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 هيئة الشرطة

 م٢٠٠٠لسنة )١٥(قانون رقم
 بشان هيئة الشرطة

 -:باسم الشعـب 
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 :اصدرنا القانون االتـي نصه
 االولالباب 

 التسمية والتعاريف
 الفصل االول

 التسمية واالهداف
 ).قانون هيئة الشرطة: (يسمى هذا القانون) ١(مادة
يهدف هذا القانون الى تنظيم الخدمـة فـي هيئـة الشـرطة وتحديـد               ) ٢(مادة

 .صالحياتها واختصاصاتها
 الفصل الثاني
 التعاريف

الموضحة امام كل منها ما لـم       يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني      ) ٣(مادة
 :يقتض سياق النص معنى اخر

 .الجمهورية اليمنية: الجمهورية 
 .وزارة الداخليــة:الـوزارة  
 .وزير الداخليــة:الوزيــر 
قوات الشرطة المكلفة بحماية  النظام واالمـن العـام واالداب        :الشرطـة   

 .العامة وضبط الجريمة
نية التي تنفذها الشرطــة بهدف     مجموعة االعمال االم  : عمليات الشرطة  

 .حماية النظام واالمن العام وما تفرضـه عليها القوانين من واجبات
 .المجلس االعلى الشرطـة: المجلس  
 .رئيس المجلس االعلى للشرطة:رئيس المجلس 
 .من يحمل رتبة مالزم ثاني فاعلي: الضابـط 
ن       هو ضابط الصف الذي يعين فـي رتبـة ضـابط دو           :الضابط الشرفي  

 . الجامعات وما في حكمهماىان يتخرج من كلية الشرطة او احد
وهم ضباط الصف والجنود ويشمل المجندين الذين يؤدون خدمـة          :االفراد 

 .الدفاع الوطني االلزامية في هيئة الشرطة
بهـا  كل موظف او عامل التحق للعمل في احد المجاالت التي تتطل          :المدني 

 .هيئة الشرطة ووفقا لقانون الخدمة المدنية
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون:الالئحـة 
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الرتبة العسكرية من حيث تسلسلها فـي سـلم تـدرج الرتـب             :الرتبــة 
 .العسكرية

 .حرمان ضابط الصف من رتبته واعادته الى جندي:نزع الرتبة 
ادنى مـن الرتبـه      الصف الى رتبه     طاعادة الضابط او ضاب   :تنزيل الرتبة  

 .التي يحملها
فقدان الضابط الرتبة وحرمانه من جميع حقوقه المكتسبة لهـذه       : التجريـد 

 .الرتبة واعادته الى رتبة مساعد اول
الفصل من الخدمة مع الحرمان من الحقوق المكتسبة فــــي         : الفصل 

المعاش او المكافاة او اي حقوق اخرى بموجب حكم قضائــي قطعـي             
 .بذلك

 .الفصل من الخدمة بقرار من مجلس التاديب: تغناء عن الخدمةاالس 
الراتب الشهري المقرر بما في ذلك العالوات الدوريـة         : الراتب االساسي  

 .وعالوات االختصاص وعالوات التخرج
 .العالوات المنصوص  عليها في هذا القانون:البدالت 
 التدريبيــة  من ازهقت روحه اثناء االعمال االمنية او المشـاريع      :الشهيد 

ويشمل ذلك كل من توفي متاثرا باالصـابة اثنـاء او بسـبب تلـــك               
 .الحاالت

 .الوفاة اثناء اداء الواجب او بسببه والوفاة الطبيعية: الوفاة 
اللجنة الطبية العليا التي يصدر بتشكيلها قـرار مـن          :اللجنة الطبية العليا   

 .الوزير
لشرطة بالمخالفـة لقـوانين     كل ما يسند الى رجل ا     :المخالفات االنضباطية  

 وانظمة 
الخدمة واوامر الرؤساء وبصفة عامة كل ما يقع اخالال بقواعد االنضباط            

 .والنظام العسكري
 .المجالس المختصة بالنظر في المخالفات  االنضباطية: المجالس التاديبية 
 .قوات الشرطة النظامية شبة العسكرية: القوات النظامية 
ال الطاقـة الجسـدية او اسـتعمال العصـي او           استعم: استعمال القـوة  

 .الهراوات والغاز المسيل للدموع او اي شيء اخر مما ال يقتل عادة
 .استعمل حراب البنادق واالالت القاطعة: استعمال السالح 
استخدام الذخيرة الحية من البنادق والمسدسـات والمـدافع         :اطالق النـار  

 .خرى باي طريقة من الطرقالرشاشة او تفجير القنابل والمتفجرات اال
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 الباب الثاني
 تكوين هيئة الشرطة وواجباتها وصالحياتها

 الفصل االول
 تكوين هيئة الشرطـة

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة         ) ٤(مادة
الوزير وهو الذي يصدر القرارات الالزمـة الدارة وتخطـيط مهامهـا            

والتفتيش على اعمالها وله ان يفوض بعض صالحيته        وواجباتها ونظامها   
 .لغيره من قادة الوزارة

 -:تتالف هيئة الشرطة من) ٥(مادة
 الضباط 
 .ضباط الصف 
 الجنود 

وتكون المصالح واالدارات العامة والقوات النظامية قوام هيئـة الشـرطة      
وتنقسم الى قطاعـات نوعيـة ومكانيـة ويصـدر بتقسـيمها وبتحديـد              

 .رار جمهورياختصاصاتها ق
يتولى وكالء الوزارة ورؤساء المصـالح ومـديروا االدارات العامـة           ) ٦(مادة

ومديروا االمن في المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومـدراء االقسـام           
 .ومراكز رئاسة الشرطة كال في حدود اختصاصه

 الفصل الثاني
 واجبات هيئة الشرطة

 واالمـن العـام واالداب العامـة        تعمل هيئة الشرطة على حفظ النظام     ) ٧(مادة
 -:والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي

العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتهـا والبحـث عـن مرتكبيهـا              -١
 والقبض عليهم وفقا للقانون

 .حماية االرواح واالعراض والممتلكات -٢
 .كفالة االمن والطمانينة للمواطنين والمقيمين -٣
 .ل الشغب ومظاهر االخالل باالمنمكافحة اعما -٤
االشراف على االجتماعات والمواكب العامـة وتامينهـا فـي الطـرق             -٥

 .واالماكن العامة
 .ادارة السجون وحراسة السجناء -٦
حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تادية وظائفها وفقـا            -٧

 .الحكام هذا القانون
 .للمواطنينتقديم الخدمات االجتماعية واالنسانية  -٨
 .تنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من او امر -٩
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 .تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات -١٠
 الفصل الثالث

 صالحيات هيئة الشرطة
 -:للشرطة في سبيل اداء واجباتها ممارسة الصالحيات التالية) ٨(مادة
ضرورة لذلك وخاصة عنـد درء      االستعانة بالمواطنين مؤقتا كلما دعت ال     -ا

 .االخطار المحدقة بالنظام واالمن العام والكوارث العامة والطبيعية
استدعاء كل  من اخل بالنظام واالمن العام واالداب العامة او السـكينة             -ب

 .العامة واتخاذ االجراءات نحوه وفقا للقانون واالنظمة النافذة
 االشتباه به فان عجز عن      ان تطلب من اي شخص اثبات هويته في حالة        -ج

ذلك يتم اصطحابه الى قسم الشرطة للتحقق من شخصه وبمـا ال يخـالف       
 .القانون

استيقاف اي شخص متى توفرت ضده قرائن قوية او معلومات موثوقـة            -د
بان في حيازته اشياء يمكن ان يؤدي استخدامها الى تهديد النظام واالمـن             

 .العام
 على اربع وعشرين ساعة علـى االشـياء         التحفظ االداري بما ال يزيد    -هـ

التي تؤدي الى االخالل بالنظام واالمن العام ا والى تعكير السكينة او تلك             
التي يشتبه في حيازتها غير الشرعية واتخاذ االجراءات القانونية بشـانها           

 .ويرفع التحفظ بزوال االسباب الموجبة له
وار عند خروجهم او دخولهم     تفتيش االشياء التي يحملها المواطنون او الز      -و

 .من والى الجمهورية وذلك للتاكد من عدم مخالفتها للقوانين
دخول المساكن واالماكن العامة في حالة االستغاثة وفي حالة الكـوارث           -ز

ولغرض منع االخطار المباشرة التي تهدد حياة وسـالمة االشـخاص او            
امـوالهم واالداب   افناء او اتالف الممتلكات مع المحافظة على السـكان و         

 .العامة
 .مالحقة الهاربين من السجون والقبض عليهم-ح
 .مطاردة المجرمين الهاربين من العدالة والقبض عليهم-ط
يحق للشرطة انزال القوة في حالة الشغب الحتواء الموقف وبالقـدر           : ا) ٩(مادة

الضروري والالزم كما يحق لها انزال قوة توخيا الي احداث شغب يتوقع            
 .ثهاحدو

ال يجوز لها استخدام التعذيب الجسدي او التاثير النفسي ضد اي شخص            : ب
 .اثناء مرحلة جمع االستدالالت او الحجز او الحبس

ال يجوز للشرطة استعمال السالح او اطالق النار اال اذا كان استعمال            )١٠(مادة
زم السالح او اطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر الال          
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وشريطه ا ن يبذل رجل الشرطة جهده في ان ال يصيب احدا اصابة قاتلة              
 -:وذلك في االحوال التالية

القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة اذا قامت على ذلك دالئـل              - أ
 .قوية او متلبس بجريمة جسيمة اذا قاوم وحاول الهرب

نت تلك الفعال   العاقة ارتكاب افعال اجرامية او مواصلة ارتكابها اذا كا         - ب
 .معاقب عليها باالعدام او الحبس لمدة ال تقل عن خمس سنوات

عند ارتكاب جرائم واقعة ضد االمن العام بواسطة السـالح النـاري او             -ج
 .المتفجرات

عند تعرض االماكن واالشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطـر          -د
 .خرىمحقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم باي وسيلة ا

دفاعا عن النفس من اي اعتداء او خطر يتعرض له وبالقدر الضروري            -هـ
 .لدفع الخطر

عند القيام باداء عمل تفرضه القوانين او بناء على تكليف مـن السـلطة              -و
 .القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة

ن او سجناء االفالت    عند محاولة اقتحام احدا السجون او عند محاولة سجي        -ز
 .من حراستهم

يراعى في جميع االحوال السابقة ان يكون اطالق النار هو الوسيلة           : ا  )١١(مادة
الوحيدة لتحقيق تلك االغراض ويبدا رجل الشرطة باالنذار بانة سـيطلق           
النار ثم يطلق طلقة تحذيرية في الهواء ثم يلجا بعد ذلك الطـالق النـار               

 .ويب نحو االماكن غير القاتلةويجب بقدر االمكان التص
تبين الالئحة من تخول له سلطة اعطاء االمر باطالق النار واالجراءات           : ب

 .التي تتبع في جميع الحاالت وكيفية توجيه االنذار واطالق النار
تلتزم الشرطة عند ممارستها لصالحيتها الواردة في هـذا القـانون           ) ١٢(مادة    

قا للدستور وللقوانين واالتفاقيات الدوليـة      بمراعاة الحصانات الممنوحة وف   
 .سارية المفعول في الجمهورية

 الباب الثالث
 المجلس االعلى للشرطة

 الفصل االول
 تشكيل المجلس

 -:يشكل المجلس االعلى للشرطة على النحو التالي) ١٣(مادة
 رئيسا       نائب الوزير -
 ضواع   وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية واالدارية-
 عضوا     وكيل الوزارة لشئون االمـن-
 عضوا     مدير عام الرقابة والتفتيــش-
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 عضوا     مدير عام شئون الضبـــاط-
 عضوا     مدير عام شئون االفـــراد-
 عضوا     مدير عام الشئون القانونيـة-
 عضوا   مدير عام المعلومات والتخطيط والبحوث-
 الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع        يتولى المجلس معاونة  ) ١٤(مادة

خططها وتطوير اجهزتها واسلوب عملها بما يؤدي الى رفـع مسـتويات            
االداء وتحقيق المهام المسندة اليها على اكمل وجه كما يختص بالنظر في            

 -:كافة شئون منتسبي هيئة الشرطة وعلى وجه الخصوص  ما يلي
 .التوصية بتعيين الضباط الول مرة -١
 .وضع خطة الترقية السنوية لمختلف الرتب -٢
 .التوصية بترقية الضباط -٣
 .تحديد االقدمية وردهـا -٤
 .ترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية -٥
 .اقرار خطة التنقالت السنوية -٦
اختيار الضباط الموصي بترشيحهم للدراسات العليا والمنح واالجـازات          -٧

 .الدراسية
 .وانتدابهم ونقلهم خارج هيئة الشرطةالتوصية باعارة الضباط  -٨
 .التوصية باالستغناء عن الخدمة او االعادة اليها -٩
التوصية بمنح االوسمة والشارات واالنواط والميـداليات والشـهادات          -١٠

 .التقديرية
 .اعتماد تقارير الكفاءة السنوية او تعديلها -١١
 .التوجيه باالحالة الى التقاعد وفقا لهذه القانون -١٢
 .ل االستقالة وفقا لهذا القانونالتوصية بقبو -١٣
 .وضع معايير االختيار للترقية من رتبة مقدم فاعلى -١٤
 .اقرار الئحة للحوافز والمكافات بما يحقق تحسين مستوى االداء -١٥
 .اية مهام اخرى يكلف بها او تحال اليه من الوزير -١٦
ينعقد المجلس بصفة دورية مره كل شهر وكلما دعت الحاجـة لـذلك         ) ١٥(مادة

على دعوة من رئيس المجلس وال تعتبر اجتماعاته صـحيحة اال اذا            بناء  
حضرها اغلبية االعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصـوات االعضـاء          
الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الـرئيس واذا كانـت            
احدى المسائل المعروضة على المجلس تتعلق برئيسة او احد اعضائه او           
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هاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليـه التنحـي عنـد           احد اقربائه او اص   
 .نظرها

يرفع المجلس قراراته وتوصياته مسببة الى الوزير وتكون نافذة مـن           ) ١٦(مادة
 .تاريخ التصديق عليها من الوزير فيما يدخل في اختصاص الوزير

تعتبر مداوالت وقرارات المجلس سرية وال يجوز بـاي حـال مـن             ) ١٧(مادة
اي قرار من قراراته او تنفيذه قبل التصديق عليـه مـن            االحوال اعالن   

 .الوزير
يصدر المجلس قراراته مسببه من واقع التقارير المودعة في ملفـات           ) ١٨(مادة

 .الضباط واالوراق الرسمية الخرى
يحق للمجلس ان يستدعي مديري العموم او مديري االمـن او قـادة             ) ١٩(مادة

 عند نظر اي موضـوع معـروض        الوحدات النظامية لالسترشاد برايهم   
 .عليه

تبين الالئحة االحكام واالجراءات الخاصـة باعـداد الموضـوعات          ) ٢٠(مادة
 .واجراءات عرضها وكل ما يتعلق بتنظيم اعمال المجلس

 الباب الرابع
 التعيين والرتب والسجالت والتقارير

 الفصل االول
 التعيين والرتب

 هيئة الشرطة بقرار جمهوري بناء      يكون تعيين الضابط الول مرة في     ) ٢١(مادة
 -:على توصية المجلس من الفئات التالية

 .خريجي كلية الشرطة -١
خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذي تحتاج اليهم هيئة الشرطة ويـتم            -٢

 .تاهيلهم عسكريا وفقا لما تحدده الالئحة
ـ            ) ٢٢(مادة نة يعين الضابط الول مرة برتبة مالزم ثان تحت االختبار لمـدة س

ويجوز مدها لمن لم تثبت صالحيته سنة اخرى وينقل للعمل بتخصـص            
اخر غير الذي عمل فيها في السنة االولى ويعتبـر تعيـين مـن تثبـت                
صالحيته نهائيا من تاريخ تعيينه تحت االختبار اما من لم تثبت صالحيته            

 .فيستغنى عن خدمته بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس
 -:ط فيمن يعين برتبة ضابط في وظائف هيئة الشرطة ما يلييشتر) ٢٣(مادة
 .ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومن اب يمني -١
 .ان ال يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما وال يزيد عن ثالثين عام -٢
 . التي تحددها الالئحةةان يكون متمتعا باللياقة الصحية والبد ني -٣
 .ان يكون حسن السيرة والسلوك -٤
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ون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف او           ان ال يك   -٥
 .االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره

 .ان ال يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة بحكم او بقرار تاديبي -٦
ان يكون حاصال على المؤهالت او الخبرات التي تحددها الالئحة وبمـا             -٧

 .من هذا القانون) ٢١(ال يخالف المادة
 .ان ال يكون منتميا الي حزب او تنظيم سياسي -٨
يؤدي ضباط الشرطة عند تعيينهم وقبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين          ) ٢٤(مادة

 -:التالية
اقسم باهللا العظيم ان اكون متمسكا بكتاب اهللا وسنة رسوله وان احـافظ             (( 

مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعـى           
لح الشعب وحرياته رعاية كاملة وان احافظ علـى وحـدة الـوطن             مصا

واستقراره وسالمة اراضية وان انفذ اوامر رؤسـائي الحقـه وان اقـوم             
 )).بجميع واجباتي بشرف وامانة واخالص واهللا على ما اقول شهيد

من هذا  ) ٢٤(يوقع كل ضابط عند التعيين على القسم المبين في المادة         ) ٢٥(مادة
 .حفظ نسخه منه في ملفه بادارة شئون الضباطالقانون وت

 -:تتدرج رتب ضباط الشرطة على النحو التالي) ٢٦(مادة
   نقيـــب-   مالزم اول-  مالزم ثاني -
  عقيـــد-   مقـــدم-  رائـــد -
  فريـــق-   لــــواء-  عميـــد -

 الرتبة حق للضباط وال تنزل وال يجرد منها وال يفقـدها اال بسـبب             ) ٢٧(مادة
 .فقدانه للجنسية اليمنية او بموجب حكم قضائي نهائي

 .تحدد الالئحة شارات الضباط وانواع مالبسهم وحالة ارتدائها) ٢٨(مادة
يعين وكالء الوزارة وقائد االمـن المركـزي ورؤسـاء المصـالح            ) ٢٩(مادة

ووكالؤهم ومدير كلية الشرطة ومدير المعهد العـالي لضـباط الشـرطة            
ن مديرو االدارات العامة ومديروا االمن بالمحافظات       بقرار جمهوري ويعي  

بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون التعيين في بقية وظـائف هيئـة             
 .الشرطة بقرار من الوزير او من يفوضه

تشغل وظائف الشرطة من قبل ضباط الشرطة مـن حـاملي الرتـب             )٣٠(مادة
 الالئحة ويجوز   المحددة لشاغليها وفقا لشروط شغل الوظائف التي تحددها       

 تعين الضباط لشغل الوظيفة المقررة لرتبة اعلـى مـن           ةبصورة استثنائي 
 .رتبهم في حالة عدم وجود الرتبة االعلى

ـ           ) ٣١(مادة  ميعامل المدنيون العاملون في هيئة الشرطة في حقوقهم وواجبـا ته
 .وفقا لقانون الخدمة المدنية
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رب واالجانب  من ذوي الخبرات      يجوز للوزير التعاقد مع الخبراء الع     ) ٣٢(مادة
غير المتوفرة محليا للعمل في هيئة الشرطة وفقا للشروط التـي تحـددها             

 .الالئحة
 الفصل الثاني

 السجالت واالقدميـة
تنشا للضباط سجالت اقدمية رئيسية باالدارة العامة لشئون الضـباط          ) ٣٣(مادة

لمحافظـات  وفرعية في المصالح واالدارات  العامة وادارة االمن فـي ا          
من هذا القانون وتحدد الالئحة     ) ٣٥(وتحدد فيها اقدمية الضباط وفقا للمادة     

 .انواع السجالت  والبيانات التي تشملها واالجراءات  المتبعة في تدوينها
تكون اسبقية القيادة بين الضباط من ذوي الرتبة الواحدة على النحـو            ) ٣٤(مادة

 -:التالي
 .خريجي كلية الشرطة -١
 .جامعات وما في مستواهاخريجي ال -٢
 .الضباط الشرفيين -٣
تحدد االقدمية للضباط في الرتبة او الدرجة الواحدة بتاريخ تعيينهم او           ) ٣٥(مادة

ترقيتهم اليها فان تساووا فيرجع الى معدالت نجاحهم عند التخـرج فـان             
 فيرجـع الـى     ا فيرجع الى اقدميتهم في الرتبة السابقة فان تساوو        اتساوو

 .قهم بالخدمةتاريخ التحا
 الفصل الثالث

 ملفات الضباط والتقارير
ينشا لكل ضابط باالدارة العامة لشئون الضباط عند التعيـين ملفـان            ) ٣٦(مادة

يودع باحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والمعلومات الخاصة به والثـاني          
ملف سري يودع فيه التقارير السنوية السـرية المقدمـة عنـه وسـائر              

تي لها صفة السرية وكل ما يثبت صحته من الشكاوى بعـد            المعلومات ال 
 .سماع اقواله فيها وتحقيقها وموافقة المجلس على ايداعها

تحرر تقارير سنوية عن الضباط حتى رتبة عقيد في بداية شهر يناير            ) ٣٧(مادة
من كل عام اما بالنسبة للضباط الذين عينوا تحت االختبار تحرر عنهم كل             

هذه التقارير على مدير االدارة المختص العتمادهـا        ستة اشهر وتعرض    
فاذا كان التقرير بدرجة ضعيف او ورد به ما يسيء الى الضابط اعلـن              
بمضمونها ليبدي مالحظاته عليها وبحث هذه المالحظـات ثـم يعـرض            
التقرير بالمالحظات ونتيجة بحثها على المجلس ليبدي فيها رايه وله فـي            

بط لسماع اقواله، كما يجوز له النظـر فـي          سبيل ذلك ا ن يستدعي الضا     
غير ذلك من التقارير السنوية السرية وتعديلها فاذا كان التعديل يسيء الى            
الضابط وجب سماع اقواله وترفع التقارير الـى ادارة شـئون الضـباط             
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وتودع في ملفات الضباط بعد البت فيها نهائيا وتحدد الالئحـة البيانـات             
 . تتبع في وضعهاوالمعلومات واالسس التي

 -:تكون درجة تقدير التقارير السنوية  على النحو التالي) ٣٨(مادة
 ) ضعيف– متوسط - جيد–ممتاز (
يبلغ الضابط  الذي قدرت  كفاءته  بتقدير ضعيف  باوجـه الضـعف                ) ٣٩(مادة

في مستوى ادائه  لعمله كما يبلغ بما ورد في التقرير ويحق له التظلم الى               
ر من تاريخ ابالغه ويجب على المجلس البت في التظلم          المجلس خالل شه  

 .خالل شهر من تقديمه اليه ويكون قرار المجلس  في التظلم نهائيا
الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف ال يجوز ترقيتـه خـالل        ) ٤٠(مادة

السنة التالية  كما يجوز حرمانه من العالوة  السنوية لتلك السنة بقرار من              
، ويجوز رد اقدميته الى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقيـة اذا             المجلس  

كان التقريران في السنتين التاليتين لترقيته ال يقل كل منهما عـن درجـة              
 .جيد وال يستفيد الضابط بهذا الحكم اال مرة واحدة خالل مدة خدمته

يجـب  الضابط الذي قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف          ) ٤١(مادة
 .احالته  الى المجلس للنظر بشانه

ال يخضع الضابط المنتخب عضوا في مجلس النواب اثناء عضـويته           ) ٤٢(مادة
لنظام التقارير السرية السنوية وكذا لنظام الدورات التدريبيـة المشـترطة           
للترقية ويحتفظ بكامل حقوقه المكتسبة اسوة بزمالئه شـاغلي المناصـب           

 .بحلول دوره بالدفعة حسب نظام االقدميةالمماثلة ويستحق الترقية 
 الفصل الرابع

 شروط وصالحية الترقية
تكون الترقية من رتبة مالزم ثان حتى رتبة مقدم باالقدمية العامة مع            ) ٤٣(مادة

  -:توافر الشروط التالية
ان تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة فـي الملـف السـري             -١

 .جة جيدللضابط  ال تقل عن در
 . ان يمضي الحد االدنى للخدمة في كل رتبة-٢
 ان يكون الضابط تام التاهيل وان يجتاز بنجـاح الـدورات التعليميـة              -٣

 . والفحوصات المقررة للترقية لكل رتبة بحسب ما تحدده الالئحة
من هذا القـانون تكـون المـدة        ) ٤٣(مع مراعاة  ما ورد في المادة      ) ٤٤(مادة

 -:كل رتبة على النحو التاليالالزمة للبقاء ب
 .سنتين من رتبة مالزم ثان الى رتبة مالزم اول -١
 .اربع سنوات من رتبة مالزم اول الى رتبة نقيب -٢
 .اربع سنوات من رتبة نقيب الى رتبة رائـــد -٣



 

 ٣٧٩

 هيئة الشرطة

 .خمس سنوات من رتبة رائد الى رتبة مقـــدم -٤
 .اربع سنوات من مقدم الى رتبة عقيـد -٥
  الى رتبة عميد ثالث سنوات من رتبة عقيد -٦
 .سنتين من رتبة عميد الى رتبة لــواء -٧
 .سنتين من رتبة لواء الى رتبة فريق -٨
ترفع التوصيات بالترقية الى االدارة العامة لشئون الضباط  مرتين في           ) ٤٥(مادة

 .من هذا القانون) ٤٤،٤٣(السنة مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين
لتفصيلية الخاصة بتاهيـل المتـرقين بمـا ال         تحدد الالئحة الشروط ا   ) ٤٦(مادة

 .من هذا القانون) ٤٣(يتعارض  مع المادة
يستمر الضابط الذي لم يرقى الي سبب من االسـباب فـي تقاضـي              ) ٤٧(مادة

العالوات السنوية بنفس قيمة العالوة للرتبة التي يشغلها ولو تجاوز نهايـة       
 .مربوط رتبته الى مربوط الرتبة االعلى

يرقى الضابط الذي استشهد رتبة واحدة بصورة استثنائية دون التقيـد           ) ٤٨(مادة
من هذا القانون ويسري هذا الحكم      ) ٤٣(بشروط الترقية الواردة في المادة    

في حالة من اصيب بعجز جزائي او كلي اثناء قيامه باعمال بطولية بارزة             
 .في مكافحة  الجريمة ومظاهر االخالل  بالنظام واالمن العام

 :يصدر قرار ترقية الضباط على النحو التالي) ٤٩(مادة
من رتبة مالزم ثاني حتى رتبة مقدم بقرار من الوزير بناء على توصـية              

 .المجلس
 .من رتبة عقيد حتى رتبة فريق بقرار جمهوري-

تكون ترقية الضباط الشرفيين باالقدمية وطبقا لشـروط الترقـي وال           ) ٥٠(مادة
 من هم في رتب اعلـى مـن رتبـة رائـد             تتعدى ترقيتهم رتبة رائد اما    

فيحتفظون برتبهم حتى بلوغهم سن االحالة  للتقاعد ويستمرون في تقاضي           
 .العالوات  السنوية الدورية حتى ولو تجاوزت مربوط راتبهم

اذا لم يكن الضابط من رتبة مالزم ثان حتى رتبة رائد قد حصل عند              ) ٥١(مادة
ءة بتقدير جيد تؤجل ترقيتـه لمـدة        حلول دوره في الترقية على تقرير كفا      

اقصاها سنة يقدم عنه خاللها تقرير خاص او اكثر فاذا اصبح اهال للترقية             
 .رقي ووضع في اقدميته االصلية

الضباط الذين تم تاهيلهم واوصي بترقيتهم يدرجون بكشف المرشحين         ) ٥٢(مادة
وجدوا بعـد   للترقية اما الذين لم يتم تاهيلهم يخطرون باكمال تاهيلهم فان           

سنة اهال للترقية اوصي بترقيتهم وادرجوا بكشـف المرشـحين للترقيـة            
ويوضعون في اقدميتهم االصلية وان ظلوا غير اهل للترقية فال يوصـى            
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بترقيتهم وال يدرج بكشف الترقية من لم يوص بترقيته وتبـين الالئحـة             
 .الشروط واالجراءات الالزمة الدراج الضباط بكشف الترقية

تكون الترقية الى رتبة عميد ولواء باالختيار المقيد باالقدمية من بـين            ) ٥٣(مادة
من هـذا   ) ٤٣(الضباط االكثر تاهيال فضال عن الشروط الواردة في المادة        

 .القانون
عند ترقية الضباط بصفة استثنائية يتم احتساب الترقية التالية لهم مـن         ) ٥٤(مادة

 .تاريخ الترقية االستثنائية
 مسالباب الخا
 االجازات

ال يجوز للضابط ان ينقطع عن عمله اال الجازة مصرح له بها فـي              ) ٥٥(مادة
حدود المدة المحددة له في القانون  وللضابط الحق في يوم للراحـة فـي               
االسبوع فاذا اقتضى نظام العمل الغاء هذا اليوم بامر من رئـيس الجهـة              

 راتـب او    وجب تعويضه بيوم اخر بدال عنه وال يسـتحق الضـابط اي           
عالوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مقبـول              
وال يحول ذلك دون اتخاذ االجراءات التاديبية ضده وال تدخل مدد الغياب            

 .في حساب مدة الخدمة او المعاش او الترقية
 -:تحدد االجازات التي تمنح للضباط باالتي) ٥٦(مادة

 . اجازة استثنائية-٢  )عادية( اجازة سنوية -١
 . اجازة طارئة-٤   . اجازة قائــد-٣
 . اجـازة ميدان-٦   . اجازة مرضية-٥
 . اجازة دراسية-٨   . اجازة خاصة-٧

التي تمـنح للضـابط علـى النحـو         ) العادية(تكون االجازة السنوية    ) ٥٧(مادة
 -:التالي

 .عاما)٤٤( يوما في السنة من تاريخ التعيين وحتى بلوغ عمر الضابط٣٠-ا
 يوما في السنة اذ كانت مدة خدمته عشرين عاما فاكثر او بلغ مـن               ٤٠-ب

 .عاما فاكثر٤٥العمر 
يكون التمتع بهذه االجازة الزاميا في سنة استحقاقها وال تتراكم الكثر من            -ج

 .سنتين
ـ       -د  ايـام االعيـاد والعطـالت       بتمنح هذه االجازة براتب كامل وال تحتس

 .الرسمية منها
االجازات السنوية وفقا لمقتضيات العمل مع مراعـاة ظـروف          تجدول  -هـ

الضابط على ان يتم اشعاره مسبقا بتاريخ بدء اجازته وتعد هذه الجـداول             
من قبل جهة العمل في موعد اقصاه شهر فبراير من كل سنة مع موافـاة               

 .االدارة العامة لشئون الضباط  بصورة منها او اية تعديالت  ترد عليها
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 .ذن بقضاء االجازة السنوية خارج الجمهورية  من الوزيريكون اال-و
يجوز للوزير في حالة الضرورة منح الضابط اجازة اسـتثنائية لمـدة         ) ٥٨(مادة

 .شهر براتب كامل اذا استنفذت اجازته السنوية
يمنح الضابط اجازة طارئة لمدة ثمانية ايام في السنة على اال تزيد عن             ) ٥٩(مادة

 .يسقط حقه فيها بانقضاء السنةيومين في الشهر و
يجوز للقائد ان يمنح الضابط اجازة ال تتجاوز سبعة ايام في السنة اذا             ) ٦٠(مادة

استنفذت مدة اجازته العادية والطارئة شريطة اال تزيد عن ثالثة ايام فـي             
 .المرة الواحدة

 .يستحق الضابط اجازة مرضية براتب كامل مدتها شهرين في السنة) ٦١(مادة
يستحق الضابط الذي يصاب اثناء تاديته الواجـب او بسـببه اجـازة             ) ٦٢(دةما

 .مرضية براتب كامل للمدة التي تحددها اللجنة الطبية
يستحق الضابط العامل في المناطق النائية اجازة ميدان علـى النحـو            ) ٦٣(مادة

 -:التالي
ثالثون يوما بعد كل تسعين يوما خدمة كاملـة فـي المنـاطق الشـرقية               

صحراوية والجزر والشريط الساحلي والشريط الحدودي باستثناء المدن        ال
 .الساحلية

خمسة ايام كل ثالثين يوما خدمة كاملة في منـاطق السلسـة الجبليـة               -ب
مـن  % ٢٥الحدودية بشرط اال يتجاوز عدد المجازين في الحالتين عـن           

 .الضباط العاملين في المنطقة
زوجها ان تحصل علـى اجـازة مـدتها         يحق للعاملة المتوفى عنها     ) ٦٤(مادة

 اربعون يوما كحد 
 .اقصى تبدا من تاريخ الوفاة براتب كامل

براتب كامل مدتها ستون يومـا      ) وضع(تستحق الحامل اجازة امومة     ) ٦٥(مادة
متصلة قبل الوضع وبعده وال تؤثر هذه االجازة  على االجازات السـنوية             

بعد انتهـاء اجـازة االمومـة       والمرضية واذا تعذر عليها استئناف عملها       
 .لسبب مرض فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لالحكام الخاصة بذلك

يحق للضابط الحصول على اجازة خاصة براتب كامل ولمرة  واحدة           ) ٦٦(مادة
 -:خالل مدة خدمته وفقا لما يلي

 .ثالثون يوما الداء فريضة الحج - أ
 .شهر عند زواجه الول مـره - ب
لجنة الطبية في حالـة اختالطـه بشـخص مصـاب           المدة التي تقرره ال   -ج

 .بامراض معدية



 

 ٣٨٢

 هيئة الشرطة

يجب ان يكون طلب االجازة بجميع انواعها خطيا وال يجوز ان يترك            ) ٦٧(مادة
الضابط عمله قبل ان يستلم اشعار خطيا بالموافقة على طلـب االجـازة             

 .ويجوز ابالغه بالموافقة شفويا
بط اجازة خاصة بدون راتـب      للوزير بعد اخذ راي المجلس منح الضا      ) ٦٨(مادة

للمدة واالسباب التي يحددها في طلبه والتـي يقـدرها الـوزير حسـب              
 .مقتضيات العمل

 .تحدد الالئحة الشروط والضوابط الستحقاق االجازات المذكورة اعاله) ٦٩(مادة
للوزير بعد اخذ راي المجلس منح الضابط اجازة دراسية من سـنتين            ) ٧٠(مادة

تب كامل وتدخل مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة وفي         الى اربع سنوات بمر   
استحقاق العالوة والترقية وتبين الالئحة الشروط واالحكام الخاصة بمـنح          
تلك االجازة ومجاالت الدراسة التي يلتحق بها الضـابط وال تمـنح هـذه       

 .االجازة قبل مضي خمسة اعوام من تاريخ التخرج
 الباب السادس

 النقل والندب واالعارة
تحدد الالئحة القواعد التي تتم التنقالت بمقتضاها كمـا تحـدد المـدد             ) ٧١(دةما

القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسـبة لمختلـف الرتـب            
ويصدر بحركة التنقالت قرار من الوزير بحيث ال تتجاوز المدة اكثر من            

 .خمس سنوات لمدراء امن المحافظات والمديريات واالقسام
ال يجوز نقل الضابط الى وظيفة خارج هيئة الشرطة اال بعد موافقتـه           ) ٧٢(مادة

كتابيا وبقرار من الوزير بعد اخذ راي المجلس شريطة اال يقـل راتبـه              
 .ومستحقاته بعد النقل عما كان يتقاضاه في هيئة الشرطة

يجوز ندب الضابط للقيام باعمال وظيفية خارج هيئة الشرطة بقـرار           ) ٧٣(مادة
 .ر بناء على توصية المجلس وموافقة الضابط كتابة على الندبمن الوزي

يجوز اعارة الضابط للقيام باعمال داخل الجمهورية او خارجها بقرار          ) ٧٤(مادة
 .من الوزير بعد اخذ راي المجلس وموافقة الضابط كتابة على االعارة

دمة عند  تحسب المدة التي يقضيها الضابط منتدبا او معارا من مدة الخ          ) ٧٥(مادة
احتساب المعاش  وفي استحقاقه للترقية والعالوات  وفي كل االحـوال ال             
يجوز انتداب او اعارة الضابط  الذي تقل رتبته عن رائد وتحدد الالئحـة               

 .شروط االعارة
وكيفية اداء اقساط التقاعد ويجب ان ال تزيد مدة اعارة او انتداب الضابط عـن               

 .اربع سنوات
اذا استحق الضابط المعار الترقية خالل فترة االعـارة او االنتـداب            ) ٧٦(مادة

 .يرقى وفقا للقانون



 

 ٣٨٣

 هيئة الشرطة

ال يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتبه االساسي خـالل مـدة             ) ٧٧(مادة
اعارته اال اذا لم ينقل راتبه وتبين الالئحة االحكام االخرى المتعلقة بالنقل            

 .لمتصلة بذلكاو الندب واالعارة واالجراءات ا
 الباب السابع

 البعثات الدراسية وااليفاد
يجوز ايفاد الضابط في بعثات دراسية خارج الجمهورية وفقا للشروط          ) ٧٨(مادة

والقواعد المحددة في الالئحة ويتم االيفاد بقرار من الـوزير بنـاء علـى              
 .توصية المجلس وتدخل فترة البعثات وااليفاد ضمن الخدمة الفعلية

يتم ايفاد الضباط للقيام بخدمة رسمية خارج الجمهورية بتكليف مـن           ) ٧٩(مادة
 .الوزير

 الباب الثامن
 الرعاية الطبية

العالج المجاني حق للضابط العامـل او المتقاعـد او المعـاق فـي              ) ٨٠(مادة
المستشفيات العامة كما يتم عالجه خارج الجمهورية على نفقـة الـوزارة            

 .بيةبناء على قرار من اللجنة الط
تعالج مستشفيات الشرطة زوجة الضابط واوالده واخوانه القصر الذين         ) ٨١(مادة

يعولهم ووالديه ويحق لهؤالء في حالة اصـابة اي مـنهم بـاي مـرض               
مستعص الحصول على العالج خارج الجمهورية على نفقة الوزارة بنـاء           

 .على قرار اللجنة الطبية
  الموجود خارج الجمهورية بعد منحة       يعالج على نفقة الوزارة الضابط    ) ٨٢(مادة

االجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسـكري           
 .في سفارات الجمهورية  او الهيئة الرسمية المعتمدة

يتم على نفقة الوزارة تركيب وتبديل االطراف واالجهزة الصـناعية          ) ٨٣(مادة
 .حية للضابطوالنظارات الطبية وكل ما تستدعيه الحالة الص

يتم اقرار اللياقة الصحية للخدمة وتحديد مـا اذا كـان المـرض او              ) ٨٤(مادة
 .االصابة ناجمة او غير ناجمة عن الخدمة بتقرير من قبل اللجنة الطبية

الضابط المصاب اثناء العمليات االمنية او اثناء الخدمـة او بسـببها            ) ٨٥(مادة
 .يعالج على نفقة الوزارة

تهي خدمة الضابط الذي يتقرر عدم لياقته الصحية نهائيا للخدمـة           ال تن ) ٨٦(ماده
اال بعد استنفاذه االجازات المرضية المحددة في القانون ما لم يطلب انهاء            

 .خدمته دون انتظار انتهاء اجازته المرضية
 .تشكل اللجنة الطبية العليا في هيئة الشرطة بقرار من الوزير) ٨٧(ماده



 

 ٣٨٤

 هيئة الشرطة

 الباب التاسع
  واالنواط والميداليات وشهادات التقديراالوسمة

تمنح االوسمة واالنواط من قبل رئيس الجمهورية للضـباط الـذين           -ا) ٨٨(مادة
قاموا باعمال بطولية او قدموا اعماال ممتازة بناء على توصية المجلـس            

 .وعرض الوزير وفقا للقانون المنظم لذلك
 قبل الوزير بناء علـى      تمنح الميداليات والشهادات التقديرية للضباط من     -ب

 .اقتراح المجلس
 الباب العاشر

 واجبات الضباط واالعمال المحظورة عليهم والعقوبات
 الفصل االول
 واجبات الضباط

يجب على كل ضابط مراعاة احكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك           ) ٨٩(مادة
 -:التقيد بما يلي

 من رؤسائه او ممن هـم  ان يطيع وينفذ االوامر القانونية التي تصدر اليه       - أ
 .اعلى رتبة او اقدم منه

ان يبلغ فورا الى رؤسائه اية معلومـات تصـل اليـه تتعلـق بـامن                -ب
 .الجمهورية

 .ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بدقة وامانة-ج
 .ان يخصص وقت العمل الرسمي الداء الوظيفة-د

لة الالزمة لتامين سـير     ان يتعاون مع زمالئه في اداء الواجبات العاج       -هـ
 .العمل وتنفيذ الخدمة العامة

ان ال يقع في اي مخالفة انضباطية او خرق القوانين واالنظمة المعمـول             -و
 .بها
 .هان يتصرف بادب اثناء تعامله مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسي-ز
 .الحفاظ على كرامة الوظيفة وسمعتها طبقا للقانون والنظام العام-ح
 اعلى للضبط والربط العسكري وحسن السلوك والمظهـر         ان يكون مثال  -ط

 .الالئق
ان يقيم في الجهة التي بها مقر عمله وال يجوز ان يقيم بعيـدا عنـه اال                 -ي

 .السباب  ضرورية  يقرها رئيسه
ان يحرص على الممتلكات واالموال العامة التـي بحوزتـه او تحـت             -ك

 .تصرفه وصيانتها واستخدامها على الوجه االمثل
احترام المواطنين وحقوقهم وبذل اقصى الجهـود مـن اجـل تسـهيل             -ل

 .معامالتهم وانجازها على اكمل وجه وتقديم المساعدات الممكنة لهم
 .الحفاظ على سرية العمل واسرار الدولة-م



 

 ٣٨٥

 هيئة الشرطة

 الفصل الثاني
 االعمال المحظورة على الضباط

 -:يحظر على كل ضابط ما يلي) ٩٠(مادة
 .لتنظيمات السياسية ايا كان نوعها او اتجاههااالنتماء الى االحزاب وا - أ
االفضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية           -ب

بطبيعتها او صدرت تعليمات خاصة بها وكذا االلتزام بالكتمان سواء اكان           
 .ذلك اثناء الخدمة او بعد تركه لها او انفصاله عنها

 عن اعمال الشرطة او النشر عنهـا اال         االفضاء باي بيانات او معلومات    -ج
 .بعد التصريح بذلك من الجهة المختصة

استخدام رتبته او صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية له او لغيـره             -د
 .او الحاق االذى باالخرين

ان يحتفظ لنفسه باية وثائق او مستندات او اوامر خاصة بالعمل او نزع             -هـ
طابع السرية حتى ولو كانت خاصة بعمـل        اية وثيقة او اصول يكون لها       

 .كلف به شخصيا
القيام بالذات او بالوساطة بمزاولة االعمال التجاريـة او المقـاوالت او            -و

 .العقارات او المناقصات التي تتصل بعمل وظيفته
قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح سواء كـان ذلـك              -ز

دات مالية او اقتـراض مـا مـن اي          مباشرة او بالوساطة او قبول مساع     
شخص من االشخاص الذين لهم اية شـركة مـن الشـركات التجاريـة              

 .المرتبطة بعقود ذات عالقة بالوزارة
 .الزواج من اجنبية-ح
يضع الوزير بعد اخذ راي المجلس نظام للرقابة والتفتيش والمتابعـة           ) ٩١(مادة

الضباط وبما ال يخالف    وتقييم االداء وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع         
 .نصوص هذا القانون

 الفصل الثالث
 التـاديب

مع عدم االخالل باي عقوبة اشد في القوانين النافذة يوقع على الضابط             ) ٩٢(مادة
 -:احدى الجزاءات التاديبية التالية

 .اللوم -١
 .االنذار الشفوي او الكتابي -٢
حـد اقصـى    الخصم من الراتب بما ال يتجاوز سبعة ايام في كل مرة وب            -٣

 .شهرين في السنة
 .التوقيف عن العمل -٤
 .تاجيل موعد استحقاق العالوة السنوية لمدة ال تزيد عن ستة اشهر -٥



 

 ٣٨٦

 هيئة الشرطة

 .الحرمان من العالوة السنوية لسنة واحدة -٦
 .تاخير موعد استحقاق الترقية بما ال يقل عن سنة وال يزيد عن سنتين -٧
 .يةاالستغناء عن الخدمة مع احتفاظ الضابط بحقوقه القاعد -٨
فيما عدا اللوم واالنذار الشفوي ال يجوز توقيع جزاء على الضابط اال            ) ٩٣(مادة

بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجـب ان يكـون             
القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا من المجلس التاديبي وله حق اللجـوء            

 .الى القضاء
زارة ولرئيس المصلحة ومن في حكمه      للوزير نائب الوزير ووكيل الو    ) ٩٤(مادة

ان يوقع على الضابط حتى رتبة مقدم جزاء اللوم وجزاء االنذار وجـزاء             
الخصم من الراتب لمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة الواحدة بحيث ال             
تزيد مدة جزاء الخصم في المرة الواحدة عن سبعة ايام وللوزير ولنائـب             

ة عقيد فاعلى بجزاء اللوم وجزاء االنـذار        الوزير مجازاة الضابط من رتب    
وللوزير كذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اصدار توقيـع الجـزاء مـن              
رئيس المصلحة او من وكيل الوزارة تعديل الجزاء بتشديده او خفضه او            
الغائه مع حفظ الموضوع او مع احالة الضـابط الـى مجلـس التاديـب               

من هـذه  ) ٩٢(ت الواردة في المادة  ولمجلس التاديب توقيع اي من الجزاءا     
 .القانون

عند ندب او اعارة الضابط للقيام بعمل وظيفة خارج هيئـة الشـرطة             ) ٩٥(مادة
تكون سلطة التاديب في هيئة الشرطة هي المختصة بتاديبه اذا كان ما وقع           
منه في الجهة المنتدب او المعار اليها يخل باحكام هذا القانون او بكرامـة       

 واعتبارها ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا باخر جهـة           هيئة الشرطة 
 .كان يعمل بها قبل الندب او االعارة

كل ضابط يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جزائي غير نهـائي            . ا) ٩٦(مادة
يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطيا او تنفيذ لحكـم جزائـي              

 حين صدور حكم جزائي نهائي      غير نهائي ويصرف له نصف الراتب الى      
فاذا برئ من التهم الموجهة اليه يعود الى عمله ويصـرف لـه نصـف               

 .الراتب الموقوف
كل ضابط يحبس  تنفيذا لحكم جزائي نهائي يحرم من نصـف الراتـب              -ب

الذي كان موقوفا اثناء الحبس االحتياطي او تنفيذا لحكم جزائي غير نهائي            
لقانون اذا كانت الجريمة المحكـوم فيهـا        ويعتبر مفصوال عن عمله بقوة ا     

مخلة باالمانة والشرف مع استحقاقه للحقوق التي اكتسبها اثنـاء الخدمـة            
 .وفقا الحكام قانون المعاشات  والمكافات بالقوات المسلحة واالمن



 

 ٣٨٧

 هيئة الشرطة

تسقط الدعوى التاديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس الجهة او من            ) ٩٧(مادة
بوقوع المخالفة او بمضي ثالث سنوات من تاريخ        له سلطة توقيع الجزاء     

ارتكابها اي المدتين اقرب وتنقطع هذه المدة باي اجراء مـن اجـراءات             
التحقيق او االتهام او المحاكمة وتسري المدة من جديد  ابتداء مـن اخـر               

فان انقطاع المدة بالنسبة الحدهم يترتب عليـه        .اجراء واذا تعدد المتهمون   
 للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجـراءات قاطعـة            انقطاعها بالنسبة 

للمدة ومع ذلك فاذا كون الفعل جريمة جزائية فال تسقط الدعوى التاديبيـة             
 .اال بسقوط الدعوى الجزائية

ال يمنع ترك الضابط  للخدمة الي سبب من االسباب من االسـتمرار             ) ٩٨(مادة
يق قبل انتهاء مـدة خدمتـه       في المحاكمة التاديبية اذا كان قد بدا في التحق        

ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق مـن حقـوق             
الدولة محاكمة الضابط تاديبيا ولو لم يكن قد بدا في التحقيق قبـل انتهـاء         

 .خدمته وذلك خالل الخمس سنوات الالحقة على انتهاء الخدمة
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 -:يتولى محاكمة الضباط مجلس تاديبي يؤلف من)٩٩(مادة
 رئيسا    . احد وكالء الوزارة-١
 عضوا    احد رؤساء المصالح-٢
 عضوا : مدير االدارة العامة للشئون القانونية-٣

 .ويصدر بتسميتهم وتسمية عضوين احتياطيين قرار من الوزير بداية كل سنة
في حالة وجود سبب من اسباب التنحي  المنصوص عليهـا قانونـا             ) ١٠٠(مادة

اء  مجلس التاديب يجب عليه التنحي من نظر الدعوى          بالنسبة الحد اعض  
التاديبية وللضابط المحال الى المحاكمة حق طلب تنحيتـه ويحـل محـل          

 .العضو المتنحي احد العضوين االحتياطيين
يصدر القرار باالحالة الى المحاكمة التاديبية من الـوزير او مـن            .ا) ١٠١(مادة

وبة الى الضابط  ويبلغ الضـابط       نائب الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنس     
بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون االبالغ قبل التـاريخ           
المحدد النعقاد  المجلس بثمانية ايام على االقل كما يتعين اخطـار مـدير              

 .عام االدارة العامة للرقابة والتفتيش بذلك
لتحقيقـات  التـي      للضابط  المحال الى مجلس التاديب ان يطلع على ا          -ب

اجريت وعلى جميع االوراق  المتعلقة وله ان ياخذ صورة منها ولـه ان              
يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته او اي اوراق اخرى الـى ملـف              
الدعوى التاديبية وله ان يحضر جلسات المحاكمة وان يقدم دفاعه شـفهيا            

رغم  اعالنـه     او كتابيا وله ان يوكل محاميا عنه واذا لم يحضر الضابط            
 .للمجلس محاكمته غيابيا

لمجلس  التاديب ان يامر باستيفاء التحقيق وله ان يعهد بذلك الى احد             ) ١٠٢(مادة
اعضائه وله ان يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط وله            
تعديل التهمة وعلى المجلس ان ينبه الضابط الى هذا التغيير وان يمنحـه             

فاعه بناء على الوصف او التعديل  الجديد  اذا طلب ذلك            اجال لتحضير د  
،ويصدر قرار المجلس متضمنا االسباب التي بنـي عليهـا ويبلـغ الـى              
الضابط خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليـه            

 .بعلم الوصول او عن طريق ادارته
لنظر في ترقيـة    في حالة تاجيل العالوة او الحرمان منها ال يجوز ا         ) ١٠٣(مادة

 .الضابط  مدة التاجيل او الحرمان
في حالة تاجيل العالوة تحجز الرتبة للضابط اذا كان له الحق فـي             ) ١٠٤(مادة

 في الرتبة المرقى اليهـا      اقدميتهالترقية اليها وعند ترقية الضابط تحسب       
من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العـالوة دون صـرف      

 .فروق
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تمحى العقوبات التاديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفتـرات          ) ١٠٥(دهما
 -:االتية

سنة في حالة اللوم او االنذار الشفهي او الكتابي او الخصم من الراتـب               -١
 . سبعة ايامزمدة ال تتجاو

 سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على سبعة ايام -٢
 .لحرمان من العالوةثالث سنوات في حالة التاجيل او ا -٣

اربع سنوات بالنسبة الى العقوبات االخرى عدا عقوبتي العزل واالحالـة           
الى المعاش بحكم او قرار تاديبي، ويتم المحو بقرار من المجلس اذا تبين             
له ان سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك مـن واقـع              

 عنه ويترتب على محـو      تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء      
الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يـؤثر علـى الحقـوق              
والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع اوراق العقوبة وكل اشارة اليها           

 .وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط
ال يجوز ترقية ضابط محال الى المحاكمة التاديبية او الى المحاكمـة            )١٠٦(ماده

الجزائية في جريمة جسيمة او غير جسيمة او جريمة مخلة بالشـرف او             
االمانة او موقوف عن العمل في مدة االحالة او التوقيف وفي هذه الحالـة              
تحجز للضابط رتبة لمدة سنه فاذا استطالت المحاكمة الكثر من ذلك وثبت            

لعمل ادانته او عوقب باالنذار او عقوبة الخصم من الراتب او الوقف عن ا            
مدة ال تتجاوز خمس ايام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب اقدميته في             
الرتبة المرقى اليها ومنحة مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقيـة             
لو لم يحال الى المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجزائية ويعتبر الضـابط            

 .ر االحالةمحاال الى المحاكمة التاديبية من تاريخ صدور قرا
 الباب الحادي عشر

 المرتبات والبدالت والحوافز
 الفصل االول
 المرتبــات

تحدد بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتـراح           ) ١٠٧(ماده
الوزير جداول مرتبات الضباط وعالواتهم والبدالت وكافة المزايا الماليـة          

 .االخرى
حقاته المالية اعتبارا من تاريخ التحاقـه       يمنح الضابط  الراتب ومست    ) ١٠٨(ماده

 .او تعيينه او ترقيته
فيما عدا احكام النفقة الشرعية ال يجوز حجز راتب الضابط الجراء           ) ١٠٩(ماده

 .من الراتب االساسي%) ٢٥(مقاصة فيه بدين ثابت عليه اال في حدود 
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مـن رتبـة    %) ٥٠(في حالة توقيف الضابط عن العمل يسـتحق         ) ١١٠(ماده
 .ساسي الذي كان يتقاضاهاال

يتقاضى الضابط الذي نزلت رتبته او جرد منهـا الراتـب االدنـى             ) ١١١(ماده
 .المقرر لرتبته التي اصبح فيها

 الفقدان وبعد انقضـائها     نيستحق المفقود كامل راتبه للسنة االولى م      ) ١١٢(ماده
كما يسوى حقوقه في المعاش او المكافاة وفقا لقانون المعاشات والمكافات           

لو كان شهيدا بعد انقضاء السنة  المحددة وتبين الالئحة القواعد واالحكام            
 .التالية المتعلقة بظهور المفقود بعد انقضاء السنة

يستحق اسير الحرب كامل رواتبه عن مدة االسر ويدفع للمسـتحقين           ) ١١٣(ماده
من الراتب االساسي ويحفظ الباقي في خزينة الدولـة         %) ٧٥(عنه نسبة   

 .انة حتى العودة من االسر او اعالن استشهادهكام
يستحق ورثة الضابط الشهيد او المتوفى المنحة العاجلة المنصوص         ) ١١٤(ماده

 .عليها في قانون المعاشات والمكافات
في حالة نقل الضابط للعمل في اي كادر اخر يظل محتفظـا بكافـة              ) ١١٥(مادة

 . مستحقاته  المكتسبة وفقا الحكام هذا القانون
 الفصل الثاني

 العالوات والبدالت والحوافز والمكافات
يستحق  الضابط عالوة سنوية بصفة دورية وبما ال يتعارض مـع            ) ١١٦(مادة

 .احكام هذا القانون
يمنح الضابط من شاغلي الوظائف القيادية بدل تمثيل وبدل مظهر          –ا) ١١٧(مادة

مـن  %) ١٠٠(يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على ان ال تزيد عن    
بداية ربط الرتبة او الدرجة وال يمنح هذين البلدين اال لشـاغل الوظيفـة              

 .المقرر لها وعند خلوها يستحقها كل من يقوم باعبائها
تحدد الالئحة الوظائف التي يستحق شاغلوا هـذين البـدلين وشـروط            -ب

 . استحقاقهما
اخرى منصوص  يستحق ضابط الشرطة البدالت التالية واية بدالت        ) ١١٨(مادة

 عليها في 
 :القوانين واللوائح 

بـدل  -بدل موقع -بدل مخاطر -بدل مهني -)االختصاص( بدل طبيعة عمل   -
 بـدل   - بدل تدريـب    - بدل تخرج  -بدل منصب -بدل غالء معيشة  -سكن

   بدل جزر نائية- بدل صحراء- بدل فرقـه- بدل قضاء-تدريس
  .ومقدارها) جاتهادر(وتحدد الالئحة شروط واوضاع استحقاقها وفئاتها 
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تحدد الالئحة نظام الحوافز وللوزير تقدير مكافاة تشجيعية للضـابط          ) ١١٩(مادة
الذي يقدم خدمات ممتازة  او اعمال او بحوث او اقتراحات جدية تسـاعد              

 .على تسحين  طرق العمل ورفع كفاءة االداء
يستحق الضابط مصاريف االنتقال وبـدل السـفر وفقـا للشـروط            ) ١٢٠(مادة

واالوضاع المقررة في الجهاز االداري للدولة كما يستحق بنفس الشروط          
 -:واالوضاع مصروفات نقل له ولعائلته  وامتعته في الحاالت التالية

 .عند التعيين الول مرة في الخدمة في هيئة الشرطة -١
 .عند النقل من منطقة الى اخرى -٢
 .عند انتهاء الخدمـة -٣
عمال االضافية  التي تطلب منه وفقـا        يستحق الضابط اجرا عن اال    ) ١٢١(مادة

من بداية مربـوط    %) ٥٠(للقواعد التي تحددها الالئحة وذلك بحد اقصى        
 .الرتبة او الدرجة وفقا للقانون

يسترد الضابط النفقات المالية التي تكبدها فـي سـبيل اداء اعمـال             ) ١٢٢(مادة
صدر بهـا   وظيفته او االعمال التي يكلف بها رسميا وفقا لالوضاع التي ي          

 .قرار من الوزير
يمنح الضابط منذ التحاقه او تعيينه كل مستحقاته العينية من مالبس           ) ١٢٣(مادة

 .ونحوها
يؤمن للضباط  الذين يعيشون في المعسـكرات الشـرطية الغـذاء            ) ١٢٤(مادة

والسكن اما الذين ال يتناولون الغذاء في المعسكرات  فيدفع لهم بدل نقدي             
 .ه وشروطه وفقا لالئحةاو عيني يحدد مقدار

تبين الالئحة التنفيذية القواعد واالسس المتعلقة باعفـاء الضـابط او           ) ١٢٥(مادة
تعويضه عن العهد والمعدات التي يفقدها دون اي تقصير منه اثناء قيامـه             
بواجباته الرسمية او اثناء العمليات االمنية والكوارث شـريطة ان يثبـت            

 .لجنة تحقيق تشكل لهذا الغرضالضابط السبب المقبول بواسطة 
يستحق الضابط الموفد في بعثة دراسية منحة ماليـة وفقـا لقـانون             ) ١٢٦(مادة

 .االبتعاث بناء على اقتراح المجلس وبقرار من الوزير
 الباب الثاني عشر
 انهاء الخدمة

 -:تنتهي خدمة الضابط باحد االسباب التالية ) ١٢٧(مادة
 .االحالة  الى التقاعد -١
 .لسن القانونية للتقاعدبلوغ ا -٢
 .عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار من الجهة الطبية المختصة -٣
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بعد مضي المـدة    ) المفقود ، االسير  (االستشهاد والوفاة وما في حكمهما       -٤
 .المقررة قانونا

 .فقد الجنسية اليمنية -٥
 .االستقالة -٦
 .االستغناء عن الخدمة -٧
هائي او صدور حكـم فـي       الطرد من الخدمة بناء على حكم قضائي ن        -٨

 .جريمة مخلة بالشرف واالمانة
للضابط بعد مضي خدمة فعلية مدتها عشرون عاما طلب االحالة الى           ) ١٢٨(مادة

المعاش بصرف النظر عن بلوغه السن القانونية وذلك بمعاش كامل وفقـا            
 .لما هو محدد في قانون المعاشات والمكافات

لعمل في الشرطة بطلب كتابي يقدمـه       يحق للضابط ان يستقيل من ا     ) ١٢٩(مادة
الى الوزير وله الحق في العدول عن االستقالة خالل اسبوعين من تـاريخ   

 .تقديمها بطلب كتابي
للوزير وبعد موافقة المجلس قبول استقالة الضباط وال يجوز البـت           ) ١٣٠(مادة

في طلب االستقالة  قبل مرور شهر من تاريخ تقديمها ويجب البت خالل             
اشهر في موضوع االستقالة بالرفض او القبول واذا لم يبـت فـي             ثالثة  

االستقالة خالل ثالثة اشهر تعتبر مقبولة وفي حالـة ان يكـون الضـابط              
موضع تحقيق او محاكمة تاديبية او جنائية او عسكرية فانـه ال يجـوز              

 . النظر في طلب االستقالة اال بعد صدور الحكم
اذا انقطع عن العمل لمدة ثالثين يوما متتالية        يعتبر الضابط مستقيال    ) ١٣١(ماده

بدون اجازة او دون اذن من المسئول المختص او بدون عذر مقبول ولـو             
كان االنقطاع عقب اجازة مرخص له بها فاذا لم يقدم االسباب التي تبرر             
غيابه خالل الشهر التالي النقضاء الثالثين يومـا  او قـدم مبـررات ال               

  عـن    ه خدمته منتهية من تاريخ تغيبه او انقطاع       ياخذها الوزير اعتبرت  
 .العمل من االحتفاظ بحقوقه التقاعدية  وفقا للقانون

تنتهي خدمة الضابط باالستغناء  بعد ثبوت ادانته في مجلس التاديب           ) ١٣٢(مادة
 .ويحتفظ  الضابط المستغنى عنه بحقوقه التقاعدية

الوزير بناء على حكم قضائي     تنتهي خدمة الضابط بالطرد بقرار من       ) ١٣٣(مادة
 الضابط  المطرود من حقوقه المكتسبة فـي المعـاش او            منهائي وال يحر  

 .المكافاة ما لم ينص الحكم  بخالف ذلك
تنتهي خدمة الضابط اذا صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشـرف           ) ١٣٤(مادة

واالمانة كالرشوة واالختالس والسرقة والتزوير والتالعب بالمـال العـام          
والشهادة الكاذبة او غيرها من محكمة مختصة شريطة ان يكـون الحكـم             
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نهائي وال يحرم من حقوقه المكتسبة  في المعاش والمكافاة ما لـم يـنص               
 .الحكم خالف ذلك

يتم انهاء الخدمة في جميع الحاالت باستثناء االستشهاد والوفاة ومـا           ) ١٣٥(مادة
 -:في حكمهما وفقا لما يلي

بعد موافقة المجلس بالنسبة للضباط من رتبـة مـالزم          بقرار من الوزير     - أ
 .ثاني حتى رتبة رائد

 .بقرار جمهوري بالنسبة للضباط من رتبة مقدم فاعلى-ب
 الباب الثالث عشر
 االعادة الى الخدمة

يجوز عند الحاجة اعادة الضابط الذي استقال او تم تسريحة او نقل            ) ١٣٦(مادة
لى توصية المجلس بقرار من الوزير      من هيئة الشرطة الى الخدمة بناء ع      

بالنسبة للضباط حتى رتبة رائد وبقرار من رئيس الجمهورية بناء علـى            
) ٢٣(عرض الوزير بالنسبة للضباط من رتبة مقدم وما يعلوها وفقا للمادة          

 . من هذا القانون
 -:عند اعادة الضابط الى الخدمة تحدد اقدميته على النحو التالي) ١٣٧(مادة

الضابط قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه فتعتبـر            اذا كان    -١
 .اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة

اذا كان الضابط قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم اعيد اليها فانـه                -٢
يعود باقدميته ورتبة زمالئه المماثلين له حين اخراجه من الخدمة بشـرط            

 سنتين واذا زادت عن ذلـك فانـه         ان ال تزيد مدة بقائه خارج الخدمة عن       
 .يعود برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته

 الباب الرابع عشر
 االفـراد

 الفصل االول
 التعيين والرتب

يكون تعيين االفراد بقرار من الوزير من بـين المتقـدمين الـذين             ) ١٣٨(مادة
ذه القـانون ويـتم     من ه ) ١٣٩(استوفوا شروط  القبول المحددة في المادة      

 .اختيارهم في مراكز التجنيد من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 -:يشترط فيمن يعين للخدمة في الشرطة من االفراد ما يلي) ١٣٩(مادة
 .ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومن اب يمني -١
 .عاما) ٢٥(عاما وال يزيد عن ) ١٨(ان ال يقل عمره عن  -٢
 .قة الصحية والبدنيةان يكون متمتعا بالليا -٣
 .سنتيمترا) ١٥٠(ان ال يقل طوله  -٤
 .ان يكون حسن السيرة والسلوك -٥



 

 ٣٩٤

 هيئة الشرطة

ان ال يكون قد حكم عليه بعقوبة  مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف  -٦
 .او االمانة  ما لم يكن قد رد اليه اعتباره

 .ان ال يكون قد سبق فصلة من الخدمة العامة -٧
 .لتي تحددها الالئحةان يكون حاصالت على المؤهالت ا -٨
 .ان ال يكون منتميا الي حزب سياسي -٩
على كل من يتم قبوله من االفراد ان يوقع على تعهد بالخدمة فـي              ) ١٤٠ (مادة

 .هيئة الشرطة لمدة خمس سنوات على االقل
يؤدي الفرد بعد قبوله اليمين القانونيـة المنصـوص عليهـا فـي             ) ١٤١ (مادة

 .من هذه القانون) ٢٤(المادة
يعطى الفرد فور تجنيده رقما ويالزمه طيلة خدمته وبعد وفاتـه او            ) ١٤٢ (دةما

 .فصله او تركه للخدمة
 -:تتدرج رتب االفراد على النحو التالي) ١٤٣ (مادة

 . عريف-٢   .جندي -١
 .اول/ رقيب-٤   .رقيب -٣
 ثاني/ مساعد-٦   . مساعد-٥
 .اول/مساعد -٧

 .س االفراد وحاالت ارتدائهاتحدد بقرار من الوزير شارات ومالب) ١٤٤ (مادة
للوزير ان يعين عاملين برواتب شهرية مقطوعة للعمـل كحـرس           ) ١٤٥(مادة

مدني او كمهنيين او غيرهم وذلك بموجب عقود سنوية وفقا لقانون الخدمة            
 .من هذا القانون) ٣١(ويسري عليهم نص المادة

ي وال تصرف   ال يرتدي الموظفون والعاملون المدنيون الزي العسكر      ) ١٤٦(مادة
 .لهم اية مالبس او تجهيزات عسكرية

يتم تاهيل وتدريب المجندين  في مراكز التدريب ومدارس الشـرطة           ) ١٤٧(مادة
 وتحدد بقرار 

 .من الوزير مناهج ومدة التدريب
 الفصل الثاني

 السجالت والترقية
تنظم سجالت خاصة باقدمية االفراد وتحفظ  لـدى االدارة العامـة            ) ١٤٨(مادة

 .ون االفرادلشئ
يتم ترقية االفراد بناء على توصـية رؤسـاء المصـالح ومـديري             ) ١٤٩(مادة

االدارات العامة وقادة الوحدات النظامية ومديري االمن في المحافظـات          
 -:وفق الشروط التالية

 .ان يجتاز الفحص المقرر للترقية وفق ما تحدده الالئحة -١



 

 ٣٩٥

 هيئة الشرطة

ية عشر يوما او بالخصم     اال يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمان         -٢
من الراتب لمدة تزيد على ثالثين يوما خالل الثمانية عشر شهرا االخيـرة    

 .من خدمته
 -:ان يمضي الحد االدنى للخدمة في كل رتبة والمبينة ادناه -٣
 . من جندي الى عريف ثالث سنوات-ا
 . من عريف الى رقيب ثالث سنوات-ب
 .اول ثالث سنوات/ من رقيب الى رقيب -ج
 .اول الى مساعد اربع سنوات/ من رقيب -د

 .ثاني ثالث سنوات/  من مساعد الى مساعد-هـ
 .اول ثالث سنوات/ثاني الى مساعد/ من مساعد -و
ترفع التوصية بالترقية الى االدارة العامة لشئون االفراد مرتين فـي           ) ١٥٠(مادة

 السنة في اول فبراير واول اغسطس وتصدر جميع الترقيات بقرار مـن           
 .الوزير

يجوز للوزير استثناء من احكام المواد السابقة ترقية االفراد من رتبة           ) ١٥١(مادة
الى الرتبة التالية دون التقيد باالقدمية او الحد الزمني المقرر للترقيـة اذا             

 .قام باعمال بطولية في مجال الحفاظ على االمن توجب ترقيته
تبة ضابط ويستمر في الحصـول      ال يجوز ترقية المساعد اول الى ر      ) ١٥٢(مادة

على عالواته الدورية وان تخطى في ذلك ربط رتبته وتنظم ذلك الالئحـة       
 .التنفيذية

 الفصل الثالث
 االقدمية والتقارير

تعتبر اقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترقية اليها فـان             ) ١٥٣(مادة
فاذا اتحدت االقدمية فـي     تساوى التاريخ فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة        

جميع الرتب يرجع الى تاريخ التحاقه بالخدمة وعند التساوي في االقدمية           
 .ترجح الكفاءة

تحرر تقارير سنوية عن االفراد على النموذج المعد لذلك في بداية           :ا) ١٥٤(مادة
 شهر يناير 

 .من كل عام وترسل الى االدارة العامة لشئون االفراد
عامة لشئون االفراد في التقارير السنوية للتاكد من صحة         تدقق االدارة ال  : ب

 .المعلومات  الواردة فيها
يلفت مدير االدارة العامة او من في حكمة نظر الفرد الذي يقـدم عنـه               : ج

تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه عن طريـق رئيسـة المباشـر             
 .لمعالجة هذا الضعف



 

 ٣٩٦

 هيئة الشرطة

 الخامس والباب السادس  والبـاب       يسري على االفراد احكام الباب    ) ١٥٥ (مادة
السابع  والباب الثامن  والباب التاسع  والفصل االول والفصل الثاني مـن       
 .الباب العاشر  والباب الحادي عشر  والباب الثاني عشر من هذا القانون

 الفصل الرابع
 العقوبات التاديبية

 -: النحو التاليتحدد العقوبات التاديبية التي توقع على االفراد على) ١٥٦(مادة
 .اللوم -١
 .االنذار الشفوي او الكتابي -٢
 .وظائف الحراسة والطوابير الزيادة -٣
 .الحجز بالمعسكـر -٤
 .الحبس داخل المعسكر مدة ال تزيد عن شهرين -٥
) ١٥(يوما بحيث ال يزيد الخصـم عـن         ) ٣٠(الخصم من الراتب حتى      -٦

 .يوما في الشهر
 .تزيد عن سنةتاجيل موعد استحقاق العالوة السنوية لمدة ال  -٧
 .الحرمان من العالوة السنوية لمدة ال تزيد عن سنة -٨
 .تاجيل موعد استحقاق الترقية لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن سنتين -٩
 .تنزيل الرتبة -١٠
 .االستغناء عن الخدمة مع االحتفاظ بالحقوق التقاعدية -١١
وتحدد الالئحة انواع المخالفات والعقوبة المقررة لكل مخالفـة وكـذا            -١٢
 . طات توقيعها وكافة القواعد واالحكام المتعلقة بهاسل

 الباب الخامس عشر
 احكام ختامية

ال تحسب للضباط واالفراد مدة الخدمة الفعلية المؤداة قبل تعييـنهم           ) ١٥٧(مادة
في هيئة الشرطة    في االقدمية المؤهلة للترقية وتحسب لهم من الحقوق              

 .فاتالتقاعدية وفقا لقانون المعاشات والمكا
يقتصر عمل المراة في هيئة الشرطة في كل ما يتعلق في الشـئون             ) ١٥٨(مادة

 .النسوية ويتناسب مع طبيعتها ويمنع تكليفها في االعمال العسكرية
) ٦٧(تلغى االحكام الخاصة بقوات الشرطة الواردة بالقـانون رقـم         ) ١٥٩(مادة

لغى القانون  م بشان الخدمة في القوات المسلحة واالمن، كما ي        ١٩٩١لسنة  
 .م بشان واجبات وصالحيات الشرطة١٩٩١لسنة ) ٢٤(رقم

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء          ) ١٦٠(مادة
 .بناء على عرض وزير الداخلية

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١٦١(مادة



 

 ٣٩٧

 هيئة الشرطة

 ءصدر برئاسة الجمهورية بصنعا
 هـ١٤٢١/ربيع اول/٢٣بتاريخ 

 مـ٢٠٠٠/يونيو/٢٥المـوافــق 
         

 علي عبد اهللا صـالح
 رئيـس الجمهوريـة 

 


