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 قرار اللجنة الشعبیة العامة للعدل واألمن العام
 م بشأن القواعد الخاصة بالترقیة 1423) لسنة 275رقم (

 االستثنائیة ألعضاء ھیئة الشرطة
 

 اللجنة الشعبیة العامة للعدل واألمن العام،،

 م بشأن إصدار قانون األمن 1992) لسنة 10بعد االطالع على القانون رقم ( ●

 والشرطة.

 م بالترقیة 1982) لسنة 379قرار أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل (وعلى  ●

 التشجیعیة لرجال الشرطة.

 وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبیة العامة للعدل واألمن العام األول لعام ●

 م. 1423

 

 قررت

 

 )1مادة (

ز ترقیة عضو ھیئة م المشار إلیھ یجو1992) لسنة 10) من القانون رقم (30مع مراعاة أحكام المادة (

الشرطة بما في ذلك نائب الضابط ترقیة استثنائیة دون التقید بالشروط الواجب توافرھا للترقیة وذلك في 

  -التالیة: األحوال 

القیام بأعمال أو اإلدالء بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن عمل أو جریمة من شأنھ إلحاق ضرر بأمن  -1

 الجماھیریة العظمى. 

أبحاث أو المشاركة في نشاطات أو أعمال من شأن أي منھا تطویر نظم اإلدارة أو رفع معدالت تقدیم  -2

 األداء أو االبتكار أو إعالء سمعة الجماھیریة العظمى دولیا. 

القیام بأعمال أو اإلدالء بمعلومات تؤدي إلى إنقاذ حیاة الغیر أو منع خطر محدق كاد أن یحصل ضد  -3

 ن شأنھا إحداث خسائر مادیة جسیمة. أھداف حیویة ھامة وم

القیام بجھد أو عمل یتصف بالشجاعة أو التضحیة أو الذكاء الغیر عادي لضبط جریمة أو أكثر من  -4

 الجرائم الخطیرة أو الغامضة أو التي كان لھا تأثیر سیئ على الرأي العام. 

غیر عادي على تطبیق بالقانون وأداء القیام بأعمال تتصف باألمانة أو النزاھة النادرة أو الحرص ال -5

 الواجب. 

المحافظة على اآلالت والمعدات واألجھزة ووسائل النقل المختلفة في حالة جیده لمدة تزید عن العمر  -6
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 االفتراضي بما ال یقل عن النصف.

 

 )2مادة (

الواردة بالمادة السابقة یشترط لترقیة عضو ھیئة الشرطة ترقیة إستثنائیة باإلضافة إلى توافر أحد الحاالت 

 -ما یلي: 

 أال یكون قد أمضى في الرتبة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقیة على األقل. -1

 أال یرقي ترقیة إستثنائیة أكثر من مرتین خالل مدة خدمتھ بالشرطة. -2

 

 )3مادة (

لعدل واألمن العام لجنة تكون لغرض تنفیذ أحكام ھذا القرار تشكل بقرار من أمین اللجنة الشعبیة العامة ل

برئاسة أحد الضباط برتبة عقید فما فوق وعضویة ثالث ضباط من رتبة رائد فما فوق للتحقق من استیفاء 

أعضاء ھیئة الشرطة المرشحین للترقیة االستثنائیة للشروط المقررة وفقا ألحكام ھذا القرار ویصدر 

 الترقیة العادیة.بالترقیة االستثنائیة قرار من الجھة المختصة ب

 

 )4مادة (

ال یجوز الجمع بین الترقیة االستثنائیة وأیة مكافأة تشجیعیة تمنح على نفس العمل الذي یقوم بھ عضو ھیئة 

 الشرطة.

 

 )5مادة (

كما یلغى كل حكم  إلیھ،م المشار  1982لسنة  793یلغى قرار أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل رقم 

 ار.یخالف أحكام ھذا القر

 

 )6مادة (

 وینشر في الجریدة الرسمیة. صدوره،ویعمل بھ من تاریخ  القرار،على الجھات المختصة تنفیذ ھذا 

 

 اللجنة الشعبیة العامة للعدل واألمن العام
 و.ر 1403/ ذي الحجة /  15صدر في: 
 م 1423/  5/  26الموافق: 


