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التاريخ 01-09-2015

المادة ( )1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات امتحان مزاولة اعمال الكاتب العدل المرخص لسنة  )2015ويعملل
بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة ( )2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهلا ادنلاه ملالم تلدل الةرينلة
على غير ذلك :

الوزارة  :وزارة العدل

الوزير  :وزير ا لعدل

المهنة  :مزاولة اعمال الكاتب العدل المرخص .

اللجنة  :اللجنة المكلفة بإجراء امتحانات كاتب العدل المرخص

المتةدم  :من يتةدم المتحان مزاولة اعمال الكاتب العدل المرخص

المادة ( )3

تشكل لجنة تسمى (لجنة امتحان الةبول للةيام بمزاولة اعمال الكاتب العدل المرخص) برئاسة االمين
العام للوزارة واربعة اعضاء يسلميهم اللوزيرو وتتلولى جميلش الشللون المتعلةلة بامتحلان الةبلول فلي
المهنةو او اي امور يكلفها بها الوزير .

المادة ( )4

أ -يجري عةلد االمتحلان لللراغبين فلي مزاوللة اعملال الكاتلب العلدل الملرخص بنلاء عللى ملا يةلرره
الوزير في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة .

ب -تةوم اللجنلة بلاالع ن علن موعلد االمتحانلات ومكلان انعةادهلا عللى ملن تنطبل علليهم الشلروط
بصحيفة يومية أو اكثر .

المادة ( )5

تعةد اللجنة االمتحانات التالية :

أ -االمتحان الكتابي .

ب -االمتحان الشفوي .

ج -المةابلة الشخصية .

المادة ( )6

أ -يكون المجموع الكلي للع مات في االمتحانات ( )100ع مة توزع على النحو األتي:-

)- (60ع مة ل متحان الكتابي

)- (30ع مة ل متحان الشفوي

)- (10ع مات للمةابلة الشخصية

ب -يح ل للمتةللدم الحاصللل فللي االمتحللان الكتللابي علللى ع مللة ال تةللل عللن ( )40التةللدم ل متحللان
الشفوي والمةابلة الشخصية في المواعيد التي تحددها اللجنة بالنشلر عنهلا فلي صلحيفة يوميلة واحلدة
على األقل.

ج -يعتبر ناجحا ً من يحصل على ع مة ال تةل عن ( )%70ملن مجملوع الع ملات فلي االمتحلانين
الكتابي والشفوي والمةابلة الشخصية.

د -ال يجوز لمن سب له ان تةدم ل متحان مرتين ولم يجتازه ان يتةدم له مرة اخرى.

المادة ( )7

أ -يصادق الوزير على النتائج النهائية ل متحانات والمةابلة الشخصية .

ب -يعلن الوزير اسماء الناجحين في االمتحانات فلي صلحيفة يوميلة أو أكثلر أو بليي طريةلة اخلرى
يراها مناسبة .

المادة ( )8

 1.بعد استيفاء المتةدم للشروط المطلوبة واجتيازه ل متحانات المةررة و يةوم بتةديم الكفالة المةلررة
وف احكام الفةرة (ب) من المادة ( )9من نظام ترخيص الكاتب العدل رقم ( )22لسنة . 2015

ب .يمنح المتةدم رخصة مزاولة أعمال الكاتب العدل المرخص بعلد اسلتيفائه للشلروط المةلررة بنلاء
على قرار الوزير .

وزير العدل

د .بسام التلهوني

