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 قرار مجلس الوزراء

 ميالدي 2152لسنة ( 125)رقم 

 بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

 

 مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته. 

  ميالدية بشأن نظام القضاء وتعديالته 6006لسنة ( 6)وعلى القانون رقم. 

  ر قانون عالقات العمل والئحته التنفيذيةميالدية بشأن إصدا 6020لسنة ( 26)وعلى القانون رقم. 

  ميالدية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة 6026لسنة ( 20)وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم. 

  ميالدية في شأن زيادة مرتبات أعضاء  6022لسنة ( 26)وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم

 .الهيئات القضائية

  ميالدي 6022/أغسطس/60المؤرخ ( 2262)العدل رقم وعلى كتاب وزير. 

  ميالدية 6022وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة. 

 

 قـــــــرر

 

 ( 5)مادة 

 .تزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار

 

 ( 2)مادة 

ميالدية، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات  6022/يناير/02يخ يعمل بهذا القرار ابتداء من تار

 .المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

 

 مجلس الوزراء 

 هجري 5121/ذي القعدة/2صدر في 

  ميالدية 2152/سبتمبر/8: الموافق
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 ميالدية 2152لسنة ( 125)الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 

 عضاء الهيئات القضائيةبزيادة مرتبات أ

بداية المربوط  الدرجة الوظيفية التصنيف الوظيفي رقم

 بعد الزيادة

قيمة العالوة 

 السنوية

الحد األدنى 

 للترقية

رؤساء محاكم االستئناف  2

والمحامون العامون من الفئة 

ورؤساء إدارات بإدارت ( أ)

القضايا، المحاماة العامة، ) 

 ( القانون

 غير مقيدة بزمن 220 6000 (أ)الرابعة عشرة 

رؤساء محاكم االستئناف  6

والمحامون العامون من الفئة 

ورؤساء إدارات ( ب)

القضايا، المحاماة ) بإدارت 

 العامة، القانون

الرابعة عشرة 

 ( ب)

 غير مقيدة بزمن 220 6200

المستشارون ورؤساء النيابة  2

والمستشارون بإدارتي 

 القضايا والقانون و المحاماة

بإدارة المحاماة ( أ)من الفئة 

 العامة

 غير مقيد بزمن 220 600 ( أ)الثالثة عشر 

رؤساء المحاكم االبتدائية  2

ونواب النيابة من الدرجة 

األولى والمستشارون 

( أ)المساعدون من الفئة 

بإدارتي القضايا والقانون 

( ب)والمحامون من الفئة 

 بإدارة المحاماة العامة

 ثالث سنوات 220 2000  (ب)الثالثة عشر 

وكالء المحاكم االبتدائية  2

ونواب النيابة من الدرجة 

الثانية والمستشارون 

( ب)المساعدون من الفئة 

بإدارتي القضايا والقانون 

( ج)والمحامون من الفئة 

 بإدارة المحاماة العامة 

 أربع سنوات 200 2200 الثانية عشرة 
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القضايا ووكالء النيابة من  6

جة األولى والمحامون الدر

من الدرجة األولى بإدارتي 

القضايا والمحاماة العامة 

والباحثون القانونيين من 

 الدرجة األولى بإدارة القانون 

 أربع سنوات 200 2000 الحادية عشرة

القضاة ووكالء النيابة من  0

الدرجة الثانية والمحامون من 

الدرجة الثانية بإدارتي 

عامة القضايا والمحاماة ال

والباحثون القانونيون من 

 الدرجة الثانية بإدارة القانون

 أربع سنوات 200 2200 (أ)العاشرة 

القضاة ووكالء النيابة من  0

الدرجة الثالثة والمحامون من 

الدرجة الثالثة بإدارتي 

القضايا والمحاماة العامة 

والباحثون القانونيون من 

 الدرجة الثالثة بإدارة القانون

 أربع سنوات 200 2600 ( ب) العاشرة

مساعدو النيابة والمحامون  9

من الدرجة الرابعة بإدارتي 

القضايا والمحاماة العامة 

والباحثون القانونيون من 

 الدرجة الرابعة بإدارة القانون

 ثالث سنوات 200 2200 التاسعة 

 نوماحملاو ةباينلا ونواعم 20

 يترادإب نيرمتلا تحت

 ةماعلا ةاماحملاو اياضقلا

 نوينوناقلا نوثحابلاو

  نوناقلا ةرادإب نودعاسملا

  تاونس ثالث 200 2000 ةنماثلا

 


