قانون الخبراء
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  24لعام 9979
المادة 9
أ-رؼٍٛانًذبكىٔانذٔائشانمعبئٛخخجشاءاخزصبصٍٚٛٛجش٘رغجٛهٓىٔفمبً
ألدكبو انمبٌَٕ فٙجذٔل ٚغًٗ "جذٔل انخجشاء االخزصبصٔ ."ٍٛٛال ٚجٕص
نٓبأٌرؼٍٛخجٛشاً يٍغٛشانًغجهٍٛئالئراكبٌانجذٔلخبنٛبً يٍأعًبء
خجشاءاخزصبصٍٛٛفٙانًٕظٕعانًؼشٔضػهٓٛب .
ة -ئراارفكانفشلبءرٔٔانؼاللخٚجٕصنهًذبكىٔانذٔائشانمعبئٛخأٌرؼٍٛ
خجٛشاً يٍ غٛش انًغجه ٍٛف ٙانجذٔل ،كًب ٚجٕص نٓب أٌ رغزؼ ٍٛثخجشاء
فُ ٍٛٛغٛش يغجهخ أعًبؤْى ف ٙانجذٔل ٔنٕ كبَٕا يٍ غٛش انؼشة
انغٕسٍٔٛٚرنكثمشاسرٕظخفّٛاألعجبةانذاػٛخنزنك .
المادة 4
ٚؼًمثجذٔلانخجشاءاالخزصبصٍٛٛيذحعُزٍٛثذءاً يٍربسٚخئػالَّفٙ
نٕدخئػالَبدٔصاسحانؼذلٚٔ.جٕصثمشاسئٍصٚشانؼذلثُبءػهٗالزشاحنجُخ
انخجشاءئػبدحانُظشفّٛلجمثذءكمعُخإلظبفخخجشاءجذدئنٗثؼطإَٔاع
انخجشحئراالزعذانعشٔسحرنك .
المادة 3
رشكمثمشاسئٍصٚشانؼذلفٙكميذبفظخنجُخرذػٗ"نجُخانخجشاء"
ٔرإنفيٍصالصخلعبحٚغًٗأدذْىسئٛغبً فٙلشاسرشكٛهٓبػهٗأٌال
رممدسجزّػٍيغزشبساعزئُبفٙأٔيبٚؼبدنٓب .
المادة 2
أ-رصذسنجُخانخجشاءلجمصالصخأشٓشيٍاَزٓبءيذحانؼًمثجذٔلانخجشاء
لشاساً ثزذذٚذ إَٔاع انخجشح ٔػذد انخجشاء ثًب رشاِ كبفٛبً نذبجخ

االخزصبصٍٛٛ
انًذبكىٔانذٔائشانمعبئٛخفٙانًذبفظخ .
ةٚ -ؼهٍ سئٛظ انهجُخ ْزا انمشاس ف ٙنٕدخ ئػالَبد يذكًخ االعزئُبف
فٙانًذبفظخٔفٙصذٛفخيذهٛخئٌٔجذدأٔفٙئدذٖصذفانؼبصًخ
يذذداً ف ٙاإلػالٌ يذح نزمذٚى انطهجبد يٍ انشاغج ٍٛف ٙانزغجٛم فٙ
جذٔلانخجشاءاالخزصبصٍٛٛػهٗأٌالرزجبٔصصالصٍٕٚٛيبًيٍربسٚخاإلػالٌ .
طٚ-جٕصنشئٛظانهجُخرجذٚذانًذحانًشبسئنٓٛبفٙانفمشحانغبثمخنُٕع
أٔأكضشيٍانخجشحئرانىٚزمذوئنٓٛبانؼذدانًطهٕة .

المادة 5
ٚشزشغفٙانًششخأٌٚكٌٕ :
-1ػشثٛبًعٕسٚبًأٔيٍْٕدكًّيزًزؼبًثذمٕلّانًذَٛخ .
-2يزًبًانخبيغخٔانؼششٍٚيٍػًشِ .
 -3عبنًبً يٍ األيشاض انغبسٚخ ٔيٍ األيشاض ٔانؼبْبد انز ٙرًُؼّ يٍ
انمٛبوثبألػًبلانزٙعزٕكمئن .ّٛ
-4غٛشيذكٕوثجُبٚخأٔجُذخشبئُخ .
-5غٛشيطشٔدأٔيؼضٔليٍػًم.دشأٔيٍأ٘ػًمفٙانذٔنخ 
-6يٍغٛشانؼبيهٍٛفٙانذٔنخ .
-7رايٕغٍصبثذفٙانًذبفظخانزٙعٛضألػًمانخجشحفٓٛب .
 -8دبئضاً ف ٙيجبل اخزصبصّ ػهٗ ئدذٖ انشٓبداد انؼشثٛخ انغٕسٚخ
انزبنٛخأٔيبٚؼبدنٓب :
•انشٓبدادانجبيؼٛخٔشٓبداديؼبْذانزؼهٛىانؼبن .ٙ
•شٓبدادانًؼبْذانًزٕعطخ .
•انشٓبدادانضبَٕٚخانفُٛخأٔاالخزصبصٛخ .
•انشٓبداداألخشٖانزٚٙصذسثزذذٚذْبلشاسئٍصٚشانؼذلثبالرفبقيغ
ٔصٚش٘انزشثٛخٔانزؼهٛىانؼبن .ٙ
 -9لذ يبسط انؼًم فؼال ً ف ٙيجبل اخزصبصّ يذح خًظ عُٕاد ػهٗ
األلم ثؼذ دصٕنّ ػهٗ ئدذٖ انشٓبداد انًُصٕص ػهٓٛب ف ٙانفمشح
انغبثمخ .
ٔرؼزجشيٍيذحانًًبسعخانفؼهٛخيبٚمعّٛدبيهٕانشٓبدادانجبيؼٛخيٍ
يذحفٙدساعخاالخزصبصثؼذئرًبويشدهخانزؼهٛىانجبيؼ .ٙ
ٔرذذدثمشاسئٍصٚشانؼذلانٕصبئكانًطهٕثخإلصجبدانًًبسعخ .
المادة 6

أٚ -جٕص ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ثُبء ػهٗ الزشاح نجُخ انخجشاء اإلػفبء يٍ
انششغ انًُصٕص ػه ّٛف ٙانجُذ انغبدط يٍ انًبدح انغبثمخ فٙ
يذبفظخأٔأكضشفٙانذبنزٍٛانزبنٛز :ٍٛ
 -1ئرا كبَذ انخجشح ف ٙأدذ يجبالد االخزصبص ف ٙانًذبفظخ رزطهت
يؼبسففُٛخخبصخ .
 -2ئرا كبٌ انؼذد انًغجم يٍ انخجشاء ف ٙأدذ يجبالد االخزصبص فٙ
انًذبفظخالٚفٙثبنذبجخ .
ٚٔ -3شزشغ نزغجٛم أ٘ يٍ انًششذ ٍٛانًشًٕن ٍٛثذكى ْزِ انفمشح
يٕافمخانٕصٚشانزبثغنّ .
ة-الٚجٕصرؼٍٛٛأدذيٍانؼبيهٍٛفٙانذٔنخٔنٕكبٌيغجالًفٙجذٔل
انخجشاء االخزصبص ٍٛٛخجٛشاً فَ ٙضاع ركٌٕ انجٓخ انزٚ ٙؼًم نذٓٚب غشفبً
ف .ّٛ
المادة 7
أٚ -جٕص ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ثُبء ػهٗ الزشاح نجُخ انخجشاء اإلػفبء يٍ
ششغدٛبصحانشٓبدحانًُصٕصػهّٛفٙانجُذ 8يٍانًبدحانخبيغخفٙ
أ٘ يٍ يجبالد االخزصبص ف ٙانًذبفظبد ال ٚزٕفش فٓٛب دبيهٕ انشٓبدح
انًطهٕثخ ثٓزا االخزصبص ػهٗ أٌ ال ًٚبسط انخجٛش انًغجم ٔفمبً نذكى
ْزِانفمشحخجشرّخبسطَطبقانًذبفظخانزٙعجمفٓٛب .
ةٚ -غزضُٗ انًششذٌٕ نًًبسعخ انخجشح ف ٙانًُبغك يٍ ششغ
انشٓبدح انًُصٕص ػه ّٛف ٙانجُذ  8يٍ انًبدح انخبيغخ ػهٗ أٌ ال
ًٚبسطانخجٛشانًغجمٔفمبًنذكىْزِانفمشحخجشرّخبسطَطبقانًُطمخ
انزٙعجمفٓٛب .
المادة 8
ػهٗيٍٚشغترغجٛماعًّفٙجذٔلانخجشاءاالخزصبصٍٛٛأٌٚزمذو
ئنٗنجُخانخجشاءخاللانًذحانًذذدحثبعزذػبءٚزكشفَّٕٛعانخجشحانزٙ
ٚشغتثبنزغجٛمخجٛشاًفٓٛبٔػهّٛأٌٚشفكاعزذػبءِ :
َ-1غخخػٍعجهّانؼذن .ٙ
َ-2غخخػٍعجهّانًذَ .ٙ
-3انشٓبدحانؼهًٛخانًُصٕصػهٓٛبفْٙزاانمبٌَٕ .

ٔ-4صٛمخانًًبسعخانًُصٕصػهٓٛبفْٙزاانمبٌَٕ .
 -5انشٓبدح انصذٛخ انًُصٕص ػهٓٛب ف ٙانجُذ  3يٍ انًبدح انخبيغخ،
يٍْزاانمبٌَٕ .
المادة 9
رجش٘ نجُخ انخجشاء ثذضبً ػٍ كم يششخ دبئض ػهٗ انششٔغ انمبََٕٛخ
انًطهٕثخ ٔرغزطهغ سأ٘ انُٛبثخ انؼبيخ ف ٙانًذبفظخ ٔسؤعبء انًذبكى
ٔانذٔائش انمعبئٛخ ٔسئٛظ فشع َمبثخ انًذبي ٍٛفٓٛب .صى رمزشح رغجٛم يٍ
رشاِيمجٕالًيٍانًششذٍٛفٙجذٔلانخجشاءاالخزصبص .ٍٛٛ
المادة 91
أٚ -شعم سئٛظ نجُخ انخجشاء ئنٗ ٔصاسح انؼذل لبئًخ ثأعًبء انًششذٍٛ
انزٍٚرمزشحانهجُخرغجٛهٓىفٙجذٔلانخجشاءاالخزصبص .ٍٛٛ
ةُٚ-زمٔٙصٚشانؼذلانخجشاءيٍْزِانمٕائىٔٚصذسلشاساًثزغجٛهٓىفٙ
جذٔلانخجشاءاالخزصبصٍٛٛكمدغتيذبفظزَّٕٔعخجشرّٚٔ.جهغانمغى
انخبصيٍْزاانمشاسثكميذبفظخئنٗسئٛظنجُخانخجشاءفٓٛب .
طٚ -ذػٕ سئٛظ نجُخ انخجشاء انخجٛش انًمشس رغجٛهّ ف ٙانجذٔل ألداء
انًٍٛٛانزبنٛخ":ألغىثبهللانؼظٛىأٌألٕوثكميًٓخٚؼٓذئنٙثٓبثصذق
ٔأيبَخ"أيبوسئٛظانًذكًخانجذائٛخفٙانًذبفظخ .
ٔٚؼًمثٓزاانمغىفٙجًٛغانًٓبوانزٚٙؼٓذثٓبئنٗانخجٛش .
دٚ-شعمسئٛظنجُخانخجشاءئنٗٔصاسحانؼذلكشفبًثأعًبءانخجشاءانزٍٚ
أدٔاانمغىانمبََٕ .ٙ
ِ-رُظىٔصاسحانؼذلجذٔلانخجشاءاالخزصبصٍٛٛانًزعًٍأعًبءيٍأدٔا
انمغىانمبََٕٙكمدغتيذبفظزَّٕٔعخجشرّٔرؼهُّفٙنٕدخئػالَبد
انٕصاسحٔرجهغّئنٗجًٛغانًذبكىٔانذٔائشانمعبئٛخ .
المادة 99
رُظىنجُخانخجشاءيهفبًخبصبًنكمخجٛشفٙانًذبفظخيغجمفٙجذٔل
انخجشاءاالخزصبصٍٔٛٛرذفعفْٙزاانًهف :
-1صٕسحػٍانزمشٚشانز٘ٔظؼزّأصُبءانجذشػُّلجمالزشاحرششٛذّ .
-2يبٚشدئنٓٛبيٍيؼهٕيبدػٍانخجٛشأصُبءلٛبيّثؼًهّ .

المادة 94
ُٚظى سئٛظ كم يذكًخ أٔ دائشح لعبئٛخ ف ٙشٓش كبٌَٕ األٔل يٍ كم
عُخ رمشٚشاً ػٍ أػًبل انخجشاء انز ٍٚكهفٕا ثًٓبو نذٓٚب ٚج ٍٛف ّٛكٛفٛخ
لٛبيٓى ثٓزِ األػًبل ٔٚعى انزمشٚش ئنٗ يهف انخجٛش انًذفٕظ نذٖ نجُخ
انخجشاء .
المادة 93
ًٚغكفٙكميذكًخأٔدائشحلعبئٛخعجمخبصٚذسطف :ّٛ
 -1سلىانمعٛخَٕٔػٓبٔأعًبءانخصٕؤانخجٛشانًؼٍٛفٓٛبٔربسٚخرؼُّٛٛ
ٔرجهغّ َٕٔع انؼًم انًٕكٕل ئنٔ ّٛانًذح انًذذدح إلرًبيّ ٔيب غهجّ يٍ
األجٕس ٔيب لشسد نّ انًذكًخ أٔ انذائشح ٔربسٚخ رمذٚى انزمشٚش ٔيهذٕظبد
انًذكًخأٔانذائشح .
ٚٔ-2كٌْٕزاانغجمثزصشفنجُخانخجشاءنإلغالعػه .ّٛ
المادة 92
ئٌ انخجشاء انًغجه ٍٛف ٙانجذٔل يهضيٌٕ ثأداء انًٓبو انًٕكٕنخ ئنٓٛى
يجبَبًنًصهذخانخصىانذبئضػهٗانًؼَٕخانمعبئٛخ .
ٔٚجمٗ نٓى دك يطبنجخ انخصى اٜخش ثأجٕسْى ئرا دكى ػه ّٛثُفمبد
انذػٕٖأٔيطبنجخانخصىانذبئضػهٗانًؼَٕخانمعبئٛخثؼذٚغشِ .
المادة 95
يغ االدزفبظ ثأدكبو لبٌَٕ انجُٛبد ،رطجك انزذاثٛش انزأدٚجٛخ انًُصٕص
ػهٓٛب ف ٙانًبدح  16يٍ ْزا انمبٌَٕ ػهٗ كم خجٛش ًٚزُغ ثذٌٔ ػزس
يششٔع ػٍ انمٛبو ثبنؼًم انًٕكٕل ئن ّٛأٔ ًٓٚم ٔاججبرّ أٔ ٚشركت خطأ
فبددبًػُذلٛبيّثٓب .
المادة 96
أ-يغاالدزفبظثأدكبوانًبدح 157يٍلبٌَٕانجُٛبدسلى 359نؼبو1947
ٚخعغ انخجشاء دائًبً نًشالجخ ئداسح انزفزٛش انمعبئ ٙانزٚ ٙذك نٓب رهمبئٛبً
ٔثُبءػهٗغهتنجُخانخجشاءأٔانُٛبثخانؼبيخأٔسئٛظانًذكًخأٔانذائشح
انمعبئٛخأٔثُبءػهٗشكٕٖأدذانخصٕوأٌرمزشحرٕجّٛرُجّٛئنٗانخجٛش
أٔ ئدبنزّ ئنٗ نجُخ رأدٚجٛخ رشكم ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل يٍ صالصخ لعبح ال
رمميشرجزٓىػٍدسجخيغزشبس .

ة -نهجُخ انزأدٚجٛخ أٌ رزخز ثذك انخجٛش انًذبل ئنٓٛب ثؼذ االعزًبع
نذفبػّثٕاعطخسئٛغٓبأٔأدذػعٕٓٚبلشاساًثأدذانزذثٛشٍٚانزبن :ٍٛٛ
-1انزٕلٛفػٍانؼًميإلزبًنًذحألصبْبصالسعُٕاد .
-2دشيبٌانخجٛشَٓبئٛبًيٍلجٕنّخجٛشاًفٙانًذبكىٔانذٔائشانمعبئٛخ .
طٚ-صذسكميٍانزُجّٔٛاإلدبنخئنٗانهجُخانزأدٚجٛخثمشاسئٍصٚشانؼذل،
ٔٚصذسلشاسانهجُخانزأدٚجٛخفٙغشفخانًزاكشحلطؼٛبًٔغٛشخبظغأل٘غشٚك
يٍغشقانطؼٍأٔانًشاجؼخُٔٚفزثمشاسئٍصٚشانؼذل .
د -رجهغٔصاسحانؼذلأٚبًيٍانمشاسادانًُفزحنهزذاثٛشانزأدٚجٛخانصبدسحٔفمبً
ألدكبوْزِانًبدحئنٗنجبٌانخجشاءٔعبئشانًذبكىٔانذٔائشانمعبئٛخٔ.ئرا
كبٌانزذثٛشانزأدٚج ٙصبدساً ثذكأدذانخجشاءيٍانؼبيهٍٛفٙانذٔنخفٛجهغ
أٚعبًئنٗانجٓخانزبثغنٓب .
المادة 97
أ -رذٛػ انُٛبثخ انؼبيخ كال ً يٍ ٔصاسح انؼذل ٔنجُخ انخجشاء ػهًبً ثبألدكبو
انزٙرصذسػهٗانخجشاءثؼمٕثخجُبئٛخأٔجُذٛخ .
ة -ئرا دكى ػهٗ انخجٛش ثغجت جشو جُبئ ٙأٔ جُذ ٙشبئٍ ٔجت
شطتاعًّيٍانجذٔلَٓبئٛبً .
المادة 98
رذذدثمشاسئٍصٚشانؼذلانزؼٕٚعبدانزٚٙغزذمٓبسؤعبءٔأػعبءانهجبٌ
انًُصٕص ػهٗ رشكٛهٓب فْ ٙزا انمبٌَٕ ٔانًغبػذٌٔ انمعبئٌٕٛ
انًُزذثٌٕنًإاصسرٓب .
المادة 99
رصذس لشاسادٔصٚشانؼذلاعزُبداً ألدكبوْزاانمبٌَٕيجشيخغٛشلبثهخأل٘
غشٚكيٍغشقانًشاجؼخ .
المادة 41
أٚ-غزًشانؼًمثجذألانخجشاءانًؼهُخيٍلجمٔصاسحانؼذللجمَفبرْزا
انمبٌَٕ دزٗ ربسٚخ ثذء انؼًم ثجذٔل انخجشاء االخزصبص ٍٛٛانًُظى ٔفمبً
ألدكبوْزاانمبٌَٕ .

ٔٚذذد ربسٚخ ثذء انؼًم ثبنجذٔل انًزكٕس ألٔل يشح ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل
ُٚشش ف ٙانجشٚذح انشعًٛخ لجم يذح ال رمم ػٍ خًغخ ػشش ٕٚيبً يٍ
انزبسٚخانًذذدفّٛنجذءانؼًمثّ 
ة -رذذد ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ٔنًشح ٔادذح ثؼذ َفبر ْزا انمبٌَٕ ٔدٌٔ
انزمٛذثبنًٕاػٛذٔانًٓمانًُصٕصػهٓٛبف :ّٛ
 -1ربسٚخيجبششحنجبٌانخجشاءيًٓزٓبانًُصٕصػهٓٛبفٙانجُذ()1يٍ
انًبدحانشاثؼخيٍْزاانمبٌَٕٔانًذحانالصيخإلَجبصْزِانًًٓخ .
 -2يذحرمذٚىانطهجبدٔجٕاصرجذٚذْبانًُصٕصػهٓٛبفٙانًبدحانشاثؼخ
يٍْزاانمبٌَٕ .
طُٚ -زٓ ٙانؼًمثجذٔل انخجشاء االخزصبص ٍٛٛانًُظى ألٔليشحثؼذَفبر
ْزاانمبٌَٕثزبسٚخ .1981/12/31
د -رجمٗ األدكبو انًزؼهمخ ثبنخجشح انًُصٕص ػهٓٛب ف ٙانًشعٕو
انزششٚؼ ٙسلى  46نؼبو َ 1977بفزح انًفؼٕل ٔال ٚؼزجش ْزا انمبٌَٕ يؼذالً
أل٘يُٓب .
المادة 49
ٚهغٗ انًشعٕو انزششٚؼ ٙسلى  91ربسٚخ ٔ 1952/1/26رؼذٚالرّ ٔجًٛغ
األدكبوانًخبنفخنٓزاانمبٌَٕ .
المادة 44
ٚصذسٔصٚشانؼذلانزؼهًٛبدانالصيخنزُفٛزأدكبوْزاانمبٌَٕ .
المادة 43
ُٚششْزاانمبٌَٕفٙانجشٚذحانشعًٛخ .
ديشكفْ1399/4/16ٙـٔ1979/3/15و .
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