الالئحة املنظمة ألعمال
أعوان القضاء

الالئحة املنظمة ألعمال أعوان القضاء

رئي�سهم الإداري ،ويخ�ضع اجلميع لرقابة

الباب األول
أعوان القضاء والقواعد املنظمة ألعمالهم

رئي�س املحكمة.

الفصل األول

املادة الرابعة:

ع�ّي� يف كل حمكم���ة باحث���ون
ُي نّ
متخ�ص�ص���ون يف اجلوان���ب ال�رشعي���ة،

أعوان القضاء

املادة الأولى:

يق�صد ب�أعوان الق�ضاء :من ُيعِ نْي الدائرة
يف عملها املن�صو�ص عليه نظاماً.

والنظامية ،واالجتماعية ،ونحو ذلك.
الفصل الثاني

املادة الثانية:

القواعد املنظمة ألعمال أعوان القضاء

ع���د م���ن �أع���وان الق�ض���اء كت���اب
ُي ُّ
املادة اخلام�سة:
ال�ض���بط ،وكتاب ال�س���جل ،والباحثون،
ال يجوز لأعوان الق�ض���اء االمتناع من
واملح��ض�رون ،واملرتجم���ون ،واخل�ب�راء،
القي���ام بالأعمال املنوطة به���م ،والأعمال
و�أمناء ال�رس ،وم�أمورو التنفيذ ،ونحوهم.
التي يكلفهم بها رئي�س املحكمة� ،أو رئي�س

املادة الثالثة:

الدائ���رة� ،أو الرئي����س املبا�رش – بح�س���ب

يلح���ق ب���كل حمكم���ة ع���دد ٍ
كاف من الأح���وال – وذل���ك مم���ا ه���و داخ���ل يف
�أع���وان الق�ض���اء ،ويعملون حت���ت رقابة م�ش���مول اخت�صا�ص���اتهم� ،إال �إذا قام بهم
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�سبب للمنع �أو الرد.

املادة ال�ساد�سة:

 -1ال يج���وز لأع���وان الق�ض���اء �أن
يبا�رشوا عم ًال يدخ���ل يف حدود وظائفهم
يف الدعاوى وطلبات اال�ستحكام اخلا�صة
به���م� ،أو ب�أزواجه���م� ،أو ب�أقاربه���م� ،أو
ب�أ�ص���هارهم� ،أو ب�أق���ارب زوجاتهم حتى
الدرجة الرابعة ،وكذا الإنهاءات الأخرى
�إذا ا�شتملت على خ�صومة ،و�إال كان هذا
العمل باط ًال.
وي�رسي املنع امل�ش���ار �إلي���ه على جميع
�أع���وان الق�ض���اء ،ول���و مل ت�ش���تمل على
خ�صومة فيما يخ�ص���هم� ،أو �أ�صولهم� ،أو
فروعهم� ،أو �أزواجهم.
� -2إذا قام ب�أحد �أعوان الق�ض���اء �سبب
من �أ�س���باب املنع ال���واردة يف الفقرة ()1
من هذه املادة وجب عليه التنحي ،وعليه
�أن يخ�ب�ر مرجعه املبا�رش – كتابة – للإذن
له بالتنحي ،مع ذكر �سبب املنع وتوقيعه،

يتنح جاز للخ�صم طلب رده.
ف�إن مل َ
 -3يجب تقدمي طل���ب الرد قبل تقدمي
�أي طلب �أو دفاع يف الق�ض���ية ،و�إال �سقط
احل���ق فيه ،ما مل تر الدائ���رة خالف ذلك،
ومع ذلك يج���وز طلب ال���رد �إذا حدثت
�أ�س���بابه بعد ذل���ك� ،أو �إذا ثب���ت �أن طالب
الرد كان ال يعلم بها .ويف جميع الأحوال
ال يقبل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة.
 -4يقدم طلب الرد �إلى رئي�س الدائرة
�أو من يقوم مقامه مبذكرة موقعة من طالب
ال���رد ،ويجب �أن ت�ش���تمل على �أ�س���باب
ال���رد ،و�أن يرافقها م���ا يوجد من الأوراق
امل�ؤيدة للطلب.
 -5يف�ص���ل رئي�س الدائرة �أو من يقوم
مقامه يف التنحي وطلب الرد خالل الأيام
الأربع���ة التالي���ة لطلب التنح���ي �أو طلب
الرد ،وله يف �س���بيل ذلك �س���ماع ما لدى
املتنح���ي واملطلوب رده ،وعليه �إ�ص���دار
�أمر بقبول التنحي �أو رف�ض���ه ،وقبول الرد
�أو رف�ض���ه ،ويعد هذا الأمر نهائياً ،ويثبت
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هذا كل���ه يف حم�رض خا����ص يحفظ لدى
الدائرة ،وال يرفق مبلف الق�ضية.
� -6إذا كانت الق�ضية م�ضبوطة ،فتدون
الدائرة ملخ�ص املح�رض الوارد يف الفقرة
( )5م���ن ه���ذه املادة يف �ض���بط الق�ض���ية
نف�سها ،دون �إ�صدار قرار بذلك.

املادة ال�سابعة:

 -2ن��ش�ر �أي كتاب���ة� ،أو الت�رصيح مبا له
تعلق بالق�ض���ايا التي يبا�رشونها� ،أو تخ�ص
�أعمالهم� ،سواء �أكانت هذه الت�رصيحات
متكوب ًة� ،أم عن طريق الو�سائل املرئية� ،أو
امل�سموعة� ،أو �أي و�سيلة �أخرى.
� -3إف�شاء الأ�رسار التي يطلعون عليها
بحكم عملهم.

ال يج���وز لأح���د م���ن �أعوان الق�ض���اء
العامل�ي�ن يف املحاكم �أن يكون وكي ًال عن
اإلجراءات املنظمة ألعمال أعوان القضاء
اخل�ص���وم يف الدعوى ،ولو كانت مقامة
�أم���ام حمكمة غ�ي�ر املحكمة التاب���ع لها،
الفصل األول
ولك���ن يجوز له���م ذلك ع���ن �أزواجهم ،اإلجراءات املنظمة ألعمال كتاب الضبط
و�أ�ص���ولهم ،وفروعهم ،وم���ن كان حتت
املادة التا�سعة:
واليتهم �رشعاً.
بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
ذات ال�صلة ،والتعليمات ال�سارية التي ال
املادة الثامنة:
تتعار�ض مع ه���ذه الالئحة ،يتولى ُك ّتاب
ُيحظر على �أعوان الق�ضاء الآتي:
 -1ا�ستعمال �س���لطة وظائفهم ونفوذها ال�ضبط الأعمال الآتية:
مل�ص���احلهم اخلا�ص���ة� ،أو امل�ش���اركة يف ُ -1يعِ ُّد كاتب ال�ض���بط لكل يوم قائمة
املزايدات املتعلقة بالأ�شياء املكلفني ببيعها .بالدعاوى التي تعر�ض فيه مرتبة ح�س���ب
الباب الثاني
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الوقت املعني لنظرها ،وبعد عر�ض القائمة
على الدائرة تعلق يف اللوحة املعدة لذلك
قبل يوم اجلل�سات.
وت�ش���مل قائمة الدعاوى :ا�س���م املدعي
ً
كام�ل�ا ،ووقت اجلل�س���ة
واملدع���ى علي���ه
ومدتها ،وللدائرة عدم ذكر اال�س���م كام ًال
�إذا اقت�ضت امل�صلحة ذلك.
 -2احل�ضور مع الدائرة يف اجلل�سات،
ويف جمي���ع �إجراءات الدع���وى والإنهاء
والإقرار وال�صلح وجل�سة النطق باحلكم،
وغ�ي�ر ذلك ،وحترير حما�رض اجلل�س���ات،
وتوقيعها م���ع الدائرة ،وت�ل�اوة ما يحتاج
�إلى تالوة ،وغري ذلك مما تتطلبه الق�ضية.
 -3تدوي���ن وقائع املرافعة يف ال�ض���بط
حتت �إ�رشاف الدائرة �أو رئي�س اجلل�س���ة –
بح�س���ب الأحوال – وذك���ر تاريخ افتتاح
كل مرافع���ة ،ووقت���ه ،ووق���ت اختتامها،
وم�س���تند نظر الدعوى ،وا�س���م الدائرة،
و�أ�س���ماء ق�ض���اتها ،و�أ�س���ماء اخل�ص���وم،
ووكالئهم ،وغري ذلك مما يجب �أن ت�شتمل

علي���ه حما��ض�ر اجلل�س���ات ح�س���بما ن�ص
علي���ه نظ���ام املرافعات ال�رشعي���ة ،ونظام
الإجراءات اجلزائية.
 -4يك���ون تدوين م�س���تند نظر الدائرة
للدع���وى يف اجلل�س���ة الأول���ى بذكر رقم
وتاريخ القي���د والإحالة� ،أو قرار التكليف
ال�صادر من �صاحب ال�صالحية.
 -5يدون الكاتب يف ال�ضبط رقم هوية
كل من اخل�صوم ،ووكالئهم ،ومن ذكرت
�أ�سما�ؤهم عند �أول ذكر لهم.
� -6أخذ توقيع كل من ر�ص���دت �إفادته
يف حم�رض الق�ض���ية من اخل�صوم واملنهني
ووكالئهم ،وال�شهود ،وغريهم ،و�إذا كان
�أحد من ذكرت �أ�س���ما�ؤهم يف ال�ضبط ال
ي�ستطيع التوقيع فيكتفى بب�صمة �إبهامه.
 -7تنظي���م ال�ص���كوك والق���رارات،
وعر�ض���ها على الدائرة لتوقيعها وختمها،
وي�ص���ادق رئي�س املحكمة بتوقيعه وخامته
على توقيع الدائرة وخامتها ،وتختم باخلامت
الر�سمي.
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 -8تذييل ال�ص���كوك بال�صيغ التنفيذية
للأحكام التي يطلب تنفيذها.
� -9إخ���راج الن�س���خ املطابقة للأ�ص���ل
والن�س���خ التنفيذي���ة للأح���كام ،و�إثبات
�ص���حتها ب�أمر الدائ���رة ،وتوق���ع الدائرة
الن�س���خة املخرجة وتختمها ،كما يوقعها
امل��ش�رف الإداري على مكتب الدائرة –
�إن وجد – وكاتب ال�ض���بط ،وي�ص���ادق
رئي�س املحكمة بتوقيعه وخامته على توقيع
الدائرة وخامتها ،وتختم باخلامت الر�سمي.
 -10ال�رشح يف ال�صكوك مبا انتهت به
الق�ض���ايا املنظورة لدى الدائرة – املتعلقة
بتلك ال�ص���كوك – م���ن انتق���ال ملكية،
�أو وق���ف� ،أو و�ص���ية� ،أو �إلغ���اء� ،أو غ�ي�ر
ذل���ك ،وتوقع الدائرة ال��ش�رح ،وتختمه،
كما يوقعه امل��ش�رف الإداري على مكتب
الدائ���رة – �إن وجد – وكاتب ال�ض���بط،
ويختم باخلامت الر�سمي.
ويبعث ال�ص���ك  -بعد ال�رشح عليه -
ب�أمر الدائرة وتوقيعها �إلى رئي�س املحكمة،

وذل���ك للأمر بنقل ال�رشح يف �س���جله �إذا
كان �ص���ادراً من املحكمة نف�سها� ،أو تبليغ
جهة �صدوره بنقل ال�رشح يف �سجله.
 -11خت���م جميع �ص���فحات ال�ض���بط
باخلامت الر�س���مي ،ويوق���ع رئي�س املحكمة
والدائرة ما مت حتريره يف مقدمة ال�ضبط مما
يفيد افتتاح ال�ض���بط ،و�إقفاله ،كما يوقعه
امل�رشف الإداري عل���ى مكتب الدائرة –
�إن وجد – وكاتب ال�ضبط ،ويختم باخلامت
الر�سمي.
 -12العناية بال�ضبوط ،واملحافظة عليها
من التم���زق �أو التل���ف ،و�إبالغ امل�رشف
الإداري على مكت���ب الدائرة – �إن وجد
– باملخالف���ات والتجاوزات التي قد تطر�أ
على ال�ض���بط� ،أو عنده فقده� ،أو تعر�ضه
لتمزق � ٍّأي من �ص���فحاته �أو تلفها ،ويجب
على امل�رشف الإداري تبليغ الدائرة بذلك
لتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية يف هذا
ال�ش�أن.
 -13االنتق���ال م���ع الدائ���رة يف كل ما
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ي�ستدعي ذلك من �س���ماع �شهادة� ،أو �أداء كاتب ال�ضبط ب�أعمال �أمني ال�رس ،و�أعمال
ميني� ،أو معاينة املتنازع فيه� ،أو ا�ستجواب امل�رشف الإداري� ،أو ببع�ض �أعمالها.
خ�ص���م� ،أو �إثبات و�ص���ية حمك���وم عليه
الفصل الثاني
بالق�صا�ص �أو القتل� ،أو غري ذلك.
اإلجراءات املنظمة ألعمال كتاب السجل
 -14ت�سليم ال�ص���كوك والقرارات –
التي ال تودع ملف الق�ض���ية – و�ص���ورها املادة الثانية ع�شرة:
يف ال�ض���بط وال�س���جل اخلا����ص بذلك – بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
بح�سب الأحوال .-
ذات ال�صلة ،والتعليمات ال�سارية التي ال
تتعار�ض مع ه���ذه الالئحة ،يتولى ُك ّتاب
املادة العا�شرة:
ال�سجل الأعمال الآتية:
ُيحظر على كاتب ال�ضبط الآتي:
 -1تَ�س��� ُّلم ال�ص���كوك ،والق���رارات
 -1تلقني �أحد اخل�ص���وم� ،أو ال�شهود،
املحالة لغر�ض ت�سجيلها ،وتوقيع ذلك يف
�أو غريه���م� ،أو التعبري ع���ن �أحدهم مبا ال
ال�سجل اخلا�ص بذلك.
تفيده عبارته� ،أو تغي�ي�ر �أقواله� ،أو تدوين
 -2ت�س���جيل ال�صكوك ،والقرارات –
�إفادته يف ال�ض���بط حال غياب الدائرة� ،أو
يف ال�س���جل اخلا����ص بكل منه���ا – حرفياً
عدم �أمرها بذلك.
ب���دون زي���ادة� ،أو نق����ص� ،أو حتريف� ،أو
 -2الت�صحيح� ،أو التعديل يف ال�ضبط
تغيري ،وينقل كاتب ال�س���جل ال�رشوحات
بدون �أمر الدائرة ،واطالعها.
التي جترى يف ال�ص���كوك والقرارات يف
�سجالتها ،ويوقع �س���جل ال�صك و�سجل
املادة احلادية ع�شرة:
للدائ���رة – عن���د االقت�ض���اء – تكليف القرار وال�رشح.
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 -3تق����دمي ال�س����جل – بعد ت�س����جيل
ال�ص����ك �أو الق����رار �أو نق����ل ال���ش�رح يف
ال�س����جل – مبا���ش�رة لرئي�����س املحكمة،
ودوائره����ا – بح�س����ب االخت�ص����ا�ص –
وذلك لتوقيع �س����جل ال�ص����ك و�س����جل
الق����رار وال���ش�رح املثبت يف ال�س����جل،
وختم ال�س����جل وال�رشح باخلامت الذاتي.
وتعاد ال�صكوك والقرارات – بعد ذلك
– �إلى اجلهة التي وردت منها يف ال�سجل
اخلا�ص بذلك.
� -4إخراج ن�سخة ال�صكوك املطابقة
للأ�ص���ل حال طل���ب ذلك ،لفق���د� ،أو
تلف� ،أو غري ذلك ب�أمر رئي�س املحكمة،
�أو الدائرة – بح�سب الأحوال – وذلك
بعد الت�أكد من ا�س���تحقاق الطالب لها،
�أو �أن له �ص���فة يف ذلك� ،أو م�ص���لحة،
وتوق���ع الدائ���رة الن�س���خة املخرج���ة
وتختمها ،كما يوقعها كاتب ال�س���جل،
وي�ص���ادق رئي����س املحكم���ة بتوقيعه،
وخامته عل���ى توقيع الدائ���رة وخامتها،

وتختم باخلامت الر�سمي.
 -5خت����م جميع �ص����فحات ال�س����جل
باخلامت الر�سمي ،ويوقع رئي�س املحكمة،
والدائرة ما مت حتريره يف مقدمة ال�س����جل
مم����ا يفيد افتت����اح ال�س����جل ،و�إقفاله ،كما
يوقع����ه امل���ش�رف الإداري عل����ى مكتب
الدائرة – �إن وجد – وكاتب ال�س����جل،
و�أمني املحكمة �أو مدير الإدارة – بح�سب
الأح����وال – ويختم����ه رئي�����س املحكمة
بخامت����ه ،كم����ا تختم����ه الدائ����رة بخامتها،
ويختم باخلامت الر�سمي.
 -6العناية بال�س���جالت ،واملحافظة
عليه���ا من التم���زق� ،أو التلف ،و�إبالغ
رئي����س املحكم���ة �أو الدائرة – ح�س���ب
الأح���وال – باملخالف���ات والتجاوزات
الت���ي قد تطر�أ عل���ى ال�س���جل� ،أو عند
فق���ده� ،أو تعر�ض���ه لتم���زق �أي م���ن
�ص���فحاته� ،أو تلفه���ا ،وعل���ى رئي����س
املحكمة اتخاذ الإجراءات النظامية يف
هذا ال�ش�أن.
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 -7االحتفاظ بال�سجالت ،وامل�ستندات ال�رسي���ان وفق النموذج املعتمد يف هذا
املختلفة امل�ستخدمة ،واملنتهية ،و�أر�شفتها ،ال�ش�أن.
وتنظيمه���ا وترتيبها ترتيباً ح�س���ب �أرقامها
الفصل الثالث
وتواريخها ،بحيث ي�سهل الرجوع �إليها.
اإلجراءات املنظمة
 -8من���ع �أي �أح���د من االط�ل�اع على
ألعمال الباحثني
ال�س���جالت� ،أو متكينه من الو�صول �إليها،
وعدم �إف�ش���اء ما ت�ض���منته ال�سجالت �إلى املادة الثالثة ع�شرة
�أحد.
يتول���ى كل باحث ح�س���ب طبيعة عمله
 -9ع���دم �إخ���راج ال�س���جالت م���ن الأعمال الآتية:
املحكم���ة �إل���ى خارجها لأي �س���بب كان� -1 ،إعداد البحوث والدرا�سات.
ويجوز �إخراجها من ق�س���م ال�سجالت �أو � -2إب���داء املرئي���ات ،وتق���دمي
مكت���ب الدائ���رة �إلى داخ���ل املحكمة ب�أمر اال�ست�شارات ،والتو�صيات.
رئي����س املحكم���ة �أو الدائ���رة – بح�س���ب  -3درا�سة الق�ضايا واملعامالت.
االحوال .-
 -4اال�ش�ت�راك يف اللج���ان امل�ش���كلة
 -10الت�أك���د م���ن �رسي���ان مفع���ول لإب���داء ال���ر�أي يف امل�س���ائل ال�رشعي���ة،
ال�ص���كوك الت���ي ورد اال�ستف�س���ار يف والنظامي���ة ،وغريه���ا بعد تكليف���ه بذلك
�ش����أنها من عدمه ومطابقتها ل�سجالتها ،من رئي�س املحكمة �أو الدائرة – بح�س���ب
وما ورد على �س���جالتها من ملحوظات الأحوال .-
كنق����ص �إج���راء التوقي���ع واخلتم وغري  -5جميع ما يرد �إلى الدائرة من �أنظمة
ذلك ،وتبليغ ذلك جلهة اال�ستف�سار عن وتعليمات ،وتنظيمها ،وفهر�ستها.
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 -2ا�س���تكمال �إجراءات الإعالنات مبا
الفصل الرابع
يف ذلك توقيعها من املخت�ص.
اإلجراءات املنظمة ألعمال املحضرين
� -3إبالغ املعلن �إليه بالأوراق الق�ضائية،
املادة الرابعة ع�شرة:
وفقاً للأح���كام والإجراءات املن�ص���و�ص
بالإ�ض����افة �إل����ى امله����ام املح����ددة يف عليه���ا يف نظ���ام املرافع���ات ال�رشعي���ة،
الأنظم����ة ذات ال�ص����لة ،والتعليم����ات ولوائحه التنفيذية.
ال�س����ارية الت����ي ال تتعار�����ض م����ع هذه
الفصل الخامس
الالئح����ة ،وم����ن غ��ي�ر �إخ��ل�ال بحك����م
اإلجراءات املنظمة ألعمال املرتجمني
امل����ادة ( )2/11و�ض����وابطها م����ن نظام
املرافعات ال�رشعي����ة ،يتولى املح�رضون املادة اخلام�سة ع�شرة:
بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
الأعمال الآتية:
 -1ت ََ�س��� ُّلم �ص���حائف الدع���اوى ،ذات ال�ص���لة ،والتعليمات ال�س���ارية التي
والطلب���ات ،وكاف���ة الأوراق املطل���وب ال تتعار����ض م���ع ه���ذه الالئح���ة ،يتولى
�إعالنها من املخت�ص ،وقيدها يف ال�س���جل املرتجمون الأعمال الآتية:
اخلا�ص بذلك ،ويجب �أن ي�ش���مل ال�سجل  -1الرتجم���ة ال�ش���فهية والكتابي���ة من
ا�س���م اجله���ة املعلِن���ة ،وطال���ب الإعالن ،اللغات املختلفة �إلى اللغة العربية� ،أو منها
وتاريخ تق���دمي املحرر املطل���وب �إعالنه� ،إلى غريها ،مما ي�س���تدعيه نظر الق�ضية بنا ًء
وا�س���م املعلن �إلي���ه ،وعنوانه ،و�ص���فته ،على طلب ناظرها.
ومو�ضوع الإعالن باخت�صار ،و�أي بيانات  -2الرتجمة وفق الأ�ص���ول الفنية دون
حتريف �أو تعديل.
�أخرى تتعلق بهذا ال�ش�أن.
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 -3التوقيع عل���ى املحرر بعد ترجمته ،املادة الثامنة ع�شرة:

وتوقيع �أ�ص���ل الرتجمة �إلى اللغة العربية،
�أو منها �إلى غريها.
 -4توقيع ما مت تدوينه يف �ضبط اجلل�سة
حال الرتجمة ال�شفهية.
الفصل السادس
اإلجراءات املنظمة ألعمال الخرباء

املادة ال�ساد�سة ع�شرة:

يتولى �أعمال اخلربة �أمام جهات الق�ضاء
خ�ب�راء وزارة الع���دل ،وخ�ب�راء الأجهزة
احلكومي���ة الأخ���رى ،واخل�ب�راء املدرجة
�أ�س���ما�ؤهم يف القائمة امل ُ َع َّدة من قبل �إدارة
اخلربة يف وزارة العدل.

املادة ال�سابعة ع�شرة:

عد من اخلرباء �أع�ض���اء هيئات النظر،
ُي ُّ
واملهند�سون ،وامل�سّ احون ،واملحا�سبون،
ومقدرو ال�شجاج ،ومقومو احلكومات.
وللدائرة اال�ستعانة مبن تراه من غريهم
من اخلرباء.

من غري �إخالل ب�أحكام اخلربة املن�صو�ص
عليه���ا يف نظ���ام املرافع���ات ال�رشعي���ة،
ونظام الإجراءات اجلزائي���ة ،ولوائحهما
التنفيذية ،يجب على اخلبري الآتي:
 -1عدم القيام ب�أي عمل �إال بعد �صدور
قرار بالتكليف بذلك من رئي�س املحكمة �أو
الدائرة ناظرة الق�ضية – بح�سب الأحوال
– ويجب �أن ي�ش���مل قرار التكليف مهمة
اخلب�ي�ر ،و�أج ًال لإي���داع تقري���ره ،و�أج ًال
جلل�سة املرافعة املبنية على التقرير ،وحتدد
فيه كذلك – عند االقت�ضاء – ال�سلفة التي
تودع حل�ساب م�رصوفات اخلبري ،و�أتعابه
واخل�ص���م امل ُ َك َّل���ف ب�إيداعه���ا ،والأج���ل
املحدد للإي���داع ،وللمحكم���ة كذلك �أن
ُعي خبرياً لإبداء ر�أيه �شفوياً يف اجلل�سة،
ت نِّ
ويف هذه احلالة يثبت ر�أيه يف ال�ضبط.
 -2ت ََ�س��� ُّلم �ص���ورة من قرار التكليف،
وتوقيعه يف ال�ض���بط على ت�سلمه ،وذلك
لإنف���اذ مقت�ض���اه ،وللخب�ي�ر يف ح���دود
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غيبة اخل�ص���وم متى كانوا ق���د دعوا على
الوجه ال�ص���حيح .ويكون تبليغ اخل�صوم
مبا��ش�رة بكتاب م�س���جل ،و�إذا تعذر ذلك
فيكون التبليغ عن طريق املحكمة ح�س���ب
�إجراءات التبليغ.

اخت�صا�صه االطالع على الأوراق املودعة
ملف الق�ض���ية ،دون �أن ينقل �شيئاً منها �إال
ب�إذن املحكمة.
� -3إذا ر�أى اخلبري �أن املو�ضوع يحتاج
�إلى القيام ب�أعم���ال �أخرى� ،أو ترك �أعمال
مت تكليف���ه بها� ،أو تعذر عليه القيام ب�أعمال
ُك ِّل���ف بها ،فيلزم���ه الرجوع �إل���ى رئي�س املادة التا�سعة ع�شرة:
املحكم���ة� ،أو الدائ���رة ناظرة الق�ض���ية – ُ -1يعِ د اخلبري حم�رضاً مبهمته ،ي�شتمل
بح�س���ب الأح���وال – وذلك للح�ص���ول على بيان �أعماله بالتف�صيل ،وبيان ح�ضور
اخل�ص���وم ،و�أقواله���م ،وملحوظاته���م،
على موافقة كتابية.
 -4املحافظ���ة على �رسية الأوراق ذات و�أقوال الأ�شخا�ص الذين اقت�ضت احلاجة
العالقة ،واملعلومات التي يح�ص���ل عليها �سماع �أقوالهم ،موقعاً عليه منهم ،وي�شفع
اخلبري حم�رضه بتقرير موقع منه ،وي�ضمنه
ب�سبب مهمته والتقرير ال�صادر منه.
� -5أن يح���دد لب���دء عمل���ه تاريخ���اً ال نتيجة �أعماله ،ور�أيه ،والأوجه التي ي�ستند
يتج���اوز الأي���ام الع��ش�رة التالية لت�س���لمه عليها يف تربير هذا الر�أي.
قرار التكليف ،و�أن يبلغ اخل�ص���وم مبكان � -2إذا تعدد اخل�ب�راء واختلفوا فعليهم
االجتماع ،وزمان���ه ،وذلك قبل االجتماع �أن يقدم���وا تقريراً واح���داً يذكرون فيه ما
مب���دة ال تقل عن �س���بعة �أيام ،م���ا مل يتفق اجمعوا عليه �أو ًال ،ثم يذكر كل خبري ر�أيه
اخل�ص���وم �رصاحة �أو �ض���مناً على خالف الذي انفرد به ،و�أ�سبابه ،واحداً تلو الآخر

ذل���ك ،و�أن يبا�رش اخلب�ي�ر �أعماله ولو يف يف التقري���ر نف�س���ه ،ويوقع اخل�ب�راء على
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جميع �أوراق التقرير.

املادة الع�شرون:

 -1عل���ى اخلب�ي�ر �أن يودع ل���دى �إدارة
املحكمة تقريره ،وما يلحقه به من حما�رض
الأعمال ،وما �سلم �إليه من �أوراق ،وعليه
�أن يبلغ اخل�صوم بهذا الإيداع خالل �أربعة
وع�رشين �س���اعة تالية حل�ص���ول الإيداع،
وذلك بكتاب م�سجل.
 -2يكون �إبالغ اخلبري للخ�ص���وم عند
�إيداع تقريره عن طريق العناوين امل�سجلة
يف �ص���حيفة الدع���وى ،و�إذا تع���ذر ذلك
فيكون التبليغ عن طريق املحكمة ،ح�سب
�إجراءات التبليغ.
 -3للخب�ي�ر االحتف���اظ ب�ص���ورة م���ن
تقريره ،ومرافقات���ه ،وعليه �إعادة الأوراق
التي �سلمت له �إلى املحكمة.

اخل�ب�راء للأ�س���باب التي جتيز رد الق�ض���اة
املن�ص���و�ص عليه���ا يف نظ���ام املرافع���ات
ال�رشعي���ة ولوائح���ه التنفيذية ،وتف�ص���ل
املحكم���ة الت���ي ع ّين���ت اخلب�ي�ر يف طلب
ال���رد بحك���م غري قاب���ل لالعرتا����ض ،وال
يقبل طلب رد اخلبري من اخل�ص���وم الذي
اختاره �إال �إذا كان �س���بب الرد قد َج َّد بعد
االختي���ار ،وكذلك ال يقبل طلب الرد بعد
قفل باب املرافعة.
 -2يق���دم طلب رد اخلب�ي�ر �إلى الدائرة
التي قررت تكليفه.
 -3يك���ون النظ���ر يف طل���ب الرد يف
�ضبط الق�ضية نف�سها.
� -4إذا مل يعلم اخل�ص���م ب�سبب الرد �إال
بعد اختياره اخلبري فله طلب رده.

املادة الثانية والع�شرون:

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
املادة احلادية والع�شرون:
 -1دون �إخ�ل�ال ب�أح���كام امل���ادة ذات ال�صلة ،والتعليمات ال�سارية التي ال
(ال�ساد�س���ة) من هذه الالئح���ة يجوز رد تتعار�ض مع هذه الالئحة ،يتولى �أع�ضاء
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هيئات النظر الأعمال الآتية:

ال تتعار����ض م���ع ه���ذه الالئح���ة ،يتولى

 -1تقيي���م الأم�ل�اك ،والعق���ارات املهند�سون الأعمال الآتية:
املعرو�ض���ة للبيع ،والنظر يف حتقق الغبطة

 -1درا�سة الإ�ش���كاالت الفنية التي قد

وامل�ص���لحة لعقارات الأوق���اف والغائبني تن�ش����أ بني املقاولني و�أ�ص���حاب العمل يف
والقا�رصين ومن يف حكمهم� ،أو العقارات امل�شاريع �أثناء التنفيذ� ،أو بعده.
التي فيها ح�صة �شائعة لأي منهم.

 -2اال�ش�ت�راك مع �أع�ضاء هيئات النظر

 -2تقدي���ر نفق���ات الأوالد والزوجات وامل�س���احني وممثل���ي الأجه���زة احلكومية
ومن تلزم نفقتهم.

الأخرى فيما يطلب منهم اال�شرتاك فيه.

 -3الوق���وف على الأم�ل�اك التي يراد
ا�ستخراج �صكوك ا�ستحكام عليها ،وبيان
حال العقار وف���ق تعليمات اال�س���تحكام
املن�ص���و�ص عليه���ا يف نظ���ام املرافع���ات
ال�رشعية ،ولوائح���ه التنفيذية ،وتعليمات
اال�ستحكام االخرى.
 -4تطبيق �ص���كوك العقارات املتنازع
عليها ،وم�ستنداتها.

املادة الرابعة والع�شرون:

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة

ذات ال�ص���لة ،والتعليمات ال�س���ارية التي
ال تتعار����ض م���ع ه���ذه الالئح���ة ،يتولى
امل�ساحون الأعمال الآتية:
� -1أعمال الرفع امل�س���احي للأرا�ض���ي
واملباين.
 -2تطبي���ق �ص���كوك الأرا�ض���ي على

املادة الثالثة والع�شرون:

الواق���ع ،و�إع���داد التقاري���ر امل�س���احية،

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة والر�سومات ،واخلرائط الالزمة.

ذات ال�ص���لة ،والتعليمات ال�س���ارية التي

� -3إعداد رفع م�ساحي – عند االقت�ضاء
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– للأج���زاء املتنازع عليها ،وغري املتنازع
عليه���ا ،وتلوين كل منها بل���ون مغاير عن
الآخر بح�ضور املتنازعني.
� -4إع���داد الرف���ع امل�س���احي ح�س���ب
الواق���ع ،و�إي�ض���اح ما عل���ى الأر�ض من
مبانٍ � ،أو �إحياءات �أخرى.
 -5حتديد �أ�ض�ل�اع العق���ار املتعرجة،
واالنك�س���ارات ،والزواي���ا ،واجتاهاته���ا،
و�أطوالها والإحداثيات عند االقت�ضاء.
 -6اال�شرتاك مع �أع�ضاء هيئات النظر،
واملهند�س�ي�ن ،وممثلي الأجه���زة احلكومية
الأخرى فيما يطلب منهم اال�شرتاك فيه.

املادة اخلام�سة والع�شرون:

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
ذات ال�ص���لة ،والتعليمات ال�س���ارية التي
ال تتعار����ض م���ع ه���ذه الالئح���ة ،يتولى
املحا�سبون الأعمال الآتية:
� -1إجراء املحا�س���بات بني اخل�ص���وم،
والأولي���اء ،والأو�ص���ياء ،والنظ���ار،

والوق���وف على حقيق���ة �أعم���ال الأولياء
والأو�صياء والنظار وارداً ومن�رصفاً.
 -2ت�ص���فية ح�س���ابات الغرم���اء
واملفل�س�ي�ن ،وم���ا يتب���ع ذلك م���ن �إعداد
البيانات الالزمة.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون:

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
ذات ال�صلة ،والتعليمات ال�سارية التي ال
تتعار�ض مع هذه الالئحة ،يتولى مقدرو
ال�شجاج والإ�صابات ،ومقومو احلكومات
الأعمال الآتية:
 -1معاينة ال�شجاج واجلروح والك�سور
وحتديد نوعها حال وقوعها ،وقت العمل
الر�سمي �أو خارجه� ،إذا طلبت املحكمة �أو
اجلهة املخت�ص���ة ذلك – بح�سب الأحوال
– ويك���ون حتدي���د نوع ال�ش���جة وجميع
الإ�ص���ابات طبق م�س���مياتها ال�رشعية فيما
له م�س���مى يف ال�رشع ،وطبق ال�صفة التي
كانت الإ�ص���ابة حال وقوعها فيما لي�س له
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م�سمى يف ال�رشع.
 -2تقدير ديات و�أرو�ش ما متت الإ�شارة
�إليه يف الفق���رة ( )1من ه���ذه املادة وفق
القواع���د ال�رشعية والتعليمات ال�ص���ادرة
يف هذا ال�ش����أن� ،إذا طلب رئي�س املحكمة
�أو الدائ���رة ناظ���رة الق�ض���ية – بح�س���ب
الأحوال – ذلك.
الفصل السابع
اإلجراءات املنظمة
ألعمال أمناء السر

املادة ال�سابعة والع�شرون:

وترتيبها ،والعناية بها ،والإجابة عما تلزم
الإجابة عليه.
 -2حت�ض�ي�ر الق�ض���ية ،والت�أك���د م���ن
�ص���فة اخل�ص���وم ،وغريهم ،وال�صكوك،
وامل�ستندات ،والأوراق الثبوتية ،وتهيئتها
للنظر ،وتدوين جميع ما يلزم لذلك.
 -3تلخي����ص وقائ���ع املنازع���ة وفقاً ملا
ا�ش���تمل علي���ه مل���ف الق�ض���ية ،وتقدمي���ه
للدائرة.
� -4إعداد �أوراق التبليغ �أن تطلب الأمر
ذلك.
 -5تنفيذ القرارات امل�ض���منة يف �ضبط
اجلل�سات �أو ًال ب�أول.
 -6تدقيق الوثائق وامل�ستندات.

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
ذات ال�صلة ،والتعليمات ال�سارية التي ال
تتعار����ض مع هذه الالئح���ة ،يتولى �أمناء املادة الثامنة والع�شرون:
ال�رس الأعمال الآتية:
للدائرة عند االقت�ضاء تكليف �أمني ال�رس
 -1ت ََ�س��� ُّلم املعام�ل�ات وامل�س���تندات ب�أعم���ال كاتب ال�ض���بط و�أعمال امل�رشف
املتعلق���ة بالق�ض���ايا ،وتنظيمه���ا ،وحف���ظ الإداري� ،أو ببع�ض �أعمالهما.
الوثائق املوجودة فيه���ا التي عهدت لهم،
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الفصل الثامن
اإلجراءات املنظمة ألعمال املشرفني
اإلداريني على مكاتب الدوائر القضائية

املادة التا�سعة والع�شرون:

بالإ�ضافة �إلى املهام املحددة يف الأنظمة
ذات ال�ص���لة والتعليمات ال�سارية التي ال
تتعار�ض مع هذه الالئحة ،يتولى امل�رشف
الإداري على مكتب الدائرة بالإ�ضافة �إلى
االخت�صا�ص���ات الواردة يف هذه الالئحة
الأعمال الآتية:
� -1إدارة الأعم���ال الكتابي���ة ملكت���ب
الدائ���رة ب�أمرها و�إ�رشافها ،وهو امل�س����ؤول
الأول عن ذلك ،وال يحق لأحد غريه من
موظفي املكتب التدخل يف هذا ال�ش�أن �إال
ب�أمر الدائرة.
 -2متابع���ة موظف���ي مكت���ب الدائ���رة،
والإ�رشاف عل���ى �أعماله���م ،وتوزيع املهام
بينه���م ك ٌل ح�س���ب اخت�صا�ص���ه وتن�س���يق
�إجازاتهم ،و�إذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع

فيعر�ض ذلك على الدائرة التخاذ ما يلزم.
 -3ا�س���تقبال مراجعي مكتب الدائرة،
وتنظيم دخولهم عليها.
 -4ت�س���لم املعامالت ال���واردة ملكتب
الدائ���رة – بع���د الت�أك���د م���ن فهر�س���تها،
ومطابق���ة �أوراقه���ا للفهر�س���ة – و�إحالتها
للكات���ب املخت����ص ،وذل���ك لقيده���ا يف
ال�سجل اخلا�ص بذلك.
� -5إع���داد حم��ض�ر ل���كل معامل���ة،
وعر�ض���ها على الدائرة بطلب التوجيه يف
�ش�أنها ،وتنفيذ ذلك.
 -6حتري���ر املكاتب���ات الالزم���ة عل���ى
املعامالت ،وعر�ض���ها على الدائرة التخاذ
الالزم يف �ش�أنها.
 -7ت�سلم الأنظمة والتعاميم والتعليمات
املبلغة للدائ���رة ،واطالع الدائ���رة عليها،
وتزويد موظفي مكت���ب الدائرة بالأنظمة
والتعليمات املتعلق���ة ب�أعمالهم ،و�إبرازها
للدائرة عند طلبها ذلك.
 -8توقيع طلبات ح�ض���ور اخل�ص���وم
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ونحوهم �إذا عهدت �إليه الدائرة بذلك.
 -9حتري���ر طلب���ات ت�أم�ي�ن حاجي���ات
مكتب الدائ���رة ،وتوقيعها ب�أم���ر الدائرة،
ومتابعتها ،وت�س���لمها عند ت�أمينها ،وتكون
عهدة عليه.
� -10إعداد التقارير ال�شهرية وال�سنوية
جلمي���ع الق�ض���ايا ،وذل���ك يف النم���اذج
املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.

املادة الثالثون

الباب الثالث
أحكام ختامية

املادة الثانية والثالثون

�إذا ح�ص���ل م���ن �أح���د �أعوان الق�ض���اء
العاملني يف املحاك���م ت�أخري غري مربر يف
�إجناز عمل���ه املنوط به� ،أو املكل���ف به� ،أو
خالف �أح���كام هذه الالئحة ،فيعامل وفق
�أحكام نظام ت�أديب املوظفني.

املادة الثالثة والثالثون

للدائ���رة عن���د االقت�ض���اء تكلي���ف
���د القي���ام بالإجراءات املن�ص���و�ص
ُي َع ُّ
امل��ش�رف الإداري ب�أعمال �أمني ال�رس �أو عليه���ا يف ه���ذه الالئحة بو�س���اطة النظام
بع�ضها.
الآيل كافياً يف تطبيق �أحكامها.
الفصل التاسع
إجراءات أعمال مأموري التنفيذ

املادة احلادية والثالثون

املادة الرابعة والثالثون

تراجع هذه الالئحة لغر�ض حتديثها �إذا دعت
احلاجة لذلك خالل �سنتني من تاريخ �صدورها.

املادة اخلام�سة والثالثون

يتول���ى م�أم���ورو التنفي���ذ �إج���راءات
يعمل بهذه الالئحة اعتب���اراً من تاريخ
التنفيذ الواردة يف نظ���ام التنفيذ والئحته
�ص���دورها ،وتلغي كل م���ا يتعار�ض معها
التنفيذية ،والتعليمات ذات ال�صلة.
من �أحكام.
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