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 ( 1المادة )   

 

( ويعمممب ا مما اممخ تمماريخ لجممرها  الجريممدة 2018همم ا التعليمممات )تعليمممات شممؤون الخبممرة لسممنة  تسممم 
 .الرسمية

 

 ( 2المادة )   

 

يكممون للملمممات والعبممارات التاليممة الممواردة عممم همم ا التعليمممات المعممالم المخصصممة ل مما ادلمماا اممالم تممد  
 :القرينة عل  غير ذلك

  

 . النظممممممام : لظام الخبرة ااام المحاكم النظااية



  

 .الممموزارة : وزارة العد 

  

 .الوزيمممممر : وزير العد 

  

 .المجلممس :  اجلس تنظيم شؤون الخبرة

  

 .الرئيمممس : رئيس المجلس

  

 .المديريممة : اديرية شؤون الخبرة عم الوزارة

  

 .المديمممممر : ادير المديرية

  

 .مممب : سجب شؤون الخبرةالسجم

  

 .الجمممدو  : الجدو  الملحق  السجب

  

 .الخبيمممممر : الخبير المعتمد اخ المجلس ااام المحاكم النظااية

 



 ( 3المادة )   

 

 

يجتمممممم المجلممممس  لممممما دعممممن الحايممممة اممممدعوة اممممخ الممممرئيس أو لائبمممم  عنممممد غيا مممم  لممارسممممة الم ممممام  - أ
 . ظاموالصالحيات المناطة     مويب الن

  

 .تعقد ايتماعات المجلس عم اقر الوزارة أو عم أي اكان آخر يحدد عم الدعوة لاليتماع - ب

 

 ( 4المادة )   

 

 

 . يكون المدير اقررًا اليتماعات المجلس دون ان يكون ل  حق التصوين - أ

  

يتول  المدير تويي  الدعوة ألعضاء المجلس لاليتماع  مويمب  تماب خ مم او اواسم ة ال مر   - ب
 : االلمترولية عل  أن تتضمخ الدعوة لحضور االيتممماع امما يلم

  

 .اكان العقاد االيتماع .1

  

 . تاريخ العقاد االيتماع واوعدا .2

  



 .  حث ا يدو  األعما :  حيث يتضمخ يميم األعما  المراد .3

  

للمجلس اناقجة اي اوضوع طمار  عمم االيتمماع لمم يكمخ امدريًا علم  يمدو  االعمما   مواعقمة    -ج
 .اغلبية االعضاء

يراع  اا ااكمخ ان يمتم توييم  المدعوة لاليتمماع قبمب ياليمة ايمام علم  االقمب امخ اوعمد االيتمماع    -د
 .المحدد  الدعوة

  

ايتماعمات المجلمس و علم  العضمو الم ي يتعم ر حضمورا عل  اعضاء المجلس االلتماام  حضمور  -همم
ألي سبب ان يبلغ الممدير عمخ تبيبم  عمخ حضمور االيتمماع قبمب وقمن  ماا م وعلم  الممدير عمم هم ا 

 . الحالة ا الغ رئيس المجلس او لائب  ا لك

  

 ار اذا تبيخ للمدير ان النصماب القمالولم اليتمماع المجلمس قبمب العقمادا غيمر اكتممب لتيجمة اعتم   -و
عممدد اممخ اعضممائ  ععليمم  ا ممالغ الممرئيس او لائبمم  امم لك ويممتم اريمماء االيتممماع المم  وقممن الحممق يبلممغ  مم  

 . االعضاء

  

 . يحتفظ المدير عم المديرية  أرقام هواتف أعضاء المجلس وبريدهم االلمترولم وعناوين م  -ز

 

 ( 5المادة )   

 

 



لمم  يممدو  األعممما  المموارد عممم الممدعوة يجمموز ألي عضممو اممخ أعضمماء المجلممس  وبعممد االطممالع ع - أ
تاويممد الممرئيس خ يممًا  ممأي طلممب لايممادة أو شمم ب أو تعليممق أي أاممر علمم  يممدو  األعممما  وذلممك قبممب 

 . الموعد المحدد لاليتماع

  

عل  الرئيس  عد االطالع عل  األاور التم تم تاويدا ا ا وعقًا ألحكام الفقمرة )أ( امخ هم ا الممادة  - ب
تقريممر اممدم أهميممة ادراي مما علمم  يمممدو  األعممما  لاليتممماع المحممدد م وهذا قممرر ادراج أي ان مما علممم  

 . يدو  األعما  يتم تبليغ أعضاء المجلس ا لك قبب اوعد االيتماع ان أاكخ

 

 ( 6ادة ) الم  

 

 

 : يلتام المدير القيام  ما يلم

  

  . اعداد يدو  اعما  يلسات المجلس -أ 

 

اعممداد قممرارات المجلممس وتممدقيق ا وتوقيع مما اممخ الممرئيس واالعضمماء الحاضممريخ وتممدوين ا عممم سممجب  -ب
  . خاص وحفظ ا وتوييق ا واتا عة تنفي ها

  

  .    وتوييق احفظ قيود وسجالت المجلس والمعااالت المتعلقة  -ج 

  

 . اعالم الرئيس او لائب  عند ويود حاية لعقد ايتماعات المجلس -د 



  

 .اتا عة لجر قرارات المجلس عل  الموقم االلمترولم للوزارة ام الج ات المعنية  -هم

  

 . اي ا ام اخرم يكلف  ا ا الرئيس  -و

 

 ( 7المادة )   

 

 

 : ويجب أن يتضمخ احضر االيتماع اا يلميتم تدويخ احضر االيتماع اخ قبب المديرم 

  

 . اكان العقاد االيتماع واوعدا .1

  

 . أسماء أعضاء المجلس الحاضريخ وتواقيع م .2

  

 .لتائج يدو  األعما  المدرج عم الدعوة لحضور االيتماع .3

  

 .التوصيات والقرارات المتخ ة  جأن األاور المدرية عل  يدو  األعما  .4

  

 .تسجيب أي رأي اخالف اتخ  عم االيتماع .5



  

 .األاور التم تم تأييل ا اخ يدو  األعما  ال  االيتماع الالحق .6

 

 ( 8المادة )   

 

 

 .يساعد اوظفو المديرية المدير عم القيام  األعما  الالزاة لبايات تنظيم اعما  المجلس وايتماعات 

 

 ( 9المادة )   

 

 

 .لسجب والجدو  تحن اشراا المديرينظم عم المديرية ا -أ 

  

 .يتاح االطالع عل  احتويات السجب للماعة اخ خال  الموقم االلمترولم للوزارة -ب 

  

 .يقوم المدير  متا عة السجب والبيالات التم يتضمن ا وتحديث ا اوال  أو  حسب المستجدات -ج 

  

الجمدو  امخ تلقماء لفسم  عمم حما  ويمود عل  المدير تعديب أي امخ البيالمات المويمودة  السمجب او  -د 
 .اعازات تؤيدها او اناء عل  طلب اخ أي اخ الخبراء اذا قدم المعازات الالزاة ل لك

  



يقوم المدير  إعداد تقريمر دوري عمخ واقمم السمجب والجمدو  واحتوياتم  ويرععم  للمجلمس  مب ياليمة  -ه 
 .اش ر

 

 ( 10المادة )   

 

 

 :تسجب عم السجب البيالات التالية .1

  

 .اسماء الخبراء وعناوين م -أ 

  

 .سيرة الخبراء العلمية والم نية والعملية -ب 

  

 .الخبرات التم قداوها -ج 

  

 . البيالات التم ترسل ا المحكمة عند الت اء ا مة الخبير وعق النموذج -د 

  

 :تسجب عم الجدو  البيالات التالية .2

 

 .واع الخبرةال -أ

  



اسمماء الخبممراء المعتمممديخ لمممب لمموع اممخ الممواع الخبممرة وعنمماوين م واحمماكم االسممت ناا التممم يعملممون  -ب 
 .ضمخ دوائر اختصاص ا

 

 ( 11المادة )   

 

 

يتمول  المممدير السمير  مماتيراءات الالزامة ترسمما  يمدو  الخبممراء واي تعمديب ي ممرأ عليم  المم  رئمميس  -أ 
 .المحاايخالمجلس القضائم ولقيب 

  

 .يتول  المدير اتخاذ االيراءات الالزاة لنجر الجدو  واي تعديالت ت رأ علي   الجريدة الرسمية -ب 

 

 ( 12المادة )   

 

 

يعد المدير يميم النمماذج الالزامة وعقما ألحكمام النظمام علم  ان تتضممخ يميمم البيالمات  جمكب واضم  
  . ودقيق وتعتمد لجميم لبايات المتوخاة ان ا  عد اواعقة الوزير

 

 ( 13المادة )   

 

 



 . تسري احكام ه ا الفصب عل  الخبراء المعتمديخ ااام المحاكم النظااية اخ قبب المجلس -أ 

  

يجب عل   ب خبير اعتمد وقبب اباشرت  العمب توقيم وييقة يتع د ا ا االلتاام ا  ا الفصب ويمتم  -ب 
 .االحتفاظ انسخة اخ ه ا التع د عم المديرية

 

 ( 14المادة )   

 

 

ي دا ه ا الفصب ال  تعايا استقال  ولااهة وحياد و فماءة الخبمراء المعتممديخ اامام المحماكم النظاايمة 
 .اءات  ورسالت م القائمة عم ارساء العدالة الناياة انااهة وحياد وتجردوععالية اير 

 

 ( 15المادة )   

 

 

 التاااات الخبير

  

أداء وايبات ا نت  وا اا  المو ولة الي  انجاط اتوخيًا األاالة والنااهة والدقة واالستقاللية والحياد  .1
 .الم نية والتجرد وبأقص  ااكاليات 

  

م لتحسمميخ أدائمم  وت مموير قدراتمم  الم نيممة واالطممالع علمم  آخممر المسممتجدات عممم اجمما  السممعم الممدائ .2
 .عمل 



  

 . الجاز االعما  الم لوبة ان   السرعة والدقة والموضوعية الم لوبة .3

  

التعااب ام الويمائق والمعلوامات المتعلقمة  عملم   سمرية تاام  ووعقمًا للقمواليخ وااللظممة المعممو  ا ما  .4
 .   ه ا الويائق والمعلواات ألي غرض آخروعدم استبال

  

 . التقيد اتنفي  تعليمات وأواار المحكمة والتعااب ام اطراا العالقة اخ قبب المحكمة  احترام .5

  

 .االاتناع عخ أية تصرعات او امارسات او أعما  تسمء ال  ا مت  المو ولة الي  .6

  

 .االعصاح للمحكمة عخ أي ضبوطات أو تصرعات يتعرض ل ا قبب او أيناء أداء ا مت  .7

  

 .اعادة يميم االورا  والمستندات او أي اشياء ُأخرم تسلم ا اخ المحكمة .8

 

 ( 16المادة )   

 

 

 احظورات الخبير

  

 :يحظر عل  الخبير المعتمد أاام المحاكم النظااية القيام  ما يلم



  

  او طلب أي هدايا او أي عوائد ُأخرم ل  او ألحد أقارب  حت  الدرية الرا عة ا مما  مان سمواء قبو  -أ 
كالممن  المباشممرة او  الواسمم ة قممد يكممون ل مما تممأيير اباشممر أو غيممر اباشممر علمم  اوضمموعيت  عممم تنفيمم  

 .ا اا 

  

اممميخ  القيمممام  مممأي لجممماط امممخ شمممأل  ان يمممؤدي الممم  لجممموء تضمممارب حقيقمممم أو ظممماهري أو احتممممب -ب 
 .اصالح  الجخصية اخ ي ة واسؤوليت  وا اا  اخ ي ة ُأخرم 

 

اسممتخدام ا نتمم   صممورة اباشممرة او غيممر اباشممرة للحصممو  علمم  اكاسممب االيممة او أي شمممء ذي  -ج
 .قيمة لمصلحة خاصة    او ألي ي ة اخرم 

  

ا  وسممميلة اسمممتبال  او توظيمممف المعلوامممات التمممم يحصمممب علي ممما أينممماء تأديمممة ا ااممم  وبعمممد الت ائ ممم -د 
 . لتحقيق اناعم شخصية او لإلساءة للبير

  

 .اعجاء المعلواات التم ي لم علي ا للبير -ه 

  

 .القيام  اي اناعسة غير شريفة او اناورة غش ازاء زاالئ  الخبراء -و 

  

 . التواصب ام اي اخ اطراا الدعاوم  بياب الفريق اآلخر اا لم تقرر المحكمة خالا ذلك -ز 

  

 .الحصو  عل  اينات الدعوم دون قرار اخ المحكمة -ح 



 

 ( 17المادة )   

 

 

علم  الخبيمر ان ي لمب امخ المحكممة التنحمم عمخ اعمما  الخبمرة اذا  مان قريبمًا حتم  الدريمة الرا عممة او 
صممم رًا الحمممد أطمممراا النمممااع م او اذا  مممان لممم  اصممملحة اباشمممرة او غيمممر اباشمممرة عمممم أي عممممب يتصمممب 

تممم عمميخ عي مما  خبيممر أو اذا  ممان لمم  او لاويمم  او ألي اممخ اقاربمم  حتمم  الدريممة  موضمموع الممدعوم ال
 . الرا عة خصواة قائمة ام أحد أطراا النااع

 

 ( 18المادة )   

 

 

عممم حمما  اشممتري الخبيممر اممم خبيممر او اكثممر عممم ا مممة الخبممرة عالمم  يمتنممم عليمم  التممأيير  صممورة غيممر 
 .اوضوع الخبرةاوضوعية عل  زاالئ   أي شكب اخ االشكا  عم 

 

 ( 19المادة )   

 

 

عل  الخبير االلتاام  أحكام القالون والنظمام عمم اراحمب أداء خبرتم  اامام المحماكم النظاايمة وعليم  ام   
الج د الماعم عم تنفي  ا مت  ضمخ المدد المحددة دون أي تمأخير وصمواًل الم  تحقيمق العدالمة النماياة 

 .بررةوان يتجنب تأييب االعما  ألسباب غير ا



 

 ( 20المادة )   

 

 

عل  الخبير ان يؤ مد  سملو   عمم حياتم  الخاصمة ااالتم  واسمتقاات  وألم  عمو  الجمب ات  مما يمؤدي الم  
 .يقة الجخص العادي انااهت  وعدالت   جكب ينعكس ايجا ًا عل  احترام االحكام القضائية

 

 ( 21المادة )   

 

 

جري اين  وبيخ الخبراء اآلخريخ قبب تسليم تقرير الخبرة يمتنم عل  الخبير اعجاء سر المداوالت التم ت
الم  المحكمممة او  عمدا وعليمم  أن يمتنمم عممخ اامداء أي رأي أو تعليممق  مأي طريقممة  المن  جممأن الخبممرات 

 .المعروضة علي  أو عل  غيرا اخ الخبراء

 

 ( 22المادة )   

 

 

عل  الخبير ان يقيد عالقت  او الء أطراا المدعوم او الخصموم او غيمرهم اممخ يمارسمون اعممااًل عمم 
المحكمة التم يعمب عي ا  القدر ال ي يمؤير علم  ا متم  وبمما عمم ذلمك عمدم اسمتقبال م عمم ايتم   القمدر 

 . ال ي يجنب  شب ة التحيا أو عدم الحياد

 



 ( 23المادة )   

 

 

ب ت ور يخص اجا  عمل  وأن يسع  دائممًا الم  تنميمة وتحسميخ قدراتم  العلميمة عل  الخبير اواكبة  
والعملية وأن يحرص عل  ت وير ا اراتم  الجخصمية  حضمور المدورات المتخصصمة والعممب علم   مب 

 .اا اخ شأل  السمو  أهليت  ورعم  فاءت 

 

 ( 24المادة )   

 

 

لمدليمممة ولظمممام شمممؤون الخبمممرة أامممام المحممماكم علممم  الخبيمممر االلتممماام  أحكمممام قمممالون اصمممو  المحاكممممات ا
 . النظااية وتنفي  اا ي لب ان  اخ قبب المدير دون تأخير

 

 ( 25المادة )   

 

 

ت ممدا همم ا القواعممد المم  توضممي  اأُلسممس المتبعممة عممم عمليممة صممرا المكاعممةت الماليممة ألعضمماء اللجنممة 
 . الفنية المجكلة وعقًا ألحكام النظام

 

 ( 26المادة )   

 



 

( 150( دينارا عخ  ب يلسة وبحد أقصم  ابلمغ )30   ب عضو اخ أعضاء اللجنة الفنية ابلغ )يمن
 .دينارًا عم الج ر الواحد

 

 ( 27المادة )   

 

 

يقممموم المممممدير  التنسممميب للمممموزير  صمممرا المكاعممممةت ألعضممماء اللجنممممة الفنيمممة وذلممممك حممما  االلت مممماء اممممخ 
 . االيتماعات أو ال اء العمب الم لوب

 

 ( 28المادة )   

 

 

 . تتم ارايعة ه ا القواعد واأُلسس لباية التعديب والت وير  لما اقتضن الحاية

 

 ( 29المادة )   

 

 

 .يجوز استعما  الوسائب الحديثة االلمترولية لجميم البايات المنصوص عم ه ا التعليمات

 



 ( 30المادة )   

 

 

لمص عمم عصمب ايمراءات تنظميم عممب المجلمس  يبن المجلس عمم أي امخ الحماالت التمم لمم يمرد علي ما
 .وايتماعات 

 

 ( 31المادة )   

 

 

 . للمدير تمليف اوظفم المديرية للقيام  األعما  الالزاة لحسخ تنفي  ه ا التعليمات

 

 ( 32المادة )   

 

 

للمممموزير انمممماء علمممم  توصممممية المممممدير تسمممممية ضممممباط ارتبمممماط عممممم المحمممماكم النظاايممممة لُحسممممخ تنفيمممم  همممم ا 
 .تالتعليما

  

 /وزير العد 

 رئيس اجلس تنظيم شؤون الخبرة

 الد تور عوض "ااو يمممراد المجاقبمممة"



 


