
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1468(

á`«fƒfÉ!dG ¿hDƒ`°ûdGh "ó`©dG IQGRh
…QGRh QGô``b

2022/113 ºbQ
 ¢SÓaE’G AGÈNh AGÈÿG #ƒ$°S óYGƒb áfhóe QGó°UEÉH

ال�شــ�ؤون  ووزارة  العــدل  وزارة  بدمـــج   2020/88 رقـــــم  ال�شلطانـــي  املر�شــــــ�م  اإىل  ا�شتنادا 

القان�نيــــــة فـي وزارة واحـدة ت�شمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القان�نـية وحتديـد اخت�شا�شاتهــا 

واعتمـاد هيكلها التنظيمي،

واإلــى الئحــــة تنظيم اأعمال اخلربة  ال�شادرة بالقرار ال�زاري رقم 2022/52،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

Qô```!`J
%`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل مبدونة ق�اعد �شل�ك اخلرباء وخرباء االإفال�س، املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من الي�م التايل لتاريخ ن�شره.

`g1444 »fÉ`ãdG ™«HQ øe 19 :»`a Qó`°U
&2022 ô``````````Ñªaƒf ø`e 14 :'````aGƒ`ŸG

 …ó«©°ùdG ó«©°S øH óªëe øH ¬`$dGóÑY .O
 وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�شـــــــــــ�ؤون القان�نيــــــــــــة 
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¢SÓaE’G AGÈNh AGÈÿG #ƒ$°S óYGƒ!H áfhóe
"hC’G (``°üØdG 

áeÉY &ÉµMCGh ÇOÉÑe
:áeó!e

تعد اخلربة و�شيلة من و�شائل االإثبات، حتظى باأهمية ق�ش�ى فـي ال�قت احلا�شر، نظرا 

اأمام الق�شاء وتن�عها وانط�اء العديد منها على م�شائل فنية  لتعدد الدعاوى املعرو�شة 

وعلمية، جتد املحكمة �شع�بة فـي التحقق منها بغية ال��ش�ل اإىل حكم عادل، دون احل�ش�ل 

على راأي خبري خمت�س فـي تلك امل�شائل.

با�شتقاللية  مهامهم  ميار�ش�ن  للق�شاة،  معاونني  االإفال�س  وخرباء  اخلرباء  ويعترب 

وحيادية تامة وفقا للق�انني والل�ائح واالأحكام التمهيدية ال�شادرة من املحاكم اأو االأوامر 

اجلهات  من  وغريها  التحقيق  وجهات  الق�شائي،  االخت�شا�س  ذات  اجلهات  من  ال�شادرة 

املعنية، كما ميار�س اخلرباء وخرباء االإفال�س املهمة املكلفـني بها بكل اأمانة واإخال�س وفقا 

لق�اعد ال�شل�ك واالأخالقيات التي تعك�س ال�ش�رة النبيلة الأعمال اخلربة وقيمها املثلى، 

وجذورها التاريخية العريقة، ور�شيدها الغني من امل�شاهمة فـي حتقق العـدالة الناجزة. 

 ( 1 ) IOÉ``ŸG
تهدف هذه املدونة اإىل �شمان ح�شن اأداء اخلرباء وخرباء االإفال�س، الأعمال اخلربة اأمام 

املحاكم واجلهات ذات االخت�شا�س الق�شائي، وجهات التحقيق وغريها من اجلهات املعنية، 

وهـــي جت�شـد جمم�عة من املبــــادئ وال�ش�ابط للقيـــم االأخالقيــــة وال�شفـــات ال�شخ�شيــــة 

وخرباء  اخلرباء  ممار�شة  عند  مبقت�شياتها،  التحلي  ينبغي  التي  ال�شل�كية  واالإجراءات 

االإفال�س اأعمالهم، واأداء واجباتهم املهنية بكل نزاهة وحيادية.
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ÊÉãdG (``°üØdG
¢SÓaE’G AGÈNh AGÈî$d áeÉ©dG äÉÑLGƒdG

( 2 ) IOÉ``ŸG
الت�شريعات  من  جديد  ه�  ما  كل  على  االطالع  االإفال�س  وخرباء  اخلرباء  على  يجب 

واالأنظمة واملبادئ الق�شائية ال�شادرة من املحاكم مبا يخدم جمال خربتهم، واال�شتمرار 

واأن  وتط�يرها،  وحتديثها  التقنية  واملهارات  املهنية  املعرفة  م�شت�ى  على  املحافظة  فـي 

اجل�دة  ذات  املهنية  واملعايري  املتط�رة،  الفنية  باالأ�شاليب  تقاريرهم  اإعداد  فـي  يلتزم�ا 

العالية، وبق�اعد ال�شل�ك واأخالقيات املهنة.

( 3 ) IOÉ``ŸG
اأي  اإىل  االنحياز  اإليهم  امل�شندة  باملهمة  القيام  عند  االإفال�س  وخرباء  للخرباء  يج�ز  ال 

ح�شاب  على  طرف  اأي  مل�شلحة  ت�ظيفها  اأو  طائفـية،  اأو  اجتماعية،  اأو  �شيا�شية،  اجتاهات 

طرف اآخر. 

( 4 ) IOÉ``ŸG
عند  اأو  اإليهم  امل�شندة  املهمة  من  االنتهاء  عند  االإفال�س  وخرباء  اخلرباء  على  يجب 

ا�شتبعادهم من اأدائهــــا، ت�شليم اجلهة التي اأ�شنــدت اإليهم مهمة اإعداد التقرير كل ما يك�ن 

لديهـــم من ال�ثائق وامللفات �ش�اء ال�رقية اأو االإلكرتونية وغريها من املمتلكات التي تخ�س 

االأطراف، وال يج�ز لهم ا�شتعمال اأي م�شتندات تتعلق باملهمة فـي اأعمال اأخـــــرى اأو ت�شريبها 

اإىل الغري، اأو اإف�شاء ما حتت�يه من معل�مات خا�شة باالأطراف.

( 5 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأداء واجباتهم امل�كلة اإليهم بكل مهنية، واأن يبذل�ا 

فـي �شاأن اإجنازها العناية املهنية الالزمة مبا ي�شاهم فـي حتقيق العدالة الناجزة.

( 6 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س التحلي باالأمانة واال�شتقامة والنزاهة عند ممار�شتهم 

اأعمــال اخلبــــرة، وال يجـــ�ز لهـــم طلــب اأو قب�ل اأي هدايا اأو مكافاآت اأو عم�لة من اأي ن�ع، 

اأيا كانت قيمتها، اأو مزايا اأخرى لنف�شهم اأو لغريهم.
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( 7 ) IOÉ``ŸG
ال يج�ز للخرباء وخرباء االإفال�س طلب االأتعاب من اأطراف الدع�ى، اأو احل�ش�ل منهم 

على منفعة �شخ�شية �ش�اء لهم اأو لغريهم.
( 8 ) IOÉ``ŸG

ال يج�ز للخرباء وخرباء االإفال�س عقد اتفاقات مع اأحد اأطراف النزاع املكلفـني باإعداد 
التقرير فـيه، وال يج�ز لهم ا�شتغالل ا�شمهم اأو �شفتهم كخرباء من اأجل الدعاية التجارية 
اأو ممار�شة اأي عمل من �شاأنه امل�شا�س ب�شمعتهم، وعليهم اأن يتجنب�ا و�شع اأنف�شهم م��شع 

ريبة اأو �شك. 
( 9 ) IOÉ``ŸG

يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س عدم االإخالل مببادئ اال�شتقاللية واحليادية وال�شمري 
اإليهم.  امل�كلة  املهام  الإنهاء  يتخذونها  التي  االإجراءات  جميع  فـي  ت�افره  الالزم  املهني 
وعليهم االلتزام واحلر�س عند تقدمي اآرائهم وت��شياتهم باأن تك�ن م��ش�عية و�شادقة 

وفـي جمال تخ�ش�شهم، بغ�س النظر عن اأي م�ؤثر خارجي.

( 10 ) IOÉ``ŸG
ال يجــ�ز للخرباء وخرباء االإفال�س اأن يعهدوا باملهام امل�كلة اإليهم اإىل الغري، حتى واإن كان 

يعمل لديهم، وال ال�شماح لغريهم باإجراء التحقيق واملعاينة. 

( 11 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء واالإفال�س اإعداد تقرير ب�قائع امل��ش�ع املحال اإليهم، وعليهم 
اأن يعلن�ا اخل�شــ�م حل�ش�ر اجلل�شة املحددة ملناق�شته، وعليهم فـي حالة اإمتام ال�شلح بني 
اأن ي�قع  النزاع تدوين حم�شـــر يثبت ذلك وفق بن�د وا�شحة وحمددة وجازمة، على  اأطراف 

عليه جميع االأطراف.
( 12 ) IOÉ``ŸG

واملعل�مات  البيانات  جميع  �شرية  على  املحافظة  االإفال�س  وخرباء  اخلرباء  على  يجب 
التي تتعلق مبجال عملهم، وال�ثائق الر�شمية التي يح�زونها بحكم طبيعة عملهم �ش�اء 
اأن يحافظ�ا على �شرية  اأوامر ت�شدر بذلك، وعليهم  اأم مبقت�شى  اأكانت �شرية بطبيعتها 
حمت�ياتها، ول� بعد انتهاء ماأم�ريتهم، وعدم ا�شتخدامها بق�شد االإ�شاءة للغري، اأو اإطالع 
الغيــر عليهــا ممــن ليــ�س لهــم عالقــة بهـــا، كــما يجـب عليهـم املحافظـة علـى ال�ثائق ب�شكل 

ال ي�ؤدي اإىل اإتالفها، اأو فقدانها. 
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( 13 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخبـــراء االإفــــال�س فـي اأثنـــاء حديثهم فـي و�شـــائل االإعـــــالم وو�شـــائل 

الت�ا�شـــل االجتمـــاعي االلتـــزام بالتناول امل��شــ�عي البنـــاء الهـــادف اإىل امل�شلحــة العامــة، 

وامل�شتند اإىل وقائع �شحيحة، وعليهم اأن يتجنب�ا كل ما يخالف النظام العام اأو االآداب العامة.

( 14 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س جتنب اإ�شاءة ا�شتخدام �شبكات الت�ا�شل االجتماعي 

بكافة اأ�شكالها واأن�اعها اأو اأي و�شيلة اأو برنامج اإلكرتوين، لالإ�شاءة للمحاكم واجلهات ذات 

االخت�شا�س الق�شائي، وجهات التحقيق وغريها من اجلهات املعنية اأو لزمالئهم، اأو اأي 

جهة اأهلية، كما يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن يلتزم�ا فـي من�ش�راتهم على هذه 

ال�شبكات اأو الربامج مببادئ واأخالقيات ال�شل�ك عند ممار�شتهم الأعمالهم واأداء واجباتهم 

املهنية.

( 15 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن يتجنب�ا احلديث فـي كل ما ي�شيء اأو يلحق ال�شرر 

ب�شمعة اأعمال اخلربة، اأو مبا ي�ؤثر عليهم اأو عليها باأي �شكل من االأ�شكال.

ådÉãdG (``°üØdG
 ¢SÓaE’G AGÈNh AGÈÿG äÉÑLGh

iôNC’G äÉ¡÷Gh á«FÉ°†!dG äÉ¡÷G )ÉŒ
( 16 ) IOÉ``ŸG

يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س قبل مبا�شرة املهمة امل�كلة اإليهم التاأكد من اخت�شا�شهم 

العلمي والفني املقيدين فـيه، وعليهم اإبالغ املحكمة التي عينتهم بقب�لهم املهمة امل�شندة 

اإليهم خــــالل االأجـــل املقـــرر فـي القان�ن، وعليهــم االلتــزام باأداء املهام الفنيـــة املحددة لهم 

فـي احلكم التمهيدي.

كما يجب عليهم االلتزام باإخطار املحكمة فـي حال رف�س املهمة، مع بيان اأ�شباب الرف�س 

خالل االأجل املقرر فـي القان�ن.
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( 17 ) IOÉ``ŸG
بتاأديتها  االلتزام  اإليهم  امل�كلة  املهمة  قبل�ا  الذين  االإفال�س  اخلرباء وخرباء  على  يجب 

على ال�جه االأكمل فـي امل�عد املحدد لهم من قبل املحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات 

بدون  التقرير  اإعداد  فـي  التاأخر  لهم  يج�ز  وال  املعنية،  واجلهات  الق�شائي  االخت�شا�س 

اأن  اإليهم  اإمتامهم املهمة امل�كلة  مربر قان�ين، وعليهم فـي حالة وج�د مانع يح�ل دون 

يبلغ�ا املحكمة واجلهات التي عينتهم بذلك مع بيان االأ�شباب.

( 18 ) IOÉ``ŸG
املتعلقة  امل�شتندات  على  االأطراف  جميع  اإطالع  االإفال�س  وخرباء  اخلرباء  على  يجب 

مب��ش�ع املهمة املكلفـني بها والتي ح�شل�ا عليها باأنف�شهم اأو من اأطراف النزاع، لتقدمي 

مالحظاتهم فـي �شاأنها.

 ( 19 ) IOÉ``ŸG
للخرباء وخرباء االإفال�س عند اإجرائهم معاينات لدى اجلهات احلك�مية اأو غريها تتعلق 

باملهمة املكلفـني بها، االطالع على كل ما لديها من م�شتندات اأو اأوراق تنفـيذا ملا كلف�ا به. 

واإذا واجه اأي من اخلبري اأو خبري االإفال�س اأم�را حتد من اأداء مهمته، اأو ت�ؤثر على �شحة 

نتائج اأعماله، اأو حت�ل دون اإجنازه املهمة اأن يحيط اجلهة التي كلفته علما بذلك.

™HGôdG (``°üØdG
IÈÿG "ÉªYCG AÓeR ™e ¢SÓaE’G AGÈNh AGÈÿG äÉÑLGh

( 20 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن يلتزم�ا فـي معاملة زمالئهم مبا تقت�شيه القيم 

االأخالقية وال�شفات ال�شخ�شية ال�اجب التحلي بها، وق�اعد اللياقة والكيا�شة، كما يلتزم�ن 

باالحرتام املتبادل جتاه زمالئهم، مهما كانت تخ�ش�شاتهم وجمال خرباتهم، وبالتعاون 

معهم فـي كل اإجراء ي�شاعد على �شرعة اإجناز املهام امل�كلة اإليهم. 
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( 21 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س فـي حالة تكليف املحكمة الأكرث من خبري باأداء املهمة، 

مراعاة روح التعاون فـيما بينهم، ويجب عليهم حترير النتائج التي ت��شل�ا اإليها ب�شفة 

اأن ي�شرف عليهم  التقارير واملحا�شر التي �شتحمل ت�قيعاتهم جميعا، على  م�شرتكة فـي 

اخلبري االأقدم بالتعيني اأو االأكرب �شنـا، ما مل ي�جد من بينهم من ه� اأكرث تاأهيال للف�شل 

فـي امل�شاألة م��ش�ع النزاع. 

كما يجب اأن يك�ن م�شم�ن التقرير املعد منهم معربا بدقة عن النتائج التي مت الت��شل 

اإليها من واقع ال�ثائق وامل�شتندات واالجتماعات. واإذا اختلف اأحد اخلرباء فـي الراأي الذي 

خل�س له بقية اخلرباء فـي املهمة، كان له اإبداء راأيه اخلا�س فـي التقرير النهائي.

( 22 ) IOÉ``ŸG
يج�ز فـي حالة ندب عدد من اخلرباء وخرباء االإفال�س فـي فرتات خمتلفة لتنفـيذ ذات 

املهمة امل�كلة اإليهم، اأن يتبادل�ا اال�شت�شارة فـيما بينهم فـي �شبيل البحث عن احلقيقة وفـي 

هذه احلالة، ميكن لكل منهم اإعداد تقريره ب�شكل منف�شل، على اأن ي�شع خربته وكفاءاته 

حتت ت�شرف زمالئه دون مقابل مادي.

( 23 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س فـي حالة اختالف االآراء املهنية فـيما بينهم، االلتزام 

بامل��ش�عية فـي النقا�س، والتحلي باحليدة واالحرتام املتبادل.

 ( 24 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلبري اأو خبري االإفال�س عقد االجتماعات اخلا�شة باملهمة املكلف بها، فـي مكتبه 

اأو فـي مكتب اأحد زمالئه اأو فـي مكان الئق، اإذا كان فـي املهمة اأكرث من واحد، وال يج�ز عقد 

االجتماع فـي مقار اأحد االأطراف اإال اإذا ا�شتدعى االأمر ذلك، ومب�افقة املحكمة املخت�شة 

وي�شتثنى من ذلك خرباء االإفال�س.
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¢ùeÉÿG (``°üØdG
±GôWC’G )ÉŒ ¢SÓaE’G AGÈNh AGÈÿG äÉÑLGh

( 25 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن يتحل�ا بال�شماحة واالن�شباط واالحرتام وال�شل�ك 

احل�شن فـي م�اجهة اأطراف النزاع، حتى ل� طلب اأحد االأطراف تنحيتهم اأو ردهم، وعليهم 

اأعمال  بداية مبا�شرتهم  اإليهم، منذ  امل�كلة  املهمة  املت�خى من  بالهدف  االأطراف  تذكري 

اخلبـــرة، م�شتعملــني فـي ذلك لغـة �شل�شــة ووا�شحــة، كــمــا يق�مـــ�ن - فـي حـــدود املعقــــ�ل - 

بتقدمي عر�س م�جز عن كيفـية اأدائهم اأعمال اخلربة املزمع اإجراوؤها.

( 26 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س احرتام االأ�شخا�س الذين يتعامل�ن معهم فـي اإطار 

مهمتهم، واأن يحافظ�ا دائما على ا�شتقالليتهم التامة فـي تعاملهم معهم.

( 27 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س، مع عدم االإخالل مبا تقت�شيه ظروف اال�شتعجال، 

اجليد،  التح�شري  لهم  يت�شنى  حتى  كاف،  ب�قت  االجتماع  مب�عد  النزاع  اأطراف  اإخطار 

واإذا طلب اأحد االأطراف منهم التاأجيل، وجب عليهم اأن يقدروا مدى جدية واأهمية �شبب 

كما  تقريرهم،  فـي  ذلك  بيان  التزم�ا  احل�ش�ر،  عن  االأطراف  اأحد  امتنع  واإذا  التاأجيل، 

يجب عليهم االلتزام مب�عد ووقت االجتماع املحدد مع االأطراف، وفـي حالة عدم التمكن 

من ح�ش�ر االجتماع وجب اإبالغ اأطراف النزاع بذلك ب�قت كاف.

( 28 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اإعداد حم�شر لكل طرف مدون فـيه خال�شة االجتماع 

معه، وحتديد م�عد للمعاينة اإذا لزم االأمر، ويتم تدوينه فـي املح�شر، ويعترب هذا التحديد 

اإعالنا بامل�عد، وعليهم اأن يطبق�ا مبداأ امل�اجهة التي تتطلب دائما فـي املعاينات، وح�ش�ر 

االأطراف وم�اجهتهم، حتى يتمكن�ا من االإدالء باأق�الهم ودفاعهم من جهة، ولتفادي اأي 

معار�شة لتقرير اخلربة من جهة اأخرى، ما مل ين�س القان�ن على خالف ذلك.
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( 29 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن يتنح�ا عن اأداء اأعمال اخلربة فـي اأي من احلاالت االآتية:

اأ - اإذا كان اأي منهم قريبا اأو �شهرا الأحد اأطراف النزاع حتى الدرجة الرابعة.
ب - اإذا كان اأي منهم له عالقة اأو م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة فـي اأي عمل يت�شل 

مب��ش�ع النزاع الذي ندب لتقدمي اخلربة فـيه، اأو كان قد قام بتقدمي ا�شت�شارة 
الأحد  وكيال  كان  اأو  بامل��ش�ع،  متعلقة  م�شتندات  على  واطلع  االأطراف،  الأحد 

اأطراف النزاع فـي اأعماله اخلا�شة اأو و�شيا اأو قيما عليه. 
ج  - اإذا كانت اجلهة التي يعمل لديها اأي منهم طرفا فـي النزاع اأو لها اأي م�شلحة فـيه.

د  - اإذا كان اأي منهم له اأو لزوجه اأو الأي من اأقاربه حتى الدرجة الثانية، خ�ش�مة قائمة 
مع اأحد اأطراف النزاع، ما مل تكن هذه اخل�ش�مة قد اأقيمت بعد تعيينه بق�شد رده.

¢SOÉ°ùdG (``°üØdG
IÈÿG ôjQÉ!J
( 30 ) IOÉ``ŸG

يلتزم اخلرباء وخرباء االإفال�س، عند تقدمي تقريرهم، اأن ي�شتمل على االآتي:

 اأ - ديباجة التقرير.
ب - بيان احلكم التمهيدي.

ج - بيان عنا�شر النزاع.
د - بيان كافة املراحل التي قام�ا بها الأداء املهمة.

هـ - بيان �شاعات العمل الإجناز التقرير.
و - امل�شروفات التي اأنفق�ها فـي �شبيل اإعداد التقرير. 

كما يلتزم�ن باالآتي:

واملعل�مات  املالحظات  دقيقا وحمددا، وخمت�شرا، متجنبا  التقرير  فـي  العر�س  يك�ن  اأن   - اأ 
والتحليالت غري املجدية وعدمية الفائدة.

ب - ال��ش�ح فـي عر�س ال�قائع والرباهني بطريقة ب�شيطة ومنطقية، واأن يراع�ا عند 

ا�شتعمال امل�شطلحات التقنية اأن يك�ن �شرحها باللغة التي يفهمها غري املخت�شني.
ج - اأن ي�شتمل التقرير على جميع امل�شتندات امل�ؤيدة.

د - اأن يعر�ش�ا فـي التقرير اخلالفات واالآراء املطروحة فـي اأثناء املهمة. وعليهم اقرتاح 
احلل�ل التي يتبن�نها، ومربرات اختيارهم تلك احلل�ل، ويجب اأن تك�ن الت��شيات 
واالآراء ال�اردة فـي التقرير ناجزة وحمددة، وال حتت�ي على الفرو�س اأو االختيارات.
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( 31 ) IOÉ``ŸG
ال يج�ز للخرباء وخرباء االإفال�س فـي جميع االأح�ال طلب تعديل تقاريرهم بعد اإيداعها 

ب�شفة نهائية فـي ال�قت املحدد، اإال فـي احلالتني االآتيتني: 

اأ  - اإذا غفل�ا فـي التقرير عن بيانات ج�هرية، اأو وقع�ا فـي اأخطاء مادية اأو ح�شابية.
ب  - اإذا علم�ا ب�ج�د وقائع جديدة من �شاأنها تغيري نتائج التقرير. 

( 32 ) IOÉ``ŸG
اأق�ال االأطراف  اإىل  االإ�شارة  اأن ي�شمن�ا تقاريرهم  يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س 
ال�شرورة،  عند  بالتقرير  مرفقة  مالحق  اأو  حما�شر،  فـي  اأق�الهم  وحترير  وحماميهم، 

وت�شم جميع ال�ثائق ال�شرورية لدعم التقرير.

 ( 33 ) IOÉ``ŸG
به،  اخلا�س  ال�رق  على  تقريره  منهم  كل  يعد  اأن  االإفال�س  وخرباء  اخلرباء  على  يجب 
وم�قعا با�شمه، وخمت�ما بختمه اخلا�س، وم��شحا فيه جمال اخلربة، ورقم القيد، واأن 

تك�ن �شفحات التقرير مرقمة.
( 34 ) IOÉ``ŸG

يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن ي�شلم�ا للجهة التي كلفتهم اأ�شل التقرير ون�شخا 
منه، مياثل عدد اأطراف النزاع، واأن يرفق�ا به جميـــع امل�شتنـــدات وال�ثائـــق الداعمـــة له، 
طريق  اأوعن  يدويا،  املت�شلمة  اجلهة  وختم  بالتاريخ  التقرير  ت�شليم  ت�ثيق  يتم  اأن  على 

الربيد االإلكرتوين وفقا لالإجراءات املقررة فـي هذا ال�شاأن.

( 35 ) IOÉ``ŸG
يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س اأن يلتزم�ا فـي تقاريرهم بحدود املهمة املكلفـني بها، 
فاإذا كان االأمر يتعلق باإعادة املهمة اإليهم الإعداد تقرير تكميلي، فاإنه يتعني عليهم القيام 
بذلك، وفقـــا لذات االإجـــراءات التي اأخــــذت فـي اإعــداد التقريـــر االأ�شلـــي، اأما اإذا كان االأمـــر 
من اأجل الرد والتعقيب على اعرتا�شات االأطراف على التقرير، فال ي�شتدعي ذلك اتخاذ 

تلك االإجراءات اإال اإذا اقت�شى االأمر ذلك. 
( 36 ) IOÉ``ŸG

يجب على اخلرباء وخرباء االإفال�س تلبية الدع�ة من اجلهة التي كلفتهم بحـ�ش�ر جل�شة 
مناق�شة التقرير املعد منهم فـي املهمة امل�كلة اإليهم، وعليهم التحلي ب�شعة ال�شدر والتعامل 
احل�شن مع االأطراف، واأن يتحل�ا باحلياد عند مناق�شة التقرير، وعدم االنحياز له فـي حال 
تبني لهم وج�د ثمة اأخطاء فـي هذا التقرير، واأن يك�ن خطابهم م�جها لرئي�س اجلل�شة 

فقط، واأن يجيب�ا عن االأ�شئلة امل�جهة اإليهم منه. 
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