
 3971لسنة  69قانون رقم 

 الباحثين العمميين في المؤسسة العمميةن أبش

 رئيس الجمهورية  –باسم الشعب 

 :وقد اصدرناه ،تى نصوقرر مجمس الشعب القانون الا 

 [3مادة ]

المؤسسات العممية  عمى ،بشأف تنظيـ الجامعات 2:83لسنة  :5تسرى أحكاـ القانوف رقـ 
  :الواردة فى المواد التالية فى حدود وطبقا لمقواعد المحددة بالجدوؿ المرفؽ وذلؾ

جيات أخرى الى  ويجوز بقرار مف رئيس الجميورية بعد العرض عمى مجمس الوزراء إضافة "
العاممة فى المجاؿ الذى تختص بو  ىذه المؤسسات العممية بشرط أف تكوف الجيات المضافة مف

ظمة العامميف فى ىذه الجيات متفقة مع القواعد تكوف أن وأف، الجامعات أو مجاؿ البحث العممى 
 لوظائؼ أعضاء ىيئة التدريس والوظائؼ المعاونة ليا المنصوص عمييا فى األساسية المقررة

 . " المشار اليو 2:83لسنة  :5القانوف رقـ 

   [2مادة ] 

لمجمس ما يقترحو ا تصدر بقرار مف رئيس الجميورية بناء عمى ما يعرضو الوزير المختص وعمى
وتشتمؿ ىذه ، الالئحة التنفيذية ليا الخاص بالمؤسسة العممية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف

 : الالئحة عمى القواعد المنظمة لما يمى
يتناسب مع طبيعة النشاط  الييكؿ التنظيمى العاـ وتحديد المجالس والقيادات المسئولة بما( ا)

 . الذى تختص بو المؤسسة
لسنة  :5القانوف رقـ  سرى عمى المؤسسة مف بيف األحكاـ الواردة بنصوصالقواعد التى ت( ب)

الواردة بيذه النصوص والمخولة لممجالس  المشار اليو وتحديد السمطات واالختصاصات 2:83
 . العممية وتوزيعيا طبقا لمييكؿ التنظيمى ليا والقيادات المسئولة بالمؤسسة

الوظائؼ الواردة  ى المؤسسة وتعادؿ وظائفيا معالتسميات الخاصة بالوظائؼ العممية ف( ج)
 . المشار اليو 2:83لسنة :5بجدوؿ المرتبات والمكافآت الممحؽ بالقانوف رقـ 

الوظائؼ العممية القواعد الواردة  وتسرى فيما لـ يرد فيو نص فى ىذه الموائح التنفيذية عمى شاغمى



غيرىـ مف العامميف األحكاـ المقررة فى  اليو وتسرى عمى المشار 2:83لسنة  :5فى القانوف رقـ 
 . باصدار نظاـ العامميف المدنييف بالدولة 2:82لسنة  69القانوف رقـ 

 [1مادة ]

والبدالت واألحكاـ الممحقة بو  مع مراعاة جدوؿ التعادؿ المرفؽ بيذا القانوف يطبؽ جدوؿ المرتبات
بارا مف تاريخ العمؿ بأحكامو عمى اليو وذلؾ اعت المشار 2:83لسنة  :5المرفؽ بالقانوف رقـ 

الموجوديف بالخدمة فى أوؿ أكتوبر سنة ( 2)عمييا فى المادة  العامميف بالجيات المنصوص
بتنظيـ  2:69لسنة  295والمعامميف بجدوؿ المرتبات والمكافآت الممحؽ بالقانوف رقـ  2:83

المؤسسات العامة التى  بنظاـ موظفى 2:73لسنة  :8الجامعات بالتطبيؽ ألحكاـ القانوف رقـ 
 . تمارس نشاطا عمميا

 [4مادة ] 

بالقواعد المطبقة حاليا فى شأف  الى أف تصدر الموائح والقرارات التنفيذية ليذا القانوف يستمر العمؿ
 . ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف فيما( 2)الجيات المنصوص عمييا فى المادة 

 [5مادة ] 

باألنظمة والقواعد المطبقة  المشار اليو ومع ذلؾ يستمر العمؿ 2:73لسنة  :8يمػى القانوف رقـ 
 . حاليا عمى ىذه المؤسسات الى أف تحدد بصفة نيائية األوضاع الخاصة بيا وبالعامميف فييا

 [6مادة ]

 . ويعمؿ بو مف تاريخ نشره، ينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية 
 . كقانوف مف قوانينياوينفذ ، يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة 

 ( 2:84أغسطس سنة  25)  24:4رجب سنة  26صدر برياسة الجميورية فى 

 
 . أنور السادات

 



 2 جدوؿ
  بتحديد المؤسسات العممية وبتعادؿ الوظائؼ الخاصة بيا بالوظائؼ

  2:83لسنة  :5الواردة فى جدوؿ المرتبات والمكافآت الممحؽ بالقانوف رقـ 
 . تبشأف تنظيـ الجامعا
  .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
  .المؤسسات العامة والعممية والوظائؼ الحالية بيا الوظائؼ الواردةا

. 
----------------------------------------------بالجدوؿ الممحؽ ا

-------. 
  .المعيد ا ركز القومىا معيداالمركز ا ىيئة الطاقةا الم:5بالقانوف رقـ 

 
 . االتخطيط ا القومى لمبحوث ا الذرية االقومى ا بشأف2:83لسنة

 .االجتماعية ا القومى ا لمتنمية ا تنظيـ الجامعات المبحوث ا
 .ااالدارية ا والجنائية ا ا ا

 .ػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػ
 . ا عةرئيس الجام
 . تتضمف الئحة كؿ معيد أو جية تحديد الوظائؼ ا نائب رئيس

 . المعادلة حسب واقع وما يتناسب مع نشاط كؿ ا الجامعة عميد
 . :5معيد أو جية وطبقا ألحكاـ القانوف رقـ  ا وكيؿ كمية

 . بشأف تنظيـ الجامعات 2:83لسنة  ا رئيس مجمس قسـ
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . أستاذ ا مستشار ا مستشار ا ا أستاذ باحث ا أستاذ أستاذ
 . ػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػػ

 .ا خبير أوؿ اخبير أوؿ اأستاذ زميؿ ا أستاذ باحث ا أستاذ أستاذ مساعد
 . ا ا ا ا مساعد ا

 .ػػػػػػاػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                 

 
 .891 لسنت  52 ، والقانون رقم 899 لسنت  45، وقد استبدل بالقانون رقم 892 لسنت  23مستبدل بالقانون رقم  



 .اأستاذمساعد خبير ا خبير ا مدرس ا باحث ا مدرس
 .ػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػ

  .تسوى حالة الحاصميف عمى درجة الماجستير أو ما يعادليا ا

 
 .لسنة :5مف القانوف رقـ  321لممادة وفقا  2/21/2:83فى  ا

 . أما الحاصموف عمى ىذه الدرجة بعد التاريخ , 1972 ا مدرس مساعد
 . المذكور فيكوف تعيينيـ فى ىذه الوظيفة أو ما يعادليا ا
 . فى المؤسسات العممية وفقا لمقواعد العامة الواردة ا
  . بالقانوف المذكور ا

. 
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػ

 .باحث ا باحث ا باحث ا ا معيد مساعد باحث ا معيد
 . اباحث مساعد اباحث مساعد ا ا ا

 .ػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػاػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػاػػػػػػ

  تابع الجدوؿ
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . االمعيد القومى ا المعيد القومى ا مركز ا الوظائؼ الواردة
 .ا لمبحوث الفمكية لممعايرة ا معيد ا ا البحوث بالجدوؿ الممحؽ

  . ا والجيوفيزيقة ا عمـو االزراعية ا :5بالقانوف رقـ 

 
 . ا وما يتبعو مف ا ا البحار ا بشأف 2:83لسنة 

 . ا مراصد فرعية ا والمصايدا ا تنظيـ الجامعات
 . ا ا ا ا وفروعو ا

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػاػػػػػػ
 . ا رئيس الجامعة

 .تتضمف الئحة كؿ معيد أو جية تحديد الوظائؼ المعادلة نائب رئيس الجامعةا
 .بقاحسب واقع وما يتناسب مع نشاط كؿ معيد أو جية وط ا عميد



 .بشأف تنظيـ الجامعات 2:83لسنة  :5األحكاـ القانوف رقـ  وكيؿ كمية
 . ا رئيس مجمس قسـ
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػ

 . أستاذ ا أستاذ ا أستاذ ا أستاذ ا كبير باحثيف ا أستاذ
 . باحث ا باحث ا باحث ا باحث ا ارئيس بحوث

 .ػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػ
 . أستاذ أستاذ ا أستاذ ا ا أستاذ ا باحث أوؿ ا أستاذ مساعد

 . باحث ا باحث ا باحث ا باحث ا ا
 . مساعد مساعد ا مساعد ا ا مساعد ا ا

 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػ
 . باحث ا باحث ا باحث ا باحث ا باحث ا مدرس

  .ػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػ

 
 . ا

 .ا تسوى حالة الحاصميف عمى درجة الماجستير أو مايعادليا
 . :5مف القانوف رقـ  321وفقا لممادة  2/21/2:83ا فى 
  .أما الحاصموف عمى ىذه الدرجة بعد التاريخ،  2:83السنة  مساعد مدرس

 
  .ا المذكور فيكوف تعيينيـ فى ىذه الوظيفة أو ما يعادليا

 
 . ا فى المؤسسات العممية وفقا لمقواعد العامة الواردة

 . 1ا بالقانوف المذكور 
  .ػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 . ا باحث باحث ا باحث ا باحث ا اعدمس ا معيد

 . ا مساعد مساعد مساعد ا ا مساعد ا باحث ا
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػاػػػػػػػػػاػػػػػػػػاػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػ



 : تابع لمجدوؿ
 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ا المعيد القومى لالتصاالت
 . ا السمكية والالسمكية

 . ػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ا استاذ

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 . ا استاذ باحث مساعد

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 . ا باحث

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 . ا مساعد باحث

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 



 الفصل الول

 الدارات القانونية والمؤسسات العامة

 دات التابعة لهاوالهيئات العامة والوح

 [3مادة ]

االدارات القانونية فى المؤسسات العامة والييئات العامة والوحدات االقتصادية اجيزة معاونة 
لمجيات المنشاة فييا وتقوـ باداء االعماؿ القانونية الالزمة لحسف سير االنتاج والخدمات 

 .اـمستمر لمقطاع العوالمحافظة عمى الممكية العامة لمشعب والدعـ ال
 :فييا ممارسة االختصاصات التالية وتتولى االدارة القانونية فى الجية المنشاة فى الجية المنشاة

ومباشرة الدعاوى والمنازعات اماـ المحاكـ وىيئات التحكيـ ولدى الجيات االدارية  ،المرافعة: أوالً 
 .ومتابعة تنفيذ االحكاـ ،ذات االختصاص القضائى

 التى تحاؿ الييا مف السمطات المختصة  ،تظممات واجراء التحقيقاتفحص الشكاوى وال: انياً ث
اعداد مشروعات العقود وابداء االراء القانونية فى المسائؿ التى تحاؿ الييا مف رئيس مجمس : ثالثاً 

 .االدارة او مف يفوضو مف المديريف
 وامرقرارات واألجزاءات وغير ذلؾ مف الاعداد مشروعات الموائح الداخمية ولولئح ال: رابعاً 

 .التنظيمية والفردية
 .وانيف والموائح واالنظمة الساريةمعاونة مجمس االدارة فى مراقبة تطبيؽ الوحدة الق: خامسا
 .يعيد بيا الييا مف مجمس االدارة االعماؿ القانونية االخرى التى: سادساً 

 [3مادة ]

بينة فى باالضافة الى االختصاصات المتختص االدارة القانونية المؤسسة العامة او الييئة العامة 
 :المادة السابقة بما ياتى

 و الييئة أعماؿ االدارات القانونية بالوحدات التابعة لممؤسسة أالتوجيو واالشراؼ الفنى عمى : أوالً 
حدى االدارات القانونية بالوحدات التابعة لممؤسسات إى فى المسائؿ التى ترى فييا أابداء الر : ثانياً 

 .ادارة اخرى أييا يخالؼ ر أيئة ر اليو ا
مباشرة جميع اختصاصات االدارة القانونية الى مف الوحدات التابعة لممؤسسة او الييئة فى : ثالثاً 
 .عدـ وجود ادارة قانونية بالوحدة حالة



 [1مادة ]

عمػػػؿ ممػػػا  أيتكميػػػؼ ادارتيػػػا القانونيػػػة بػػػ. لػػػرئيس مجمػػػس ادارة الييئػػػة العامػػػة او المؤسسػػػة العامػػػة
ظروفػػو كمػػا يجػػوز لمجمػػس ادارة  أو تص بػػو االدارات القانونيػػة لموحػػدات التابعػػة بسػػبب اىميتػػوتخػػ

بنػػاء عمػػى اقتػػراح اداراتيػػا القانونيػػة احالػػة ، الييئػػة العامػػة او المؤسسػػة العامػػة او الوحػػدة التابعػػة ليػػا
التابعػة ليػا حدى الوحدات االقتصػادية إو أو الييئة أبعض الدعاوى والمنازعات التى تكوف المؤسة 

و التعاقػػد مػػع مكاتػػب المحػػاميف الخاصػػة لمباشػػرة أدارة قضػػايا الحكومػػة لمباشػػرتيا إطرفػػا فييػػا الػػى 
 .الدعاوى والمنازعات بسبب اىميتيابعض 

 [4مادة ]

يجػػب عمػػى االدارة القانونيػػة بالوحػػدة االقتصػػادية االدارة القانونيػػة بالجيػػة التػػى تتبعيػػا تمػػؾ الوحػػدة 
ورة مػػف االراء القانونيػػة التػػى تصػػدرىا فػػى المسػػائؿ ذات الطػػابع العػػاـ التػػى والػػوزير المخػػتص بصػػ

يترتػػب عمييػػا تحميػػؿ الموازنػػة باعبػػاء ماليػػة وذلػػؾ بمجػػرد صػػدورىا كمػػا يجػػب عمييػػا اخطػػار االدارة 
ت القانونيػػػة بالمؤسسػػػة او الييئػػػة العامػػػة بصػػػفة دوريػػػة بصػػػورة مػػػف االراء القانونيػػػة والمػػػوائح والقػػػرار 

 .عدتياأوالعقود التى التنظيمية 

 [5مادة ]

يجػوز دعػػوة مػدير االدارة القانونيػػة لحضػور جمسػػات مجمػػس الالزمػة فػػى المسػائؿ المعروضػػة عمػػى 
 .يكوف لو صوت معدود فى المداوالت فأالمجمس دوف 

 [6مادة ]

تمػػارس االدارات القانونيػػة اختصاصػػاتيا الفنيػػة فػػى اسػػتقالؿ فػػال يجػػوز التػػدخؿ لػػدييا فػػى كػػؿ مػػا 
 .ت بػير الطريؽ الذى رسمو القانوفؽ ىذه االختصاصايتعم

متػػدرجيف وال يخضػػع مػػديروا واعضػػاء ىػػذه االدارات فػػى مباشػػرتيـ العمػػاليـ الفنيػػة اال لرؤسػػائيـ ال
 .وفقا الحكاـ ىذا القانوف

اؼ والمتابعػة ر دارة الجية المنشاة فييا االدارة القانونية فػى االشػإوال يخؿ ذلؾ بسمطة رئيس مجمس 
و أة انجػػػاز االعمػػػاؿ المحالػػػة الييػػػا وفػػػى تقريػػػر اسػػػتمرار السػػػير فػػػى الػػػدعاوى والصػػػمح فييػػػا لسػػػرع

 .لمقواعد المقررة فى ىذا القانوف زؿ عنيا وممارسة اختصاصاتو االخرى طبقااالتن
 



 [7مادة ]

تشػػكؿ بػػوزارة العػػدؿ لجنػػة لشػػئوف االدارات القانونيػػة بالمؤسسػػات العامػػة والييئػػات العامػػة والوحػػدات 
 :لتابعة ليا عمى النحو التالى ا

 "رئيسا " وزير العدؿ 
يندبػو رئيسػو احػد  ،ويندبو رئيسيا احػد نػواب رئػيس مجمػس الدولػة ،حد نواب رئيس محكمة النقضأ

الييئػػات العامػػة وكػػالء ادراة قضػػايا الحكومػػة يندبػػو رئػػيس االدارة اثنػػاف مػػف رؤسػػاء مجمػػس ادارات 
 .والمؤسسات العامة

 .سنتيف بناء عمى ترشيح وزير العدؿمس الوزراء كؿ يختارىما رئيس مج
 .نظيـ واالدارة يندبو رئيس الجيازحد وكالء الجياز المركزى لمتأ

خمسة مف مديرى واعضػاء االدارات القانونيػة يختػارىـ وزيػر العػدؿ كػؿ سػنتيف عمػى اف يكػوف مػف 
 .عامة بينيـ لثناف مف اعضاء مجمس نقابة المحاميف القطاع العاـ والييئات ال

وفى حالة غياب وزير العدؿ تكوف الرئاسة لنائب محكمة النقض وال يكوف اجتماع المجنة صحيحا 
وتصػػػػدر قراراتيػػػػا وتوصػػػػياتيا اصػػػػوات الحاضػػػػريف وعنػػػػد تسػػػػاوى   اال بحضػػػػور اغمبيػػػػة اعضػػػػائيا
 .ى منو الرئيساالصوات يرجع راى الجانب الذ

 .ر العمؿ فييا قرار مف وزير العدؿيويصدر بتنظيـ اجتماعات المجنة وقواعد واجراءات س

 [8مادة ]

تخػػػػػػتص لجنػػػػػػة شػػػػػػئوف االدارات القانونيػػػػػػة بالتنسػػػػػػيؽ العػػػػػػاـ بينيػػػػػػا وتباشػػػػػػر المجنػػػػػػة فضػػػػػػال عػػػػػػف 
 :وص عمييا فى ىذا القانوف ما ياتىاالختصاصات االخرى المنص

العامػػة المتعمقػػة اقتػػراح ودراسػػة وابػػداء الػػراى فػػى جميػػع القػػوانيف والمػػوائح والقػػرارات التنظيميػػة : أوالً 
بتنظػػيـ العمػػؿ فػػى االدارات القانونيػػة واوضػػاع واجػػراءات االشػػراؼ والتفتػػيش عمييػػا وعمػػى مػػديرييا 
واعضػػائيا ونظػػاـ اعػػداد واعتمػػاد تقػػارير الكفايػػة الخاصػػة بيػػـ واجػػراءات ومواعيػػد الػػتظمـ مػػف ىػػذه 

 .لتقاريرا
والنقػؿ والنػدب واالعػرة بالنسػبة لشػاغمى وضع القواعػد العامػة التػى تتبػع فػى التعيػيف والترقيػة : ثانياً 

، فى جميػع االدارات القانونيػة او بالنسػبة لنػوع او اكثػر منيػا فو ظائؼ الفنية الخاضعة ليذا القانالو 
 .ال يتعارض مع احكاـ ىذا القانوف ، وذلؾ فيما

 .وزير العدؿ مففى المادة بقرارات وتصدر الموائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عمييا 
 



 [9مادة ]

، مف عػدد ونية وعمى نشاط مديرييا واعضائياتشكؿ ادارة لمتفتيش الفنى عمى اعماؿ االدارات القان
كاؼ مف المفتشيف ينتدبوف مف بيف اعضػاء الييئػات القضػائية مػف درجػة مستشػار ورئػيس محكمػة 

 .تابعة لوزير العدؿ قانونية وتكوفاو مف بيف المديريف العامميف والمدربيف باالدارات ال
ويصػػدر بنػػدب اعضػػاء ادارة التفتػػيش قػػرار مػػف وزيػػػر العػػدؿ بعػػد االتفػػاؽ مػػع الػػوزراء المختصػػػيف 

 .الندب لمدة سنتيف قابمو لمتجديد ويكوف

 [31مادة ]

ؿ يخضػػع لنظػػاـ التفتػػيش وتقريػػر الكفايػػة كافػػة مػػديرى واعضػػاء االدارات القانونيػػة فيمػػا عػػدا شػػػاغ
الكفايػة وتقػدر  ،ويجػب اف يػتـ التفتػيش مػرة عمػى االقػؿ كػؿ سػنتيف" قانونيػة مػدير عػاـ ادارة"وظيفة 

ويجػب اف يراعػى فػى " ضػعيؼ -دوف الموتسػط –متوسػط  -جيد -ممتاز: "حدى الدرجات اآلتيةإب
تقػػدير درجػػة الكفايػػة انتػػاج العضػػو وسػػموكو واف يبمػػع بكػػؿ مػػا يالحػػظ عميػػو فػػى ىػػذا الشػػاف كتابػػة 

 ى ىذه المالحظات ويكوف لو حؽ الرد كتابة عم

 الفصل الثانى

 مديروا واعضاء الدارات القانونية

 [33مادة ]

 :عة ليذا القانوف عمى الوجو االتىتكوف الوظائؼ الفنية فى االدارات القانونية الخاض
 . مدير عاـ ادارة قانونية-
 . مدير ادارة قانونية-
 . محاـ ممتاز-
 . محاـ-

 3. دوؿ المرفؽ بيذا القانوفوتحدد مرتبات ىذه الوظائؼ وفقا لمج

 [23مادة ]

                                                 
3
 .891 لسنت   المادة مستبدلت بالقانون رقم  



فيو الشروط المقػررة فػى  فرايشترط فيمف يعيف فى احدى الوظائؼ الفنية باالدارات القانونية اف تتو 
حسػػػػب االحػػػػواؿ واف يكػػػػوف مقيػػػػدا بجػػػػدوؿ ، نظػػػػاـ العػػػػامميف المػػػػدنييف بالدولػػػػة او بالقطػػػػاع العػػػػاـ 

مادة التالية عمى اف تتوفر فيو الشروط االخرى التى المحاميف المشتػميف طبقا لمقواعد الواردة فى ال
 .مف ىذا القانوف 8مييا فى المادة قد تقررىا المجنة المنصوص ع

 [31مادة ]

يشػػػترط فػػػيمف يشػػػتػؿ الوظػػػائؼ الفنيػػػة بػػػاالدارات القانونيػػػة اف يكػػػوف قػػػد مضػػػى عمػػػى قيػػػده بجػػػدوؿ 
 :التالى  المحاميف المدة المبينة قريف كؿ وظيفة منيا وذلؾ عمى النحو

 .القيد اماـ المحاكـ االبتدائية : محاـ ثالث
ى القيػػػػد امػػػػاـ المحػػػػاكـ القيػػػػد امػػػػاـ محػػػػاكـ االسػػػػتئناؼ او انقضػػػػاء ثػػػػالث سػػػػنوات عمػػػػ: محػػػػاـ ثػػػػاف

 .االبتدائية
القيد اماـ محاكـ االستئناؼ لمدة ثالث سنوات او انقضاء ست سنوات عمى القيػد امػاـ : محاـ اوؿ

 .المحاكـ االبتدائية
القيػػػد امػػػاـ محػػػاكـ االسػػػتئناؼ لمػػػدة سػػػت سػػػنوات انقضػػػاء احػػػدى عشػػػر سػػػنة عمػػػى : ـ ممتػػػازمحػػػا

 .ة مع القيد اماـ محاكـ االستئناؼاالشتػاؿ بالمحاما
القيد اماـ محكمة النقض لمدة سنتيف او القيد اماـ محػاكـ االسػتئناؼ وانقضػاء : مدير ادارة قانونية

 .عشرة سنة عمى االشتػاؿ بالمحاماةاربع 
القيػػػػد امػػػػاـ محكمػػػػة الػػػػنقض لمػػػػدة ثػػػػالث سػػػػنوات او القيػػػػد امػػػػاـ محػػػػاكـ : ير عػػػػاـ ادارة قانونيػػػػةمػػػػد

   .االستئناؼ وانقضاء خمس عشر سنة عمى االشتػاؿ بالمحاماة مع القيد اماـ محكمة النقض 
تحسػػػب مػػػدة االشػػػتػاؿ بعمػػػؿ مػػػف االعمػػػاؿ القانونيػػػة النظيػػػرة طبقػػػا لقػػػانوف المحامػػػاة ضػػػمف المػػػدة 

 .فى الوظائؼ الخاضعة ليذا النظاـ لمتعييفالمشترطة 

  [34ادة م]

مػع مراعػاة مػػا ىػو منصػوص عميػػو فػى المػادة التاليػػة يكػوف التعيػيف فػػى وظػائؼ االدارات القانونيػػة 
فػػى درجػػة محػػاـ ثالػػث فمػػا يعموىػػا بطريػػؽ الترقيػػة الوظيفيػػة التػػى تسػػبقيا مباشػػرة عمػػى اسػػاس مرتبػػة 

 .مرشحيف عند التساوى فى الكفايةالالكفاية مع مراعاة االقدمية بيف 

 [35مادة ]



امػو فػى سا فى الوظائؼ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف مف غير الخاضػعيف ألحكأف يعيف ر أيجوز 
 .حدود ربع الوظائؼ الخالية

وتحسب ىذه النسبة عمى اساس الوظائؼ الخالية خالؿ سنة مالية كاممة وال يدخؿ فى ىذه النسبة 
لتبػػػادؿ بػػػيف شػػػاغميا وبػػػيف مػػػف يحػػػؿ محميػػػـ مػػػف خػػػارج االدارات القانونيػػػة الوظػػػائؼ التػػػى تمػػػال با

 .الخاضعة ليذا القانوف وكذلؾ الوظائؼ المنشاة عند شػميا ألوؿ مرة 

 [36مادة ]

تعتبر وظائؼ مديرى واعضاء االدارات القانونية فى المؤسسة العامة او الييئة العامة مع 
 .وحدة واحدة فى التعييف والترقية الوحدات التابعة ليا الوظائؼ الفنية باالدارات القانونية فى

مف ىذا  8ويجوز بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بعد موافقة المجنة المنصوص عمييا فى المادة 
القانوف اف تعتبر وظائؼ االدارات القانونية الخاضعة ليذا القانوف فى الجيات التابعة لوزارة 

 .والترقيةفى التعييف  –حدة واحدة و  -واحدة

 [37مادة ]

تشػػكؿ بقػػرار مػػف الػػوزير المخػػتص لجنػػة لشػػئوف مػػديرى واعضػػاء االدارات القانونيػػة الخاضػػعة ليػػذا 
القػػانوف فػػى نطػػاؽ الػػوزارة مػػف خمسػػة اعضػػاء بيػػنيـ ثالثػػة عمػػى االقػػؿ مػػف اقػػدـ مػػديرى او اعضػػاء 

 .قانونية بالجيات التابعة لموزارةاالدارات ال
االختصاصػات االخػرى المنصػوص عمييػا فػى ىػذا القػانوف بابػداء وتختص ىذه المجنة فضػال عػف 

 الػػػػراى فػػػػى اليياكػػػػؿ الوظيفيػػػػة وجػػػػداوؿ توصػػػػيؼ الوظػػػػاءؼ وفػػػػى التعيينػػػػات والترقيػػػػات والعػػػػالوات
واالنتػدابات والتػنقالت واالعػارات وتقريػر الكفايػة الخاصػة بمػديرى واعضػاء االدارات القانونيػة التػى 

مػف ىػذا القػانوف عمػى اف يػتـ اعتمػاد ( :)نصوص عمييا فى المػادة تضعيا ادارة التفتيش الفنى الم
لتجػػػػارة اليياكػػػػؿ الوظيفيػػػػة وجػػػػداوؿ توصػػػػيؼ الوظػػػػائؼ باالتفػػػػاؽ مػػػػع وزيػػػػر الماليػػػػة واالقتصػػػػاد وا

 .الخارجية

 [38مادة ]

تبمع توصيات لجنػة شػئوف مػدير واعضػاء االدارات القانونيػة المنصػوص عمييػا فػى المػادة السػابقة 
وزارة المخػتص خػالؿ اسػبوع مػف تػاريخ صػدورىا ولػو خػالؿ شػير مػف ابػالغ توصػيات الى وكيػؿ الػ

المجنة اليو اف بعترض عمييا كميا او بعضيا كتابة ويعيدىا الى المجنػة لنظرىػا عمػى ضػوء اسػباب 



اعتراضو عمييا وفى ىذه الحالة تعرض توصيات المجنة وراى وكيػؿ الػوزارة المخػتص بشػانيا عمػى 
 .يكوف قرارىا فى ىذا الشاف نيائيامف ىذا القانوف و  8مييا فى المادة المجنة المنصوص ع

 [39مادة ]

ال يجػػوز نقػػؿ او نػػدب مػػديرى واعضػػاء االدارات القانونيػػة الػػى وظػػائؼ غيػػر قانونيػػة اال بمػػوافقتيـ 
 .الكتابية 

اخر  عمى انو اذا قدرت كفاية احدىـ بدرجة دوف المتوسط فى سنتيف متواليتيف جاز نقمو الى عمؿ
يػػتالءـ مػػع اسػػتعداده فػػى نطػػاؽ الػػوزارة او خارجيػػا بفئتػػو ومرتبػػو فييػػا فػػاذا قػػدـ عنػػو ثالثػػة تقػػارير 
بدرجػػة ضػػعيؼ جػػاز انيػػاء خدمتػػو مػػع حفػػظ حقػػو فػػى المعػػاش او المكافػػاة وذلػػؾ كمػػو بعػػد موافقػػة 

 .مف ىذا القانوف( 8)يا فى المادة المجنة المنصوص عمي

 [21مادة ]

الوظػػػائؼ الفنيػػػة الخاضػػػعة ليػػػذا القػػػانوف بقػػػرار يصػػػدر باالتفػػػاؽ بػػػيف  و نػػػدب شػػػاغمىأيكػػػوف نقػػػؿ 
الوزيريف المختصيف اذا كاف النقؿ او الندب الى ادارة قانونية الحدى المؤسسات العامة او الييئات 
العامػػػة التابعػػػة لػػػوزارة اخػػػرى وبقػػػرار مػػػف الػػػوزير المخػػػتص اذا كػػػاف النقػػػؿ النػػػدب الحػػػدى االدارات 

 .الييئات العامة التابعة لموزارة ات العامة اوالقانونية بالمؤسس
مػف ىػذا القػانوف فػى النقػؿ او النػدب الػذى ( 8)ويشترط موافقة المجنة المنصوص عمييا فى المادة 

تزيد مدتو او مجموع مدده خالؿ سنة كاممة عمى ستة شيور بالنسػبة لمػديرى االدارات القانونيػة او 
نقػؿ او ة التى بيا مقر عمؿ المنقوؿ وذلػؾ كمػو مػا لػـ يكػف الاذا ترتب عمى النقؿ وتػيير فى المدين

 .الندب بموافقة صاحب الشأف

 [23مادة ]

تنظـ االحكاـ الخاصة بالتحقيؽ وبالنظاـ التاديبى لمديرى االدارات القانونية واعضائيا وبػاجراءات 
افقػػة المجنػػة ومواعيػػد الػػتظمـ ممػػا قػػد يوقػػع عمػػييـ مػػف جػػزاءات الئحػػة يصػػدرىا وزيػػر العػػدؿ بعػػد مو 

مػف ىػذا القػانوف ويجػوز اف تتضػمف ىػذه الالئحػة بيانػا بالمخالفػة ( 8)المنصوص عمييا فى المػادة 
ؿ منيػػػا الفنيػػػة واالداريػػػة التػػػى تقػػػع مػػػف مػػػديرى االدارات القانونيػػػة واعضػػػائيا والجػػػزاءات المقػػػرةة لكػػػ

 .والسمطة المختصة بتوقيعيا
عمػى طمػب الػوزير المخػتص وال تقػاـ ىػذه الػدعوى فػى  وال يجوز اف تقػاـ الػدعوى التاديبيػة اال بنػاء

 .عضاء التفتيش الفنىأحد أيتواله  جميع االحواؿ اال بناء عمى تحقيؽ



 
 

 [22مادة ]

العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعيا عمى شاغمى الوظائؼ الفنية الخاصػة ليػذا النظػاـ مػف درجػة 
 :مدير عاـ ومدير ادارو فانونية ىى

 العزؿ. 4                     الموـ. 3                 االنذار. 2

 :ما شاغموا الوظائؼ االخرى فيجوز اف توقع العقوبات اآلتية أ

 .االنذار (2)
الخصـ مف المرتب لمدة ال تجاوز خمسة عشر يوما فػى السػنة ( 3)

الواحػػػدة بحيػػػث ال تزيػػػد مػػػدة العقوبػػػة فػػػى المػػػرة الواحػػػدة عمػػػى خمسػػػة 
  .اياـ

 .موعد العالوة الدورية لمدة ال تجاوز ثالثة شيور  تاجيؿ( 4)
 .الحرماف مف العالوة الدورية المستحقة عف سنتيف عمى االكثر( 5)
 .مف الترقية لمدة ال تجاوز سنتيف الحرماف( 6)
 .العزؿ مف الوظيفة( 7)

 [21مادة ]

 .تاديبىاال بحكـ ال يجوز توقيع اية عقوبة عمى شاغمى وظائؼ مديرى عاـ ومدير ادارة قانونية 
 وفيمػػا عػػدا عقػػوبتى االنػػذار والخصػػـ مػػف المرتػػب ال يجػػوز توقيػػع ايػػة عقوبػػة اخػػرى عمػػى شػػاغمى

 .الوظائؼ االخرى اال بحكـ تاديبى
ومػػػع ذلػػػؾ يجػػػوز فػػػى جميػػػع االحػػػواؿ لػػػرئيس مجمػػػس االدارة المخػػػتص التنبيػػػو كتابػػػة عمػػػى مػػػديرى 

ة القانونيػة المخػتص التنبيػو كتابػة عمػى اعضػاء واعضاء االدارات القانونية كمػا يجػوز لمػدير االدار 
 .دارة بمراعاة حسف اداء واجباتيـاال

ويبمع التنبيو الكتابى الى االدارة القانونية يالمؤسسة العامة او الييئة العامػة والىػادارة التفتػيش الفنػى 
مػف ىػذا ( 28)ويجوز التظمـ مػف القػرار الصػادر بالتنبيػو الػى المجنػة المنصػوص عمييػا فػى المػادة 

 .المجنة بالفصؿ فى التظمـ نيائيا القانوف ويكوف قرار



  

 

 الفصل الثالث

  احكام عامة وانتقالية

 [24مادة ]

يعمػػػؿ فيمػػػا لػػػـ يػػػرد فيػػػو نػػػص ىػػػذا القػػػانوف باحكػػػاـ التشػػػريعات السػػػارية بشػػػاف العػػػامميف بالدولػػػة او 
المنشػػاة بيػػا  فػػى الجيػػات بالقطػػاع العػػاـ عمػػى حسػػب االحػػواؿ وكػػذلؾ بػػالوائح والػػنظـ المعمػػوؿ بيػػا

 .االدارات القانونية

 [25مادة ]

مػػػف ىػػػذا القػػػانوف والقواعػػػد والمعػػػايير واالجػػػراءات ( 8)تضػػع المجنػػػة المنصػػػوص عمييػػػا فػػػى المػػػادة 
 .الخاصة بشروط الصالحية والكفاية العضاء االدارات القانونية 

اعػػػػد والمعػػػػايير ويشػػػػكؿ الػػػػوزير المخػػػػتص خػػػػالؿ خمسػػػػة عشػػػػر يومػػػػا مػػػػف تػػػػاريخ وضػػػػع ىػػػػذه القو 
 :واالجراءات لجنة او اكثر عمى النحو التالى

 "رئيساً "احدى الييئات القضائية  مستشار مف( 2)
 .يندبو وزير العدؿ

احد شاغمى وظائؼ الييئات القضائية مف درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما  (3)
 .يندبو وزير العدؿ عضويف ،يعادليا

 .رة العميا بالوزارة او الجيات التابعة ليا يندبو الوزير المختص احد شاغمى وظائؼ االدا( 4)
وتتولى ىذه المجنة دراسة حاالت شاغمى الوظائؼ الفنية باالدارات القانونية الخاضعة ليذا القػانوف 
فى نطػاؽ الػوزارة واعػداد قػوائـ واسػماء مػف ال تتػوافر فػييـ الصػالحية او الكفايػة بعػد سػماع اقػواليـ 

القوائـ عمى وكيػؿ الػوزارة المخػتص البػداء مالحظاتػو عمييػا واحالتيػا الػى ىػذه المجنػة وتعرض ىذه 
 .الؿ اسبوعيف مف تاريخ ابالغو بياخ

 [26مادة ]



تصدر قرارات مف رئيس مجمػس الػوزراء فػى ميعػاد غايتػو سػت شػيور مػف تػاريخ بيػذا القػانوف بنػاء 
مػػف ىػػذا ( 8)وص عمييػػا فػػى المػػادة عمػػى مػػا يعرضػػو الػػوزير المخػػتص وبعػػد موافقػػة المجنػػة المنصػػ

القػػانوف بنقػػؿ مػػف ال تتػػوافر فػػييـ الصػػالحية او الكفايػػة مػػف شػػاغمى الوظػػائؼ الفنيػػة بيػػذه االدارات 
الى وظائؼ اخرى تتناسب مع حالتيـ وتعادؿ فئات وظائفيـ وبػذات مرتبػاتيـ اـ فػى الجيػات التػى 

 .او بالقطاع العاـ  يعمموف بيا او فى اية جية اخرى بالجياز االدارى لمدولة
وفى ىذه الحالة تنتقؿ االعتمادات المالية المدرجة ليػذه الوظػائؼ الػى موازنػة الجيػات التػى ينقمػوف 

 .الييا بموافقة وزير المالية واالقتصاد والتجارة الخارجية 
 .وذلؾ كمو مع عدـ االخالؿ بالحؽ فى الطعف فى ىذه القرارات اماـ القضاء 

ف باسػػػػماء مػػػػف تشػػػػمميـ قػػػػرارات النقػػػػؿ لػػػػنقميـ الػػػػى جػػػػدوؿ المحػػػػاميف غيػػػػر وتخطػػػػر نقابػػػػة المحػػػػامي
 .المشتػميف 

 [27مادة ]

يعتبر شاغمو الوظائؼ الفنية في اإلدارات القانونية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف والذيف ال تشمميـ 
افػػؽ التػػي قػػرارت النقػػؿ المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة السػػابقة شػػاغميف لموظػػائؼ المحػػددة فػػي الجػػدوؿ المر 

 .فناتيـ الوظيفية وبذات مرتباتيـ تعادؿ
ويحتفظ مف يتقاضى منيـ مرتبا يزيد عمى نياية مربوط الفئة الوظيقية الجديػدة أو مزايػا ماليػة تزيػد 
عمى ماىو مقرر بأحكاـ ىذا الجدوؿ بالزيادة وذلؾ بصفة شخصية وعمػى أف تسػتيمؾ ممػا يحصػؿ 

 .وات الدوريةالوات الترقية والعالعمية مستقبال مف ع

 [28مادة ]

تستمر اإلدارة القانونية القائمة عند العمؿ ىذا القانوف كما يستمر العامموف فييا فػي مباشػرة أعمػاؿ 
وظائفيـ طبقا لمنظـ والقواعد المعمػوؿ بيػا ويحػؿ مؤقتػا فػي عضػوية المجنػة المنصػوص عمييػا فػي 

اإلدارات القانونيػة خمسػة يختػارىـ مف ىذا القانوف محؿ أعضػائيا مػف مػديري وأعضػاء ( 8)المادة 
مجمس نقابػة المحػاميف مػف بػيف أعضػائة عمػى أف يكػوف مػف بيػنيـ اثنػاف مػف ممثمػي القطػاع العػاـ 

مػػػف ىػػػذا ( 37)ا فػػػي المػػػادة والييئػػػات العامػػػة وذلػػػؾ كمػػػة حتػػػى تصػػػدر القػػػرارات المنصػػػوص عمييػػػ
 .القانوف

 [29مادة ]



يياكؿ الوظيفية وجداوؿ توصيؼ الوظائؼ الخاصة تعد خالؿ سنة مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف ال
بػػاإلدارات القانونيػػة الخاضػػعة ليػػذا القػػانوف كمػػا تعتمػػد ىػػذه اليياكػػؿ والجػػداوؿ ويػػتـ شػػػؿ الوظػػائؼ 
الشػػاغرة مػػػف الوظػػػائؼ المحػػػددة فػػي ىػػػذه الجػػػداوؿ طبقػػػا لمقواعػػد واإلجػػػراءات التػػػي تضػػػعيا المجنػػػة 

  . مف ىذا القانوف 8مييا في المادة المنصوص ع

نسػػػػػػبة الترقيػػػػػػة  العالوة السوية
 باالختيار

 درجات الوظائؼ االجر السنوى

درجػػػػػػػػػػػػات الوظػػػػػػػػػػػػائؼ  جنية   جنية
 العالية

 ممتازة  3764 - -

 عالية  2791-35:4 - 86

 مدير عاـ       

 .2:95-6462:94-42692-225691-247الجدوؿ معدؿ بالقوانيف 

المقػررة لمفئػة االعمػى مباشػرة فػى نطػاؽ ذات المسػتوى يستحؽ مف مبمػع نيايػة مربػوط الفئػة العػالوة 
 .ى يشترط اال يجاوز نياية المستوىواف لـ يرؽ الى الفئة االعم

مف بداية مربوط الوظيفة ويسرى %( 41)يمنح شاغموا الوظائؼ المبينة فى ىذا الجدوؿ بدؿ تفرغ 
بػػػدالت والرواتػػػب فػػػى شػػػاف خفػػػض ال 2:87لسػػػنة  41عميػػػو الخفػػػض المقػػػرر بػػػالقرار بقػػػانوف رقػػػـ 

االضػػافية والتعويضػػات التػػى تمػػنح لمعػػامميف المػػدنييف والعسػػكرييف ويسػػتحؽ ىػػذا البػػدؿ اعتبػػارا مػػف 
اصػػدار قػػرارات بشػػاف ميزانيػػة الشػػير التػػالى النيػػاء العمػػؿ بقػػانوف تفػػويض السػػيد رئػػيس الجميوريػػة ب

 .الحرب
التمثيؿ او اى بدؿ طبيعة عمػؿ ال يجوز الجمع بيف بدؿ التفرغ المقرر بمقتضى ىذا القانوف وبدؿ 

  .خرا  


