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تنظيم  مركز امل�صاحلة
املادة الأولى:

تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت يف هذا التنظيم – املعاين املو�ضحة 
اأمام كل منها:

1-املركز: مركز امل�ضاحلة.

2-الوزارة: وزارة العدل.

3-الوزير: وزير العدل.

4-الأمني العام: الأمني العام للمركز.

5-امل�صاحلة: و�ضيل���ة ر�ضائية لت�ضوية املنازعات-تتولها مكات���ب امل�ضاحلة – �ضلحاً 

كلياً اأو جزئياً.
6-مكاتب امل�صاحلة: املكاتب التابعة للمركز.

7-امل�صلح: من يتولى اأعمال امل�ضاحلة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

املادة الثانية:
ين�ضاأ يف الوزارة مركز ي�ضمى »مركز امل�ضاحلة«، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

املادة الثالثة:
م���ع عدم الإخلل مبا تق�ضي ب���ه اأحكام ال�رشيعة الإ�ضلمي���ة والأنظمة ذات ال�ضلة، 

تكون مهمة املركز ال�ضعي اإلى ت�ضوية املنازعات �ضلحاً من خلل مكاتب امل�ضاحلة.
املادة الرابعة:

تن�ضاأ مكاتب امل�ضاحلة يف مقرات املحاكم اأو كتابات العدل، ويتكون كل مكتب من 
ُم�ضلح اأو اأكرث يختارون من من�ضوبي الوزارة اأو من موظفي الدولة – بعد اأخذ موافقة 
جهات عملهم-، اأو من غريهم ممن تتوافر فيهم ال�رشوط التي يحددها الوزير بقرار منه.
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املادة اخلام�صة:
يكون للمركز اأمني عام ُي�ضمى بقرار من الوزير.

املادة ال�صاد�صة:
يتول���ى الأمني العام الإ�رشاف على املرك���ز ومكاتب امل�ضاحلة، وله على وجه خا�ص 

ما ياأتي:
1-مراقب���ة اأداء العامل���ني يف املركز ومكاتب امل�ضاحلة، والعم���ل على رفع كفايتهم 

الإنتاجية.
2-الإ�رشاف على اإعداد التقرير ال�ضنوي متهيداً لرفعه اإلى الوزير.

3-اأي مهمة يرى الوزير اإ�ضنادها اإليه.
املادة ال�صابعة:

ل يج���وز ملن يعمل يف مكاتب امل�ضاحلة – ولو بع���د انتهاء عمله – اإف�ضاء �رش اأوؤمتن 
علي���ه، اأو عرف���ه عن طريق عمله يف تل���ك املكاتب، ما مل يكن هن���اك مقت�ٍص �رشعي اأو 

نظامي يوجب ذلك.
املادة الثامنة:

ل تخ���ل اأحكام هذا التنظيم بحق الأطراف يف اإنه���اء منازعاتهم �ضلحاً خارج اإطار 
مكاتب امل�ضاحلة.
املادة التا�صعة:

ي�ض���در الوزير قواعد العم���ل يف مكاتب امل�ضاحلة واإجراءات���ه، والقرارات اللزمة 
لتنفيذ هذا التنظيم.

املادة العا�صرة:
يعمل به���ذا التنظيم بعد م�ضي )ت�ضعني( يوماً من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�ضمية، 

ويلغي كل ما يتعار�ص معه  من اأحكام.
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قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاته

املادة الأولى
ل ي�ضح ال�ضلح فيما ل يجوز ال�ضلح فيه �رشعاً، اأو ما يخالف نظاماً.

املادة الثانية
ت�رشي اأحكام هذه القواعد والإجراءات على النزاعات التي مل ترفع اأمام الق�ضاء، 
اأو هيئ���ة التحكيم، ويف حال كون النزاع منظوراً ق�ض���اًء، ورغب الأطراف يف اإحالته 
ملكتب امل�ضاحلة فيكون وفقاً للمادة )ال�ضاد�ضة والثمانني( من نظام املرافعات ال�رشعية.

املادة الثالثة
تن�ضاأ مكاتب امل�ضاحلة بقرار من الوزير، ويحدد يف القرار املحكمة التي ت�ضادق على 

حم�رش ال�ضلح.

املادة الرابعة
لي����ص للم�ضلح اأن يبا����رش طلباً لل�ضلح يتعل���ق مب�ضلحته، اأو زوجت���ه، اأو اأقاربه، اأو 

اأ�ضهاره اإلى الدرجة الرابعة.

املادة اخلام�صة
ل يخت�ص املكتب بنظر �ضلح اأحد اأطرافه ممن ل تعترب قناعته كناظر وقف، اأو و�ضية، 

اأو غائب، اأو ويل حمجور عليه اإل اأن يكون الويل الأب.

املادة ال�صاد�صة
لي����ص للم�ضلح اأن يتولى �ضلحاً كان فيه حمكماً، اأو وكيًل، اأو حمامياً لأحد اأطراف 

ال�ضلح، وكذلك اأي نزاع مرتبط به، اأو نا�ضئ عنه.
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املادة ال�صابعة
لي�ص للم�ضلح اتخاذ اأي اإجراء حتفظي.

املادة الثامنة
يقدم طلب ال�ضلح اإلى املكتب وفقاً للنموذج املعتمد ويقيد يف يوم تقدميه.

املادة التا�صعة
يبلغ املكتب الأطراف باحل�ضور عن طريق ال�ضلح، ويف حال عدم ح�ضورهم يف املوعد 
املحدد، فلطالب ال�ضلح طلب التبليغ للمرة الثانية، واإذا مل يح�رش اأحد يحفظ طلب ال�ضلح.

املادة العا�صرة
جل�ضات ال�ضلح تكون بح�ضور الأطراف دون غريهم اإل من يرى امل�ضلح ح�ضوره.

املادة احلادية ع�صرة
على امل�ضلح القيام بعمله بح�ضور اأطراف ال�ضلح، اأو من ينوب عنهم يف اإجراء ال�ضلح 
مبوجب وكال���ة، اأو وثيقة معتمدة من جهة خمت�ضة تخوله ال�ضل���ح، واأن يراعي ما بينهم من 
اتفاق اأو �رشط، واأن يكون ال�ضلح من�ضفاً لهم اإل اأن يتنازل اأحد عن �ضيء من حقوقه للآخر.

املادة الثانية ع�صرة
ت���دون وقائع اجلل�ضة يف ال�ضبط، ويذكر فيه اأ�ضماء الأطراف، وهوياتهم، و�ضفاتهم 
وطلباته���م، وما اتف���ق عليه من �ضلح، واأخذ توقيعهم فيه بع���د تلوته عليهم، وي�ضادق 

امل�ضلح على ذلك.

املادة الثالثة ع�صرة
للم�ضلح بناء على رغبة الأطراف ندب خبري، وتكون تكاليفه عليهم وفق ما يتفقون عليه.
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املادة الرابعة ع�صرة
يف حال قناعة اأحد الأطراف بال�ضلح قبل توقيعه، في�رشح امل�ضلح بذلك يف ال�ضبط، 

ويحفظ يف املكتب.

املادة اخلام�صة ع�صرة
اإذا تويف اأحد اأطراف ال�ضلح قبل اإبرامه فلورثته ال�ضتمرار يف ح�ضور اجلل�ضات.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة
ي�ض���در امل�ضل���ح حم�رشاً بال�ضل���ح من واقع ال�ضب���ط موقعاً من���ه، وخمتوماً بختم 
املكتب، ويرف���ع للمحكمة املخت�ضة للم�ضادقة عليه باأنه مت وف���ق اأحكام هذه القواعد، 

ويعاد للمكتب.

املادة ال�صابعة ع�صرة
يحف���ظ يف املكتب �ض���ورة م�ضدقة من املح����رش، وي�ضلم اأ�ضله مل���ن له م�ضلحة يف 

تنفيذه، ويعطى الطرف الآخر �ضورة م�ضدقة منه.

املادة الثامنة ع�صرة
يف����رش املكتب الغمو����ص اأو اللب�ص يف املح����رش، ويوقع من امل�ضل���ح والأطراف، 

ويلحق يف ال�ضبط واملح�رش و�ضوره، ويرفع للمحكمة للم�ضادقة على ما مت تف�ضريه.

املادة التا�صعة ع�صرة
حم�رش ال�ضلح بعد امل�ضادق���ة عليه يعد من ال�ضندات التنفيذية املن�ضو�ص عليها يف 

الفقرة )الثالثة( من املادة )التا�ضعة( من نظام التنفيذ.


