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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة  )521(رقم 

  ادة مرتبات أعضاء اهليئات القضائيةبزي
  

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن نظام القضاء وتعديالته2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقات 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدية في شأن 2012لسنة ) 10(لى قرار المؤتمر الوطني العام رقم وع -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدية في 2011لسنة ) 52(رقم  سابقاً وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -

  .شأن زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
ــم    - ــدل رقـ ــر العـ ــاب وزيـ ــى كتـ ــؤرخ ) 3321(وعلـ المـ

  .الديمي2013/أغسطس/20
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثـامن والعشـرين    -

  .ميالدية2013لسنة 
  قـــرر

1 

  .تُزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار
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2 

ميالدية، ويلغـى كـل   2014/يناير/01يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 
  .، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميةحكم يخالفه

  
  جملس الوزراء

  
  .هجري1434/ذي القعدة/2: صدر في

  .ميالدية2013/سبتمبر/08: الموافــق
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الدرجة   التصنيف الوظيفي  رقم
  الوظيفية

بداية 
المربوط 

بعد 
  الزيادة

قيمة 
العالوة 
  السنوية

الحد 
األدنى 
  للترقية

1  

رؤساء محاكم االستئناف 
) أ(ة ئوالمحامون العامون من الف

دارات بإدارات إورؤساء 
القضايا، المحاماة العامة، (

  )القانون

الرابعة 
  150  6800  )أ(ةعشر

غير 
مقيدة 
  بزمن

2  

تئناف وكالء محاكم االس
والمحامون العامون من الفئة 

ووكالء إدارات بإدارات ) ب(
القضايا، المحاماة العامة، (

  )القانون

الرابعة 
  150  6400  )ب(ةعشر

غير 
مقيدة 
  بزمن

3  

المستشارون ورؤساء النيابة 
ن بإداراتي القضايا رووالمستشا

ن من الفئة ووالقانون والمحام
  .بإدارة المحاماة العامة) أ(

 الثالثة
  150  6000  )أ(ةعشر

غير 
مقيدة 
  بزمن

4  

بتدائية ونواب رؤساء المحاكم اال
النيابة من الدرجة األولى 

ن من ون المساعدووالمستشار
داراتي القضايا إب) أ(الفئة 

ن من الفئة ووالقانون والمحام
  .بإدارة المحاماة العامة) ب(

الثالثة 
ثالث   150  5700  )ب(ةعشر

  سنوات

5  

بتدائية ونواب وكالء المحاكم اال
النيابة من الدرجة الثانية 

ن من ون المساعدووالمستشار
بإداراتي القضايا ) ب(الفئة 

ن من الفئة ووالقانون والمحام
  .بإدارة المحاماة العامة) ج(

الثانية 
أربع   100  5400  ةعشر

  سنوات



  581رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

6  

القضاة ووكالء النيابة من 
ن من والدرجة األولى والمحام

تي القضايا الدرجة األولى بإدارا
ن ووالمحاماة العامة والباحث

ن من الدرجة األولى والقانوني
  .بإدارة القانون

الحادية 
أربع   100  5000  ةعشر

  سنوات

7  

القضاة ووكالء النيابة من 
ن من والدرجة الثانية والمحام

الدرجة الثانية بإداراتي القضايا 
ن ووالمحاماة العامة والباحث

ية ن من الدرجة الثانوالقانوني
  .بإدارة القانون

أربع   100  4400  )أ(العاشرة
  سنوات

8  

القضاة ووكالء النيابة من 
ن من والدرجة الثالثة والمحام

الدرجة الثالثة بإداراتي القضايا 
ن ووالمحاماة العامة والباحث

ن من الدرجة الثالثة والقانوني
  .بإدارة القانون

العاشرة 
أربع   100  3600  )ب(

  سنوات

9  

ن من وابة والمحاممساعدو الني
الدرجة الرابعة بإداراتي القضايا 

ن ووالمحاماة العامة والباحث
ن من الدرجة الرابعة والقانوني

  .بإدارة القانون

ثالث   100  3400  التاسعة
  سنوات

10  

ن تحت ومعاونو النيابة والمحام
التمرين بإداراتي القضايا 

ن ووالمحاماة العامة والباحث
إدارة ن بون المساعدوالقانوني

  .القانون

ثالث   100  3000  الثامنة
  سنوات

  


