
 

 2018 السنة :

 17 عدد المواد :

 01-03-2018 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته2018)نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة  2018لسنة  35نظام رقم 

 5505 رقم الجريدة

 1601 الصفحة

 07-03-2018 التاريخ

 

 نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظم

 ( من الدستور31بمقتضى المادة )

 2018/2/19اء بتاريخ وبناء على ما قرره مجلس الوزر 

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي

 

 

 ( 1المادة )   

 

 



( ويعمممممل بممممه اعتبممممارا مممممن 2018يسمممممى اممممما النظممممام ) نظممممام الخبممممرة أمممممام المحمممماكم النظاميممممة لسممممنة 
2018/3/1 . 

 

  

 

 

 ( 2المادة )   

 

 

 -: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك

 

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

 .الوزارة : وزارة العدل

 . الوزير : وزير العدل

 . النظام المجلس: مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام اما

 .اللجنة الفنية : اللجنة الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام اما النظام

 .المديرية: مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل

 . المدير: مدير المديرية



 . السجل : سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام اما النظام

 .النظامالجدول : الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام اما 

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى )سجل شؤون الخبرة( تدون فيه البيانمات المتعلقمة  -أ
بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرام العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدمواا بموجب اما النظام، 

 .اإللكتروني للوزارةويتاح للكافة االطالع عليه من خالل الموقع 

 

يلحمممق بالسمممجل الجمممدول الممممن تسمممجل فيمممه أنمممواع الخبمممرة وأسمممماء الخبمممراء المعتممممدين لممارسمممتها  -ب 
وعنمماوينهم ومحمماكم االسممتلناف التممي يعملممون ضمممن دوائممر اختصاجممها ، وينشممر الجممدول وأن تعممديل 

 .عليمه في الجريدة الرسمية

 

لخبيمر المعمين بيانما وفمق نمموذه يعمده الموزير باسمم الخبيمر جم ترسل المحاكم للمدير عند انتهاء مهممة ا
وتاريخ تعيينه وتماريخ انتهماء مهمتمه وأسمماء نمل ممن ايلمة المحكممة واكطمراف وونالئهمم ورقمم القضمية 
التي تم تعيين الخبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أن مالحظات لها على الخبير أو الخبرة التي 

 .البيانات إلى السجلأدااا، ويضم المدير امه 



 

يجمممموز اسممممتخدام الحاسمممموب لتنظممممميم السممممجل والبيانممممات المتعلقممممة بمممممه ، وتكممممون البيانممممات والو مممممائق  -د
 .المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من المدير حجة على الكافة

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

 -:ير وعضوية نل منيشكل في الوزارة مجلس يسمى )مجلس تنظيم شؤون الخبرة( برئاسة الوز  -أ 

 

 .أمين عام الوزارة -1

 

 .رؤساء محاكم االستلناف في المملكة -2

 

 .نقيب المحامين -3

 

 .خمسة أشخاص من ذون المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة  الث سنوات - 4

 



( مممن الفقممرة )أ( مممن امممه 2( و )1يختممار المجلممس مممن بممين االعضمماء المشممار إلمميهم فممي البنممدين ) -ب
 .المادة نائبا للرئيس

 

 .يكون المدير مقررا الجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت -ه 

 

 

 ( 5المادة )   

 

 

نممد ايابممه، ويكممون اجتماعممه أممم يجتمممع المجلممس نلممما دعممت الحاجممة لممملك بممدعوة مممن رئيسممه، أو نائبممه ع
 .قانونيا بحضور أالبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه

 

يتخمم المجلمس قراراتممه بأالبيمة أجمموات أعضمائه الحاضممرين فمي االجتممماع علمى أال تقممل عمن سممتة  -ب
 .أجوات ، وعند تساون اكجوات يرجح الجانب المن جوت معه رئيس االجتماع

 

 .ات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره اكخرى ه تحدد بتعليم

 

 



 ( 6المادة )   

 

 

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

 

 . اعتماد أنواع الخبرة -1

 

 .تشكيل اللجنة الفنية كنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير - 2

 

اعتممماد معمايير تأايممل الخبمراء وتسممميتهم لكمل نموع مممن أنمواع الخبممرةع أو أكيمر بنمماء علمى توجمميات  .3
 . اللجنة الفنية

 

 .اعتماد الخبراء بناء على توجية اللجنة الفنية - 4

 

 . اعتماد الجدول وأن تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه - 5

 

 . ناء علمى توجيات اللجنة الفنيةاعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة ب-6

 



 .إجدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء - 7

 

رفممع اسممم الخبيممر نهائيمما أو وقممف تسممجيله مؤقتمما بنمماء علممى طلممب الخبيممر أو بسممبب فقممدان أحممد  - 8
 . شروط التسجيل

 

ا إجممدار التعليمممات الالزمممة لتنظمميم السممجل والجممدول وأن أمممور أخممرى الزمممة لتنفيممم أحكممام اممم - 9
 . النظام

 

 . أن مهام أخرى الزمة لتنفيم أحكام اما النظام لم تتم إناطتها بأن جهة أخرى  - 10

 

 .تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة علمى الموقع اإللكتروني للوزارة -ب 

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

بمرة واالختصماص بمما ال يقمل يشكل المجلمس بنماء علمى تنسميب الموزير لجنمة فنيمة ممن أجمحاب الخ -أ
عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأايل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي 

 .قد يلزم توافراا لديهم



 

يكمممون اجتمممماع اللجنمممة قانونيممما بحضمممور أالبيمممة أعضمممائها علمممى أن يكمممون رئيسمممها أحمممدام، وتتخمممم  -ب
  قراراتها بأالبية أعضاء اللجنة

 . يكون المدير مقررا الجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت -ه

 

 . تيبت بمحاضر قرارات اللجنة الفنية وتعتبر جزءا من السجل -د

 

بعد اعتماد المجلس المعمايير المنصموص عليهما فمي الممادة السمابقة ، تقتمرح اللجنمة الفنيمة ، بعمد   -ام 
 . عددا نافيا من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة التشاور مع أن جهات ذات عالقمة

 

تضع اللجنة الفنية الئحة مقترحة كجمور الخبمراء علمى أسمام المهممة الواحمدة أو علمى أسمام نمل  -و
يوم عمل تبعا لطبيعة نوع الخبرة وذلك باالعتماد على اكجمر السمائد مما أمكمن لممن يما مل الخبيمر ممن 

 .أرباب المهنة والصنعة

 

 

 ( 8مادة ) ال  

 

 

 -: يشترط في أن شخص مرشح العتماده خبيرا وفق أحكام اما النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية



 

أم أن يكون مؤاال لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو 
 .الصنعة وفق المعايير التي اعتمداا المجلس

 

 . ر محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأن جنايةأن يكون اي -ب

 

أن ال يكممون قمممد سممبق أن جمممدر بحقممه عقوبمممة تأديبيممة بسمممبب أفعممال مخلمممة بالشممرف أو النزاامممة أو  -ه
 . اكمانة من قبل مرجع مختص

 

 .دم أن ال يكون قد سبق أن جدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائيا

 

 

 ( 9المادة )   

 

 

 -: عنون في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التاليةيجوز تسمية الشخص الم -أ

 



أن يكون ممن ااياتمه تقمديم المرأن الفنمي أو العلممي أو المتخصمص فمي نموع الخبمرة الممراد تسمميته  - 1
 . أو اعتماده فيه

 

أن يقمدم الو مائق التمي تيبمت اسمم ممن يميلمه وأسمماء مالكيمه والمسماامين فيمه وااياتمه للتحقمق ممن  - 2
 . حياده واستقالله

 

أن ال يكممون قممد جممدر بحممق الشممخص المعنممون أن عقوبممات جزائيممة تتعلممق بممارسممة اكعمممال  - 3
  .المنوطة به

 

وفممق أحكممام القممانون، يتوجممب عليممه  لممدى تعيممين المحكمممة الشممخص المعنممون للقيممام بمهممام الخبممرة -ب
( ممممن امممما النظمممام وسمممائر 8تكليمممف أحمممد العممماملين لديمممه مممممن تتممموافر فيمممه الشمممروط المممواردة فمممي الممممادة )

 . الشروط اكخرى المقررة في التشريعات النافمة للقيام بالخبرة

 

الشممخص هع علممى الشممخص المكلممف وفممق أحكممام الفقممرة السممابقة أن يبممرز للمحكمممة نتمماب تكليفممه مممن 
المعنممون المعممين والمممن يبممين عنوانممه وسمميرته العلميممة والمهنيممة والعمليممة وأن خبممرات سممابقة مقدمممة منممه 

 .وذلك قبل تحليفه اليمين الالزمة لملك

 

 

 ( 10المادة )   



 

 

يممتم تسمممية الخبممراء واعتمممادام فممي الجممدول عنممد سممريان أحكممام اممما النظممام، ويممتم تحممديث الجممدول  -أ
 . ق اكحكام و اإلجراءات المقررة في اما النظامبصورة دورية وف

 

 .يجوز اعتماد الخبير في أكير من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط الالزمة لملك -ب 

 

 

 ( 11المادة )   

 

 

تتقيمممد المحممماكم، مممما أمكمممن، عنمممد تعيمممين الخبيمممر بمممأن يكمممون ممممن بمممين الخبمممراء المعينمممين فمممي دائمممرة  -أ
الستلناف التي تتبع لها المحكمة المعنية، وللمحكمة وفق تقديراا تعيين خبير من اختصاص محكمة ا

 .الجدول من دائرة اختصاص محكمة استلناف أخرى 

 

عنممد عممدم تمموافر نمموع الخبممرة أو تعمممر تعيممين الخبيممر تتممولى المحكمممة تعيينممه مممن خمماره الجممدول  -ب 
 .وتعلم المدير بملك

 



عي تلتمممزم المحمممماكم بتعيمممين الخبيمممر اممممما ممممن اكطبممماء الشممممرعيين إذا تعلقمممت الخبمممرة بالطممممب الشمممر  -ه 
المعينممممين فممممي وزارة الصممممحة أو الخممممدمات الطبيممممة الملكيممممة أو مستشممممفيات الجامعممممات الرسمممممية أو مممممن 

 .المتقاعدين منهم

 

 

 ( 12المادة )   

 

 

 -: يتولى المدير

 

 .اإلشراف على السجل -أ

 

 .تنفيم قرارات المجلس -ب 

 

 .اإلشراف على موظفي الدائرة -ه

 

 .أن أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس -د

 



 

 ( 13المادة )   

 

 

 .أم يتلقى المدير الشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس

 

تقمموم المحمماكم بعممرخ أن إخممالالت مهنيممة أو مسمملكية ارتكبهمما الخبيممر مممن خممالل تقممارير خطيممة  -ب
 .ترسل إلى المجلس

 

للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا  بت له انه ارتكب مخالفة مهنية أو  - ه
 .مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول

 

 

 ( 14المادة )   

 

 

يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحمامين بجمدول الخبمراء وأن تحمديث يطمرأ عليمه، 
ى الموقمع اإللكترونمي للموزارة، ويتمولى رئميس المجلمس القضمائي تعميممه علمى المحماكم كما يتم نشره علم

 .ونشره على الموقع اإللكتروني للمجلس



 

 

 ( 15المادة )   

 

 

  -:تستوفي الوزارة من الخبير البدالت التالية

 

  -:اذا نان شخصا طبيعيا -أ

 

  . دنانير اير مستردة عن تقديم طلب االعتماد (10) -1

 

 .دينار عند االعتماد (100) -2

 

  . دينارا عن االعتماد في نل فرع من فروع الخبرة (50) -3

 

 -:اذا نان شخصا معنويا -ب

 

  . دينارا اير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء (50)-1



 

 .دينارا عند التسمية في جدول الخبراء (250) -2

 

 .فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء دينارا عن التسمية في نل (125) -3

 

 

 ( 16المادة )   

 

 

يصممدر المجلممس التعليمممات الالزمممة لتنفيممم أحكممام اممما النظممام بممما فممي ذلممك اكحكممام المتعلقممة بمكافمم ت 
 .اللجنة الفنية والنماذه المستخدمة في الدائرة وتنشر امه التعليمات في الجريدة الرسمية

 

 

 ( 17المادة )   

 

 

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

 



2018/2/19 

 

 


