
 
 "بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري" 3691لسنة  96قانون رقم 

 
 وإضافة مؽاد ججيجة إليو 7391لدشة  85الرادر بالقانؽن رقػ 

 
 باسػ األمة

 وصي العخش السؽقت
مؼ القائج العام لمقؽات  7389فبخايخ سشة  71بعج االطالع عمى اإلعالن الجستؽري الرادر في 

 جير:السدمحة وقائج ثؽرة ال
 

 :7391( لدشة 85وعمى قانؽن العقؽبات السرخي الرادر بالقانؽن رقػ )
 وعمى ما ارتآه مجمذ الجولة:

 وبشاء عمى ما عخضو وزيخ العجل، ومؽافقة رأي مجمذ الؽزراء:
 )أصجر القانؽن اآلتي(

 
 
 

 7مادة 
 اإللغاءات

 
 

لسرخي الرادر بالقانؽن ( مؼ قانؽن العقؽبات ا777إلى  719)أواًل( تمغى نرؽص السؽاد مؼ )
والخاصة بالخشؽة وىي الؽاردة في الباب الثالث مشو ويدتعاض عشيا  7391( لدشة 85رقػ )

 بالشرؽص الججيجة اآلتية:
 

كل مؽظف عسؽمي طمب لشفدو أو لغيخه أو قبل أو أخح وعجًا أو عطية ألداء عسل  -719مادة 
اقة السؤبجة وبغخامة ال تقل عؼ ألف جشيو مؼ أعسال وظيفتو يعج مختذيًا، ويعاقب باألشغال الذ

 وال تديج عمى ما أعطي أو وعج بو.
 



يعتبخ مختذيًا ويعاقب بشفذ العقؽبة السشرؽص عمييا في السادة الدابقة  -مكخرًا  -719مادة 
كل مؽظف عسؽمي طمب لشفدو أو لغيخه أو أخح وعجًا أو عطية ألداء عسل يدعػ أنو مؼ أعسال 

 ع عشو.وظيفتو أو لالمتشا
 

كل مؽظف عسؽمي طمب لشفدو أو لغيخه أو قبل أو أخح وعجًا أو عطية لالمتشاع  -711مادة 
عؼ عسل مؼ أعسال وظيفتو أو لإلخالل بؽاجباتيا أو لسكافأتو عمى ما وقع مشو مؼ ذلغ يعاقب 

 مؼ ىحا القانؽن. 719باألشغال الذاقة السؤبجة وضعف الغخامة السحكؽرة في السادة 
 

كل مؽظف عسؽمي طمب لشفدو أو لغيخه أو قبل أو أخح وعجًا أو عطية  -مكخرًا  711مادة 
ألداء عسل أو لالمتشاع عؼ عسل مؼ أعسال وظيفتو أو يدعػ أنو مؼ أعسال وظيفتو يعاقب 

بعقؽبة الخشؽة السشرؽص عمييا في السؽاد الثالث الدابقة حدب األحؽال حتى ولؽ كان بقرج 
 و االمتشاع عشو.عجم القيام بحلغ العسل أ

 
كل مؽظف عسؽمي قبل مؼ شخز أدى لو عساًل مؼ أعسال وظيفتو أو امتشع عؼ  -718مادة 

أداء عسل مؼ أعساليا ىجية أو عطية بعج تسام ذلغ العسل أو االمتشاع عشو بقرج السكافأة عمى 
شيو وال تديج أدائو أو االمتشاع عشو وبغيخ اتفاق سابق يعاقب بالدجؼ وبغخامة ال تقل عؼ مائتي ج

 عمى خسدسائة جشيو.
 

كل مؽظف عسؽمي قام بعسل مؼ أعسال وظيفتو أو امتشع عؼ عسل مؼ  -مكخرًا  718مادة 
أعسال وظيفتو أو أخل بؽاجباتيا نتيجة لخجاء أو تؽصية أو وساطة يعاقب بالدجؼ وبغخامة ال 

 تقل عؼ مائتي جشيو وتديج عمى خسدسائة جشيو.
 

مب لشفدو أو لغيخه أو قبل أو اخح وعجًا أو عطية بغيخ عمػ مخجومو كل مدتخجم ط -711مادة 
ورضائو ألداء عسل مؼ األعسال السكمف بيا أو االمتشاع عشو يعتبخ مختذيًا ويعاقب بالحبذ مجة 

 ال تديج عمى سشتيؼ وبغخامة ال تقل مائتي جشيو أو بإحجى ىاتيؼ العقؽبتيؼ.
 

لغيخه أو قبل أو أخح وعجًا أو عطية الستعسال نفؽذ  كل مؼ طمب لشفدو أو -مكخرًا  711مادة 
حقيقي أو مدعؽم لمحرؽل أو لسحاولة الحرؽل مؼ أية سمطة عامة عمى أعسال أو أوامخ أو 
أحكام أو قخارات أو نباشيؼ أو التدام أو تخخيز أو اتفاق تؽريج أو مقاولة أو عمى وظيفة أو 

تذي ويعاقب بالعقؽبة السشرؽص عمييا في خجمة أو أية مدية مؼ أي نؽع يعج في حكػ السخ 



مؼ ىحا القانؽن إن كان مؽظفًا عسؽميًا وبالحبذ وبغخامة ال تقل عؼ مائتي جشيو وال  711السادة 
 تديج عمى خسدسائة جشيو أو بإحجى ىاتيؼ العقؽبتيؼ فقط في األحؽال األخخى.

 ويعتبخ في حكػ الدمطة العامة كل جية خاضعة إلشخافيا.
 

يكؽن مؼ قبيل الؽعج أو العطية كل فائجة يحرل عمييا السختذي أو الذخز الحي  -711مادة 
عيشو لحلغ أو عمػ بو ووافق عميو أيًا كان اسسيا أو نؽعيا وسؽاء أكانت ىحه الفائجة مادية أم غيخ 

 مادية.
أو يعاقب الخاشي والؽسيط بالعقؽبة السقخرة لمسختذي ومع ذلغ يعفى الخاشي  -مكخرًا  711مادة 

 الؽسيط مؼ العقؽبة إذا أخبخ الدمطات بالجخيسة أو اعتخف بيا.
إذا كان الغخض مؼ الخشؽة ارتكاب فعل يعاقب عميو القانؽن بعقؽبة أشج مؼ العقؽبة  -715مادة 

السقخرة لمخشؽة فيعاقب الخاشي والسختذي والؽسيط بالعقؽبة السقخرة بحلغ الفعل مع الغخامة السقخرة 
اشي أو الؽسيط مؼ العقؽبة إذا أخبخ الدمطات بالجخيسة طبقًا لشز الفقخة لمخشؽة ويعفى الخ 

 مؼ ىحا القانؽن. 15األخيخة مؼ السادة 
 

كل شخز عيؼ ألخح العطية أو الفائجة أو عمػ بو ووافق عميو السختذي أو  -مكخرًا  715مادة 
قل عؼ سشة وبغخامة مداوية أخح أو قبل شيئًا مؼ ذلغ مع عمسو بدببو يعاقب بالحبذ مجة ال ت
 لقيسة ما أعطي أو وعج بو وذلغ إذا لػ يكؼ قج تؽسط في الخشؽة.

 
يعاقب بالعقؽبات السقخرة لمخشؽة بحدب األحؽال مؼ يدتعسل القؽة أو العشف أو  -713مادة 

التيجيج في حق مؽظف عسؽمي أو مدتخجم ليحرل عمى قزاء أمخ غيخ حق أو عمى اجتشابو 
 ألعسال السكمف بيا.أداء عسل مؼ ا

 
مؼ عخض رشؽة ولػ تقبل مشو أو مؼ استعسل القؽة أو العشف أو التيجيج ولػ  -مكخرًا  713مادة 

يبمغ مقرجه يعاقب بالدجؼ وبغخامة ال تقل عؼ خسدسائة جشيو وال تديج عمى ألف جشيو وذلغ إذا 
فإذا كان الغخض أو كان الغخض أو التيجيج أو استعسال القؽة والعشف حاصاًل لسؽظف عسؽمي 

استعسال القؽة أو التيجيج حاصاًل لغيخ مؽظف عسؽمي تكؽن العقؽبة الحبذ لسجة ال تديج عمى 
 سشتيؼ أو غخامة ال تتجاوز مائتي جشيو.

 
يحكػ في جسيع األحؽال بسرادرة ما يجفعو الخاشي أو الؽسيط عمى سبيل الخشؽة  -771مادة 

 طبقًا لمسؽاد الدابقة.



 
 ج في حكػ السؽظفيؼ في تطبيق نرؽص ىحا الفرل:يع -777مادة 

 السدتخجمؽن في السرالح التابعة لمحكؽمة أو السؽضؽعة تحت رقابتيا.
 أعزاء السجالذ الشيابية العامة أو السحمية سؽاء أكانؽا مشتخبيؼ أم معيشيؼ.

 السحكسؽن أو الخبخاء ووكالء الجيانة والسرفؽن والحخاس القزائيؽن.
ؽن والقابالت بالشدبة إلى ما يعطؽنو مؼ بيانات أو شيادات بذأن حسل أو األطباء والجخاح

 مخض أو عاىة أو وفاة.
 كل شخز مكمف بخجمة عسؽمية.

 
( مؼ القانؽن السحكؽر والخاصة باختالس 773إلى  771)ثانيًا( تمغى نرؽص السؽاد مؼ )

عشيا بالشرؽص الججيجة  األمؽال األميخية والغجر وىي الؽاردة مؼ الباب الخابع مشو ويدتعاض
 اآلتية:

 
يعاقب باألشغال الذاقة السؤقتة كل مؽظف أو مدتخجم عسؽمي اختمذ أمؽااًل أو  -771مادة 

أوراقًا أو أمتعة مدمسة إليو بدبب وظيفتو وتكؽن العقؽبة األشغال الذاقة السؤبجة إذا كان الجاني 
دائع أو الريارفة السشؽطيؼ بحداب مؼ مأمؽري التحريل أو السشجوبيؼ لو أو األمشاء عمى الؽ 

 الشقؽد واختمذ شيئًا مسا سمػ إليو بيحه الرفة.
 

يعاقب باألشغال الذاقة السؤقتة كل مؽظف عسؽمي استؽلى بغيخ حق عمى مال  -779مادة 
 لمجولة أو إلحجى الييئات العامة أو سيل ذلغ لغيخه.

 
مي لو شأن في تحريل الخسؽم أو يعاقب باألشغال الذاقة السؤقتة كل مؽظف عسؽ  -771مادة 

الغخامات أو العؽائج أو الزخائب أو نحؽىا طمب أو أخح ما ليذ مدتحقًا أو ما يديج عمى 
 السدتحق مع عمسو بحلغ.

 
يعاقب باألشغال الذاقة السؤقتة كل مؽظف عسؽمي مكمف بالسحافعة عمى مرمحة  -778مادة 

زية وأضخ بيحه السرمحة ليحرل عمى ربح الجولة أو إحجى الييئات في صفقة أو عسمية أو ق
 لشفدو أو لغيخه.

 



يعاقب باألشغال الذاقة السؤقتة كل مؽظف عسؽمي لو شأن في إدارة السقاوالت أو  -771مادة 
التؽريجات أو األشغال الستعمقة بالجولة أو بإحجى الييئات العامة أو في اإلشخاف عمييا حرل أو 

 ة كيفية عمى ربح مؼ عسل مؼ األعسال السحكؽرة.حاول أن يحرل لشفدو أو لغيخه بأي
 

يعاقب باألشغال الذاقة السؤقتة كل مؽظف عسؽمي استخجم عسااًل في عسل لمجولة  -771مادة 
 أو إلحجى الييئات العامة سخخة أو احتجد بغيخ مبخر أجؽرىػ كميا أو بعزيا.

 
( يحكػ 771إلى  771سؽاد مؼ )فزاًل عؼ العقؽبات السقخرة لمجخائػ السحكؽرة في ال -775مادة 

عمى الجاني بالعدل والخد بغخامة مداوية لقيسة ما اختمدو أو استؽلى عميو مؼ مال أو مشفعة أو 
 ربح عمى أن ال تقل الغخامة عؼ خسدسائة جشيو.

 
يعج مؽظفؽن عسؽميؽن في تطبيق أحكام ىحا الباب لألشخاص السذار إلييػ في  -773مادة 

 لقانؽن.مؼ ىحا ا 777السادة 
 

ال تبجأ السجة السدقطة لمجعؽى العسؽمية في الجخائػ السحكؽرة في ىحا الباب  -مكخرًا  773مادة 
 إال مؼ تاريخ انتياء الؽظيفة ما لػ يبجأ التحقيق فييا قبل ذلغ.

  
 
 

 1مادة 
 التفيح والشذخ

 
 

 خسسية.عمى وزيخ العجل تشفيح ىحا القانؽن، ويعسل بو مؼ تاريخ نذخه في الجخيجة ال
  

 
 
 
 
 



 7389فبخايخ  73 - 7911جسادى الثانية  8صجر بقرخ عابجيؼ في 
 

 وزيخ العجل
 أحسج حدشي

 دمحم عبج السشعػ
 بأمخ وصي العخش السؤقت

 رئيذ مجمذ الؽزراء
 دمحم نجيب لؽاء )أ. ح(


