لسنة1991م
رقم55لسنة
القانونرقم
القانون
1991م
فيشأن
في
شأن
المدنيةالقيادية
الوظائفالمدنية
الوظائف
القيادية

قانون رقم  5لسنة 1991م
في شأن
الوظائف المدنية القيادية في الجهاز االدارى للدولة
والقطاع العام (*)
***
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه  ،وقد أصدرناه :

( المادة األولى )

يكون شغل الواغائا المدنيغة القياديغة لغك ال كومغة وو غداة الدارة الم ليغة والهيئغاة

العامغغة  ،واألجهغغلة ال كوميغغة  ،التغغك لهغغا موالنغغة اصغغة  ،وهيئغغاة القعغغاع العغغام وشغغركاته ،
والمؤسساة العامة وبنوك القعاع العام واألجهلة والبنوك ذاة الش صية االعتبارية العامة لمدة

ال تجاول ص\ثالث سنواة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أ رى عبقغا أل كغام هغذا القغانون  ،وذلغك
كلغغه مغغم عغغدم ال غغال بق كغغام القغغوانين واللغغوائ ليمغغا يتعلغغب ببغغاقك الشغغروع الاللمغغة لشغغل

الواائا المذكورة 0

ويقصغغغد بهغغغذه الواغغغائا تلغغغك التغغغك يتغغغولى شغغغا لوها الدارة القياديغغغة بقنشغغغعة النتغغغا

وال غغدماة أو تصغغريا شغغئون الجهغغاة التغغك يعملغغون ليهغغا مغغن درجغغة مغغدير عغغام  ،أو الدرجغغة

العالية أو الدرجة الممتالة أو الدرجة األعلى وما يعادلها 0

( المادة الثانية )

تنتهك مدة تولى الوايفة المدنية القيادية بانقضاء المدة الم ددة لك قرار شل العام

لها مالم يصدر قرار من السلعة الم تصة بالتعيين بتجديدها  ،لغذذا انتهغة مغدة تغولى الوايفغة

المذكورة شل وايفغة أ غرى يغر قياديغة التقغ درجتهغا عغن درجغة وايفتغه وبمرتبغة الغذك كغان

يتقاضاه مضالا إليه البدالة المقررة للوايفة المنقو إليها 0

ويكون النقغ دا غ الو غدة بقغرار مغن السغلعة الم تصغة والغى غار الو غدة بقغرار مغن

رئيس مجلس الولراء 0

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
(*) الجريدة الرسمية – العدد  10لك  7مارس 1991م 0
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ويجول للعام

غال الثالثغين يومغا التاليغة النتهغاء مغدة شغلله الوايفغة القياديغة إنهغاء

دمتغغه بنغغاء علغغى علبغغه  ،وتسغغوى قوقغغه علغغى أسغغاس مغغدة اشغغتراكة لغغك التغغقمين االجتمغغاعك

مضالا إليها مس سنواة أو المدة الباقية لبلو ة السن المقررة قانونا لترك ال دمة أيهمغا أقغ

 ،ويعام غ ليمغغا يتعلغغب بالمعغغاس الغغذك يسغغت قه عغغن األجغغر االساسغغى أو األجغغر المتليغغر تفغغك
وايفته القيادية السابقة معاملة من تنتهك دمته ببلوغ هذه السن 0

وتت م ال لانة العامغة بالليغادة لغك ال قغوب التقمينيغة الناتجغة عغن تعبيغب أ كغام هغذا

القانون 0

ويجغغب أن تت غغذ الجغراءاة الاللمغة لتجديغغد مغغدة شغغل الوايفغغة القياديغغة أو النقغ منهغغا

عبقا لأل كام السابقة قب انتهاء المدة الم ددة لشل الوايفة بستين يوما على األق 0

( المادة الثالثة )

مم عدم ال ال ب كم المادة ال امسة والعشغرين مغن القغانون رقغم  38لسغنة 1972م

لغغغك شغغغقن مجلغغغس الشغغغعب والمغغغادة  24مغغغن القغغغانون رقغغغم  120لسغغغنة  1980بشغغغقن مجلغغغس

الشورى ال يسرى هذا القانون على :

(أ) الم غغغغالاين ونغغغغوابهم  ،وأعضغغغغاء الهيئغغغغاة القضغغغغائية  ،وأعضغغغغاء هيئغغغغاة التغغغغدريس

بالجامعاة واألكاديمياة ومراكل الب وث العلميغة  ،وأعضغاء السغلك الدبلوماسغك والقنصغلك ،

وأعضاء هيئة الشرعة 0

(ب) أعضاء هيئة الرقابة الدارية  ،والم ابراة العامة 0

( ) الجهغغال المركغغلك للم اسغغباة  ،والمغغدعى العغغام االشغغتراكك  ،والعغغاملين باألمانغغة العامغغة

لك من مجلسك الشعب والشورى 0

(د) الجهاة والواائا األ رى ذاة العبيعة ال اصة التك يصدر بت ديدها قغرار مغن رئغيس

الجمهورية بعد موالقة مجلس الولراء 0

( المادة الرابعة )

تقوم نتائج إعما شا لك الواائا القيادية ال اضغعة أل كغام هغذا القغانون الموجغودين

لك ال دمة لك تاريخ العم بق كامغة عغن الفتغرة السغابقة عبقغا للقواعغد والجغراءاة التغك تغنص

عليها الالئ ة التنفيذية لهذا القانون وذلك ال سنة من تاريخ العم به 0

ويسغتمر هغؤالء العغغاملون غال هغغذه السغغنة لغك شغغل الواغغائا المدنيغة القياديغغة وذلغغك

تى يتم تجديد مدة دمتهم لك هذه الواائا أو ت ديد أوضاعهم عبقا أل كام هذا القانون 0
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( المادة ال امسة )

تصدر الالئ ة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الغولراء غال ثالثغة اشغهر مغن

تاريخ نشرة  ،متضمنة قواعد اال تيار والعداد والتقهي والتقويم 0
يللى ك

( المادة السادسة )

كم ي الا أ كام هذا القانون 0

( المادة السابعة )

ينشغغر هغغذا القغغانون لغغك الجريغغدة الرسغغمية  ،ويعم غ بق كامغغه اعتبغغا ار مغغن اليغغوم التغغالك

لتاريخ نشرة 0

يبصم هذا القانون ب اتم الدولة  ،وينفذ كقانون من قوانينها 0

((

سنى مبارك ))

صدر برئاسة الجمهورية لك  13شعبان سنة  ( 1411الموالب  28لبراير سنة 1991م )
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قرار رئيس مجلس الوزراء
1991م
لسنةلسنة
رقم 5
القانون
1991م
1596
رقم
في شأن
التنفيذية
بالالئحة
القيادية
المدنية 1991م
الوظائف  5لسنة
للقانون رقم

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1596لسنة )*(1991
بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  5لسنة 1991م
***
رئيس مجلس الولراء

بعد العالع على الدستور ،

وعلغغى القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م لغغك شغغقن الواغغائا المدنيغغة القياديغغة لغغك الجهغغال

االدارى للدولة والقعاع العام ،

وعلى ما قرره مجلس الولراء بجلسته المعقودة بتاريخ 1991/8/6م ،
وبناء على ماأرتقه مجلس الدولة ،

قغغغرر :
(( المادة األولى ))

إليه 0

يعم بق كام الالئ ة التنفيذية المرلقة لك شقن القانون رقم  5لسنة 1991م المشار

(( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار لك الجريدة الرسمية  ،ويعم به من اليوم التالك لتاريخ نشرة 0

رئيس مجلس
الولراء
" دكتور عاعا صدقك "

صدر برئاسة مجلس الولراء لك  30ربيم األ ر سنة  ( 1412الموالب  28أكتوبر سنة

1991م )
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

(*) الجريدة الرسمية العدد  45مكرر لك 1991/11/9م 0
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الالئحة التنفيذية
لقانون الوظائف المدنية القيادية
في الجهاز االدارى للدولة والقطاع العام
ـــ
الباب األو

لك شقن إجراءاة وقواعد اال تيار لشل الواائا المدنية القيادية
مادة ()1

***
لك تعبيب أ كام هذه الالئ ة يقصد :

( )1بالواائا المدنية القيادية :

الواائا من درجة مدير عغام أو الدرجغة العاليغة أو الدرجغة الممتغالة أو الدرجغة األعلغى

وما يعادلها التك يرأس شا لوها و داة  ،أو تقسغيماة تنايميغة مغن مسغتوى إداراة عامغة أو

إداراة مركلية أو قعاعاة ومالى مستواها 0

(ب) بالو داة :

و داة الدارة الم لية والهيئاة العامة والمؤسساة العامة واألجهلة ال كومية التك لها

موالنغغة اصغغة وهيئغغغاة القعغغاع العغغام وشغغغركاتة وبنغغوك القعغغاع العغغغام واألجهغغلة والبنغغغوك ذاة

الش صية االعتبارية العامة 0

( ) الولير أو الم الا أو رئيس الو دة الم تص ب سب األ وا 0

(د) بالسلعة الم تصة بالتعيين :

الجهة التك ناعة بها القوانين سلعة إصدار ق ارراة التعيين 0

مادة ()2

تعد إدارة شئون العاملين بكغ ولارة أو مصغل ة أو و غدة بيانغا شغهريا عغن

الواائا القيادية ال الية والمتوقغم لوهغا غال سغتة اشغهر علغى أن يتضغمن البيغان مسغمياة

هذه الواائا ودرجاتها المالية وشروع شللها 0
ويعغر

هغغذا البيغغان علغغى السغغلعة الم تصغغة للناغغر لغغك ات غغاذ الجغراءاة الاللمغغة ن غغو

العالن عن شل هذه الواائا 0

110

مادة ()3

تعلن ك جهة عن شغل الواغائا القياديغة ال اليغة بهغا أو المتوقغم لوهغا

من بين العاملين بها أو من يرهم لك ص يفتين يوميتين واسعتك االنتشار 0

ويجغغول بق غرار مغغن السغغلعة الم تصغغة بغغالتعيين أن يكغغون العغغالن عغغن شغغل الواغغائا

المشار إليها من بين العاملين بالو دة  ،ويتم العالن عنها لك اللو ة الم صصة لغذلك دا غ

الو دة 0

ويجب أن يتضمن العالن لك ال التين مسمياة الواائا ووصا مغوجل لهغا وشغروع

شللها ودرجاتها المالية والمدة الم ددة لتلقى العلباة والجهة التك تقدم إليها 0

مادة ()4

يشترع ليمن يتقدم لإلعالن :

(أ) أن يكون مستوليا لشروع شل الوايفة المعلن عنها 0

(ب) أن يرلغغب بعلبغغه بيانغغا عغغن ابغغرل إنجالاتغغه واسغغهامته لغغك الو غغدة التغغك يعم غ بهغغا

مدعما بالمستنداة المؤيدة لذلك إن وجدة 0

( ) أن يقدم مقتر اته لتعوير الو دة أو ا د أنشعتها الرئيسغية لت سغين أدائهغا ورلغم

الكفاءة النتاجية ليها وتعوير األنامة التك ت كم العم وتبسيع إجراءاته 0

مغغادة ()5

يكغغون شغغل الواغغائا المعلغغن عنهغغا عبقغغا للقواعغغد والمعغغايير الغواردة بهغغذه

الالئ ة 0

مادة ()6

تشك بق ارر من السلعة الم تصة لك ك ولارة أو م الاغة أو و غدة لجنغة

دائمغة للواغغائا القياديغة مغغن درجغغة مغدير عغغام أو الدرجغة العاليغغة  ،ويكغغون نعغاب عمغ اللجنغغة
المشكلة لك ديغوان عغام الغولارة الغديوان العغام والمصغال التابعغة للغولارة كمغا يكغون نعغاب عمغ

اللجنة المشكلة بالم الاة ديوان عام الم الاة وو داة الدارة الم لية التابعغة لهغا ومغديرياة
ال دماة بها ليما عدا مديرك ووكالء المديرياة لت غتص بشغئونهم اللجغان المشغكلة بغالو الراة

أو الجهغغغغاة التغغغغابعين لهغغغغا  ،وبالنسغغغغبة لسغغغغكرتيرك عمغغغغوم الم الاغغغغاة والسغغغغكرتيرين العغغغغامين

المسغغاعدين ورؤسغغاء المراكغغل والمغغدن واأل يغغاء ت غغتص بشغغئونهم اللجنغغة المشغغكلة بغغديوان عغغام
ولارة الدارة الم لية 0

كمغا تشغغك لغك كغ ولارة أو م الاغة لجنغغة أ غغرى دائمغة للواغغائا القياديغة مغغن الدرجغغة

الممتغغالة أو الدرجغغغة األعلغغى ومغغغا يعادلهغغا وواغغغائا رؤسغغاء الو غغغداة التابعغغة ألك مغغغن هغغغاتين

الجهتين ويتم تشكي اللجنة بقرار من الولير أو الم الا الم تص ب سب األ وا وبرئاسته 0
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وتتكون اللجان بنوعيها من عغدد لغردى مغن األعضغاء ال يقغ عغن ثالثغة وال يليغد علغى

مسغغة ويراعغغى لغغك ا تيغغارهم أن يكونغوا مغغن بغغين الكفغغاءاة المشغغهود لهغغم بالنجغغا لغغك عملهغغم

السابب وال الك وان تتناسب درجاتهم الوايفية مم درجغاة الواغائا المعلغوب شغللها  ،وي غدد

القرار الصادر بتشكي اللجنة ناام واجراءاة العم بها 0

ولهذه اللجنة أن تستعين باألجهلة الم تصة بالدولة السغتكما مغا تغرى للومغه ال تيغار

القياداة من بياناة أو معلوماة 0

مادة ()7

ت تص اللجان المنصوص عليهغا لغك المغادة السغابقة بغالنار لغك الترشغي

واال تيار والعداد لشل الواائا القيادية الشا رة وتقويم نتائج أعمغا شغا لك هغذه الواغائا
0

مادة ()8

تشك بقرار من السلعة الم تصة لك ك ولارة أو م الاة أو و غدة أمانغة

لنية للجان الدائمة للواائا القيادية 0

مغغادة ()9

تتلقغغى األمانغغة الفنيغغة العلبغغاة المقدمغغة مغغن ال غ ار بين لغغك شغغل الواغغائا

القيادية التك يعلن عنها وتدون ما يعن منها مغن مال اغاة لغك شغقنها  ،وتعغد كشغوا مقارنغة

بالبياناة ال اصة بالمتقدمين 0

مادة () 10

تقوم لجنغة الواغائا القياديغة الم تصغة بف غص علبغاة المتقغدمين مغن

واقغغم الكشغغوا التغغك تعرضغغها األمانغغة الفنيغغة ولهغغا أن تجغغرى المقغغابالة واال تبغغاراة التغغك تراهغغا

اللمة للتعرا على قدراتهم ويتم ترتيبهم ولقا لمجموع درجغاة كغ مغنهم لغك العنصغرين ا تيغين

:

أوال :

تغغاريخ المتقغغدم لغغك النجغغا وت قيغغب النجغغالاة أثنغغاء ياتغغه الوايفيغغة وتقغغدر

درجاة هذا العنصر ب مسين درجة 0

ثانيا :

المقتر اة التك تقدم بهغا لتعغوير أنامغة العمغ لغك الجهغة التغك تقغدم لشغل

وايفة قيادية بها والنجالاة التك يرى انه قادر على ت قيقها اصة لك مجاالة تعوير أنامة

العمغ  ،ولوائ غغة وت قيغغب المرونغغة لغغك تلييغغر القغغائم منهغغا  ،والتغغدريب المسغغتمر للمرؤوسغغين ،
وانشغغغاء وت غغغديث قواعغغغد المعلومغغغاة  ،والقضغغغاء علغغغى شغغغكاوى المتعغغغاملين مغغغم األجهغغغلة التغغغك

سيشرا عليه  0وت سين ال دماة التك تقدم لهؤالء المتعاملين وليغادة مغوارد الدولغة  ،وتقغدر

النهاية العامى لدرجاة هذا العنصر ب مسين درجة 0

مادة ()11
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تقوم اللجنة المشار إليها بترشي عدد مغن المتقغدمين يتناسغب مغم عغدد

الواائا المعلوب شغللها ليفغادهم للتغدريب الغاللم لشغل هغذه الواغائا عبقغا لتغرتيبهم  ،وتعغد
اللجنغغة الترتيغغب النهغغائك للمتقغغدمين الغغذين اجتغغالوا التغغدريب بنجغغا ولقغغا للغغدرجاة التغغك ص غ
عليها ك منهم لك العنصرين المنصوص عليهما لك المادة السابقة 0

يعادلها

ويستثنى من شرع التدريب الواغائا القياديغة التغك تعلغو درجاتهغا الدرجغة الممتغالة ومغا
ويعتبر من اجتال الدراساة التغك تعقغدها كليغة الغدلاع الغوعنك التابعغة ألكاديميغة ناصغر

العسكرية انه أدى التدريب الاللم لشل الواائا المدنية القيادية (*) 0

مادة ()12

يتم التعيغين لغك الواغائا القياديغة ب سغب األسغبقية الغواردة لغك الترتيغب

النهائك للمتقغدمين ولقغا للمغادة السغابقة  ،وتسغقع قغوب مغن لغم يدركغه الغدور للتعيغين بمضغك
سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشي من السلعة الم تصة بالنسبة للواائا مغن درجغة مغدير

عغغغام أو الدرجغغغة العاليغغغة  ،ومغغغا يعادلهغغغا  ،ومغغغن الغغغولير أو الم غغغالا الم غغغتص بالنسغغغبة لبغغغاقك

الواائا 0

ويجول التعيين من القائمة التك مضى عليهغا أكثغر مغن سغنة إذا لغم توجغد قائمغة أ غرى

صال ة للترشي منها وذلك ال الستة اشهر التالية النقضاء السنة 0

الباب الثاني
في شأن اإلعداد والتدريب لشغل الوظائف القيادية
ــــ
مغغادة ()13

يقغغوم الجهغغال المركغغلك للتناغغيم والدارة بوضغغم برنغغامج متكام غ لعغغداد وتقهي غ

وتنمية براة ومهاراة المرش ين لشل الواائا القيادية سب مستوى ك منها 0

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

(*) الفقرة األ يرة مضالة بقرار رئيس مجلغس الغولراء رقغم  254لسغنة 1995م صغادر لغك 31ينغاير 1995م
0
 صغغدر ق غرار وليغغر التنميغغة الداريغغة رقغغم  14لسغغنة 1993م يغغنص علغغى أن يعتب غر مغغن اجتغغال بنجغغا دورةتدريبيغة التقغ مغغدتها عغن سغغتة أسغغابيم بمركغل إعغغداد القغغادة للصغناعة التغغابم لغغولارة الدولغة للتنميغغة الداريغغة قغغد

استولى شروع التدريب المتعلب للترقية للواائا األعلى بما لك ذلك الواائا القيادية – صغدر لغك  17ينغاير

1992م 0
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دا

ويتضمن البرنامج بصفة اصة ناغام التغدريب بمغا لغك ذلغك الغدوراة التدريبيغة ومغدتها

الو دة أو ارجها وعرب تقويم المتدربين 0

مادة () 14

يتضمن البرنامج التدريبك بصفة اصة الموضغوعاة والمغواد التدريبيغة

التك تنمى مهاراة و براة القيادة لدى المتغدربين  ،وبمغا ي قغب األ غذ بقسغاليب الدارة ال ديثغة

وناغغم المعلومغغاة والتعريغغا بغغدور الدولغغة لغغك المجغغاالة السياسغغية واالقتصغغادية واالجتماعيغغة

والوعك الكام بمسئولية القياداة الدارية لك تقديم ال دماة إلى المواعنين لك سغهولة ويسغر
0

مادة ()15

ي دد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لك مستوى من مستوياة

الواائا القيادية  ،ويستهدا التقويم الت قب مغن مغدى اسغتنفادهم مغن البرنغامج  ،ومغا ققغوه
من تقدم من اج تنمية مهاراتهم و براتهم القيادية 0

لغغك الغغدا

مادة () 16

يتم التدريب لك ا غد مراكغل التغدريب القغادرة علغى إعغداد وتغدريب القغادة

أو ال غغار أو كليهمغغا  ،ويصغغدر وليغغر الدولغغة للتنميغغة الداريغغة ق غ ار ار بت ديغغد مراكغغل

التدريب التك يعتمد برامجها 0

الباب الثالث
في شأن قواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية
ـــــ
مادة ()17

تقوم السلعة الم تصغة بوضغم ال غوالل عبقغا للقغوانين واللغوائ المعمغو

بها ناغام إثابغة وت فيغل شغا لك الواغائا القياديغة  ،ويراعغى أن يغرتبع ال غالل بمغا يت قغب مغن

إنجالاة ونتائج  ،وان يكون كاليا لجذب الكفاءاة وتشجيعها 0

مادة ()18

يقدم شغا

الوايفغة القياديغة تقريغ ار سغنويا عغن إنجالاتغه ويسغلم التقريغر

ومعه صورة من المقتر اة التك تقدم بها عند شل الوايفة إلغى األمانغة الفنيغة للجنغة الدائمغة

للواائا القيادية الم تصة والتك تتولى توليعه على أعضاء اللجنة لدراسته وابداء مال ااتهم
لك ضوء النجالاة التك ققها وما سبب أن تقدم به من اقت ار اة وماتم تنفيذة لعال منها 0

وترلغم اللجنغة التقريغغر ومال ااتهغا عليغغه إلغى السغلعة الم تصغة بغغالتعيين ليكغون ت غغة

نارها عند انتهاء مدة شل الوايفة القيادية 0
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الباب الرابع
في شأن إجراءات تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية وانتهائها
ـــــ
مادة ()19

تعد إدارة شغئون العغاملين الم تصغة بيانغا عغن موقغا الواغائا القياديغة

التك تنتهك مدة شا ليها وذلك قب انتهغاء هغذه المغدة بسغتة اشغهر علغى األقغ  ،ويعغر
البيان على السلعة الم تصة بالتعيين لتت ذ ما ت اره بشقن تجديد مدة شا

نقله إلى وايفة ير قيادية 0

مغغغادة ()20

هغذا

الوايفة أو تقريغر

لغغغك الغغغة تقريغغغر تجديغغغد مغغغدة شغغغل الوايفغغغة القياديغغغة تصغغغدر السغغغلعة

الم تصغغة بغغالتعيين القغرار الغغاللم قبغ انتهغغاء المغغدة الم غغددة لشغغل الوايفغغة بسغغتين يومغغا علغغى

األق 0

مادة ()21

لغك الغة انتهغاء مغدة شغل الوايفغة القياديغة دون تجديغد ت غدد السغلعة

الم تصة الوايفة التك ينق إليها شا

الوايفة القياديغة ويغتم النقغ اعتبغا ار مغن اليغوم التغالك

للقوانين واللوائ إذا كان إلى وايفة دا

الو دة  ،ويكون بقرار من رئغيس نجلغس الغولراء إذا

النتهغغاء مغغدة شغغل الوايفغغة القياديغغة  ،ويصغغدر بالنق غ قغرار مغغن السغغلعة الم تصغغة بغغذلك عبقغغا
كان إلى وايفة ار الو دة 0

ويتم النق إلغى الواغائا يغر القياديغة الشغا رة لغذذا لغم توجغد وايفغة مغن ذاة الدرجغة

تت ذ إجراءاة است داثها وتمويلها ب سب األ وا  ،ويللى هذا التموي ب لوها من شا لها 0
مغغادة ( )22ي عغغر شغغا

الوايفغغة القياديغغة الغغذك تنتهغغك مغغدة شغغلله لهغغا دون تجديغغد

ويكون له أن يقدم علبا بذنهاء دمتغه  ،وعلغى إدارة شغئون العغاملين لغك هغذه ال الغة أن تثبغة

على العلب تاريخ تقديمه  ،ويعر

لو ار على السلعة الم تصة ويتعين أجابته إلى علبغه مغالم

يوجد مانم قانونك ي و دون ذلك  ،وتعد إدارة شئون العاملين بيانا مفصال ب الته يوض ليغه

أجره ومدة دمته وت ديد التغاريخ الغذك يبغي ليغه السغن القانونيغة وذلغك تمهيغدا لتسغوية قوقغة

التقمينية ولقا لما نص عليه القانون رقم  5لسنة 1991م 0
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الباب الخامس
أحكام انتقالية
***
مغغادة ()23

تعغغد إداراة شغغون العغغاملين بيانغغا بشغغا لك الواغغائا القياديغغة الموجغغودين

بال دمة لى تاريخ العم بالقانون رقغم  5لسغنة 1991م مغم ت ديغد وايفغة كغ مغنهم ودرجتهغا
وتاريخ شلله لها وتاريخ بلوغ السغن المقغرر لتغرك ال دمغة  ،ويعغر

هغذا البيغان علغى السغلعة

الم تصة تمهيدا الت اذ الج ارءاة الاللمة لتقويم نتغائج أعمغالهم غال سغنة مغن تغاريخ العمغ
بهذا القانون 0

مغغادة ()24

يعلغغب مغغن كغ مغغن شغغا لك الواغغائا القياديغغة المشغغار إلغغيهم لغغك المغغادة

السغغابقة التقغغدم بتقريغغر عغغن النجغغالاة التغغك ققهغغا غغال شغغلله للوايفغغة لغغك مجغغاالة تعغغوير

أنامغغة العم غ لغغك الجهغغة التغغك يتغغولى قيادتهغغا  ،ومقتر غغاة تعغغوير الل غوائ المنامغغة للعم غ ،

والتغغدريب الغغذك ت قغغب للمرؤوسغغين  ،والمشغغاك والشغغكاوى التغغك تغغم التعام غ معهغغا والتغغك كانغغة
تعغغغوب سغغغير العمغغغ وتغغغؤثر علغغغى ال غغغدماة التغغغك تقغغغدم للجهغغغاة التغغغك يتعامغغغ معهغغغا وجمهغغغور

المتعغغغاملين  ،وقاعغغغدة المعلومغغغاة التغغغك تغغغم إنشغغغاؤها واسغغغت داماتها والت سغغغن الغغغذك تغغغم علغغغى
ال دماة التغك تقغدمها الجهغة التغك يشغرا عليهغا والليغادة التغك ت ققغة لغك المغوارد التغك تقغوم

الجهة بت صيلها 0

مغغادة ()25

لغغك الغغة تقريغغر عغغدم تجديغغد مغغدة أك مغغن شغغا لك الواغغائا القياديغغة

المشار إليهم لك المادة  23تت ذ الجراءاة المقررة بهذه الال ئ ة لنقله إلى وايفة ير قيادية

أو إنهاء دمته بناء على علبه ولقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه الالئ ة 0
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القرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء
الصادرة من رئيس الجمهورية
1991قم
لسنة
1596
رقم
بتحديد جهات ووظائف ال يطب
عليهاالتنفيذية
بالالئحة
1991م
لسنة1991م
رقم5 5لسنة
للقانونرقم
القانون

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  513لسنة 1991م
***
رئيس الجمهورية

بعد العالع على الدستور ،

،

وعلى قانون ناام العاملين المدنيين بالدولغة الصغادر بالقغانون رقغم  47لسغنة 1978م

وعلغغى القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م لغغك شغغقن الواغغائا المدنيغغة القياديغغة لغغك الجهغغال

االدارى للدولة والقعاع العام ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  73لسنة 1989م بتشكي رئاسة الجمهورية ،

وعلى قرار رئيس مجلس الولراء رقم  1596لسنة 1991م بالالئ ة التنفيذية للقانون

رقم  5لسنة 1991م ،

وبعد موالقة مجلس الولراء ،

قـــرر :

( المادة األولى )

ال تسرى على الواائا المدنية القيادية برئاسة الجمهورية أ كام القانون رقم  5لسغنة

1991م المشار إليه 0

( المادة الثانية )

على الجهاة الم تصة تنفيذ هذا القرار 0

((
صدر برئاسة الجمهورية لك  25جمادى ا

سنى مبارك ))

رة سنة  1412الموالب  31ديسمبر سنة 1991م 0
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  54لسنة 1991م
***
رئيس الجمهورية

بعد العالع على الدستور ،

،

وعلى قانون ناام العاملين المدنيين بالدولغة الصغادر بالقغانون رقغم  47لسغنة 1978م

وعلى القانون رقم  13لسنة 1979م لك شقن ات اد الذاعة والتليفليون ،

وعلغغى القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م لغغك شغغقن الواغغائا المدنيغغة القياديغغة لغغك الجهغغال

االدارى للدولة والقعاع العام ،

وعلغغى الالئ غغة التنفيذيغغة للقغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م الصغغادرة بق غرار رئغغيس مجلغغس

الولراء رقم  1596لسنة 1991م ،

وعلى موالقة مجلس الولراء ،

قـــرر :
( المادة األولى )

ال تسرى أ كام القانون رقم  5لسنة 1991م المشار إليه علغى واغائا رئغيس مجلغس

أمناء ات اد الذاعة والتليفليون  ،ورئيس قعاع الذاعة  ،ورئيس قعاع التليفليون 0

( المادة الثانية )

على الجهاة الم تصة تنفيذ هذا القرار 0

((

سنى مبارك ))

صدر برئاسة الجمهورية لك  2شعبان سنة  1412الموالب  6لبراير سنة 1992م 0
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  151لسنة 1992م
***
رئيس الجمهورية

بعد العالع على الدستور ،

وعلى القانون رقم  96لسنة 1953م بتنايم ال برة أمام جهاة القضاء ،

،

وعلى قانون ناام العاملين المدنيين بالدولغة الصغادر بالقغانون رقغم  47لسغنة 1978م

وعلغغى القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م لغغك شغغقن الواغغائا المدنيغغة القياديغغة لغغك الجهغغال

االدارى للدولة والقعاع العام والئ تة التنفيذية ،

وعلى موالقة مجلس الولراء بجلسته المنعقدة بتاريخ  5مارس 1992م ،

قـــرر :
( المادة األولى )

ال تسغغرى أ كغغام القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م المشغغار إليغغه علغغى الواغغائا القياديغغة

لل براء بك من مصل تك ال براء والعب الشرعك بولارة العد 0

( المادة الثانية )

على الجهاة الم تصة تنفيذ هذا القرار 0

((

سنى مبارك ))

صدر برئاسة الجمهورية لك  13شوا سنة  1412هغ الموالب  16ابري سنة 1992م 0
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  175لسنة 1993م
***
رئيس الجمهورية

بعد العالع على الدستور ،

وعلى القانون رقم  30لسنة 1975م بناام هيئة قناة السويس ،

وعلغغى القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م لغغك شغغقن الواغغائا المدنيغغة القياديغغة لغغك الجهغغال

االدارى للدولة والقعاع العام ،

وعلى قرار رئيس مجلس الولراء رقم  1596لسنة 1991م بذصدار الالئ غة التنفيذيغة

للقانون رقم  5لسنة 1991م ،

وبعد موالقة مجلس الولراء ،

قـــرر :
( المادة األولى )

ال تسغغرى علغغى الواغغائا المدنيغغة القياديغغة بهيئغغة قنغغاة السغغويس أ كغغام القغغانون رقغغم 5

لسنة 1991م المشار إليه 0

( المادة الثانية )

على الجهاة الم تصة تنفيذ هذا القرار 0

((

سنى مبارك ))

صدر برئاسة الجمهورية لك  11ذك القعدة سنة  1413هغ الموالب  3مارس سنة 1993م 0
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  471لسنة 1993م
***
رئيس الجمهورية

بعد العالع على الدستور ،

وعلى القانون رقم  6لسنة 1984م بذنشاء الهيئة القومية لإلنتا ال ربك ،

وعلغغى القغغانون رقغغم  5لسغغنة 1991م لغغك شغغقن الواغغائا المدنيغغة القياديغغة لغغك الجهغغال

االدارى للدولة والقعاع العام ،

وعلى القانون رقم  5لسنة 1974م بتنايم ولارة النتا ال ربك ،
وبعد موالقة مجلس الولراء ،

قـــرر :
( المادة األولى )

ال تسرى على الواائا المدنية القيادية بولارة النتا ال ربك والهيئغة القوميغة لإلنتغا

ال ربك وشركاتها والو داة التابعة لها أ كام القانون رقم  5لسنة 1991م المشار إليه 0

( المادة الثانية )

على الجهاة الم تصة تنفيذ هذا القرار 0

((

سنى مبارك ))

صدر برئاسة الجمهورية لك رة رجب سنة  1414هغ الموالب  14ديسمبر سنة 1993م 0
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