
     اقتراح قانون
  ʊعع أحكام المرسوم الشإتراعي   يرمي الى تعديل 

   وتعديلتته )نظام الموظفين(   12/6/1959   تاريخ   112  رقم 

  :المادة الولى
12/6/1959 تاريخ 112 من المرسوم اشإتراعي رقم 47( من المادة 1 الʊند )ُيلغى

: عنه ʊالنص التاليوُيستعاع)نظام الموظفين( ،  وتعديلتته
لىإ- يمكن انتههههداب الموظههههف للتخصههههص في فههههرع من الفههههروع الههههتي تحتهههها  اشدارة فيههههها 1»

عَ. وتوضههههً عاماًدارة منههههها نفعالشجههههل قيامههههه ʊدراسههههات تتههههوخى اأو لأاختصاصههههيين جههههدد 
يأخهههذه في مجلس الهههووراء ʊعهههد اسهههتطلتع رّتُنتهههداب لههههذه  الحهههاشت ʊمرسهههوم يلشإهههروط ا

 .«مجلس الخدمة المدنية

  :المادة الثانية
12/6/1959 تاريخ 112 من المرسوم اشإتراعي رقم 52( من المادة 3لʊند )ا ُيلغى

: عنه ʊالنص التاليوُيستعاع)نظام الموظفين(،  وتعديلتته
و فيأعيهههق، ُصهههيب ʊحهههادث مأذها إسهههتيداع ʊنهههاء على طلʊهههه لش- يجهههوو وضهههع الموظهههف في ا3»

ش تتجههاوو مههدة اشسههتيداع سههنة قاʊلههة للتجديههدأحههد فروعههه، إههرط أو أحالههة مههرع ووجههه 
مرتين«.

  :المادة الثالثة
 وتعديلتته)نظام12/6/1959 تاريخ 112 من المرسوم اشإتراعي رقم 53غى المادة ُتل

:ستعاع عنه ʊالنص التاليُالموظفين(، وي
   :  ستيداع  لش   الجديدة- نهاية ا  53  المادة  «

( من هذها المرسوم51حكام المادة )أق على الموظف، عند نهاية مدة اشستيداع ّطʊُت
.إتراعي«لشا



  :المادة الراʊعة
عوا فيِضُحكام هذها القانون التعديلي ʊمفعول رجعي على جميع الموظفين الذهين وأتسري 

ق علىّطʊُ، وتً عاماًدارة منها نفعالشجل القيام ʊدراسات تتوخى اأ ل،قʊل نفاذه ، ستيداعلشا
ىّ من مفاعيل وتسوى ذهلك عليترّتبنتداب وما لشقة ʊاّتعلُحكام القانونية الملاستيداعهم ا

ل اشدارة المختصة خلتل مهلة إهرين من تاريخ نفاذه هذهاʊَِن من قأوضاعهم ʊهذها الإأ
القانون.

  :المادة الخامسة
ʊهذها القانون فور نإر  في الجريدة الرسمية.ُيعَمل 

النائʊة ʊوش يعقوʊيان
                                                                                               2/4/2019

 



اسأبــاب المــوجبــــــة

12/6/1959 تاريخ 112لما كان �ظام الموظفين الصادر بالمرسوم اشإتراعي رقم 
 الموظف للتخصص في فرع منانتداب م�ه 47( من المادة 1وتدديتته أجاز في الب�د )

 م�ه52( من المادة 3، فيما أجاز الب�د )دُدُالفروع التي تتتا  اددارة فيها الى اختصاصيين ج
ًوضع الموّظف في   . ادستيداع ججل قيامه بدراسات تتوخى اددارة منها نفعاً عاما

ت حالة اش�تداب تختلف عن حالة الوضع في اشستيداع من حيث مفاعيل كلولما كا�
م�هما، إذ في اوولى يحتفظ الموظف بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدّرج والترقية والترفيع

والتقاعد في إدارته اوصلية وتبقى وظيفته إاغرة في متا إدارته ويدود إليها فور ا�تهاء مدة
 من �ظام الموظفين(، أما في حالة اشستيداع فإن الموَظف ُيدتَبر48 و 46اش�تداب ) المادتين 

خارج المتا وي�قطع ع�ه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طوال المدة التي
 من �ظام53 و 52 و 51يقضيها خارج المتا ومن الجائز عدم بقاء وظيفته إاغرة )المواد 

الموظفين(.  

  تخّصص الموظف في فرع من الفروع التي تحتاج اشدارة فيها إلىولما كان
اختصاصيين ُجُدد   يختلف من حيث اللغاية عن قيام الموظف بدراسات تتوخى م�ها اشدارة

�فداً عاماً، إذ أن كت اومرين  دفهما تحقيق المصلحة الدامة وإعتء إأن اشدارة وكفاءة
موظفيها عن طريق رفع مستوا م الدلمي والمدرفي، مما ي�في أي ُمبّرر للتمييز بين الحالتين
المذكورتين بخضوع واحدة ل�ظام اش�تداب والثا�ية ل�ظام اشستيداع مع ما يرَتب على ذلا من

مفاعيل جو رية. 
   

ولما كان التطبيق الحالي   يدتمد مدياراُ مدّي�اً لتحديد ما إذا كان الموظف خاضداً           
لل�تداب أم للستيداع في حالة توّجهه للتحصيل الدلمي ذي ال�فع الدام،   بل إن اشدارة في
كثير من اوحيان تدمد إلى تسوية أوضاع الموظفين الذين ُوضدوا في اشستيداع لهذه اللغاية

بحيث تدود وَتدَتِبر أ�هم كا�وا في حالة اش�تداب وتسّوي أوضاعهم على  ذا اوساس.

   



ولما كان من الواجب إ�هاء  ذا التمييز وبالتالي اعتبار الموّظف في كلتا الحالتين           
المذكورَتْين أعته خاضداً ل�ظام اش�تداب   اشستيداع، بحيث يقتضي إدخال التدديتت التزمة

 و47 و  سّيما المواد 112/1959على �ظام الموظفين الصادر بالمرسوم اشإتراعي رقم 
 م�ه تحقيقاً لهذه اللغاية، مع إعطاء  ذا التدديل مفدو ً رجدياً تتفياً لظلم إريحة من53 و 52

الموظفين تكّبَدت ع�اء التحصيل الدلمي بأعلى درجاته تحقيقاً للمصلحة الدامة. 

ولما كا�ت اوسباب الُمتقّدمة قد أمَلت إعداد اقتراح القا�ون الُمرَفق.                    
   

لـــــــــــــذلــــــــــــك

أتقّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون الُمرفَق على أمل مناقشته وإقراره.

النائʊة ʊوش يعقوʊيان
                                                                                     2/4/2019

 


