
  ))كتاب دوري ((  
  ٢٠١٠لسنة    )  ٤(      رقم 

  بشأن
  ١٩٨٠ لسنة ١٢٧من القانون رقم ) ٤٤(تنفیذ المادة 

   فى شأن  الخدمة العسكریة والوطنیة والمستبدلة
  ٢٠٠٩ لسنة ١٥٢ بالقانون رقم 

   بتعدیل  بعض  أحكام قانون الخدمة العسكریة والوطنیة
  ـــــــــــــــــــــــ

تعتبر  مدة الخدمة العسكریة والوطنیة الفعلیة "" قبل استبدالھا  على أن  ) ٤٤(تنص المادة 
الحسنھ بما فیھا مدة االستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة اإللزامیة العاملة للمجندین الذین یتم تعیینھم أثناء مدة 

 اإلدارة المحلیة والھیئات العامة ووحدات تجنیدھم  أو بعد انقضائھا بالجھاز االدارى للدولة ووحدات
  .القطاع العام كأنھا قضیت بالخدمة المدنیة وتحسب ھذه المدة في األقدمیة واستحقاق العالوات المقررة  

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمیة بالنسبة إلى العاملین  بالقطاع العام والجھات التي تتطلب الخبرة 
  .ترقیة  ویستحقون عنھا العالوات المقررة أو  تشترطھا  عند التعیین أو ال

  .وتحدد  تلك المدة بشھادة من الجھة المختصة بوزارة الدفاع
وفى جمیع األحوال ال یجوز أن یترتب على حساب ھذه المدة على النحو المتقدم أن تزید أقدمیة  

  .نوا فى ذات الجھة المجندین أو مدد خبرتھم على أقدمیة أو مدد خبره  زمالئھم فى التخرج الذین عی
   .١/١٢/١٩٦٨ویعمل بأحكام ھذه المادة اعتبارا من 

ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بھذه المادة ال یجوز االستناد إلى األقدمیة المقرر بھا للطعن 
 تاریخ العمل ١/١٢/١٩٨٠ حتى ١/١٢/١٩٦٨على قرارات التعیین والترقیة التى تمت فى الفترة من 

  ) ".١٩٨٠  لسنة  ١٢٧ ( "بھذا القانون 
 على ١٩٨٠ لسنة ١٢٧من القانون رقم ) ٤٤(وقد  استقر العمل فى التطبیق وفقا لنص المادة 

العاملین المؤھلین فقط  تنفیذا لألحكام القضائیة لمحكمة النقض وفتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى 
 لسنة ١٢٧من القانون ) ٤٤(دة  فیما تضمنتھ من عدم سریان الما١٧/١٠/١٩٨٤والتشریع بجلسة 

  . على غیر المؤھلین ١٩٨٠
وقد أدى ھذا إلى المفارقة  بین  العاملین المؤھلین وغیر المؤھلین فى حساب مدة الخدمة 

  .العسكریة فى أمر متساوون فیھ  فى أداء الخدمة العسكریة الفعلیة مما یمثل إخالال بمبدأ المساواة 
 لعالج ھذا الوضع  والمساواة بین المجندین فى حساب مدة وقد ورد النص الجدید المستبدل

  .خدمتھم العسكریة  سواء أكانوا مؤھلین  أو غیر مؤھلین 
تعتبر ""  على أن  ٢٠٠٩ لسنة ١٥٢المستبدلة من القانون رقم ) ٤٤(وقد ورد النص في المادة 

 بعد إتمام مدة الخدمة اإللزامیة مدة الخدمة العسكریة والوطنیة الفعلیة الحسنة بما فیھا مدة االستبقاء
العاملة لجمیع المجندین مؤھلین كانوا أو غیر مؤھلین الذین یتم تعینھم أثناء مدة تجنیدھم أو بعد انقضائھا 
بالجھاز اإلداري للدولة أو وحدات اإلدارة المحلیة والھیئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع 

  .بالخدمة المدنیة وتحسب ھذه المدة في األقدمیة واستحقاق العالوات المقررة األعمال العام كأنھا قضیت 
  .وتحدد تلك المدة بشھادة من الجھة المختصة بوزارة الدفاع 

  . بالنسبة إلى المجندین المؤھلیـن ١/١٢/١٩٦٨ویعمل بأحكام ھذه المادة اعتبارا من 
ھذه المادة بالنسبة إلى  المجندین غیر وال یجوز االستناد إلى األقدمیة المترتبة على تطبیق 

    "".٢٠١٠المؤھلین للطعن على قرارات التعیین أو الترقیة  التي تمت قبل أول ینایر 
وأنھ للوصول إلى حقیقة ما أراده  المشرع من ھذا النص وعما إذا كان یتضمن أثرا رجعیا أو 

مثلة فى مضابط جلسات مجلس الشعب فوریا یتعین الرجوع إلى األعمال التحضیریة لھذا النص والمت
  .والمناقشات التى دارت حولھ 

وقد استبان من مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشر من الفصل 
  ) .٤٤(التشریعي دور االنعقاد الخامس  عند مناقشة مشروع القانون وعلى األخص المادة 
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 بالنسبة للمجندین المؤھلین بذات أوضاعھم ١/١٢/١٩٦٨ا من أنھ یعمل بأحكام ھذه المادة اعتبار
التى تمت على أساسھا وأنھ ال یجوز االستناد إلى األقدمیة المترتبة على ھذه المادة بالنسبة إلى المجندین 

   .٢٠١٠غیر المؤھلین للطعن على قرارات التعیین والترقیة التى تمت قبل أول ینایر 
دین غیر المؤھلین یعمل بھا ابتدءا من تاریخ العمل بالقانون وال یعمل وھذه المیزة بالنسبة للمجن

  .بھا بأثر رجعى 
رئیس مجلس الشعب على المناقشات انھ قد تم بذلك إزالة شبھھ / وقد عقب السید األستاذ الدكتور 

  .األثر الرجعى لھذا النص وتم التصویت والموافقة على ھذا األساس  
  :ن المبادىء التى تحكم التنفیذ لھذا النص تتحدد على الوجھ اآلتىوترتیبا على ما تقدم  فإ

قبل استبدالھا على حالتھم بقید الزمیل أو بدونھ تظل أوضاعھم ) ٤٤(     من تم تطبیق المادة ــــــ:أوال 
  .الوظیفیة   على ما ھى علیھ عند العمل بھذا القانون دون تعدیل فى مراكزھم القانونیة  

أن المساواة بین المجندین المؤھلین وغیر المؤھلین تجد نطاقھا بالنسبة لغیر المؤھلین الذین تم ـ  ــ:ثانیا 
تعینھم أثناء مدة تجنیدھم أو  بعد انقضائھا بأثر فورى وال یجوز االستناد إلى األقدمیة المترتبة 

ن والترقیة على تطبیق ھذه المادة بالنسبة للمجندین غیر المؤھلین للطعن على قرارات التعیی
   .٢٠١٠التى تمت قبل أول ینایر 

  یطبق ھذا النص على المجندین المؤھلین وغیر المؤھلین على وجھ سواء بأثر فورى اعتبارا ــــــ:ثالثا 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٩مكرر  فى ) ٥٢(من تاریخ العمل بھذا القانون نشر بالجریدة الرسمیة العدد 

  .٢٨/١٢/٢٠٠٩ ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره فى
من القانون ) ٤٤(  ال محل بعد ھذا التاریخ لتطبیق قید الزمیل الذى كان منصوصا علیھ بالمادة ــ:رابعا 

 قبل استبدالھا وذلك للمساواة بین المجندین المؤھلین وغیر المؤھلین فى ١٩٨٠ لسنة ١٢٧رقم 
  .حساب مدد الخدمة العسكریة 

حدات  التابعة لسیادتكم بتنفیذ ما جاء بھذا الكتاب الدوري برجاء التفضل بالتنبیھ على كافة الو
  . بتعدیل بعض أحكام قانون الخدمة العسكریة والوطنیة٢٠٠٩ لسنة ١٥٢تنفیذ للقانون رقم 

  وتفضلوا بقبول وافر تحیاتي وخالص تقدیري ،،،
/                     تحریرا في                    

/٢٠١٠  
  كشف توزیع السادة

  سادة الوزراءال
  السادة المحافظون

  السادة رؤساء الھیئات واألجھزة المستقلة 
السادة رؤساء وحدات التنظیم واإلدارة بالوزارات 

  والھیئات
  مدیر ومدیریات التنظیم واإلدارة 

  

  رئیس
   الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة

  
  ))صفوت النحاس / دكتور (( 
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