
 

 

 
 يتعلق بضبط النظام األساسي 1999 جويلية 26 مؤرخ في 1999 لسنة 1623أمر عدد 

 .الخاص بأعوان سلك الكتابات المحاكم من الصنف العدلي
 

 إن رئيس الجمهورية ،
 باقتراح من وزير العدل ،

  
ام  والمتعلق بضبط النظ1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد االطالع على القانون عدد 

اإلدارية وجميع النصوص التي  األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
 ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83نقحته أو تَممته وخاصة القانون عد 

 
ة خاصة بالمشاركة  المتعلق بأحكام استثنائي1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229وعلى األمر عدد 

 ،1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551في مناظرات اإلنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد 
 

 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت 1985 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة 839وعلى األمر عدد 
 ات الصبغة اإلدارية،باإلدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذ

 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان 1990 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد 

 اإلدارية المتناصفة،
 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان 1992 ماي 11 المؤرخ في 1992 لسنة 848وعلى األمر عدد 
 ،1995 ماي 29 المؤرخ في 1995 لسنة 958العدلي كما تم تنقيحه باألمر عدد سلك كتابات المحاكم من الصنف 

 
 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة 1993 جوان 17 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد 

قيحه باألمر عدد موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تن
 ،1995 فيفري 20 المؤرخ في 1995 لسنة 199

 
 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني 1994 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد 

 وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،
 

 المتعلق بضبط الشروط العامة إلسناد العدد 1994 أوت 15 المؤرخ في 1994 لسنة 1706وعلى األمر عدد 
 المهني وعدد منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 
 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام 1995 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد 

 ترقية باإلختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،الخاصة بال
 

 والمتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة 1996 مارس 25 المؤرخ في 1996 لسنة 519وعلى األمر عدد 
 الشهادات والعناوين،

 
 والمتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان 1997 سبتمبر 16 في  المؤرخ1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 

 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 

 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها 1997 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
 سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤ

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 وعلى رأي وزير المالية

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 :يصدر األمر اآلتي نصه 

 
 العنوان األول
 أحكام عامة

 
ينطبق هذا النظام األساسي على أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي الذي يشمل على  : الفصل األول

 :الرتب التالية 
 

 . متصرف عام كتابة محكمة-
 . متصرف رئيس كتابة محكمة-
 . متصرف مستشار كتابة محكمة-
 . متصرف كتابة محكمة-
 . كاتب محكمة أول-
 . كاتب محكمة-
 . كاتب محكمة مساعد-
 . عون محكمة-

 
فقا يمكن لألعوان المنتمين إلحدى الرتب المشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام نصف الوقت و : 2الفصل 

 .للتراتيب الجاري بها العمل
 

توزع الرتب المشار إليها بالفصل األول من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية  :  3الفصل 
 :المنصوص عليها بالجدول التالي 

 
 
 

 األصناف الفرعية األصناف الرتب
  متصرف عام كتابة محكمة-

  متصرف رئيس كتابة محكمة-

  محكمة متصرف مستشار كتابة-

  متصرف كتابة محكمة-

  كاتب محكمة أول-

  كاتب محكمة-

  كاتب محكمة مساعد-

   عون محكمة-

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 ب

 ج

 د

 1أ

 1أ

 1أ

 2أ

 3أ

- 

- 

- 

 
 

) 25(تشتمل كل رتبة من رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي على خمس وعشرين    :4الفصل 
 .درجة

 :يتين، حدد عدد الدرجات على النحو التالي إال أنه بالنسبة إلى الرتبتين التال
 .درجة) 16(ست عشرة :  متصرف عام كتابة محكمة - 

 .درجة) 20(ست عشرة : متصرف رئيس كتابة محكمة  -
 

 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات  رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي ومستويات التأجير 
 



 

 

 
 و 3 و 2ا لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات تقدر المدة الواجب قضاؤه : 5 الفصل

 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات غير أنه بالنسبة إلى رتبتي متصرف عام لكتابة محكمة ومتصرف رئيس لكتابة 4
 .محكمة ضبطت مدة التدرج بسنتين

 
 . كل سنة بقرار من وزير العدليضبط  عدد الترقيات إلى مختلف الرتب، بعنوان : 6الفصل 

 
 :يخضع أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي لتربص غايته  :  7الفصل 

  
 . إعدادهم لممارسة خططهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم-
 . إستكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية-
 إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس اإلدارة  يؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم- 

 .لهذا الغرض ويشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص
ويتعين الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو 

 .بمصالح غير خاضعة إلشرافه
د تعذر مواصلة الموظف المؤطر الهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس اإلدارة  وعن

تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده 
 .سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص

 على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقييم مؤهالت العون ويتعين 
المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه 

 .مالحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص
تناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص  النهائي مذيال وتبدي اللجنة اإلدارية الم

 .بمالحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس اإلدارة في لترسيم
 :ويدوم التربص 

 :سنة واحدة  - أ
 .ق عليها من قبل اإلدارة بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصاد-

 بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على -     
 .األقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة

 
 :سنتين  - ب
 .تيارات أو الشهائد أو الملفات بالنسبة إلى الموظفين الذين تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باإلخ-
بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى مباشرة إما متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز -

 .مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات
 . بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق اإلختيار-     

 
 التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد النتدابهم إذا كانوا غير وبانتهاء مدة

 .تابعين لإلدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم األصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط
و الترقية سنوات من تاريخ اإلنتداب أ) 04(وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أبع 

 .فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا
 .وال يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين

 
أقسم باهللا بأن أقوم : "يؤدي أعوان سلك كتابات المحاكم عند تعيينهم ألول مرة اليمين التالية  :  8الفصل 

لتزم بعدم إفشاء واستغالل كل ما يبلغ لعلمي أثناء ممارسة وظيفتي أو بمناسبة بوظائفي بكل إخالص وأمانة وبأن أ
 ".مباشرتي لها

 .ويؤدي اليمين أمام رئيس المحكمة المعين بها العون ويحرر في ذلك محضر
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 العنوان الثاني              
 المتصرفون العاّمون لكتابات المحاكم 

 
 الباب األول                  

 المشموالت
 

 
 .يكلف المتصرفون العاَمون لكتابات المحاكم بأعمال التأطير والتصور والتنسيق واإلدارة:   9الفصل 

 .ويمكن عالوة على ذلك تكليفهم بمهام الدراسات  أو المراقبة اإلدارية لكتابات المحاكم
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
 

المحاكم عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء يسَمى المتصرفون العاَمون لكتابات  : 10الفصل 
 :لكتابات المحاكم بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وفي حدود الخطط المراد سَد شغورها حسب األساليب التالية 

 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
ختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإل - ب

 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(لكتابات المحاكم المتوفرة فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل

سنوات على األقل ) 08(من بين المتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الذين لهم أقدمية ثماني      باإلختيار -ج
 .بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 

 العنوان الثالث
 المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم

 
 الباب األول
 المشموالت

 
 بعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم  يكلَف المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم :11الفصل 

 .بمهام الدراسات والبحوث التي تهم إجراءات كتابة المحكمة أو بمهمة مراقبة إدارية بكتابات المحاكم
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
ن يسَمى المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشاري :12 الفصل

لكتابات المحاكم المترسمين في رتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وفي حدود الخطط المراد سَد شغورها 
 :حسب األساليب التالية 

 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
 

لملفات تفتح للمتصرفين المستشارين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو با - ب
سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم ) 5(لكتابات المحاكم المترسمين في رتبتهم والذين لهم  خمس 

 .الترشحات
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل

 
سنوات على ) 08(متصرفين المستشارين لكتابات المحاكم الذين لهم أقدمية ثماني     باإلختيار من بين ال-ج

 .األقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة
 



 

 

 العنوان الرابع
 المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم

 
 الباب األول

 المشموالت
 

بالقيام بأعمال التصرف اإلداري والتأطير والتنسيق يكلف المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم  :13الفصل 
 . بكتابات المحاكم وبمراقبة تنظيمها والتصرف فيها ويمكن عالوة على ذلك تكليفهم بمهام مراقبة إدارية بكتابات المحاكم

 
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
صالح واإلدارات والمحاكم يسَمى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم ويعينون بمختلف الم:  14 الفصل

 : التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سَد شغورها حسب األساليب التالية
 

 القسم األول
 اإلنتداب

 
 :ينتدب المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم من بين المترشحين الخارجيين  : 15الفصل 

 
ة المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا   عن طريق التسمي-أ

 .الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
 
 عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين الحاملين لشهائد -ب
عمقة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهائد معادلة ذات صبغة قانونية أو إقتصادية والبالغين من العمر الدراسات الم

 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد ) 35(خمسا وثالثين 
 .1982سبتمبر 

 .ر إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الصحة العموميةوتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشا
 
 
 

 القسم الثاني
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار لكتابة محكمة إلى المترشحين الداخليين  : 16الفصل 

 
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة متصرفي كتابات المحاكم المترسمين في -أ

 .رتبتهم والنجاح فيها
 
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد  أو الملفات مفتوحة لمتصرفي -ب

سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ) 5(كتابات المحاكم المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس 
 .ختم الترشحات

 . المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدلوتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية
 
عشرة بالمائة من بين متصرفي كتابات المحاكم المترسمين والذين )  %10( باإلختيار في حدود -ج

سنة على األقل والمرسمين )  40(سنوات على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعين ) 10(لهم أهمية عشر 
 .حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 



 

 

 
 العنوان الخامس

 متصرفو الصحة العمومية
 

 الباب األول
 المشمــوالت

 
يكلَف متصرفو كتابات المحاكم تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التصرف اإلداري  : 17الفصل 

والتأطير والتنسيق بكتابات المحاكم وكذلك بمراقبة تنظيمها والتصرف فيها ويقومون خاصة بالسهر على تطبيق  
 .جراءات القانونية المتعلقة بكتابة المحكمة وبدرس وتذليل الصعوبات اإل

 
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى متصرفو كتابات المحاكم ويعينون بمختلف المصالح واإلدارات والمحاكم التابعة لوزارة  : 18الفصل 

 :شغورها حسب األساليب التالية العدل  بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية وذلك في حدود الخطط المراد سَد 
 

    القسم األول
    اإلنتداب

 
 :ينتدب متصرفو كتابات المحاكم من بين المترشحين الخارجيين   : 19الفصل 

 
عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة  - أ

 .قا للنظام األساسي للمدرسة المعنيةلهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طب
 
 عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على  - ب

األستاذية في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو شهادة تكوينية منظرة 
سنة على األكثر تحتسب وفق ) 35(اركة في هذه المناظرة والبالغين من العمر خمسا وثالثين بالمستوى المطلوب للمش

 .1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد 
 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل

 
 القسم الثاني

 رقيةالت
 

 :تسند الترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة إلى المترشحين الداخلين  : 20الفصل 
 
إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة كتبة المحاكم األول المترسمين في رتبتهم  - أ

 .والنجاح فيها
 تفتح لكتبة المحاكم األول المترسمين إثر النجاح في مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات - ب

 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المتوفر فيهم شرط 
 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل

المترسمين في كتبة المحاكم األول عشرة بالمائة من بين ) %10(باإلختيار في حدود عشرة بالمائة  - ج
سنة على األقل ) 40(سنوات على األقل  في هذه الرتبة ومن العمر أربعون ) 10(رتبتهم والذين لهم أقدمية عشر 

 .والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة
 
 
 

 



 

 

 
 العنوان السادس

 ملحقو الصحة العمومية
 

 الباب األول
 المشموالت

 
المحاكم األول تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمساعدة متصرفي كتابات المحاكم يساعد كتبة  : 21الفصل 

في مهامهم ويتولون إنجاز مختلف األعمال الموكولة إلى كتابة المحكمة التي يعملون بها ويشرفون على األعوان الذين هم 
 .دونهم رتبة العاملين معهم

 
 الباب الثاني
 الترقية
 

 :لى رتبة كاتب محكمة أول إلى المترشحين الداخلين تسند الترقية إ : 22الفصل 
 
 . إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة كتبة المحاكم المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها-أ

 
توفر  إثر النجاح في مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح لكتبة المحاكم المترسمين الم-ب
 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(فيهم شرط 

 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل
 
ذين المترسمين في رتبتهم والكتبة المحاكم عشرة بالمائة من بين ) %10( اإلختيار في حدود عشرة بالمائة -ج

سنة على األقل والمرسمين حسب ) 40(سنوات على األقل  في هذه الرتبة ومن العمر أربعون ) 10(لهم أقدمية عشر 
 .الجدارة بقائمة كفاءة

 
 

 العنوان السابع
 كتبة المحاكم

 
 الباب األول
 المشموالت

 
ف رؤسائهم المباشرين يساعد كتبة المحاكم كتبة المحاكم األول في مهامهم ويقومون تحت إشرا : 23الفصل 

 . بتنفيذ األعمال الموكولة لكتابتهم ويشرفون على األعوان العاملين معهم الذين هم دونهم رتبة
 

 .ويمكن أيضا تكليفهم بالرقن وباألعمال المتعلقة باستخدام المكتبية واإلعالمية
المدنية والجزائية وسيما في ويسهرون على تطبيق اإلجراءات القانونية الخاصة بكتابة المحكمة في القضايا 

 :قضايا 
 .العقل التوقيفية والحجز على األجور والمرتبات-
 .التفليس وتوزيع األموال وترتيب درجات الدائنين-
 .التحكيم-
 .البيوعات العقارية ورهن وبيع األصول التجارية-
 .التسجيل اإلجباري واإلختياري للعقارات-
 

 :ويتولون خاصة 
 .ئر القضائية وتدوين ما يدور بها من مداوالتحضور جلسات الدوا-
تلقي مطالب اإلعتراض والتعقيب واإلستئناف لألحكام المدنية والجزائية وقرارات قضاة التحقيق وقرارات -
 .دوائر اإلتهام



 

 

 .تسليم نسخ األحكام والرقيم التنفيذي في القضايا المدنية والجزائية وشهادات النشر والحفظ-
 .ذ األحكام الجزائيةالسهر على تنفي-
 .مساعدة قضاة التحقيق في أعمالهم-
 .توجيه إعالمات الطالق-
 .التنصيص بدفاتر الحالة المدنية-
 .إعداد قائمات المحجوز المستصفي-
إستصفاء المصاريف المسبقة من طرف خزينة الدولة بعنوان اإلعانة العدلية وفي قضايا الشغل وحوادث -

 .الشغل
 .تسجيل األحكام-
 .الترسيم بالسجل التجاري-
 .تلقي اإليداعات للقوانين األساسية وللتقارير البحرية-
 .ترسيم الرهون على األصول التجارية-
 .إعداد مسودة المكاتيب اإلدارية-
 .مسك مختلف الدفاتر المتعلقة بترسيم القضايا وباألعمال  اإلدارية-
 . والمحجوزاتحفظ الملفات والرسوم والوثائق والقوانين األساسية-
 .ترتيب خزينة المحفوظات ودفاتر العدول ودفاتر الحالة المدنية-
 
 

 الباب الثاني             
 التسمية

 
 يسمى كتبة المحاكم ويعينون بمختلف المصالح واإلدارات والمحاكم التابعة لوزارة العدل بمقتضى 24الفصل 

 ::شغورها حسب األساليب التالية قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سَد 
 

 القسم األول
 اإلنتداب

 
 :ينتدب كتبة المحاكم من بين المترشحين الخارجيين  : 25الفصل 

عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا  - أ
 .ي للمدرسة المعنيةالغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساس

 
عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين البالغين من العمر خمسا  - ب

 2 لسنة المؤرخ في 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد ) 35(وثالثين 
 : والمحرزين 1982سبتمبر 

 
 

 . أو شهادة معادلةشهادة البكالوريا -1
 .أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله -2

 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل
 

 القسم الثاني
 الترقية

 
  :تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة إلى المترشحين الداخليين : 26الفصل 

 
المترسمين في رتبتهم كتبة المحاكم المساعدين  يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة    إثر متابعة مرحلة تكوين-أ 

 .والنجاح فيها
 
إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح لكتبة المحاكم المساعدين -ب

 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(مس المترسمين والمتوفر فيهم شرط خ



 

 

 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدل
 
) 10(عشرة بالمائة من بين كتبة المحاكم المساعدين المترسمين الذين لهم أقدمية ) %10(باإلختيار في حدود -ج

 . على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءةسنوات
 

 العنوان الثامن
 كتبة المحاكم المساعدون

 

 الباب األول
 المشموالت

 
 يقوم كتبة المحاكم المساعدون بمساعدة كتبة المحاكم على تنفيذ جميع أعمال الكتابة اإلجرائية منها : 27الفصل 

 واإلدارية
ويتولون خاصة رقن األحكام والقرارات واألذون والتقارير الشهرية وترتيب المراسالت اإلدارية وإعداد مسودة 

 .المراسالت والنماذج العادية ويمكن تكليفهم باألعمال المتعلقة باستعماالت المكتبية واإلعالمية
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
مساعدون  ويعينون بمختلف المصالح واإلدارات والمحاكم التابعة لوزارة يسمى كتبة المحاكم ال : 28الفصل 

 :العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سَد شغورها حسب األساليب التالية 
 

 القسم األول
 اإلنتداب

 
 :ينتدب كتبة المحاكم المساعدون من بين المترشحين الخارجين  : 29الفصل 

 
طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا عن -أ 

 .الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
 
عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر -ب 

 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد ) 35(خمسا وثالثين 
 : والذين 1982سبتمبر 

تابعوا بنجاح مرحلة التعليم اإلبتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي مع تكوين في  -1
 . المكتبية واإلعالميةالرقن باللغة العربية أو في أعمال

أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي مع تكوين في 
 .الرقن باللغة العربية أو في أعمال المكتبية واإلعالمية

 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله -2
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير العدلو
 

 القسم الثاني
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة مساعد إلى المترشحين الداخليين  : 30الفصل 

 
 .مترسمين في رتبهم والنجاح فيهاإثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة أعوان المحاكم ال-أ
 
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح ألعوان المحاكم المترسمين -ب

برتبتهم والمحرزين على شهادة في الرقن بالغة العربية أو في األعمال المكتبية واإلعالمية مسلمة من قبل مدرسة أو 



 

 

سنوات ) 5(دق مسلمة من قبل مدرسة أو مركز تكوين مصادق عليهم لهذا الغرض والذين لهم خمس مركز تكوين مصا
 .على األقل في هذه الرتبة في تاريخ  ختم الترشحات

 
عشرة بالمائة من بين أعوان المحاكم المترسمين في رتبتهم  والذين  لهم  عشر ) %10(باإلختيار في حدود -ج

 .قل بهذه الرتبة ومن العمر أربعين سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءةسنوات أقدمية على األ) 10(
 

 العنوان التاسع
 أعوان المحاكم

 
 الباب األول
 المشموالت

 
 : يكلف أعوان المحاكم تحت إشراف رؤسائهم المباشرين باألعمال التالية  :31الفصل 

 . السهر على توفير أحسن قبول للمتقاضين-
 .قيام بتوجيه هؤالء األشخاص ومصاحبتهم عند اإلقتضاء إلى مكاتب الموظفين داخل المحاكم ال-
 . القيام بتهيئة قاعات الجلسات وتأمين أعمال الربط ونقل وثائق والملفات بين مختلف المكاتب-
 

 الخاص الذي ويتعين على عون المحكمة أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسة وظيفته الزي
 .تحدده اإلدارة

 
 

 الباب الثاني
 التسمية واإلنتداب

 
يسمى أعوان المحاكم ويعينون بمختلف واإلدارات والمحاكم التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار  : 32الفصل 

 .من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سَد شغورها
 

ين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو ينتدب أعوان المحاكم من بين المترشح : 33الفصل 
سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر ) 35(الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين 

 : والذين 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229المشار إليه أعاله عدد 
 
 سنوات على األقل من التعليم الثانوي،) 03( اإلبتدائي وثالث تابعوا بنجاح مرحلة التعليم -1

 .أو تحصلوا على شهادة التعليم األساسي على األقل -
 

 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله -2
 .ر العدلوتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزي

 
 العنوان العاشر                

 أحكام ختامية
 

 المؤرخ في 1992 لسنة 848ألغيت جميع األحكام المخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد  : 34الفصل  
 . المشار إليه أعاله1992 ماي 11

 
ي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية وزيرا العدل المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذ : 36الفصل  
 .التونسية

 
 .1999 جويلية 26تونس في                                                             

 
    زين العابدين بن علي         

 



 

 

 
 


