة التحقيؽ ومنيا ) اإلتخاذ اإلإلممحقؽ في سبيؿ أداء ميمتو و 
وراؽ والسجبلت طبلع ، ولممحقؽ ضـ األ ثبات تاريخ اإلا  ثبات ذلؾ في المحضر والتأشير عمي كؿ ورقة يطمع عمييا و ا  و 
وراؽ ال يستمـز التحقيؽ أية أمستندات يستمـز التحقيؽ التحفظ عمييا ، كما لو طمب صوره ضوئية مف  وأية وثائؽ أو 

 . (صوليا أالتحفظ عمي 
 (26مادة )

تمكينو مف حقو في الدفاع عد ال بإوال يوقع جزاء تأديبي عميو لمشكو ضده تتخذ جميع إجراءات التحقيؽ قي مواجية ا   
ياـ إعبلنو خبلؿ ثبلثة إعادة إ، يتـ كتابة  عبلنوإليو المخالفة رغـ إعف نفسو وفي حالة عدـ حضور العامؿ المنسوب 

ستكماؿ التحقيؽ والبت في الموضوع حتي ولو بقياـ إذا تخمؼ رغـ ذلؾ عف الحضور فعمي المحقؽ إف، بالموعد الجديد 
 ستدعاء .مر اإلأوينطبؽ ذات الحكـ في حالة رفض الموظؼ تسمـ ،  الممتنع المسئولية ضد المخالؼ 

 تؤيد دفاعووشيود ، وتقديـ ما يشاء مف مستندات أوراؽ التحقيؽ كافة اإلطبلع عمى  لي التحقيؽ إولمموظؼ المحاؿ    
. 

 (27مادة )
ويسػألو أو وصؼ عاـ و غموض أعمي نحو دقيؽ دوف لبس ضده بالمخالفة الػمػنسوبة إليو  يواجو المحقؽ المشكو    

تفصيبًل عمى الفور في محضر  ستجوابوإبيا شرع في  أقرفإف درجة جسامة تمؾ المخالفة ، يوضح لو و عػنيػا  شػفػاىة
ولو التحقيؽ بعد ذلؾ عمى النحو الذي يراه واجػبًا أما إذا أنػػكػػر فػػػعمى المحػػقػػػؽ أف يسػػألػػػو عما إذا كاف لديو شيود نفي 

كػػو ضػػػده ثػػػػػـ يبػػدأ التحػػقيؽ بسؤاؿ شيود اإلثبات ثـ اسػتجػػػواب الػػمشػ أف يدعو مف يرى دعػػوتػػو مػػنيـ لمحضور ثػػػػـ
قواؿ أ، ويجوز لممحقؽ في جميع االحواؿ مواجيتيـ ببعضيـ البعض بشأف ما اختمفوا فيو مف يسأؿ بعد ذلؾ شيود النفي 

 .ف يواجييـ بالمشكو ضدهأولو 
 (28مادة )

الواقعة أو لغيرىا مف األماكف ولو أف يأمر  رتكابإمصمحة  في إجرائو مف معاينات لمحؿ  يلممحقؽ أف يجري ما ير      
أو ضميا ألوراؽ التحقيؽ ، وفي حالة بالتحفظ عمى أي أوراؽ أو مستندات أو أشياء أخرى يرى ضرورة التحفظ عمييا 

ثبات ذلؾ في المحضر بممخص وافي والتأشير عمي كؿ ورقة يطمع عمييا بكممة إوراؽ يجب طبلع عمي السجبلت واأل اإل
 .ثبات التاريخ ا  توقيع و نظر مع ال

 (29مادة )
 مف مخالفات ولو لـ تتضمنيا الوقائع المحالة لمتحقيؽ . يتكشؼ لولممحقؽ أف يتناوؿ بالتحقيؽ ما    

 (:2مادة )
طمب المحقؽ فإذا كاف الشاىد مريضًا أو كاف الشيادة أف يحضر بناء عػػمػػى  يػػجػب عمى كؿ مف دعى لمحضور لتأدية   

ذا كاف الشاىد مف العامميف بجية اخري فيجوز إ، اما لديو ما يمنعو مف الحضور جاز سماع الشيادة في محؿ وجوده 
 .ذا اقتضت مصمحة التحقيؽ ذلؾ إدارية لي النيابة اإلإحالة االوراؽ إلممحقؽ اف يقترح 

 (31مادة )
تخاذ أي عمؿ مف شأنو تعطيؿ  اإلمتناع    المحقؽ أو تضميؿ عف أداء الشيادة أو اإلمتناع عف التوقيع عمى األقواؿ أوا 

والرد وراؽ المطموبة أو التسترعمى المخالفات أو المعاونة عمى إخفاء أدلة أو عدـ موافاة جية التحقيؽ بالمستندات واأل 
 تستوجب توقيع الجزاء .  تأديبيةخ الطمب يعتبر مخالفة  ياـ مف تاريأفي موعد غايتو ثبلثة عمي االستدعاءات 
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 (32مادة )
 المساءلةتستوجب  تأديبيةدارية ،  ويعتبر إفشاؤىا مخالفة تعتبر إجراءات التحقيؽ وما يسفر عنو مف األسرار اإل   

 التأديبية .
 (33مادة )

دارية ، تعيف ختصاص بو لمنيابة اإلحدىـ ينعقد اإلألي التحقيؽ ، وكاف التحقيؽ مع إذا تعدد الموظفوف المحالوف إ   
 دارية .لي النيابة اإلإحالتو ة إلمر عمي السمطة المختصعرض األ

 
 الفصؿ الثاني : التصرؼ في التحقيؽ

 (34مادة )
صدار إلبذلؾ لمسمطة المختصة  جريمة جنائية وجب عمى المحقؽ أف يرفع مذكرةشبية إذا أسفر التحقيؽ عف وجود   
حؽ الييئة وال يحوؿ ذلؾ دوف  ، األوراؽ ة بعد نسخ  صورة مطابقة لؤلصؿ مفحالة الموضوع إلى النيابة العامإمر باأل

ثبات المسئولية إ، ما لـ يكف الفعؿ المنسوب إليو  عف إدارياً  الموظؼ اإلستمرار في إتخاذ اإلجراءات التأديبية ومجازاةفي 
 .لجنائية التأديبية يتوقؼ عمي الفصؿ في الدعوي ا

 (35مادة )
مذكرة متضمنو الوقائع محؿ المخالفة التأديبية وأدلة ثبوتيا والجزاء المقرر  بعد اإلنتياء مف التحقيؽيعرض المحقؽ   
دارة إعمى مدير و النيابة العامة أدارية حالة الي النيابة اإلورأيو فييا مف حيث تقرير المسئولية أو الحفظ أو اإل ليا

صحة الواقعة أو الوقائع بمذكرة مبينًا فييا ما أسفر عنو التحقيؽ مف القانونية عاـ الشئوف لمدير  اليحيميالتحقيقات 
المذكرة بمعرفة األخير  تمؾترفع ثـ  و المشدده ورأيو فييا ،أسناد والظروؼ المخففة وتحديد الوصؼ القانوني ومواد اإل

ستيفاء وراؽ التحقيؽ لئلأف يعيد أليو التحقيؽ ، ويحؽ لو إنتيي إ صدار قرار بشأف ماإلبالييئة إلى السمطة المختصة 
 .سيفائو إليو بمذكرة جديدة يثبت بيا ما يراه عمي ضوء ما تـ إعادتيا ا  قرب وقت و أوعمي المحقؽ تنفيذ ذلؾ في 

 (36مادة )
أحيؿ العامؿ إلى ) ستيف يـو في خبلؿ العاـ (  مخالفة عف الحد المقرر لمسمطة المختصةإذا زاد الجزاء المقترح لم    

الفة أو المخالفات عمى إلحالة متضمنًا بياف المخبا مذكرةالنيابة اإلدارية إلتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ويعد المحقؽ 
مطة رئيس وأسماء المخالفيف وتكوف اإلحالة إلى النيابة اإلدارية مف س المؤسمو لياوالنصوص القانونية وجو الدقة 

 مجمس اإلدارة .
 (37مادة )

وعمى المحقؽ ، يعيد األوراؽ لمتحقيؽ إلسيفاءه  فمر بالتحقيؽ أو لمف رفعت إليو األوراؽ لتوقيع الجزاء أآلليجوز     
عادتيا لو بمذكرة جديدة يثبت   .ستيفائو إما يراه عمى ضوء ما تـ في يا بتنفيذ ذلؾ في أقرب وقت وا 

 (38مادة )
 -حفظ التحقيؽ مؤقتًا أو قطعيًا لؤلسباب اآلتية :يكوف     

 .لعدـ كفاية األدلة ، أو  لعدـ معرفة الفاعؿ  الحفظ المؤقت :أواًل : 
لسابقة الفصؿ في موضوع أو  ،لعدـ األىمية  ، أو لعدـ المخالفة، أو   دعاءاإل صحةلعدـ  الحفظ القطعي :ثانيًا : 
 لوفاة .با ، أوالقانوني ولسقوط الدعوى التأديبية بالتقادـ ، ألئلعفاء مف الجزاء  ، أو المخالفة

 (39مادة )
 كتفاء بالجزاء اإلداري ينفذ ذلؾ وتخطر النيابة العامة بالجزاء الموقع . إإذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية     
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 (:3مادة )
 دوف البدالت والمرتبات اإلضافية(  الوظيفياألجر ) ىو الراتبيقصد باألجر الذي يتخذ أساسًا لعقوبة الخصـ مف    

 41يوما والشير  476وتعتبر السنة في تطبيؽ احكاـ ىذه البلئحة  والحوافز والجيود غير العادية ) االجر المكمؿ ( ، 
قانونًا  عبلف الموظؼ بالجزاء الموقع عميو وفي الحدود الجائزةجر الشير التالي إلأ، وينفذ الخصـ مف الراتب مف  يوماً 

 . قترف جزاء الخصـ مف الراتب بتحمؿ قيمة التمفيات أو الخسائر أو العجز في العيدة إحتي لو 
 (41مادة )

أوراؽ التحقيؽ والجزاء بممؼ فرعي يمحؽ بممؼ خدمة العامؿ وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية وتودع  تودع    
 . والجزاءات التي وقعت عميو وتواريخ وأرقاـ القرارات الصادرة بتوقيعيابالممؼ الفرعي المشار إليو تسجؿ بيا المخالفات 

رة طبؽ وؿ وتحفظ صو وراؽ التحقيؽ بممؼ المخالؼ األ أكثر مف مخالؼ فيكتفي بحفظ أأسفر عف  واذا كاف التحقيؽ قد  
 صؿ منيا بممؼ الباقيف األ

 (42مادة )
 يكوف اإلختصاص  في التصرؼ في التحقيؽ كما يمي :   
لغى / سحب أحفظ التحقيؽ  أو إلغاء / سحب القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديمو ولو أيضًا إذا  لمسمطة المختصة 

الجزاء أف يحيؿ العامؿ إلى المحاكمة التأديبية وذلؾ خبلؿ ثبلثيف يومًا مف تاريخ إببلغو بالقرار ولو توقيع الجزاءات 
 -التالية :
      .اإلنذار 
  . الخصـ مف األجر لمدة ال تجاوز ستيف يومًا في السنة 
 . الوقؼ عف العمؿ لمدة ال تجاوز ستة أشير مع صرؼ نصؼ األجر الكامؿ 
  ستحقاقيا لمدة ال تزيد عف سنتيف .إتأجيؿ الترقية عند 
 . الخفض  إلى وظيفة في المستوي األدنى مباشرة 
 ف شاغمي الوظائؼ العميا .توقيع جزاء التنبيو والموـ بالنسبة لمعامميف م 

ختصاصو حفظ التحقيؽ أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصـ مف األجر بما ال إفي حدود  كؿٌ ولشاغمي الوظائؼ القيادية   
 يجاوز أربعيف يومًا في السنة وال يزيد عف خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة .

ختصاصو  حفظ  التحقيؽ أو إكؿ في حدود  ولمرؤساء المباشريف الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف السمطة المختصة  
 ياـ في المرة الواحدة .أتوقيع جزاء اإلنذار أو الخصـ مف االجر بما ال يجاوز عشريف يومًا في السنة وال يزيد عف ثبلثة 

 المنصوص عمييا في المادة الثامنة مف تمؾ البلئحة . ي مف الجزاءاتأتوقيع  ولممحكمة التأديبية
لييا ومجازاتيـ تأديبيًا عف المخالفات التي إو المعاريف أوتكوف الييئة ىي المختصة بالتحقيؽ مع العامميف المنتدبيف   

 يرتكبونيا 
 (43مادة )

وظؼ وتعرض عمي السمطة المختصة لي المإتعد جية التحقيؽ بعد انتيائو مذكرة بنتيجة التحقيؽ فيما ىو منسوب    
 بالتصرؼ لحفظو أو توقيع الجزاء المناسب .
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 لي المحاكمةإحالة واإل الفصؿ الثالث : الوقؼ عف العمؿ
 (44مادة )

جره أحتياطيًا أو تنفيذًا لحكـ جنائي يوقؼ عف عممو بقوة القانوف مدة حبسو ويحـر مف نصؼ إكؿ موظؼ يحبس      
ذا كاف الحبس تنفيذًا لحكـ جنائي إجره أحتياطيًا أو تنفيذًا لحكـ جنائي غير نيائي ، ويحـر مف كامؿ إذا كاف الحبس إ

 نيائي .
لي عممو عمي السمطة المختصة إمره عند عودتو أنياء خدمة الموظؼ ، يعرض إذا لـ يكف مف شأف الحكـ الجنائي ا  و 

 .عدـ مسئوليتو صرؼ لو نصؼ اجره الموقوؼ صرفو  تضحإذا إ، فلتقرير ما يتبع في شأف مسئوليتو التأديبية 
 (45مادة )

قتضت مصمحة إاطيًا إذا يف عممو إحتتوقؼ  العامؿ علكؿ مف السمطة المختصة والنيابة اإلدارية بحسب األحواؿ أف      
  أشير .التحقيؽ وذلؾ لمدة التزيد عف ثبلثة 

ويترتب عمى وقؼ العامؿ عف ، لممدة التي تحددىا ر مف المحكمة التأديبية المختصة واليجوز مد ىذه المدة إال بقرا   
 . مف تاريخ الوقؼ   بتداءً إعممو وقؼ صرؼ نصؼ أجره  

ويجب عرض األمر فورًا عمى المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرؼ أوعدـ صرؼ الباقي مف أجره فإذا لـ يعرض األمر 
 حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنو . كامؿ أجرهتاريخ الوقؼ وجب صرؼ عمييا خبلؿ عشرة أياـ مف 

ذا لـ تصدر المحكمة قرارىا في إلييا ، فإمر وعمي المحكمة التأديبية أف تصدر قرارىا خبلؿ عشريف يومًا مف تاريخ رفع اإل
نذار أو الخصـ مف بجزاء اإل ذا برئ الموظؼ أو حفظ التحقيؽ معو أو جوزي إجر كامبًل ، فخبلؿ ىذه المدة يصرؼ األ

ذا جوزي بجزاء أشد تقرر السمطة التي ا  جره ، و أليو ما يكوف قد اوقؼ صرفو مف إياـ صرؼ أجر لمدة ال تجاوز خمسة األ
نتيت خدمتو مف تاريخ وقفو وال يجوز إف جوزي بجزاء الفصؿ إجر الموقوؼ صرفو ، فوقعت الجزاء ما يتبع في شأف األ

 جر .أف صرؼ لو مف أف يسترد منو في ىذه الحالة ما سبؽ أ
 (46مادة )

مػر عمػي السػمطة المختصػة بمػذكرة تتضػمف ، يعػرض األ العمػؿحتياطيًا عف إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ وقؼ الموظؼ إ   
عبلنػو بقػرار الوقػؼ إذا قررت وقفو عف العمػؿ يتعػيف إشير ، فأموضوع التحقيؽ ومبررات الوقؼ ومدتو بما ال يجاوز ثبلثة 

حكاـ المبينة بالمػادة السػابقة ، ويتبع في شأنو ذات األ دارة الموارد البشريةا  لي كؿ مف رئيسو المباشر و إرساؿ صورة منو ا  و 
. 

   (47مادة )
حالػػة لممعػػاش أو الفصػػؿ مػػف رتكبيػػا الموظػػؼ تسػػتوجب توقيػػع عقوبػػة اإلإف المخالفػػة التػػي أذا رأت السػػمطة المختصػػة إ   

والعػرض عمػي دارة الييئػة إحالػة الموظػؼ الػي المحاكمػة التأديبيػة ، عػرض األمػر عمػي مجمػس إالخدمة ، تعيف عمييا قبػؿ 
 حالة لممحاكمة التأديبية .عماؿ أوجو شئونيا نحو اإلدارية إلىيئة النيابة اإل

 حالة قمـ كتاب المحكمة التأديبية  .يداع قرار اإلإيعتبر الموظؼ محااًل لممحاكمة التأديبية مف تاريخ  و   
   (48مادة )   

ذا كػاف قػد بػدئ فػي التحقيػؽ قبػؿ إسباب عدا الوفاة مف محاكمتو تأديبيًا ي سبب مف األنتياء خدمة الموظؼ إلإال يمنع    
 نتياء مدة خدمتو .إ

قامة الدعوي التأديبية ولو لػـ يكػف إويجوز في المخالفات التي يترتب عمييا ضياع حؽ مف حقوؽ الخزانة العامة لمدولة    
 نتيائيا.إنتياء الخدمة وذلؾ لمدة خمس سنوات مف تاريخ إقد بدئ في التحقيؽ قبؿ 
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ظيفي الػذي كػاف يتقاضػاه فػي الشػير جػره الػو أضػعاؼ أنتيػت خدمتػو غرامػة ال تجػاوز عشػرة إف يوقع عمػي مػف أويجوز    
سػتثناء مػف أحكػاـ قػانوف التػأميف ا  لتزامو برد قيمة الحؽ ، و ا  خبلؿ بالعقوبات الجنائية و نتياء الخدمة وذلؾ مع عدـ اإلإعند 

أو بطريػػؽ الحجػػز  ابقة مػػف المعػػاش بمػػا ال يجػػاوز ربػػع األجػػرلييػػا بػػالفقرة السػػإليػػو تسػػتوفي الغرامػػة المشػػار إاالجتمػػاعي 
 اري .االد

 الفصؿ الرابع : في الجزاءات
 (49مادة )

يكوف توقيع الجزاء فيما بيف الحد األدنى واألقصى المقرر ليا في ىذه البلئحة مالـ تكف المخالفة غير واردة في ىذه      
التي وقعت ف يراعي في تقدير الجزاء المبلبسات والظروؼ أ( مف تمؾ البلئحة ، عمي 6فيتـ تطبيؽ حكـ المادة )البلئحة 

 نتاجية الموظؼ .ا  ثار والنتائج المترتبة عمييا وسموؾ و فييا المخالفة واأل 
 (:4مادة )

عمييا في حدود الجزاء المقرر الموظؼ بعضيا ببعض بحيث ال تقبؿ التجزئة يجازى إذا وقعت عدة مخالفات مرتبطة     
 . شدلممخالفة األ

 (51مادة )
خفاء معالميا أو تعمد تضميؿ إرتكبيا أو عمؿ عمى إيعاقب بالعقوبة المقررة لممخالفة كؿ مف تستر عمى مف       

 رتكابيا .إالتحقيؽ فييا أو سيؿ 
كما يعاقب بالعقوبة ذاتيا الرؤساء والمفتشوف المنوط بيـ التفتيش والمرور عمى أعماؿ الغير إلكتشاؼ ما يقع منيـ     

 قصيرىـ في أداء الواجب تقصيرًا ترتب عميو وقوع المخالفة .مف مخالفات ويثبت ت
 (52مادة )

و أفعاؿ األ هرتكابو ليذإخارج العمؿ إذا كاف مف شأف  أفعالو وتصرفاتو عف الموظؼيجوز توقيع عقوبة تأديبية عمى    
 . عمى  أعماؿ وظيفتوكو الخارجي يؤثر تأثيرًا عكسيًا المساس بالييئة أو كاف سمو  التصرفات

 (53مادة )
الناتجة عف المخالفة في حكـ  الخسائرسترداد إعتبر وال ي ، كثر مف مرهأمعاقبة الموظؼ تأديبيًا عف ذات الفعؿ اليجوز    

 الجزاء .
 (54مادة )

وذلؾ إذا لـ يمضي عمى المخالفة السابقة أكثر مف ستة  ؽ العقوبة المقررة في حالة العودتعتبر المخالفة عودًا وتطب   
 أشير .

 (55مادة )
إذا عاد العامؿ ألكثر مف رابع مرة قبؿ مضي ستة أشير مف تاريخ وقوع  المخالفة السابقة ضوعفت العقوبة المقررة    

 . أشدز في ىذه الحالة تطبيؽ عقوبات لرابع مرة كما يجو 
 (56مادة )

الجزاء الموقع عميو وأسباب توقيعو وذلؾ قرار كتابة ب الموظؼخطار إبالييئة فراد  دارة العامة لشئوف األاإليتعيف عمي    
عبلف والتوقيع متنع الموظؼ عف تسمـ اإلإذا إ، ف تاريخ صدور القرار اإلداري بتوقيع الجزاء مف( سبعة أياـ ) بلؿ ػػػػػػػػػخ

 .عمي ذلؾ ، وفي ىذه الحالة يكتفي بنشر قرار الجزاء في لوحة االعبلنات  عمي صورتو ، يتأشر
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 (57مادة )
 إجراءات محو الجزاءاتإتخاذ  الموظؼ طمب مف تقديـ ف حاجة إلى دو بالييئةفراد ألشئوف ادارة العامة لعمي اإل    

 تية : الفترات األ  نقضاءبإ حواؿو لجنة الموارد البشرية بحسب األإوالعرض عمي السمطة المختصة  التأديبية
 ياـ .أجر مدة ال تزيد عمي خمسة نذار والخصـ مف األاإل التنبيو أو في حالة  ستة أشير -2
 خمسة عشر يومًا . وال تجاوزياـ  أجر مدة  تزيد عمي خمسةفي حالة المـو والخصـ مف األ وسن -3
 .  سنتاف في حالة تأجيؿ الترقية  -4
 .بحكـ أو بقرار تأديبي لي المعاش إحالة دا الفصؿ واإل، عخري األ العقوباتلي إسنوات بالنسبة  ثبلث -5
عتباره كأف لـ يكف بالنسبة إتوقيع الجزاء ، ويترتب عمي محو الجزاء عتبارًا مف تاريخ إوتحسب فترات المحو   

 لممستقبؿ وال يؤثر عمي الحقوؽ والتعويضات التي ترتبت نتيجة لو .
السمطة ويتـ المحو لشاغمي الوظائؼ القيادية بقرار مف السمطة المختصة ، ويتـ المحو لباقي الوظائؼ بقرار مف    

ف سموؾ الموظؼ وعممو منذ توقيع الجزاء كاف أذا تبيف ليا إلجنة الموارد البشرية ، المختصة بعد العرض عمي 
 وما يبديو الرؤساء عنو . داء وممؼ خدمتو ،مرضيًا ، وذلؾ مف واقع تقارير تقويـ األ

 
 الباب الثالث : التظمـ مف الجزاء

 (58مادة )
ماـ القضاء أف يتظمـ مف القرار الصادر بتوقيع العقوبة عميو خبلؿ أعمي الموظؼ قبؿ الطعف عمي الجزاء الموقع عميو    

عمى أف يشتمؿ التظمـ  المختصةالسمطة إلى  يقدموطمب بالجزاء الموقع عميو بستيف يومًا مف تاريخ نشره أو إخطاره 
بياف أسـ المتظمـ ووظيفتو وعنوانو وتاريخ صدور القرار المتظمـ منو وتاريخ نشره أو إعبلنو بو ويجب أف يبيف بالطمب 

 موضوع القرار واألسباب التي بني عمييا تظممو ويرفؽ بيا ما يرى تقديمو مف مستندات .يضًا أ
 (59مادة )

ي القانوني والبت فيو والعرض عمي السمطة المختصة أبداء الر ا  القانونية بالييئة نظر التظمـ وفحصو و  الشئوفتتولي    
ـ الموظؼ عمي تظمعدـ الرد خبلؿ الستيف يوـ خبلؿ ستيف يومًا مف تاريخ التظمـ ويخطر المتظمـ بالنتيجة ، ويعتبر 

 .بمثابة رفض ضمني لتظممو
 (:5مادة )

لي إو شكواه أال بعد تقدمو بمظممتو إي جية رسمية خارج الييئة أيحظر عمي الموظؼ اف يتقدـ بشكوي او تظمـ الي    
، ويعد مخالفة ذلؾ مخالفة دوف رد بالتظمـ و مرور ستيف يومًا مف تاريخ تقدمو أالسمطة المختصة بالييئة والرد عميو 

 تأديبية تستوجب الجزاء .
***** 

 
 

 


