
آليةوجودةعةسرلضمانفاعلةوسائلإيجادعلىوالقضائيةالتشريعيةالسلطتينمنحرصا ً

فيهملمعاونتداعمةبأجهزةوالقضاةالقضائيةالهيئاتوتعزيز،القضائيةاألحكامإصدار

جببموالمشرعاستحدثجودةوأعلىوقتبأسرعبالمنازعاتالفصلفيبمهامهمالقيام

لمحكمةالفنيالمكتب2001لسنة(17)رقمالنظاميةالمحاكمتشكيلقانونمن(12)المادة

وكافةخاصبشكلالتمييزمحكمةلقضاةالفاعلللدوروداعممساهمقانونيكجهازالتمييز

لناجزةاالعدالةإلىالوصولفيعامبشكلالقضائيةبالسلطةالصلةذاتواألجهزةالمحاكم

سيادةوتعزيزقضائيالالجهازلتطويرالملكيةاللجنةلتوصياتتنفيذا ًالمتقاضينبينوالمنشودة

.ائيالقضبالجهازواالرتقاءألصحابهاالحقوقوإيصالالعدالةسيرحسنلضمانالقانون

بتاريخالنافذ2010لسنة(7)رقمالنظامبموجبالتمييزلمحكمةالفنيالمكتبإنشاءتم

ًانتدابتمالنظامهذاسريانأثروعلى،(2010/4/18) مديرا ًللعملالتمييزمحكمةمنقاض 

.الفنيالمكتبلدىللعملالقضاةمنأربعةوانتدابللمكتبعاما ً

1



تزويدهوتموالمدققينالقانونيينالباحثينمنبعددإلحاقهتمحيث2011عاممنآذارشهرفيمهامهالمكتبباشر

.نظامهأحكامحسببهالمناطبالعملوشرعالمطلوبة،التجهيزاتمنيلزمبما

محكمةلهيئاتواإلداريالقانونيالدعمتقديممنليتمكنالفنيالمكتبقدراتبتفعيلالقضائيالمجلساستمر

زيادةتمفقدهامهومالفنيالمكتبلنظاموتفعيل ًالقضائية،بالسلطةالصلةذاتوالجهاتالمحاكموسائرالتمييز

وقانونيباحث16بحليصوالمدققينالباحثينعددوزيادةقضاة،عشرةليصبحالفنيللمكتبالمنتدبينالقضاةعدد

.عربيةلغةمدقق12

مكاتبإنشاءعلىنصوالذي2020لسنة(10)رقمالفنيالمكتبلنظاممعدلنظامصدر(2020/1/8)وبتاريخ

.االستئنافومحاكمالعليااإلداريةالمحكمةلدىفنية

محاكموالعليااإلداريةومحكمةالتمييزمحكمةلدىالفنيةالمكاتبلنظاممعدلنظامصدر(2022/8/11)وبتاريخ

يتضمن،2022/9/15بتاريخ5814رقمالرسميةالجريدةالعددفيوالمنشور2022لسنة(50)رقماالستئناف

.القضائيللمجلسالعامةلألمانةالفنيللمكتباإلداريالجهازتبعيةعلىالنص

ددعيبلغكماالفني،للمكتبالعامالمديرتضمنهممنقاضيا 13ًالفنيللمكتبالمنتدبينالقضاةعدديبلغحاليا ً

فنيوموظفوطابعتين،عربيةلغةمدقق15اللغويينالمدققينعدديبلغكماقانونيباحث15القانونيينالباحثين

2.الحقا ًسيردكماأقسامرؤساءوأربعديوانورئيستكنولوجيا



والطلباتالقضاياتصنيفذلكفيبماالتمييزلمحكمةواإلداريوالفنيالقانونيالدعمتقديم-1

الهيئاتعلىأواختصاصهاحسبالقضائيةالغرفعلىتوزيعهالغاياتإليهاالواردة

طبيعتهاحسبقضيةبكلالمتعلقةوالسوابقالتشريعاتمنيلزمبماوتزويدهاالقضائية

.تحتاجهاقانونيةوأبحاثدراساتوأيبموضوعهاوخالصة

اتقررهالتيالقانونيةالمبادئاستخالص-2

خاذواتوتبويبهاأحكاممنتصدرهفيماالمحكمة

.نشرهالتسهيلالالزمةاإلجراءات

عاتالمطالوتقديمالقضائيةالسوابقتحليل-3

المحكمةرئيسإلىبشأنهاالالزمةوالدراسات

.القانونيةالمبادىءاستقرارفييساهمبما

يرىيالتالقضائيةوالسوابقبالتشريعاتالمحاكمتزويد-4

.بهاتزويدهاضرورةالفنيالمكتبعاممدير

أي مهام أخرى يكلفه بها عطوفة -5

.رئيس المجلس القضائي 
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الرؤية

الرسالة نونيالقاالدعمتقديمفيالفاعلةوالمساهمةالريادة

ائيةالقضوالهيئاتالقضاةلكافةواإلداريوالفني

امللقيالقضائيةبالسلطةالصلةذاتواألجهزة

جودةضمانفيوالمساهمةعالية،بكفاءةبمهامهم

لىعوالعملالمحاكمعنالصادرةالقضائيةاألحكام

وضهاتناقوعدمالقضائيةاستقرارالمبادئتعزيز

.نشرها

لكافةةالقانونيالتخصصاتكافةفيالقانونيالدعمتقديم

لطةبالسالصلةذاتالقضائيةواألجهزةوالهيئاتالقضاة

هابالمنوطةالقانونيةاألعمالبكافةوالقيامالقضائية

محكمةرئيسبهايكلفهاأخرىاعمالوأيةنظامهابموجب

دارةلإلوالفنيواالداريالقانونيالدعموتقديم،التمييز

تقديمفيالمعنيةالجهاتومساندةالعلياالقضائية

واإلداريةوالقانونيةالفنيةواالستشاراتالمقترحات

شكلباألداءمستوياتالقضائي،وتطويربالجهازالمتعلقة

.عام
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:الهدفًالعام1ً.

نعالصادرةالقضائيةاألحكامجودةعلىالحفاظ

اندة،ومسونشرهاواستقرارمبادئهاالتمييزمحكمة

اذاتخفيالقضائيالجهازفيالقرارصانعي

ونيةقاندراساتتقديمخللمنالرشيدةالقرارات

افةكفيومعالجاتومقترحاتومتخصصةمعمقة

.المجاالت

:األهدافًالخاصة2.

نفيذتفيوفاعلرياديدورأداءفيالفنيالمكتبدورتفعيل

سيادةزوتعزيالقضائيالجهازلتطويرالملكيةاللجنةتوصيات

يزالتميبمحكمةخاصبشكلالمتعلقةأهدافهاوبلورةالقانون

.التمييزيةالقضائيةواألحكام

لعوائقاتشخيصفيالعلياالقضائيةاإلدارةمساندةفيالمساهمة

وتقديمالقضائيالعملأداءتعترضالتيوالتحدياتواإلشكاليات

.ضائيالقبالجهازالثقة،وتعزيزالمناسبةوالمقترحاتالمعالجات
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تب يعمل المكتب الفني من خالل اإلستفادة من الخبرات المتراكمة و المتخصصة ألعضاء المك
:الفني في كافة التخصصات القانونية على

الغرفىعلتوزيعهالغاياتالتمييزمحكمةإلىالواردةالحقوقيةوالطلباتالقضاياتصنيف-

قضاياللالشكليالردمذكراتوإعداد،القضائيةالهيئاتعلىأواختصاصهاحسبالقضائية

فيزةبارقانونيةبنقاطتتعلق،ومذكراتالرسمفرقومذكرات،شكل ًالمردودهالتمييزية

.الدعوىبموضوعتتعلققضائيةاجتهاداتوإرفاق،الدعوى

العاديةيةوالجزائالحقوقيةالتمييزيةالقضائيةالهيئاتمنالمحالةوالقضاياالملفاتدراسة-

بخصوصالقانونيالرأيتتضمنخطيةمطالعاتوتقديمخطياستدعاءعلىبناءوالعامة

ابقةالسالقضائيةواالجتهاداتالفقهيةواآلراءفيهاالمطروحةالقانونيةالمسائلأوالمسألة

.حولها-إنًوجدت–واالجتهاداتًالقضائيةًالمقارنةً
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استخالص المبادئ القانونية التي تقررها محكمة التمييز بكافة هيئاتها فيما تصدره من أحكام

وتبويبها و نشرها وتزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة

.تزويدها بها

تدقيق مشاريع األحكام القضائية التمييزية وتقديم المذكرات والمطالعات الخطية حولها.

دراسة التشريعات واألنظمة والتعليمات والقرارات وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوريها

.وتحديثها والمشاركة في اللجان والمناسبات المتعلقة بخصوصها 

إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل في كافة المسائل القانونية الهامة.

بناء قاعدة بيانات متعلقة بانجازات المكتب وأعماله السنوية وإعداد اإلحصائيات الالزمة.

إعداد خطة العمل السنوية للمكتب وتقديمها للمدير العام.
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مجموعاتإلىالمكتبأعضاءتقسيم.

والنقاشاتبخصوصهاالذهنيوالعصفاألفكاروتبادلمحددةقضاياحولالمداولةأسلوباعتماد

.المفتوحة

المواقعىإلباإلضافةالفقهيةوالمؤلفاتبالمراجعللستعانةوالميدانيةااللكترونيةالمكتباتزيارة

.المتخصصةالقانونيةاإللكترونية

بكتباطبتهامخطريقعنالتقنيةأوالفنيةاألمورعلىتعتمدالتيالمسائلفيبمتخصصيناالستعانة

.شخصيبكلزيارتهاأورسمية
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علقة بجودة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون المت

.األحكام القضائية واستقرارها ونشرها 

التشريعية قدرة اإلدارة القضائية العليا على تفعيل وتقييم وتطوير أداء عملها وتطوير بنيتها

.واإلدارية والفنية 

تقوية االتصال والتواصل بين البيئة الداخلية والخارجية لما من شأنه خدمة القضاء.

مة لعمل المساهمة في وضع السياسات العامة واالستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة المالئ

.المكتب وتحقيق غايتها

مراجعة كافة الوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بالمكتب.
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أوفيةالوظيواألوصافاألقساملعملالتنظيميالهيكلوصفالعملخطةتتضمن

رينالكادمهامتحديدالخطةتتضمنكماالفني،المكتبلعملالمسيّرةاإلدارية

معبطهوراإلداريللكادرالتابعةاألقساموالفنيالمكتبفياإلداريوالقضائي

االجراءاتةالخطتبينكذلك،المبتغاةأهدافهلتحقيقالفنيبالمكتبالمنوطةالمهام

يتمثلدارياإلللكادرالوظيفيالوصففإن،وعليهفيهالعملسيرلتنظيمالمتبعة

:باآلتي
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قسمًالتدقيق

قسمًالبحثًالقانونيً

والدراساتًالقانونية

قسمًالهيئاتًالعامة

قسمًالتحكيم

قسمًالتصنيف

والديوانقسمًالطباعةً

وفنيًتكنولوجيا
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رئيس قسم البحث القانوني

باحثين قانونيين

هيئة ثالثة 

(تجاري)

2عدد باحثين 

هيئة أولى 

(عمل)

2عدد باحثين 

هيئة 

إخالء )ثانية

(مأجور

2عدد باحثين 

(مدني)هيئة سابعة

2عدد باحثين 

ضريبة )هيئة سادسة 

(وجمارك

2عدد باحثين 

هيئة رابعة 

(جزاء)

2عدد باحثين 

هيئة خامسة 

(مدني)

2عدد باحثين 
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(Legal Research Section)



رئيس قسم التدقيق

مدققين لغويين

هيئة ثالثة 

(تجاري)

2مدقق عدد 

هيئة أولى 

(عمل)

2مدقق عدد 

هيئة ثانية 

(إخالء مأجور)

2مدقق عدد 

(جزاء)هيئة رابعة 

2مدقق عدد 

هيئة خامسة 

(مدني)

2عدد مدقق 

هيئة سادسة 

(ضريبة وجمارك)

2عدد مدقق 

هيئة سابعة

عدد (مدني)

2مدقق 

باالضافة الى -

تخصيص مدقق 

لغوي خاص لتدقيق 

القرارات الصادرة 

.عن الهيئة العامة 
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(Language Auditing Section)



رئيس قسم الطباعة واألرشفة

الى باإلضافة مؤرشف -تكنولوجيا فني –طابعتين 

طابعات الهيئات ويكون تقسيمهم على نحو التالي

هيئة ثالثة 

(تجاري)

2طابعات عدد 

هيئة أولى 

(عمل)

2طابعات عدد 

هيئة ثانية 

(إخالء مأجور)

2طابعات عدد 

هيئة سابعة

2طابعات عدد(مدني)

(جزاء)هيئة رابعة 

3طابعات عدد 

(مدني)هيئة خامسة 

2طابعات عدد 

ضريبة )هيئة سادسة 

طابعات ( وجمارك

2عدد 
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(Printing Section and Archiving)



رئيس قسم التصنيف

نباحثين قانونيي/ قضاة متدرجين

(تجاري)هيئة ثالثة 

2عدد 

(عمل)هيئة أولى 

2عدد 
إخالء  )هيئة ثانية 

2عدد ( مأجور

(جزاء)هيئة رابعة 

2عدد 

هيئة خامسة 

(مدني)

2عدد 

هيئة سادسة 

(ضريبة وجمارك)

2عدد 

هيئة سابعة

2عدد (مدني)

اضينقأوباحثينتخصيصيتم-

كلقضاياتصنيفبمهامليقوم

ىعلتوزيعهايتمأنقبلهيئة

قسمرئيسمعبالتنسيقالهيئات

.الحقوقيةالقضايا
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(Classification Section)



قاضي مكتب فني -رئيس قسم الهيئة العامة 

ةمدقق لغة عربي/ باحثين قانونيين / قضاة متدرجين 

تدقيق القرار من 

قبل قاضي المكتب 

الفني المختص

تدقيق القرار قبل 

مرحلة التوقيع

تلخيص مقدمة 

القرار وتدقيقه من 

ناحية القانونية 

واللغوية

تنزيل القرار وخالصته 

عبر تطبيق الواتس 

تسليم القرار لقلم الحقوق

أو الجزاء ليتم تنزيله على

نظام ميزان

تسليم القرار لقسم 

الطباعة

تسليم القرار للمراسل 

المختص ليتم توقيع 

القرار 

(Section of the General Authority)
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