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 99) 93.1جمادى األولي  7صادر في  99.9391قرار لوزير العدل رقن 

المصالح وبشأن تحديد اختصاصات و تنظين األقسام  (1199أبريل 

 13التابعة للمديريات المركسية لوزارة العدل

 ٔصٚش انؼذل،  

دٚسًثش  9) .529يٍ ضٕال  92انصادس فٙ  9.31.50.2 تُاء ػهٗ انًشسٕو سلى 

 ( تطأٌ ذحذٚذ لٕاػذ ذُظٛى انمطاػاخ انٕصاسٚح ٔانالذًشكض اإلداس٘ ؛9331

أتشٚم  55) 5209ظًادٖ األٔنٗ  7انصادس فٙ  9.53.053 ٔػهٗ انًشسٕو سلى

 ( ترحذٚذ اخرصاصاخ ٔذُظٛى ٔصاسج انؼذل ؛9355

 303) 5021يٍ ر٘ انحعح  97انصادس تراسٚخ  9.71.709 ٔػهٗ انًشسٕو سلى

( فٙ ضأٌ انًُاصة انؼهٛا انخاصح تًخرهف انٕصاساخ، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ 5271ش ًثدٚس

 ٔذرًًّٛ ؛

( .527ُٚاٚش  52) .502يٍ يحشو  57انصادس فٙ   9.71.7.2 ٔػهٗ انًشسٕو سلى

 نح انًٓاو انؼهٛا انخاصح تًخرهف انٕصاساخ؛تطأٌ َظاو انرؼٕٚضاخ انًشذثطح تًضأ

  لشس يا ٚهٙ : 

 األوليالمادة 

 ذرأنف يذٚشٚح انطؤٌٔ انًذَٛح يًا ٚهٙ : 

 :ٚركٌٕ ئٍلسى انطؤٌٔ انمضائٛح،  .5

 يصهحح انمضاٚا انًذَٛح؛ 

 يصهحح انمضاٚا انرعاسٚح ٔانسعم انرعاس٘؛ 

 يصهحح انمضاٚا اإلداسٚح؛ 

 يصهحح انرُفٛز؛ 

 لضاء انمشب. يصهحح  

 :ٚركٌٕ ئٍسٛح ٔانحانح انًذَٛح، لسى انعُ .9

 انعُسٛح؛ يصهحح 

 .يصهحح انحانح انًذَٛح  

 لسى لضاء األسشج ٔانماصشٍٚ ٔفالذ٘ األْهٛح ٔٚركٌٕ يٍ: .0

 يصهحح لضاٚا األسشج؛ 

                                                           

 .9770، ظ (9355َٕٕٚٛ  .) 5209سظة  0تراسٚخ  1222 انعشٚذج انشسًٛح ػذد - 1
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 .يصهحح انماصشٍٚ ٔفالذ٘ األْهٛح  

 : يٍ ٚركٌٕٔ ٔانمضائٛح، انمإََٛح ٔانًٍٓ انمضاء يساػذ٘ لسى .2

 صهحح يُٓح انًحاياج؛ي 

 يصهحح يُٓح انرٕشٛك؛ 

 خح ٔانًصادلح ػهٗ انشسٕو؛ايصهحح يُٓح انؼذٔل ٔانُس 

 .ٖيصهحح انًٍٓ انحشج انمإََٛح ٔانمضائٛح األخش  

 يصهحح انرؼأٌ انمضائٙ انًرثادل فٙ انًادج انًذَٛح. .1

 يصهحح اإلػاليٛاخ ٔاإلحصائٛاخ ٔانررثغ ٔانرمٛٛى. ..

  يصهحح يؼانعح انطكاٚاخ. .7

 1المادة 

 :انطؤٌٔ انعُائٛح ٔانؼفٕ يًا ٚهٙ ذرأنف يذٚشٚح

 :ٚركٌٕ ئٍلسى انمضاء انعُائٙ،  .5

 يصهحح يشالثح انذػٕٖ انؼًٕيٛح؛ 

 يصهحح حًاٚح انحشٚاخ انؼايح ٔاأليٍ انؼاو؛ 

 يصهحح لضاٚا انسٛش؛ 

  يصهحح صٚاساخ انرفرٛص ٔيشالثح انٕضغ ذحد انحشاسح انُظشٚح ٔاالػرمال

 االحرٛاطٙ ؛

 يصهحح سصذ ظاْشج اإلظشاو؛ 

 .يصهحح يؼانعح انطكاٚاخ  

 :ضاٚا انعُائٛح انخاصح، ٔٚركٌٕ يٍلسى انم .9

 يصهحح انعشائى االلرصادٚح ٔانًانٛح؛ 

 يصهحح لضاٚا اإلسْاب ٔانعشًٚح انًُظًح؛ 

 يصهحح لضاٚا انًخذساخ ٔانًؤششاخ انؼمهٛح؛ 

 يصهحح لضاٚا انًشأج ٔانطفم؛ 

 إلَساٌ؛يصهحح لضاٚا انسعُاء ٔحمٕق ا 

 .يصهحح انذساساخ ٔأتحاز انسٛاسح انعُائٛح  

 :نؼفٕ ٔاإلفشاض انًمٛذ، ٔٚركٌٕ يٍلسى ا .0
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 يصهحح انؼفٕ؛ 

 .يصهحح اإلفشاض انًمٛذ  

 :ٛح فٙ انًادج انضظشٚح، ٔٚركٌٕ يٍلسى ذُفٛز انرذاتٛش انمضائ .2

 يصهحح ذسهٛى انًعشيٍٛ ٔانطكاٚاخ انشسًٛح؛ 

 يصهحح اإلَاتاخ انمضائٛح انضظشٚح؛ 

 هحح ذُفٛز انًمشساخ انمضائٛح؛يص 

 .ُٙيصهحح انسعم انؼذنٙ انٕط 

 .ٔانرمٛٛى ٔانررثغ ٔاإلحصائٛاخ اإلػاليٛاخ يصهحح .1

  يصهحح انرؼأٌ ٔانرٕاصم. ..

 .المادة 

 ذرأنف يذٚشٚح انذساساخ ٔانرؼأٌ ٔانرحذٚس يًا ٚهٙ:

 لسى انذساساخ، ٔٚركٌٕ يٍ : .5

 يصهحح انذساساخ انًٛذاَٛح؛ 

 انذساساخ انمإََٛح انؼايح؛ يصهحح 

 يصهحح اإلحصائٛاخ؛ 

 .يصهحح انرٕلؼاخ ٔانرخطٛظ  

 :ؼأٌ اإلداس٘ ٔانرمُٙ، ٔٚركٌٕ يٍلسى انر .9

 يصهحح انرؼأٌ انصُائٙ؛ 

 يصهحح انرؼأٌ يغ انًؤسساخ ٔانًُظًاخ انذٔنٛح ٔانعٕٓٚح ؛ 

 .يصهحح انرُسٛك ٔانررثغ ٔانرمٛٛى  

 :ٚركٌٕ ئٍلسى انرمٛٛى ٔانرحذٚس،  .0

 يصهحح ذحذٚس ذذتٛش اإلداسج انمضائٛح؛ 

 ؛صهحح إداسج ٔذذتٛش تشايط انرحذٚسي 

 يصهحح انرمٛٛى ٔظٕدج انخذياخ انمضائٛح؛ 

 .ٍٛيصهحح يٕاكثح انرحذٚس ٔيساػذج انًسرؼًه  

 ٚركٌٕ يٍ :ٔلسى اإلػاليٛاخ ٔاسرؼًال انركُٕنٕظٛا انحذٚصح،  .2

  انًؼهٕيٛاذٙ ؛يصهحح انرطٕٚش 
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 ٕيٛاذٙ ؛يصهحح االسرغالل انًؼه 

 يصهحح الرُاء ٔصٛاَح انؼراد انًؼهٕياذٙ ؛ 

 يصهحح ذؼًٛى ٔذرثغ انثشايط انًؼهٕيٛاذٛح تانًحاكى؛ 

 .ٍٛيصهحح انركٍٕٚ ٔيساػذج انًسرؼًه  

 :ٚركٌٕ ئٍلسى انرٕاصم،  .1

 يصهحح انٕشائك ٔانخضاَاخ؛ 

 ػالو؛ٔاإل يصهحح انُطش 

 .يصهحح انرٕاصم انذاخهٙ ٔانؼاللاخ انؼايح  

 3المادة 

 ذرأنف يذٚشٚح انرطشٚغ يًا ٚهٙ :

 :ى انذساساخ انرطشٚؼٛح، ٔٚركٌٕ يٍلس .5

 يصهحح انمإٌَ انخاظ؛ 

 يصهحح انمإٌَ انؼاو؛ 

 .يصهحح االذفالٛاخ ٔانًؼاْذاخ 

 لسى ذرثغ ٔذحٍٛٛ انُصٕظ انمإََٛح، ٔٚركٌٕ يٍ: .9

 يصهحح ذحٍٛٛ ٔذعًٛغ انُصٕظ انمإََٛح؛ 

 .يصهحح انرؼًٛى ٔانرٕصٚغ  

 يٛاخ.يصهحح االػال .0

 5المادة 

 ذرأنف يذٚشٚح انًٕاسد انثطشٚح يًا ٚهٙ :

 :لسى انمضاج، ٔٚركٌٕ يٍ .5

 يصهحح ذذتٛش انٕضؼٛح اإلداسٚح نهمضاج؛ 

 يصهحح انًثاسٚاخ ٔانرٕظٛف؛ 

 .يصهحح حشكٛح انمضاج  

 :لسى انًٕظفٍٛ ٔٚركٌٕ يٍ .9

 يصهحح كراب انضثظ ٔانًحشسٍٚ انمضائٍٛٛ؛ 

 انًُرذتٍٛ انمضائٍٛٛ ٔاألطش انرمُٛح؛ يصهحح 
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 يصهحح انرٕظٛف ٔانرشلٛاخ ٔااليرحاَاخ انًُٓٛح؛ 

 يصهحح انرذتٛش انرٕلؼٙ ألػذاد انًٕظفٍٛ ٔانكفاءاخ؛ 

 .يصهحح َٓاٚح انحٛاج اإلداسٚح  

 :سى انًشالثح ٔانرأدٚة، ٔٚركٌٕ يٍل .0

 يصهحح انًشالثح ٔذمٛٛى انُطاط انًُٓٙ؛ 

 انمطاػٙ؛ يصهحح انحٕاس 

 هحح انرأدٚة؛يص 

 .يصهحح ذرثغ سٛش انطكاٚاخ  

 لسى انركٍٕٚ ٔانررثغ ٔانرمٛٛى، ٔٚركٌٕ يٍ : .2

  انرذاسٚة؛ٔيصهحح إػذاد االحرٛاظاخ انركُٕٚٛح 

 .يصهحح ذرثغ ٔذمٛٛى انثشايط انركُٕٚٛح  

 يصهحح اإلػاليٛاخ ٔاإلحصائٛاخ ٔانررثغ ٔانرمٛٛى ٔانرٕلغ. .1

 يصهحح انًُاصػاخ. ..

  يشالثح انرذتٛش. يصهحح .7

 6المادة 

  :شٚح انًٛضاَٛح ٔانًشالثح يًا ٚهٙذرأنف يذٚ

 :انًٛضاَٛح ٔانًحاسثح، ٔٚركٌٕ يٍ لسى ذذتٛش .5

  ؛حانثشيعٔيصهحح انًٛضاَٛح 

 تاألداء؛ يصهحح األٔايش 

 يصهحح ذذتٛش انحساب انًشصذ أليٕس خصٕصٛح؛ 

 يصهحح انرذتٛش انًانٙ اناليًشكض؛ 

 .يصهحح انًحاسثح ٔذصفٛح يصاسٚف يساػذ٘ انمضاء ٔاالسرشظاػاخ  

 لسى انًشالثح، ٔٚركٌٕ يٍ : .9

 يصهحح يشالثح حساتاخ صُادٚك انًحاكى؛ 

 يصهحح يشالثح انًحعٕصاخ ٔأدٔاخ االلرُاع؛ 

  انرُفٛز انضظش٘.ٔيصهحح يشالثح انًصاسٚف انمضائٛح ٔانرثهٛغ  

 لسى انرحصٛم، ٔٚركٌٕ يٍ : .0



 

 - 7  -  

  ذٕشٛك حساتاخ انًحاكى؛ٔشكضج ئيصهحح ذرثغ 

 يصهحح ذرثغ ذحصٛم انغشاياخ ٔيٕاسد انسعم انرعاس٘؛ 

 .ٙيصهحح ذرثغ يذاخٛم صُذٔق انركافم انؼائه  

 لسى انرٕلغ ٔانررثغ ٔانرمٛٛى، ٔٚركٌٕ يٍ : .2

 يصهحح انرٕلغ ٔذرثغ ٔذمٛٛى ذُفٛز انًٛضاَٛح ؛ 

 حصٛم؛يصهحح انرٕلغ ٔذرثغ ٔذمٛٛى انًٕاسد ٔانًرثمٗ يٍ أظم انر 

 .يصهحح يشالثح انرذتٛش 

  اإلحصائٛاخ.ٔيصهحح اإلػاليٛاخ  .1

 7المادة 

 :نرعٓٛض ٔذذتٛش انًًرهكاخ يًا ٚهٙذرأنف يذٚشٚح ا

 :ذذتٛش انشصٛذ انؼماس٘، ٔٚركٌٕ يٍلسى انثُاٚاخ ٔ -5

 يصهحح الرُاء انًًرهكاخ ٔذسٛٛشْا؛ 

  انرؼٓذ؛ٔيصهحح انصٛاَح 

 يصهحح انذساساخ انًشذثطح تانثُاٚاخ؛ 

 .يصهحح ذرثغ إَعاص األٔساش   

 :لسى انرعٓٛض ٔانًؼذاخ، ٔٚركٌٕ يٍ -9

 يصهحح انرعٓٛض ٔانًؼذاخ؛ 

 يصهحح يسرٕدػاخ انحفع؛ 

 يصهحح انهٕظسرٛك ٔانصٛاَح. 

 :ركٌٕ ئٍٚ ٔانصفماخ، انثشيعح لسى -0

 يصهحح انثشيعح ٔانرُسٛك؛ 

 .يصهحح انصفماخ  

  يصهحح يشالثح انرذتٛش. -2

 8المادة 

 ٔيشالثح انرذتٛش انذاخهٙ انراتغ نهسهطح انًثاضشج نهٕصٚش يٍ : ٚرأنف لسى انرذلٛك

 يصهحح انذساساخ انرمًٛٛٛح؛ 

 .يصهحح انًشالثح انذاخهٛح  
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 9المادة 

 ٚرأنف لسى ذرثغ ٔذحهٛم انطكاٚاخ انراتغ نهسهطح انًثاضشج نهٕصٚش يٍ :

 يصهحح االسرمثال؛ 

 يصهحح انررثغ؛ 

 .يصهحح انرحهٛم 

 91المادة 

 59)  5253يٍ ظًادٖ األٔنٗ  59انصادس فٙ  23..15 ذظم يمرضٛاخ انمشاس سلى

( تئحذاز يذٚشٚاخ فشػٛح إلهًٛٛح5272دٚسًثش 
2

انصادس  225.23 ، ٔيمرضٛاخ انمشاس سلى

( ترحذٚذ اخرصاصاخ ٔذُظٛى كراتاخ انضثظ 5277سثرًثش 7) 5237يٍ يحشو  59فٙ 

ٔكراتاخ انُٛاتح انؼايح نذٖ انًحاكى
3

ساسٚح انًفؼٕل، إنٗ حٍٛ َطش انمشاساخ انًرؼهمح ترحذٚذ  

  يًشكضج نٕصاسج انؼذل.ذُظٛى انًصانح انالاخرصاصاخ ٔ

 99المادة 

  ُٚطش ْزا انمشاس فٙ انعشٚذج انشسًٛح. 

  

 (.9355أتشٚم  55) 5209ظًادٖ األٔنٗ   7ٔحشس تانشتاط فٙ 

 يحًذ انطٛة انُاصش٘. اإليضاء: 

1220716100 

  

                                                           

( تئحذاز يذٚشٚاخ 5272دٚسًثش  59) 5253ظًادٖ األٔنٗ  59تراسٚخ  23..15لشاس نٕصٚش انؼذل سلى  -2

فشػٛح إلهًٛٛح ذاتؼح نإلداسج انؼايح ٔانًٕظفٍٛ ٔذحذٚذ اخرصاصاذٓا ٔذُظًٛٓا ٔدٔائش َفٕرْا؛ انعشٚذج انشسًٛح 

 ..70(،  ظ 5223يا٘  03) 5253ر٘ انمؼذج  1تراسٚخ  2327ػذد 

( ترحذٚذ اخرصاصاخ ٔذُظٛى 5277سثرًثش  7) 5237يحشو  59تراسٚخ   225.23لشاس نٕصٚش انؼذل سلى  -3

 91)  5253سيضاٌ  92تراسٚخ  2320كراتاخ انضثظ ٔكراتاخ انُٛاتح انؼايح تانًحاكى؛ انعشٚذج انشسًٛح ػذد 

 كًا ذى ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ. .719(، ظ 5223أتشٚم 
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