بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة شروط خدمة المدتذارين القانهنيين
بهزارة العدل لدنة 8002

عطبلً بالسمظات الطخؾلة لو بطؾجب أحكام الطادة  48منؽ قنانؾن ظظغنيؼ و ازرة ال نجل لسنظة  1983مقنخوةة منع الطنادة )3(5

مؽ قانؾن الخجمة الطجنية القؾمية لسظة  ، 2007أصجر وزةخ ال جل البلحئةة اآلظي نصيا :

الفصل األول
أحكام تمكيدية
اسم الالئحة وبدء العمل بها
1ن

ظسطى ىحه البلحئةة " الحئةة شخوط خجمة الطستشارةؽ القانؾنييؽ بؾ ازرة ال جل لسننظة  " 2008وة طل بيا مؽ ظارةخ التؾقيع

عمييا .

وقع عمييا فى 2008/ 1/12

إلغاء
2ن

ظمغى الحئةة ظظقبلت الطستشارةؽ القانؾنييؽ بؾ ازرة ال جل لسظة . 2004

تفدير
3ن

في ىحه البلحئةة :
(أ)

ظكؾن لم بارات والكمطات الؾاردة فيينا ذات التفسيخ الططظؾح ليا فى قاننؾن ظظغيؼ و ازرة ال جل لسظة ،1983

(ب)

مالؼ يقتض السياق م ظى آخخ :

" القانؾن "

يقصج بو قانؾن ظظغيؼ و ازرة ال جل لسظة ،1983

" الؾزةخ "

يقصج بو وزةخ ال جل ،

" الؾعيفة "

يقصج بيا مجطؾعة الؾاجبات والطسئؾليات والسمظات التى ظسظج لمطستشار القانؾنى حسبطا

" الؾكيل "

يقصج بو وكيل و ازرة ال جل ،

" الؾ ازرة "

يقصج بيا و ازرة ال جل ،

يظص عميو القانؾن بغخض انجاز األعطال الطظؾطة بو ظةقيقاً ألىجاف الؾ ازرة ،

" الجرجة "

يقصج بيا إحجى الطستؾةات الؾعيفية التى ظصظف وظخظب عمييا وعاحئف الؾ ازرة ،

" ال احئمة "

يقصج بيا :
( أ)

زوج الطستش ننارة القانؾني ننة وزوج ننة الطستش ننار الق ننانؾنى أو زوجاظ ننو بط ننا ال يدة ننج ع ننؽ
أربنع،

()1

(ب)

(ج )

أبظ نناة الطستش ننار الق ننانؾنى واخؾان ننو وأخؾاظ ننو ال ننحيؽ ى ننؼ ف ننى كفالتن نو عم ننى أن ظك ننؾن

أعطننارىؼ دون المامظننة عشننخ أو السادشننة وال ش نخةؽ إذا كننانؾا يتمقننؾن ظ ميط ناً نغامي ناً

مفخغاً لو ،

أبظنناة الطستشننار القننانؾنى واخؾانننو واخؾاظننو الننحيؽ ىننؼ فننى كفالتننو مطننؽ يكؾنننؾن غيننخ
قادرةؽ عمى كسب عيشيؼ بسبب اإلعاقة الجسطانية أو ال قمية ،

(د )

بظاظو وأخؾاظو غيخ الطتدوجات أو الطظمقات أو األرامل الآلظى ي تطجن عميو اعتطناداً

(ىن)

والجاه المحان ي تطجان عميو اعتطاداً كمياً فى م يشتيطا .

كمياً فى م يشتيؽ ،

الفصل الثاني
اإلرالن واإلختيار والتعيين
حق التنافس

4ن

يةق لجطيع السؾدانييؽ التظافذ لشنغل وعيفنة مستشنار قنانؾني ي منؽ عظينا دون أى ظطييند إال لمكفناةة والطوىنل والخبنخة وفقناً
لشخوط شغل الؾعيفة .

اإلعالن عن الهعائف
5ن

ينتؼ اإلعنبلن عنؽ الؾعناحئف الشنناغخة غينخ ظمنػ التني يطكنؽ مموىننا عنؽ طخةنق التخقني لطنجة ال ظقننل عنؽ اشنبؾعيؽ منؽ خننبلل
وشاحئل اإلعبلم الططكظة متى كان ذلػ ضخورةاً .

إعادة التعيين

6ن

( )1

مع مخاعاة األحكام الطت مقة بالت ييؽ الطظصؾص عمييا في القانؾن يجؾز إعادة

ظ ي ننيؽ الطستش ننار الق ننانؾني ب ننظفذ

درجتو السابقة .
( )2

ال يتؼ إعادة ظ ييؽ الطستشار القانؾني إذا إنتيت خجمتو :
(أ)
(ب)

باالشتقالة ،

بالتقاعج ألشباب صةية وفق أحكام الطادة  34مؽ القانؾن إال ب ج صجور شيادة منؽ القطسنيؾن الظبنى

ظمبت اشت ادة لياقتو الصةية لطباشخة ال طل .

التعاقد الذخري
7ن

يجؾز لخحئيذ الجطيؾرةة بتؾصية مؽ الؾزةخ في حاالت اشتمظاحئية ظ ييؽ شؾداني كطستشار قانؾني منؽ ذو التهىينل ال مطني
والخبنخات الخفي ننة أو الظننادرة ب قننج خنناص ألداة ميطننة أو عطننل لفتنخة أو لفتنخات زمظيننة مةننجدة وةةننجد ال قننج مننا يطننظ لننو مننؽ
أجخ وبجالت ومخصصات .

()2

تنفيذ ق اررات التعيين وإعادة التعيين

8ن

يظفح الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة ق اخرات الت ييؽ واعادة الت ييؽ في جطيع الجرجات .

الفصل الثالث
فترة االختاار
عدم جهاز الترقية أو اإلعارة أو االنتداب

9ن

ال يجؾز خبلل فتخة االختبار ظخقية الطستشار القانؾني أو إعارظو أو انتجابو أو مظةو أ إجازة بجون راظب .

التثبيت في الخدمة
10ن

11ن

يمبت الطستشار القانؾني في الخجمة الطستجيطة ب ج اجتيازه فتخة االختبار بظجاح عمى أشاس ظقخةخ األداة .

بداية الخدمة المدتديمة

عظج ظمبيت الطستشار القانؾني ي تبخ في الخجمة الطستجيطة مؽ ظارةخ ظ ييظو ظةت االختبار .

بظاقة المدتذار القانهني
12ن

()1
()2

ظصجر لمطستشار القانؾني عظج ظ ييظو أو إعادة ظ ييظو بظاقة مستشار قانؾني .
ظ تبخ بظاقة الطستشار القانؾني وثيقة رشطية ألغخاض إثبات الشخصية وةمدم
بقبؾليا جطيع الؾحجات الةكؾمية والطخافق وغيخىا.

الفصل الرااع
الترقيات
13ن

()1

يةجد الؾزةخ مجال التظافذ لمتخقي إلى وعاحئف كبار الطستشارةؽ والطستشارةؽ األواحئل وةةجد الؾكيل مجال
التخقي لبقية الؾعاحئنف قبل أن ظباشخ لجان التخقيات أعطاليا .

( )2

ظكؾن التخقية لؾعيفة رحئيذ قظاع ومستشار عام باالختيار .

سلظة الترديق بترقية المدتذارين القانهنيين

14ن

( )1
( )2
( )3

ن
ناة
ظكننؾ التخقيننة لجرجننة رحئننيذ قظنناع ومستشننار عننام وكبيننخ مستشننارةؽ بطؾجننب ق نخار يصننجره رحئننيذ الجطيؾرةننة بظن ً
عمى ظؾصية الؾزةخ.
ظكؾن التخقية لجرجة مستشار أول بقخار مؽ الؾزةخ .
ظكؾن التخقية لبقية الجرجات بقخار مؽ الؾكيل.

()3

أسس الترقي

15ن

مع مخاعاة أحكام الطادة  25مؽ القانؾن  ،ظكؾن أشذ االختيار وظقؾةؼ الطتظافسيؽ لمتخقينة لمنجرجات منؽ الطستشنار الطسناعج
وحتى كبيخ الطستشارةؽ عمى أشاس الججارة وفقاً لبلعتبارات اآلظية :
( أ)

 % 00لؤلداة الؾعيفي مؽ واقع ظقارةخ األداة حسب مجال التخقي بةج أدنى ظقخةخةؽ ،

(ب)

 %80لمط ننوىبلت ال مطي ننة مظي ننا  51درج ننة لمطوى ننل األشاش نني و 1درج ننات لمط ننوىبلت اإلض ننافية  1 ،درجنننات

(ج)

 % 50لؤلش ننبقية  ،مظي ننا  3درج ننات لؤلقجمي ننة ف نني الخجم ننة و 0درج ننات لؤلقجمي ننة ف نني الجرج ننة وظ ظي ننان ألق ننجم

(د)

ظخص ننص  50درج ننات إض ننافية لمص ننبلحية لمجرج ننة األعم ننى بالظس ننبة لمطتظافس ننيؽ لمتخق نني لؾع نناحئف الطستش ننارةؽ

لمجكتؾراه  3 ،لمطاجستيخ  8 ،لمجبمؾم ،

الطتظافسيؽ بةسب الةال عمى أن ظتظاقص درجات الحيؽ يمؾنيؼ حسب أقجميتيؼ ،

ال اميؽ وكبار الطستشارةؽ وظطظ بؾاشظة المجظة الطختصة بطخاج ة ظقارةخ األداة مع مخاعاة اآلظي :

(أوالً)

(ثانياً)
(ثالماً)

مبلحئطة الطوىبلت والخبخة لمتخصص ،

القجرة والصفات القيادية عمى اظخاذ الق اخرات الطؾضؾعية السميطة ،
القجرة عمى قيادة الطخؤشيؽ وظجرةبيؼ .

المنافدة للترقي
16ن

( )1

ال يجؾز ألى مستشار قانؾنى أن يظافذ لمتخقية إال إذا :

(أ)

(ب)
( )2

أمضى الةج األدنى لمطجة الدمظية الطظصؾص عمييا فى القانؾن ،

كان ظقخةخ أداحئو عؽ السظة األخيخة جيج فطا فؾق .

يسننتةق الطستشننار القننانؾني الطؾقننؾف أو الخاضننع لطجمننذ مةاشننبة أو لجظننة ظةقيننق أن يظننافذ لمتخقنني ف ن ذا ظننؼ
إختياره ظتخك الؾعيفة التي شيخقى عمييا شاغخة عمى أنو ال يجؾز إعبلن التخقية إال ب ج صجور قخار بتبخحئتو .

تذكيل لجان الترقية باإلختيار
17ن

يشكل الؾزةخ لجظة أو لجان مؽ ثبلثة مستشارةؽ بجرجة رحئيذ قظاع لتقجيؼ ظؾصية بحلػ في حالة التخقية لطستشار عام .

تذكيل لجان الترقية بالمنافدة
18ن

()1
( )2

يشكل الؾزةخ لجظة أو لجان مؽ ثبلثة مستشارةؽ بجرجة مستشار عام لتقجيؼ ظؾصية بحلػ فى حالة التخقية إلى
كبيخ مستشارةؽ ومستشار أول .

يشكل الؾكيل لجظة أو لجان مؽ ثبلثة مستشارةؽ عمى أال ظقل درجاظيؼ عنؽ
درجة الطتظافسيؽ لتقجيؼ ظؾصية بحلػ فى حالة التخقية لبقية الجرجات .

()4

ترتيب المتنافدين
19ن

ظخظب لجان التخقيات أشبقية الطتظافسيؽ حسب مجطؾع الجرجات التى يةصل عمييا كنل واحنج منظيؼ فن ن ظسناووا ينتؼ التخظينب
حسب درجات األداة فان ظساووا فةسب ظخظيب األشبقية فى الجرجة السابقة .

سلظة تنفيذ الترقيات

20ن

يقؾم الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة بتظفيح التخقيات .

تغلمات التخظى
21ن

يجؾز لمطستشار القانؾنى الحى يتضخر مؽ قخار التخقنى أن يتقنجم بنتغمؼ لمسنمظة التنى ظصنجق عمنى التخقينات بةسنب الةنال
وذلػ خبلل  30يؾماً مؽ ظارةخ نشخ القخار عمى أن ظقؾم السمظة بالخد خبلل  15يؾماً مؽ ظارةخ اشتبلم التغمؼ ف ذا لؼ يتؼ
الخد خبلل ظمػ الفتخة ي تبخ رفضاً لمتغمؼ .

تاريخ نفاذ الترقيات

22ن

( )1
( )2

ظسخى التخقية مؽ ظارةخ صجور القخار أو مؽ التارةخ الحى يةجد فى القخار.

فى حالة ظخقية الطستشار القانؾنى الطبت ث أو الطظتجب أو الط ار أو مؽ ىؾ فى إجازة بنجون أجنخ ظ تبنخ التخقينة

مجدةة مؽ ظارةخ مباشخظو لم طل .

معلهمات خاصة بالترقيات

23ن

ظ ج إدارة الشئؾن الطالية واإلدارةة قبل مباشخة لجان التخقيات ل طميا الط مؾمات اآلظية :
(أ )

قاحئطة ب جد وعظاوةؽ ودرجات وأرقام الؾعاحئف الشاغخة ،

(ب)

قاحئطة بهشطاة الطستشارةؽ القنانؾنييؽ النحيؽ اشنتؾفؾا شنخوط الطظافسنة لمتخقنى فنى كنل درجنة عمنى أن ظشنطل القاحئطنة

الطوىبلت ال مطية وظارةخ الت ييؽ أو إعنادة الت ينيؽ وظنارةخ النجخؾل فنى الجرجنة الةالينة وأى م مؾمنات أخنخى ذات

عبلقننة وأن ظكننؾن القنؾاحئؼ مؾق ناً عمييننا مننؽ الطستشننار ال ننام لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة أو مننؽ يفؾضننو وأن ظؾض ن
القاحئطة أيضاً الط ارةؽ والطظتجبيؽ والحيؽ ىؼ فى إجازات بجون راظب وظؾارةخ إنتياة اإلعارة والظنجب واإلجنازة بنجون

أجخ ،
(ج)

الطمفات السخةة عمى أن ظتضطؽ ظقارةخ األداة عؽ السظتيؽ أو المبلث شظؾات األخيخة حسبطا يكؾن مجال التخقى

باإلضافة الى الطمفات ال ادية .

الفصل الخامس

()5

التنقالت
سلظة إجراء التنقالت

( )1

24ن

()2

ظكننؾن ظننظقبلت رؤشنناة القظاعننات  ،الطستشننارةؽ ال نناميؽ  ،كبننار الطستشننارةؽ والطستشننارةؽ األواحئننل بطؾجننب ق نخار
()1

يصجره الؾزةخ .

ظكؾن ظظقبلت بقية الجرجات بطؾجب قخار يصجره الؾكيل .

لجان التنقالت
( )1

25ن

( )2

()8

يشكل الؾزةخ بقخار مظنو لجظنة أو عنجداً منؽ المجنان لتنظقبلت الطستشنارةؽ ال ناميؽ ،كبنار الطستشنارةؽ والطستشنارةؽ
األواحئل بخحئاشة الؾكيل وظخفع ظؾصياظيا خبلل الطجة الطةجدة فى قخار التشكيل .

يشكل الؾكيل لجظة أو عجداً مؽ المجان لتظقبلت الطستشارةؽ مؽ درجة مستشنار ثنان فطنا دون بخحئاشنة الطستشنار
ال ننام لمشننئؾن اإلدارةننة والطاليننة وعننجد مننؽ الطستشننارةؽ القننانؾنييؽ وظخفننع ظؾصننياظيا فننى الطننجة الطةننجدة فننى ق نخار
التشكيل .

( )3

عمى الخغؼ مؽ أحكام البظجيؽ ( )1و( )2يجؾز لمؾزةخ أو الؾكيل  ،حسبطا يكؾن الةال  ،نقل أياً مؽ الطستشارةؽ
()3
القانؾنييؽ متى ما رأى ذلػ مظاشباً .

تنفيذ ق اررات النقل
يجب ظظفيح ق اخرات الظقل فى التارةخ الحى يةجده قخار الظقل .

26ن

إعادة النغر فى ق اررات التنقالت
27ن

( )1

يجؾز لمطستشار القانؾنى الطظقؾل ان يتقنجم بظمنب مسنبب إلعنادة الظغنخ فنى قنخار الظقنل لمنؾزةخ أو الؾكينل بةسنب
الةال خبلل الطجة الطةجدة لتظفيح القخار.

( )2

يصجر القخار فى طمب إعادة الظغخ الطشار إليو فى البظج ( )1خبلل مجة

ال ظجاوز أشنبؾع منؽ ظنارةخ ظقنجيؼ

الظمب ف ذا لؼ يتؼ الخد خبلل ىحه الطجة ي تبخ قخار الظقل نياحئياً .

ضهابط التنقالت
28ن

( )1

ظتؼ ظظقبلت الطستشارةؽ القانؾنييؽ وفقاً لمضؾابط التالية :
يطننج الطستشننار ال ننام لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة لجننان التننظقبلت بكشننف يةتننؾى عمننى أشننطاة الطستشننارةؽ
(أ )
القانؾنييؽ ومؾاقع عطميؼ الةالية ودرجاظيؼ الؾعيفية ،

()1
()2
()3

الحئةة شخوط خجمة الطستشارةؽ القانؾنييؽ بؾ ازرة ال جل (ظ جيل) لسظة . 2010
البلحئةة نفسيا .
الحئةة شخوط خجمة الطستشارةؽ القانؾنييؽ بؾ ازرة ال جل (ظ جيل) لسظة . 2015

()6

(ب)

ظ ننج اإلدارة ال امننة لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة شننظؾةاً اشننتطارة لخغبننات الطستشننار القننانؾنى ومكننان عطمننو

وظننارةخ بجايننة ال طننل واألمنناكؽ التننى عطننل فييننا والؾاليننات أو اإلدارات التننى يخغننب ال طننل فييننا وأشننباب

ذلػ مع ظؾصية رحئيسو الطباشخ ،
( )2

عظج إجخاة التظقبلت يتؼ بقجرة اإلمكان مخاعاة اآلظي :
(أ )

التؾزةع ال ادل لمطستشارةؽ القانؾنييؽ في أجيدة الجولة ،

(ب)

التخصص ومصمةة ال طل وعخوف الطستشار القانؾنى ودرجتو الؾعيفية ،

(ج )

عجم نقل الطستشار الطساعج الحى لؼ يجتد فتخة التجخبة ما لؼ ظقتض الطصمةة ال امة ذلػ ،

(د )

يجؾز أن يغل الطستشار القانؾنى مؽ درجة مستشار مساعج الى درجة مستشنار ثالنث فنى مؾق نو لطنجة

(ىن)

ال ظقل عؽ شظتيؽ ،

يجؾز أن يغل الطستشار مؽ درجة مستشار ثانى الى درجة مستشار أول فى مؾق و لطجة ال ظقنل عنؽ

ثبلث شظؾات ،

( )3

(و )

يجؾز أن يغل كبيخ الطستشارةؽ فى مؾق و لطجة ال ظقل عؽ أربع شظؾات ،

(ز )

يجؾز أن يغل الطستشار ال ام فى مؾق و لطجة ال ظقل عؽ خطذ شظؾات .

فى حالة صجور قخار نقل مؽ الؾزةخ أو الؾكيل ألى مؽ الطستشارةؽ القانؾنييؽ عمى الطكتنب التظفينحى منج اإلدارة

ال امة لمشئؾن الطالية واإلدارةة بصؾرة مؽ ذلػ القخار .

الفصل الدادس
الندب واإلرارة
الندب
29ن

يجؾز نجب الطستشار القانؾنى بطؾافقتو أل مؽ أجيدة الجولة أو لمقظاع الخاص وذلػ بالشخوط اآلظية  ،أن :
(أ )

ظكؾن مجة الظجب شظة قابمنة لمتججينج بةينث ال ظدةنج الطنجة اإلجطالينة عنؽ خطنذ شنظؾات طنؾال منجة الخجمنة وةجنؾز

ظجدحئة ظمػ الطجة ،

(ب)

يكؾن الطظتجبؾن خاض يؽ إدارةاً وفظياً لمؾزةخ أو الؾكيل  ،بةسب الةال .

سلظة مد فترة االنتداب
30ن

( )1

عمى الخغؼ مؽ أحكام الطادة  29يجؾز لمؾزةخ أو الؾكيل بةسب الةال مج فتخة نجب الطستشار القانؾني أل منجة
يخاىا مظاشبة وفقاً لطقتضيات الطصمةة ال امن ن ن نة .

( )2

إذا أكطل الطظت جب الفتنخة الطقنخرة لمظقنل يخينخ بنيؽ الظقنل الظيناحئى أو ال نؾدة لمنؾ ازرة شنخةظة مؾافقنة الجينة الطظقنؾل

( )3

ظغل وعيفة الطستشار القانؾني الطظتجب شناغخة طنؾال فتنخة اإلنتنجاب إال أننو يجنؾز مموىنا  ،عظنج الضنخورة  ،عمنى

إلييا .

أن ظخمى عظج عؾدظو أو يستؾعب فى وعيفة أخخى فى نفذ درجة وعيفتو .

()7

اإلعارة
31ن

( )1
( )2

يجننؾز أن ي ننار الطستشننار القننانؾنى لمقيننام بهعطننال قضنناحئية أو قانؾنيننة ألى مننؽ الةكؾمننات األجظبيننة والطظغطننات
بظاة عمى ظؾصية الؾزةخ .
الجولية و اإلقميطية وذلػ بقخار رحئيذ الجطيؾرةة ً
ظكننؾن فت نخة اإلعننارة لطننجة ال ظدةننج عمننى ثننبلث شننظؾات وةج نؾز ظطجيننجىا بظنناة عمننى ظؾصننية الننؾزةخ ومؾافقننة رحئننيذ
الجطيؾرةة .

32ن

( )1

( )2

إنهاء الندب أو اإلعارة

يجؾز لمجية الطظتجب إلييا الطستشار القانؾنى إنياة الظجب إذا إقتضت مصمةة ال طل ذلػ  ،بشنخط إخظنار كنل

مؽ الطظتجب والؾ ازرة قبل ظنارةخ إنتيناة الظنجب بشنيخ عمنى األقنل  ،إال إذا كنان ىظناك منؽ األشنباب منا يةنتؼ إنيناة
الظجب فؾ اًر .

يجننؾز لمننؾ ازرة إنينناة نننجب أو إعننارة الطستشننار القننانؾنى إذا اقتضننت مصننمةة ال طننل ذلننػ بشننخط إخظننار كننل مننؽ
الطستشار القانؾني والجية الطظتجب أو الط ار إلييا وذلػ قبل شيخ عمى األقل مؽ ظارةخ إنيناة الظنجب أو اإلعنارة

إال إذا كان ىظاك ما يةتؼ إنياة الظجب أو اإلعارة فؾ اًر .

حقهق المدتذار القانهنى أثناء الندب واإلعارة
33ن

( )1
( )2

ظتةطننل الجيننة الطظتننجب أو الط ننار إلييننا الطستشننار القننانؾنى اشننتةقاقاظو الطاليننة كاممننة إضننافة لئلمتيننازات الخاصننة
بالجية الطظتجب أو الط ار إلييا.

يجؾز أن ظتةطل الؾ ازرة وبطؾافقنة السنمظة الطصنجقة بالظنجب أو اإلعنارة كنل أو ب نض ارظنب الطستشنار الطظتنجب أو
الط ار وبجالظو وامتيازاظو إذا إقتضت الطصمةة ال امة ذلػ .

سلظة الترديق على الندب أو اإلعارة أو تجديده

34ن ()1
( )2

يتؼ التصجيق عمى اإلعارة وظججيجىا بقخار مؽ رحئيذ الجطيؾرةة بظاةاً عمى ظؾصية الؾزةخ .

يتؼ التصجيق عمى االنتجاب وظججيجه بقخار مؽ الؾزةخ أو الؾكيل  ،بةسب الةال .

الفصل الدااع
اإلجازات
اإلجازات الدنهية
35ن

( )1

( )2

يستةق الطستشار القانؾنى عؽ كل شظة خجمة إجازة شظؾةة بالخاظب الكمي حسب ججول اإلجازات الطخفق ،
ظخاعى مصمةة ال طل عظج مظ اإلجازات السظؾةة .

مهعد استحقاق االجازة الدنهية

()8

36ن

يستةق الطستشار القانؾني إجازظنو السنظؾةة فني نياينة كنل شنظة خجمنة عمنى اننو يجنؾز لمنؾزةخ أو الؾكينل أو الطستشنار ال نام
لمشئؾن الطالية واإلدارةة حسبطا يكؾن الةال التصجيق بتمػ اإلجازة مقجماً أو في أ وقت ب ج نياية فتخة اإلختبار ف ذا ظخك
الخجمة قبل نياية الطجة التي يستةق عظيا اإلجازة يمدم بجفع ما ي ادل فخق اإلجازة الداحئجة عؽ اشتةقاقو .

الحد األقرى لإلجازة

37ن

ال يجننؾز ظهجيننل اإلجننازة السننظؾةة لمطستشننارالقانؾنى أكمننخ مننؽ عننام إال لغننخوف ظقتضننييا مصننمةة ال طننل وفننى حالننة ظهجيميننا
يستةق الطستشار القانؾني في ال ام التالي ض ف إجازظو السظؾةة وةجؾز ظجدحئتيا .

خظة اإلجازات

38ن

ظ ننج ك ننل إدارة متخصص ننة ب ننالؾ ازرة خظ ننة ش ننظؾةة ب ج ننازات الطستش ننارةؽ الق ننانؾنييؽ بي ننا عم ننى وج ننو يطك ننظيؼ م ننؽ االش ننتطتاع

ب جننازاظيؼ دون اإلخننبلل بسننيخ ال طننل وظشننتطل الخظننة عمننى اشننؼ الطستشننار القننانؾني وظننارةخ بجايننة اإلجننازة ومننجظيا وظننارةخ
نيايتيا واشؼ مننؽ

يقننؾم بؾاجباظننو ومسننئؾلياظو فنني غيابننو إلننى غيننخ ذلننػ مننؽ الط مؾمننات وةجننؾز لمننؾزةخ أو الؾكيننل أو الطستشننار ال ننام لمشننئؾن
الطالية واإلدارةة حسبطا يكؾن الةال مخاج ة خظة اإلجازات حسبطا ظقتضيو عخوف ال طل .

قظع اإلجازة

39ن

ال يجننؾز لمننؾزةخ أو الؾكيننل أو الطستشننار ال ننام لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة حسننبطا يكننؾن الةننال  ،ب ننج التصننجيق لمطستشننار
القانؾني باإلجازة السظؾةة  ،ظقصيخىا أو ظهجيميا أو قظ ينا أو إلغاةىنا إال لغنخوف اضنظ اخرةة ظقتضنييا حاجنة ال طنل وفنى

ىحه الةالة يكؾن الطستشار القانؾني مستةقاً لبقية اإلجازة بطا في ذلػ مجة السفخ إن وججت .

أقل مدة زمنية بين طلب اإلجازة وبدايتها

40ن

يجب عمى الطستشار القانؾني أن يتقجم بظمب اإلجازة السظؾةة حسب خظة اإلجازات قبل عشخة أيام عمى األقل مؽ التارةخ
الطقتننخح لبننجايتيا إال فنني عننخوف اضننظ اخرةة يؾافننق عمييننا الننؾزةخ أو الؾكيننل أو الطستشننار ال ننام لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة

بةسب الةال .
41ن

مدة الدفر

يستةق الطستشار القانؾني عظج التصجيق لو باإلجازة السظؾةة مجة شفخ ذىاباً و إياباً بيؽ مقخ عطمو وأ مؾقع داخل النببلد
م نخة واحننجة فنني ال ننام ظةننجد حس نب ب ننج الطؾقننع والنندمؽ الننح ظسننتغخقو وشننيمة السننفخ عمننى أال ظدةننج فنني جطيننع األح نؾال عننؽ
خطسة أيام ف ذا ظهخخ بسبب عنخوف اضنظ اخرةة أثظناة رحمتنو فيجنؾز لمسنمظة الط ظينة أن ظطظةنو ذات األينام التني ظنهخخ فيينا
كطجة شفخ بشخط أن يبخز شيادة م تطجة ظمبت ذلػ التهخيخ .

سلظة الترديق باإلجازات

42ن

ظكؾن شمظة التصجيق باإلجازات عمى الؾجو اآلظي :
(أ )

(ب)
(ج )

الؾزةخ باإلجازة السظؾةة لمؾكيل ،

الؾكيل باإلجازة السظؾةة لخؤشاة القظاعات والطستشارةؽ ال اميؽ ،

الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة باإلجازات السظؾةة لبقية الطستشارةؽ القانؾنييؽ .

احتداب العظالت كجزء من اإلجازة الدنهية
()9

43ن
44ن

إذا ظخممت اإلجازة السظؾةة عظبلت رشطية أو أ نؾع مؽ أنؾاع اإلجازات األخخى ظكؾن جدةاً مظيا .

اإلجازات العارضة

( )1

يجننؾز لمؾكيننل أو الطستشننار ال ننام لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة حسننبطا يكننؾن الةننال أن يطننظ أي ناً مننؽ الطستشننارةؽ

القننانؾنييؽ إجننازة عارضننة ألشننباب اضننظ اخرةة ال ظدةننج فنني جطمتيننا عننؽ شننب ة أيننام فنني السننظة بغننض الظغننخ عننؽ

اشتةقاقو مؽ اإلجازات السظؾةة .
( )2

45ن

ال يجؾز ظجطيع اإلجازة ال ارضة وةسقط حق الطستشار القانؾني في الةصنؾل عميينا بطضني ال نام النح اشنتةق

فيو اإلجازة .

يكننؾن لمطستشننار القننانؾني الةننق فنني اإلجننازة بال اخظننب الكمنني فنني أيننام ال ظننبلت األشننبؾعية وال ظننبلت الخشننطية التنني يقخرىننا
مجمذ الؾزراة .

46ن

أيام العظالت

إجازة الحج

يطننظ الطستشننار القننانؾني الننح يخغننب فنني الةننن بظمننب مظننو إجننازة بال اخظننب الكمنني مننجظيا شننيخ منخة واحننجة أثظنناة فتنخة خجمتننو
وةجؾز إضافة إجازظو السظؾةة الطستةقة أو جدة مظيا إلجازة الةن .

إجازة العمرة

47ن

يطظ الطستشنار القنانؾني النح يخغنب فني أداة ال طنخة بظمنب مظنو إجنازة بال اخظنب الكمني منجظيا خطسنة عشنخ يؾمناً منخة واحنجة
أثظاة فتخة خجمتو وةجؾز إضافة إجازظو السظؾةة الطستةقة أو أ جدة مظيا إلجازة ال طخة .

إجازة الهضهع

48ن

ناة عمنى
ظستةق الطستشارة القانؾنية إجازة وضنؾع لطنجة ثطانينة أشنابيع بال اخظنب الكمني عمنى أننو يجنؾز ظجدحئنة ظمنػ اإلجنازة بظ ً
طمبيا .

49ن

يجؾز أن ظطظ الطستشارة القانؾنينة التني ظخغنب فني ظطجينج فتنخة إجنازة الؾضنؾع الطظصنؾص عميينا فني الطنادة  48ألكمنخ منؽ

إجازة األمهمة

ظمػ الفتخة بغخض ال ظاية بظفميا الخضيع إجازة أمؾمة عمى الظةؾ اآلظي :
( أ)

(ب )

50ن

إجازة بهجخ أشاشي لطجة عام ،

إجازة بجون أجخ لطجة عاميؽ وةجؾز ظجدحئتيا ألكمخ مؽ مخة بطا ال يجاوز خطسة أعؾام طؾال فتخة خجمتيا .

العدة
إجازة ُ

ظطظ الطستشارة القانؾنية التي ظؾفى عظيا زوجيا إجازة ُعجة بالخاظب الكمي ظبجأ مؽ ظارةخ الؾفاة عمى أن :
ظكؾن مجظيا أرب ة أشيخ وعشخة أيام إذا لؼ ظكؽ الطستشارة القانؾنية حبمى ،
( أ)
(ت)

ظستطخ إجازة ال جة بةيث ظظتيي بؾضع الةطل إذا كانت الطستشنارة حبمنى
وفنني ىننحه الةالننة ظطننظ إجننازة وضننؾع مننجظيا ثطانيننة أشننابيع ظبننجأ مننؽ ظننارةخ

الؾضؾع .

()10

اإلجازة المرضية
51ن

يطظ الطستشار القانؾنى مجة اإلجازة التي يستمدميا الطنخض بظناة عمنى ظقخةنخ طبني م تطنج منؽ الجينات الظبينة الطختصنة ،
عمى أن ظةسب مجة اإلجازة الطخضية وفقاً لمطادة . 52

استحقاق اإلجازة المرضية

52ن

( )1

( )2

يستةق الطستشار القانؾنى إجازة مخضية عمى الؾجو اآلظى :
( أ)

شتة أشيخ بهجخ إجطالي ،

(ب)

شتة أشيخ بظصف األجخ اإلجطالي .

يجب أن يكؾن الطخةض ظةت رعاية الجيات الظبية الط تطجة في الطظظقة التي ي الن فييا وأن ظقجم ظمنػ الجينات
لمؾ ازرة ظقخة اًخ عؽ صةتو في أول كل شيخ.

( )3

إذا زادت مجة الطخض عؽ شنظة كاممنة مسنتطخة أو مجطنؾع شنظة مخضنية خنبلل عناميؽ ي نخض الطستشنار القنانؾنى

( )4

إ ذا لؼ يكطل الطستشار القانؾنى شظة كاممة في الخجمة يستةق إجازة مخضية ظقجر حسب نسبة الطجة التي قضاىا

عمى القطسيؾن الظبي ليقخر مجى صبلحيتو لم طل وال يجفع لمطستشار القانؾنى عؽ الطجة الداحئجة أ أجخ .

في الخجمة .
( )5
( )6

ظقجم الجيات الظبية الطشار إلييا في البظج ( )2ظقخة اًخ طبياً شخةاً عؽ الطخةض إلى الؾزةخ أو الؾكيل أو الطستشار
ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة حسبطا يكؾن الةال .

ال يستةق الطستشار القانؾنى إجازة مخضية إال ب ج اشتظفاذه الشتةقاقاظو مؽ اإلجازة السنظؾةة ومتجط نات إجا ازظنو

السظؾةة السابقة إن وججت .

الفترات المرضية أثناء اإلجازات

53ن

( )1

ال يجنؾز لمطستشننار القنانؾنى الننح يطنظ إجننازة بغنخض ال ننبلج أو النح يصنناب بطنخض أثظنناة اإلجنازة السننظؾةة أن
بظاة عمى ظؾصية مؽ الجيات الظبية الط تطجة .
يتغيب عؽ ال طل إلي ما ب ج الفتخة الطصجق بيا إال ً

( )2

إذا وجننجت الجيننات الظبيننة الط تطننجة أن الطستشننار القننانؾنى غيننخ الحئننق لي ننؾد لم طننل ب ننج إنتينناة إجازظننو الطصننجق
بيا ظقجر ظمػ الجيات عجد األيام التي ظبجأ مؽ ظارةخ الكشف الظبي والتي ظخاىا مظاشبة لي ؾد الطستشنار القنانؾني
ب جىا لم طل .

( )3

في حالة طمب الؾكيل أو الطستشنار ال نام لمشنئؾن الطالينة واإلدارةنة حسنبطا يكنؾن الةنال إجنخاة كشنف طبني عمنى

الطستشننار القننانؾنى ظننجلي الجيننات الظبيننة الط تطننجة بخأييننا عننؽ لياقتننو الظبيننة واحتطننال عؾدظننو لم طننل فنني ظننارةخ

مةجد.

اإلجازات المرضية بالخارج

()11

54ن

( )1

يجننب عم ننى الطستش ننار القننانؾنى ال ننح يط ننظ إج ننازة مخضننية لم ننبلج بالخ ننارج أن يتصننل شخص ننياً أو كتاب ننة بالب م ننة
الجبمؾماشية أو الطستشار الظبي لةكؾمة السؾدان في القظخ الح يكؾن مؾجؾداً بو لمةصؾل عمى ظقخةنخ طبني عنؽ
حالتو .

() 2

فنني حالننة عننجم وجننؾد ب مننة دبمؾماشننية أو مستشننار طبنني لةكؾمننة السننؾدان فنني القظننخ الننح ي ننالن فيننو الطستشننار

القانؾنى ظ تطج الؾ ازرة التقخةخ الظبي الح يقجمو الظبيب الح اشخف عمى عبلجو شخةظة أن يكؾن مؾثقناً منؽ و ازرة
الخارجية لحلػ القظخ .

إجراءات التقرير الظبي بالخارج

55ن

ال يجؾز لمطستشار القانؾنى الح يقضي إجازظنو الطخضنية بالخنارج أن يتجناوز منجة اإلجنازة الطصنجق بينا وةجنب عمينو أن

يبمغ الؾ ازرة فنؾ ار إال إذا كنان مخضنو يق نجه عنؽ الةخكنة والسنفخ بشنيادة الظبينب الط نالن عمنى أن ظكنؾن ىنحه الشنيادة مؾثقنة
مؽ الجية الط تطجة رشطياً .

56ن

ظجون الط مؾمات الطت مقة بتشخيص الطخض وال بلج ومجة اإلجازة الطخضية وظؾارةخيا عمى االشتطارة الطخضية التني ظ نجىا
الؾ ازرة مع مخاعاة الضؾابط الصادرة مؽ القطسيؾن الظبي عمى الؾجو اآلظي :

ظصجر االشتطارة الطخضية مؽ الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة ،

( أ)

ظسننجل اإلدارة ال امننة لمشننئؾن الطاليننة واإلدارةننة اإلجننازة الطخضننية فنني شننجل الخجمننة بجقننة  ،وظةف ن االشننتطارة

(ب)

57ن

االستمارة المرضية

الطخضية في ممف الخجمة .

إجازة مرافقة مريض

يسننط لمطستشننار القننانؾنى الننح يضننظخ لطخافقننة م نخةض لم ننبلج داخننل القظننخ أو خارجننو بننالتطتع بخصننيجه مننؽ اإلجننازات
السظؾةة فيطا ال يدةج عؽ التس يؽ يؾما  ،ف ذا زادت الطجة البلزمة لمطخافقة عؽ ذلنػ يطنظ اشنتةقاق الطستشنار القنانؾني منؽ
اإلجازة السظؾةة عؽ ال ام الح يميو مقجماً وذلػ وفقاً لمشخوط اآلظية :
( أ) أن يكؾن الطخةض مؽ أفخاد عاحئمتو ،
(ب)

58ن

( )1

أن ظقتضي حالة الطخةض وجؾد مخافق حسبطا ظقخره الجيات الظبية الطختصة .

إجازة اإلصابة

يسننتةق الطستشننار القننانؾنى الننح يصنناب بةننادث أو مننخض ننناظن عننؽ ظهديننة واجباظننو دون إىطننال يطظ ننو مننؽ أداة

( )2

عطمو بصنفة موقتنة إجنازة إصنابة عطنل بنجالً منؽ اإلجنازة الطخضنية ال ظتجناوز اثظني عشنخة شني اًخ بناألجخ اإلجطنالي
بظاة عمى ظقخةخ مؽ القطسيؾن الظبي .
وذلػ ً
إذا لؼ ينتؼ شنفاة الطستشنار القنانؾني فني الطنجة الطظصنؾص عميينا فني البظنج ( )1يجنؾز مظةنو منجة إضنافية بناألجخ

()3

إذا لؼ ي ج الطستشار القانؾني لم طل في نياية المطانية عشخ شي اًخ وفقا ألحكام البظجيؽ ( )1و ( )2يظمب الؾزةخ

اإلجطالي ال ظجاوز شتة أشيخ بطؾجب ظقخةخ مؽ القطسيؾن الظبي .

أو الؾكيل أو الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة حسبطا يكؾن الةال مؽ الجيات الظبينة الط تطنجة أن ظقنخر

()12

إمننا فقننجان المياقننة الصننةية وفنني ىننحه الةالننة يننتؼ انينناة خجمتننو ليننحا السننبب  ،أو ظؾقننع شننفاحئو وعؾدظننو فنني فت نخة ال
ظجاوز شتة أشيخ لطباشخة عطمو ظةسب باألجخ اإلجطالي .
( )4

فنني حالننة اشننتظفاد الطستشننار القننانؾني جطيننع اإلجننازات الطخضننية الطننحكؾرة فيجننؾز لننو أن يسننتفيج  ،بظمننب مظننو مننؽ
متجط ات إجازاظو السظؾةة بةج أقصى ظس يؽ يؾماً وفي حالة عجم عؾدظو لم طل ب ج ذلػ ظظتيي خجمتو .

اإلجازة الدراسية

59ن

60ن

يجننؾز لمننؾزةخ أو الؾكيننل أو الطستشننار ال ننام لمشننئؾن الطاليننة واإلدايننة حسننبطا يكننؾن الةننال مننظ الطستشننار القننانؾني إجننازة
دراشية بجون راظب وفقاً لمشخوط والضؾابط التالية :

( أ)

أال ظخل الجراشة ببخنامن ال طل والتجرةب بالؾحجة الط ظية ،

(ب)

أال يقل آخخ ظقجيخ أداة لمطستشار القانؾني عؽ جيج ،

(ج)

أال ظقل الطجة التي قضاىا الطستشار القانؾني في الخجمة الف مية بالؾ ازرة عؽ خطذ شظؾات .

إجازة مرافقة الزوج

يستةق الطستشار القانؾنى ب ج إجتيازه فتنخة االختبنار الطظصنؾص عميينا فنى القنانؾن إجنازة بنجون أجنخ لطخافقنة الندوج الطؾفنج
خارج القظخ فى ب مة أو إجازة دراشية أو الط ار لمخارج أو الحى يباشخ عطبلً خاصاً شخةظة أال ظجاوز إجنازة الطخافقنة منجة
عطل الدوج عمى أال ظجاوز مجة خطذ شظؾات كةج أقصى .

اإلجازة بدون أجر

61ن

( )1
( )2
( )3
( )4

يجؾز مظ الطستشار القانؾنى بظمب مظو وألشباب مقظ ة ومقبؾلة إجنازة بنجون أجنخ لطنجة أو منجد ال ظجناوز خطنذ
شظؾات عمى أال يت ارض ذلػ مع مقتضيات ال طل وال يوثخ عمى األداة .
ال يجؾز الجطع بيؽ اإلجازة بجون أجخ واجازة مخافقة الدوج .

يغل الطستشار القانؾنى شاغبلً لؾعيفتو طؾال فتخة اإلجازة بجون أجخ .
ظكؾن شمظة التصنجيق عمى اإلجازة بجون أجخ بقخار مؽ الؾكيل بالظسننبة

لخؤش نناة القظاع ننات والطستش ننارةؽ ال نناميؽ وبقن نخار م ننؽ الطستش ننار ال ننام لمش ننئؾن الطالي ننة واإلدارة ننة بالظس ننبة لبقي ننة

الطستشارةؽ .
62ن

يجؾز لمؾزةخ أو الؾكيل حسبطا يكؾن الةال مظ الطستشار القانؾني ألشباب قؾةنة ومقبؾلنة إجنازة اشنتمظاحئية بنجون أجنخ عمنى
أال ظدةج عؽ ثبلثيؽ يؾماً في السظة .

63ن

اإلجازة االستثنائية

( )1
( )2

اإلجازة النهائية

يسننتةق الطستشننار الق ننانؾنى فننى نيايننة الخجم ننة إجننازة نياحئيننة لط ننجة شننيخةؽ بننهجخ إجط ننالى عم ننى أال ظةسننب م ننؽ

متجط ات إجازظو السظؾةة والتى ال ظدةج بةج أقصى عؽ ظس يؽ يؾماً.

إذا اقتضننت مصننمةة ال طننل أن يسننتطخ الطستشننار القننانؾني فننى ال طننل خننبلل إجازظننو الظياحئيننة فيجننؾز لمننؾ ازرة أن

ظظمب مظو كتاب ًة اشتط اخره في الخجمة عمى أن ظجفع لو قيطة إجازظو الظياحئية نقجاً باإلضافة لخاظبو الكامل .
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( )3

ال يسنتةق الطستشنار القنانؾنى إجنازة نياحئينة فنى حالنة الفصنل بطؾجنب قنخار مجمنذ مةاشنبة أو السنجؽ أو اشننقاط
الجظسية السؾدانية أو ل جم ظظفيح قخار الظقل أو الغياب بجون عحر شخعى .

بداية اإلجازة النهائية

64ن

ظبجأ اإلجازة الظياحئية عمى الؾجو اآلظى :
(أ )

فى حالة إنياة الخجمة ألشباب صةي ة ظبجأ اإلجازة الظياحئية فى اليؾم التالي لتارةخ قخار الجينات الظبينة الط تطنجة
أو التارةخ الحى ظؼ فيو التسميؼ والتسمؼ إذا طمب مظو ذلػ فى مجة ال ظت جى شي اًخ واحجاً .

)ب)

فى حالة التقاعج اإلختيارى ظبجأ اإلجازة الظياحئية مؽ التارةخ الطةجد بالظمب بةيث ظظتيى بظياية الخجمة ،

(ج)

فننى حالننة التقاعننج ببمننؾل السننؽ القانؾنيننة ظبننجأ اإلجننازة الظياحئيننة مننؽ ظننارةخ بةيننث ظظتيننى بظيايننة الخجمننة ولتطكننيؽ
الطستشار القانؾنى منؽ التطتنع ب جازظنو قبنل إنتيناة الخجمنة يجنب إخظناره فنى فتنخة زمظينة ال ظقنل عنؽ ثبلثنة أشنيخ
مؽ التارةخ الحى يةجده حسب طمب اإلجازة .

إستبدال اإلجازة الدنهية

65ن

يجؾز مظ الطستشارون القانؾنيؾن بجالً مالياً عؽ اإلجازة السظؾةة بطا ي ادل الخاظب الشيخ عنؽ كنل شنيخ منؽ منجة اإلجنازة

وذلػ وفقاً لمشخوط اآلظية :
أن ظكؾن اإلجازة مضطظة فى خظة اإلجازات السظؾةة ،
( أ)
(ب)

(ج )

66ن

أن ظكؾن اإلجازة قج قظ ت لطصمةة ال طل أو ظؼ حفغيا ،

أال يدةج ما يستةقو الطستشار القانؾنى الط ظى مؽ بجل مالي عؽ الةج األقصى لئلجازة الح ظةجده البلحئةة .

الحرهل على شهادة اإلجازة

يجب عمى الطستشار القانؾنى ان يةصل قبل مغادرظو لطقخ عطمو عمى شيادة اإلجازة وفقاً لبلشتطارة الطخصصة لحلػ .

سجل اإلجازات
67ن

ظةتف الؾ ازرة بسجل مكتطل بجطيع أنؾاع اإلجازات التى يتطتع بيا الطستشار القانؾنى .

الفصل الثامن
العالوات والادالت والحوافز
العالوة الدنهية
 68ن ()1

يطظ الطستشنار القنانؾني  ،ب نج انقضناة شنظة عمنى ظ ييظنو فني الخجمنة وفني كنل عنام الحنق يقضنيو فني الخجمنة ،
ظمقاحئيا عبلوة دورةة إذا كان أداؤه مخضياً .

( )2

يستةق الطستشار القانؾني عظج ظ ييظنو إذا كنان حناحئ اًد عمنى درجنة جام ينة بطخظبنة الشنخف أو منا ي ادلينا ل بلوظنيؽ

( )3

يط ننظ الطستش ننار الق ننانؾني ف نني حالن نة اإلع ننارة أو الظ ننجب أو اإلج ننازة ب ننجون أج ننخ ع ننبلوة ش ننظؾةة اش ننطية ف نني ظ ننارةخ

إضافيتيؽ فؾق األجخ اإلبتجاحئي الطخصص لمجرجة الجام ية اإلبتجاحئية .

اشتةقاقو لم بلوة .

( )4

يجب أن يؾقع إخظار ال بلوة السظؾةة الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة.
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( )5

يجننب أن ظخظننخ الننؾ ازرة الطستشننار القننانؾني كتابننة بكننل عننبلوة شننظؾةة ظطننظ لننو أو يةننخم مظيننا مننع إبننجاة أشننباب
الةخمان .

 69ن ()1
( )2

عالوة المؤهل فهق الجامعى

يطظ الطستشارون القانؾنيؾن الحيؽ يةصمؾن عمى درجات فؾق الجام ية شؾاة كان ذلػ قبل الخجمة أو أثظاحئيا
عبلوة موىل عمطى شيخةة خارج نظاق الييكل الخاظبى وذلػ بالفئات الطةجدة وفقاً لبلحئةة شخوط خجمة القضاة .
إذا حصل الطستشار القانؾني عمى موىل عمطي أعمى ظخفع عبلوة الطوىل إلى الفئة الط ادلة لو .

بدل لبس

 70ن

يستةق الطستشار القانؾني بجل لبذ مخة في ال ام بالفئات الطةجدة وفقاً لشخوط خجمة القضاة .

 71ن

يستةق الطستشار القانؾني الطتدوج عبلوة اجتطاعية شيخةة بالفئات الطقخرة وفقاً لشخوط خجمة القضاة .

72ن

يستةق الطستشار القانؾني شيخة ًا بجل وجبو وذلػ بالفئات الطقخرة وفقاً لشخوط خجمة القضاة .

73ن

يستةق الطستشار القانؾني الح يود أعطاالً ظتظمب وجؾده بالطظاطق الظاحئية التي يةجدىا الؾزةخ عبلوة بجل مشقة بالفئات

74ن

العالوة االجتماعية
بدل وجبة

بدل مذقة

الطةجدة وفقاً لشخوط خجمة القضاة .

بدل مأمهرية

يستةق الطستشار القنانؾني النح يكمنف بتصنخةا مينام خنارج مقنخ عطمنو بنجل مهمؾرةنة بالفئنات الطقنخرة وفقناً لشنخوط خجمنة
القضاة .

بدل ضيافة

 75ن

يسننتةق رؤشنناة اإلدارات الطتخصصننة ورؤشنناة اإلدارات القانؾنيننة بالؾاليننات شننيخةا بننجل ضننيافة وذلننػ بالفئننات الطقننخرة وفقناً
لشخوط خجمة القضاة .

 76ن

يستةق الطستشار القانؾني مظةة بطا ي ادل راظب شيخ كامل في عيج الفظخ وراظب شيخةؽ كامميؽ في عيج األضةية .

 77ن

يستةق الطستشار القانؾني الحى يكمف بالقيام بهعباة الجرجة األعمى مخصصات ظمػ الجرجة األعمى وفقاً لطا يقنخره النؾزةخ

منحة العيدين
بدل إنابة

بظاة عمى ظؾصية الؾكيل .
ً
 78ن

بدل مراجع

يستةق الطستشار القانؾني شظؾةاً بجل مخاجع بالفئات الطةجدة حسب شخوط خجمة القضاة .

البديل النقدي
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 79ن

يستةق الطستشار القانؾني شظؾةا بجيبلً نقجياً بطا ي ادل أجخ شتة أشيخ إجطالي .

 80ن

يكؾن اشتةقاق ظحاكخ السفخ بالظاحئخة خارج السؾدان عمى الؾجو اآلظي :

امتيازات الدفر خارج الدهدان في اإلجازة الدنهية

( أ)
(ب)
 81ن

الؾكيل ورحئيذ القظاع ظحاكخ شفخ بالظاحئخة عمى الجرجة األولى شظؾةاً وفقاً لطخصصات ناحئب رحئيذ القضاة ،

الطستشار ال ام وكبيخ الطستشارةؽ مخة كل شظتيؽ وذلػ وفقاً لشخوط خجمة القضاة .

الحهافز

يجؾز لمؾزةخ أو الؾكيل بةسب الةال مظ الطستشار القانؾني الحى يقنؾم بنهداة أعطنال مطتنازة أو إنجنازات عناىخة أو بةنؾث
أو مقتخحننات إيجابيننة ظسنناعج عمننى دفننع ال طننل وظةسننيظو أو الننحى يقننؾم بهعطننال ظقتضننى األخننح بننالكميخ مننؽ جيننجه وشنناعات

راحتو  ،حاف اًد مبلحئطاً وفق ظقجيخىطا لتمػ األعطال .

مدة التقادم

 82ن

ظتقادم بانقضاة ثبلث شظؾات مؽ ظارةخ االشتةقاق جطيع الطظالبات الخاصة بال بلوات والبجالت وظخفض جطيع الطظالبنات
التي ظقجم ب ج انقضاة ظمػ الطجة .

الفصل التادع
إمتياز الترحيل
الترحيل عند النقل
 83ن

يستةق الطستشار القانؾني عظج الظقل التصجيق بتخحيمو وأفخاد عاحئمتو عمى نفقة الةكؾمة بؾشاحئل الظقل الطتاحة .

 84ن

يستةق الطستشار القانؾني عظج نياية خجمتو بجيبلً نقجياً ي ادل أجخ شتة أشيخ إجطالي لتخحيمو ىؾ وأفخاد عاحئمتو .

 85ن

يستةق الطستشار القانؾني عظنج الظقنل أو الطهمؾرةنة أو إنتيناة الخجمنة قيطنة ظخحينل أمت تنو وفقناً لطنا يةنجده الؾكينل منؽ وقنت

الترحيل عند انتهاء الخدمة

نقل األمتعة عند النقل أو المأمهرية أو انتهاء الخدمة

آلخخ أخحاً فى اإلعتبار فئات وشيمة الظقل والسفخ ودرجة الطستشار .

الفصل العاذر

إنتكاء وإنكاء الخدمة
التقاعد االختياري

 86ن

ظظتيي خجمة الطستشار القانؾني الح يظمب التقاعج االختينار وفقناً ألحكنام الطنادة  38منؽ القنانؾن فني الينؾم التنالي لظياينة
فتخة اإلنحار التي يؾافق عمييا الؾزةخ أو الؾكيل بةسب الةال .

االستقالة

 87ن

( )1

يجؾز ألى مؽ الطستشارةؽ القانؾنييؽ التقجم باشتقالة مكتؾبة إلنياة خجمتو وال
ظظتيى ظمػ الخجمة إال بصجور قخار مكتؾب بقبؾل اشتقالتو مؽ رحئيذ الجطيؾرةة أو الؾزةخ بةسب الةال .
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( )2

عمى الخغؼ مؽ أحكام البظج( )1ظ تبخ االشتقالة قج قبمت حكطاً ب ج مضى ظسن يؽ يؾمناً منؽ ظنارةخ ظقنجيطيا وظظتينى
الخجمة فى ذلػ التارةخ .

 88ن

إستقالة المهقهف عن العمل

يجؾز لمؾزةخ أو الؾكيل بةسب الةال قبؾل إشنتقالة الطستشنار القنانؾنى الطؾقنؾف عنؽ ال طنل أو النحى أظخنحت فني مؾاجيتنو
إجخاةات ظةقيق أو مةاشبة أو إجخاةات جظاحئية .

الرجهع عن االستقالة

 89ن اليجؾز لمطستشار القانؾنى الخجؾع عؽ االشتقالة ب ج ظقجيطيا إال ب ج مؾافقة الؾزةخ أو الؾكيل بةسب الةال شخةظة ان ظتؼ ىحه
الطؾافقة قبل البت فى أمخ قبؾل االشتقالة .

90ن

الغياب عن العمل

ي تبخ الطستشار القانؾنى  ،الح يتغيب عؽ ال طل لطجة خطسة وأرب يؽ يؾماً متصمة بجون عحر مشخوع مستقيبلً حكطاً .

عدم تنفيذ قرار النقل

91ن

ظظتيى خجمة الطستشار القانؾنى الحى يخفض ظظفيح قخار الظقل دون عحر مشخوع خبلل ثبلثيؽ يؾماً مؽ ظارةخ وجؾب ظظفيح
الظقل .

92ن

يظفح الطستشار ال ام لمشئؾن الطالية واإلدارةة اإلج اخةات الطت مقة ب نتياة وانياة خجمة الطستشارةؽ القانؾنييؽ .

تنفيذ إجراءات إنتهاء وإنهاء الخدمة

الجدول الملحق بالئحة شروط خدمة المدتذارين القانهنيين
بهزارة العدل لدنة 8002
اإلجازات الدنهية

الجرجة

مقجار اإلجازة السظؾةة
 30يؾماً

رحئيذ قظاع

 45يؾماً

الطستشار ال ام

 45يؾماً

كبيخ مستشارةؽ

 45يؾماً

مستشار أول

 45يؾماً

مستشار ثانى
مستشار ثالث

 45يؾماً

مستشار مساعج

 45يؾماً

 45يؾماً

مستشار
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