
 

 .بالالئحة التنفيذية للمكتب الفني 2006 لسنة( 1)قزار مجلس القضاء األعلى رقم 

 و،2002نسُخ ( 1)ثؼذ االطالع ػهٗ لبٌَٕ انسهطخ انمؼبئٛخ سلى 

 و ٔتؼذٚالتّ،2001نسُخ ( 5)ٔلبٌَٕ تشكٛم انًحبكى انُظبيٛخ سلى 

 ٔثؼذ يٕافمخ يجهس انمؼبء األػهٗ،

 ،ٔٔفمًب نهظالحٛبد انًخٕنخ نُب

 :أطذسَب يب ٚهٙ

 (1)مادة 

ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد اٜتٛخ انٕاسدح فٙ ْزِ انالئحخ انًؼبَٙ انًخظظخ نٓب أدَبِ يب نى تذل انمشُٚخ ػهٗ خالف 

 :رنك

 .يجهس انمؼبء األػهٗ: انًجهس -

 .سئٛس يجهس انمؼبء األػهٗ: سئٛس انًجهس -

 .انًكتت انفُٙ انًشكم ثًٕجت ْزِ انالئحخ: انًكتت -

 .سئٛس انًكتت انفُٙ: سئٛس انًكتت -

 .انًحكًخ انؼهٛب: انًحكًخ -

 .سئٛس انًحكًخ انؼهٛب: سئٛس انًحكًخ -

 .ٔكٛم انًكتت انفُٙ: انٕكٛم -

  (2)مادة 

 .ُٚشكم ثبنًحكًخ انؼهٛب يكتت فُٙ ٔٚكٌٕ خبػؼًب إلششاف سئٛس انًحكًخ انؼهٛب

  (3)مادة 

 :ٚئنف انًكتت يٍ

 .ٔٚتٕالِ أحذ لؼبح انًحكًخ انؼهٛب سئٛس انًكتت انفُٙ -1

 .ٔكٛم انًكتت انفُٙ -2

 .ػذد كبف يٍ لؼبح انًحبكى -3

  (4)مادة 

ػذد آخش يٍ لؼبح يحبكى  –يٍ حٍٛ ٜخش  -ثبنًكتت أٌ ٚؼٍٛ -ثُبء ػهٗ تُسٛت سئٛس انًجهس –ٚجٕص نهًجهس 

 .انجذاٚخ، نًذح سُخ لبثهخ نهتجذٚذ االستئُبف ٔسإسبء يحبكى

 (5)مادة 

 :ختض انًكتت ثًب ْٕ آدٚ

 .استخالص انًجبد٘ء انمبََٕٛخ انتٙ تمشسْب انًحكًخ انؼهٛب، فًٛب تظذسِ يٍ أحكبو، ٔتجٕٚجٓب، ٔيشالجخ َششْب -1

 .اػذاد انجحٕث انمبََٕٛخ انالصيخ، ثُبء ػهٗ طهت سئٛس انًحكًخ، أٔ احذٖ دٔائشْب -2

 .ؼبئٛخ، ٔتمذًٚٓب نهًجهس نهتظذٚك ػهٛٓب حست األطٕلاػذاد يشبسٚغ انهٕائح انتُفٛزٚخ نمبٌَٕ انسهطخ انم -3

ػمذ انُذٔاد، ٔانذٔساد انتذسٚجٛخ، ٔانًئتًشاد انمبََٕٛخ، فٙ انذاخم ٔانخبسج، ٔيب ٚستتجغ رنك يٍ تُسٛك يغ  -4

 .انجٓبد انًختظخ

 .تهمٙ يب ٚشد يٍ يُح تؼهًٛٛخ، ٔػشػٓب ػهٗ سئٛس انًجهس، نهُظش فًٛب ٚتجغ ثشؤَٓب -5

 .ٕػبد انخبطخ ثجًٛغ أٔجّ انتؼبٌٔ انذٔنٙانًٕػ -6

 .اػذاد أْى انمشاساد انتٙ ٚظذسْب انًجهس، ٔانتٙ تٓى أػؼبء انسهطخ انمؼبئٛخ، نتٕصٚؼٓب ػهٛٓى -7

 .اػذاد انًآخز انفُٛخ، ٔاإلداسٚخ، انتٙ ٚشٖ سئٛس انًجهس، اثالغٓب نهمؼبح، نتالفٛٓب فٙ ػًهٓى -

ٔاإلجشاءاد انًتجؼخ ثٓزا انشؤٌ،  د تمٍُٛ شبيم نهًخبنفبد انتؤدٚجٛخ نهمؼبح، ٔانجضاءاد انًتشتجخ ػهٛٓب،اػذا -9



 .ثمبٌَٕ انسهطخ انمؼبئٛخ تًٓٛذًا إلطذاسِ فٙ طٕسح تششٚغ ٚهحك

 .ٚجٕص نهًحكًخ أٌ تطهت يٍ انًكتت اػذاد يزكشح لبََٕٛخ ثشؤٌ أ٘ طؼٍ يؼشٔع ػهٛٓب -10

 .ٚطهجٓب سئٛس انًحكًخأٚخ يسبئم أخشٖ  -11

  (6)مادة 

 :تشسم انٗ انًكتت

 .جًٛغ انمؼبٚب انتٙ ٚظذس فٛٓب حكى يٍ يحكًخ انُمغ، أٔ يحكًخ انؼذل انؼهٛب -1

انًختظخ ػُذ لٛبو انتُبصع ػهٗ  انمؼبٚب انتٙ ٚشٖ فٛٓب سفغ األيش انٗ انًحكًخ انؼهٛب ثطهت تؼٍٛٛ انًحكًخ -2

 .االختظبص، إلػذاد يزكشح فٛٓب

نؼشػٓب ػهٗ يحكًخ  -انتٙ ٚحتبج انفظم فٛٓب انٗ تمشٚش يجذأ لبََٕٙ ٔاحذ-انًتًبثهخ، ٔانًشتجطخ  انطؼٌٕ -3

 .انُمغ، ٔرنك نُظشْب أيبو دائشح ٔاحذح

 .األٔساق انًشاد اػالَٓب خبسج فهسطٍٛ -4

التخبر  تمبسٚش تفتٛش انسجٌٕ انتٙ تتى ثًؼشفخ انمؼبح ػهٗ أٌ تشفغ تٕطٛبد ثشؤَٓب نشئٛس انًجهس -5

 .انًمتؼٗ

 (7)مادة 

ٚذٚش انؼًم ثبنًكتت سئٛس انًكتت، ٔٚتٕنٗ تٕصٚغ األػًبل ثٍٛ األػؼبء، ُٕٔٚة ػُّ ػُذ غٛبثّ انٕكٛم، ثى 

 .األلذو يٍ األػؼبء

 (8)مادة 

ٔتختض ثُشش األحكبو انظبدسح ػٍ انًحكًخ، ٔرنك ثؼذ  تُشؤ ثبنًكتت اداسح نهُشش ٚتٕنٗ سئبستٓب انٕكٛم،

 .نهًظبدلخ ػهٗ انُشش ٗ سئٛس انًحكًخػشػٓب ػه

 (9)مادة 

 .نشئٛس انًجهس َذة أ٘ لبع يٍ انمؼبح انؼبيهٍٛ ثبنًكتت أل٘ ػًم آخش يٍ أػًبل انمؼبء

 (11)مادة 

 .نهًكتت أٌ ٚمذو نشئٛس انًجهس التشاحبد ٔتٕطٛبد فٙ أ٘ شؤٌ يٍ شئٌٔ انمؼبء

 (11)مادة 

 .سْى سئٛس انًجهس، ٔٚخؼؼٌٕ إلششاف ٔاداسح سئٛس انًكتتٚهحك ثبنًكتت ػذد كبف يٍ انًٕظفٍٛ، ٚختب

 (12)مادة 

 .و، ٔتُشش فٙ انجشٚذح انشسًٛخ10/5/2006ٚؼًم ثٓزِ انالئحخ يٍ تبسٚخ 

 

 

 .يٛالدٚخ 2/5/2006: طذسد فٙ يذُٚخ ساو اهلل ثتبسٚخ

 .ْجشٚخ 1427/سثٛغ اٜخش/ 4: انًٕافك

 القاضي عيسى أبو شزار

 رئيس المحكمة العليا

 رئيس مجلس القضاء األعلى


