
 3751لسنة  25قانون رقم 

 ونية بالمؤسسات العامةبشان االدارات القان

  والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

 رئيس الجمهورية  –باسم الشعب 

 :وقد اصدرناه ،قرر مجمس الشعب القانون االتى نصو

 [1مادة ]

سػات الاامػب والييتػات تسرى احكاـ القانوف المرافؽ عمى مديرى واعضػا  اددارات القانونيػب لالم س
 .اامب والوحدات التالاب لياال

   [2مادة ]

د يترتب عمى تطليؽ احكاـ القانوف المرافؽ ادخالؿ لاختصاصات الييتػات القضػاتيب المقػررة فػى 
 .قوانينيا ود لاحكاـ قانوف المحاماة 

 [3مادة ]

ـ اعالنػػػات صػػػحؼ الػػػدعوى اسػػػتءنا  مػػػف ادحكػػػاـ المقػػػررة قػػػانوف المرافاػػػات المدنيػػػب وال اريػػػب تسػػػم
وصػػحؼ الطاػػف وادحكػػاـ المتامقػػب لالييتػػات الاامػػب او الم سسػػات الاامػػب او الوحػػدات التالاػػب ليػػا 

 .ركز اداراتيا لرتيس م مس اددارةفى م

 [4مادة ]

 .ى كؿ ما يخالؼ احكاـ ىذا القانوفيمػ

 [5مادة ]

 .ىذا القانوف فى ال ريدة الرسميب ينشر

 .لب وينفذ كقانوف مف قوانينياتـ الدو يلصـ ىذا القانوف لخا



  1393 مادى ادخرى سنب  2صدر لرتاسب ال ميوريب فى 

 ( . 1973يوليو سنب  2) 

 أنور السادات



 الفصل االول

 االدارات القانونية والمؤسسات العامة

 والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

 [3مادة ]

لييتات الاامب والوحدات ادقتصاديب ا يزة مااونب اددارات القانونيب فى الم سسات الاامب وا
لم يات المنشاة فييا وتقوـ لادا  ادعماؿ القانونيب الالزمب لحسف سير ادنتاج والخدمات 

 .مستمر لمقطاع الااـوالمحافظب عمى الممكيب الاامب لمشاب والدعـ ال
 :يا ممارسب ادختصاصات التاليبفي وتتولى اددارة القانونيب فى ال يب المنشاة فى ال يب المنشاة

وملاشرة الدعاوى والمنازعات اماـ المحاكـ وىيتات التحكيـ ولدى ال يات ادداريب  ،المرافاب: أودً 
 .ومتالاب تنفيذ ادحكاـ ،ذات ادختصاص القضاتى

 التى تحاؿ الييا مف السمطات المختصب  ،فحص الشكاوى والتظممات وا را  التحقيقات: انياً ء
اعداد مشروعات الاقود والدا  ادرا  القانونيب فى المساتؿ التى تحاؿ الييا مف رتيس م مس : اً ءالء

 .اددارة او مف يفوضو مف المديريف
 وامر زا ات وغير ذلؾ مف القرارات واألاعداد مشروعات المواتح الداخميب ولولتح ال: رالااً 

 .التنظيميب والفرديب
 .وانيف والمواتح وادنظمب الساريبمراقلب تطليؽ الوحدة الق مااونب م مس اددارة فى: خامسا
 .يايد ليا الييا مف م مس اددارة ادعماؿ القانونيب ادخرى التى: سادساً 

 [2مادة ]

لينب فى تختص اددارة القانونيب الم سسب الاامب او الييتب الاامب لادضافب الى ادختصاصات الم
 :المادة السالقب لما ياتى

 و الييتب أعماؿ اددارات القانونيب لالوحدات التالاب لمم سسب أالتو يو وادشراؼ الفنى عمى : أودً 
حدى اددارات القانونيب لالوحدات التالاب لمم سسات إى فى المساتؿ التى ترى فييا أالدا  الر : ءانياً 

 .ادارة اخرى أييا يخالؼ ر أالييتب ر و ا
رة القانونيب دى مف الوحدات التالاب لمم سسب او الييتب فى ملاشرة  ميع اختصاصات اددا: ءالءاً 
 .عدـ و ود ادارة قانونيب لالوحدة حالب



 [1مادة ]

عمػػػؿ ممػػػا  أيتكميػػػؼ ادارتيػػػا القانونيػػػب لػػػ. لػػػرتيس م مػػػس ادارة الييتػػػب الاامػػػب او الم سسػػػب الاامػػػب
ي ػػوز لم مػػس ادارة  ظروفػػو كمػػا أو تخػػتص لػػو اددارات القانونيػػب لموحػػدات التالاػػب لسػػلب اىميتػػو

لنػػا  عمػػى اقتػػراح اداراتيػػا القانونيػػب احالػػب ، الييتػػب الاامػػب او الم سسػػب الاامػػب او الوحػػدة التالاػػب ليػػا
حدى الوحدات ادقتصػاديب التالاػب ليػا إو أو الييتب ألاض الدعاوى والمنازعات التى تكوف الم سب 

د مػػع مكاتػػب المحػػاميف الخاصػػب لملاشػػرة و التااقػػأدارة قضػػايا الحكومػػب لملاشػػرتيا إطرفػػا فييػػا الػػى 
 .الدعاوى والمنازعات لسلب اىميتيالاض 

 [2مادة ]

ي ػػب عمػػى اددارة القانونيػػب لالوحػػدة ادقتصػػاديب اددارة القانونيػػب لال يػػب التػػى تتلايػػا تمػػؾ الوحػػدة 
لتػػى والػػوزير المخػػتص لصػػورة مػػف ادرا  القانونيػػب التػػى تصػػدرىا فػػى المسػػاتؿ ذات الطػػالع الاػػاـ ا

يترتػػب عمييػػا تحميػػؿ الموازنػػب لاعلػػا  ماليػػب وذلػػؾ لم ػػرد صػػدورىا كمػػا ي ػػب عمييػػا اخطػػار اددارة 
ت القانونيػػػب لالم سسػػػب او الييتػػػب الاامػػػب لصػػػفب دوريػػػب لصػػػورة مػػػف ادرا  القانونيػػػب والمػػػواتح والقػػػرار 

 .عدتياأالتنظيميب والاقود التى 

 [3مادة ]

ضػور  مسػػات م مػػس الالزمػب فػػى المسػاتؿ الماروضػػب عمػػى ي ػوز دعػػوة مػدير اددارة القانونيػػب لح
 .يكوف لو صوت مادود فى المداودت فأالم مس دوف 

 [4مادة ]

تمػػارس اددارات القانونيػػب اختصاصػػاتيا الفنيػػب فػػى اسػػتقالؿ فػػال ي ػػوز التػػدخؿ لػػدييا فػػى كػػؿ مػػا 
 .ت لػير الطريؽ الذى رسمو القانوفيتامؽ ىذه ادختصاصا
متػػدر يف اعضػػا  ىػػذه اددارات فػػى ملاشػػرتيـ دعمػػاليـ الفنيػػب اد لر سػػاتيـ الود يخضػػع مػػديروا و 

 .وفقا دحكاـ ىذا القانوف
اؼ والمتالاػب ر دارة ال يب المنشاة فييا اددارة القانونيب فػى ادشػإود يخؿ ذلؾ لسمطب رتيس م مس 

و أوالصػػػمح فييػػػا لسػػػرعب ان ػػػاز ادعمػػػاؿ المحالػػػب الييػػػا وفػػػى تقريػػػر اسػػػتمرار السػػػير فػػػى الػػػدعاوى 
 .لمقواعد المقررة فى ىذا القانوف زؿ عنيا وممارسب اختصاصاتو ادخرى طلقااالتن
 



 [5مادة ]

تشػػكؿ لػػوزارة الاػػدؿ ل نػػب لشػػتوف اددارات القانونيػػب لالم سسػػات الاامػػب والييتػػات الاامػػب والوحػػدات 
 :التالاب ليا عمى النحو التالى 

 "رتيسا " وزير الادؿ 
يندلػو رتيسػو احػد  ،ويندلو رتيسيا احػد نػواب رتػيس م مػس الدولػب ،محكمب النقضحد نواب رتيس أ

الييتػػات الاامػػب وكػػال  ادراة قضػػايا الحكومػػب يندلػػو رتػػيس اددارة اءنػػاف مػػف ر سػػا  م مػػس ادارات 
 .والم سسات الاامب

 .سنتيف لنا  عمى ترشيح وزير الادؿيختارىما رتيس م مس الوزرا  كؿ 
 .نظيـ واددارة يندلو رتيس ال يازلمركزى لمتحد وكال  ال ياز اأ

خمسب مف مديرى واعضػا  اددارات القانونيػب يختػارىـ وزيػر الاػدؿ كػؿ سػنتيف عمػى اف يكػوف مػف 
 .لينيـ لءناف مف اعضا  م مس نقالب المحاميف القطاع الااـ والييتات الاامب 

 يكوف ا تماع الم نب صحيحا وفى حالب غياب وزير الادؿ تكوف الرتاسب لناتب محكمب النقض ود
وتصػػػػدر قراراتيػػػػا وتوصػػػػياتيا اصػػػػوات الحاضػػػػريف وعنػػػػد تسػػػػاوى   اد لحضػػػػور اغمليػػػػب اعضػػػػاتيا
 .ى منو الرتيسادصوات ير ع راى ال انب الذ

 .ر الامؿ فييا قرار مف وزير الادؿويصدر لتنظيـ ا تماعات الم نب وقواعد وا را ات سي

 [6مادة ]

ت القانونيػػػػػػب لالتنسػػػػػػيؽ الاػػػػػػاـ لينيػػػػػػا وتلاشػػػػػػر الم نػػػػػػب فضػػػػػػال عػػػػػػف تخػػػػػػتص ل نػػػػػػب شػػػػػػتوف اددارا
 :وص عمييا فى ىذا القانوف ما ياتىادختصاصات ادخرى المنص

اقتػػراح ودراسػػب والػػدا  الػػراى فػػى  ميػػع القػػوانيف والمػػواتح والقػػرارات التنظيميػػب الاامػػب المتامقػػب : أودً 
ت ادشػػراؼ والتفتػػيش عمييػػا وعمػػى مػػديرييا لتنظػػيـ الامػػؿ فػػى اددارات القانونيػػب واوضػػاع وا ػػرا ا

واعضػػاتيا ونظػػاـ اعػػداد واعتمػػاد تقػػارير الكفايػػب الخاصػػب ليػػـ وا ػػرا ات ومواعيػػد الػػتظمـ مػػف ىػػذه 
 .لتقاريرا

وضع القواعػد الاامػب التػى تتلػع فػى التايػيف والترقيػب والنقػؿ والنػدب وادعػرة لالنسػلب لشػاغمى : ءانياً 
، فى  ميػع اددارات القانونيػب او لالنسػلب لنػوع او اكءػر منيػا فو القانظاتؼ الفنيب الخاضاب ليذا الو 

 .د يتاارض مع احكاـ ىذا القانوف ، وذلؾ فيما
 .وزير الادؿ مففى المادة لقرارات وتصدر المواتح والقرارت التنظيميب الاامب المنصوص عمييا 

 



 [7مادة ]

، مف عػدد نيب وعمى نشاط مديرييا واعضاتياو تشكؿ ادارة لمتفتيش الفنى عمى اعماؿ اددارات القان
كاؼ مف المفتشيف ينتدلوف مف ليف اعضػا  الييتػات القضػاتيب مػف در ػب مستشػار ورتػيس محكمػب 

 .قانونيب وتكوف تالاب لوزير الادؿاو مف ليف المديريف الاامميف والمدرليف لاددارات ال
ادتفػػاؽ مػػع الػػوزرا  المختصػػػيف  ويصػػدر لنػػدب اعضػػا  ادارة التفتػػيش قػػرار مػػف وزيػػػر الاػػدؿ لاػػد

 .الندب لمدة سنتيف قالمو لمت ديد ويكوف

 [31مادة ]

ؿ يخضػػع لنظػػاـ التفتػػيش وتقريػػر الكفايػػب كافػػب مػػديرى واعضػػا  اددارات القانونيػػب فيمػػا عػػدا شػػػاغ
الكفايػب وتقػدر  ،وي ػب اف يػتـ التفتػيش مػرة عمػى ادقػؿ كػؿ سػنتيف" مػدير عػاـ ادارة قانونيػب"وظيفب 

وي ػب اف يراعػى فػى " ضػايؼ -دوف الموتسػط –متوسػط  - يد -ممتاز: "الدر ات اآلتيب حدىإل
تقػػدير در ػػب الكفايػػب انتػػاج الاضػػو وسػػموكو واف يلمػػع لكػػؿ مػػا يالحػػظ عميػػو فػػى ىػػذا الشػػاف كتالػػب 

 ويكوف لو حؽ الرد كتالب عمى ىذه المالحظات 

 الفصل الثانى

 مديروا واعضاء االدارات القانونية

 [33مادة ]

 :اب ليذا القانوف عمى الو و ادتىتكوف الوظاتؼ الفنيب فى اددارات القانونيب الخاض
 . مدير عاـ ادارة قانونيب-
 . مدير ادارة قانونيب-
 . محاـ ممتاز-
 . محاـ-

 1. وتحدد مرتلات ىذه الوظاتؼ وفقا لم دوؿ المرفؽ ليذا القانوف

 [12مادة ]

                                                 
 
 .891 لسنت   المادة مستبدلت بالقانون رقم  



فيو الشروط المقػررة فػى  فرايب لاددارات القانونيب اف تتو يشترط فيمف يايف فى احدى الوظاتؼ الفن
حسػػػػب ادحػػػػواؿ واف يكػػػػوف مقيػػػػدا ل ػػػػدوؿ ، نظػػػػاـ الاػػػػامميف المػػػػدنييف لالدولػػػػب او لالقطػػػػاع الاػػػػاـ 

المحاميف المشتػميف طلقا لمقواعد الواردة فى المادة التاليب عمى اف تتوفر فيو الشروط ادخرى التى 
 .مف ىذا القانوف 7مييا فى المادة ع قد تقررىا الم نب المنصوص

 [31مادة ]

يشػػػترط فػػػيمف يشػػػتػؿ الوظػػػاتؼ الفنيػػػب لػػػاددارات القانونيػػػب اف يكػػػوف قػػػد مضػػػى عمػػػى قيػػػده ل ػػػدوؿ 
 :المحاميف المدة الملينب قريف كؿ وظيفب منيا وذلؾ عمى النحو التالى 

 .القيد اماـ المحاكـ ادلتداتيب : محاـ ءالث
ى القيػػػػد امػػػػاـ المحػػػػاكـ محػػػػاكـ ادسػػػػتتناؼ او انقضػػػػا  ءػػػػالث سػػػػنوات عمػػػػ القيػػػػد امػػػػاـ: محػػػػاـ ءػػػػاف
 .ادلتداتيب
القيد اماـ محاكـ ادستتناؼ لمدة ءالث سنوات او انقضا  ست سنوات عمى القيػد امػاـ : محاـ اوؿ

 .المحاكـ ادلتداتيب
 القيػػػد امػػػاـ محػػػاكـ ادسػػػتتناؼ لمػػػدة سػػػت سػػػنوات انقضػػػا  احػػػدى عشػػػر سػػػنب عمػػػى: محػػػاـ ممتػػػاز

 .ة مع القيد اماـ محاكـ ادستتناؼادشتػاؿ لالمحاما
القيد اماـ محكمب النقض لمدة سنتيف او القيد اماـ محػاكـ ادسػتتناؼ وانقضػا  : مدير ادارة قانونيب

 .عشرة سنب عمى ادشتػاؿ لالمحاماةارلع 
ـ محػػػػاكـ القيػػػػد امػػػػاـ محكمػػػػب الػػػػنقض لمػػػػدة ءػػػػالث سػػػػنوات او القيػػػػد امػػػػا: مػػػػدير عػػػػاـ ادارة قانونيػػػػب

   .ادستتناؼ وانقضا  خمس عشر سنب عمى ادشتػاؿ لالمحاماة مع القيد اماـ محكمب النقض 
تحسػػػب مػػػدة ادشػػػتػاؿ لامػػػؿ مػػػف ادعمػػػاؿ القانونيػػػب النظيػػػرة طلقػػػا لقػػػانوف المحامػػػاة ضػػػمف المػػػدة 

 .فى الوظاتؼ الخاضاب ليذا النظاـ المشترطب لمتاييف

  [32ادة م]

عميػػو فػى المػادة التاليػػب يكػوف التايػيف فػػى وظػاتؼ اددارات القانونيػػب مػع مراعػاة مػػا ىػو منصػوص 
فػػى در ػػب محػػاـ ءالػػث فمػػا ياموىػػا لطريػػؽ الترقيػػب الوظيفيػػب التػػى تسػػلقيا ملاشػػرة عمػػى اسػػاس مرتلػػب 

 .المرشحيف عند التساوى فى الكفايبالكفايب مع مراعاة ادقدميب ليف 

 [33مادة ]



امػو فػى اضاب ألحكاـ ىذا القانوف مف غير الخاضػايف ألحكسا فى الوظاتؼ الخأف يايف ر أي وز 
 .حدود رلع الوظاتؼ الخاليب

وتحسب ىذه النسلب عمى اساس الوظاتؼ الخاليب خالؿ سنب ماليب كاممب ود يدخؿ فى ىذه النسلب 
وظػػػاتؼ التػػػى تمػػػال لالتلػػػادؿ لػػػيف شػػػاغميا ولػػػيف مػػػف يحػػػؿ محميػػػـ مػػػف خػػػارج اددارات القانونيػػػب ال

 .الخاضاب ليذا القانوف وكذلؾ الوظاتؼ المنشاة عند شػميا ألوؿ مرة 

 [34مادة ]

تاتلر وظاتؼ مديرى واعضا  اددارات القانونيب فى الم سسب الاامب او الييتب الاامب مع 
 .وحدة واحدة فى التاييف والترقيب دارات القانونيب فى الوحدات التالاب لياالوظاتؼ الفنيب لاد

مف ىذا  7وي وز لقرار مف رتيس م مس الوزرا  لاد موافقب الم نب المنصوص عمييا فى المادة 
القانوف اف تاتلر وظاتؼ اددارات القانونيب الخاضاب ليذا القانوف فى ال يات التالاب لوزارة 

 .فى التاييف والترقيب –احدة حدة و و  -واحدة

 [35مادة ]

تشػػكؿ لقػػرار مػػف الػػوزير المخػػتص ل نػػب لشػػتوف مػػديرى واعضػػا  اددارات القانونيػػب الخاضػػاب ليػػذا 
القػػانوف فػػى نطػػاؽ الػػوزارة مػػف خمسػػب اعضػػا  ليػػنيـ ءالءػػب عمػػى ادقػػؿ مػػف اقػػدـ مػػديرى او اعضػػا  

 .قانونيب لال يات التالاب لموزارةاددارات ال
ذه الم نب فضػال عػف ادختصاصػات ادخػرى المنصػوص عمييػا فػى ىػذا القػانوف لالػدا  وتختص ى

 الػػػػراى فػػػػى اليياكػػػػؿ الوظيفيػػػػب و ػػػػداوؿ توصػػػػيؼ الوظػػػػا ؼ وفػػػػى التايينػػػػات والترقيػػػػات والاػػػػالوات
وادنتػدالات والتػنقالت وادعػارات وتقريػر الكفايػب الخاصػب لمػديرى واعضػا  اددارات القانونيػب التػى 

مػف ىػذا القػانوف عمػى اف يػتـ اعتمػاد ( 9)التفتيش الفنى المنصوص عمييا فى المػادة  تضايا ادارة
لت ػػػػارة اليياكػػػػؿ الوظيفيػػػػب و ػػػػداوؿ توصػػػػيؼ الوظػػػػاتؼ لادتفػػػػاؽ مػػػػع وزيػػػػر الماليػػػػب وادقتصػػػػاد وا

 .الخار يب

 [36مادة ]

لسػالقب تلمع توصيات ل نػب شػتوف مػدير واعضػا  اددارات القانونيػب المنصػوص عمييػا فػى المػادة ا
الى وكيػؿ الػوزارة المخػتص خػالؿ اسػلوع مػف تػاريا صػدورىا ولػو خػالؿ شػير مػف الػالغ توصػيات 
الم نب اليو اف لاترض عمييا كميا او لاضيا كتالب ويايدىا الى الم نػب لنظرىػا عمػى ضػو  اسػلاب 



ى اعتراضو عمييا وفى ىذه الحالب تارض توصيات الم نب وراى وكيػؿ الػوزارة المخػتص لشػانيا عمػ
 .يكوف قرارىا فى ىذا الشاف نياتيامف ىذا القانوف و  7الم نب المنصوص عمييا فى المادة 

 [37مادة ]

د ي ػػوز نقػػؿ او نػػدب مػػديرى واعضػػا  اددارات القانونيػػب الػػى وظػػاتؼ غيػػر قانونيػػب اد لمػػوافقتيـ 
 .الكتاليب 

ف  از نقمو الى عمؿ اخر عمى انو اذا قدرت كفايب احدىـ لدر ب دوف المتوسط فى سنتيف متواليتي
يػػتال ـ مػػع اسػػتاداده فػػى نطػػاؽ الػػوزارة او خار يػػا لفتتػػو ومرتلػػو فييػػا فػػاذا قػػدـ عنػػو ءالءػػب تقػػارير 
لدر ػػب ضػػايؼ  ػػاز انيػػا  خدمتػػو مػػع حفػػظ حقػػو فػػى الماػػاش او المكافػػاة وذلػػؾ كمػػو لاػػد موافقػػب 

 .مف ىذا القانوف( 7)يا فى المادة الم نب المنصوص عمي

 [01مادة ]

و نػػػدب شػػػاغمى الوظػػػاتؼ الفنيػػػب الخاضػػػاب ليػػػذا القػػػانوف لقػػػرار يصػػػدر لادتفػػػاؽ لػػػيف أف نقػػػؿ يكػػػو 
الوزيريف المختصيف اذا كاف النقؿ او الندب الى ادارة قانونيب دحدى الم سسات الاامب او الييتات 
 الاامػػػب التالاػػػب لػػػوزارة اخػػػرى ولقػػػرار مػػػف الػػػوزير المخػػػتص اذا كػػػاف النقػػػؿ النػػػدب دحػػػدى اددارات

 .الييتات الاامب التالاب لموزارة القانونيب لالم سسات الاامب او
مػف ىػذا القػانوف فػى النقػؿ او النػدب الػذى ( 7)ويشترط موافقب الم نب المنصوص عمييا فى المادة 

تزيد مدتو او م موع مدده خالؿ سنب كاممب عمى ستب شيور لالنسػلب لمػديرى اددارات القانونيػب او 
نقػؿ او ؿ وتػيير فى المدينب التى ليا مقر عمؿ المنقوؿ وذلػؾ كمػو مػا لػـ يكػف الاذا ترتب عمى النق

 .الندب لموافقب صاحب الشأف

 [03مادة ]

تنظـ ادحكاـ الخاصب لالتحقيؽ ولالنظاـ التاديلى لمديرى اددارات القانونيب واعضاتيا ولػا را ات 
وزيػػر الاػػدؿ لاػػد موافقػػب الم نػػب  ومواعيػػد الػػتظمـ ممػػا قػػد يوقػػع عمػػييـ مػػف  ػػزا ات دتحػػب يصػػدرىا

مػف ىػذا القػانوف وي ػوز اف تتضػمف ىػذه الالتحػب ليانػا لالمخالفػب ( 7)المنصوص عمييا فى المػادة 
ؿ منيػػػا الفنيػػػب وادداريػػػب التػػػى تقػػػع مػػػف مػػػديرى اددارات القانونيػػػب واعضػػػاتيا وال ػػػزا ات المقػػػرةة لكػػػ

 .والسمطب المختصب لتوقيايا
التاديليػب اد لنػا  عمػى طمػب الػوزير المخػتص ود تقػاـ ىػذه الػدعوى فػى ود ي وز اف تقػاـ الػدعوى 

 .عضا  التفتيش الفنىأحد أيتوده   ميع ادحواؿ اد لنا  عمى تحقيؽ



 
 

 [00مادة ]

الاقولات التاديليب التى ي وز توقيايا عمى شاغمى الوظاتؼ الفنيب الخاصػب ليػذا النظػاـ مػف در ػب 
 :ب ىىمدير عاـ ومدير ادارو فانوني

 الازؿ. 3                     الموـ. 2                 ادنذار. 1

 :ما شاغموا الوظاتؼ ادخرى في وز اف توقع الاقولات اآلتيب أ

 .ادنذار (1)
الخصـ مف المرتب لمدة د ت اوز خمسب عشر يوما فػى السػنب ( 2)

ب الواحػػػدة لحيػػػث د تزيػػػد مػػػدة الاقولػػػب فػػػى المػػػرة الواحػػػدة عمػػػى خمسػػػ
  .اياـ
 .تا يؿ موعد الاالوة الدوريب لمدة د ت اوز ءالءب شيور ( 3)
 .الحرماف مف الاالوة الدوريب المستحقب عف سنتيف عمى ادكءر( 4)
 .مف الترقيب لمدة د ت اوز سنتيف الحرماف( 5)
 .الازؿ مف الوظيفب( 6)

 [01مادة ]

 .تاديلىدير ادارة قانونيب اد لحكـ د ي وز توقيع ايب عقولب عمى شاغمى وظاتؼ مديرى عاـ وم
 وفيمػػا عػػدا عقػػولتى ادنػػذار والخصػػـ مػػف المرتػػب د ي ػػوز توقيػػع ايػػب عقولػػب اخػػرى عمػػى شػػاغمى

 .الوظاتؼ ادخرى اد لحكـ تاديلى
ومػػػع ذلػػػؾ ي ػػػوز فػػػى  ميػػػع ادحػػػواؿ لػػػرتيس م مػػػس اددارة المخػػػتص التنليػػػو كتالػػػب عمػػػى مػػػديرى 

ي ػوز لمػدير اددارة القانونيػب المخػتص التنليػو كتالػب عمػى اعضػا   واعضا  اددارات القانونيب كمػا
 .دارة لمراعاة حسف ادا  وا لاتيـاد

ويلمع التنليو الكتالى الى اددارة القانونيب يالم سسب الاامب او الييتب الاامػب والاػادارة التفتػيش الفنػى 
مػف ىػذا ( 17)مييػا فػى المػادة وي وز التظمـ مػف القػرار الصػادر لالتنليػو الػى الم نػب المنصػوص ع

 .الم نب لالفصؿ فى التظمـ نياتيا القانوف ويكوف قرار



  

 

 الفصل الثالث

  احكام عامة وانتقالية

 [02مادة ]

يامػػػؿ فيمػػػا لػػػـ يػػػرد فيػػػو نػػػص ىػػػذا القػػػانوف لاحكػػػاـ التشػػػرياات السػػػاريب لشػػػاف الاػػػامميف لالدولػػػب او 
المنشػػاة ليػػا  والػػنظـ المامػػوؿ ليػػا فػػى ال يػػاتلالقطػػاع الاػػاـ عمػػى حسػػب ادحػػواؿ وكػػذلؾ لػػالواتح 

 .اددارات القانونيب

 [03مادة ]

مػػػف ىػػػذا القػػػانوف والقواعػػػد والماػػػايير واد ػػػرا ات ( 7)تضػػع الم نػػػب المنصػػػوص عمييػػػا فػػػى المػػػادة 
 .الخاصب لشروط الصالحيب والكفايب دعضا  اددارات القانونيب 

تػػػػاريا وضػػػػع ىػػػػذه القواعػػػػد والماػػػػايير ويشػػػػكؿ الػػػػوزير المخػػػػتص خػػػػالؿ خمسػػػػب عشػػػػر يومػػػػا مػػػػف 
 :واد را ات ل نب او اكءر عمى النحو التالى

 "رتيساً "احدى الييتات القضاتيب  مستشار مف( 1)
 .يندلو وزير الادؿ

احد شاغمى وظاتؼ الييتات القضاتيب مف در ب رتيس محكمب او مستشار مساعدا او ما  (2)
 .يندلو وزير الادؿ عضويف ،ياادليا

 .شاغمى وظاتؼ اددارة الاميا لالوزارة او ال يات التالاب ليا يندلو الوزير المختص  احد( 3)
وتتولى ىذه الم نب دراسب حادت شاغمى الوظاتؼ الفنيب لاددارات القانونيب الخاضاب ليذا القػانوف 

اقػواليـ فى نطػاؽ الػوزارة واعػداد قػواتـ واسػما  مػف د تتػوافر فػييـ الصػالحيب او الكفايػب لاػد سػماع 
وتارض ىذه القواتـ عمى وكيػؿ الػوزارة المخػتص دلػدا  مالحظاتػو عمييػا واحالتيػا الػى ىػذه الم نػب 

 .الؿ اسلوعيف مف تاريا الالغو لياخ

 [04مادة ]



تصدر قرارات مف رتيس م مػس الػوزرا  فػى مياػاد غايتػو سػت شػيور مػف تػاريا ليػذا القػانوف لنػا  
مػػف ىػػذا ( 7)وافقػػب الم نػػب المنصػػوص عمييػػا فػػى المػػادة عمػػى مػػا يارضػػو الػػوزير المخػػتص ولاػػد م

القػػانوف لنقػػؿ مػػف د تتػػوافر فػػييـ الصػػالحيب او الكفايػػب مػػف شػػاغمى الوظػػاتؼ الفنيػػب ليػػذه اددارات 
الى وظاتؼ اخرى تتناسب مع حالتيـ وتاادؿ فتات وظاتفيـ ولػذات مرتلػاتيـ اـ فػى ال يػات التػى 

 .ياز اددارى لمدولب او لالقطاع الااـ يامموف ليا او فى ايب  يب اخرى لال 
وفى ىذه الحالب تنتقؿ ادعتمادات الماليب المدر ب ليػذه الوظػاتؼ الػى موازنػب ال يػات التػى ينقمػوف 

 .الييا لموافقب وزير الماليب وادقتصاد والت ارة الخار يب 
 .وذلؾ كمو مع عدـ ادخالؿ لالحؽ فى الطاف فى ىذه القرارات اماـ القضا  

تخطػػػػر نقالػػػػب المحػػػػاميف لاسػػػػما  مػػػػف تشػػػػمميـ قػػػػرارات النقػػػػؿ لػػػػنقميـ الػػػػى  ػػػػدوؿ المحػػػػاميف غيػػػػر و 
 .المشتػميف 

 [05مادة ]

ياتلر شاغمو الوظاتؼ الفنيب في اإلدارات القانونيب الخاضاب ألحكاـ ىذا القانوف والذيف د تشمميـ 
ددة فػػي ال ػػدوؿ المرافػػؽ التػػي قػػرارت النقػػؿ المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة السػػالقب شػػاغميف لموظػػاتؼ المحػػ

 .فناتيـ الوظيفيب ولذات مرتلاتيـ تاادؿ
ويحتفظ مف يتقاضى منيـ مرتلا يزيد عمى نيايب مرلوط الفتب الوظيقيب ال ديػدة أو مزايػا ماليػب تزيػد 
عمى ماىو مقرر لأحكاـ ىذا ال دوؿ لالزيادة وذلؾ لصفب شخصيب وعمػى أف تسػتيمؾ ممػا يحصػؿ 

 .وات الترقيب والاالوات الدوريبالعميب مستقلال مف ع

 [06مادة ]

تستمر اإلدارة القانونيب القاتمب عند الامؿ ىذا القانوف كما يستمر الاامموف فييا فػي ملاشػرة أعمػاؿ 
وظاتفيـ طلقا لمنظـ والقواعد المامػوؿ ليػا ويحػؿ م قتػا فػي عضػويب الم نػب المنصػوص عمييػا فػي 

ا مػف مػديري وأعضػا  اإلدارات القانونيػب خمسػب يختػارىـ مف ىذا القانوف محؿ أعضػاتي( 7)المادة 
م مس نقالػب المحػاميف مػف لػيف أعضػاتب عمػى أف يكػوف مػف ليػنيـ اءنػاف مػف ممءمػي القطػاع الاػاـ 

مػػػف ىػػػذا ( 26)ا فػػػي المػػػادة والييتػػػات الاامػػػب وذلػػػؾ كمػػػب حتػػػى تصػػػدر القػػػرارات المنصػػػوص عمييػػػ
 .القانوف

 [07مادة ]



مؿ ليذا القانوف اليياكؿ الوظيفيب و داوؿ توصيؼ الوظاتؼ الخاصب تاد خالؿ سنب مف تاريا الا
لػػاإلدارات القانونيػػب الخاضػػاب ليػػذا القػػانوف كمػػا تاتمػػد ىػػذه اليياكػػؿ وال ػػداوؿ ويػػتـ شػػػؿ الوظػػاتؼ 
الشػػاغرة مػػػف الوظػػػاتؼ المحػػػددة فػػي ىػػػذه ال ػػػداوؿ طلقػػػا لمقواعػػد واإل ػػػرا ات التػػػي تضػػػايا الم نػػػب 

  . مف ىذا القانوف 7ة مييا في المادالمنصوص ع
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در ػػػػػػػػػػػػات الوظػػػػػػػػػػػػاتؼ   نيب    نيب
 الااليب

 ممتازة  2663 - -

 عاليب  1681-2493 - 75

 مدير عاـ       

 .1984-5361983-31681-114681-136ال دوؿ مادؿ لالقوانيف 

لػوط الفتػب الاػالوة المقػررة لمفتػب ادعمػى ملاشػرة فػى نطػاؽ ذات المسػتوى يستحؽ مف ملمػع نيايػب مر 
 .ى يشترط اد ي اوز نيايب المستوىواف لـ يرؽ الى الفتب ادعم

مف لدايب مرلوط الوظيفب ويسرى %( 31)يمنح شاغموا الوظاتؼ الملينب فى ىذا ال دوؿ لدؿ تفرغ 
فػػػى شػػػاف خفػػػض اللػػػددت والرواتػػػب  1976لسػػػنب  31عميػػػو الخفػػػض المقػػػرر لػػػالقرار لقػػػانوف رقػػػـ 

ادضػػافيب والتاويضػػات التػػى تمػػنح لماػػامميف المػػدنييف والاسػػكرييف ويسػػتحؽ ىػػذا اللػػدؿ اعتلػػارا مػػف 
اصػػدار قػػرارات لشػػاف ميزانيػػب الشػػير التػػالى دنيػػا  الامػػؿ لقػػانوف تفػػويض السػػيد رتػػيس ال ميوريػػب ل

 .الحرب
التمءيؿ او اى لدؿ طلياب عمػؿ ىذا القانوف ولدؿ  د ي وز ال مع ليف لدؿ التفرغ المقرر لمقتضى

  .خرا  


