قانون رقم  74لسنة 3741
بشان االدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ،وقد اصدرناه:
[مادة ]1
تسرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاا اددا ار القانونياب لالم سساا
الاامب والوحدا

الااماب والئيتاا

التالاب لئا.
[مادة ]2

د يترتب على تطليق احكام القانون المرافق ادخالل لاختصاصا

قوانينئا ود لاحكام قانون المحاماة .

الئيتاا

القضااتيب المقاررة فاى

[مادة ]3
اسااتءنا ماان ادحكااام المقااررة قااانون المرافاااا
وصااحو الطااان وادحكااام المتالقااب لالئيتااا

فى مركز اداراتئا لرتيس م لس اددارة.

المدنيااب وال اريااب تساالم اعالنااا
الاامااب او الم سسااا

[مادة ]4
يلغى كل ما يخالو احكام هذا القانون.
[مادة ]5
ينشر هذا القانون فى ال ريدة الرسميب.
يلصم هذا القانون لخاتم الدولب وينفذ كقانون من قوانينئا.

صااحو الاادعوى

الاامااب او الوحاادا

التالاااب لئااا

صدر لرتاسب ال مئوريب فى  2مادى ادخرى سنب 1333
(  2يوليو سنب . ) 1393
أنور السادات

الفصل االول
االدارات القانونية والمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
[مادة ]3
اددا ار

لل ئا

الاامب والئيتا

القانونيب فى الم سسا

ادقتصاديب ا ئزة مااونب

الاامب والوحدا

المنشاة فيئا وتقوم لادا ادعمال القانونيب الالزمب لحسن سير ادنتاج والخدما

والمحافظب على الملكيب الاامب للشاب والدعم المستمر للقطاع الاام.

وتتولى اددارة القانونيب فى ال ئب المنشاة فى ال ئب المنشاة فيئا ممارسب ادختصاصا

أودا :المرافاب ،وملاشرة الدعاوى والمنازعا

ذا

امام المحاكم وهيتا

التحكيم ولدى ال ئا

ادختصاص القضاتى ،ومتالاب تنفيذ ادحكام.

ءاني ا :فحص الشكاوى والتظلما
ءالء ا :اعداد مشروعا

وا ار التحقيقا  ،التى تحال اليئا من السلطا

ادداريب

المختصب

الاقود والدا اد ار القانونيب فى المساتل التى تحال اليئا من رتيس م لس

اددارة او من يفوضه من المديرين.
رالاا :اعداد مشروعا

التاليب:

اللواتح الداخليب ولولتح ال از ا

واألوامر

وغير ذلك من الق ار ار

التنظيميب والفرديب.

خامسا :مااونب م لس اددارة فى مراقلب تطليق الوحدة القوانين واللواتح وادنظمب الساريب.

سادس ا :ادعمال القانونيب ادخرى التى يائد لئا اليئا من م لس اددارة.
[مادة ]2

تختص اددارة القانونيب الم سسب الاامب او الئيتب الاامب لادضافب الى ادختصاصا
المادة السالقب لما ياتى:

أودا :التو يه وادشراو الفنى على أعمال اددا ار القانونيب لالوحدا

التالاب للم سسب أو الئيتب

الرى فى المساتل التى ترى فيئا إحدى اددا ار القانونيب لالوحدا
ءاني ا :الدا أ

او الئيتب أريا يخالو رأي ادارة اخرى.
ءالءا :ملاشرة ميع اختصاصا

اددارة القانونيب دى من الوحدا

حالب عدم و ود ادارة قانونيب لالوحدة.

الملينب فى

التالاب للم سسا

التالاب للم سسب او الئيتب فى

[مادة ]1
ل ارتيس م لااس ادارة الئيتااب الاامااب او الم سسااب الاامااب .تكليااو ادارتئااا القانونيااب ل اأي عماال ممااا

تخااتص لااه اددا ار القانونيااب للوحاادا

التالاااب لساالب اهميتااه أو ظروفااه كمااا ي ااوز لم لااس ادارة

الئيتااب الاامااب او الم سسااب الاامااب او الوحاادة التالاااب لئااا ،لنااا علااى اقتاراا اداراتئااا القانونيااب احالااب
لاض الدعاوى والمنازعا

التى تكون الم سب أو الئيتب أو إحدى الوحدا

لاض الدعاوى والمنازعا

لسلب اهميتئا.

ادقتصااديب التالااب لئاا

طرفااا فيئااا الااى إدارة قضااايا الحكومااب لملاش ارتئا أو التااق اد مااع مكاتااب المحااامين الخاصااب لملاش ارة

[مادة ]7
ي ااب علااى اددارة القانونيااب لالوحاادة ادقتصاااديب اددارة القانونيااب لال ئااب التااى تتلائااا تلااك الوحاادة
والااوزير المخااتص لصااورة ماان اد ار القانونيااب التااى تصاادرها فااى المساااتل ذا

الطااالع الاااام التااى

يترتااب عليئااا تحمياال الموازنااب لاعلااا ماليااب وذلااك لم اارد صاادورها كمااا ي ااب عليئااا اخطااار اددارة

القانونيااب لالم سسااب او الئيتااب الاامااب لصاافب دوريااب لصااورة ماان اد ار القانونيااب والل اواتح والق ارار

التنظيميب والاقود التى أعدتئا.

[مادة ]5
ي اوز دعااوة مادير اددارة القانونيااب لحضاور لسااا

م لااس الالزماب فااى المسااتل الماروضااب علااى

الم لس دون أن يكون له صو مادود فى المداود .
[مادة ]6

تمااارس اددا ار القانونيااب اختصاصاااتئا الفنيااب فااى اسااتقالل فااال ي ااوز التاادخل لااديئا فااى كاال مااا

يتالق هذه ادختصاصا

لغير الطريق الذى رسمه القانون.

ود يخضااع مااديروا واعضااا هااذه اددا ار فااى ملاش ارتئم دعمااالئم الفنيااب اد لر ساااتئم المتاادر ين

وفقا دحكام هذا القانون.

ود يخل ذلك لسلطب رتيس م لس إدارة ال ئب المنشاة فيئا اددارة القانونيب فاى ادشاراو والمتالااب

لساارعب ان اااز ادعم ااال المحال ااب اليئااا وف ااى تقري اار اس ااتمرار السااير ف ااى ال اادعاوى والص االح فيئ ااا أو

التنازل عنئا وممارسب اختصاصاته ادخرى طلقا للقواعد المقررة فى هذا القانون.

[مادة ]4
تشااكل لااو ازرة الااادل ل نااب لشااتون اددا ار القانونيااب لالم سسااا

التالاب لئا على النحو التالى :

الاامااب والئيتااا

الاامااب والوحاادا

وزير الادل " رتيسا "

أحد نواب رتيس محكمب النقض ،ويندله رتيسئا احاد ناواب رتايس م لاس الدولاب ،يندلاه رتيساه احاد

وكااال ادراة قضااايا الحكومااب يندلااه رتاايس اددارة اءنااان ماان ر سااا م لااس ادا ار الئيتااا
والم سسا

الاامااب

الاامب.

يختارهما رتيس م لس الوز ار كل سنتين لنا على ترشيح وزير الادل.

أحد وكال ال ئاز المركزى للتنظيم واددارة يندله رتيس ال ئاز.

خمسب من مديرى واعضاا اددا ار القانونياب يختاارهم وزيار الاادل كال سانتين علاى ان يكاون مان

لينئم لءنان من اعضا م لس نقالب المحامين القطاع الاام والئيتا

الاامب .

وفى حالب غياب وزير الادل تكون الرتاسب لناتب محكمب النقض ود يكون ا تماع الل نب صحيحا

اد لحضاااور اغلليا ااب اعضا اااتئا وتصا اادر ق ارراتئا ااا وتوصا ااياتئا اص ا اوا
ادصوا

ير ع راى ال انب الذى منه الرتيس.

ويصدر لتنظيم ا تماعا

الل نب وقواعد وا ار ا

الحاض ا ارين وعنا ااد تسا اااوى

سير الامل فيئا قرار من وزير الادل.

[مادة ]8
تخا ا ااتص ل نا ا ااب شا ا ااتون اددا ار القانونيا ا ااب لالتنسا ا اايق الاا ا ااام لينئا ا ااا وتلاشا ا اار الل نا ا ااب فضا ا ااال عا ا اان

ادختصاصا

ادخرى المنصوص عليئا فى هذا القانون ما ياتى:

أودا :اقت اراا ود ارسااب والاادا ال اراى فااى ميااع الق اوانين والل اواتح والق ا ار ار التنظيميااب الاامااب المتالقااب

لتنظاايم الاماال فااى اددا ار القانونيااب واوضاااع وا ا ار ا

ادش اراو والتفتاايي عليئااا وعلااى مااديريئا

واعضاااتئا ونظااام اعااداد واعتماااد تقااارير الكفايااب الخاصااب لئاام وا ا ار ا

ومواعيااد الااتظلم ماان هااذه

التقارير.

ءاني ا :وضع القواعاد الااماب التاى تتلاع فاى التاياين والترقياب والنقال والنادب وادعارة لالنسالب لشااغلى

الوظاتو الفنيب الخاضاب لئذا القانون ،فى مياع اددا ار القانونياب او لالنسالب لناوع او اكءار منئاا
 ،وذلك فيما د يتاارض مع احكام هذا القانون.

وتصدر اللواتح والقرار التنظيميب الاامب المنصوص عليئا فى المادة لق ار ار من وزير الادل.

[مادة ]7
تشكل ادارة للتفتيي الفنى على اعمال اددا ار القانونيب وعلى نشاط مديريئا واعضاتئا ،من عادد

كاو من المفتشين ينتدلون من لين اعضاا الئيتاا

القضااتيب مان در اب مستشاار ورتايس محكماب

او من لين المديرين الااملين والمدرلين لاددا ار القانونيب وتكون تالاب لوزير الادل.

ويصاادر لناادب اعضااا ادارة التفتاايي ق ارار ماان وزياار الااادل لاااد ادتفاااق مااع الااوز ار المختصااين

ويكون الندب لمدة سنتين قالله للت ديد.

[مادة ]31
يخضااع لنظااام التفتاايي وتقرياار الكفايااب كافااب مااديرى واعضااا اددا ار القانونيااب فيمااا عاادا شاااغل

وظيفب "مادير عاام ادارة قانونياب" وي اب ان ياتم التفتايي مارة علاى ادقال كال سانتين ،وتقادر الكفاياب
لإحدى الدر ا

اآلتيب" :ممتاز -يد -متوساط – دون الموتساط -ضاايو" وي اب ان ي ارعاى فاى

تقاادير در ااب الكفايااب انتاااج الاضااو وساالوكه وان يللااع لكاال مااا يالحااظ عليااه فااى هااذا الشااان كتالااب

ويكون له حق الرد كتالب على هذه المالحظا
الفصل الثانى
مديروا واعضاء االدارات القانونية
[مادة ]33
تكون الوظاتو الفنيب فى اددا ار القانونيب الخاضاب لئذا القانون على الو ه ادتى:

مدير عام ادارة قانونيب.مدير ادارة قانونيب.محام ممتاز.-محام.

وتحدد مرتلا

هذه الوظاتو وفقا لل دول المرفق لئذا القانون.1
[مادة ]12
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يشترط فيمن ياين فى احدى الوظاتو الفنيب لاددا ار القانونيب ان تتوافر فيه الشروط المقاررة فاى

نظا ااام الاا اااملين الما اادنيين لالدولا ااب او لالقطا اااع الاا ااام  ،حسا ااب ادح ا اوال وان يكا ااون مقيا اادا ل ا اادول
المحامين المشتغلين طلقا للقواعد الواردة فى المادة التاليب على ان تتوفر فيه الشروط ادخرى التى

قد تقررها الل نب المنصوص عليئا فى المادة  9من هذا القانون.
[مادة ]31

يشااترط فاايمن يشااتغل الوظاااتو الفنيااب لاااددا ار القانونيااب ان يكااون قااد مضااى علااى قيااده ل اادول

المحامين المدة الملينب قرين كل وظيفب منئا وذلك على النحو التالى :
محام ءالث :القيد امام المحاكم ادلتداتيب .

مح ااام ء ااان :القي ااد ام ااام مح اااكم ادس ااتتناو او انقض ااا ء ااالث س اانوا
ادلتداتيب.

محام اول :القيد امام محاكم ادستتناو لمدة ءالث سنوا
المحاكم ادلتداتيب.

محااام ممتاااز :القيااد ام ااام محاااكم ادسااتتناو لم اادة س ا
ادشتغال لالمحاماة مع القيد امام محاكم ادستتناو.

علا اى القي ااد ام ااام المح اااكم

او انقضا س
ساانوا

سنوا

على القياد اماام

انقضااا اح اادى عشاار ساانب عل ااى

مدير ادارة قانونيب :القيد امام محكمب النقض لمدة سنتين او القيد امام محااكم ادساتتناو وانقضاا

ارلع عشرة سنب على ادشتغال لالمحاماة.

م اادير ع ااام ادارة قانوني ااب :القي ااد ام ااام محكم ااب ال اانقض لم اادة ء ااالث س اانوا

او القي ااد ام ااام مح اااكم

ادستتناو وانقضا خمس عشر سنب على ادشتغال لالمحاماة مع القيد امام محكمب النقض .

تحسااب ماادة ادشااتغال لاماال م اان ادعمااال القانونيااب النظي ارة طلق ااا لقااانون المحاماااة ضاامن الم اادة
المشترطب للتايين فى الوظاتو الخاضاب لئذا النظام.
[مادة ]37
ماع م ارعااة مااا هاو منصاوص عليااه فاى الماادة التاليااب يكاون التاياين فااى وظااتو اددا ار القانونيااب
فااى در ااب محااام ءالااث فمااا يالوهااا لطريااق الترقيااب الوظيفيااب التااى تساالقئا ملاشارة علااى اساااس مرتلااب

الكفايب مع مراعاة ادقدميب لين المرشحين عند التساوى فى الكفايب.
[مادة ]35

ي وز أن ياين أرسا فى الوظاتو الخاضاب ألحكام هذا القانون من غير الخاضااين ألحكاماه فاى

حدود رلع الوظاتو الخاليب.

وتحسب هذه النسلب على اساس الوظاتو الخاليب خالل سنب ماليب كاملب ود يدخل فى هذه النسلب
الوظ اااتو الت ااى تم ااال لالتل ااادل ل ااين ش اااغلئا ول ااين م اان يح اال محلئ اام م اان خ ااارج اددا ار القانوني ااب
الخاضاب لئذا القانون وكذلك الوظاتو المنشاة عند شغلئا ألول مرة .
[مادة ]36
تاتلر وظاتو مديرى واعضا اددا ار

القانونيب فى الم سسب الاامب او الئيتب الاامب مع

الوظاتو الفنيب لاددا ار القانونيب فى الوحدا

التالاب لئا وحدة واحدة فى التايين والترقيب.

وي وز لقرار من رتيس م لس الوز ار لاد موافقب الل نب المنصوص عليئا فى المادة  9من هذا

القانون ان تاتلر وظاتو اددا ار

القانونيب الخاضاب لئذا القانون فى ال ئا

التالاب لو ازرة

واحدة -وحدة واحدة – فى التايين والترقيب.
[مادة ]34
تشااكل لقارار ماان الااوزير المخااتص ل نااب لشااتون مااديرى واعضااا اددا ار القانونيااب الخاضاااب لئااذا
القااانون فااى نطاااق الااو ازرة ماان خمسااب اعضااا لياانئم ءالءااب علااى ادقاال ماان اقاادم مااديرى او اعضااا

اددا ار القانونيب لال ئا

التالاب للو ازرة.

وتختص هذه الل نب فضاال عان ادختصاصاا

ادخارى المنصاوص عليئاا فاى هاذا القاانون لالادا

الا اراى ف ااى الئياك اال الوظيفي ااب و ااداول توص اايو الوظ ااا و وف ااى التايين ااا
وادنتادالا

والتانقال

والترقي ااا

والا ااالوا

وادعاا ار وتقريار الكفاياب الخاصاب لماديرى واعضاا اددا ار القانونياب التاى

تضائا ادارة التفتيي الفنى المنصوص عليئا فى الماادة ( )3مان هاذا القاانون علاى ان ياتم اعتمااد
الئياكا اال الوظيفيا ااب و ا ااداول توصا اايو الوظا اااتو لادتفا اااق ما ااع وزيا اار الماليا ااب وادقتصا اااد والت ا ااارة

الخار يب.

[مادة ]38
تللع توصيا

ل ناب شاتون مادير واعضاا اددا ار القانونياب المنصاوص عليئاا فاى الماادة الساالقب

الى وكيال الاو ازرة المخاتص خاالل اسالوع مان تااريا صادورها ولاه خاالل شائر مان الاال توصايا

الل نب اليه ان لاترض عليئا كلئا او لاضئا كتالب ويايدها الى الل ناب لنظرهاا علاى ضاو اسالاب

اعتراضه عليئا وفى هذه الحالب تارض توصيا

الل نب وراى وكيال الاو ازرة المخاتص لشاانئا علاى

الل نب المنصوص عليئا فى المادة  9من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نئاتيا.
[مادة ]37

د ي ااوز نقاال او ناادب مااديرى واعضااا اددا ار القانونيااب الااى وظاااتو غياار قانونيااب اد لم اوافقتئم
الكتاليب .

على انه اذا قدر كفايب احدهم لدر ب دون المتوسط فى سنتين متواليتين از نقله الى عمل اخر

يااتال م مااع اسااتاداده فااى نطاااق الااو ازرة او خار ئااا لفتتااه ومرتلااه فيئااا فاااذا قاادم عنااه ءالءااب تقااارير
لدر ااب ضااايو اااز انئااا خدمتااه مااع حفااظ حقااه فااى المااااي او المكافاااة وذلااك كلااه لاااد موافقااب

الل نب المنصوص عليئا فى المادة ( )9من هذا القانون.
[مادة ]01

يكااون نقاال أو ناادب ش اااغلى الوظاااتو الفنيااب الخاض اااب لئااذا القااانون لقاارار يصاادر لادتفاااق ل ااين

الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونيب دحدى الم سسا

الاامب او الئيتا

الاام ااب التالا ااب ل ااو ازرة اخ اارى ولقا ارار م اان ال ااوزير المخ ااتص اذا ك ااان النق اال الن اادب دح اادى اددا ار

القانونيب لالم سسا

الاامب او الئيتا

الاامب التالاب للو ازرة.

ويشترط موافقب الل نب المنصوص عليئا فى المادة ( )9مان هاذا القاانون فاى النقال او النادب الاذى

تزيد مدته او م موع مدده خالل سنب كاملب على ستب شئور لالنسالب لماديرى اددا ار القانونياب او

اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينب التى لئا مقر عمل المنقول وذلاك كلاه ماا لام يكان النقال او
الندب لموافقب صاحب الشأن.
[مادة ]03
تنظم ادحكام الخاصب لالتحقيق ولالنظام التاديلى لمديرى اددا ار القانونيب واعضاتئا ولاا ار ا
ومواعيااد الااتظلم ممااا قااد يوقااع علاايئم ماان ا از ا

دتحااب يصاادرها وزياار الااادل لاااد موافقااب الل نااب

المنصوص عليئا فى الماادة ( )9مان هاذا القاانون وي اوز ان تتضامن هاذه الالتحاب لياناا لالمخالفاب
الفنيااب وادداريااب التااى تقااع ماان مااديرى اددا ار القانونيااب واعضاااتئا وال ا از ا

والسلطب المختصب لتوقيائا.

المق ارةة لك ال منئااا

ود ي وز ان تقاام الادعوى التاديلياب اد لناا علاى طلاب الاوزير المخاتص ود تقاام هاذه الادعوى فاى
ميع ادحوال اد لنا على تحقيق يتوده أحد أعضا التفتيي الفنى.

[مادة ]00
الاقولا

التاديليب التى ي وز توقيائا على شاغلى الوظاتو الفنيب الخاصاب لئاذا النظاام مان در اب

مدير عام ومدير ادارو فانونيب هى:
 .1ادنذار

 .3الازل

 .2اللوم

أما شاغلوا الوظاتو ادخرى في وز ان توقع الاقولا

اآلتيب :

( )1ادنذار.

( )2الخصم من المرتب لمدة د ت اوز خمسب عشر يوما فاى السانب
الواحاادة لحيااث د تزيااد ماادة الاقولااب فااى الم ارة الواحاادة علااى خمس اب

ايام.

( )3تا يل موعد الاالوة الدوريب لمدة د ت اوز ءالءب شئور .
( )4الحرمان من الاالوة الدوريب المستحقب عن سنتين على ادكءر.
( )5الحرمان من الترقيب لمدة د ت اوز سنتين.
( )6الازل من الوظيفب.
[مادة ]01
د ي وز توقيع ايب عقولب على شاغلى وظاتو مديرى عام ومدير ادارة قانونيب اد لحكم تاديلى.
وفيمااا عاادا عقااولتى ادنااذار والخصاام ماان المرتااب د ي ااوز توقيااع ايااب عقولااب اخاارى علااى شاااغلى

الوظاتو ادخرى اد لحكم تاديلى.

وم ااع ذل ااك ي ااوز ف ااى مي ااع ادحا اوال لا ارتيس م ل ااس اددارة المخ ااتص التنلي ااه كتال ااب عل ااى م ااديرى

واعضا اددا ار القانونيب كماا ي اوز لمادير اددارة القانونياب المخاتص التنلياه كتالاب علاى اعضاا

اددارة لمراعاة حسن ادا وا لاتئم.

ويللع التنليه الكتالى الى اددارة القانونيب يالم سسب الاامب او الئيتب الااماب والااادارة التفتايي الفناى

وي وز التظلم مان القارار الصاادر لالتنلياه الاى الل ناب المنصاوص عليئاا فاى الماادة ( )19مان هاذا

القانون ويكون قرار الل نب لالفصل فى التظلم نئاتيا.

الفصل الثالث
احكام عامة وانتقالية
[مادة ]07
ياماال فيمااا لاام ياارد فيااه نااص هااذا القااانون لاحكااام التش ارياا

الساااريب لشااان الااااملين لالدولااب او

لالقطاااع الاااام علااى حسااب ادح اوال وكااذلك لااالواتح والاانظم المامااول لئااا فااى ال ئااا

المنشاااة لئااا

اددا ار القانونيب.
[مادة ]05
تضااع الل نااب المنصااوص عليئااا فااى المااادة ( )9ماان هااذا القااانون والقواعااد والماااايير واد ا ار ا
الخاصب لشروط الصالحيب والكفايب دعضا اددا ار القانونيب .

ويشا ااكل الا ااوزير المخا ااتص خا ااالل خمسا ااب عشا اار يوما ااا ما اان تا اااريا وضا ااع ها ااذه القواعا ااد والماا ااايير
واد ار ا

ل نب او اكءر على النحو التالى:

( )1مستشار من احدى الئيتا
يندله وزير الادل.

القضاتيب "رتيس ا"

( )2احد شاغلى وظاتو الئيتا

القضاتيب من در ب رتيس محكمب او مستشار مساعدا او ما

ياادلئا ،يندله وزير الادل عضوين.

( )3احد شاغلى وظاتو اددارة الاليا لالو ازرة او ال ئا

وتتولى هذه الل نب دراسب حاد

التالاب لئا يندله الوزير المختص .

شاغلى الوظاتو الفنيب لاددا ار القانونيب الخاضاب لئذا القاانون

فى نطااق الاو ازرة واعاداد قاواتم واساما مان د تتاوافر فايئم الصاالحيب او الكفاياب لااد ساماع اقاوالئم
وتارض هذه القواتم على وكيال الاو ازرة المخاتص دلادا مالحظاتاه عليئاا واحالتئاا الاى هاذه الل ناب

خالل اسلوعين من تاريا الالغه لئا.

[مادة ]06

تصدر ق ار ار من رتيس م لاس الاوز ار فاى مياااد غايتاه سا

شائور مان تااريا لئاذا القاانون لناا

علااى مااا يارضااه الااوزير المخااتص ولاااد موافقااب الل نااب المنصااوص عليئااا فااى المااادة ( )9ماان هااذا
القااانون لنقاال ماان د تت اوافر فاايئم الصااالحيب او الكفايااب ماان شاااغلى الوظاااتو الفنيااب لئااذه اددا ار
الى وظاتو اخرى تتناسب مع حالتئم وتاادل فتا

وظاتفئم ولاذا

مرتلااتئم ام فاى ال ئاا

ياملون لئا او فى ايب ئب اخرى لال ئاز اددارى للدولب او لالقطاع الاام .
وفى هذه الحالب تنتقل ادعتمادا

الماليب المدر ب لئاذه الوظااتو الاى موازناب ال ئاا

اليئا لموافقب وزير الماليب وادقتصاد والت ارة الخار يب .

التاى

التاى ينقلاون

وذلك كله مع عدم ادخالل لالحق فى الطان فى هذه الق ار ار امام القضا .

وتخط اار نقال ااب المح ااامين لاس ااما م اان تش ااملئم قا ا ار ار النق اال ل اانقلئم ال ااى اادول المح ااامين غي اار
المشتغلين .
[مادة ]04
ياتلر شاغلو الوظاتو الفنيب في اإلدا ار القانونيب الخاضاب ألحكام هذا القانون والذين د تشملئم
قارار النقاال المشااار إليئااا فااي المااادة السااالقب شاااغلين للوظاااتو المحاددة فااي ال اادول الم ارفااق التااي

تاادل فناتئم الوظيفيب ولذا

مرتلاتئم.

ويحتفظ من يتقاضى منئم مرتلا يزيد على نئايب مرلوط الفتب الوظيقيب ال ديادة أو م ازياا مالياب تزياد

على ماهو مقرر لأحكام هذا ال دول لالزيادة وذلك لصفب شخصيب وعلاى أن تساتئلك مماا يحصال

عليب مستقلال من عالوا

الترقيب والاالوا

الدوريب.

[مادة ]08
تستمر اإلدارة القانونيب القاتمب عند الامل هذا القانون كما يستمر الااملون فيئا فاي ملاشارة أعماال

وظاتفئم طلقا للنظم والقواعد الماماول لئاا ويحال م قتاا فاي عضاويب الل ناب المنصاوص عليئاا فاي
المادة ( )9من هذا القانون محل أعضااتئا مان ماديري وأعضاا اإلدا ار القانونياب خمساب يختاارهم
م لس نقالاب المحاامين مان لاين أعضااتب علاى أن يكاون مان ليانئم اءناان مان ممءلاي القطااع الااام

والئيت ااا

القانون.

الاام ااب وذل ااك كل ااب حت ااى تص اادر القا ا ار ار المنص ااوص عليئا اا ف ااي الم ااادة ( )26م اان ه ااذا

[مادة ]07

تاد خالل سنب من تاريا الامل لئذا القانون الئياكل الوظيفيب و داول توصيو الوظاتو الخاصب
لاااإلدا ار القانونيااب الخاضاااب لئااذا القااانون كمااا تاتمااد هااذه الئياكاال وال ااداول ويااتم شااغل الوظاااتو

الشاااغرة ماان الوظاااتو المحااددة فااي هااذه ال ااداول طلقااا للقواعااد واإل ا ار ا

المنصوص عليئا في المادة  9من هذا القانون.
در ا

الوظاتو

در ا ا ا ا ا ااا
الااليب

الوظا ا ا ا ا اااتو

اد ر السنوى

التااي تضااائا الل نااب

نسا ا االب الترقيا ا ااب الاالوة السويب
لادختيار

نيب

نيب

ممتازة

26.3

-

-

عاليب

2433-1661

-

95

مدير عام
ال دول مادل لالقوانين .1364-53.1363-31.61-114.61-136
يستحق من مللاع نئاياب مرلاوط الفتاب الااالوة المقاررة للفتاب ادعلاى ملاشارة فاى نطااق ذا

وان لم يرق الى الفتب ادعلى يشترط اد ي اوز نئايب المستوى.

المساتوى

يمنح شاغلوا الوظاتو الملينب فى هذا ال دول لدل تفر ( )%31من لدايب مرلوط الوظيفب ويسرى

عليااه الخف ااض المق اارر ل ااالقرار لق ااانون رق اام  31لساانب  1396ف ااى ش ااان خف ااض الل اادد
ادضااافيب والتاويضااا

والروات ااب

التااى تماانح للااااملين الماادنيين والاسااكريين ويسااتحق هااذا اللاادل اعتلااا ار ماان

الشاائر التااالى دنئااا الاماال لقااانون تفااويض الساايد رتاايس ال مئوريااب لاصاادار قا ار ار لشااان ميزانيااب

الحرب.

د ي وز ال مع لين لدل التفر المقرر لمقتضى هذا القانون ولدل التمءيل او اى لدل طلياب عمال

اخر.

