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نص القرار  /القانون
قرار رئٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة
بالقانون رقم  118لسنة 1964
فى شؤن إنشاء الجهاز المر كزى للتنظٌم واإلدارة
باسم األمة
رئٌس الجمهورٌة
بعد اإلطالع على الدستور المإقت؛
وعلى اإلعالن الدستورى الصادر فً  27من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم  210لسنة  1951فً شؤن نظام موظفً الدولة والقوانٌن المعدلة له؛
وعلى القانون رقم  158لسنة  1952فً شؤن دٌوان الموظفٌن والقوانٌن المعدلة له؛
وعلى القانون رقم  124لسنة  1960بشؤن نظام اإلدارة المحلٌة والقوانٌن المعدلة له؛
وعلى القانون رقم  60لسنة  1963بشؤن المإسسات العامة؛
وعلى القانون رقم  46لسنة  1964بإصدار قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة؛
وعلى القانون رقم  54لسنة  1964بإعادة تنظٌم الرقابة اإلدارٌة؛

وعلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  1663لسنة  1960بمسئولٌات وتشكٌل دٌوان الموظفٌن؛
وعلى القانون رقم  117لسنة  1958بإعادة تنظٌم النٌابة اإلدارٌة والمحاكمات التؤدٌبٌة؛
وعلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  3546لسنة  1962بإصدار الئحة نظام العاملٌن بالشركات
التابعة للمإسسات العامة؛
وعلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  800لسنة  1963بتطبٌق أحكام الئحة نظام العاملٌن
بالشركات على المإسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون اآلتً:
مادة ٌ - 1ستبدل باسم " دٌوان الموظفٌن " اسم "الجهاز المر كزى للتنظٌم واإلدارة" وٌستبدل
بالقانون رقم  158لسنة 1952المشار إلٌه األحكام المرافقة لهذا القانون ،وٌلغً كل حكم ٌخالف
هذه األحكام.
مادة  - 2تنتقل سلطات واختصاصات دٌوان الموظفٌن ورئٌسة حٌثما وردت فً القوانٌن واللوائح
والقرارات إلى الجهاز المر كزى للتنظٌم واإلدارة ورئٌسه .
مادة ٌ - 3نقل جمٌع موظفً دٌوان الموظفٌن الموجودٌن حالٌا بحكم وظائفهم بإدارات
المستخدمٌن بالوزارات والمصالح ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات والمإسسات العامة إلى هذه
الجهات وتنقل درجاتهم إلى مٌزانٌات الجهـــات المنقولٌن إلٌها.
أما باقً موظفً الدٌوان فٌصدر بشؤنهم خالل تسعٌن ٌوما من تارٌخ العمل بهذا القانون قرار من
رئٌس المجلس التنفٌذي بناء على عرض رئٌس الجهاز بنقل من ٌقع علٌه االختٌار إلى الوزارات
ومصالحها ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات والمإسسات العامة وتنقل معه درجته إلى مٌزانٌة
الجهة المنقول إلٌها.
وما عدا هإالء من موظفً الدٌوان فٌعتبرون معٌنٌن بالجهاز المر كزى للتنظٌم واإلدارة.
مادة ٌ - 4باشر دٌوان الموظفٌن االختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المر كزى
للتنظٌم واإلدارة وذلك لحٌن صدور قرار رئٌس المجلس التنفٌذى المشار إلٌه فً المادة السابقة.
مادة ٌ - 5لحق بالجهاز كل من النٌابة اإلدارٌة المنصوص علٌها فً القانون رقم  117لسنة
 1958والرقابــــة اإلدارٌــــة المنصوص علٌها فً القانون رقم  54لسنة  1964وٌكون لرئٌس
الجهاز سلطات الوزٌر المختص بالنسبة لهما ،بما فً ذلك سلطات اإلشراف والتوجٌه والرقابة .
وٌجوز لرئٌس المجلس التنفٌذي أن ٌفوض رئٌس الجهاز فً بعض اختصاصاته بالنسبة لهما.

وٌسرى فً شؤن رئٌس النٌابة اإلدارٌة ووكٌلهما وأعضائها والعاملٌن فٌها أحكام القانون رقم
 117لسنة  1958كما ٌسرى فً شؤن رئٌس الرقابة اإلدارٌة ونائبة وأعضائها والعاملٌن فٌها
أحكام القانون رقم  54لسنة  1964المشار إلٌه .
مادة ٌ - 6نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به تارٌخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورٌة فً  7ذى القعدة سنة  21( 1383مارس سنة )1964

قانون
الجهاز المر كزى للتنظٌم اإلدارة
ـــــــــــــــــــــ
مادة ٌ - 1نشؤ الجهاز المر كزى للتنظٌم واإلدارة وٌكون هٌئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفٌذي.
وٌتؤلف هذا الجهاز من إدارة مركزٌة ٌصدر بتنظٌمها وتحدٌد اختصاصاتها قرار من رئٌس
الجمهورٌة ،وتتكون هذه اإلدارات المركزٌة من عدد من اإلدارات العامة ٌصدر بتنظٌمها وتحدٌد
اختصاصاتها قرار من رئٌس الجهاز .
مادة ٌ - 2تولى إدارة الجهاز رئٌس ٌعاونه عدد كاف من الوكالء واألعضاء ،وٌكون للرئٌس
سلطة الوزٌر المنصوص علٌه فً القوانٌن واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملٌن بالجهاز ،وفٌما
ٌتعلق باإلشراف الفنً واإلداري على سٌر العمل به ،وٌكون للوكالء سلطات واختصاصات وكالء
الوزارات ،وٌعٌن الرئٌس والوكالء بقرار من رئٌس الجمهورٌة بناء على عرض رئٌس المجلس
التنفٌذى ،وٌسرى على الوكالء واألعضاء جمٌع القواعد المقررة والتً تقرر فً شؤن سائر
العاملٌن المدنٌٌن بالدولة ،وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة فً شؤن أعضاء الرقابة
اإلدارٌة وفقا ألحكام القانون رقم  54لسنة  1964المشار إلٌه واألحكام المقررة فً شؤن أعضاء
النٌابة اإلدارٌة وفقا ألحكام القانون رقم  117لسنة .1958
مادة ٌ - 3كون هدف الجهاز تطوٌر مستوى الخدمة المدنٌة ،ورفع الكفاٌة اإلنتاجٌة وتحقٌق
العدالة فً معاملـــة العاملــٌن والتؤكد من مدى تحقٌق األجهزة التنفٌذٌة لمسئولٌاتها فً مٌدان
اإلنتاج والخدمات.
مادة ٌ - 4مارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات اآلتٌة :
(أ) الوحدات التً ٌتؤلف منها الجهاز اإلداري للدولة.
(ب) الهٌئات والمإسسات العامة والشركات التابعة لها .
مادة ٌ - 5باشر الجهاز االختصاصات اآلتٌة :

)(1اقتراح القوانٌن واللوائح الخاصة بالعاملٌن وإبداء الرأي فً المشروعات المتعلقة بشئونهم
قبل إقرارها.
) (2دراسة االحتٌاجات من العاملٌن فً مختلف المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات
المختصة ،ووضع نظم اختٌاره وتوزٌعهم لشغل الوظائف على أساس الصالحٌة وتكافإ الفرص.
) (3تطوٌر نظم شئون الخدمة المدنٌة لتحقٌق وحدة المعاملة واالشتراك فً دراسة كٌفٌة توفٌر
الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة مع الجهات المختصة.
) (4رسم سٌاسة وخطط تدرٌب العاملٌن فً مجال التنظٌم فً مجال التنظٌم واإلدارة ورفع
مستوى كفاءتهم وتقدٌم المعاونة الفنٌة فً تنفٌذها.
) (5اقتراح سٌاسة المرتبات والعالوات والبدالت والمكافآت والتعوٌضات ووضع النظم الخاصة
بتنفٌذ نظام ترتٌب الوظائف وتسجٌل أوصافها ونشرها وحفظها فً سجالت.
) (6دراسة مشروعات المٌزانٌات فٌما ٌتعلق باعتمادات العاملٌن وعدد الوظائف ومستوٌاتها
وتحدٌد درجاتها مع إبداء مــا ٌكون لدٌه من مالحظات علٌها.
)(7االحتفاظ بالسجالت والبٌانات الخاصة بالعاملٌن فً المستوٌات القٌادٌة ووضع نظام اإلحصاء
وتسجٌل العاملٌن بالخدمة المدنٌة.
) (8المشاركة فً تعبئة المجهود الحربً للدولة فٌما ٌتعلق بحصر وتسجٌل اإلمكانٌات البشرٌة
فً الخدمة المدنٌة كما نوعا وتخطٌط تعبئتها وقت الطوارئ.
) (9ورسم سٌاسة اإلصالح اإلداري وخططه واقتراح الوسائل الالزمة لتنمٌة ونشر الوعً
التنظٌمً واالرتفـــاع بمستـــوى الكفاٌة القٌادٌة واإلدارٌة وكفاءة األداء.
) (10إبداء الرأي الفنً وتقوٌم المعاونة فً عملٌات التنظٌم وتبسٌط اإلجراءات وتحسٌن وسائل
العمل.
) (11وضع النظم الخاصة بالتفتٌش والمتابعة للتؤكد من سالمة وكفاءة أداء العاملٌن.
مادة  -6للجهاز فً الجهات التً ٌباشر اختصاصاته بها ما ٌلً :
) (1اإلشراف على تنفٌذ القوانٌن واللوائح الخاصة بالعاملٌن وإصدار التعلٌمات الفنٌة والنشرات
المنظمة لتنفٌذها.
) (2مراجعة مشروعات إنشاء األجهزة الجدٌدة وإعادة تنظٌم أو تعدٌل اختصاصات أجهزة قائمة
قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي فً اللوائح المتعلقة بسٌر وتنظٌم العمل.
) (3وضع األنماط التنظٌمٌة ومعدالت األداء المناسبة فً هذه الجهات ونشرها علٌها لالسترشاد
بها فً تنظٌمها ووضـــع مٌزانٌاتها.

) (4مراجعة مشروعات المٌزانٌات المشار إلٌه فً البند  6من الماد السابقة قبل عرضها على
وزارة الخزانة.
) (5معاونة إدارات شئون العاملٌن ووحدات التنظٌم والتدرٌب وتدرٌب العاملٌن بها والتفتٌش
الفنً على أعمالها وإرسال تقارٌر بنتائج التفتٌش إلى رإساء هذه الجهات.
) (6اإلشراف على أعمال األجهزة المركزٌة لتدرٌب العاملٌن وتنظٌم الدورات التدرٌبٌة العامة
واالشتراك فً وضع برامج البعثات للعاملٌن فً مجال التنظٌم واإلدارة.
) (7أن ٌندب من ٌرى من العاملٌن به للتفتٌش على هذه الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة
واإلطالع على األوراق والسجالت وطلب البٌانات التً ٌرى لزومها.
مادة  - 7للجهاز حق االتصال المباشر بالجهات المختلفة على جمٌع مستوٌاتها وطلب البٌانات
واإلحصــــاءات الالزمــة لمباشرة اختصاصاته .كما له حق االتصال بالهٌئات العلمٌة المحلٌة
والدولٌة التً تزاول نشاطا مماثال لإلفادة من تجاربها وخبراتها .
مادة ٌ - 8ضع رئٌس الجهاز تقرٌرا وافٌا عن أعمال الجهاز ومالحظاته وتوصٌاته وٌرفعه فً
نهاٌة كل عام إلى رئٌس المجلس التنفٌذى .
مادة  - 9تسرى على رئٌس الجهاز جمٌع األحكام الخاصة بالوزراء

