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 10 عدد المواد :

 17-04-2010 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته2010)نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز لسنة  2010لسنة  7نظام رقم 

 5014 رقم الجريدة

 1125 الصفحة

 16-02-2010 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 

 

يسمممه امملا النظممام ) نظممام المكاتممب الفنيممة لممدز محكمممة التمييممز والمحكمممة ا داريممة الع يمما ومحمماكم 

 ( ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 2010االستئناف لسنة 

 

 

 ( 2المادة )   

 

 

لمعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع ه يكون ل ك مات التالية حيثما وردت في الا النظام ا

 -: غير للك

 



 المج س :المج س القضائي

 

 .المحكمة: محكمة التمييز والمحكمة ا دارية الع يا ومحاكم االستئناف

 

 الرئيس:رئيس المحكمة

 

 المكتب:المكتب الفني المنشأ في المحكمة

 

 المدير :مدير المكتب

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

 -: يتوله المكتب المهام التالية

 

تقديم الدعم القانوني والفني واالداري ل محكمة بما في للك تصنيف القضايا والط بات الواردة اليها -أ

لغايات توزيعها ع ه الغرف القضمائية حسمب اختصاصمها أو ع مه الهيئمات القضمائية وتزويمداا بمما 

حسممب طبيعتهمما وخالصممة بموضمموعها واي ي ممزم مممن التشممريعات والسمموابق المتع قممة بكممل قضممية 

 دراسات وابحاث قانونية تحتاجها

 

اسممتخالا المبممادق القانونيممة التممي تقررامما المحكمممة فيممما تصممدره مممن احكممام وتبويبهمما واتخممال -ب

 ا جراءات الالزمة لتسهيل نشراا

 



المحكممة بمما تح يل السوابق القضائية وتقديم المطالعمات والدراسمات الالزممة بشمأنها المه رئميس  -ج

 يساام في استقرار المبادزء القانونية

 

 تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرز المدير ضرورة تزويداا بها -د

 

 اي مهام اخرز يك فه بها الرئيس -اـ

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

ن الدرجمة الع يما ولمدز يتوله إدارة المكتب لدز محكمة التمييز أو المحكمة ا دارية الع يا قاض مم - أ

محكمة االستئناف قاٍض ال تقل درجته عمن اوولمه ينتدبمه المج مس إضمافة المه عم مه أو ع مه سمبيل 

  .التفرغ وللك بناء ع ه تنسيب رئيس المج س لمدة أربع سنوات قاب ة ل تجديد

 

 

ة سنتين قاب مة يساعد المدير مجموعة من القضاة ينتدبهم المج س بناًء ع ه تنسيب المدير لمد -1 -ب

 ل تجديد

 

( من اله الفقرة نائباً ل مدير ، ويمارس 1يكون القاضي االقدم من القضاة المشار اليهم في البند ) -2

 صالحيات المدير في حال غيابه

 

 

 ( 5المادة )   



 

 

 يتكون الجهاز االداري ل مكتب من موظفي وزارة العدل ممن يك فهم وزير العدل بللك -أ

 

ي تزم العام ون في الجهاز االداري في المكتب بالسرية فيما يتع ق بجميمع اوعممال وا جمراءات  -ب

والدراسات التي يك فون بهما أو يط عمون ع يهما بحكمم عم همم وللمك تحمت طائ مة المسماولية القانونيمة 

 والتأديبية

 

 

 ( 6المادة )   

 

 

او دمج غيراا بها أو تغيير مسمااا بقمرار ممن  يتم احداث االقسام والشعب في المكتب او الغاااا -أ

 رئيس المحكمة بناء ع ه تنسيب المدير

 

 يسمي المدير راساء االقسام والشعب في المكتب -ب

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

يرتبط المدير بالرئيس ويكون مساوالً امامه عن تنفيل المهام المنوطة به وعمن حسمن سمير العممل  -أ

 في المكتب

 



 س القسم بالمدير ويكون مساوالً امامه عن حسن سير العمل في القسميرتبط رئي -ب

 ( 8المادة )   

 

 

تشكل في المكتب لجنة تسمه ) لجنة التخطيط والتطموير ( برئاسمة الممدير وعضموية نائبمه وراسماء 

 االقسام فيه

 -: ليةتجتمع مرة في الشهر ع ه االقل وك ما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتوله المهام التا

 

 وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة االنتاجية فيه-أ

 

 وضع الح ول المناسبة ل مشكالت التي تواجه المكتب في اعماله-ب

 

 دراسة اي امور يرز الرئيس او المدير عرضها ع يها-ج

 ( 9المادة )   

 

 

تشممكل لجنممة تسمممه )لجنممة التنسمميق بممين المكاتممب( برئاسممة مممدير المكتممب الفنممي لممدز محكمممة التمييممز 

وعضوية مديري المكاتب الفنية لدز المحاكم تتوله وضع الخطط الالزمة لغايات تنسيق العممل بمين 

 . المكاتب وتجتمع مرة واحدة في الشهر ع ه االقل

 

 

 ( 10المادة )   

 

 



 مات الالزمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة بهيصدر المج س التع ي

 


