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املادة الأولى:

 – الآتية  والعبارات  للألفاظ  تكون 
حيثما وردت يف هذا التنظيم – املعاين 

املو�ضحة اأمام كل منها:

1-املركز: 

مركز امل�ضاحلة.
2-الوزارة:

وزارة العدل.
3-الوزير: 

وزير العدل.
4-الأمني العام:

 الأمني العام للمركز.

5-امل�صاحلة:

املنازعات- لت�ضوية  ر�ضائية  و�ضيلة 
كلياً  – �ضلحاً  امل�ضاحلة  مكاتب  تتولها 

اأو جزئياً.
6-مكاتب امل�صاحلة: 

املكاتب التابعة للمركز.
7-امل�صلح:

 من يتولى اأعمال امل�ضاحلة وفقاً لأحكام 
هذا التنظيم.

املادة الثانية:

»مركز  ي�ضمى  مركز  الوزارة  يف  ين�ضاأ 
لأحكام  وفقاً  عمله  ويكون  امل�ضاحلة«، 

هذا التنظيم.
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املادة الثالثة:

اأحكام  به  تق�ضي  مبا  الإخلل  عدم  مع 
ذات  والأنظمة  الإ�ضلمية  ال�رشيعة 
اإلى  ال�ضعي  املركز  مهمة  تكون  ال�ضلة، 
خلل  من  �ضلحاً  املنازعات  ت�ضوية 

مكاتب امل�ضاحلة.

املادة الرابعة:

مقرات  يف  امل�ضاحلة  مكاتب  تن�ضاأ 
ويتكون  العدل،  كتابات  اأو  املحاكم 
كل مكتب من ُم�ضلح اأو اأكرث يختارون 
موظفي  من  اأو  الوزارة  من�ضوبي  من 
جهات  موافقة  اأخذ  بعد   – الدولة 
تتوافر  ممن  غريهم  من  اأو  عملهم-، 
الوزير  يحددها  التي  ال�رشوط  فيهم 

بقرار منه.

املادة اخلام�صة:

يكون للمركز اأمني عام ُي�ضمى بقرار من 
الوزير.

املادة ال�صاد�صة:

على  الإ�رشاف  العام  الأمني  يتولى 
املركز ومكاتب امل�ضاحلة، وله على وجه 

خا�ص ما ياأتي:
املركز  يف  العاملني  اأداء  1-مراقبة 
رفع  على  والعمل  امل�ضاحلة،  ومكاتب 

كفايتهم الإنتاجية.
2-الإ�رشاف على اإعداد التقرير ال�ضنوي 

متهيداً لرفعه اإلى الوزير.
3-اأي مهمة يرى الوزير اإ�ضنادها اإليه.

املادة ال�صابعة:

امل�ضاحلة  يعمل يف مكاتب  ل يجوز ملن 
�رش  اإف�ضاء   – عمله  انتهاء  بعد  ولو   –
اأوؤمتن عليه، اأو عرفه عن طريق عمله يف 
مقت�ٍص  هناك  يكن  مل  ما  املكاتب،  تلك 

�رشعي اأو نظامي يوجب ذلك.

املادة الثامنة:

بحق  التنظيم  هذا  اأحكام  تخل  ل 
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�ضلحاً  منازعاتهم  اإنهاء  يف  الأطراف 
خارج اإطار مكاتب امل�ضاحلة.

املادة التا�صعة:

العمل يف مكاتب  قواعد  الوزير  ي�ضدر 
امل�ضاحلة واإجراءاته، والقرارات اللزمة 

لتنفيذ هذا التنظيم.

املادة العا�صرة:

يعمل بهذا التنظيم بعد م�ضي )ت�ضعني( 
اجلريدة  يف  ن�رشه  تاريخ  من  يوماً 
الر�ضمية، ويلغي كل ما يتعار�ص معه  من 

اأحكام.


