
 

 8108( لسنة 53رقم ) نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية

 0المادة 

 1/3/2018 من ( ويعمل بو اعتباراً 2018يسمى ىذا النظام ) نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 

 
 8المادة 

 -:يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى خالف ذلك

 .المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ

 .الوزارة: وزارة العدل

 . الوزير: وزير العدل

 . المجمس: مجمس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام ىذا النظام

 .المجنة الفنية: المجنة الفنية التي يشكميا المجمس وفق أحكام ىذا النظام

 .ديرية شؤون الخبرة في وزارة العدلم المديرية:

 . المدير: مدير المديرية

 . السجل: سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام ىذا النظام

 .الجدول: الجدول الممحق بالسجل والمنظم وفق أحكام ىذا النظام

 

 



 5المادة 

البيانات المتعمقة بأسماء ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى )سجل شؤون الخبرة( تدون فيو  -أ
الخبراء وعناوينيم وسيرىم العممية والمينية والعممية والخبرات التي قدموىا بموجب ىذا النظام، ويتاح لمكافة 

 .االطالع عميو من خالل الموقع اإللكتروني لموزارة

تيا وعناوينيم يمحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيو أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارس -ب
ومحاكم االستئناف التي يعممون ضمن دوائر اختصاصيا ، وينشر الجدول وأي تعديل عميو في الجريدة 

 .الرسمية

ترسل المحاكم لممدير عند انتياء ميمة الخبير المعين بيانا وفق نموذج يعده الوزير باسم الخبير وتاريخ  -ج
المحكمة واألطراف ووكالئيم ورقم القضية التي تم تعيين  تعيينو وتاريخ انتياء ميمتو وأسماء كل من ىيئة

الخبير فييا، ويجوز لممحكمة أن تضيف أي مالحظات ليا عمى الخبير أو الخبرة التي أداىا، ويضم المدير 
 .ىذه البيانات إلى السجل

المستخرجة  يجوز استخدام الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعمقة بو ، وتكون البيانات والوثائق -د
 .إلكترونيا منو والمصادق عمييا من المدير حجة عمى الكافة

 

 4المادة 

 :من الخبرة( برئاسة الوزير وعضوية كليشكل في الوزارة مجمس يسمى )مجمس تنظيم شؤون  - أ
 .أمين عام الوزارة  -1
 .رؤساء محاكم االستئناف في المممكة -2
 .نقيب المحامين -3
 .الوزير لمدة ثالث سنوات يسمييم التخصصخمسة أشخاص من ذوي المين أو  -4

( من الفقرة )أ( من ىذه المادة 2( و )1يختار المجمس من بين االعضاء المشار إلييم في البندين ) -ب
 .نائبا لمرئيس

 .يكون المدير مقررا الجتماعات المجمس دون أن يكون لو حق التصويت -ج

 



 3المادة 

يجتمع المجمس كمما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسو، أو نائبو عند غيابو، ويكون اجتماعو قانونيا  -أ
 .بحضور أغمبية أعضائو عمى أن يكون من بينيم الرئيس أو نائبو

يتخذ المجمس قراراتو بأغمبية أصوات أعضائو الحاضرين في االجتماع عمى أال تقل عن ستة أصوات ،  -ب
 .صوات يرج  الجانب الذي صوت معو رئيس االجتماعوعند تساوي األ

 .تحدد بتعميمات إجراءات تنظيم عمل المجمس واجتماعاتو وسائر أموره األخرى -ج

 

 6المادة 

 :يتولى المجمس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك -أ

 . اعتماد أنواع الخبرة -1
 .تنسيب الوزيرتشكيل المجنة الفنية ألنواع الخبرة بناء عمى  -2
اعتماد معايير تأىيل الخبراء وتسميتيم لكل نوع من أنواع الخبرة. أو أكثر بناء عمى توصيات المجنة  -3

 . الفنية
 .اعتماد الخبراء بناء عمى توصية المجنة الفنية  -4
 . اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عميو  -5
 . بناء عمى توصيات المجنة الفنيةاعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة  -6
 .إصدار تعميمات قواعد سموك الخبراء -7
رفع اسم الخبير نيائيا أو وقف تسجيمو مؤقتا بناء عمى طمب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط  -8

 . التسجيل
 . إصدار التعميمات الالزمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى الزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام -9

 . يام أخرى الزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام لم تتم إناطتيا بأي جية أخرىأي م -10

 .تنشر قرارات المجمس المنصوص عمييا في الفقرة السابقة عمى الموقع اإللكتروني لموزارة -ب

 



 7المادة 

يشكل المجمس بناء عمى تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة واالختصاص بما ال يقل عن  - أ
وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأىيل الخبراء وتسميتيم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يمزم رئيس 

 .توافرىا لدييم
يكون اجتماع المجنة قانونيا بحضور أغمبية أعضائيا عمى أن يكون رئيسيا أحدىم، وتتخذ قراراتيا   - ب

 . بأغمبية أعضاء المجنة
 . نة الفنية دون أن يكون لو حق التصويتيكون المدير مقررا الجتماعات المج -ج
 .تثبت بمحاضر قرارات المجنة الفنية وتعتبر جزءا من السجل -د 

بعد اعتماد المجمس المعايير المنصوص عمييا في المادة السابقة ، تقترح المجنة الفنية ، بعد التشاور   -ه 
 . الخبرة مع أي جيات ذات عالقة عددا كافيا من الخبراء لكل نوع من أنواع

الواحدة أو عمى أساس كل يوم عمل  تضع المجنة الفنية الئحة مقترحة ألجور الخبراء عمى أساس الميمة -و
تبعا لطبيعة نوع الخبرة وذلك باالعتماد عمى األجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المينة 

 .والصنعة

 

 8المادة 

 -:وفق أحكام ىذا النظام أن تتحقق فيو الشروط التاليةيشترط في أي شخص مرش  العتماده خبيرا 

أن يكون مؤىال لممارسة نوع الخبرة المرش  ليا عمميا أو فنيا أو مينيا أو بالممارسة الفعمية لمفن أو  -أ
 .الصنعة وفق المعايير التي اعتمدىا المجمس

 . أن يكون غير محكوم بجنحة مخمة بالشرف أو بأي جناية -ب

ون قد سبق أن صدر بحقو عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخمة بالشرف أو النزاىة أو األمانة من أن ال يك -ج
 . قبل مرجع مختص

 .أن ال يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمو من السجل نيائيا -د

 



 9المادة 

 -:يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيو الشروط التالية -أ

غاياتو تقديم الرأي الفني أو العممي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميتو أو  أن يكون من -1
 . اعتماده فيو

أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثمو وأسماء مالكيو والمساىمين فيو وغاياتو لمتحقق من حياده  -2
 . واستقاللو

  .ممارسة األعمال المنوطة بوأن ال يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعمق ب -3

لدى تعيين المحكمة الشخص المعنوي لمقيام بميام الخبرة وفق أحكام القانون، يتوجب عميو تكميف أحد  -ب
( من ىذا النظام وسائر الشروط األخرى المقررة 8العاممين لديو ممن تتوافر فيو الشروط الواردة في المادة )

 . رةفي التشريعات النافذة لمقيام بالخب

عمى الشخص المكمف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز لممحكمة كتاب تكميفو من الشخص المعنوي  -ج
المعين والذي يبين عنوانو وسيرتو العممية والمينية والعممية وأي خبرات سابقة مقدمة منو وذلك قبل تحميفو 

 .اليمين الالزمة لذلك

 

 01المادة 

واعتمادىم في الجدول عند سريان أحكام ىذا النظام، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية يتم تسمية الخبراء  -أ
 . وفق األحكام و اإلجراءات المقررة في ىذا النظام

 .يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيو الشروط الالزمة لذلك -ب

 

 00المادة 

تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند  -أ
محكمة االستئناف التي تتبع ليا المحكمة المعنية، ولممحكمة وفق تقديرىا تعيين خبير من الجدول من دائرة 

 .اختصاص محكمة استئناف أخرى



من خارج الجدول وتعمم المدير  عند عدم توافر نوع الخبرة أو تعذر تعيين الخبير تتولى المحكمة تعيينو -ب
 .بذلك

إذا تعمقت الخبرة بالطب الشرعي تمتزم المحاكم بتعيين الخبير اما من األطباء الشرعيين المعينين في  -ج
 .وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الممكية أو مستشفيات الجامعات الرسمية أو من المتقاعدين منيم

 

 08المادة 

 :يتولى المدير

 .اإلشراف عمى السجل -أ

 .تنفيذ قرارات المجمس -ب

 .اإلشراف عمى موظفي الدائرة -ج

 .أي أمور أخرى يكمف بيا من الوزير أو المجمس -د

 

 05المادة 

 .أ يتمقى المدير الشكاوى عمى الخبراء ويرفعيا إلى المجمس

تقارير خطية ترسل إلى تقوم المحاكم بعرض أي إخالالت مينية أو مسمكية ارتكبيا الخبير من خالل  -ب
 .المجمس

لممجمس وبعد استجواب الخبير وتمكينو من تقديم دفوعو إذا ثبت لو انو ارتكب مخالفة مينية أو مسمكية  -ج
 .أن يقرر شطب اسمو نيائيا من الجدول

 

 



 04المادة 

عميو، كما يتم يتولى الوزير تبميغ رئيس المجمس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ 
نشره عمى الموقع اإللكتروني لموزارة، ويتولى رئيس المجمس القضائي تعميمو عمى المحاكم ونشره عمى الموقع 

 .اإللكتروني لممجمس

 

 03المادة 

 تستوفي الوزارة من الخبير البدالت التالية:

 -اذا كان شخصًا طبيعيًا : - أ
 ( دنانير غير مستردة عن تقديم طمب االعتماد.10) -1
 ( دينار عند االعتماد.100) -2
 ( دينارًا عن االعتماد في كل فرع من فروع الخبرة .50) -3

 اذا كان شخصًا معنويًا :   - ب
 ( دينارًا غير مستردة عن تقديم طمب التسمية في جدول الخبراء.50) -1
 ( دينارًا عند التسمية في جدول الخبراء.250) -2
 رة في جدول الخبراء.( دينارًا عن التسمية في كل فرع من فروع الخب125) -3
 

 06المادة 

يصدر المجمس التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام بما في ذلك األحكام المتعمقة بمكافآت المجنة الفنية 
 .والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر ىذه التعميمات في الجريدة الرسمية

 

 07المادة 

 2017( لسنة 46رقم )يمغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية 


