
بالئحة تنظٌم العمل فً  7511لسنة  965قرار وزٌر العدل رقم 

  اإلدارات القانونٌة بالهٌئات العامة وشركات القطاع العام

 وزٌر العدل

بشأن اإلدارات  7511لسنة  71بعد اإلطالع علً القانون رقم 

القانونٌة بالمؤسسات العامة والهٌئات العامة والوحدات التابعة لها. 

لجنة شئون اإلدارات القانونٌة المنصوص علٌها فً  وبعد أخذ رأي

 . ( من القانون المشار إلٌه1المادة )

 قرر

: ٌعمل بالالئحة المرافقة لهذا القرار فً شأن تنظٌم العمل فً 7مادة

اإلدارات القانونٌة بالهٌئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات 

 . القطاع العام

لوقائع المصرٌة وٌعمل به من تارٌخ : ٌنشر هذا القرار فً ا2مادة

 . نشره

 7511مارس سنة  76صدر فً 

 الئحة تنظٌم العمل فً اإلدارات القانونٌة

  بالهٌئات العامة وشركات القطاع العام

  الباب األول

  فً تشكٌل اإلدارات القانونٌة

  الفصل األول

  أحكام عامة

ن األعضاء : تشكل اإلدارة القانونٌة فً مدٌر وعدد كاؾ م7مادة

 . الفنٌٌن وتقسٌم إلً أقسام وفروع وفقا لمقتضٌات العمل

: أعضاء اإلدارة القانونٌة تابعون فً مباشرتهم ألعمالهم 2مادة

 . لرؤسائهم بترتٌب درجاتهم ثم لمدٌر اإلدارة

: علً اإلدارة القانونٌة أن تخطر اإلدارة العامة لشئون اإلدارات 1مادة

تشكٌل اإلدارة من األعضاء الفنٌٌن وعن القانونٌة بوزارة العدل ب



بٌاناتهم الوظٌفٌة وعن أقسام اإلدارة وفروعها وعن كل تؽٌٌر ٌطرأ 

 . علً ذلك فور وقوعه

: علً اإلدارة القانونٌة متابعة صدور القوانٌن واللوائح 7مادة

والتعلٌمات المتصلة بنشاط الجهة المنشأة فٌها أو بشئون العاملٌن 

بوٌبها وإصدار كافة التفسٌرات الالزمة لها وإخطار فٌها وتصنٌفها وت

اإلدارات واألقسام المعنٌة بما تراه منها وعلٌها إمساك مجموعات 

 . األحكام والفتاوى والتفسٌرات ومتابعة ما ٌجد منها

: علً مدٌر اإلدارة القانونٌة وأعضائها الحرص علً تأمٌن 9مادة

معلومات أو وثائق صٌانة  سرٌة ما ٌتداول بٌن أٌدٌهم من بٌانات أو

 . ألسرار العمل وحرصا علً الصالح العام

 الفصل الثانً

 مدٌر اإلدارة القانونٌة

: ٌقوم مدٌر اإلدارة القانونٌة باإلشراؾ علً جمٌع أعمالها 6مادة

الفنٌة واإلدارٌة والكتابٌة كما ٌقوم باإلشراؾ علً جمٌع األعضاء 

ٌٌن وبتوزٌع العمل علٌهم، الفنٌٌن والموظفٌن اإلدارٌٌن والكتاب

وٌراعً فً توزٌع العمل علً األعضاء الفنٌٌن خبرة كل منهم 

وكفاٌته وأن ٌوفر لكل منهم إمكانٌة الحصول علً الخبرة فً جمٌع 

 . فروع العمل باإلدارة بقدر ما تسمح به حالة العمل ومقتضٌاته

رٌق : ٌكون اتصال اإلدارة القانونٌة بؽٌرها من الجهات عن ط1مادة

مدٌرها وتوقع منه جمٌع المكاتبات الصادرة منها وتعرض علٌه 

جمٌع المكاتبات الواردة إلٌها وذلك فٌما عدا ما ٌفوض فٌه ؼٌره من 

 األعضاء

: ٌتولى مدٌر اإلدارة القانونٌة بنفسه مباشرة الدعاوى 8مادة

والطعون الهامة والتحقٌق مع الموظفٌن من مستوي اإلدارة العلٌا 

ات والفتاوى والعمال الفنٌة وإعداد مشروعات العقود ذات والتحقٌق

 . األهمٌة الخاصة

: علً مدٌر اإلدارة القانونٌة أن ٌراجع بنفسه األعمال الفنٌة 5مادة



الهامة التً ٌباشرها األعضاء وأن ٌسجل رأٌه كتابة بالموافقة أو 

 بالتعدٌل أو باإللؽاء علً المسودات التً ٌقومون بإعدادها فً هذا

 . الشأن

: ٌصدر مدٌر اإلدارة القانونٌة القرارات الخاصة بتنظٌم 71مادة

السجالت والدفاتر الالزمة للعمل فً اإلدارة وفقا لمقتضٌات العمل 

وعلً ضوء التوجٌهات والكتب الدورٌة والمنشورات التً ترد إلٌه 

من إدارة التفتٌش أو من لجنة شئون اإلدارات القانونٌة بوزارة العدل 

لٌه أن ٌشرؾ بنفسه علً إعداد اإلحصاءات والبٌانات التً تطلب وع

 . من اإلدارة القانونٌة فً هذا الشأن

وأن ٌتحقق من حفظ جمٌع مسودات ما ٌحرره األعضاء من كتابات 

فً األعمال التً باشروها وما علٌها من مالحظات فً ملفات خاصة 

لفنً علً بكل عضو حتى ٌمكن الرجوع إلٌها فً مجال التفتٌش ا

 . أعمال كل منهم

: ٌعرض مدٌر اإلدارة القانونٌة علً رئٌس مجلس اإلدارة فً 77مادة

الهٌئة أو الشركة التً ٌعمل بها االقتراحات المتعلقة بعدم رفع 

الدعاوى أو تقرٌر السٌر فٌها أو الصلح أو التنازل عنها أو تقرٌر 

األحكام من  السٌر فٌها أو الصلح أو التنازل عنها أو بالطعن فً

عدمه وبترشٌح المحكمٌن وبإبالغ النٌابة العامة أو النٌابة اإلدارٌة أو 

الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب األحوال بالجرائم أو المخالفات 

التً تتكشؾ من خالل عمل اإلدارة القانونٌة، وذلك كله بمذكرات 

 . مسببة

اإلدارة فً  : ٌعرض مدٌر اإلدارة القانونٌة علً رئٌس مجلس72مادة

الهٌئة أو الشركة التً ٌعمل بها الدعاوى التً ترفع علٌها من أ؛د 

أعضاء اإلدارة القانونٌة أو منها ضد أحدهم، وذلك لتقرٌر إحالتها إلً 

 . إدارة قضاٌا الحكومة لمباشرتها

: ٌقدم مدٌر اإلدارة القانونٌة فً شهر ٌناٌر من كل سنة وكلما 71مادة

رئٌس مجلس اإلدارة فً الجهة التً ٌعمل بها رأي ذلك تقرٌرا إلً 



متضمنا مالحظاته علً سٌر العمل باإلدارة والمخالفات اإلدارٌة 

والمالٌة التً تكتشؾ من خالل مباشرة اإلدارة القانونٌة 

 . الختصاصاتها مع بٌان اإلصالحات التً ٌقترحها فً هذا الشأن

 الفصل الثالث

 عضو اإلدارة القانونٌة

و اإلدارة القانونٌة مسئول عما ٌعهد إلٌه بمباشرته من : عض77مادة

 . اختصاصات، وعلٌه مباشرة األعمال الفنٌة بنفسه

: ٌتسلم عضو اإلدارة ما ٌحال إلٌه من أعمال وٌوقع علً 79مادة

السجالت بما ٌفٌد االستالم فإذا أحٌلت إلً عضو أخر فعلٌه تحرٌر 

ات حتى تارٌخ اإلحالة مذكرة بملخص الموضوع وما قام به من إجراء

 . وترفق المذكرة بالملؾ

: علً عضو اإلدارة فور استالمه الملؾ أو أٌة ورقة أن ٌثبت 76مادة

علٌها تارٌخ تسلمه لها وأن ٌتثبت من وجود مواعٌد قد ٌترتب علً 

إؼفالها وقوع ضرر كسقوط حق أو انقضائه أو سقوط خصومه 

 . حظتهوٌؤثر علً الملؾ بالمٌعاد الذي ٌتعٌن مال

: ٌراقب عضو اإلدارة أعمال الموظفٌن الذٌن ٌعاونونه فً 71مادة

العمل للتثبت من تنفٌذ تأشٌراته فور صدورها والتحقق من حسن 

قٌامهم بواجبات وظٌفتهم وٌبلػ مدٌر اإلدارة القانونٌة كتابة بكل 

 . تقصٌر فً هذا الشأن

 

 الباب الثانً

 فً اختصاصات اإلدارات القانونٌة

 األول الفصل

 فً مباشرة الدعاوى وتنفٌذ األحكام

: ٌباشر عضو اإلدارة بنفسه الدعاوى التً ٌعهد إلٌه بها منذ 78مادة

تسلٌمه أوراقها وحتى صدور الحكم فٌها وعلٌه أ، ٌباشر ما ٌقتضٌه 

األمر من تنفٌذ الحكم أو الطعن فٌه ما لم ٌخرج ذلك عن اختصاصه 



إلً عرض األمر علً مدٌر اإلدارة  طبقا لتوزٌع العمل فعلٌه المبادرة

 . القانونٌة إلحالته علً العضو المختص

: ٌقوم العضو بإعداد صحؾ الدعاوى والطعون التً تحال 75مادة

علٌه وٌعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات وتودع المذكرة أو 

الحافظة ملؾ القضٌة بالمحكمة بعد اعتمادها من مدٌر اإلدارة 

 . ٌفوضهالقانونٌة أو من 

: ال ٌجوز لعضو اإلدارة أن ٌؽفل أو ٌتنازل عن دفع شكلً أو 21مادة

موضوعً إال لضرورة توجب ذلك وٌعد موافقة مدٌر اإلدارة القانونٌة 

 . كتابة علً مذكرة ٌعدها عضو اإلدارة

: ٌعد عضو اإلدارة مذكرة برأٌه من حٌث مالءمة الطعن فً 27مادة

الشركة التً ٌعمل بها بناء علً ما األحكام الصادرة ضد الهٌئة أو 

ٌراه من أسباب قانونٌة أو أسباب ظاهرة فً األوراق وٌقوم بعرضها 

علً مدٌر اإلدارة القانونٌة قبل انقضاء مٌعاد الطعن بوقت مناسب 

مع بٌان أخر مٌعاد للطعن حتى ٌقوم مدٌر اإلدارة القانونٌة بإجراء 

 . 77الالزم فٌها طبقا للمادة

د عضو اإلدارة مذكرات بتنفٌذ األحكام المشمولة بالنفاذ : ٌع22مادة

الصادرة لصالح الهٌئة أو الشركة التً ٌعمل بها وٌتابع تنفٌذها وٌعد 

أوامر تنفٌذ األحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضدها وٌوقع علً أ/ر 

التنفٌذ إلً جانب توقٌع مدٌر اإلدارة القانونٌة وعلٌه أن ٌراعً فً 

ضاح مفردات المبالػ الواجب صرفها مع توجٌه نظر جهة تحرٌرها إٌ

الصرؾ إلً وجوب التثبت من عدم وجود مانع من الصرؾ كتنازل 

أو حجز أو مقاصة أو ؼٌر ذلك، وإلً أن ٌتم الصرؾ بعد سحب 

الصورة التنفٌذٌة من الحكم أو التأشٌر علٌها بما ٌفٌد السداد أو 

 . الحه بالتخلصالتنفٌذ وإلً أخذ إقرار من المحكوم لص

: ٌتم حفظ ملؾ الدعوى أو التنفٌذ بناء علً مذكرة من عضو 22مادة

اإلدارة تعتمد من مدٌر اإلدارة القانونٌة بعد االستٌثاق من تمام اتخاذ 

 . اإلجراءات الواجبة فٌها



 الفصل الثانً

  فً فحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقٌقات

الشكاوي والتظلمات وإجراء : ٌقوم عضو اإلدارة بفحص 27مادة

 . التحقٌقات التً تحال إلً اإلدارة القانونٌة من الجهات المختصة

: لعضو اإلدارة أن ٌطلب معلومات الجهات المختصة فً شأن 29مادة

الواقعة محل الشكوى أو التظلم أو التحقٌق وعلً هذه الجهة 

 . موافقاته بما طلبه

لزم سماع أقواله من : لعضو اإلدارة أن ٌستدعً من 26ٌمادة

 . العاملٌن فً الجهة التً ٌعمل بها أو أٌة جهة أخرى

وإذا كان المطلوب سماع أقواله من مستوي اإلدارة العلٌا تولى 

 . العضو ذلك تحت إشراؾ مدٌر اإلدارة القانونٌة

: ٌجرى التحقٌق فً مقر اإلدارة القانونٌة وٌجوز أ، ٌنتقل 21مادة

 . ة أخرى ٌقتضً التحقٌق االنتقال إلٌهاالعضو المحقق إلً أٌة جه

: ٌثبت فً محضر التحقٌق تارٌخ الٌوم وساعته ومكانه واسم 28مادة

المحقق وكاتب التحقٌق إن وجد وٌذٌل بعد االنتهاء منه بما ٌفٌد قفله 

وساعة ذلك مع بٌان تارٌخ جلسة التحقٌق التالٌة واإلجراء الذي 

 . سٌتخذ فٌها

ارة وكاتب التحقٌق إن وجد فً نهاٌة كل : ٌوقع عضو اإلد25مادة

صفحة وٌجب أن ٌشتمل المحضر علً إمضاء أو ختم أو بصمة كل 

من تسمع أقواله فً التحقٌق عقب االنتهاء منها وفً كل صفحة 

وردت فٌها أقواله فإذا امتنع ٌثبت ذلك فً المحضر مع بٌان ما قد 

 . ٌبٌن من أسباب

شؾ من مخالفات ولو لم ٌتصل : ٌتناول التحقٌق كل ما ٌتك11مادة

بالواقعة األصلٌة وعلً عضو اإلدارة أن ٌستكشؾ بتحقٌقه تحدٌد 

المسئولٌة والمسئولٌن وأن ٌتقصى كل ما أمكن األسباب التً أدت 

 . إلً وقوع المخالفات واقتراح الوسائل المجدٌة لتالفٌها مستقبال



أو التظلم  : ٌعد عضو اإلدارة بعد االنتهاء من فحص الشكاوي17مادة

أو التحقٌق مذكرة تتضمن ملخصا للوقائع وما أسفر عنه الفحص أو 

التحقٌق والرأي الذي انتهى إلٌه وتعرض هذه المذكرة علً مدٌر 

 . اإلدارة القانونٌة

 الفصل الثالث

  فً إعداد مشروعات العقود واالختصاصات األخرى

حل إلٌها من : تعد اإلدارة القانونٌة مشروعات العقود التً ت12مادة

رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه فً ذلك وتستوفً البٌانات 

 . الموضوعٌة الالزمة إلعدادها من الجهات المختصة

: العقود التً ٌستلزم القانون تسجٌلها أو شهرها تستوفً 11مادة

 . إجراءاتها بمعرفة اإلدارة القانونٌة

لداخلٌة ولوائح : تعد اإلدارة القانونٌة مشروعات اللوائح ا17مادة

الجزاءات والقرارات واألوامر التنظٌمٌة والفردٌة التً ٌطلبها رئٌس 

مجلس اإلدارة ولإلدارة القانونٌة أن تقترح ما تراه من تعدٌالت علً 

 . هذه اللوائح فً ضوء ما ٌسفر عنه التطبٌق

: ٌقوم عضو اإلدارة بإبداء الرأي فٌما ٌطلب علٌه من مسائل 19مادة

لٌه أن ٌقٌم رأٌه كلما اقتضى األمر علً ما ٌسانده من قانونٌة وع

 .المراجع الفقهٌة أو الفتاوى أو أحكام المحاكم

 

  7511لسنة  7189قرار وزٌر العدل 

  بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهٌاكل الوظٌفٌة

  وجداول توصٌؾ الوظائؾ الخاصة باإلدارات القانونٌة

 : وزٌر المعدل

بشأن اإلدارات  7511لسنة  71القانون رقمبعد اإلطالع علً 

 . القانونٌة بالمؤسسات العامة والهٌئات العامة والوحدات التابعة لها

وعلً القواعد واإلجراءات التً وضعتها اللجنة المنصوص علٌها فً 



من هذا القانون بجلستها المنعقدة فً ٌوم األربعاء الموافق  1المادة 

 . 7511ٌولٌه  71

 قــرر

: ٌعمل بالقواعد واإلجراءات المرافقة لهذا القرار فً شأن 7مادة

إعداد واعتماد الهٌاكل الوظٌفٌة وجداول توصٌؾ الوظائؾ الخاصة 

 . 7511لسنة  71باإلدارات القانونٌة الخاضعة للقانون رقم 

: ٌنشر هذا القرار فً الوقائع المصرٌة وٌعمل به من تارٌخ 2مادة

 . نشره

 

 د واعتماد الهٌاكل الوظٌفٌةقواعد وإجراءات إعدا

  وجداول توصٌؾ الوظائؾ الخاصة باإلدارات القانونٌة

 7511لسنة  71الخاضعة للقانون رقم 

  الباب األول

  الهٌكل التنظٌمً لإلدارة القانونٌة

، ولوائحه 7511لسنة  71: مع مراعاة أحكام القانونً رقم 7مادة

شئون اإلدارات القانونٌة التنفٌذٌة وقرارات وتوصٌات اللجنة العلٌا ل

تتبع القواعد التالٌة فً إعداد الهٌاكل الوظٌفٌة وجداول توصٌؾ 

لسنة  71الوظائؾ الخاصة باإلدارات القانونٌة الخاضعة للقانون رقم 

7511 . 

: تلحق اإلدارة القانونٌة بالهٌئة أو الشركة برئٌس مجلس 2مادة

ٌكون بالهٌئة أو اإلدارة وتكون تابعة له مباشرة، وال ٌجوز أن 

 . الشركة أكثر من إدارة قانونٌة واحدة

: ٌكون الهٌكل التنظٌمً لإلدارة القانونٌة فً كل هٌئة أو شركة 1مادة

من شركات القطاع العام شامال لجمٌع وظائؾ أعضاء اإلدارة 

القانونٌة الذٌن ٌعملون فً المركز الرئٌسً والوحدات واألقسام 

ون الهٌكل من عدد كاؾ من الوظائؾ والفروع التابعة لها، وٌتك



لمباشرة جمٌع االختصاصات القانونٌة المنصوص علٌها فً القانون 

 . 7511لسنة  71رقم 

: تمارس اإلدارة القانونٌة األنشطة التالٌة طبقا لالختصاصات 7مادة

 . 7511لسنة  71المنصوص علٌها بالمادة األولى من القانون رقم 

 . أ( مباشرة القضاٌا

 . حص الشكاويب( ف

 . ج( فحص التظلمات

 . د( إجراء التحقٌقات

 . هـ( إعداد مشروعات العقود

 . و( إصدار الفتاوى

ز( إعداد مشروعات اللوائح الداخلٌة ولوائح الجزاءات والمعاونة فً 

 . مراقبة تطبٌقا

 . ح( األعمال القانونٌة األخرى التً ٌعهد بها إلٌها من مجلس اإلدارة

التقسٌمات التنظٌمٌة التً تزاول األنشطة المبٌنة فً : تكون 9مادة

المادة السابقة صورة صادقة لواقع االختصاصات الفعلٌة التً 

تزاولها الهٌئة العامة أو الشركة ومتالئمة مع طبٌعة العمل وظروفه 

فً مجال الشئون القانونٌة، علً أساس حاجة العمل الفعلً وحجم 

 . العمل، فً كل اختصاص قانونً

 الباب الثانً

  تقٌٌم وظائؾ الهٌكل التنظٌمً

: ٌكون تحدٌد مستوي قمة الهٌكل التنظٌمً لإلدارة القانونٌة، 6مادة

كذلك عدد أعضاء اإلدارة القانونٌة فً كل وظٌفة من وظائفها الفنٌة 

بحسب طبٌعة العمل القانونً وتنوعه وحجمه وأهمٌته ومستوى 

 . لعاملٌن بهاالهٌئة أو الشركة ورأس مالها وعدد ا

: ٌحدد مستوي قمة الهٌكل التنظٌمً لإلدارة القانونٌة بوظٌفة 1مادة

( أو مدٌر عام إدارة قانونٌة 7711/7811"مدٌر عام إدارة قانونٌة" )



(، علً أن 816/7771( أو مدٌر إدارة قانونٌة )7211/7811)

ٌراعً فً التحدٌد التماثل مع مستوى قمة الهٌكل التنظٌمً لإلدارات 

 . الرئٌسٌة األخرى بالهٌئة أو الشركة

: ٌكون تقٌٌم وتحدٌد وظائؾ الهٌكل التنظٌمً علً أساس 8مادة

التسلسل فً الوظائؾ، وٌجوز أن تتعدد جمٌع وظائؾ الهٌكل 

 . التنظٌمً

: ٌستهدى فً تحدٌد مستوي تقٌٌم وظٌفة رئٌس التقسٌم 5مادة

وي تقٌٌم الوظائؾ التنظٌمً لإلدارات القانونٌة وبالتالً تحدٌد مست

 . المباشرة لها وتحت إشرافها بما ٌلً

  7711/7811أ( مدٌر عام إدارة قانونٌة )

 7211/7811مدٌر عام إدارة قانونٌة 

وتشمل هذه الفئة الوظائؾ التً ترأس إدارة قانونٌة بهٌئة عامة أو 

شركة من شركات لقطاع العام ذات حجم عمل قانونً كبٌر أو ٌتمٌز 

بالتعامل المباشر مع الجمهور أو بالتعامل مع جهات بالتنوع أو 

 . أجنبٌة

 816/7771ب( مدٌر إدارة قانونٌة )

وتشمل هذه الفئة الوظائؾ التً ترأس إدارات قانونٌة أو تقسٌمات 

قانونٌة بهٌئة عامة أو شركة من شركات القطاع العام ذات حجم عمل 

امل المباشر مع قانونً متوسط وال ٌؽلب علً نشاطها القانونً التع

 . الجمهور أو مع جهات أجنبٌة

 الباب الثالث

  وصؾ وظائؾ الهٌكل الوظٌفً

: تحدد قواعد إعداد الهٌاكل الوظٌفٌة ببطاقات التوصٌؾ 71مادة

بصٌؽة موحدة بالنسبة لواجبات رئٌس اإلدارة وال تختلؾ باختالؾ 

ارات وظٌفته أو درجته المالٌة، وكذلك بالنسبة لواجبات أعضاء اإلد

القانونٌة فإنه ٌتعٌن توحٌدها، فٌما عدا الحضور أمام المحاكم الذي 

 . ٌشترط فٌه درجة قٌد معٌنة بجدول المحامٌن طبقا للقانون



: تتضمن بطاقات توصٌؾ وظائؾ الهٌكل التنظٌمً وصفا 77مادة

تحلٌلٌا ٌبرز واجباتها ومسئولٌاتها واالشتراطات الواجب توافرها 

لسنة  71ء االشتراطات الواردة بالقانون رقم فٌمن ٌشؽلها فً ضو

7511 . 

: ٌلتزم بمسمٌات الوظائؾ الواردة بالقانون، وال ٌجوز إطالق 72مادة

 . مسمٌات محلٌة أخرى علً هذه الوظائؾ بالجهات الخاضعة للقانون

: ٌجوز إعداد بطاقات توصٌؾ لوظائؾ كل فئة بحسب تنوع 71مادة

 . األعمال

ات توصٌؾ الوظٌفة هً الوثٌقة الرسمٌة التً : تعتبر بطاق77مادة

 . تحدد واجبات ومسئولٌات كل وظٌفة

: ٌسترشد عند إعداد بطاقات توصٌؾ الوظائؾ بما هو وارد 79مادة

( مع مراعاة إثبات البٌانات الخاصة 1بالنموذج المرفق )ملحق رقم

بالمستوي والفئة الوظٌفٌة ورقم التوصٌؾ وشروط شؽل الوظٌفة فً 

 . بطاقة طبقا للقانونكل 

 الباب الرابع

 إجراءات إعداد الهٌاكل وجداول التوصٌؾ واعتمادها

: تقوم اإلدارة القانونٌة باالتفاق مع وحدة التنظٌم واإلدارة 76مادة

بالهٌئة العامة أو الشركة أو الوحدة التً تكلفها السلطة المختصة 

س دراسة بإعداد الهٌكل الوظٌفً إلدارتها القانونٌة علً أسا

موضوعٌة لتحدٌد مستوي قمة الهٌكل وعدد األعضاء من شاؼلً كل 

لسنة  71وظٌفة من وظائفها الفنٌة المنصوص علٌها بالقانون رقم 

 8إلً  6وذلك علً ضوء المعاٌٌر المبٌنة فً المواد من  7511

علٌهم من هذا القار، وبشرط أال تقل وظٌفة قمة الهٌكل وعدد 

ما هو قائم حالٌا، مع االلتزام بأن ٌتسع األعضاء أو وظائفهم ع

الهٌكل الوظٌفً لٌشمل وظائؾ من طبق علٌهم قرار لجنة شئون 

بشأن 7517إبرٌل سنة  21اإلدارات القانونٌة، الصادر بتارٌخ 



المشتؽلٌن بأعمال قانونٌة خارج اإلدارات القانونٌة وعلً أ، ٌكون 

 .نقلهم إلً اإلدارة القانونٌة بفئاتهم الوظٌفٌة

وٌعرض الهٌكل المقترح علً لجنة شئون مدٌري وأعضاء اإلدارات 

القانونٌة بالوزارة لدراستها وإبداء الرأي فٌها تطبٌقا ألحكام المادتٌن 

 . من القانون 71،78

: تراعً لجنة شئون مدٌري وأعضاء اإلدارات القانونٌة 71مادة

الهٌكل من القانون فً تقٌٌم وظائؾ  71المنصوص علٌها فً المادة 

التنظٌمً باإلدارات القانونٌة للهٌئات العامة وشركات القطاع العام 

التابعة للوزارة إجراء التنسٌق الالزم بٌنهما، سواء بالنسبة لتقٌٌم 

قمة الهٌكل بكل إدارة أو عدد أعضائها ووظائفهم بالتناسب مع 

اإلدارات القانونٌة األخرى، وتبلػ توصٌاتها إلً وكٌل الوزارة 

تص، إلبداء الرأي فٌها وعلٌه إرسال جداول وظائؾ اإلدارات المخ

القانونٌة بالهٌئات العامة إلً الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة 

 . لدراسته وإبداء مالحظاته علٌه

وفً حالة وجود خالؾ فً الرأي ٌعرض األمر علً اللجنة العلٌا 

 . نونمن القا 78لشئون اإلدارات القانونٌة طبقا لنص المادة 

: تتولى اللجنة العلٌا لشئون اإلدارات القانونٌة المنصوص 78مادة

من القانون، دراسة التوصٌات الواردة إلٌها طبقا  1علٌها فً المادة 

للمادة السابقة بواسطة لجنة أو لجان تشكلها لهذا الؽرض، وتعرض 

علٌها نتائج الدراسة إلصدار قراراتها فً شأنها وٌبلػ وزٌر العدل 

 . القرارات إلً الوزٌر المختص هذه

: ٌتم اعتماد الهٌاكل الوظٌفٌة وجداول توصٌؾ الوظائؾ، 75مادة

من القانون وٌجب االنتهاء  71وفقا لما هو منصوص علٌه فً المادة 

من إعداد هذه الهٌاكل خالل ثالثة أشهر من تارٌخ العمل بهذه 

 .القواعد


