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وزارة العــدل وال�شـ�ؤون القانونيــة
قـرار وزاري
رقــم 2022 /٥٢
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيـــم �أعمـــال اخلبــرة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/90
و�إلى قانون الإفال�س ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/53
و�إلى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ــي رقـ ـ ــم  2020/88بدمـ ــج وزارة الع ــدل ووزارة ال�شـ ـ�ؤون القانونيـ ـ ــة
فـي وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي،
و�إلى الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2021/76
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة تنظيم �أعمال اخلربة ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطب ــني ب�أحك ــام الالئحــة املرفقـ ــة توفـي ــق �أو�ضاعهـ ــم خ ـ ــالل مدة �أق�صاها ()60
�ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
املــادة الثالثــــة
تلغـ ـ ــى الئح ـ ــة �أعمــال اخلبــرة �أم ــام املحاك ــم ال�ص ــادرة بالقـ ــرار ال ـ ـ ــوزاري رقـ ـ ــم ،2021/76
كمــا يلغـى كــل مــا يخالــف الالئحـة املرفقـة� ،أو يتعـار�ض مع �أحكامهـا.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٩ :مـن ذي القعــدة 1443هـ
املـوافــــق ٢٩ :مـن يونيــــــــــــــو 2022م
د .عبدالـله بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ــدل وال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون القانونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الئحــة تنظيــم �أعمــال اخلبــرة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحك ــام ه ــذه الالئحــة ،يكون للكل ــمات والعب ــارات الآت ــية املعن ــى املب ــني قريـ ــن
كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - ١الـــــوزارة:
وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية.
 - ٢الوزيــــــر:
وزير العدل وال�ش�ؤون القانونية.
 - ٣الدائـــرة:
دائرة �ش�ؤون اخلرباء فـي الوزارة.
 - ٤الدائـرة املخت�صـة:
دائرة ال�ش�ؤون الق�ضائية فـي الوزارة.
 - ٥اجلهــــــة املعنيـــــة:
التق�سيم املخت�ص فـي وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
 - ٦اللجنـــــة:
جلنة �ش�ؤون اخلرباء فـي الوزارة ،واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة.
 - ٧ال�سجـــــل:
�سجل قيد اخلرباء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )7من هذه الالئحة.
 - ٨اجلـــدول:
جدول خرباء الإفال�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )8من هذه الالئحة.
� - ٩أعمـــــال اخلبــــرة:
عمل فني �أو علمي ميار�سه �أ�شخا�ص بناء على تكليف املحاكم واجلهات ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي ،وجهات التحقيق واجلهة املعنية لتقدمي تقرير فني �أو علمي ،بح�سب
الأحوال.
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 - ١٠اخلبيــــــــر:
كل �شخ ــ�ص طبيعـي �أو اعتباري من ذوي االخت�صـا�ص �أو اخلربة فـي جمال معني
�أو �أكرث ،يعهد �إليه بعمل من �أعمال اخلربة ،ويكون مقيدا فـي ال�سجل.
 - ١١بيـوت اخلبــرة:
وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،والأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة ،وتكون مقيدة
فـي ال�سجل.
 - ١٢خبري الإفال�س:
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري من ذوي االخت�صا�ص فـي جمال �إعادة الهيكلة،
و�إدارة الأ�صول والإفال�س ،ومديرو التفلي�سة ،واخلرباء املثمنون ،وغريهم عند
االقت�ضاء ،ويكون مقيدا فـي اجلدول.
 - ١٣الأتعــــــاب:
املقابل الذي يتم حتديده للخبري �أو خبري الإفال�س.
 - ١٤امل�صروفات:
كل ما �أنفقه اخلبري �أو خبري الإفال�س من �أجل �أداء املهمة املوكلة �إليه.
املــادة ( ) 2
ي�صدر الوزير مدونة قواعد �سلوك اخلرباء وخرباء الإفال�س ،وتت�ضمن املبادئ وال�ضوابط
للقيم الأخالقية وال�صفات ال�شخ�صية والإجراءات ال�سلوكية الواجب التحلي مبقت�ضياتها
عند ممار�سة �أعمال اخلربة ،وفـي �أثناء �أداء اخلبري لواجباته.
املــادة ( ) 3
�إذا متت اال�ستعانة ببيوت اخلربة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة فت�ؤول �أتعاب اخلربة
املقدمة �إلى اخلزانة العامة للدولة ،على �أن يخ�ص�ص جزء من تلك الأتعاب كمقابل للخبري
�أو اخلرباء الذين قاموا باملهمة ،وذلك بقرار من الوزير بناء على تو�صية اللجنة ،وبعد
التن�سيق مع وزارة املالية.
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الف�صــل الثانــي
جلنـة �شــ�ؤون �أعمــال اخلبــرة
املــادة ( ) 4
ت�شكل فـي الوزارة جلنة ل�ش�ؤون �أعمال اخلربة على النحو الآتي:
رئي�سـ ـ ـ ــا
				
1وكيل الوزارةنائبا للرئيــ�س
2املدير العام لل�ش�ؤون العدلية3الأمني العام امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم واالدعاء العام والكاتب بالعدل ع�ضواع�ضوا
�4أحد �شاغلي الوظائف الفنية فـي الوزارةال تقل وظيفته عن م�ست�شار م�ساعد �أول يختاره الوزير
ع�ضـوا ومقررا
 5مدير الدائرةويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه� ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته.
املــادة ( ) 5
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي امل�سائل املتعلقة باخلرباء وخرباء الإفال�س ،ولها ب�صفة خا�صة
الآتي:
 1حتديد حاجة املحاكم وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائيواجلهة املعنية من جماالت اخلربة و�أعداد اخلرباء وخرباء الإفال�س ،بالتن�سيق
مع تلك اجلهات.
 2البت فـي الطلبات املقدمة للقيد فـي ال�سجل واجلدول. �3شطب اخلبري الذي يفقد �شرطا من �شروط القيد فـي ال�سجل �أو اجلدول. 4رفـ ــع ا�س ــم اخلبي ــر من ال�سجـ ــل �أو خبري الإفال�س من اجلدول املقي ــد فـيـه بن ــاءعلى طلبه� ،أو �إعادة قيده.
 5بحث ودرا�سة ما يحال �إليها من �شكاوى تقدم �ضد اخلرباء وخرباء الإفال�س،واتخاذ الإجراءات فـي �ش�أنها.
 6اقرتاح �سبل تطوير العمل املتعلق ب�أعمال اخلربة.  7بحث ودرا�سة املقرتحات التي تقدم من اخلرباء وخرباء الإفال�س وما يعرت�ضهممن �صعوبات عند �أدائهم ملهامهم.
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املــادة ( ) 6
ت�صدر اللجنة قراراتها خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ عر�ض الطلبات عليها ،وذلك
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو من يحل حمله،
وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ويجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من القرارات ال�صادرة بحقه ،وفقا لأحكام هذه الالئحة
�أمام الوزير خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويجب البت فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
الف�صـــل الثالـــــث
قيـد اخلبـراء
املــادة ( ) 7
ين�ش�أ فـي الدائرة �سجل لقيد اخلرباء مت�ضمنا �أ�سماءهم وجمال خربتهم ومكان ممار�ستهم
للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد ،ويق�سم على النحو الآتي:
 �1سجل بيوت اخلربة. �2سجل خرباء اجلدول. �3سجل لغري امل�شتغلني ،تقيد فـيه �أ�سماء اخلرباء الذين يرغبون فـي التوقف م�ؤقتاعن �أعمال اخلربة.
املــادة ( ) 8
ين�ش�أ فـي الدائرة جدول خلرباء الإفال�س ،يقيد فـيه خرباء الإفال�س ،فـي جماالت اخلربة
الآتية:
 �1إعادة الهيكلة و�إدارة الأ�صول والإفال�س.  2مديري التفلي�سة. 3اخلرباء املثمنني. 4جدول لغري امل�شتغلني ،تقيد فـيه �أ�سماء خرباء الإفال�س الذين يرغبون فـي التوقفم�ؤقتا عن �أعمال اخلربة.

اجلريدة الر�سمية العدد ()1448

املــادة ( ) 9
ال يجوز ممار�سة �أعمال اخلربة �إال بعد القيد فـي ال�سجل� ،أو فـي اجلدول ،وي�شرتط فـيمن
يطلب قيده فـي ال�سجل �أو اجلدول الآتي:
 �1أن يكون عماين اجلن�سية. �2أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. �3أن يكون من غري موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�صاالعتبارية العامة ،ومن غري املحامني.
 �4أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني عاما. �5أن يكــون حمم ــود ال�سرية ح�سن ال�سمعة ،و�أال يكون قد �صــدر �ضده حكــم نهائــيفـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
 �6أن يكون حا�صال على �شهادة من �إحدى اجلامعات �أو الكليات �أو املعاهد املعرتف بهافـي جمال تخ�ص�صه ،ومعادلة من اجلهات املخت�صة بالن�سبة لل�شهادة ال�صادرة من
خارج �سلطنة عمان ،و�أن تكون باللغة العربية� ،أو مرتجمة �إذا كانت بلغة �أخرى،
�أو �أن يكون حا�صال على �شهادة حما�سب قانوين ومرخ�صا له من اجلهة املعنية.
 � 7أال تقل مدة اخلربة عن ( )5خم�سة �أعوام بعد احل�صول على ال�شهادة املطلوبةبالن�سبة للقيد فـي ال�سجل ،و�أال تقل عن ( )5خم�سة �أعوام �إذا كان �شخ�صا اعتباريا،
و( )10ع�شرة �أعوام �إذا كان �شخ�صا طبيعيا بالن�سبة للقيد فـي اجلدول.
 �8أن يكون م�سجال فـي ال�سجل التجاري ملمار�سة الأعمال ذات ال�صلة مبجال اخلربةحمل الطلب� ،أو �إح�ضار �شهادة عدم ممانعة من املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة امل�سجلة
فـي ال�سجل التجاري �إذا كان طالب القيد �أحد العاملني فـيها ،ويجوز للجنة
اال�ستثناء من هذا ال�شرط �إذا كانت �أعمال اخلربة ال تتطلب ملمار�ستها الت�سجيل
فـي ال�سجل التجاري.
املــادة ( ) 10
يجوز للجنة اال�ستثناء من ال�شرط املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من املادة ( )9من هذه
الالئحة فـي حالة عدم وجود عماين فـي جمال اخلربة.
كـ ــما يجوز للجنـ ــة اال�ستثنــاء من ال�شرط املن�صو�ص عليه فـي البنـ ــد ( )6م ــن املـ ــادة ()9
من هذه الالئحة ،بالن�سبة ملجاالت اخلربة التي ال تتطلب هذا ال�شرط.
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املــادة ( ) 11
للجنة حتديد جماالت �أعمال اخلربة ،ويجوز لها  -بالإ�ضافة �إلى ال�شروط العامة املن�صــو�ص
عليهــا فـي املــادة ( )9من هذه الالئحة  -حتديد ال�شروط الالزم توافرها فـي كل جمال،
وي�صدر بذلك قرار من الوزير.
املــادة ( ) 12
يكون قيد بيوت اخلربة فـي ال�سجل وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية:
 �1أن يتم تقدمي طلب القيد عن وحدات اجلهاز الإداري للدولة من رئي�س الوحدة،ومن املمثل القانوين للأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة.
 �2أن يكون جمال �أعمال اخلربة فـي اجلهة التي تطلب القيد على عالقة باخت�صا�صها�أو ن�شاطهـ ــا وفقـ ــا لنظ ـ ــام �إن�شائه ـ ــا �أو ت�أ�سي�سها ،و�أن تك ــون مرخ�ص ــا لهــا العم ــل
فـي �سلطنة عمان بالن�سبة للأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة.
 �3أن تقدم اجلهة طالبة القيد للجنة �أ�سماء ( )3ثالثة من املوظفـني �أو العاملنيفـيها على الأقل فـي جمال �أعمال اخلربة املراد القيد فـيها ممن تتوفر فـيهم
ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )9من هذه الالئحة لقيدهم كخرباء،
وللجنة ا�ستثناء وحدات اجلهاز الإداري للدولة من �شرط العدد.
املــادة ( ) 13
يجب على طالب القيد فـي ال�سجل �أو اجلدول تقدمي طلبه �إلى الدائرة ،وعلى الدائرة فح�ص
الطلب والتحقق من توفر ال�شروط و�إرفاق امل�ستندات املطلوبة ،ومن ثم عر�ض الطلبات
املكتملة على اللجنة ،على �أن مينح مقدم الطلب مدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما
ال�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون اال�ستيفاء رف�ضا للطلب ،وعلى
الدائرة �إخطار مقدم الطلب فـي حالة عدم ا�ستيفائه �شروط القيد.
املــادة ( ) 14
يجوز للخبري وخبري الإفال�س �أن يحدد فـي طلب قيده فـي ال�سجل �أو اجلدول النطاق املكاين
لقيامه ب�أعمال اخلربة ،وللجنة قبول الطلب �أو رف�ضه ،على �أن يكون قرارها بالرف�ض م�سببا.
كما يجوز للجنة حتديد النطاق املكاين ملمار�سة �أعمال اخلربة فـي �ضوء الإح�صاءات
املتوفرة لديها واالعتبارات العملية التي تقدرها.
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املــادة ( ) 15
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد ر�سوم قيد اخلرباء وخرباء الإفال�س وجتديد و�إعادة القيد،
والإجراءات اخلا�صة بذلك ،وبعد التن�سيق مع وزارة املالية.
املــادة ( ) 16
ي�ؤدي اخلرباء وخرباء الإفال�س قبل القيد فـي ال�سجل �أو اجلدول اليمني الآتية �أمام
�إحدى الدوائر املدنية فـي حماكم اال�ستئناف�( :أق�سم باللـه العظيم �أن �أ�ؤدي مهام اخلربة
التي �أكلف بها ب�أمانة و�إخال�ص ونزاهة ،و�أن �أحرتم القوانني ،و�أن �أبدي ر�أيي بكل جترد
وا�ستقالل و�أن �أحافظ على �أ�سرار املهنة).
املــادة ( ) 17
تخطر الدائرة املحاكم وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهة املعنيـ ــة
ببيانـ ــات اخلرباء وخب ــراء الإف ــال�س الذين يــتم قيدهــم ف ــي ال�سجـ ــل �أو اجلدول ،وعلى
املحاكــم وجـهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهة املعني ــة الت�أكد من
�صالحية قيد اخلبري وخبري الإفــال�س فـي ال�سج ــل �أو اجلدول قبل �إ�سنـ ــاد �أي مهم ــة �إليه.
الف�صـــل الرابـــع
حقـوق اخلبـراء وخبـراء الإفـال�س
املــادة ( ) 18
يعامـ ــل اخلبيـ ــر وخبيـ ــر الإف ـ ــال�س باالحرتام الواجـ ــب ملهنت ــه كم�ساعــد للعدالـ ــة ،ويج ــب
على �أطـراف الدع ــوى �أو ممثليه ــم واجله ــات التي يزاول اخلبري وخبري الإفال�س مهمتــه
�أمامها ،تقدمي الت�سهيالت الالزمة �إليه للقيام بواجبه.
املــادة ( ) 19
ي�ستحق اخلبري وخبري الإفال�س الأتعاب وامل�صروفات الالزمة للقيام باملهمة املكلف بها،
ويجوز له فـي �أثناء قيامه باملهمة �أن يطلب من املحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهة املعنية  -بح�سب الأحوال  -تقا�ضي جزء من امل�صروفات
الالزمة للقيام مبهمته.
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كما ي�ستحق اخلبري وخبري الإفال�س �أتعابه وامل�صروفات �إذا �أنهت املحكمة وجهات التحقيق
واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهة املعنية  -بح�سب الأحوال  -ندبه بعد قيامه
باملهمة ل�سبب ال دخل له فـيه.
املــادة ( ) 20
مع مراعاة حكم املادة ( )19من هذه الالئحة ،حتدد �أتعاب خبري الإفال�س وفقا للمعايري
الآتية:
 1الأموال املنقولة والعقارات للتاجر املدين. 2عدد الدائنني واملدينني و�إجمايل الديون. 3ثبوت الديون �أو املنازعة فـيها. 4طبيعة املهام املكلف بها اخلبري. 5عدد اخلرباء. �6أي معايري �أخرى تقدرها املحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�صالق�ضائي واجلهة املعنية ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 21
ال يكون اخلبري �أو خبري الإفال�س م�س�ؤوال عما يورده فـي تقاريره من عبارات ي�ستلزمها
بيان الر�أي الفني للمحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهة
املعنية  -بح�سب الأحوال  -فـي حدود القانون والآداب العامة.
املــادة ( ) 22
للخبري �أو خبري الإفال�س �إخطار املحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي واجلهة املعنية  -بح�سب الأحوال  -عن كل ما يطر�أ ويحول بينه وبني قيامه
مبهمته من قبل الأطراف� ،أو من �أي جهة �أخرى.
كما يجوز للخبري �أو خبري الإفال�س ،مبوجب �أمر من املحكمة التي تنظر الدعوى،
اال�ستعانة بالقوة اجلربية ملعاينة املن�ش�آت والأماكن والأ�شياء التي يلزم معاينتها �أو دخولها
لتنفـيذ املهمة املنتدب ملبا�شرتها عند امتناع ذوي ال�ش�أن عن �أداء مهمته.
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الف�صــل اخلامـــ�س
واجبـات اخلبـراء وخبـراء الإفـال�س
املــادة ( ) 23
يجب على اخلبري �أو خبري الإفال�س �أن يلتزم فـي �سلوكه املهني وال�شخ�صي مبدونة قواعد
�سلوك اخلرباء ،ومبادئ ال�شرف واال�ستقامة والنزاهة و�أن يقوم بجميع الواجبات التي
تفر�ضها عليه القوانني ،ويف�صح عن نف�سه للمحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهة املعنية  -بح�سب الأحوال  -م�سبقا �إذا �سبق وتعامل مع �أحد
الأطراف �أو كانت لديه �أي عالقة معهم.
املــادة ( ) 24
يجب على اخلبري �أو خبري الإفال�س �إخطار الدائرة عن �أي تعديل يطر�أ على بيانات القيد
فـي ال�سجل �أو اجلدول� ،أو فـي حال فقده �أيا من �شروط القيد.
املــادة ( ) 25
يجب على اخلبري �أو خبري الإفال�س �أن يعقد اجتماعاته اخلا�صة باملهمة املكلف بها فـي املكان
املخ�ص�ص بالن�سبة لأعمال اخلربة التي تنظمها قوانني خا�صة ،وفـي مكان الئق بالن�سبة
لأعمال اخلربة الأخرى ،وفـي جميع الأحوال ال يجوز عقد االجتماع فـي مقار �أحد الأطراف
�أو ممثليهم �إال ب�إذن من املحكمة املخت�صة وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي واجلهة املعنية  -بح�سب الأحوال  ،-وي�ستثنى من ذلك خبري الإفال�س.
املــادة ( ) 26
يجب على اخلبري �أو خبري الإفال�س �أن يويل املحاكم واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي
وجه ــات التحقيـ ــق واجله ــة املعنيـ ــة  -بح�ســب الأح ــوال  -االحتـ ــرام والتوقيـ ــر الواجب ــني،
و�أن يتجنب كل ما من �ش�أنه ت�أخري الف�صل فـي الدعاوى �أو الإخالل ب�سري العدالة �أو
الت�أخري فـي االنتهاء من الأعمال املكلف بها من املحكمة واجلهات ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي وجهات التحقيق واجلهة املعنية.
كما يجب عليه ح�ضور اجلل�سات متى طلبت منه املحكمة ذلك.
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املــادة ( ) 27
يحظر على اخلبري �أو خبري الإفال�س الإدالء ب�أي معلومات �أو بيانات يكون قد علم بها
بحكم مهنته ،ما مل يكن قد ق�صد من ذلك منع ارتكاب جرمية.
املــادة ( ) 28
يلتزم اخلبري �أو خبري الإفال�س ب�أن يقوم باملهمة التي كلف بها بكفاءة و�أن يبذل فـي ذلك
غاية جهده وعنايته.
ويحظر عليه �أن يعهد باملهام امل�سندة �إليه �أو �أن يفو�ض بها خبريا �أو خبري الإفال�س �أو �شخ�صا
�آخر دون �إذن خا�ص من اجلهة التي كلفته ،كما يحظر عليه �أن يعهد ب�إعداد التقرير الفني
للمهمة املكلف بها �إلى �أي خبري �أو خبري �إفال�س �أو �شخ�ص �آخر� ،أو �أن ي�شاركه االجتماعات.
املــادة ( ) 29
يجـ ــب علـ ــى اخلبري �أو خبري الإفال�س �أن يلتــزم فـي تقريــره بحدود املهمة املكلــف بهــا،
ويحظر عليه الإف�صاح عن ر�أيه الفني قبل �إيداع تقريره.
املــادة ( ) 30
يجب �أن ي�شتمل التقرير الذي يعده اخلبري �أو خبري الإفال�س على الآتي:
 1كافة البيانات واملعلومات التي ي�ستلزمها الر�أي الفني فـي حدود املهمة. 2ا�ستخدام امل�صطلحات الفنية وتو�ضيحها بكلمات مفهومة. 3ا�سم اخلبري وتوقيعه ،وبالن�سبة لبيوت اخلربة فبالإ�ضافة �إلى توقيع املفو�ضبالتوقيــع عـ ــن اجلهة التي �أ�صدرت التقرير فـيكون موقعا من كل خبيــر �ش ــارك
فـي �إعداده.
املــادة ( ) 31
يج ــب عل ــى اخلبري �أو خبري الإفال�س ح�ضور الربام ــج التدريبي ــة التــي تقره ــا اللجنـ ــة،
ويجوز له  -بناء على �سبب تقبله اللجنة  -االعتذار عن عدم ح�ضور تلك الربامج.
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الف�صــل ال�ســـاد�س
م�ساءلـة اخلبــراء وخبــراء الإفــال�س
املــادة ( ) 32
حتال �إلى اللجنة ال�شكوى املقدمة �ضد اخلبري �أو خبري الإفال�س� ،إذا تعلقت ال�شكوى
مبخالفة �أحكام هذه الالئحة� ،أو ملدونة قواعد ال�سلوك� ،أو ب�أمور م�سلكية.
وفـي جميع الأحوال ،ال تقبل ال�شكوى بعد م�ضي ( )90ت�سعني يوما من تاريخ وقوع
املخالفة.
املــادة ( ) 33
تتولى الدائرة املخت�صة ت�سلم ال�شكوى املقدمة �ضد اخلبري �أو خبري الإفال�س لفح�صها،
وعل ــى الدائــرة املخت�صة عر�ض نتائج هذا الفح�ص على اللجنة للبت فـيها �سواء باحلف ــظ
�أو باتخاذ �إجراءات امل�ساءلة �أو التحقيق.
ويجوز لرئي�س اللجنة �أن يندب �أحد �أع�ضائها لإجراء التحقيق مع اخلبري ،وتعر�ض نتائج
هذا التحقيق على اللجنة ،وال يجوز لع�ضو اللجنة الذي قام بالتحقيق �أن ي�شرتك فـي نظر
م�ساءلة اخلبري �أو خبري الإفال�س �أمام اللجنة.
املــادة ( ) 34
يجوز للجنة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب الدائرة املخت�صة �أو اخلبري �أو خبري الإفال�س
املحال للم�ساءلة� ،أن تكلف باحل�ضور ال�شهود الذين ترى فائدة من �سماع �شهادتهم.
املــادة ( ) 35
يج ــوز للجنـ ــة قبل البت فـي ال�شكوى وقف اخلبيــر �أو خبي ــر الإفـ ــال�س املحـ ــال للم�ساءلــة
عن مزاولة �أعمال اخلربة ملدة ال تزيد على (� )60ستني يوما.
املــادة ( ) 36
تكون جل�سات اللجنة مل�ساءلة اخلبري �أو خبري الإفال�س �سرية ،وت�صدر قرارها ب�أغلبية
�أ�صوات �أع�ضاء اللجنة احلا�ضرين بعد �سماع دفاع اخلبري �أو خبري الإفال�س املحال
للم�ساءلة �أو من يوكله ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع،
وي�شرتط لتوقيع جزاء �شطب اال�سم من ال�سجل �أو اجلدول �إجماع �آراء �أع�ضاء اللجنة
احلا�ضرين ،ويجب �أن يكون قرار اللجنة م�سببا ،ويعترب قرارها نهائيا.
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املــادة ( ) 37
كل خبري �أو خبري الإفال�س يخالف �أحكام هذه الالئحة� ،أو قواعد مدونة ال�سلوك ،و�آداب
املهنة وتقاليدها� ،أو يخل بواجبات مهنته ،يوقع عليه �أحد اجلزاءات الآتية:
 1الإنذار. 2اللوم. 3املنع من مزاولة �أعمال اخلربة ملدة ال تتجاوز عاما واحدا. 4ال�شطب من ال�سجل �أو اجلدول.املــادة ( ) 38
يحظر من مزاولة �أعمال اخلربة ،كل من وقع عليه جزاء املنع من مزاولة �أعمال اخلربة
لأكرث من مرتني خالل ( )5خم�سة �أعوام.
كمـ ــا يحظر من مزاول ــة �أعمـ ــال اخلربة ،كل من وقع عليـ ــه جــزاء ال�شط ــب مـ ــن ال�سج ـ ــل
�أو اجلدول ،ويجوز له �أن يتقدم بطلب ترخي�ص جديد بعد م�ضي ( )2عامني من تاريخ
ال�شطب.
املــادة ( ) 39
يجوز للخبري �أو خبري الإفال�س التظلم من قرار اجلزاء ال�صادر من اللجنة �ضده خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،وتخت�ص حمكمة اال�ستئناف التي يقع
موطن اخلبري �أو خبري الإفال�س فـي دائرتها بالف�صل فـي التظلم ،ويكون حكمها نهائيا.

