
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1407(

وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

قــرار وزار

2021 رقــم 

ـم ـرة امـا املحا يـم اعمـال ا حـة تن سدار ال با

ا�ستنادا اإ قانو ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 99/90،
واإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2020/88 بدم وزارة العدل ووزارة ال�سوو القانونية فـي وزارة 

يكلها التنظيمي ساتها واعتماد  ديد اخت�سا واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�سوو القانونية و
ة اأمام املحاكم ال�سادرة بالقرار الوزار رقم 2002/77، واإ الئحة تنظيم اأعمال اخل

وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة
تـــقـــرر

املــادة االولــــ

ة اأمام املحاكم املرفقة. ئحة تنظيم اأعمال اخل يعمل ب

انيــــة املــادة ال

60 �ستو يوما  ا  ل مدة اأق�سا ساعهم خ ئحة املرفقة توفـيق اأو اطب باأحكام ال على امل
ا القرار. من تاري العمل به

ــــة ال املــادة ال

ئحة املرفقة  الف ال ى كل ما ي ـــى القــرار الـــوزار رقـــم 2002/77 امل�سـار اإلي كما يل يل
ض مع اأحكامها. اأو يتعار

املــادة الرابعــــة

. ريدة الر�سمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر ا القرار فـي ا ين�سر 
 

ـــر 1443هـ  ـ 29 م  سـدر 
تم 2021 ـــــ  7  م �س املوا

مد ب �سعيد ال�سعيد داللـه ب  د ع
                                                                      وزيــر العــدل وال�ســوو القانونيـــة 
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م ة اما املحا يم اعمال ا حة تن ال

الف�ســ االول

كـا عامـة تعريـفات وا

املــادة  1 

ئحة يكو للكلمات والعبارات االتية املعنى املب قرين كل منها  فـي تطبيق اأحكام  ال

ما  يقت�ض �سياق الن�ض معنى اخر

1  الــوزارة 
وزارة العدل وال�سوو القانونية.

2  الوزيــر 
وزير العدل وال�سوو القانونية.

ــرة  3  الدا
اء فـي الوزارة . سوو اخل دائرة 

ت�سة  رة امل 4  الدا
دائرة ال�سوو الق�سائية فـي الوزارة.

نــة  5  الل
ئحة. 4 من  ال ض عليها فـي املادة  اء فـي الوزارة واملن�سو سوو اخل نة 

ــ  6  ال�س
ئحة. 7 من  ال ض علي فـي املادة  اء املن�سو ل قيد اخل �س

ــرة  7  ا
ض  ات االخت�سا هات  ض بناء على تكليف املحاكم وا ا س ار�س اأ عمل فني اأو علمي 

الق�سائي وجهات التحقيق لتقد تقرير فني اأو علمي بح�س االأحوال.

يــر  8  ا
ال مع  ة فـي  ض اأو اخل و االخت�سا ـــ�ض طبيعــي اأو اعتبار من  س كــــل 

لك  ل وي�سمل  ة ويكو مقيدا فـي ال�س اأو اأك يعهد اإلي بعمل من اأعمال اخل

ة. دول وبيوت اخل خب الدائرة وخب ا
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رة  9   الدا
ل. اخلب ال يعمل فـي الدائرة ويكو مقيدا فـي ال�س

10   اجلدول 
ة ويكو مقيدا  تل امل �س�سات  سحاب املهن واحلر والت اأ ـــرد مــن  ال اخلبـــ 

ل. فـي ال�س

ة  11  بيوت ا
سة  واخلا العامة  التعليم  ومو�س�سات  امعات  وا للدولة  االإدار  هاز  ا وحدات 
معيات وتكو مقيدة  اأو ا سة  ض اخلا ا س ا من االأ واملو�س�سات ال�سحية و

ل. فـي ال�س

12  االتعــا
ب فـي احلكم التمهيد . ديد لل  املقابل ال يتم 

ــات  13  امل�سرو
ق اخلب من اأجل اأداء املهمة املوكلة ل فـي احلكم. كل ما اأن

املــادة  2 

قية  اء وتت�سمن املباد وال�سواب للقيم االأخ ي�سدر الوزير مدونة قواعد �سلو اخل
ار�سة  عند  قت�سياتها  التحلي  الواج  ال�سلوكية  واالإجراءات  �سية  ال�س ات  وال�س

. ناء اأداء اخلب لواجبات ة وفـي اأ اأعمال اخل
املــادة  3 

االإدار  هاز  ا وحدات  من  ة  اخل بيوت  اأو  الدائرة  اء  خ من  باأ  اال�ستعانة  ت  ا  اإ
ء  �س�ض ج انة العامة للدولة على اأ ي للدولـــة فــــتوول اأتعـــاب اخلبـــرة املقدمــة اإ اخل
لك بقرار من الوزير  ين قاموا باملهمة و اء ال ب اأو اخل من تلك االأتعاب كمقابل لل

نة وبعد التن�سيق مع وزارة املالية. سية الل بناء على تو

انــ الف�ســ ال

ــرا ســوؤون ا جلنــة 

املــادة  4 

اء على النحو االتي نة ل�سوو اخل ت�سكل فـي الوزارة 
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1  وكيل الوزارة                                                 رئي�سا

2  املدير العام لل�سوو العدلية                       نائبا للرئي�ض

3  رئي�ض االإدارة العامة للمحاكم                    ع�سوا

كمة الق�ساء االإدار         ع�سوا 4  م�ست�سار فـي 

5  مدير الدائرة                                               ع�سوا ومقررا

نة  نة قرار من الوزير وت�سر مكافاأة لرئي�ض واأع�ساء الل وي�سدر بت�سمية اأع�ساء الل
ا قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزارة املالية. ي�سدر بتحديد

املــادة  5 

سة االتي ة خا اء ولها ب�س نة بالنظر فـي امل�سائل املتعلقة باخل ت�ض الل ت
ض الق�سائـــي  ات االختـــ�سا هـــات  ديد حاجة املحاكم وجهـــات التحقيـــق وا    1

هات. اء بالتن�سيق مع تلك ا ة واأعداد اخل االت اخل من 

ت. 2  البت فـي الطلبات املقدمة للقيد فـي ال�س

ت. اء ب ال�س 3   املوافقة على انتقال اخل

ل. سرو القيد فـي ال�س سرطا من  قد  سط اخلب ال ي   4

. ل املقيد فـي بناء على طلب 5  رفع ا�سم اخلب من ال�س

ا االإجراءات  اء وات سد اخل سكاو تقدم  6  بحـــ ودرا�سة ما يحال اإليها من 
ساأنها. فـي 

ة. ا �سبل تطوير العمل املتعلق باأعمال اخل 7  اق

سعوبات عند  سهم من  اء وما يع حات التي تقدم من اخل 8   بح ودرا�سة املق
اأدائهم ملهامهم.

املــادة  6 

لك  ض الطلبات عليها و 14 اأربعة ع�سر يوما من تاري عر ل  نة قراراتها خ ت�سدر الل
ل  سرين على اأ يكو من بينهم الرئي�ض اأو من يحل  سوات االأع�ساء احلا لبية اأ باأ

. ان ال من رئي�ض االجتما سوات يرج ا وفـي حال ت�ساو االأ
ئحة  وز لكل  م�سلحة التظلم من القرارات ال�سادرة بحق وفقا الأحكام  ال وي
ل  30  يوما من تاري اإخطار بالقرار وي البت فـي التظلم خ ل  اأمام الوزير خ

)30  يوما من تاري تقد ويعت م�سي  املدة دو رد رف�سا للتظلم.
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الــ الف�ســ ال
ـــرا قيـــد ا

املــادة  7 
ار�ستهم  تهم ومكا  ال خ م و اء مت�سمنا اأ�سماء ل لقيد اخل ين�ساأ فـي الدائرة �س

للمهنة مرتبة وفقا لتواري القيد ويق�سم على النحو االتي
ة. ل بيوت اخل 1  �س

اء الدائرة. ل خ 2  �س

دول. اء ا ل خ 3  �س

بو فـي التوقف  ين ير اء ال ـــل تقــيد فـيـــ اأ�سمــاء اخل يـــر امل�ست ـــل ل 4  �س
ة. عن اأعمال اخل

املــادة  8 
ل وي�س فـيمن يطل قيد  ة اإال بعد القيد فـي ال�س ار�سة اأعمال اخل وز  ال ي

ل االتي فـي ال�س
ن�سية. 1  اأ يكو عما ا

لية الكاملة. 2  اأ يكو متمتعا باالأ

ض  ا س ا من االأ هاز االإدار للدولة و ـي وحدات ا 3  اأ يكو من  مو
. دول ومن  املحام اء ا االعتبارية العامة بالن�سبة خل

دية. 30  �سنة مي 4  اأال تقل �سن عن 

سد حكم نهائي  سدر  ة ح�ســن ال�سمعة واأال يكو قد  مـــود ال�ســـ 5  اأ يـــكو 
. لة بال�سر واالأمانة ما  يكن قد رد اإلي اعتبار ة  فـي جناية اأو جر

د املع  امعات اأو الكليات اأو املعا سهادة من اإحد ا س على  6  اأ يكو حا
ت�سة بالن�سبة لل�سهادة ال�سادرة  هات امل �س�س ومعادلة من ا ال ت بها فـي 

. ة اأخر ا كانت بل جمة اإ ة العربية اأو م من خار ال�سلطنة واأ تكو بالل

5 خم�ض �سنوات بعد احل�سول على ال�سهادة املطلوبة. ة عن  7   اأال تقل مدة اخل

ة  ال اخل ات ال�سلة  ار ملمار�سة االأعمال  ل الت 8  اأ يكو م�س فـي ال�س
لة  ل القانو للمو�س�سة امل�س انعة من املم سهادة عدم  ل الطل اأو اإح�سار 
نة  لل وز  وي فـيها  العامل  اأحد  القيد  طال  كا  ا  اإ ار  الت ل  ال�س فـي 
يل  ة ال تتطل ملمار�ستها الت�س ا كانت اأعمال اخل ا ال�سر اإ ناء من  اال�ست

. ار ل الت فـي ال�س
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املــادة  9 

8 من   1 من املادة  ض علي فـي البند  ناء من ال�سر املن�سو نة اال�ست وز لل ي
ة. ال اخل ئحة فـي حالة عدم وجود عما فـي  ال

 )8 6 من املادة  ض علي فـي البند  ـــناء مــن ال�ســر املن�ســـو ـــنة اال�ست ـــوز لل كمــا ي
. ا ال�سر ة التي ال تتطل  االت اخل ئحة بالن�سبة مل من  ال

املــادة  10 

سافة اإ ال�سرو العامة  وز لها  باالإ ة وي االت اخل نة قرارا بتحديد  ت�سدر الل
ــا  زم توافر ديــد ال�ســرو ال ئحـــة   ـــ ال 8 مـــن  ض عليهـــا فـي املـــادة  املن�ســـو

ال. فـي كل 
املــادة  11 

ل وفقا لل�سرو واالإجراءات االتية ة فـي ال�س يكو قيد بيوت اخل
هاز االإدار للدولة من رئي�ض الوحدة  1  اأ يتم تقد طل القيد عن وحدات ا

. ة االأخر ل القانو لبيوت اخل ومن املم

سهـــا  قـــة باخت�سا هــة التـــي تطل القيد علـــى ع ــال اخلبـــرة فـــي ا 2  اأ يكــو 
اأو ن�ساطها وفقا لنظام اإن�سائها اأو تاأ�سي�سها واأ تكو مرخ�سا لها العمل فـي ال�سلطنة.

ـ اأو العامل  ة من املو  3 نة اأ�سماء  هــة طالبة القيد لل 3  اأ تقــدم ا
ن تتوفر فـيهم ال�سرو  ة املراد القيد فـيها  ال اخل فـيها على االأقل فـي 
ناء  نة ا�ست اء ولل م ك ئحة لقيد 8 من  ال ض عليها فـي املادة  املن�سو

سر العدد. هاز االإدار للدولة من  وحدات ا

املــادة  12 

ل تقد طلب اإ الدائرة وعلى الدائرة فح�ض الطل  ي على طال القيد فـي ال�س
ض الطلبات املكتملة  م عر والتحقق من توفر ال�سرو واإرفاق امل�ستندات املطلوبة ومن 

نة. على الل
املــادة  13 

ة  ل النطاق املكا لقيام باأعمال اخل ب اأ يحدد فـي طل قيد فـي ال�س وز لل ي
ا بالرف�ض م�سببا. نة قبول الطل اأو رف�س على اأ يكو قرار ولل

االإح�ساءات  سوء  فـي  ة  اخل اأعمال  ملمار�سة  املكا  النطاق  ديد  نة  لل وز  ي كما 
ا. املتوفرة لديها واالعتبارات العملية التي تقدر
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املــادة  14 

ـية  م ويت�سمن القرار كي ديد قيد اء و ي�سدر الوزير قرارا بتحديد ر�سوم قيد اخل
اء الر�سم واالإجراءات الواج اتباعها فـي حالة عدم ال�سداد. ا�ستي

املــادة  15 

اكم  ل اليم االتية اأمام اإحد الدوائر املدنية فـي  اء قبل القيد فـي ال�س يود اخل
ض  باأمانة واإخ اأكلف بها  التي  ة  اأود مهام اخل اأ  اأق�سم باللـ العظيم  نا  اال�ست
ل واأ اأحاف على اأ�سرار  رد وا�ستق م القوان واأ اأبد راأيي بكل  ة واأ اأح ا ون

. املهنة
املــادة  16 

ببيانات  الق�سائي  ض  االخت�سا ات  هات  وا التحقيق  وجهات  املحاكم  الدائرة  طر  ت
حية قيد اخلب فـي  س ل وعلى املحاكم التاأكد من  م فـي ال�س ين يتم قيد اء ال اخل

. ل قبل اإ�سناد اأ مهمة ل ال�س
الف�ســ الرابــ

ـــرا قـــو ا

املــادة  17 

الدعو  اأطرا  على  وي  للعدالة  كم�ساعد  ملهنت  الواج  ام  باالح اخلب  يعامل 
ل  زمة  ال ت  الت�سهي اأمامها تقد  اول اخلب مهمت  ي التي  هات  وا ليهم  اأو 

. للقيام بواجب
املــادة  18 

ناء  وز ل فـي اأ زمة للقيام باملهمة املكلف بها وي ي�ستحق اخلب االأتعاب وامل�سروفات ال
. همت زمة للقيام  ء من امل�سروفات ال سي ج قيام باملهمة اأ يطل من املحكمة تقا

ا اأنهت املحكمة ندب بعد قيام باملهمة ل�سب  كما ي�ستحـــق اخلبــ اأتعابــ وامل�سروفات اإ
. ال دخل ل فـي

املــادة  19 

ني  مها بيا الراأ ال ال يكو اخلب م�سووال عما يورد فـي تقارير من عبارات ي�ستل
للمحكمة فـي حدود القانو واالداب العامة.
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املــادة  20 

همت من قبل االأطرا  ب اإخطار املحكمة عن كل ما يطراأ ويحول بين وب قيام  لل

. اأو من اأ جهة اأخر

ية  وج اأمر من املحكمة التي تنظر الدعو اال�ستعانة بالقوة ا ب  وز لل كما ي

املنتدب  املهمة  ـي  لتن دخولها  اأو  معاينتها  م  يل التي  سياء  واالأ واالأماكن  املن�سات  ملعاينة 

. كين من اأداء مهمت و ال�ساأ عن  سرتها عند امتنا  ملبا

امــ� الف�ســ ا

ــرا ــات ا وا

املــادة  21 

اء  دونة قواعد �سلو اخل �سي  م فـي �سلوك املهني وال�س ي على اخلب اأ يلت

علي  سها  ر ت التي  الواجبات  ميع  ب يقوم  واأ  ة  ا والن واال�ستقامة  ال�سر  ومباد 

اأو كا  اأحد االأطرا  ا �سبق وتعامل مع  اإ �س للمحكمة م�سبقا  �س عن ن القوان وي

قة معهم. لدي اأ ع

املــادة  22 

ــــل  ي على اخلب اإخطار الدائرة عن اأ تعديل يطراأ علـــى بيانـــات القـــيد فــــي ال�س

سرو القيد. اأو فـي حال فقد اأيا من 

املــادة  23 

�س�ض  امل املكا  فـي  بها  املكلف  باملهمة  سة  اخلا اجتماعات  يعقد  اأ  اخلب  على  ي 

الأعمال  بالن�سبة  الئق  مكا  وفـي  سة  خا قوان  تنظمها  التي  ة  اخل الأعمال  بالن�سبة 

ـــوز عقـــد االجتـــما فـي مقـــار اأحـــد االأطــرا  ة االأخر وفـي جميع االأحوال ال ي اخل

ت�سة. ليهم اإال باإ من املحكمة امل اأو 

املــادة  24 

ض الق�سائي وجهات التحقيق  ات االخت�سا هات  ي على اخلب اأ يو املحاكم وا

�سل فـي الدعاو  ساأن تاأخ ال نـــ كـل ما من  االحتـــرام والتوقـــ الواجــــب واأ يت

ل ب�س العدالة. اأو االإخ

لك. ل�سات متى طلبت من املحكمة  كما ي علي ح�سور ا
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املــادة  25 

يحظر على اخلب االإدالء باأ معلومات اأو بيانات يكو قد علم بها بحكم مهنت ما  
ة. لك منع ارتكاب جر يكن قد ق�سد من 

املــادة  26 

. اية جهد وعنايت لك  ل فـي  اءة واأ يب م اخلب باأ يقوم باملهمة التي كلف بها بك يلت
�سا اخر دو اإ  س ا اأو  ض بها خب و ويحظر علي اأ يعهد باملهام امل�سندة اإلي اأو اأ ي
ني للمهمة  ض من املحكمة التي انتدبت كما يحظر علي اأ يعهد باإعداد التقرير ال خا

�ض اخر اأو اأ ي�سارك االجتماعات. س املكلف بها اإ اأ خب اأو 

املــادة  27 

م فـي تقرير بحدود املهمة املكلف بها ويحظر علي االإف�سا  ـــ علــى اخلب اأ يلت ي
. ني قبل اإيدا تقرير عن راأي ال

املــادة  28 

ي اأ ي�ستمل التقرير ال يعد اخلب على االتي
ني فـي حدود املهمة. مها الراأ ال 1  كافة البيانات واملعلومات التي ي�ستل

سرعيا اأو قانونيا. 2  اأ يت�سمن راأيا 

هومة. سيحها بكلمات م نية وتو دام امل�سطلحات ال 3  ا�ست

ض بالتوقيع  و سافة اإ توقيع امل ة فباالإ 4  ا�سم اخلب وتوقيع وبالن�سبة لبيوت اخل
. سار فـي اإعداد سدرت التقرير فـيكو موقعا من كل خب  هة التي اأ عن ا

املــادة  29 

وز ل بناء على �سب  نة وي ا الل ام التدريبية التي تقر ي على اخلب ح�سور ال
ام التدريبية. ار عن عدم ح�سور ال نة االعت تقبل الل

املــادة  30 

يحظر على خب الدائرة االتي
ا  مطرو اأمام  ا الن ا ولو كا  كما ولو ب اأجر فـي اأ ن 1  اأ يكو 

الق�ساء.

لي�سة. 2   اأ يكو حار�سا ق�سائيا اأو مديرا لت

نة. ض من الل 3  اأ يقدم تقارير ا�ست�سارية لل اإال بعد احل�سول على اإ خا
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الف�ســ ال�ســاد�

ــرا لــة ا م�سا

املــادة  31 

ة اأحكام   ال ا تعلقت ال�سكو  اإ سد اخلب  نة ال�سكو املقدمة  اإ الل ال 

ئحة اأو ملدونة قواعد ال�سلو اأو باأمور م�سلكية. ال

ة. ال 90 ت�سع يوما من تاري وقو امل وفـي جميع االأحوال ال تقبل ال�سكو بعد م�سي 

املــادة  32 

ح�سها وعلى  سد اخلب ل ت�سة ال�سكو املقدمة  اإ الدائرة امل نة  يحيل رئي�ض الل

ا  نة للبت فـيها �سواء باحل اأو بات ح�ض على الل ا ال ض نتائ  ت�سة عر الدائرة امل

اإجراءات امل�ساءلة اأو التحقيق.

ض نتائ  نة اأ يندب اأحد اأع�سائها الإجراء التحقيق مع اخلب وتعر وز لرئي�ض الل وي

نة ال قام بالتحقيق اأ ي�س فـي نظر  وز لع�سو الل نة وال ي ا التحقيق على الل

نة. م�ساءلة اخلب اأمام الل

املــادة  33 

ت�سة اأو اخلب املحال للم�ساءلة  �سها اأو بناء على طل الدائرة امل نة من تلقاء ن وز لل ي

سهادتهم. ين تر فائدة من �سما  اأ تكلف باحل�سور ال�سهود ال

املــادة  34 

اأعمال  اولة  م عن  للم�ساءلة  املحال  اخلب  وقف  ال�سكو  فـي  البت  قبل  نة  لل وز  ي

60 �ست يوما. يد على  ة ملدة ال ت اخل

املــادة  35 

نة  سوات اأع�ساء الل لبية اأ ا باأ نة مل�ساءلة اخلب �سرية وت�سدر قرار تكو جل�سات الل

سوات  سرين بعد �سما دفا اخلب املحال للم�ساءلة اأو من يوكل وعند ت�ساو االأ احلا

ل  سط اال�سم من ال�س اء  ان ال من رئي�ض االجتما وي�س لتوقيع ج يرج ا

ا  نة م�سببا ويعت قرار سرين وي اأ يكو قرار الل نة احلا اإجما اراء اأع�ساء الل

نهائيا.
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املــادة  36 

ا  ئحة اأو قواعد مدونة ال�سلو واداب املهنة وتقاليد الف اأحكام  ال كـل خبــ ي

اءات االتية ل بواجبات مهنت  يوقع علي اأحد ا اأو ي

ار. 1  االإن

2  اللوم.

اوز �سنة واحدة. ة ملدة ال تت اولة اأعمال اخل 3  املنع من م

ل.  4  ال�سط من ال�س

املــادة  37 

ة  اولة اأعمال اخل اء املنع من م ة كل من وقع علي ج اولة اأعمال اخل يحظر من م

5 خم�ض �سنوات. ل  الأك من مرت خ

وز  ل وي اء ال�سط من ال�س ة كل من وقع علي ج اولة اأعمال اخل كما يحظر من م

. 2 �سنت من تاري ال�سط ل اأ يتقدم بطل ترخي�ض جديد بعد م�سي 

املــادة  38 

15 خم�سة ع�سر  ل  سد خ نة  اء ال�سادر من الل ب التظلم من قرار ا وز لل ي

نا التي يقع موطن اخلب فـي  كمة اال�ست ت�ض  يوما من تاري اإخطار بالقرار وت

�سل فـي التظلم ويكو حكمها نهائيا. دائرتها بال
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

املديرية العامة للجريدة الر�شمية  

ا�شتــدراك

تنوه املديرية العامة للجريدة الر�شمية  اإىل اأنه قـد وقع خطاأ مادي عنـد ن�شـر القرار الوزاري 

رقم 2021/76 باإ�شدار الئحـة تنظيـم اأعمـال اخلبـرة اأمـام املحاكـم، املن�شـــــور فــــي اجلريــدة 

الر�شميـــة العــدد )1407(، ال�شـــادر بتاريــخ 5 �شــفـــر 1443هـ، املوافـــــق 12 �شبتمبــــــر 2021م، 

اإذ ورد البنــد )2( من املــادة )28( كاالآتـي:

  "2 - اأن يت�شمن راأيا �شرعيا اأو قانونيا."

وال�شحيــــح هــــــو:

  "2 - اأال يت�شمن راأيا �شرعيا اأو قانونيا."

لـــذا لـــزم التنويـــه.

املدير العام للجريدة الر�شمية  
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