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 1691لسنة ( 111)قانون رقم 
 بشأن

 إنشاء الجهاز المركزي لمتنظيم واإلدارة
 باسم األمة

 رئيس الجمهورية
 بعد اإلطالع عمى الدستور المؤقت؛

 ؛1697من سبتمبر سنة  72وعمى اإلعالن الدستوري الصادر في 
 له؛في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة  1691لسنة  712وعمى القانون رقم 
 في شأن ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له؛ 1697لسنة  191وعمى القانون رقم 
 بشأن نظام اإلدارة المحمية والقوانين المعدلة له؛ 1692لسنة  171وعمى القانون رقم 
 بشأن المؤسسات العامة؛ 1691لسنة  92وعمى القانون رقم 
 امة؛بشأن الهيئات الع 1691لسنة  91وعمى القانون رقم 
 بإصدار قانون نظام العاممين المدنيين بالدولة؛ 1691لسنة  19وعمى القانون رقم 
 بإعادة تنظيم الرقابة اإلدارية؛ 1691لسنة  91وعمى القانون رقم 

 بمسئوليات وتشكيل ديوان الموظفين؛ 1692لسنة  1991وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية؛بإعادة  1691لسنة  112وعمى القانون رقم 

بإصدار الئحة نظام العاممين بالشركات التابعة لممؤسسات  1919وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 العامة؛

بتطبيق أحكام الئحة نظام العاممين بالشركات  1691لسنة  122وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 عمى المؤسسات العامة؛

 تَاة مجمس الدولة؛وعمى ما ار 
 وعمى موافقة مجمس الرياسة؛

 :أصدر القانون ااَلتي
 

 (المادة األولي) 
 851يستبدل بالقانـون رقـم و"  واإلدارة لمتنظيـم المركزيالجياز "  اسم" ديـوان الموظفين " يستبدل باسـم 

 .األحكاملف ىذه و يمغى كل حكم يخا ,القانون المرافقة ليذا المشار إليو األحـكام 8551لسـنة 
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 (المادة الثانية)

الموائح و القرارات  القوانين و فيتنتقل سمطات و اختصاصات ديوان الموظفين ورئيسو حيثما وردت 
 . االدارة ورئيسولمتنظيم و  المركزيإلى الجياز 

 
 (المادة الثالثة)

المستخدمين بالوزارات و  بإدارات وظائفيمديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم و  موظفيينقل جميع 
العامة إلى ىذه الجيات و تنقل درجاتيم  و الييئات و المؤسسات المحمية اإلدارةالمصالح و وحدات 

 .إليياالجيات المنقولين  إلى ميزانيات
القانون قرار من  بيذا الديوان فيصدر بشأنيم خالل تسعين يوما من تاريخ العمل موظفي باقيأما 

عميو االختيار إلى الوزارات و  بنقل من يقع بناء عمى عرض رئيس الجياز يذيالتنفرئيس المجمس 
  المؤسسات العامة وتنقل معو درجتو إلى ميزانية الجية المحمية و الييئات و اإلدارةمصالحيا ووحدات 

 . المنقول إلييا
 . دارةاإللمتنظيم و  المركزيالديوان فيعتبرون معينين بالجياز  موظفيىؤالء من  وما عدا

 
 (المادة الرابعة)

 اإلدارةلمتنظيم و  المركزي يباشر ديوان الموظفين االختصاصات المخولة بمقتضى ىذا القانون لمجياز
 .السابقةالمادة  فيالمشار إليو  التنفيذيوذلك لحين صدور قرار رئيس المجمس 

 
 (المادة الخامسة)

و الرقابة  8551 لسنة 881القانون رقم  في المنصوص عمييا اإلداريةيمحق بالجياز كل من النيابة 
لرئيس الجياز سمطات الوزير  ويكون 8595لسنة  55القانون رقم  فيالمنصوص عمييا  اإلدارية
 .الرقابةالتوجيو و  و اإلشرافذلك سمطات  فيبما  ,ليمابالنسبة  المختص

 .ليمابالنسبة  اختصاصاتو بعض فيأن يفوض رئيس الجياز  التنفيذيو يجوز لرئيس المجمس 
 881فييا أحكام القانون رقم  أعضائيا و العاممين و وكيميا و اإلداريةشأن رئيس النيابة  فيو يسرى 

ونائبة و أعضائيا و العاممين فييا أحكام  اإلدارية الرقابة شأن رئيس فيكما يسرى  8551لسنة 
 .إليوالمشار 8595 لسنة 55القانون رقم 

 (المادة السادسة)
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 .نشرهو يعمل بو من تاريخ , الرسميةالجريدة  فيالقانون  ينشر ىذا
 . (8595مارس سنة  18)  8111القعدة سنة  ذي 1 فيالجميورية  صدر برياسة

 

 . جمال عبد الناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 قانون الجهاز المركزي لمتنظيم واإلدارة

 
 (األوليالمادة )

  . التنفيذي يئة مستقمة تمحق بالمجمسويكون ه واإلدارةلمتنظيم  المركزيينشأ الجهاز 
قـرار مـن رئيس  اختصاصـاتيا ويتألـف ىـذا الجيـاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيميا وتحديد

العامـة يصدر بتنظيميا وتحديد  اإلداراتعدد مـن  المركزية من اإلداراتوتتكون ىذه  ,الجميورية
 .الجياز اختصاصاتيا قرار مـن رئيس

 

 (انيةالثالمادة )
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الوزير سمطـة  لمرئيـس ويكون, يتولى إدارة الجياز رئيس يعاونو عدد كاف من الوكالء واألعضاء 
 باإلشرافا يتعمق وفيم, لمعاممين بالجياز  بالنسبة القـوانين والموائـح والقـرارات فيعمييا  المنصوص

ويعين , الء الوزارات ويكون لموكالء سمطات واختصاصات وك , العمل بو عمى سيرواالدارى  الفني
وتسرى عمى  , التنفيذيرئيس الجميورية بناء عمى عـرض رئيـس المجمس  بقرار منوالوكالء  الرئيس
وذلك , بالدولـة  العاممين المدنيين شأن سائر فيتقرر  والتيالمقررة  واألعضاء جميع القواعد الوكالء

لسنة  55وفقا ألحكام القانون رقم  اإلدارية الرقابةشأن أعضاء  ىباألحكام المقررة ف اإلخاللمـع عـدم 
 881القانون رقم  وفقا ألحـكام اإلداريةشـأن أعـضاء النيابة  فيالمقـررة  إلـيو واألحـكام المشار 8595
 .8551 لسنة

 
 

 (الثالثةالمادة )
معاممـة  فيالـة العد وتحقـيق اإلنتاجيةورفع الكفاية  ,المدنيةيكون ىدف الجياز تطوير مستوى الخدمة 
 .والخدمات اإلنتاجميدان  فيلمسئولياتيا  التنفيذية العاممـين والتأكـد مـن مـدى تحقيق األجيزة

 
 (الرابعةالمادة )

 : يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة لمجهات اآلتية
-------------------------------------------. 

 . ارى لمدولةالجياز االد يتألف منيا التيالوحدات ( أ)
 . الييئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة ليا( ب)
 

 (الخامسةالمادة )
 : يباشر الجهاز االختصاصات اآلتية

--------------------------------. 
بداءاقـتراح القـوانين والموائـح الخاصـة بالعاممـين ( 8) المتعمقة بشئونيم قبل  المشروعات في الرأي وا 

 .إقرارىا
الجيـات  المين والتخصصات باالشتراك مع مختمف فيدراسة االحتياجات من العاممين ( 1)

 .الفرصالصالحية وتكافؤ  لشغل الوظائف عمى أسـاس ووضـع نظـم اختيارىم وتوزيعيم ,ةالمختصـ
 رعايةدراسة كيفية توفير ال فيالخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاممة واالشتراك  تطـوير نظـم شـئون( 1)
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 .المختصةالصحية واالجتماعية مع الجيات 
كفاءتيم وتقديم  ورفـع مستوى واإلدارةمجال التنظيم  فيرسم سياسة وخطط تدريب العاممين ( 5)

 .تنفيذىا فيالمعاونة الفنية 
النظم الخاصة بتنفيذ  اقتراح سياسة المرتبات والعالوات والبدالت والمكافآت والتعويضات ووضع( 5)

 .سجالت فيتيب الوظائف وتسجيل أوصافيا ونشرىا وحفظيا نظام تر 
الوظائف ومستوياتيا وتحديد  وعـدد دراسـة مشـروعات الميزانيـات فيما يتعمـق باعتمادات العاممـين( 9)

 .عمييا درجاتيا مـع إبـداء ما يكون لديو مـن مالحظات
 اإلحصاءووضع نظام  القيادية ياتالمستو  فياالحتفاظ بالسجالت والبيانات الخاصة بالعاممين ( 1)

 .المدنيةوتسجيل العاممين بالخدمة 
 فيالبشـرية  اإلمكانيات لمدولة فيما يتعمق بحصر وتسجيل الحربيتعبئـة المجيـود  فيالمشاركـة ( 1)

 .الطوارئ الخدمـة المـدنية كما ونوعا وتخطيط تعبئتيا وقت
 التنظيمي الوعيونشر  الالزمة لتنمية اح الوسائلاالدارى وخططـو واقتر  اإلصالحرسـم سياسـة ( 5)

 .األداء وكفاءة واإلدارية واالرتفاع بمستوى الكفاية القيادية
وتحسين وسائل  اإلجراءات عـمميات التنظيم وتبسـيط فيوتقويـم المعاونة  الفني الرأيإبـداء ( 81)

 .العمل
 .العاممين المة وكفاءة أداءالخاصة بالتفتيش والمتابعة لمتأكد من سـ وضع النظم( 88)
 

 (السادسةالمادة )
 :يمي يباشر اختصاصاته بها ما التيالجهات  فيلمجهاز 

صدار عمـى تنفـيذ اإلشراف( 8)  التعميمات الفنية والنشرات القوانـين والموائـح الخاصـة بالعاممـين وا 
 . المنظمة لتنفيذىا

عـادةمـراجعة مشـروعات إنشـاء األجيـزة الجـديدة ( 1) اختصاصات أجيزة قائمة قبل  تنظيـم أو تعـديل وا 
بداء اعتمادىا مـن السمطـة المختصة  .العملالموائح المتعمقة بسير وتنظيم  في الرأي وا 

 عمييا لالسترشاد بيا ىذه الجيات ونشرىا فيالتنظيمية ومعدالت األداء المناسبة  وضع األنماط( 1)
 .ميزانياتياتنظيميا ووضع  في
قبل عرضيا عمى وزارة  من المادة السابقة 9البند  في إليواجعة مشروعات الميزانيات المشار مر ( 5)

  .الخزانة
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 الفنيوالتفتيش  العاممين بيا إدارات شـئون العاممـين ووحـدات التنظيـم والـتدريب وتدريب معاونـة( 5)
رسـال تقـارير بنتائج التفتيش  .الجيات رؤساء ىذه إلى عمى أعماليا وا 

التدريبية العامـة واالشـتراك  الـدورات عمى أعمال األجيزة المركزية لتدريب العاممين وتنظيم اإلشراف( 9)
 .واإلدارةالتنظيم  مجال فيوضـع برامـج البعثات لمعاممين  في
األبحاث الالزمة واالطالع  وإلجراءعمـى ىذه الجيات  أن يندب مـن يـرى مـن العاممـين بو لمتفتيش( 1)
 .لزوميا يرى التيالبيانات  ى األوراق والسجالت وطـمبعم

 (السابعةالمادة )
 اإلحصاءاتو  البيانات لمجياز حق االتصال المباشر بالجيات المختمفة عمى جميع مستوياتيا وطمب

 المحمية والـدولية التي تـزاول كما لو حـق االتصـال بالييئات العمميةو, الالزمة لمباشرة اختصاصات
 .مماثال لإلفادة من تجاربيا وخبراتيانشاطا 

 
 (الثامنةالمادة )

نياية كل عام  فيو يرفعو  يضع رئيس الجياز تقريرا وافيا عن أعمال الجياز و مالحظاتو و توصياتو
 .التنفيذيإلى رئيس المجمس 

 
 (التاسعةالمادة )

 . تسرى عمى رئيس الجياز جميع األحكام الخاصة بالوزراء


