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 جملــ�س ال�ضــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء

قـــــــــرار 

رقــم 2021/426

باإ�ضــدار لئحــة التفتي�س الق�ضــائي

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء،

واإلى قانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�ض املنازعات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2020/125،

واإلى الئحة التفتي�ض الق�سائي ال�سادرة بالقرار رقم 2017/78،
املنازعات  بع�ض  �ساأن  فـي  التقا�سي  اإجراءات  تب�سيط  لقانون  التنظيمية  الالئحة  واإلى 

ال�سادرة بالقرار رقم 2021/104،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة الأولــــى

يعمل باأحكام الئحة التفتي�ض الق�سائي املرفقة.

املــادة الثانيـــة

يلغى القرار رقم 2017/78 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض 
مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�ضـدر فـي: 20 من حمـــــــرم 1443هـ 
امل�افـــــق: 29 من اأغ�ضط�س 2021م 

خليفة بن �ضعيد بن خليفة الب��ضعيدي
 رئيــــــــــــــــــــــــــــــ�ض املحـــــــــــــــــــــــكمــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــيــــــا 
 نـــــائـب رئـــــــــــي�ض املجلـــــ�ض االأعـلـــــى للق�ســــاء
 رئيــــــ�ض جملــــ�ض ال�ســـوؤون االإدارية للق�ســــاء
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لئحة التفتي�س الق�ضائي

الف�ضــل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 

1- املجلــ�س:
جمل�ض ال�سوؤون االإدارية للق�ساء.

2 - الرئي�س: 
رئي�ض املجل�ض. 

3 - الإدارة: 
االإدارة العامة للتفتي�ض الق�سائي.

4 - رئيــ�س الإدارة: 
رئي�ض االإدارة العامة للتفتي�ض الق�سائي.

5 - التفتي�س الفني: 
التفتي�ض على االأعمال الق�سائية للقا�سي لتقييم اأدائه خالل عام ق�سائي.

6 - التفتي�س امل�ضتمر: 
التفتي�ض على االأعمال الق�سائية للمحاكم، و�سائر االأمور املتعلقة باالأداء الق�سائي 

للتحقق من �سري العمل فـي املحاكم ومدى انتظامه. 
7 - املفتــ�س: 

وفح�ض  امل�ستمر،  والتفتي�ض  الفني،  التفتي�ض  باأعمال  للقيام  املنتدب  القا�سي 
ال�سكاوى، واإجراء التحقيق، وما يكلف به من اأعمال اأخرى.

8 - القا�ضي: 
القا�سي الذي يجري التفتي�ض على اأعماله.

9 - املحاكم: 
حماكم اال�ستئناف واملحاكم االبتدائية.

10 - اللجنة: 
اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املادة )6( من هذه الالئحة.
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11 - املالحظة الق�ضائية:
من  عمله  فـي  عنه  ي�سدر  ما  ب�ساأن  القا�سي  اإلى  اللجنة  توجهها  التي  املالحظة 
ت�سرفات ق�سائية خمالفة للقانون اأو مبادئ املحكمة العليا اأو اللوائح واالأنظمة التي 

ت�سدر من جهات االخت�سا�ض فـي املجل�ض. 
12 - املالحظة امل�ضلكية:

اأو  عمله  داخل   - منه  يقع  ما  ب�ساأن  القا�سي  اإلى  اللجنة  توجهها  التي  املالحظة 
خارجه - من ت�سرفات م�سلكية تخل بواجبات وظيفته ومقت�سياتها. 

13 - النظام الإلكرتوين:
النظام الـمعد من قبل املجل�ض فـي موقعه بال�سبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت(، 
وبني  بينها  فـيما  اإلكرتونيا  وامل�ستندات  البيانات  وتبادل  نقل  االإدارة  يخول  الذي 
بعد  عن  واالطالع  املتابعة  اإمكانية  املفت�ض  ويخول  املجل�ض،  اإدارات  وباقي  املحاكم 
التنفـيذ  وطلبات  والطعون  بالدعاوى  املتعلقة  امل�ستندات  و�سائر  االإجراءات  على 

والوالية واحلجر واالإعالمات ال�سرعية والرتكات.

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على ق�ساة حماكم اال�ستئناف ومن دونهم.

املــادة ) 3 (

توؤلف االإدارة من رئي�ض وعدد كاف من االأع�ساء يندبهم الرئيــ�ض بعـــد موافقـــة املجلـــ�ض 
ملدة )1( �سنة قابلة للتجديد، على اأال تقل درجة رئي�ض االإدارة عن قا�سي املحكمة العليا، 

ودرجة االأع�ساء عن قا�سي حمكمة ا�ستئناف.
املــادة ) 4 (

الق�ساة،  اأعمال  وتقومي  تقييم  خالل  من  الق�سائي  باالأداء  االرتقاء  على  االإدارة  تعمل 
والعمل على انتظام �سري العمل الق�سائي وتوحيد االإجراءات فـيما بني املحاكم، ولها فـي �سبيل 
حتقيق ذلك القيام بالتفتي�ض الفني والتفتي�ض امل�ستمر وفق برنامج �سنوي تقوم باإعداده، 

على اأن يعر�ض هذا الربنامج على اأع�ساء االإدارة فـي بداية كل عام ق�سائي.

املــادة ) 5 (

ي�سرف على االإدارة رئي�سها، ويتولى توزيع االأعمال بني املفت�سني، ويحل حمله عند غيابه 
من يليه من االأع�ساء فـي االأقدمية.
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املــادة ) 6 (

اأو رئا�سة اأحد املفت�سني، وع�سوية  اأو اأكرث برئا�سته،  ت�سكل بقرار من رئي�ض االإدارة جلنة 
)2( اثنني على االأقل من املفت�سني. وتتولى اللجنة فح�ض تقارير التفتي�ض الفني، وتقارير 
التفتي�ض امل�ستمر، وتقارير فح�ض ال�سكاوى، وما يعر�ض عليها من اأعمال اأخرى، وفـي حالة 
غياب رئي�ض اللجنة اأو اأحد االأع�ساء اأو وجود مانع لدى اأي منهما، يحل حملهما االأقدم 

من االأع�ساء. 
القا�سي  اأعلى وظيفة من  واأع�ساوؤها  اللجنة  اأن يكون رئي�ض  االأحوال، يجب  وفـي جميع 
املعني بالتفتي�ض واالأعمال التي تعر�ض على اللجنة، اأو �سابقني له فـي االأقدمية اإن كانوا 

فـي وظيفة واحدة.
املــادة ) 7 (

ملفات  من  منهم  يطلب  ما  كل  تقدمي  واملوظفـني  والق�ساة  املحاكم  روؤ�ساء  على  يجب 
و�سجالت وبيانات ورقية اأو اإلكرتونية تتعلق باالأعمال الق�سائية اجلاري التفتي�ض عليها، 
والقيام بكل ما من �ساأنه ت�سهيل عمل املفت�ض، ويعد كل تعطيل منهم لعمل املفت�ض موجبا 

للم�ساءلة القانونية.
املــادة ) 8 (

يجوز للمفت�ض فح�ض اأي ت�سرف ق�سائي فـي دعوى منظورة اإذا كان حمال ل�سكوى، اأو كان 
اأجل النطق  اأو مد  اإعادتها للمرافعة دون مربر  اأو  مو�سوعه قرارا بتاأجيل نظر الدعوى 
باحلكم فـي غري االأحوال املقررة قانونا، اأو اأي اإجراء اآخر مت باملخالفة الأحكـــام القـــانون 
فـي الدعوى اأو الطعون اأو التنفـيذ اأو الوالية اأو احلجر اأو االإعالمات ال�سرعية اأو الرتكات.

املــادة ) 9 (

الراأي  اإبداء  اأو  القا�سي  اأعمال  على  بالتفتي�ض  القيام  املفت�ض  اأو  االإدارة  لرئي�ض  يجوز  ال 
بالقا�سي  عالقته  فـي  حتققت  متى  ب�ساأنها  التحقيق  اإجراء  اأو  �سده  مقدمة  �سكوى  فـي 
اأو بال�ساكي اإحدى حاالت التنحي الوجوبي اأو الرد املن�سو�ض عليهما فـي قانون ال�سلطة 

الق�سائية، وقانون االإجراءات املدنية والتجارية.
وال يجوز لرئي�ض اللجنة واأع�سائها اإبداء اأي راأي فـي التقارير و�سائر االأعمال التي تعر�ض 
عليهم، اإذا حتققت فـي عالقتهم بالقا�سي اأو باأحد االأطراف اإحدى حاالت التنحي الوجوبي 
اأو الرد املن�سو�ض عليهما فـي قانون ال�سلطة الق�سائية، وقانون االإجراءات املدنية والتجارية.
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املــادة ) 10 (

التفتي�ض  تقارير  على  عمله  بحكم  يطلع  من  وكل  االإدارة  فـي  موظف  واأي  املفت�ض  يلتزم 
وملفات التحقيق وملفات الق�ساة وجميع االأعمال ذات ال�سلة بالتفتي�ض، بال�سرية التامة، 

وعدم االإف�ساح عنها، اأو اإطالع الغري عليها اإال باإذن من رئي�ض االإدارة. 

املــادة ) 11 (

يكون تبادل املذكرات و�سائر البيانات، فـيما بني االإدارة وبني املحاكم وباقي اإدارات املجل�ض، 
عن طريق النظام االإلكرتوين، ما مل تقت�ض ال�سرية واالأنظمة املعمول بها، اأو يقرر رئي�ض 

االإدارة، ا�ستيفاء املعاملة ورقيا.
املــادة ) 12 (

فـي  امللفات  على  االطالع  خالل  من  الفني  والتفتي�ض  ال�سكاوى  فح�ض  املفت�ض  ي�ستوفـي 
النظام االإلكرتوين، ما مل ير االنتقال اإلى مقر املحكمة، اأو اإح�سار امللفات الورقية لالإدارة 
املتابعة  خالل  من  امل�ستمر  التفتي�ض  ي�ستوفـي  كما  عليها،  لالطالع  منها  ن�سخ  طلب  اأو 
فـي  ال�سخ�سي  باحل�سور  اإخالل  دون  االإلكرتوين  النظام  فـي  الق�سائي  للعمل  الفورية 

مقرات املحاكم. 
ويكون للمفت�ض - بعد موافقة رئي�ض االإدارة - ح�سور جل�سات املحاكم فـي اأثناء انعقادها 
اأو ح�سورها عن بعد من خالل نظام االت�سال املرئي وامل�سموع الذي ي�سعه رئي�ض املجل�ض.

الف�ضـــل الثانـــي

التفتيــــ�س الفنـــــي

املــادة ) 13 (

يتم التفتي�ض الفني مرة واحدة كل عام ق�سائي، ويجري بوا�سطة مفت�ض بوظيفة اأعلى من 
القا�سي، اأو �سابق عليه فـي االأقدمية اإن كانا فـي وظيفة واحدة. 

املــادة ) 14 (

تقوم االإدارة باإخطار القا�سي بربنامج التفتي�ض الفني، وعلى القا�سي موافاة االإدارة خالل 
اأجل حتدده ببيان مف�سل عن االأعمال امل�سندة اإليه وفق قرار اجلمعية العامة للمحكمة، 
ف�سال عن اإنـجازه الق�سائي، ومدد االإجازات التي قام بها ونوعها، والدورات التدريبية التي 
اجتازها، و�سائر االأعمال التي قام بها، وجميع التغريات التي طراأت على و�سعه الوظيفـي، 

وذلك كله خالل العام الق�سائي اخلا�سع للتفتي�ض.
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املــادة ) 15 (

يتم التفتي�ض الفني على اأعمال القا�سي من خالل فح�ض االآتي:
1 - االأحكام واالأوامر والقرارات مبا فـي ذلك ال�سادرة فـي التنفـيذ والوالية واحلجر 
اأ�سهر،  ثالثة   )3( عن  تقل  ال  فرتة  عن  وذلك  والرتكات،  ال�سرعية  واالإعالمات 
اخلا�سعة  االأعمال  املفت�ض  ويحدد  االإدارة،  رئي�ض  من  قرار  بتحديدها  ي�سدر 

للتفتي�ض الفني دون تدخل من القا�سي.
2 - �سجل قيد الدعاوى، و�سجل قيد االأحكام، وجداول اجلل�سات، وحم�سر اجلمعية 
اأو �سجالت اأخرى تفـيد فـي تكوين راأي  اأوراق  العامة للمحكمة وتعديالته، واأي 
�سحيح للمفت�ض عن انتظام مواعيد عقد اجلل�سات، ومالءمة القرارات ال�سادرة 
بتاأجيلها و�سالمتها، و�سالمة قرارات االإعادة للمرافعة، ومد اأجل النطق باالأحكام، 
ن�سخها  وتوقيع  االأحكام،  م�سودات  اإيداع  ومواعيد  الدعاوى،  فـي  الف�سل  ومدة 

االأ�سلية. 
3 - االإح�سائية الق�سائية الإنـجاز القا�سي خالل العام الق�سائي اخلا�سع للتفتي�ض. 

4 - اأي اأعمال اأخرى ذات �سلة بعمل القا�سي. 
اأو  م�سلكية  اأو  للقا�سي من مالحظات ق�سائية  يوجه  ما  كل  االطالع على  املفت�ض  وعلى 
تنبيه خالل العام الق�سائي اخلا�سع للتفتي�ض، وله فـي �سبيل حتقيق ذلك االطالع على 

تقارير التفتي�ض امل�ستمر، وال�سكاوى املقدمة �سده.

املــادة ) 16 (

يجوز للمفت�ض بعد موافقة رئي�ض االإدارة، تغيري الفرتة املحددة للتفتي�ض الفني املن�سو�ض عليها 
فـي البند )1( من املادة )15( من هذه الالئحة بفرتة اأخرى من العام الق�سائي ذاته اخلا�سع 

للتفتي�ض، اإذا قام لدى القا�سي عذر مقبول حال دون ممار�سة عمله خالل الفرتة املحددة. 

املــادة ) 17 (

اإحلاقه للعمل  اأو  القا�سي الذي مت تفريغه للدرا�سة  اأعمال  الفني على  التفتي�ض  يقت�سر 
فـي املحكمة خالل العام الق�سائي اخلا�سع للتفتي�ض، على املتوفر من اأعماله خالل العام 

الق�شائي املعني ب�شرط اأن يكون كافـيا لتقدير الكفاية.
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املــادة ) 18 ( 

اأرقام  منه:  االأول  الق�سم  يت�سمن  ق�سمني،  من  القا�سي  عمل  عن  تقريرا  املفت�ض  يعد 
الق�سايا، ونوعها، وغري ذلك من بياناتها ال�سرورية، واملالحظات الق�سائية التي ظهرت 

له ب�ساأنها من خالل فح�ض االآتي:
1 - اإجراءات انعقاد اخل�سومة.

2 - اأ�سباب التاأجيل، ومدى مالءمتها.
3 - االأحكـــام التمهيديـــة، واالأوامـــر، والقـــرارات ال�ســـادرة فـــي اأثنــاء �سيــر الدعـــوى، 

واإجراءات تنفـيذها. 
4 - مدى مالءمة اأجل حجز الق�سية للحكم.

5 - قرارات االإعادة للمرافعة، ومد اأجل النطق باحلكم.
6 - املدة امل�ستغرقة للف�سل فـي الق�سية.

7 - �سالمة النتيجة التي مت الو�سول اإليها فـي احلكم، على اأن تكون مالحظة املفت�ض 
ب�ساأنها م�سببة ا�ستنادا اإلى اأحكام القانون، اأو اأحكام املحكمة العليا، اأو امل�ستقر عليه 

فقها عند االقت�ساء.
8 - االأحكام الق�سائية التي بذل فـيها القا�سي جهدا مميزا، اإن وجدت.

اخلا�سع  الق�سائي  العام  خالل  القا�سي  اأداء  حول  املفت�ض  راأي  الثاين:  الق�سم  ويت�سمن 
للتفتي�ض من خالل فح�ض االآتي:

1 - اإنـجاز القا�سي بالنظر اإلى املعرو�ض عليه من اأعمال بالن�سبة للدوائر الفردية، اأو 
اإلى ما اأجنزه بقية اأع�ساء الدائرة بالن�سبة للدوائر غري الفردية. 

2 - التزام القا�سي بح�سور اجلل�سات، وعقدها فـي االأيام واملواعيد املحددة فـي قرار 
اجلمعية العامة للمحكمة.

3 - مدى مالءمة توزيع الق�سايا على اجلل�سات.
4 - كيفـية توزيع الق�سايا على اأع�ساء الدائرة بالنظر اإلى اأنواعها، واأهميتها، وعددها.
املقررة  املواعيد  فـي  االأ�سلية  ن�سخها  وتوقيع  االأحكام،  م�سودات  باإيداع  االلتزام   -  5

قانونا. 
6 - خلو االأحكام من االأخطاء املطبعية، واللغوية، واالإمالئية.

7 - االإجازات التي قام بها القا�سي بالنظر اإلى ظروف العمل فـي املحكمة.
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8 - تغيب القا�سي عن مقر عمله، اأو انقطاعه عن العمل لغري �سبب مفاجئ قبل اأن 
يرخ�ض له فـي ذلك كتابة. 

9 - التزام القا�سي بح�سور الدورات التدريبية التي يقررها املجل�ض.
10 - االإ�سراف االإداري، وااللتزام بواجبات الوظيفة ومقت�سياتها.

11 - اإجناز العمل من خالل النظام االإلكرتوين، والربامج التي ي�سعها رئي�ض املجل�ض. 

ويجب اأن يذيل التقرير بتقدير كفاية القا�سي باإحدى الدرجات املن�سو�ض عليها فـي املادة )22( من 
هذه الالئحة، على اأن يتنا�سب تقدير درجة الكفاية مع ما ورد فـي التقرير من مالحظات 

ق�سائية اأو م�سلكية.
املــادة ) 19 (

من  ق�سائية،  غري  الأعمال  املفرغ  القا�سي  اأعمال  على  الفني  التفتي�ض  تقرير  اإعداد  يتم 
قبل جهة االخت�سا�ض فـي االإدارة املنتدب للعمل بها وفقا لل�سوابط املتبعة لديها، ما مل 
اأعماله  املتوفر من  اإلى جانب عمله االإداري وكان  يكن مفرغا جزئيا للعمل فـي املحكمة 
اأحد  الق�سائية  اأعماله  على  الفني  التفتي�ض  فـيتولى  كفايته،  لتقدير  كافـيا  الق�سائية 

املفت�سني وفقا لل�سوابط املقررة فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 20 (

يجب اأن ي�ستمل التقرير امل�سار اإليه فـي املادة )18( من هذه الالئحة على البيانات االآتية:
1 - رقم التقرير، وتاريخه.

2 - ا�سم املفت�ض، ووظيفته الق�سائية.
وذلك  املحكمة،  فـي  و�سفته  املحكمة،  وا�سم  الق�سائية،  ووظيفته  القا�سي،  ا�سم   -  3

خالل العام الق�سائي اخلا�سع للتفتي�ض.
4 - اأي بيان اآخر يرى املفت�ض اإ�سافته اإلى التقرير.

املــادة ) 21 (

اللجنة  على  الالئحة  هذه  )18( من  املادة  فـي  اإليه  امل�سار  التقرير  االإدارة  رئي�ض  يعر�ض 
مناق�سة  اللجنة  لهذه  ويكون  القا�سي،  كفاية  لدرجة  النهائي  التقدير  وو�سع  لفح�سه، 
املفت�ض اأو تعيد اإليه التقرير ال�ستكمال ما تراه من بيانات اإذا اقت�سى االأمر ذلك، ولها اأن 

ت�ستبعد من التقرير اأو ت�سيف اإليه ما تراه من مالحظات ق�سائية اأو م�سلكية. 
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وللجنة اعتماد درجة الكفاية التي و�سعها املفت�ض اأو تعديلها برفعها اأو بتخفـي�سها، على اأن 
يكون قرارها ال�سادر بتعديل درجة الكفاية م�سببا. 

"فوق  اإلى درجة  اأن تو�سي باإخطار القا�سي الذي رفع تقدير كفايته  ويجب على اللجنة 
متو�سط"، لالطالع على كل ما وجه اإليه من مالحظات ق�سائية اأو م�سلكية، ويكون لها 
- فـيما عدا ذلك - اأن تو�سي باإخطار القا�سي لالطالع على ما وجه اإليه من مالحظات.

املــادة ) 22 (

تقدر كفاية القا�سي باإحدى الدرجات االآتية:
كفء - فوق متو�سط - متو�سط - اأقل من املتو�سط.

املــادة ) 23 (

ثبت من خالل  اإذا  "اأقل من متو�سط"  اأو  "متو�سط"  بدرجة  القا�سي  كفاية  تقدير  يكون 
التقرير امل�سار اإليه فـي املادة )18( من هذه الالئحة اأي مما ياأتي:

دون   - للتفتي�ض  الق�سائي اخلا�سع  العام  العمل خالل  اإجناز  فـي  البني  ال�سعف   -1
مربر اأو عذر مقبول - بالنظر اإلى املعرو�ض من اأعمال بالن�سبة للدوائر الفردية، 

اأو مع ما اأجنزه بقية اأع�ساء الدائرة التي كان القا�سي ع�سوا فـيها.
 2- وجود خطاأ ج�سيم فـي تطبيق قاعدة اإجرائية، اأو اأي قاعدة جوهرية من قواعد 

القانون الذي يحكم املو�سوع.
واالأوامر  االأحكام  التقرير ن�سف  فـي  الواردة  الق�سائية  املالحظات  ا�ستغرقت  اإذا   -3

والقرارات حمل التفتي�ض الفني. 
4- تكرار عدم االلتزام بعقد اجلل�سات اأو عدم ح�سورها فـي االأيام واملواعيد املحددة 

فـي قرار اجلمعية العامة للمحكمة.
5- تكرار تغيب القا�سي عن مقر عمله، اأو انقطاعه عن العمل لغري �سبب مفاجئ قبل 

اأن يرخ�ض له فـي ذلك كتابة.
6- اإذا وجهت للقا�ســي خــالل العـــام الق�ســائي اخلا�سع للتفتي�ض مالحظـــة ق�سائيــة، 

اأو م�سلكية اأو تنبيه، الرتكابه خمالفة ج�سيمة لواجبات الوظيفة ومقت�سياتها.
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املــادة ) 24 (

يودع املفت�ض تقرير التفتي�ض الفني خالل موعد اأق�ساه نهاية �سهر مايو من ال�سنة التي 
يجري فـيها التفتي�ض، ويجب على االإدارة - فور انتهاء اللجنة من و�سع التقدير النهائي 
لدرجة كفاية القا�سي - اإيداع التفتي�ض الفني فـي ملفه ال�سري امل�سار اإليه فـي املادة )40( 
من هذه الالئحة، على اأن تخطر الرئي�ض بن�سخة من التقرير بالن�سبة ملن قدرت كفايته 

بدرجة "متو�سط" اأو "اأقل من متو�سط".
ويخطر الرئي�ض القا�سي الذي قدرت كفايته بدرجة "متو�سط" اأو "اأقل من متو�سط" بن�سخة 

من التقرير مبجرد اإر�ساله اإليه، وله اأن يكلف رئي�ض االإدارة بتوجيه االإخطار املذكور. 

املــادة ) 25 (

ترفع االإدارة اإلى املجل�ض - من تلقاء نف�سها، اأو بناء على طلبه - قائمة بالق�ساة امل�ستوفـني 
ال�شروط املقررة قانونا ال�شتحقاق الرتقية.

ويكون لالإدارة - عند االقت�ساء - اأن ترفع اإلى املجل�ض اقرتاحات م�سببة للتخطي فـي الرتقية.
ويخطـــر الرئيـــ�ض القا�ســـي الـــذي لـــم يــدرج ا�ســمه فـــي قائمة الرت�سيح للرتقيات ل�سبب 
غري مت�سل بتقدير الكفاية، باأ�سباب التخطي كتابة، وذلك قبل عر�ض قائمة الرت�سيح على 
املجل�ض بــ )30( ثالثني يوما على االأقل، وله اأن يكلف رئي�ض االإدارة بتوجيه االإخطار املذكور. 

الف�ضـل الثالـث

 التفتي�س امل�ضتمر

املــادة ) 26 (

العام  مدار  على  انتظامه  ومدى  املحاكم،  فـي  العمل  �سري  على  االطالع  للمفت�ض  يكون 
الق�سائي، وله اأن يفح�ض ب�سفة خا�سة ما ياأتي: 

1 - عدد الدوائر باملحكمة، وكيفـية ت�سكيلها، وتوزيع العمل بها. 
2 - نظر الق�سايا فـي اجلل�سات باالعتماد على امللفات االإلكرتونية. 

3 - التزام القا�سي مبواعيد العمل الر�سمية وباإجناز االأعمال املحالة اإليه اإلكرتونيا 
فـي املواعيد.
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4 - القيام باالإعالن االإلكرتوين مبراعاة ال�سوابط املقررة قانونا. 
5 - م�ستوى االإنـجاز الق�سائي بالنظر اإلى العدد املقيد من الدعاوى والطعون وطلبات 

التنفـيذ والطلبات املتعلقة بالرتكات.
تاأخر  واأ�سباب  التفتي�ض،  فـيه  الذي يجري  الق�سائي  العام  قبل  املقيدة  الق�سايا   -  6

الف�سل فـيها.
7 - عدد ق�سايا الهيئات املغايرة، وتاريخ قيدها، ومعدل الف�سل فـيها، ومدى انتظام 
جل�سات الدوائر امل�سكلة لنظرها، وت�سكيل هذه الدوائر، وما يطراأ عليها من تغيري. 

8 - مواعيد حتديد اأول جل�سة لنظر الدعاوى، ومدى مالءمتها.
9 - تاأجيل الق�سايا مبا فـيها التاأجيل االإداري، ومدى مالءمة اأ�سبابه.

10 - انتظام عقد اجلل�سات فـي االأيام واملواعيد املحددة فـي قرار اجلمعية العامة للمحكمة.
11 - االطالع على ملفات الق�سايا، وحت�سريها قبل انعقاد اجلل�سة. 

12 - االأحكام التمهيدية، واأوامر وقرارات املحكمة التي ت�سدر فـي اأثناء �سري الدعوى، 
واإجراءات تنفـيذها. 

13 - االلتزام باإيداع تقارير اخلربة فـي ملفات الق�سايا فور ورودها اإلى اأمانة �سر املحكمة.
14 - االلتزام باملداولة خالل االأيام املحددة بقرار اجلمعية العامة للمحكمة بالن�سبة 

للدوائر امل�سكلة من )3( ثالثة ق�ساة.
15 - االلتزام باالآجال املحددة قانونا للف�سل فـي بع�ض الق�سايا.

16 - االلتزام بالنطق باالأحكام، واإيداع م�سوداتها، وطباعتها، وتوقيع ن�سخها االأ�سلية 
فـي املواعيد املقررة قانونا. 

17 - التزام الهيئات املغايرة باأحكام النق�ض واالإحالة.
18 - انتظام بيانات النظام االإلكرتوين ب�ساأن ما تتخذه املحكمة من قرارات فـي اجلل�سات 
وما ت�سدره من اأحكام واأوامر فـي الدعاوى والطعون وطلبات التنفـيذ والوالية 

واحلجر والرتكات وغري ذلك من الطلبات.
19 - انتظام معاجلة املحكمة ملا يقدم اإليها عن طريق النظام االإلكرتوين من �سحف 
الدعاوى والطعون و�سائر املذكرات وامل�ستندات وطلبات التنفـيذ والوالية واحلجر 

والرتكات وغري ذلك من الطلبات.
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20 - االلتزام باإحالة ملفات الطعون اإلى املحكمة املطعون اأمامها فـي املواعيد املقررة قانونا. 

21 - م�سك �سجل قيد الدعاوى، و�سجل قيد االأحكام، و�سجل قيد الطعون، وغريها من 

ال�سجالت ب�سورة منتظمة، وا�ستيفاء بياناتها.

22 - ت�سمني قيود التقرير بالطعن فـي �سجل قيد الطعون بح�سب تاريخ الورود.

23 - االإجازات التي قام بها القا�سي بالنظر اإلى ظروف العمل فـي املحكمة.

24 - االإ�سراف االإداري، وااللتزام بواجبات الوظيفة ومقت�سياتها.

املــادة ) 27 (

يتم التفتي�ض امل�ستمر على مدار العام الق�سائي وي�سمل كافة االأعمال الق�سائية فـي دوائر 

واأق�شام املحكمة، ويجري بوا�شطة مفت�ش ال ي�شرتط فـيه اأن يكون بوظيفة اأعلى من ق�شاة 

املحكمة املعنية بهذا التفتي�ض.

املــادة ) 28 (

يت�سمن  االإدارة  رئي�ض  اإلى  يحيله  تقريرا   - امل�ستمر  التفتي�ض  انتهاء  فور   - املفت�ض  يعد 

املالحظات الق�سائية وامل�سلكية - اإن وجدت - واالقرتاحات ال�سرورية حل�سن �سري العمل 

فـي املحكمة وانتظامه.

ولرئي�ض االإدارة - دون عر�ض التقرير على اللجنة - اإخطار رئي�ض املحكمة والقا�سي املعني 

باملالحظات الواردة فـي التقرير، اأو ا�ستدعاء اأي منهما اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك.

كما يكون لرئي�ض االإدارة عر�ض التقرير على اللجنة مرفقا به رد رئي�ض املحكمة اأو القا�سي 

اأو ما يفـيد انق�ساء املدة املحددة لردهما، وللجنة اأن توجه مالحظات ق�سائية اأو م�سلكية 

اإلى رئي�ض املحكمة، اأو القا�سي املعني بح�سب االأحوال. 

املــادة ) 29 (

مالحظة  على  التقرير  ا�ستمل  حال  فـي  الالئحة،  هذه  من   )28( املادة  حكم  مراعاة  مع 

ق�سائية، اأو م�سلكية ت�سكل - فـي حالة ثبوتها - خمالفة ج�سيمة لواجبات الوظيفة ومقت�سياتها 

اأو اإخالال مهنيا ج�سيما، يقوم رئي�ض االإدارة بعر�ض التقرير على اللجنة لفح�سه.



اجلريدة الر�سمية العدد )1406(

اإلى رئي�ض االإدارة مبذكرة  اأن حتيله  اإلى اعتماد التقرير، وجب عليها  واإذا انتهت اللجنة 
م�سببـــة لطلــب االإذن باإجــراء حتقيق مع القا�سي يجريه اأحد املفت�سني مع مراعاة حكم 
االإذن  التقرير وطلب  باإحالة  االإدارة  اأن يقوم رئي�ض  الالئحـــة، علــى  املادة )36( من هذه 

بالتحقيق اإلى الرئي�ض.
واإذا ا�ستمل التقرير على مالحظات ق�سائية اأو م�سلكية تتعلق باأحد املوظفـني فـي املحكمة، 

وجب على رئي�ض االإدارة اإحالته اإلى اجلهة التي يتبعها املوظف باالقرتاح املنا�سب.

املــادة ) 30 (

به،  الق�سائي واالرتقاء  االأداء  تراه من اقرتاحات لتطوير  اأن تقدم للمجل�ض ما  لالإدارة 
وعلى االأخ�ض ما ياأتي: 

1 - اإدارة �سوؤون الق�ساء، والنظام االإداري فـي املحاكم.
2 - تعيني ونقل وترقية وندب واإعارة الق�ساة و�سائر �سوؤونهم الوظيفـية.

3 - حركة تنقالت الق�ساة قبل اإ�سدارها.
4 - قرارات اجلمعيات العامة، واللجان الوقتية للمحاكم.

5 - برامج تدريب الق�ساة، والق�ساة امل�ساعدين.
6 - م�سروعات القوانني املتعلقة بال�سلطة الق�سائية.

الف�ضــل الرابــع

ال�ضك�ى والتحقيق

املــادة ) 31 (

حتال اإلى االإدارة جميع ال�سكاوى التي تقدم �سد القا�سي عن عمله، وواجبات وظيفته، وم�سلكه 
داخل العمل اأو خارجه، ويجوز تقدمي ال�سكاوى اإلى االإدارة عن طريق النظام االإلكرتوين.

املــادة ) 32 (

ال تقبل ال�سكوى - �سواء قدمت اإلى االإدارة ورقيا اأو عن طريق النظام االإلكرتوين - اإذا مل 
يبني فـيها ا�سم مقدمها، وتوقيعه، وحمل اإقامته ورقم هاتفه اأو اأي بيان اآخر للتوا�سل معه 
اإلكرتونيا، ما مل تكن م�ستملة على وقائع يرى رئي�ض االإدارة اأنها جديرة بالفح�ض والتحقيق.
وفـي جميع االأحوال، يجب اأال تت�سمن ال�سكوى األفاظا اأو عبارات مت�ض �سخ�ض القا�سي اأو �سمعته.
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املــادة ) 33 (

تقيد ال�سكوى فـي �سجل خا�ض فـي االإدارة ح�سب تاريخ ورودها، وتعر�ض على رئي�ض االإدارة 
الذي يكون له اأن يكلف اأحد املفت�سني بفح�سها، اأو اأن يتخذ قرارا بحفظها اإذا زالت اأ�سبابها، 

اأو تبني له عدم جديتها، اأو اأن اأ�سا�سها الكيد اأو التحامل.

املــادة ) 34 (

اأو تاأجيلها اأو الرتاخي فـي اتخاذ اإجراء  اإذا كان حمل ال�سكوى تاأخري الف�سل فـي دعوى 
من اإجراءاتها اأو اأي اإجراء مت باملخالفة الأحكام القانون، جاز لرئي�ض االإدارة اأن يكلف اأحد 

املفت�سني بفح�سها، اأو اأن يحيلها اإلى املحكمة املخت�سة لفح�سها، وموافاته بالنتيجة. 

املــادة ) 35 (

اإذا كان مو�سوع ال�سكوى ت�سرفا ق�سائيا اأو م�سلكيا ي�ستدعي - حال ثبوته - توجيه مالحظة 
فـي حقه  امل�سكو  القا�سي  اإخطار  فـي حقه، تعني  امل�سكو  القا�سي  اإلى  اأو م�سلكية  ق�سائية 
من قبل رئي�ض االإدارة مبو�سوع ال�سكوى للرد عليها كتابة خالل اأجل يحدده، واأن يتولى 
اأحد املفت�سني - بعد ورود رد القا�سي اأو انق�ساء االأجل املحدد - اإعداد تقرير فـي املو�سوع 

يعر�ض على اللجنة.
ويكون للجنة اأن تقرر حفظ ال�سكوى بقرار م�سبب، اأو اأن توجه مالحظة ق�سائية اأو م�سلكية 
لالإذن  الرئي�ض  اإلى  ال�سكوى  حتيل  اأن  اأو  حقه،  فـي  امل�سكو  القا�سي  اإلى  االأحوال  بح�سب 
اأحــد املفت�سني مع مراعاة حكم  باإجـــراء حتقيـــق مـــع القا�ســـي امل�سكـــو فــــي حقـــه يجريــه 

املادة )36( من هذه الالئحة. 
املــادة ) 36 (

يجب اأن يكون املفت�ض املنتدب الإجراء التحقيق اأعلى وظيفة من القا�سي امل�سكو فـي حقه، اأو �سابقا 
عليه فـي االأقدمية اإن كانا فـي وظيفة واحدة، ويجوز اأن يتولى التحقيق املفت�ض الذي �سبق 
عر�ست  التي  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  اأو  التحقيق،  حمل  ال�سكوى  فح�ض  اأو  الراأي،  اإبداء  له 
ال�سكوى على الرئي�ض لالإذن باإجراء حتقيق فـيها وفق اأحكام املادة )35( من هذه الالئحة.
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املــادة ) 37 (

للمفت�ض املنتدب الإجراء التحقيق اأن ي�ستعني باأمني �سر يختاره من موظفـي االإدارة، وله اأن ي�سمع 
�سهادة من يرى لــزوم �سماعه، وله اأن يطلب اإفادات ر�سمية من جهات االخت�سا�ض، والقيام 

باأي عمل الزم للتحقيق. 
املــادة ) 38 (

يجب على املفت�ض املنتدب الإجراء التحقيق اأن يعد تقريرا يت�سمن ملخ�سا للوقائع حمل 
التحقيق، وما اتخذه فـيها من اإجراءات، وبيان املخالفات املرتكبة - اإن وجدت -، واأدلة ثبوتها، 

ونتيجة التحقيق، واأن يحيل التقرير اإلى رئي�ض االإدارة للعر�ض على اللجنة.
وعلى اللجنة فح�ض التقرير، وتقدمي اقرتاح م�سبب بحفظ التحقيق اأو اتخاذ اإجراءات 

دعوى امل�ساءلة.
ويقوم رئي�ض االإدارة باإحالة التقرير واقرتاح اللجنة ب�ساأنه اإلى الرئي�ض.

الف�ضل اخلام�س

امللفات وال�ضجالت

املــادة ) 39 (

االإلكرتونية  وال�سجالت  للملفات  برنامج  و�سع  املجل�ض  فـي  االخت�سا�ض  جهة  تتولى 
ا�ستخدامها  يخول  نحو  على  الورقية  وال�سجالت  امللفات  بيانات  بذات  باالإدارة  اخلا�سة 
لل�سوابط  وفقا  اإليها،  والرجوع  اإلكرتونيا  وامل�ستندات  البيانات  �سائر  وحفظ  وحفظها 
املقررة فـي قانون املعامالت االإلكرتونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/69 واأحكام 

املادة )10( من هذه الالئحة.
املــادة ) 40 (

تعد االإدارة لكل قا�ض ملفا �سريا تودع فـيه ما ياأتي:
1- تقارير التفتي�ض الفني.

2- ال�سكاوى والتحقيقات والنتائج التي انتهت اإليها، ما مل تكن ال�سكوى قد انتهت باحلفظ.



اجلريدة الر�سمية العدد )1406(

3- ما يوجه اإليه من مالحظات ق�سائية، اأو م�سلكية، اأو ما يوقع عليه من جزاءات تاأديبية.

4- قرارات التعيني، والندب، والرتقية، وجميع التغريات التي تطراأ على و�سعه الوظيفـي.
5- القرارات املت�سمنة تخطيه فـي الرتقية.

6- اأي اأوراق توؤدي اإلى تكوين راأي �سحيح عن القا�سي. 
ويجــــب اأن يحـــاط القا�شـــي علمـــا بكــل ما يودع فـي ملفه ال�شري من مالحظات ق�شائية 

اأو م�سلكية اأو اأي اأوراق اأخرى.

املــادة ) 41 (

تعـــد االإدارة �سجـــال �سريـــا تخ�ســـ�ض فـيــه لكل قا�ض �سحيفة يدون فـيها ملخ�ض جلميع 
ما حواه ملفه ال�سري.

املــادة ) 42 (

تعد االإدارة لكل حمكمة ملفا �سريا تودع فـيه تقارير التفتي�ض امل�ستمر، وغريها من االأعمال 
ذات ال�سلة به.

املــادة ) 43 (

ال يجوز االطالع على امللفات ال�سرية وال�سجل ال�سري املن�سو�ض عليهما فـي املواد )40 و41 و42( 
ال�ساأن متى طلب  والقا�سي �ساحب  االإدارة  ورئي�ض  والرئي�ض،  املجل�ض  لغري  الالئحة  من هذه 

ذلك، ومن يلزم اطالعه عليهما من املفت�سني وموظفـي االإدارة.
وحتفظ ال�سجالت وامللفات ال�سرية امل�سار اإليها فـي االإدارة.

املــادة ) 44 (

تعد االإدارة جدوال باأ�سماء ق�ساة املحاكم يت�سمن كافة بياناتهم الوظيفـية، والتغريات التي 
طراأت عليها.

 كما تعد االإدارة لكل حمكمة من املحاكم ملفا تودع فـيه قرارات جمعيتها العامة، وجلنة 
ب�سري  املتعلقة  القرارات  و�سائر  االخت�سا�ض،  جهة  من  اعتمادها  بعد  الوقتية،  ال�سوؤون 

وتنظيم العمل بها.


