قانون رقم  54لسنة  2891بشأن
تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون االَ تي نصه ،وقد أصدرناه:
الباب األول :فى هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب اعدادها
المادة ( :)2يعمل بأحكام القااون الم ارفا فا شاأ الساك الدبكنماسا نالقوصاك ; نتسار فيماا
لم يرد بشأوه وص خاص ف القاون المراف احكام القااون رقام  74لساوه  8741باصادار قااون
وظام العامكي ف الدنلة .
الماااادة ( :)1تس اار احك ااام الق اااون الم ارفا ا عكا ا اعض ااا س ااك التمثي اال التج ااار نيخ اانل نزي اار
االقتص اااد جميا ا الس ااك ا

ناالختصاص ااا

المخنل ااه ل اانزير الخارجي ااة بالوس اابة العض ااا الس ااك

التجااار  ,كمااا يصاادر الق ا ار ار الخاصااه بتشااكيل المجااال

الت ا تتاانل الوظاار ف ا تعيااي نترقيااة

نتأديب اعضا السك التجار .
المادة ( :)3ال يسر الشر الخاص بجوسايه نالاد الازن أن الزنجاه الموصانص عكياه فا البواد
( )2م المادة ( )5نالفقرة االنل ما الماادة  47ما القااون الم ارفا عكا حااال
السك الدبكنماس نالقوصك الت تم

زنا اعضاا

صحيحه بقا الحكام القاون رقم  811لسوه 8757

الماااادة ( :)5يكغا ا الق اااون رق اام  811لس ااوه  8757باص اادار ق اااون وظ ااام الس ااككي الدبكنماسا ا
نالقوصاك نالقااون رقام  55لسااوه  8745فا شاأ العااامكي فا ساك التمثياال التجاار كماا يكغا
كل حكم يخالف " احكام " هذا القاون 5
نم ا ذل ا يسااتمر العماال بااالكنا

الصااادر توفيااذا لهااذي القاااونوي  ,فيمااا ال يتعااار

القاون المراف  ,نذل ال حي صدنر ال حته التوفيذية 5

م ا احكااام

الماادة ( :)4تبانب اساتخداما

المنازواة العاماة لكدنلااة نمناردهاا إلا أباناب تتفا ما المجمنعااا

الر يسااية لكتصااويف االقتصاااد  ,نفقااا لبوااند نأو انا نفاارن هااذ المجمنعااا
نالمجمنعا

نتقسيماتها نفقا لكتصويف اإلدار لكجها

نتحدد الال حة التوفيذية لكقاون التقسيما

نالنحدا

نتاانز هااذ األب اناب

.

الفرعية لكل باب م األبناب .

الباب األول :أحكام عامة فى تطبيق احكام هذا القانون
المادة ( :)2يقصد :
 بالن ازرة :ن ازرة الخارجية . -بالمجك

 :مجك

السك الدبكنماس نالقوصك .

 بالسك  :السك الدبكنماس نالقوصك . بالمرتب :المرتب االساسي الموصنص عكيه ف الجدنل المراف لهذا القاون -بالرناتااب االضااافيه  :الباادال

نالتعنيضااا

ناالعاوااا

نايااه مبااال اخاار تسااتح م ا المرتااب

االساس بصفة دنرية .
المادة (:)1
توشااأ بعثااا

التمثياال الدبكنماس ا نالقوصااك نتكغ ا بق ارار م ا ر ااي

نزير الخارجيه نتشمل هذ البعثا

الجمهنريااه بوااا عك ا اقت ا ار

:

 - 8السفا ار
 - 2البعثا

الدا ماه لجمهنرياه مصار العربياه لاد االمام المتحاد ننكاالتهاا المتخصصاه نغيرهاا

م الموظما

الدنليه ناالقكيميه.

 - 3القوصكيا
 -7القوصكيا .

العامه.

المادة ( :)3تكون وظائف اعضاء السلك على الوجه االَ تى :
 -8سفير م الف ه الممتاز .
 -2سفير فن العاد مفن

 /قوصل عام بدرجه سفير.

 - 3مودنب فن العاد نزير مفن

 /قوصل عام.

 - 7مستشار  /قوصل م الدرجه االنل .
 - 5سكرتير انل  /قوصل م الدرجه الثاويه.
 - 1سكرتير ثا  /قوصل مساعد.
 - 4سكرتير ثالث  /وا ب قوصل.
 - 1مكح .
المادة ( :)5تصدر الال حة التوظيمية لكخدمة ف ن ازرة الخارجية بقارار ما ر اي
عك اقت ار نزير الخارجية بعد اخذ أر مجك

الجمهنرياة بواا

السك .

الباب الثانى :ف ش ن أعضا السك
الفصل األول :ف التعيي نتحديد األقدمية
المادة ( :)4يشتر فيم يعي ف أحد نظا ف السك :
 -8أ يكن مصر الجوسية نم أبني مصريي نا يكن متمتعا باألهكية المدوية الكامكة .
 -2اال يكان متزنجااا ما غياار مصاار الجوسااية أن مما هاام ما أبااني أحاادهما أن كالهمااا غياار
مصر نم ذل يجنز بقرار ما ر اي

الجمهنرياة بواا عكا اقتا ار نزيار الخارجياة االعفاا ما

هذا الشر اذا كا متزنجا مما توتما الا جوسايه احاد الادنل العربياة أن مما اكتساب جوساية
جمهنرية مصر العربية .

 - 3أ يكن محمند السير ن حس السمعة .
 - 7اال يكن قد حكم عكيه بعقنبة جواية نلن كا قد رد اليه اعتبار .
 - 5اال يكاان قااد حكاام عكيااه ما المحاااكم أن م ا مجااال

التأديااب ف ا جريمااه مخكااه بالشاارف أن

االماوه نلن كا قد رد اليه اعتبار ناال يكن قد سب فصكه بقرار أن بحكم تأديب .
 - 1ا يكاان حاصااال عك ا مؤهاال عااال م ا احااد الجامعااا
شهادة اجوبيه معادله أن عك مؤهل عال م احد الككيا

المص اريه أن مااا يعادلااه أن عك ا

العسكرية المصرية .

المااادة ( :)6م ا م ارعاااة مااا وااص عكيااه ف ا المااادة ( )5م ا هااذا القاااون يشااتر فاايم يعااي ف ا
نظيفه مكح ما يك :
 - 8اال تقل سوه ع احد نعشري سوه ميالديه ناال تزيد عك سب نعشري ساوه ميالدياه فا
التاريخ المعك عوه لبد امتحا المسابقه :
 -2ا تثب

لياقته الصحيه لكنظيفه بمعرفه المجك

ال ب المختص 5

 -3ا يجتاز بوجا امتحا المسابقه الذ تجريه النزار لهذا الغر .
المااادة ( :)7يكاان التعيااي نترتيااب األقدميااة فا نظيفااة مكحا حسااب ترتيااب الوجااا فا امتحااا
المسابقة الذ تعقد ن ازرة الخارجية لهذا الغر  ,نعود التسان ف درجا

امتحا المسابقة يقادم

األعك مؤهال فاألقدم تخرجا فاألكبر سوا.
نيحدد نزير الخارجية بقرار موه ,منعد نمكا إج ار االمتحا نشرن ه نمناد نوسبة الوجا فيه
نالكجوااة التا تجريااه ,نيعكا عا هااذا االمتحااا فا إحااد الصااحف الينميااة ناسااعة االوتشااار قباال
منعد إج ار ه بثالثي ينما عك األقل.
المادة ( :)9ينض المكحا تحا

8

االختباار لمادة ساوتي ما تااريخ اساتالمه العمال ,يكحا خاللهاا

لمدة ال تقل ع ستة أشهر نال تزيد عك سوة بمعهد الدراسا
باااإلدا ار أن البعثااا  ,نتتحاادد صااالحيته فا ضاان تقااارير وتااا
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الدبكنماسية نف بااق المادة يكحا
المعهااد نتقااارير الصااالحية التا

تعادها الان ازرة عوااه أثواا تكا الفتارة  ,نتوها خدماة ما يثبا
بقرار م نزير الخارجية بوا عك تنصيه مجك

السك .

عاادم صاالحيته خااالل فتارة االختبااار
2

الماااادة ( :)8يكاان التعيااي فا ا باااق نظااا ف الس ااك ب ري ا الترقيااه ما ا النظيفااه الت ا تس اابقها
مباشر .
المادة ( :)21م مراعاة الشرن الموصنص عكيها ف المادة ( )5م هذا القاون يجنز التعيي
م خار السك عك الوحن التال :
أنال  -ف نظيفه سفير م الف ه الممتاز أن سفير أن نزير مفن

.

(أ) السااف ار م ا الف ااه الممتاااز أن السااف ار أن الاانز ار المفنضاان السااابقن مم ا يشااغكن نظااا ف
حكنميه ,نيكن اعاد تعييوهم ف السك بذا

نظا فهم السابقه نباقدمياتهم فيها5

(ب) العااامكن بالحكنمااة مما يخضااعن لقاااون وظااام العااامكي الماادويي بالدنلااة نالعااامكن الااذي
توظم ش ن تنظيفهم قناوي خاصه  ,نيكن تعييوهم ف النظا ف المعادله لنظا فهم.
ثاويا  -ف نظيفة مستشار أن سكرتير انل أن ثا أن ثالث :
(أ) المستشاارن نالساكرتيرن االنل نالثاناو نالثنالاث السااابقن مما يشاغكن نظاا ف حكنميااه ,
نيكن اعادة تعييوهم ف السك بذا

نظا فهم السابقة نباقدمياتهم فيها.

(ب) العااامكن بالحكنمااة مما يخضااعن لقاااون وظااام العااامكي الماادويي بالدنلااة نالعااامكن الااذي
تااوظم ش ا ن تاانظيفهم ق اناوي خاصااه  ,ن يكاان تعييااوهم ف ا النظااا ف المعادلااة لنظااا فهم بشاار
اجتيااازهم بوجااا امتحااا مسااابقه تثب ا

فيااه صااالحيتهم  ,نتحاادد شاارن هااذا االمتحااا بق ارار م ا

نزير الخارجية.
نم ا ذل ا يجاانز بق ارار م ا ر ااي

الجمهنريااة بوااا عك ا اقت ا ار نزياار الخارجيااة التعيااي م ا غياار

هنال ف النظا ف المذكنر مت اقتض
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المصكحة العامة ذل .

نلر ي

الجمهنرية أ يعي  -نفقا العتبا ار الصال العام الت يقدرها  ,ندن التقيد بحكم المادة

( )41م هذا القاون – سف ار لجمهنرية مصر العربية بالخار .
نيحدد قرار التعيي المدة نالمعامكة المالية .

3

المادة ( :)22ال يجنز ا تزيد وسبة التعيي م الخار ف نظا ف السك  ,عدا نظا ف الساف ار
عك  % 85ما عادد الادرجا
الدرجا

الخالياة فا كال نظيفاه خاالل ساوه مالياه كامكاه ناذا لام يكا عادد

الخاليه يسم بذل جاز تعيي عضن ناحد.

المااادة ( :)21يكاان تعيااي اعضااا السااك نفقااا الحكااام هااذا القاااون بقارار ما ر ااي

الجمهنريااه

عدا المكحقي فيكن تعييوهم بقرار م نزير الخارجيه.
نيتب ف إعداد المنازوا

المستقكة الموصنص عكيهاا فا الفقارة الثاوياة ما الماادة الثالثاة ما هاذا

القاون وظام االستحقا .
المادة ( :)23يحكف عضن السك امام نزيار الخارجياه قبال تساكم العمال اليماي االتياه "اقسام بااه
العظيم ا اؤد اعمال نظيفت باالخالص ناالماوه نالصد نا احترم الدستنر نالقناوي ".
المااادة ( :)25تعتباار االقدميااه ف ا النظيفااه م ا تاااري التعيااي فيهااا فاااذا شاامل ق ارار التعيااي عك ا
اكثر م عضن اعتبر االقدميه كما يك :
(أ) اذا كااا التعيااي النل ماار اعتباار االقدميااه بااي المعيوااي حسااب ترتيااب الوجااا ف ا امتحااا
المسابقه.
(ب) ف ا حالااة اعااادة تعيااي عضاان اعتباار اقدميتااه عك ا اسااا

االقدميااه الت ا كااا عكيهااا ف ا

نظيفته السابقة.
( ) اذا كا التعيي متضموا ترقيه ,اعتبر االقدميه عك اسا

الفصل الثانى :مجك
 3الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون رقم  3لسنة .9000

االقدميه ف النظيفه السابقة.

السك الدبكنماس نالقوصك

المااادة ( :)24يوشااأ باان ازرة الخارجيااه مجك ا

يساام مجك ا

السااك الدبكنماس ا نالقوصااك نيشااكل

بق ارار م ا نزياار الخارجيااه م ا احااد عشاار عض انا عك ا االقاال م ا اعضااا السااك عك ا ا يضاام
نكال الن ازرة نثالثه عك االقل م اقدم مدير ادا ار الدينا العاام خدماه بالساك نيتانل ر اساه
المجك

اقدم النكال م درجة سفير م الف ة الممتازة أن سفير ن ف حالة غيابه يحل محكه م

يكيه ف االقدمية م النكال  ,نيتنل اماوه سر المجك

مدير ادار السك اذا لم يك عضانا باه

نفقاا لهااذ المااد ناال حاال محكااه فا اماوااه السار التااال لااه فا ادارة السااك  ,ن يحضار أمااي الساار
جكسااا

المجك ا

ن ال يكاان لااه صاان معاادند ف ا الماادانال  ,نيض ا المجك ا

مشاارن ال حتااه

الداخكيه نيصدر بها قرار م نزير الخارجيه.
المادة ( :)26يختص المجك

بما يك :

 - 8ابدا ال أر ف مشرنعا

القناوي ن الكنا

ن القناعد الخاصة باعضا السك .

 - 2الوظ اار فا ا المس ااا ل المتعكق ااه بوظ ااام الس ااك نشا ا ن اعض ااا ه الخاص ااه ب ااالتعيي ناالقدمي ااه
نالترقيااة نالوق اال ناالعااارة نالو اادب م ا نالا ا ن ازرة الخارجيااة نالتأدي ااب نتقااارير كفاي ااه االدا ناوه ااا
الخدمااه ن غيرهااا نفقااا لوصاانص هااذا القاااون نذل ا فيمااا عاادا ترقيااه نوقاال السااف ار نالسااف ار م ا
الدرجة الممتازة.
 - 3الوظر ف المنضنعا

االخر الت ير نزير الخارجية أن ر ي

المااادة ( :)27يعقااد المجكا

دنرة عاديااة مارة عكا االقاال كاال ثالثااه اشااهر عكا ا يتاانل ر يسااه

تنجية الدعنة الوعقاد  ,كما يجنز عقد ككما دع

الحاجه بوا عك

المجك

عرضها عكيه.

كب ما نزيار الخارجياة أن

اغكبي ااة االعض ااا  ,نيك اان اوعق اااد ص ااحيحا بحض اانر اغكبي ااة االعض ااا  ,نتك اان مدانالت ااه سا اريه,
نتصدر تنصياته باالغكبياة الم كقاة لكحاضاري  ,نعواد تساان األصانا
الاار ي

عاادا المسااا ل الت ا تسااتكزم القرارهااا منافقااة ثكث ا أعضااا المجك ا

مسااببه ,نيرفا ر ااي
النزير نلم يعتر

المجكا

تنصاايا

المجكا

يارج الجاواب الاذ مواه
ن تكاان تنصااياته فيهااا

الا نزياار الخارجيااه العتمادهااا فاااذا لاام يعتماادها

عكيها خالل شهر م تاريخ نصنلها اليه اعتبر وافذ .

اما اذا اعتر

تنصيا

النزير عك كل أن بع

المجك

النزير خالل شهر عك االكثار ما تااريخ ابالغاه بااعت ار
ا يبد المجك

فيعيدها اليه ليبد رايه ف اعتا ار
الانزير ,فااذا اوقضا

هاذ الماد دن

رأيه اعتبر أر النزير وها يا.
برأيه فيرف تنصياته ف هذا الشأ ال النزير التخااذ ماا يا ار نيعتبار قارار

اما اذا تمس المجك

النزير ف هذ الحاله وها يا

المااادة ( :)29اذا عاار

عكا المجكا

مساأله تخااص احااد اعضااا المجكا

الدرجة الرابعة امتو عك العضن حضنر مواقشتها أن التصني

أن احااد اقاربااه حتا

عكيها.

الفصل الثالث :ف كفاية االدا
المادة ( :)28يوشأ بن ازرة الخارجية جهاز لكتفتيش نالصاالحية نتقيايم مساتن كفاياة االدا يصادر
بتشكيكه نتوظيمه نكيفيه مباشرته الختصاصاته قرار م نزير الخارجية ,نيختص هذا الجهاز بما
يأت :
 اعااداد مااا ياار نزي اار الخارجيااة أن مجك امستن كفايه االدا ف أ م البعثا

الس ااك اعااداد م ا تق ااارير أن بياوااا

تتعك ا بتقي اايم

التمثيكيه أن ادا ار الدينا العام .

 تقياايم مسااتن كفايااه االدا بالوس اابه العضااا السااك مم ا ال يخض ااعن لوظااام تقااارير الكفاي ااةالسونية .
نتعر

التقارير الت يعدها الجهاز عك مجك

العر

عك نزير الخارجية .

المادة ( :)11يقا

مستن كفاية أدا عضن الساك بم ارعااة العواصار التا يتاألف موهاا التقريار

السااون  ,نم ا ناق ا السااجال
معكنما

أن بياوا

السك التخاذ ماا يكازم ما تنصايا

بشاأوها قبال

نالبياوااا

الت ا تعاادها الاان ازرة لهااذا الغاار

أخر يمك االسترشاد بهاا فا قياا

 ,باإلضااافة إل ا أيااة

مساتن كفاياة األدا نيحاددها قارار ما

نزير الخارجية  .نتحدد كفاية العضن بإحد المراتب اآلتية :

ممتاز

 75درجة فأكثر .

جيد جدا م  15إل  17درجة .
جيد

م  15إل  47درجة .

متنس

م  55إل  17درجة .

ضعيف

أقل م  55درجة .

7

المااادة (( :)12أ) يخض ا اعضااا السااك م ا درجااة مكح ا لدرجااه مستشااار لوظااام تقااارير كفايااه
االدا  ,نتعااد هااذ التقااارير عك ا الوماااذ ن بقااا لكشاارن ناالج ا ار ا
نزير الخارجيه بوا عك اقت ار مجك

الت ا يصاادر بهااا ق ارار م ا

السك 5

(ب) تعد تقارير الكفايه بمعرفه رؤسا بعثا

التمثيل الدبكنماس أن القوصاك أن مادير االدا ار

ناالجهازة بالاادينا العااام كاال فا حاادند اختصاصااه نذلا عا ماادة سااوة تباادأ ما أنل شااهر ينلياان
نتوته ف اخر شهر ينويه نتقدم خالل شهر سبتمبر ن اكتنبر م كل عاام الا مجكا

الساك

الذ له ا يعتمدها أن يعدلها بقرار مسبب

الباب الثالث :ف توفيذ المنازوة العامة
المادة ( :)11يخ ر عضن السك بصنرة م تقرير كفايته فنر اعتماد نله ا يتظكم مواه خاالل
شهر م تاريخ اخ ار نيقدم التظكم ال لجوه تشكل بقرار م نزير الخارجيه بر اسه احد السف ار
نعضنيه اربعه م اعضاا الساك ال تقال درجاتهم عا نزيار مفان
التقرياار ,نيفصاال فا الااتظكم بقارار وهااا

خااالل سااتي ينمااا ما تاااريخ تقديمااه الا الكجوااه نيعتباار

التقرير وها يا بعد اوقضا ميعاد التظكم أن الب
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مما لام يشاتركنا فا نضا

فيه.

المادة ( :)13ينض ف مكف خدمه عضن السك الاذ تقادر كفايتاه بمرتباه ممتااز شاهادة تقادير
م السك ه المختصة.
الماااادة ( :)15ف ا حال ااه اع ااارة عض اان الس ااك أن ودبااة أن تككيف ااة بمهم ااة أن التصااري ل ااه بأج ااازة
خاصه  ,يعتد بالتقارير الساب نضعها عوه.

المادة ( :)14ف حاله مر
اال اذا كاو

عضن السك اكثر م سته اشهر تقدر كفايتاه بمرتباه كاف حكماا

ف العام الساب بمرتبه ممتاز فتقدر بمرتبه ممتاز حكما.

المااادة ( :)16يحاارم عضاان السااك الااذ يحصاال عك ا تقرياار سااون وهااا
وصف مقدار العالنة الدنرية ,نتؤجل ترقيته عود استحقاقها لمدة سوة ناحدة.
المادة ( :)17يحرم عضن السك الذ يحصل عك تقرير سون وهاا

بمرتبااة ضااعيف م ا
5

ثاا عكا التانال بمرتباة

ضااعيف م ا كاماال العااالنة الدنريااة ,نتؤجاال ترقيتااه عوااد اسااتحقاقها لماادة سااوتي  ,نيجاانز لاانزير
الخارجية أ يعر
نيجنز لكمجك

أمر عك المجك

لكوظر ف مد صاالحيته لالساتمرار فا العمال بالساك ,

بأغكبية ثكث أعضا ه التنصية بعدم صاالحيته ناوهاا خدمتاه أن وقكاه إلا نظيفاة

عامة أخر .
ناذا حصل العضن عك تقرير ثالث عك التنال بمرتبة ضعيف  ,تعتبر خدمته موتهية م تاريخ
صيرنرة التقرير وها يا م حفظ حقه ف المعاش أن المكافأة.

1

الفصل الرابع :ف الترقية
المادة ( :)19تكن الترقيه حت نظيفاه مستشاار باالقدمياه  ,نيجانز الترقياه باالختياار فا حادند
 % 85م عدد النظا ف الشاغر م كل درجاه نفا هاذ الحالاة يبادأ باالجز المخصاص لكترقياة
باالقدمية.
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المادة ( :)18يشتر لكترقية باالقدمية قضا المرش لكترقية بالمدد االاتية
 -ثالث سونا

لكترقيه ال درجه سكرتير ثالث 5

 -ثالث سونا

لكترقيه ال درجه سكرتير ثا 5

 -ارب سونا

لكترقيه ال درجه سكرتير انل 5

 -ارب سونا

لكترقيه ال درجه مستشار

المادة ( :)31يشتر لكترقية ف حدند وسبة االختيار حت نظيفة مستشار ما يك :
 - 8أال يكن المرش لكترقية قد نقع

عكيه أيه ج از ا

تأديبية نال مدة خدمته.

 - 2أ يكاان قااد حصاال عك ا مرتبااة ممتاااز ف ا آخاار تقري اري م ا تقااارير كفايتااه نعك ا تقري اري
بذا

المرتبة ف النظا ف السابقة نأال يكن قد حصل عك مرتبه ضاعيف فا أ ما النظاا ف

السابقة.
 - 3ا يكن العضن قد أمض دنرة تدريبية تتيحها له ن ازرة الخارجياة نعواد التساان فا شارن
الترقيااة باالختيااار تكاان االساابقية فيهااا لالقاادم ف ا النظااا ف المرق ا موهااا نترتااب أقدميااه الم ارقي
باالختيار بحيث تكن تالية لكمرقي باالقدمية ف هذ النظا ف.
نفا جميا الحااال

ال تجاانز الترقياة إلا نظيفااة مستشاار باألقدميااة أن باالختياار إال بعااد اجوياااز

دنرة تدريبية تعقدها الن ازرة لهذا الغر

 ,نتحدد الال حة التوفيذية لهذا القاون مادة الادنرة نشارن

نأنضا اجتيازها ناآلثار األخر المترتبة عك عدم اجتيازها بوجا .

4

المادة ( :)32يشترط لترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض توفر الشروط اآلتية :
 -1أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار خمس سنوات على األقل  ،وأال تقل مدة خدمته الكلية
عن ت سع ع شرة سنة  ،من ها ع شر سنوات ع لى األ قل خد مة فعل ية فى ال سلك ما بين ا لداخل
والخارج  .وتحتسب فترة اإلجازة الدراسية الممنوحة للحصول على در جة الماج ستير أو در جة
الدكتوراة أثناء الخدمة بالوزارة  -وفقا للضوابط التى يحددها وزير الخارج ية  -فى مدة الخد مة
الفعلية المطلوبة للترقية .
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 -2أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز أو جيد جدا فى ( )%06ع لى األ قل من ت قارير كفا ية
األداء المحررة عنه  ،وعلى أال يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقر يرين سنويين فى
وظيفة مستشار .
 -3أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى خالل ف ترة شغله وظي فة مست شار مالم ي كن قد تم ر فع
الجزاء أو مضت على توقيعه أربع سنوات .
 -4أال يكون قد حصل على تقر ير كفا ية أداء بمرت بة ضعيف خالل مدة شغله وظي فة مست شار
مالم يكن قد مضت على اعتماد التقرير سنتان .
وعند التساوى فى شروط الترقية تكون األولوية لألقدم .

8

المادة ( :)31تقوم ادارة السلك باخطار كل من ي شغل وظي فه مست شار م من لم ي ستوف ال شرط
المشار اليه فى البند الثانى من الماده السابقه بحالته ويعاد اخ طاره دور يا طال ما لم ي ستوف هذا
الشرط.
الماااادة ( :)33تكاان الترقيااة إل ا نظيفااة ساافير عك ا أسااا

االختيااار تبعااا لكفايااة مسااتن أدا

نسكن المرش لكترقية نال حياته النظيفية  ,ننفقا لكتقييم الذ يضعه الجهاز الموصنص عكياه
ف المادة ( )87م هذا القاون نيعتمد المجك .

7

نتكاان الترقيااة إل ا نظيفااة ساافير م ا الف ااة الممتااازة باالختيااار عك ا أسااا

التميااز ف ا األدا ف ا

النظيفة المرق موها ننفقا لكمعايير الت تحددها الال حة التوفيذية لهذا القاون .
المااادة ( :)35تعتباار الترقيااه وافااذ م ا تاااريخ صاادنر الق ارار بهااا  ,نيسااتح عضاان السااك بدايااه
االجر المقرر لكنظيفه المرق اليها ان عالنة م عالناتها ايهما اكبر اعتبا ار م هذا التاريخ.

الفصل الخامس :ف الوقل نالودب ناالعارة ناالجا از بدن مرتب
المادة ( :)34يتم تعيي نوقل رؤساا البعثاا
ان ال الدينا العام بقرار م ر ي

الدبكنماسايه نالقوصاكيه لكعمال فا البعثاا

الجمهنرياه بواا عكا ترشاي ما نزيار الخارجياه  ,نياتم وقال

باق اعضا السك بقرار م نزير الخارجيه بعد العر
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بالخاار

عك المجك .

نال يجنز أ تزيد مد خدمه رنسا البعثا

الدبكنماسايه نالقوصاكيه فا الخاار عكا اربا ساونا

متصكه ف كل مر اال اذا اقتض صال العمل غير ذل  ,نيجانز مادها ساوه خامساه عواد وقكهام
م ر اسه بعثه ألخر خالل تك الفتر  .نيجب عود ترشاي رنساا البعثاا

الدبكنماسايه اال تقال

المد المتبقيه لبكنغهم س المعاش ع سوتي .

المااادة ( :)36م ا عاادم اإلخااالل بحكاام المااادة ( )35م ا هااذا القاااون تااتم تااوقال
السك بي الدينا العام نالبعثا
عك أرب سونا

بقيااة أعضااا

التمثيكية ف الخار بحيث التزيد مدة خدماة العضان فا الخاار

متصاكة فا المارة الناحادة  ,يجار الوقال بعادها إلا الادينا العاام ,نيجانز مادها

سوة خامسة عود وقكهم م بعثة إل أخر خالل تك الفترة.
نف ا جمي ا األح انال يجاانز وقاال عضاان السااك إل ا الاادينا العااام أن م ا بعثااه إل ا أخاار  ,قباال
اوقضا مدة عمكه بالخار إذا اقتض ذل صال العمل.
ني ارعا ا فا ا حال ااة تعي ااي أح ااد ال اانز ار المفنض ااي بالبعث ااا

التمثيكي ااة أن أح ااد القواص اال الع ااامي

العامكي ف الخار ر يسا لبعثة أال تقل مدة خدمته ف ر اسة البعثة الموقنل إليها ع سوتي .
المااادة ( :)37يصاارف لرؤسااا ناعضااا البعثااا
بها تعني

85

الدبكنماساايه نالقوصااكيه نالمكاتااب الفويااه المكحقااه

يعادل ما كا يتقاضا العضن فعال م مرتب نرناتب اضافيه عا ماد ثالثاه اشاهر

نذل ف حاال

الوقل المفاج

الت يقررها نزير الخارجيه ننفقا لكشارن نالقناعاد التا تحاددها

الال حه التوظيميه لكخدمه بنزار الخارجيه.
المادة ( :)39تحددالموا

ذا

المعيشه الصعبه بقرار م نزيار الخارجياه بواا عكا ماا يقترحاه

المجك ا

 ,نتكاان مااد العماال ف ا هااذ الموااا

الحاال

االستثوا يه نلكمصكحه العامه ,نمنافقه العضن مادها لفتا ار اخار بحياث ال تتجاانز ماد

الخدمه المتصكه بالخار ارب سونا .
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عااامي ان ثااالث اع انام  ,عك ا اوااه يجاانز ف ا

المااادة ( :)38يجاانز بقارار ما ر ااي

الجمهنريااة نفا االحانال التا يقتضاايها الصااال العااام وقاال

عضاان الس ااك ال ا نظيف ااه اخاار معادل ااة لنظيفت ااة ف ا الجه اااز االدار لكدنلااة أن نح اادا
المحك أن الهي ا

العامة أن النحدا

الحك اام

االقتصادية التابعة لكق ا العام.

يكاان لعضاان السااك فا هااذ الحالااه ا ي كااب خااالل خمسااه عشاار ينمااا ما تاااريخ ابالغااه بقارار
الوقاال احالتااه ال ا المعاااش عك ا ا يساان معاشااه عك ا اسااا
التأمي مضافا اليها خم

سونا

مرتبااه االخياار نمااد اشااتراكه ف ا

ان الماد الباقياه لبكنغاه سا التقاعاد ايهماا اقال نذلا بشار ا

يكان قاد امضا الماد التا تكسابه حقاا فا المعااش نا يكاان ما الماد الماذكنر خما

سااونا

خدمه فعكيه ف السك الدبكنماس نالقوصك .
نال يفيد عضن الساك الدبكنماسا نالقوصاك ما حكام الفقار الساابقه اذا كاا الوقال بسابب ارتكاباه
مخالفا

أن اخ ا ثبت

ف حقه.

المادة ( :)51يجنز لانزير الخارجياه المنافقاه عكا وادب ان اعاار اعضاا الساك لكعمال بهي اه ان
جه ااه حكنمي ااه مصا اريه كم ااا يج اانز اع ااارتهم لكعم اال باح ااد الحكنم ااا

ان الهي ااا

االجوبي ااه ان

الدنلياه ,نتحادد شارن الوادب ان االعاار نمادتها فا القارار الصاادر بهاا ,نيجانز تجدياد الواادب ان
االعار  ,نيشتر منافقه العضن كتاباه عكا االعاار نيتعاي اال يكان العمال فا النظيفاه الموتادب
ان المعااار اليهااا متعارضااا م ا

بيعااه اعمااال السااك  ,نعوااد اوتهااا مااد االعااار ف ا الخااار يتسااكم

العضن عمكه بالدينا العام ,نت ب عكيه ذا

القناعد الخاصه بالوقل ال الدينا العام.

الماااادة ( :)52يج اانز ل اانزير الخارجي ااه ا يو اادب اعض ااا بعث ااا

التمثي اال الدبكنماسا ا نالقوص ااك

لكعماال بالاادينا العااام بااالنزار كمااا يجاانز لااه ا يواادب اعضااا السااك المعيوااي باادينا عااام الاانزار
لكعمال فا بعثااا

التمثياال الدبكنماسا نالقوصااك عكا اال تزيااد مااد الواادب فا الماار الناحااد عكا

ثالثه اشهر قابكه لكتجديد بشر اال يزيد مجمن مدد الودب ن التجديد المتصكه عك سته اشهر.
الماادة ( :)51يجانز لاانزير الخارجياه ماو عضان السااك اجااز بادن مرتااب لالساباب التا يبااديها
نيقدرها النزير نف هذ الحاله يحدد النزير قناعد مو ناستعمال جنا از السفر الدبكنماسيه.
المادة ( :)53يمو نزير الخارجيه  -بوا عك

كب عضن الساك  -اجااز بادن مرتاب لمرافقاه

الزن أن الزنجه اذا رخص الحدهما بالسفر لكخار عك النجه االت :

(أ) اذا كااا كاال ما الاازنجي يعماال فا السااك يمااو أ موهمااا اجاااز باادن مرتااب لمرافقااه االخاار
عك اال يترتاب عكا ذلا بقاؤهماا فا الخاار بصافه متصاكه ني با عكا كال موهماا عواد العاند
قناعد الوقل م الدينا لكخار .
(ب) ف غير هذ الحاله يجنز ا يحصل عضن السك عك اجاز بدن مرتب لمرافقه الازن أن
الزنجه مت كا م العامكي ف الحكنماه أن الق اا العاام عكا ا يخضا عواد عندتاه لكقناعاد
الم بقه عك االعضا العا دي م الخار .

الفصل السادس :ف المرتبا
المااادة ( :)55تحاادد مرتبااا

ن العالنا

اعضااا السااك نف ااا

ن الرناتب االضافية

باادل التمثياال االصااك لم ا يعماال مااوهم ف ا

الاادينا العااام نفقااا لكجاادنل رقاام ( )8الم ارف ا لهااذا القاااون نالقناعااد المكحقااه بااه ,ن تحاادد مرتبااا
اعضا سك التمثيل التجار نف ا

بدل التمثيل االصك لم يعمال ماوهم فا الادينا العاام نفقاا

لكجدنل رقم ( )2المراف لهذا القاون نالقناعد المكحقه به.
نال يخضا ا ب اادل التمثي اال لكضا ا ار ب ن اليج اانز الجما ا بيو ااه نب ااي ب اادل التمثي اال المق اارر لش اااغك
النظا ف العكيا م العامكي المدويي بالدنله.
المااادة ( :)54يمااو باادل التمثياال االصااك العضااا السااك بالبعثااا

فا الخااار بوساابه % 855

م بدايه الرب المال لكنظيفه نيكن بدل التمثيل االصك لكموادنب فان العااد الانزير المفان
الذ يعي بكقب سفير لبعثه دبكنماسيه معادال لبدل التمثيل االصك المقرر لكسفير فن العاد .
ن يحااتفظ لرؤسااا البعثااا

الدبكنماساايه أن القوصااكيه ما المواادنبي فاان العاااد الاانز ار المفنضااي

المعيوي بكقب سفير نالسف ار فن العاد الذي يتقاضن ف تاريخ صدنر هذا القاون بدل تمثيل
اصااك يزيااد عكا بدايااه الارب المااال لكنظيفااه بمنجااب قا ار ار ما ر ااي
يتقاضنوها ,نيجنز بقرار م ر ي
نلكموادنب فاان العااادة الاانزير المفاان

الجمهنريااة بالزيااادة التا

الجمهنيه زيادة بدل التمثيل االصك المقر لكسفير فن العاادة
المعااي بكقاب ساافير بحيااث ال يجااانز ضااعف الارب المااال

لنظيفه سفير م الف ة الممتازة نذلا فا الادنل التا تقضا المصاكحة العاماة بتقريار تكا الزياادة
فيها.

المااادة ( :)56يمااو باادل اغتاراب اصااك لكعااامكي بالبعثااا

فا الخااار ما غياار اعضااا السااك

بوسبه  % 855م بدايه الرب المال لكنظيفه.
المااادة ( :)74يمااو باادل تمثياال اضاااف العضااا السااك بالبعثااا
اغتراب اضاف لكعامكي بتك البعثاا

ف ا الخااار  ,كمااا يمااو باادل

ما غيار اعضاا الساك بماا يتواساب ما مساتن المعيشاه

ف اليالد نفقا لكبياوا

الرسميه الت تحصل عكيها نزار الخارجية.

ن يصاادر بتحديااد ف ااا

هااذي البكاادي قارار ما نزياار الخارجيااه بعااد اخااذ ار لجوااه تشااكل بر اسااه

نكياال نزار الخارجيااه نعضاانيه ممثاال ع ا كاال م ا ن از ار الخارجيااه نالماليااه ناالقتصاااد نالجهاااز
المركز لكتوظيم ناالدار نتعقد الكجوه مر كل سته اشاهر عكا االقال لكوظار فا تعاديل وساب هاذ
الف ا

زياد ان وقصا بوا عك ما ت ار ن ازرة الخارجيه ف ضن ما يارد اليهاا ما بعثاتهاا بالخاار

نف ضن تقارير المفتشيي نغير ذل م بياوا .
نيعماال بق ارار الاانزير م ا تاااريخ صاادنر اذا كااا تعااديل الوسااب بالزياااد  ,نبعااد ثالثااه اشااهر تاليااه
لكشهر الذ يصدر فيه القرار اذا كا تعديل هذ الوسب بالوقص.
المااادة ( :)59يسااتح عضاان السااك العااالنة الدنريااة المقااررة لنظيفتااه الت ا يشااغكها بقااا لكوظااام
المقاارر بالجاادنل الم ارف ا لهااذا القاااون ن يصاادر باسااتحقا العااالنة ق ارار م ا نزياار الخارجيااة ,ن
تس ااتح الع ااالنة الدنري ااة فا ا أنل ينلي اان الت ااال الوقض ااا س ااوة ما ا ت اااريخ التعي ااي أن ما ا ت اااريخ
استحقا العالنة الدنرية السابقة.
نيسر ذل الحكم عك م يعااد تعييواه دن فاصال زموا  ,أماا بالوسابة لما يعااد تعييواه بفاصال
زمو ا فتسااتح العااالنة ف ا أنل ينلياان التااال الوقضااا سااوة م ا تاااريخ اعااادة التعيااي  ,نال تغياار
الترقية م منعد استحقا العالنة الدنرية.

المااادة ( :)58يمااو عضاان السااك العااالنة الدنريااة المقااررة لدرجااة النظيفااة الت ا يشااغكها نالمبيوااة
بالجاادنل رقاام ( )8الم ارف ا لهااذا القاااون  ,نيسااتمر ف ا اسااتحقا العااالنة الدنريااة حت ا يبك ا مرتبااه
وهاياة ربا درجاة النظيفاة التاليااة لكدرجاة األعكا مباشارة ما درجااة نظيفتاه ,نيماو شااغكن نظيفااة
سفير م الف ة الممتازة  -الرب الثاب
يمو م يبك مرتبه الرب الثاب

 -عالنة دنرية سونية مقادارها ما اة نعشارن جويهاا ,كماا

عالنة مقدارها ما ة نعشرن جويها اعتبا ار م أنل ينلين التال

الوقضا سوة عك بكنغ مرتبه هذا الرب .
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المادة ( :)55يستح عضن السك م العامكي ف الدينا العام مقابال ع الجهند غير العادياة
ناالعمال االضافية الت يككف بها نذل

بقا لكوظام الذ يصدر بشأوه قارار ما نزيار الخارجياة

يبي الحدند القصن لما يجنز ا يتقاضا عضن السك م مبال ف هذ االحنال.
المادة ( :)42يجنز لنزير الخارجية ا يقرر مو مكافآ

تشجيعيه العضا السك م العامكي

فا الاادينا العااام الااذي يقنماان باعمااال أن بحانث أن اقت ارحااا

تساااعد عكا رفا كفايااه االدا أن

يقنمان بجهاد ناضا فا نضا أن توفياذ خ ا التحار الدبكنماسا أن السياسا التا تضاعها أن
تشار ف توفيذها ن ازرة الخارجية.
المادة ( :)41يجنز لنزير الخارجية  -بوا عكا اقتا ار مجكا

الساك  -أ يماو عضان الساك

م درجاه مكحا الا درجاة مستشاار عاالنة تشاجيعية تعاادل العاالنة الدنرياة المقارر لكنظيفاة التا
يشغكها حت نلن تجانز مرتبه بها وهاية الرب المقرر لكنظيفة نذل بالشرن اآلتية:
 - 8أ تكن مرتبة كفاية عضن السك قد حدد

بمرتبة ممتاز ع العامي االخيري نأ يكن

قد بذل جهدا خاصا ساهم ف رف مستن األدا .
 - 2أال يمو عضن السك هذ العالنة أكثر م مرة كل سوتي .
 - 3أال يزيد عدد أعضا السك الذي يموحن هذ العالنة ف سوة ناحدة عك  % 85م عدد
شاغك كل درجة م الدرجا

المشار إليها.
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يمو أعضا السك الاذي يحصاكن أثواا الخدماة عكا درجاا

عكمياة أعكا ما مساتن الدرجاة

الجامعية األنل عالنة تشجيعية نفقا لدرجاتهم النظيفية  ,كما يموحن حافز تميز عكم بالف اا
ننفقا لكقناعد نالشرن الت يحددها نزير الخارجية.

المااادة ( :)43يتمت ا رؤسااا البعثااا
الن ازرة باعدادها لهذا الغر

82

بح ا السااك المجاااو م ا اسااتعمال االثاااث ف ا دنر تقاانم

ن تقنم الن ازرة ف البالد ذا

المعيشه الصعبة الت يصدر بتحديدها

قرار م نزير الخارجية بتنفير المسك المال ام العضاا الساك بالبعثاا
العامكي بتك البعثا

م غير اعضا السك نف حاله تعذر ذل يصارف لكال ماوهم بادل ساك

بوساابه  % 25ما مجماان مااا يتقاضاااة ما مرتبااا
المعتمد م ر ي

فا الخاار نغيارهم ما

نباادال

نعااالنا  ,ان االجاار الفعكيااه لمسااكوه

البعثه ايهما أقل ,ن يجنز زيادة هذ الوسبة بقرار ما نزيار الخارجياة باالتفاا

م نزير المالية بعد اخذ أر الكجوة المشار اليها ف المادة  74م هذا القاون نذلا فا بعا
الاادنل نبم ارعاااة وساابه ارتفااا اسااعار المعيشااه ,نمتنسا اجاانر المساااك فا كاال موهااا نفا حاادند
االعتمادا

المدرجه بالمنازوة.

كمااا تساااهم الدنلااة ف ا المصاارنفا

الد ارساايه البوااا العااامكي المص اريي ف ا بعثااا

التمثياال ف ا

الخار ف الدنل الت يصدر بها قرار م نزير الخارجية بعاد اخاذ أر الكجواة الموصانص عكيهاا
فا ا الم ااادة  74ما ا ه ااذا الق اااون عكا ا اال تزي ااد مس اااهمة الدنل ااة عكا ا وس اابة  % 55ما ا قيم ااة
المصرنفا

الدراسية المقررة.

الماااادة ( :)45يمااو اعضااا السااك نغياارهم م ا العااامكي بالخااار اعاوااه غااال معيشااه ناعاوااه
عا كي ااه نب اادل مالبا ا

نب اادل وق اال نب اادل س اافر نمص اارنفا

اوتق ااال له اام نلزنج اااتهم نانالده اام نما ا

يعنلاانوهم ما افاراد اساارهم نخاادمهم نذلا بالشاارن ن االنضااا التا يصاادر بهااا قارار ما ر ااي
الجمهنريه بوا عك اقت ار م نزير الخارجيه.
المااادة ( :)44يصاارف ألعضااا السااك نغياارهم ما العااامكي المصاريي بالبعثااا
يحتجزن كرها

وتيجاة لعمكياا

اإلرهااب تعاني
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التمثيكيااة الااذي

خااص يعاادل مجمان ماا يتقاضانوه فعاال ما

نرناتااب إضااافية انال فت ارة االحتجاااز ,نبمااا ال 83يقاال ع ا المرتبااا

مرتبااا

نالرناتااب اإلضااافية

عا ماادة ثالثااة أشااهر بناقا الخااار حسااب األحانال ننفقااا لكشاارن الت ا يحااددها نزياار الخارجيااة,
نذلا باإلضااافة إلا مااا يسااتح لهاام ما مرتبااا

نرناتااب نتعنيضااا

أخاار بمنجااب أحكااام هااذا

القاون .
المادة ( :)46ال تخض البدال

الموصنص عكيها ف المناد  74 , 71 , 75لكض ار ب.

المااااادة ( :)47يوش ااأ ب اان ازرة الخارجي ااة ص ااودن خ اااص لكت ااأمي عكا ا اعض ااا الس ااك تك اان ل ااه
الشخصية االعتبارية المستقكة نتحدد منارد ناختصاصاته نغير ذل م االمنر المتعكقة بوشا ه
بقرار م ر ي

الجمهنرية.

الفصل السابع :الناجبا
المادة ( :)49يجب عك اعضا السك االقامه ف المد الت بها مقار نظا فهم فا الخاار اال
السباب يقرها نزير الخارجية نعكيهم االلتزام ف سكنكهم العام نالشخص بالناجبا

الت تفرضها

صفتهم التمثيكيه نيقتضيها الحفاظ عك سمعه البالد نكرامه نظا فهم نيجب ا يظهارنا باالمظهر
الال

بالنظا ف الت يشغكنوها ناال يفضنا بمعكنما

تظ اال سا اريه ب بيعته ااا أن بمقتضا ا تعكيم ااا

أن ايضاحا

عا المساا ل التا يوبغا ا

خاص ااه ,نيظ اال ه ااذا االلتا ازام قا م ااا نل اان بع ااد اوته ااا

خدمتهم بالسك .
كمااا يجااب عكا اعضااا السااك االمتوااا عا القيااام بااأ وشااا حزبا أن االوضاامام الا االحازاب
السياس ااية أن الترش ااي لعض اانيه المج ااال

الويابي ااه أن المحكي ااه اال بع ااد تق ااديم اس ااتقاالتهم ,نتعتب اار

االستقاله ف هذ الحالة مقبنله بمجرد تقديمها.
ن باالضااافه ال ا مااا تقاادم تساار عك ا اعضااا السااك القناعااد العامااه الموظمااه لناجبااا
المدويي بالدنله ناالعمال المحظنر عكيهم نالمقررة بمقتض القناوي المعمنل بها .
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العااامكي

الفصل الثامن :ف التأديب
المااادة ( :)48ال يجاانز تنقيا ا ما الجا از ا

الموصاانص عكيهااا فا هااذا القاااون عكا عضاان

السااك اال بعااد التحقي ا معااه كتابااه نسااما اقنالااه نتحقي ا دفاعااه ,ن لاانزير الخارجيااه ا يحياال
عضن الساك الا التحقيا عواد مخالفتاه لناجباتاه ان مقتضايا
م يقنم بمباشر التحقي  ,نتعر
فمااا فنقهااا ,نيرف ا المجك ا
االحاله لمجك

وتا جه عك المجك

نظيفتاه ,نيحادد الانزير بقارار مواه

بالوسبه لم يشاغل نظيفاة نزيار مفان

تنصاايته ال ا الاانزير امااا بحفااظ المنضاان ان بتنقي ا ج ا از التوبيااه ان

التاديب.

المادة ( :)61الج از ا

التأديبية الت يجنز تنقيعها عك اعضا السك ه :

 التوبيه. االوذار. الكنم. االحاله ال المعاش. الفصل م الخدمه.المادة ( :)62يكن تنقي ج از التوبيه عك اعضاا الساك ما درجاه مكحا الا درجاة مستشاار
بقرار م نزيار الخارجياة ,نيكان تنقيا هاذا الجا از عكا اعضاا الساك ما درجاة نزيار مفان
فما فنقها بقرار م نزير الخارجية بوا عك تنصية م المجك

نيترتاب عكا تنقيا هاذا الجا از

تأخير وقل العضن المنجند بالدينا العام ال الخار عواد الوظار فا هاذا الوقال لماد ساوه كامكاه,
نبالوساابة لكعضاان الااذ يعماال ف ا احااد البعثااا

ف ا الخااار يااتم وقكااه لكاادينا العااام ,كمااا ي ارع ا

تأخير وقكه لكخار لمد سوه كامكه عود الوظر ف وقكه ال الخار .
المااادة ( :)61يرف ا نزياار الخارجيااة ج ا از التوبيااه الااذ نق ا عك ا احااد اعضااا السااك م ا مكااف
خدمته بعد مض سوه نبشر حصنل العضن عك تقرير كفايه بمرتيه ممتاز أن بوا عك تقرير
م جهاز التفتيش نالصالحيه نتقييم مستن االدا نفقا لكشرن ناالنضا الموصنص عكيها ف

الماااد ( )87م ا هااذا القاااون  ,ناذا تكاارر توبيااه العضاان قباال رف ا التوبيااه االنل يااتم تاااخير وقكااه
لكخااار لمااد سااوتي عوااد الوظاار هااذا الوقاال ,كمااا يجاانز عااالنة عك ا ذل ا تخ يااه ف ا الترقيااة م ارة
ناحد .

المااادة ( :)63لاانزير الخارجيااه ا ينقااف العضاان ع ا عمكااه اذا اقتض ا
عكا اال تزيااد مااد النقااف عكا ثالثااه اشااهر اال بقارار ما مجكا

مصااكحه التحقي ا ذل ا

التأديااب ,نال يترتااب عكا نقااف

العضن نقف مرتبه ن رناتبه االضافيه نما يماو لاه ما مباال اخار ماا لام يقارر مجكا

التأدياب

غير ذل .
المادة ( :)65لر ي

البعثه عود نجند اسباب قنيه نمنجبه لالستعجال ا ينقف مؤقتا ا عضن

ما اعضااا البعثااه عك ا ا يخ اار نزياار الخارجيااه فاان ار بااذل  ,نلكاانزير الغااا النقااف ان مااد م ا
مراعا ما وص

عكيه الماد السابقه.

المادة ( :)64يصدر القرار باالحاله ال المحاكمه التأديبيه العضاا الساك حتا درجاه مستشاار
م ا نزياار الخارجيااة ناذا كاو ا

المخالفااه الموساانبه منجهااة ال ا ساافير م ا الف ااه الممتاااز أن ساافير

مفاان

فيصاادر ق ارار االحالااه الا المحاكمااه التأديبيااه م ا نزياار الخارجيااة بوااا عك ا تنصاايه م ا

مجكا ا

الس ااك نفا ا جميا ا االحا انال يش ااتر ا يك اان قا ارار االحال ااة متض ااموا بياو ااا بالمخالف ااا

الموساانبه ال ا العضاان ,نيبك ا العضاان بهااذا الق ارار نبتاااريخ الجكسااه المحاادد لمحاكمتااه ف ا منعااد
اقصا ساتي ينماا ما تااريخ قارار االحالاه نيكان االباالغ بكتااب منصا عكياه بعكام نصانل قبال
التاريخ المحدد الوعقاد المجكا

بخمساه عشار ينماا عكا األقال نفا جميا االحانال تباشار االدارة

القضا ية بن ازرة الخارجية الدعن امام مجك

التأديب.

ن يترتب عكا االحالاه لكمحاكماه التأديبياه وقال العضان لكادينا العاام اذا كاا منجاندا بالخاار ما
عدم استحقاقه تعني

الوقل المفاج

اال اذا قرر مجك

التأديب غير ذل ان لم تثب

المااادة ( :)66يكاان تأديااب اعضااا السااك حت ا درجااه مستشااار م ا اختصاااص مجك ا
يشكل ف ن ازرة الخارجية بقرار م نزير الخارجية عك النجه االت :

اداوته.
تأديااب

-سفير م غير اعضا المجك

555555

مستشار مساعد م ادارة الفتن المختصة بمجكنزير مفنناذا كاو

 5555555555555ر يسا .
الدنلة  55555555عضني .

. } 5555555

المخالفه الموسنبه منجهه ال سفير م الف ه الممتاز أن سافير أن نزيار مفان

ف ن ازرة الخارجية بقرار م نزير الخارجية مجك
 -احد وناب ر ي

مجك

يشاكل

عك النجه االت :

الدنله  55555555555555555555ر يسا .

 -سفير م الف ه الممتاز م غير اعضا المجك

5555555

. } 55

عضني .
 مستشار ادارة الفتن المختصة بمجكالماااادة ( :)67ال يك اان اوعق اااد مجكا ا

الدنلة } 5555555555555555
التأدي ااب ص ااحيحا اال اذا حض اار ر يس ااه نجميا ا اعض ااا ه

نتصدر ق ارراته بأغكبيه االصنا .
المااادة ( :)69فا حالااه نجااند ساابب ما اسااباب التوحا الموصاانص عكيهااا فا قاااون المرافعااا
بالوسبه لر ي

مجك

التأدياب أن أحاد اعضاا ه نجاب عكياه التوحا عا وظار الادعن التأديبياه ن

لكعضن المحال ال مجك
المادة ( :)68تكن جكسا
المادة ( :)71لمجك

التأديب ح

كب رد .

المحاكمة التأديبيه سريه.

التأدياب ما تكقاا وفساه أن بواا عكا

كاب العضان المحاال الا المحاكماه

التأديبياه أ ياأمر باسااتيفا التحقيا نلاه ا يعهااد باذل الا احاد اعضاا ه  ,نلكعضاان المحاال الا
المحاكمه التأديبيه ف جمي االحانال ا ي كا عكا التحقيقاا

التا اجريا

نعكا جميا االن ار

المتعكقااه بهااا نلااه ا يأخااذ صاانر موهااا كمااا لااه ا ي كااب ضاام تقااارير كفايااه االدا أن أيااه ان ار
اخر ال مكف الدعن التأديبيه.

المادة ( :)72يحضر العضن المحال ال المحاكمه التأديبيه جكسا

المحاكمه نله ا يداف عا

وفسه كتابه أن شفاهه نله ا ينكل عوه محاميا.
المادة ( :)71اذا لم يحضر العضن المحال ال المحاكمه التأديبيه أن لم ينكل عواه محامياا جااز
الحكم ف غيبته.

المااادة ( :)73يجاانز لمجك ا

التأديااب أ يااأمر بنقااف العضاان ع ا مباشاار اعمااال نظيفتااه حت ا

توتها المحاكمااه نلااه فا كاال نقا

ا يعيااد الوظاار فا أماار النقااف نال يترتااب عكا نقااف العضاان

نقااف صاارف مرتبااه نرناتبااه االضااافيه نمااا يمااو لااه م ا مبااال اخاار نم ا ذل ا يجاانز لمجك ا
التأديب نقف صرف وصف المرتب نالرناتب االضافيه نالمبال االخر .
الماااادة ( :)75توقضا ا ال اادعن التأديبي ااه باس ااتقاله العض اان المح ااال الا ا المحاكم ااه نقب اانل نزي اار
الخارجيه لها.
المادة ( :)74الج از ا

التأديبية الت ينقعها مجك

التأديب ه :

 االوذار.الكنم. االحاله ال المعاش. الفصل م الخدمه.نيترتب عك تنقي ج از االوذار عك العضن تخ يه ف الترقيه مارتي نتاأخير الوقال الا الخاار
مد سوتي متتاليتي عود الوظر ف هذا الوقل م وقكه ال الدينا العام اذا كا يعمل بالخار .
ناذا تكرر تنقي ج از االوذار عك العضن يوقل الا ديانا عاام الان ازرة اذا كاا يعمال فا الخاار
نيؤخر وقكه لكخار ثالث سونا

عالن عك تخ يه ف الترقيه مرتي .

كمااا يترتااب عكا تنقيا جا از الكاانم التخ ا فا الترقيااة ثااالث ما ار ما تااأخير الوقاال الا الخااار
لماادة ثااالث سااونا

متتاليااة عوااد الوظاار فا وقكااه لكخااار ما وقكااه الا الاادينا العااام اذا كااا يعماال

بالخااار  ,ناذا تكاارر تنقي ا ج ا از الكاانم عك ا العضاان يوقاال ال ا دي انا عااام الاان ازرة اذا كااا يعماال
بالخار نينخر وقكه لكخار ارب سونا
المادة ( :)76يكن حكم مجك
نا ينق م ر ي

عالنة عك تخ يه ف الترقيه ارب م ار .

التأديب وها يا نيجاب ا يشاتمل عكا االساباب التا بوا عكيهاا

المجك .

المادة ( :)77م مراعا احكام القاون رقم  85لسوه  8742بشأ الفصل بغير ال ري التأديب
ال يجاانز بغياار ال ري ا التااأديب فصاال عضاان السااك اال بوااا عك ا تنصاايه م ا مجك ا

السااك

بأغكبيه الثكثي .
الفصل التاسع :ف اوتها الخدمة
المادة ( :)79يحال عضن السك ال المعاش عود بكنغه م العمر ستي سوه ميالديه نم ذل
يجانز عوااد الضارنر نبقارار ما ر اي

الجمهنريااه ماد خدمااه ما يشاغل نظيفااه نزيار مفاان

فيمااا

فنقها لمد سوه قابكه لكتجديد اقصاها ارب سونا .
المادة ( :)78م مراعاة البود  2م الماادة ( )5ما هاذا القااون يعتبار مساتقيال ما نظيفتاه ما
يتاازن بغياار مصاار الجوساايه أن مما هاان ما ابااني احاادهما أن كالهمااا غياار مصاار نما ذلا
يجاانز بوااا عكا
لكدنله أن الهي ا

كااب عضاان السااك وقكااه الا نظيفااه اخاار معادلااه لنظيفتااه فا الجهاااز االدار
أن النحدا

االقتصاديه التابعه لكق ا العام اذا كب ذل قبل الزنا م غير

المصر أن مم هن م ابني احدهما أن كالهما غير مصر .
نم ا ذل ا يجاانز بق ارار م ا ر ااي

الجمهنريااه ,بوااا عك ا اقت ا ار نزياار الخارجيااة االعفااا م ا هااذا

الحكم اذا تزن مم يوتم ال جوسيه احد الدنل العربية.
المااادة ( :)91يجاانز لاانزير الخارجيااة اذا اقتض ا

مصااكحة العماال ذل ا ابقااا عضاان السااك بعااد

اوتهااا خدمتااه ماادة ال تجااانز شااه ار ناحاادا نال يجاانز مااد هااذ المااد اال بمنافقااه نزياار الماليااة ماادة ال

تجانز شهري اخري اذا اقتض

الضارنر ذلا نيصارف لاه عا كال شاهر ما هاذ المادة مكافااة

تعادل مجمن ما كا يتقاضا شهريا قبل اوتها خدمته.
المادة ( :)92إذا تنف أحد أعضا السك أن غير م العامكي المصريي بالبعثا

التمثيكية ف

الخااار نلاان كااا فا إجااازة فا غياار مقاار عمكااه  ,يصاارف لما يحاادد المسااتفيد ما عا كتااه مبكا
يناز مجمن ما كا يتقاضا فا الخاار عا ساتة أشاهر بناقا الخاار  ,نتوقال رفاتاه إلا مصار
إذا رغب ا
الرفا

ف ا ذل ا أرمكتااه أن نرثتااه ,نتتكفاال الاان ازرة  -ف ا هااذ الحالااة  -بوفقااا

التجهيااز نوقاال

إل الجهة الت تدف فيها بمصر.

ناذا تاانف ف ا الخااار أحااد أف اراد أس ارة عضاان السااك أن غياار م ا العااامكي المص اريي بالبعثااا
التمثيكية ,أن أحد أقاربه حت الدرجة األنل مم يقيمن معه بمنافقة الن ازرة ,تتكفل الن ازرة بوفقا
التجهيز نوقل الرفا

إل الجهة الت تدف فيها بمصر.
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المااادة ( :)91عوااد نفااا احااد المص اريي م ا اعضااا السااك أن غياارهم م ا العااامكي المص اريي
بالبعثاا

التمثيكياة لجمهنرياة مصار العربياة بالخاار نكاذل عواد نفاا زنجتاه أن احاد ابوا اه وتيجاه

الضا ا رابا

أن اح ااداث سياس ااية يص اارف لنرثت ااه تع ااني

يع ااادل م ااا ك ااا يتقاض ااا ما ا مرتب ااا

نرناتب اضافيه ع سوه بناق اعك الموا

بالخار  ,نف حالاه االصاابه بعجاز ككا أن جز ا

ال ب ا وتيجااه لااوف

االسااباب ,يصاارف لكعضاان مبك ا ال يقاال عمااا كااا

نفقااا لمااا يقاارر المجك ا
يتقاضااا م ا مرتبااا

نرناتااب اضااافيه ع ا ثالثااة أشااهر ن ال يتجااانز مااا يسااتحقه م ا مرتبااا

رناتب اضافية ع مدة سوة بناق اعك الموا
نعو ااد تع اار
الض رابا

ممتكك ااا

ن

بالخار حسب االحنال.

اح ااد ها اؤال االعض ااا لكمص ااادر أن االضا ارار الككي ااه أن الجز ي ااه وتيج ااه

أن احداث سياسيه يصارف لكعضان تعاني

ال يتجاانز مرتباا

نرناتاب اضاافيه عا

مد سته اشهر بناق الخار .
نف ا جمي ا االح انال ال يخاال صاارف التعنيضااا
االجتماااع  ,كمااا ال يجاانز ا يزيااد التعااني
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المشااار اليهااا باالحكااام المقاارر بقاااون التااأمي

الموصاارف ع ا قيمااه الضاارر الفعك ا الااذ اصاااب

العضن ,نيصدر نزير الخارجية ق ار ار بالوظم ناالج ار ا

ممتككا

نالشارن المتعكقاه بتوفياذها هاذ

االحكام.

الباب الثالث :ف األحكام الخاصة ببعثا
المادة ( :)93ف حاله غياب ر ي

التمثيل الدبكنماس نالقوصك

البعثه أن نجاند ماا يموعاه عا مباشار عمكاه أن خكان موصابه

يحاال محكااه عضاان السااك الااذ يكيااه ف ا الترتيااب ف ا وف ا

البعثااه أن م ا يوتاادب لااذل م ا ن ازرة

الخارجية أن م بعثاتها التمثيكيه بالخار نيكان لقباه ( القاا م باالعماال بالوياباه أن القوصال العاام
بالويابااه أن القوصاال بالويابااة أن المشاارف عك ا رعايااه المصااال ) ن يمااو كاال م ا يتاانل ر اسااه
البعثه أن المشرف عك رعايه المصال بدل اوابه تعادل رب بادل التمثيال االصاك المقارر لار ي
البعثه بحاد اقصا قادر خمسان جويهاا فا الشاهر ,كماا يماو كاذل بادل تمثيال اضااف عا بادل
االوابه بالوسبة المقررة لر ي

البعثة نذل بشر أال يزيد مجمان بادل التمثيال األصاك ناالضااف

نبدل االوابة عك ما يستحقه ر ي
المادة ( :)95تكان ساكو ر اي

البعثه م تمثيل اصك ناضاف .
بعثاه التمثيال الدبكنماسا أن القوصاك أن بعثاه رعاياه المصاال

ف ا مسااك مؤثااث تمككااه نزار الخارجيااه أن تسااتأجرة كمااا تتحماال المصاارنفا

الالزمااه لااذل نفقااا

لكقناعد الت يقرها نزير الخارجية.
المادة ( :)94يجنز بقرار م ر اي

الجمهنرياه ماو ر اي

الذ يشغل نظيفاه موادنب فان العااد نزيار مفان
مؤقتااه ,ن يمااو المواادنب فاان العاااد الاانزير المفاان
ري

لقاب سافير فان العااد مفان

نذلا بصافه

الااذ يحماال لقااب ساافير بمنجااب ق ارار م ا

الجمهنريه بدل تمثيل اصك ف الدينا العام قدر  555جويه سونيا.

المااادة ( :)96يعتباار ر ااي
يتعااار

بعثاه التمثيال الدبكنماسا ن القوصاك

البعثااه الدبكنماساايه قوصااال عامااا ف ا دا اار اختصاااص بعثتااه نبمااا ال

ما دنا اار اختصاااص القوصااكيا

العامااه نالقوصااكيا

الصااادر باوشااا ها ق ارار ما ر ااي

الجمهنريا ااه نلا ااه ا يعها ااد باختصاصا اااته القوصا ااكيه ككها ااا أن بعضا ااها ال ا ا احا ااد اعضا ااا البعثا ااه
الدبكنماسيه التابعي له.

المادة ( :)97يجنز بقرار م ر ي

الجمهنريه ا يعهد ال ا شخص م غير اعضا الساك

القيااام باعمااال نظيفااه دبكنماساايه بصاافه مؤقتااه ان بااادا مهمااه خاصااه نيمااو فا هااذ الحالااه لقااب
ساافير فاان العاااد مفاان

 5نيحاادد الق ارار المكافااأة الت ا تمااو لااه اثوااا القيااام باعمااال النظيفااه

الدبكنماسيه ان المهمه الخاصه بوا عك اقت ار نزير الخارجيه.
فاذا كا م يعهد اليه القياام باعماال النظيفاة الدبكنماسايه ان باادا المهماه الخاصاه ما العاامكي
المدويي بالدنله ان الق ا العام ان الذي توظم ش ن تنظفهم قناوي ان ق ار ار خاصاه احاتفظ لاه
بكافاه مميا از النظيفاه التا يشاغكها  ,نحساب

ماد قياماه بالعمال الدبكنماسا ان المهماه الخاصاه

ضم ماد اشاتراكه فا وظاام التاأمي االجتمااع ناساتحقا العاالن نالترقياه نذلا بم ارعاا احكاام
قاون التأمي االجتماع .
الماااادة ( :)99يج اانز ل اانزير الخارجي ااة باالتف ااا ما ا ال اانز ار المختص ااي ا يو اادب ع ااامكي ما ا
الان از ار االخار لشاغل نظاا ف مكحقااي فوياي ببعثاا

التمثيال فا الخاار بشار اال تزياد الدرجااة

المالية المقررة لكنظا ف الت يشغكنوها عك الدرجه الماليه المقرر لنظيفه ر ي

البعثه ,نم عدم

االخالل بأحكام القاون رقم  27لسوه  8718بشأ المعامكة المالية العضا مكاتاب ن ازرة الادفا
المكحقة بالبعثا

التمثيكية لجمهنرية مصر العربية بالخار يمو هؤال الفوين المرتبا

نباادل التمثياال نالمبااال ن الم ازيااا العيويااة األخاار ن االعفااا ا
المعادلة لنظا فهم بما ال يجانز البدال
نال يجنز الجم بي البدال

االضافية

الجمركيااة المقااررة لنظااا ف التمثياال

نالرناتب نالمزايا المقرر لكنز ار المفنضي .

المقرر بالقاون رقم  27لسوه  8718المشار اليه نالبدال

المماثكاة

المقارر بهاذا القااون 5كمااا يماو ما عاادا هاؤال ما العاامكي المصاريي بالمكاتاب الفوياه المكحقااه
ببعثااا

التمثياال ف ا الخااار المرتبااا

ناالعفا ا

االضااافيه نباادل االغت اراب نالمبااال نالم ازيااا العيويااه االخاار

الجمركيه المقرر لوظ ار هم م العامكي بتك البعثا

م اعضا السك .

المااادة ( :)98يكاان المكحقاان الفوياان خاضااعي الشاراف نتنجيهااا

ر ااي

البعثااه التمثيكيااه فيمااا

يتعكا باعمااالهم الداخكااه فا دا اار اختصاااص البعثااه نما عاادم االخااالل بمااا لكاان از ار أن الجهااا
ذا

الشااأ م ا ح ا التنجيااه ناالتصااال بااالمكحقي الفويااي التااابعي لهااا أن الااذي يتصاال وشااا هم

بأعمالها ااا يكااان عك ا ا المكحقاااي الفوياااي التوسا ااي م ا ا ر اااي

البعثا ااه ف ا ا المنض اانعا

المتعكقا ااه

بالعالقا

الثوا يه بي البكدي أن الت تؤثر عك الخ العام لكسياسه القا مه بيوهما ,نيبعث ر ي
ري ا ن ازرة

البعثااه بمالحظاتااه ع ا المكاتااب الفويااة المكحقااة بالبعثااة ال ا الاانز ار المختصااي ع ا
الخارجية.
المادة ( :)81يتب جمي اعضا بعثاه التمثيال القوصاك ر اي

بعثاه التمثيال الدبكنماسا المعتماد

ف البكد أن البالد الت يؤدن عمكهم فيها نيخضعن الشرافه ,نعكيهم توفيذ ما يصادر ما انامار
ف حدند اختصاصاتهم.
المااادة ( :)82يجاانز بق ارار م ا ر ااي

الجمهنريااه بوااا عك ا اقت ا ار نزياار الخارجيااه اسااواد رعايااه

مصال القوصكيه المصريه ف بكد ان اكثر ال الممثل القوصك لبكد صدي .

المااادة ( :)81فا حالااه غياااب أن نجااند ماااو لااد ر ااي

بعثااه التمثياال القوصااك يحاال محكااه فا

حمي اختصاصاته عضن البعثة القوصكية الذ يكيه فا النظيفاه نذلا ماا لام يوادب ر اي

البعثاه

الدبكنماسااية المنجااند فا دا رتهااا القوصااكيه احااد اعضااا البعثااه الدبكنماساايه لكقيااام بأعمااال ر ااي
البعثه القوصكيه بالويايه نذل بعد الرجن ال الجهه المختصه بالن ازرة.
المادة ( :)83يجنز بقرار ما ر اي

الجمهنرياه تعياي قواصال نواناب قواصال فخاريي فا الابالد

الت لجمهنريه مصر العربيه مصال فيها ,نتحدد االعمال الت يباشارنوها ندنا ار اختصاصااتهم
بقرار يصدر نزير الخارجيه ,نال يتقاض القواصل ن وناب القواصل الفخرين مرتباا
نيجنز بقرار م ر ي

ما الدنلاه

الجمهنريه بوا عك اقت ار نزير الخارجيه ا يقرر لهم مكافأة.

المادة ( :)85أعضا بعثا

التمثيل القوصك مككفن بمساعدة نحماية منا ويهم المنجندي فا

دا رة اختصاصاتهم نرعاية مصالحهم نعكيهم أ يحاافظنا عكا المصاال المصارية ,ناإلساهام فا
توميااة األنجااه المختكفااة لكعالقااا

المص ارية ف ا دا ارة اختصاصاااتهم ,نذل ا تح ا

البعثة الدبكنماسية ف الدنل المعتمدي لديها.
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85

إش اراف ر ااي

المااااادة ( :)84يخصا ااص ف ا ا كا اال قوصا ااكية سا ااجل لقيا ااد أسا ااما المص ا اريي المقيما ااي ف ا ا دا ا ارة
اختصاصاااتها ,نيكاان القيااد فيااه بالمجااا بوااا عكا مااا يقاادم ما المسااتودا
المصرية.

جوساايتهم

التا تثبا

81

المااادة ( :)86تباشاار بعثااا
الصا ااكة نبما ااا اليتعا ااار
لالختصاصا

التمثياال القوصااك مهامهااا نفقااا لالتفاقيااا

نالمعاهاادا

م ا ا ق ا اناوي الا اابالد المعتما اادة لا ااديها  .نت ارع ا ا البعثا ااا

الدنليااة ذا
ف ا ا مباش ا ارتها

التالية المنككة إليها  -ضم ما تباشر م أعمال  -اتبا أحكام القناوي نالكنا

المصرية نالتعكيما

الموظمة لذل :

 -8قيد مناليد المصريي ننفياتهم ف حدند دنا ر اختصاص البعثة.
 -2إب ارام عقااند الاازنا ناصاادار إشااهادا

ال ااال نالتصاااد عكيهمااا نالمراجعااة مت ا كااا أحااد

الزنجي أن كالهما مصر الجوسية نذل
نف هذ الحالاة يكان ألعضاا بعثاا

بقا لكتعكيما

الموظمة لذل .

التمثيال القوصاك ذا

الساك ا

ناالختصاصاا

المخنلاة

لكمنثقي نالمأذنوي الشرعيي ف مصر.
 -3إصدار إشهادا
 -7إصاادار إعالمااا

اإلقرار بالبونة مت كاو

صادرة مم يحمل الجوسية المصرية.

ثباان الن ارثااة لااد السااك ا

لذل  ,نالتصدي عك األحكام نالشهادا

الن ويااة ناألجوبيااة ناج ا ار التحريااا

الالزمااة

ناإلق ار ار المتعكقة بذل .

 -5التصدي عك جمي اإلق ار ار القاونوية الصادرة م مصريي .
 -1التصدي عك تنقيعا

المصريي .

 -4إصااادار ج ا انا از السااافر العاديا ااة لكمص ا اريي نتجديااادها نما ااا يتعك ا ا بها ااا م ا ا أعما ااال ,نماااو
التأشي ار عك جنا از سفر األجاوب
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 -1اتخااذ جميا اإلجا ار ا

التحفظيااه فا حالاة نفاااة مصار عا أمانال فا دنا اار اختصاصاااتها

نعك ا األخااص مت ا كااا النرثااة غااا بي أن مجهاانلي أن كااا بيااوهم واقصاان أن عااديمن أهكيااة ال
يونب عوهم أحد ,نالويابة ع هؤال النرثة أمام القضا .
 -7القيام بكافة اإلج ار ا
 -85تنثي التصرفا

الخاصة باستالم نحفظ نفت النصايا.

المتعكقة بأمنال منجندة ف مصار ,نتكان لهاذ المحار ار قانة المحار ار

المنثقة ف مصر.
 -88تس ااكيم ص اانرة رس اامية ما ا المحا ا ار التا ا تق اانم بتنثيقه ااا نالتص اادي عكا ا ترجمته ااا نك ااذل
التصدي عك الترجمة إل الكغة العربية م المحر ار المكتنبة بكغا

تك البالد.

 -82التص اادي عكا ا التنقيا ا عكا ا المح اار ار الص ااادرة ما ا س ااك ا

ال اابالد التا ا ت ااؤد البعث ااة

أعمالها فيها نكذل التصدي عك التنقيعا

المنقا بهاا عكا المحار ار الصاادرة ما الساك ا

المصرية.
 -83السع ف ف
 -87الحك اام ما ا ر ااي

الموازعا

الت تقنم بي المصريي أن بي المصريي ناألجاوب.

البعث ااة بص اافته محكم ااا إذا رفا ا األم اار إلي ااه فا ا الموازع ااا

القا م ااة ب ااي

المصريي المنجندي ف دا رة اختصاص البعثة  ,مت اتف الخصانم عكا حسام وازاعهم ب ريا
التحكيم بمنجب مشار ة تحكيم يعهدن فيها إل ر ي
نذل ككه نفقا لألحكام ناإلج ار ا

المقررة ف القاون المصر .

 -85تسااكيم األن ار القضااا ية نغيرهااا نالقيااام باإلوابااا
نلنا

البالد المعتمدة البعثة لديها.

المادة ( :)87بها قرار م ر ي

البعثة بأ يكن محكما فردا فا الوا از ,

القضااا ية بااال ر الت ا تتف ا م ا ق اناوي

84

الجمهنرية  .نتعف م هذ الرسنم:

(أ) المحر ار الخاصة بالفق ار .
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(ب) المحر ار الت ي كبها منظفنا الدنل االجوبية بصفتهم الرسمية الستعمالهم الخاص أن
الستعمال التابعي لهم نذل عك سبيل المجامكة نبشر المعامكة بالمثل.
( ) التصدي عك الشهادا

الدراسية الخاصة بالمبعنثي نأسرهم

81

(د) التأشي ار لكزن األجوب نالزنجة األجوبية المتزنجي م مصريي نأبوا هم.
المادة ( :)89يباشر أعضا بعثا

التمثيل القوصك االختصاصا

القناوي أرقام  75لسوة  8737بشأ االختصاص القضا

المخنلة لكقواصل بمنجب

لكقواصل المصريي ن  814لسوة

 8715بشأ األم نالوظام نالتأديب ف السف ن  232لسوة  8717ف شأ سالمة السف ,
نكذل سا ر االختصاصا

المخنلة لكقواصل بمقتض التشريعا
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األخر نالعرف.

المادة (:)88
جدول رقم  ( 3أ )
جدول المرتبات و بدل التمثيل االصلى بالديوان العام العضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى
بالديوان العام
النظيفه الرب المال بدل التمثيل العالنةالدنرية.
لكنظيفة االصك بالدينا المستحقه .
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
جويه.
سفير م الف ة .
الممتازة  125 2153رب ثاب
سفير فن العادة مفن

.

.

قوصل عام بدرجة سفير . 45 125 3773 - 8117
مودنب فن العادة ننزير .
مفن

.

نزير مفن

قوصل عام . 45 , 42 732 2727 - 8125

عود. 8417
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
مستشار  -قوصل م .
الدرجة االنل 42, 15 381.1 2521 - 8231عود .

.

8555

سكرتير انل  -قوصل .
م الدرجة الثاوية 15 ,71 252 8127 - 8525عود.
.

8881

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
سكرتير ثا  -قوصل .
مساعد 15, 71 874 8127 - 175عود.
755

.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
سكرتير ثالث  -وا ب .
قوصل 71, 31 842.1 8775 - 451عود.
425

.

مكح 31, 27 851 8231 - 541عود.
731

.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
جدول رقم  ( 3ب )
المرتب نبدل التمثيل األصك بالدينا العام ألعضا

السك الدبكنماس

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
الرب المال بدل التمثيل العالنة الدنرية.
النظيفة لكنظيفة االصك المستحقة .
بالدينا العام .
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
نزير مفن
8417

تجار  45 , 42 732 2727 - 8125عود .
.

-------------------------------------------------------.------------مستشار تجار 155 2521 - 8231ر 42 , 15 381عود .
.

8555

سكرتير أنل تجار  15 , 71 252 2521 - 8231عود .
.

8881

سكرتير ثا تجار  15 , 71 871 8127 - 175عود .
755

.

-------------------------------------------------------.------------سكرتير ثالث تجار 155 8555 - 451ر 71 , 31 842عود .
425

.

مكح تجار  31 , 27 851 8231 - 541عود .
131

.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

المادة ( :)211يوشر هذا القاون ف الجريدة الرسمية  ,نيعمل به م الينم التال لتاريخ وشر
نذل فيما عدا الفقرة االخيرة م المادة ( )71فيعمل بها اعتبا ار م انل ينلين  8741كما يعمل
بالفقرتي الثاوية نالثالثة م المادة ( )12اعتبا ار م انل يواير 5 8744
يبصم هذا القاون بخاتم الدنلة  ,نيوفذ كقاون م قناويوها .

صدر بر اسة الجمهنرية ف  27شعبا سوة  28 ( 8752ينوية سوة . )8712
حسو مبار .

