
 المملكة المغربية   

 وزارة العدل والحريات

 مديرية الشؤون المدنية



 معطيات حول المهنة: المحور األول
 

 اختصاص الناسخ:المحور الثاني
 

 تشخيص وضعية المهنة: المحور الثالث
 

 آفاق المهنة: المحور الرابع
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 :اإلطار القانوني المنظم للمهنة
 

بتنفيذه الصادر 49.00 رقم القانون بمقتضى منظمة النساخة مهنة 
  األول ربيع من 29 في الصادر 1.01.124 رقم الشريف الظهير

 .(2001 يونيو 22) 1422
1423 األولى جمادى 6 في الصادر 2.01.2825 رقم المرسوم  

 إليه المشار 49.00 رقم القانون أحكام بتطبيق (2002 يوليو 17)
 .أعاله
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 :نبذة تاريخية عن المهنة
 بعض وفي الواقع في موجودة كانت النساخ فئة 

 العدالة؛ خطة عن تتحدث كانت التي القانونية النصوص
 القانون بصدور إال قانونية بصفة تنظم لم المهنة أن إال

 .أعاله إليه المشار 49.00 رقم

بمراحل مرت وقد:   

1982 سنة قبل ما مرحلة. 

1993 سنة إلى 1982 سنة بعد ما مرحلة. 

2001 سنة إلى 1993 سنة بعد ما مرحلة. 
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 :أرقام حول المهنة
 

 
 :حسب دوائر محاكم االستئناف النساختوزيع 

 

 

 
 

 

oالمملكة أنحاء كل  في المقيمين القضاة ومراكز االبتدائية المحاكم دوائر صعيد على موزعون النساخ أن العلم مع. 

 

 

 النسبة المئوية االناث النسبة المئوية الذكور للنساخالعدد الحالي 

739 532 71.98 207 28.02 

الدائرة 
 القضائية

 العدد
الدائرة 
 القضائية

 العدد
الدائرة 
 القضائية

 العدد
الدائرة 
 القضائية

 العدد
الدائرة 
 القضائية

 العدد

 41 بني مالل 11 العيون 36 آسفي 56 فاس 49 الرباط

 15 خريبكة 46 طنجة 63 مكناس 17 تازة 44 القنيطرة

 30 وجدة 31 تطوان 16 الرشيدية 52 مراكش 61 الدار البيضاء

 24 الناضور 23 سطات 63 أكادير 24 ورزازات 28 الجديدة

 9 الحسيمة



 الناسخ اختصاص 
 

 

 سجالت في الشهادات تضمين 
 .أيام 8 أجل داخل التضمين

 

 أصولها من النسخ استخراج. 
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 :تشخيص وضعية المهنة
 

 :أهمها ألسباب العدول والسادة النساخ السادة بني العالقة توتر

 يعارضون والعدول /النساخ إضرابات تكرار •
 يرفضون والنساخ /للرسوم متعددة نظائر بتحرير العدول قيام •
 يرفضون والعدول /كاملة العقود نسخ بأجرة النساخ مطالبة •
 يعارضون والنساخ /الشهادات نسخ على دمغة بوضع العدول قيام •

 اليدوية اخلطوط بعض ورداءة النساخ لعمل التقليدي األسلوب. 

 ( األرشيف ) احلفظ ووضعية النساخ اشتغال ظروف. 

 النساخ أجرة تعريفة. 

 املقيمني القضاة ومراكز االبتدائية احملاكم خمتلف على وتوزيعهم النساخ نشر. 

 احلر والطابع العمومي الطابع بني املهنة تأرجح. 

 نسخها واستخراج العدلية الوثيقة إجناز مسطرة وبطء تعقيد. 

 التضمني سجالت من أجزاء تالشي. 
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 :المهنة آفاق 
 

المهنة على لإلبقاء تصور. 

المهنة إللغاء تصور. 

البشري العنصر وضعية. 

للنساخ الدراسي للمستوى بياني جدول 
 .سنة 45 من واألصغر األكبر بيان مع
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 الوطنية الرابطة مع احلوار يف الاس مترار يف التصور هذا خلص وقد

 اليت الوجهية واملطالب املقرتحات بعض قبول أ جل من للنساخ؛

دخال مع الرابطة؛ هبا تقدمت  القانون عىل التعديالت بعض ا 

 عىل والعمل الصةل ذات قانونية مقتضيات وعىل للمهنة املنظم

 من مقبول غري أ حضى التصور هذا أ ن غري وحتديهثا؛ املهنة تطوير

 والهيئة للنساخ الوطنية الرابطة رأ سهم وعىل الفاعلني؛ لك طرف

   .للعدول الوطنية
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لغاء تصور أ ما    ماكنية يف خلص فقد املهنة ا  عادة ا   وجود يف النظر ا 
لغاهئا النساخة همنة  العدول معل أ ساليب تغيري مع هنائية؛ بصفة وا 

 العدلية الشهادات تضمني يف املعلومايت النظام تبين خالل من
جياد مث مهنا، النسخ واس تخراج  .النساخ لوضعية مناس بة حلول ا 

بقاء حاةل اثنتني؛ حالتني بني التصور يف فرق وقد  خطاب عىل ال 
لغاء وحاةل الابتدائية؛ ابحملامك ال رسة قضاء بأ قسام واحلفظ القايض  ا 
 .العدلية ابملاكتب احلفظ مع القايض خطاب
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بقاء عىل خطاب القايض واحلفظ بأ قسام قضاء ال رسة ابحملامك الابتدائية  :يف حاةل ال 

 :عن احلديث مت   

طرف من عليها واخلطاب ومراقبتها حتريرها بعد الشهادة أن 
 بشكل - معلوماتي نظام بواسطة - حتفظ بالتوثيق؛ املكلف القاضي

 .دائمة بصفة تزوير أو تلف أو عبث كل من حيفظها دقيق

املوظف من يطلبان العدلني فإن منها؛ نسخة استخراج أريد إذا 
  نسخة إخراج املذكور؛ املعلوماتي النظام يف املعلومات بإدخال املكلف

 .وسريعة آلية بطريقة منها

السادة رأي للنساخ الوطنية الرابطة طرف من استطالع إجراء بعد أنه 
  يؤيدون 370 وعددهم املستجوبني من %78 أن تبني النساخ
 .العمومية الوظيفة ولوج ويفضلون املهنة إلغاء تصور
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لغاء خطاب القايض مع احلفظ ابملاكتب العدلية  :يف حاةل ا 
  حصرا العقود حترير يصبح أن يف يتمثل آخر؛ تصور طرح مت   

 حتفظ العدلني طرف من توقيعها وبعد احلاسوب؛ بواسطة
 الضوابط وفق - املعلوماتي النظام بواسطة -العدلي مبكتبهما

 :مع أعاله إليها املشار والضمانات
 باملكاتب والفعالية اجلودة مضمونة معلوماتية أنظمة اعتماد -

 .املسؤولية طائلة حتت العدلية
  والتحرير التلقي سجالت على العدلية باملكاتب احلفاظ - 

  زميل ذلك يف خلفه انتقل؛ أو العدل تويف العقود؛وإذا وحفظ
 .القانون عليها ينص وضوابط لقواعد طبقا آخر

 العدلني فإن العدلية؛ الشهادة من نسخة استخراج أريد إذا -
   .وسريعة آلية بطريقة أصلها من يسحبانها
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نه مت طرح ال فاكر  ىل العنرص البرشي؛ فا   :التاليةابلنس بة ا 
سنة؛   45سنة؛ ومن سنه أكرب من  45التفريق بني من سنه أقل من  

  :ذلكوبني من له مؤهل علمي؛ وبني من ليس له 
سلك يف إدماجهم إمكانية طرح مت سنة 45 عن سنهم يقل فالذين 

 اليت العلمية الشهادة له ختوله الذي اإلطار يف كل العمومية الوظيفة
 .عليها حيصل

على يتوفرون كانوا إذا العدالة خطة يف إدماجهم إمكانية طرح مت كما 
 شروط على القانون ينص أو ذلك؛ ختوهلم اليت العلمية الشهادة

 .بهم خاصة ولوج
خطة يف لالخنراط يؤهله علمي مؤهل أي له ليس ملن وبالنسبة 

 45 من أكرب عمره يكون أو العمومية؛ الوظيفة سلك يف أو العدالة
   .لتوظيفهم خاص نص إجياد فكرة مت فقد سنة؛

 الوظيفة سلك يف النساخ إدماج تصور أن إىل اإلشارة متت وقد    
 يف املتقدمني النساخ بعض طرف من مقبوال يكون ال قد العمومية
 دخل هلم الذين أو علمي؛ مؤهل أي هلم ليس الذين أو السن؛
 الذي االستطالع  حسب %17 نسبة يشكلون هؤالء أن ويبدو معترب؛
 .للنساخ الوطنية الرابطة أجرته
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 :  الخالصة العامة
 

 المهنة بهذه العمل إلنهاء توجه•
   .آجال أو عاجال وإلغائها

 
 تدبير في المعلوماتية المنظومة اعتماد•

 .العدلية العقود وحفظ
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 عدد المستوى

 الذكور

 45أقل من 

 سنة

 45أكبر من 

 سنة

 عدد

 اإلناث

 45أقل من 

 سنة

 45أكبر من 

 سنة

 المجموع

 6 0 1 1 3 2 5 إجازة آداب
 7 1 0 1 3 3 6 إجازة أصول الدين

 65 0 29 29 2 34 36 إجازة حقوق
 18 0 3 3 4 11 15 إجازة د إسالمية
 18 2 2 4 4 10 14 إجازة شريعة

 1 0 0 0 1 0 1 إجازة علوم طبيعية
 3 1 0 1 1 1 2 إجازة لغة عربية

 1 0 0 0 0 1 1 ج آداب دد 

 6 1 2 3 1 2 3 ج أصول الدين دد 

 3 0 1 1 1 1 2 د د ج اقتصاد

 223 2 120 122 2 99 100 ج حقوق دد 

 59 0 29 29 3 27 30 ج د إسالمية دد 

 48 1 7 8 4 36 40 ج شريعة دد 

 1 0 0 0 0 1 1 ج علوم طبيعية دد 
 34 1 1 2 23 9 32 شهادة بكالوريا
 57 0 2 2 34 21 55 مستوى ثانوي
 47 1 0 1 32 14 46 مستوى إعدادي
 20 0 0 0 17 3 20 مستوى ابتدائي

 51 0 0 0 47 4 51 تعليم ديني
 72 0 0 0 70 1 71 ال شيء

 739 10 197 207 252 280 532 :المجموع
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