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أواًل: المقدمة
العدل ا�س���م من اأ�س���ماء احلق تبارك وتعاىل وحتقيق العدل مهمة الر�س���ل واالنبياء 
ومل���ا كان العدل هو اإحقاق احلق واإزهاق الباطل فاإن ال�س���بيل اليه هو االثبات وذلك الأن 
االثبات هو تواأم احلق ودليله. ومبا اأن اخلربة كطريق من طرق االثبات ال�سرورية التي 
يعول عليها القا�س���ي يف التحقق من الوقائع القانونية فقد اأ�س���بحت لها ال�سدارة على 
ما �سواها من طرق االثبات خا�سة بعد ات�ساع دائرة املعامالت التجارية واملدنية ودخول 

و�سائل االت�ساالت احلديثة يف دائرة تلك املعامالت واتخاذها و�سيلة للتعاقد.
-  فاإذا عر�ض على القا�س���ي منازعة تت�س���من اأم���ورًا معقدة يتوقف الف�س���ل يف النزاع 
على معرفة متخ�س�سة بها، يقوم القا�سي باال�ستعانة باأهل املعرفة والعلم يف امل�سائل 
العلمية والفنية مما ي�س���اعده على الفهم ال�س���حيح لوقائع النزاع ومن ثم الف�سل يف 
الق�س���ية املطروحة اأمامه. ويطلق على هوؤالء ا�س���م اخلرباء ويعد اخلرباء من اأعوان 
الق�ساء، مما يوؤكد خطورة الدور الذي يلعبه اخلبري ومدى تاأثري وفاعلية النتائج التي 

ي�سل اليها على قرار القا�سي.
-  وينظم �س���وؤون اخلرباء القانون االحتادي رقم )7( ل�سنة 2012 يف �ساأن تنظيم مهنة 
اخلربة اأمام اجلهات الق�س���ائية والئحته التنفيذي���ة. والقانون االحتادي رقم )10( 
ل�سنة 1992 ب�ساأن االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية والقرار الوزاري رقم 575 

ل�سنة 2014 يف �ساأن ندب اخلرباء عن طريق اإدارة �سوؤون اخلرباء الفنيني.

ثانيًا: أهداف الدليل:
يهـــدف هـــذا الدليـــل اإىل بيـــان منهـــج عمـــل اخلبـــر يف اأداء مهمتـــه وفقـــاً للأحكام 
ال�ضـــادرة من اجلهـــات الق�ضائية املخت�ضـــة، مبا ي�ضمن حتقيق الأهـــداف املن�ضودة 
من ال�ضتعانة براأي اخلرباء يف امل�ضائل الفنية التي ي�ضتلزمها الف�ضل يف الدعوى.
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ثالثًا: إجراءات مهنة الخبرة:

1- يتقيد الخبير عند أداء المهمة بما يأتي:

)1-1(  يتوج���ب اأداء املهمة وفق���ًا ملا ورد يف منطوق احلكم اأو الق���رار، دون جتاوز هذه 
احلدود ولو بناء على طلب اخل�س���وم مامل تقر املحكمة املخت�سة ذلك بقرار اأو 

بحكم الحق.
)1-2(  مزاولة مهنة اخلربة وفقًا الأحكام القانون رقم )7( ل�س���نة 2012 ب�ساأن تنظيم 
مهن���ة اخلربة اأم���ام اجلهات الق�س���ائية والئحته التنفيذية وقان���ون االإثبات يف 

املعامالت املدنية والتجارية.
)1-3(  عدم التوقف عن اأداء املهمة املكلف بها اإال بناء على قرار من املحكمة املخت�سة 

التي كلفته بها حتى ولو طلب اأحد اخل�سوم اأو كالهما منه ذلك.
)1-4(  الت���زام احليدة التامة واجلدية وعدم اخلو�ض يف م�س���ائل اأخرى غري مو�س���وع 

اخلربة والتحلي بال�سرب واحللم واالهتمام بح�سن مظهره.
)1-5(  االلتزام بعدم مناق�سة اأو االتفاق مع اخل�سوم على اأتعاب اإ�سافية.

)1-6(  االلتزام بطلبات اخل�س���وم دون توجيه اأحدهم ملقت�سيات دفاعه اأو ار�ساده اىل 
م�ستند ما.

)1-7(  املحافظ���ة على �س���رية املعلومات التي يطل���ع عليها اأثناء اأو ب�س���بب تاأدية املهام 
املكلف بها.

2- يلتزم الخبير باتباع اإلجراءات التالية لدى مباشرة المهمة:

)2-1( ا�ستالم كتاب الندب مرفقًا به �سورة احلكم التمهيدي والئحة الدعوى.
)2-2(  اإخطار اإدارة �سوؤون اخلرباء الفنيني واملحكمة املخت�سة با�ستالم املهمة.
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(2-3)  حتديد تاريخ ومكان انعقاد اأول اجتماع لبدء املهمة، مع مراعاة اإخطار اخل�سوم 
بذلك قبل )7( �سبعة اأيام على االأقل من التاريخ املحدد لالجتماع، ويجوز يف حالة 

ال�سرورة دعوة اخل�سوم فورا باأية و�سيلة من و�سائل االت�سال املعتمدة قانونًا.
)2-4(  ح�س���ور اخل�س���وم يف املكان واملوعد املحددين وفقًا ملبداأ املواجهة باأنف�س���هم اأو 

بوكيل عنهم مبوجب وكالة ر�سمية.
)2-5(  التحقق من هوية اخل�سوم اأو وكالئهم عند ح�سورهم الأول مرة، واإثبات بيانات 

الهوية اأو اأي م�ستند يثبت �سخ�سية اخل�سم يف املح�سر.
)2-6(  مبا�سرة اأعماله ولو يف غيبة اخل�سوم الذين متت دعوتهم على الوجه ال�سحيح 

وفقا لن�ض املادة )82( البند )2( من قانون االثبات.
)2-7(  القيام با�ستالم م�ستندات اأطراف الدعوى، واعداد خطة زمنية تت�سمن حتديد 
االإج���راءات التي �س���وف يقوم بها والتاري���خ املتوقع الإيداع تقري���ره مكتب اإدارة 

الدعوى يف املحكمة املخت�سة.
)2-8(  اإع���داد حم�س���ر اأعمال يت�س���من: تاريخ و�س���اعة فتحه وقفله، وم���كان حتريره، 
واأ�س���ماء احلا�سرين من اخل�سوم اأو وكالئهم، باالإ�سافة اإىل االأعمال التي قام 
بها، وتدوين اأقوال االأ�س���خا�ض الذين �سمعهم من تلقاء نف�سه اأو بناء على طلب 

اأحد اخل�سوم، وكافة البيانات ال�سرورية االأخرى مع التوقيع عليه.
)2-9(  اإثب���ات توقيعات اخل�س���وم اأو وكالئهم على نهاية كل ورقة من اأوراق املح�س���ر. 

فاإذا امتنع اأحدهم عن التوقيع اأثبت �سبب امتناعه يف نهاية املح�سر.
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3- اإلعالنات

)3-1(  ال يجوز مبا�سرة اأي اإجراء يف الدعوى اإال بعد التحقق من اإخطار اخل�سوم وفقًا 
ملا ورد يف )البند 3(.

)3-2(  على اخلبري اأن يتحقق من اإثبات موطن اخل�سوم وعناوينهم وو�سائل االت�سال 
يف االإخطارات املر�سلة اإليهم.

)3-3(  اإذا تاأخر اأحد اخل�س���وم عن احل�س���ور يف املوعد املحدد بعقد اجلل�سة ملبا�سرة 
املهمة رغم اإخطاره، وح�س���ور اخل�س���م االأخ���ر يف املوعد املحدد �س���لفًا، فعلى 
اخلبري اال�ستمرار يف مبا�سرة املهمة، وله اأن ياأذن ملن تاأخر باحل�سور اإذا ح�سر 
يف موعد منا�س���ب، على اأن يبلغه مبا مت من اإجراءات يف غيبته، ويثبت ذلك يف 

حم�سر اأعماله.
)3-4(  اإذا تاأخر طرفا الدعوى عن احل�سور يف الوقت املحدد، فللخبري اأن ينتظر مدة 
ن�س���ف �ساعة من الزمن املحدد للجل�س���ة، ويقبل ح�سورهما اأو ح�سور اأحدهما 
اإذا قدم���ا ع���ذرا يقبله اخلب���ري، ويف حال عدم احل�س���ور فيتم اإثب���ات ذلك يف 

حم�سر االأعمال.
)4-4(  يف الق�سايا التي يكون احد اأطرافها جهة حكومية احتادية ، على اخلبري اإخطار 

تلك اجلهة بوا�سطة  اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل.

4 - التوكيالت

)4-1(  يجب على اخلبري اإثبات توكيالت احلا�س���رين عن اخل�س���وم مبحا�سر اأعماله 
قبل مبا�س���رة اجتماع اخلربة، واإرفاق �س���ورة من التوكيل الر�سمي بعد التحقق 

من هوية مقدمها.
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)4-2(  يجب اأن تكون التوكيالت ال�س���ادرة من خارج الدولة م�س���دقة ح�س���ب االأ�سول 
املرعية.

5 -  ضب���ط الجلس���ات ومناقش���ة الخص���وم واس���تالم المس���تندات 
واألوراق

)5-1(  �س���بط اجلل�س���ة وادارتها منوطان باخلبري الذي يراأ�س���ها، وله يف �س���بيل ذلك 
اتخاذ االإجراءات املقررة قانونا، والقيام بتنظيم اإجراءات ح�س���ور اخل�س���وم 
ووكالئهم، وافتتاح اجلل�س���ة يف املوعد املحدد، واإعطاء الفر�سة لكل من طريف 

اخل�سومة الإبداء دفاعه دون اعرتا�ض اأو مقاطعة من اخل�سم االأخر.
)5-2(  يحيط اخلبري اخل�س���وم مبو�س���وع املهم���ة وما قدم يف الدعوى من م�س���تندات 

ومذكرات دفاع اأو دفوع من اخل�سم االأخر.
)5-3(  يف حال ح�س���ور اأحد اخل�س���وم اأو وكالئهم اجتماع اخلربة من غري الناطقني 
باللغة العربية، يجوز قبول توقيعه على حم�سر االجتماع املكتوب باللغة العربية 
ب�س���رط وجود مرتجم قانوين اأو من يقوم مبهمة تو�س���يح ما ورد باملح�س���ر له 

واإثبات ذلك باملح�سر.
)5-4(  يبداأ اخلبري ب�سماع املدعي اأو وكيله ثم املدعى عليه اأو وكيله، وي�سدر القرارات 
املنا�س���بة، ويف حال جتاوز اأحد احلا�س���رين اأمام اخلبري يف عباراته اأو اإ�سارته 
على �س���خ�ض اخلبري، فيجب عل���ى اخلبري اأن يثبت هذه الوقائع يف حم�س���ره، 
ويحرر مذكرة م�ستقلة تعر�ض على حمكمة املو�سوع التخاذ ما تراه منا�سبًا، اأما 
يف حال حدوث اعتداء بالقول اأو الفعل على اخلبري يتوجب عليه ابالغ اجلهات 

املخت�سة بذلك فورًا.
)5-5(  ي�س���رف اخلبري على تقدمي امل�س���تندات واملذكرات وتب���ادل االأوراق املقدمة من 
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اخل�س���وم واإيداعها يف املواعيد املحددة، واإرفاقها باملح�سر واإثبات حمتوياتها 
والتاأ�سري على حوافظ تلك امل�ستندات بتاريخ تقدميها و�سخ�ض مقدمها.

)5-6(  يف حال تقدمي اأحد اخل�س���وم م�ستندات حمررة باللغة االأجنبية، فيجب اإرفاق 
�س���ورة عنها مرتجمة اإىل اللغة العربية وم�سدقة، اإذا كانت �سادرة من جهات 

خارج دولة االإمارات العربية املتحدة.
)5-7(  للخ�سوم ا�سرتداد اأ�سول م�س���تنداتهم، على اأن يرفق اخلبري مبحا�سر اأعماله 

�سورة منها بعد االطالع عليها والتاأكد من مطابقتها لالأ�سل.

6 -  شهادة الشهود:

- يجب على اخلبري عند �ضماع ال�ضهود التقيد مبا ياأتي:

)6-1(  اإثبات ا�س���م ال�ساهد وجن�س���يته ومهنته وعمره وحمل اإقامته، وما يثبت حتقيق 
�سخ�سيته، و�سلته باخل�سوم.

)6-2(  �س���وؤال ال�ساهد عما يراه �سروريا يف الدعوى، واثبات اأقواله يف حم�سر اأعماله 
كما اأدىل بها، وتالوتها عليه ب�س���وت م�س���موع بعد اإثباته���ا والتوقيع عليها، بعد 

االنتهاء منها.
)6-3( االمتناع عن توجيه اأي �سوؤال لل�ساهد غري متعلق باملهمة املحالة اليه.

)6-4(  االنتقال اإىل مكان ال�ساهد ل�سماع اأقواله اإذا كان لديه عذر مينعه من احل�سور 
وذلك بعد ا�ستئذان املحكمة املخت�سة.

)6-5( اأن يكون �سماع ال�سهود على انفراد.
)6-6(  �سماع �سهود طريف اخل�سومة يف جل�سة واحدة اإن اأمكن واإذا تعذر ذلك فيجوز 
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اأن ي�س���مع �س���هود املدعى عليه يف جل�س���ة تالية اإذا مل ي�ستطع اإح�سار �سهوده مع 
�سهود املدعي.

)6-7( �سماع �سهود االإثبات، ثم �سهود النفي دون حلف اليمني.
)6-8(  قبول ال�س���هادة املكتوبة، على اأن يقوم ال�س���اهد بالتوقيع عليها اأمام اخلبري بعد 
التحقق من �سخ�سيته من خالل هويته اأو جواز �سفره، اأو تكون م�سدقة اأ�سوال 

حال كونها �سادرة من �سخ�ض مقيم خارج الدولة.
)6-9( اإثبات �سبب امتناع ال�ساهد عن التوقيع على �سهادته يف نهاية املح�سر.

7 -  يتقيد الخبير في حالة اس���تدعاء أحد األش���خاص لس���ماع أقواله 
بما يأتي:

)7-1(  اإذا كان ا�س���تدعاء ال�س���خ�ض املطلوب بناء على طلب اخلبري، فيتم اال�ستدعاء 
مبوجب كتاب خطي وير�سل على عنوانه مبا�سرة.

)7-2(  اأذا كان ا�س���تدعاء ال�س���خ�ض املطل���وب بن���اء عل���ى طلب اأحد اخل�س���وم، فعلي 
اخل�سم اإح�سار من يرغب يف �سماع اأقواله يف اليوم املحدد.

)7-3(  يثبت اخلبري طلب اال�س���تدعاء يف حم�سر اأعماله، ويحدد تاريخ و�ساعة ح�سور 
ال�سخ�ض املطلوب.

8 - يتقيد الخبير عند تأجيل المهمة ألي سبب بما يأتي:

)8-1( اإثبات �سبب التاأجيل يف املح�سر.
)8-2( عدم تاأجيل املهمة الأكرث من مرتني لذات ال�سبب اإال مبوافقة طريف النزاع.
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9 -  يتقيد الخبير عند االستعانة بخبير من تخصص مختلف بعرض األمر 
على المحكمة المختصة للموافقة على ندب ذلك الخبير وتكليفه 

بالتعاون مع الخبير األصيل في أداء المهمة الموكلة إليه.

)9-1(  يج���وز ملع���اوين اخلبري وموظفيه ح�س���ور جل�س���ات اخلربة لت�س���جيل حما�س���ر 
االجتماعات وا�ستالم امل�ستندات من االأطراف فقط.

)9-2(  ل يجــوز ملعــاوين اخلبــري وموظفيــه ممار�ضــة الأعمــال التاليــة املتعلقــة 
باخلربة.

1( امل�ساركة يف مناق�سة اخل�سوم يف تفا�سيل النزاع.
2( توجيه اخلبري يف اأي من اأعمال اخلربة ومناق�سة اجتماعات اخلربة.

)9-3(  الطل���ب من االأط���راف تزويده باأية معلومات اأو م�س���تندات فيم���ا يخ�ض املهمة 
با�ستثناء ما مت االتفاق عليه يف حما�سر اجتماعات اخلربة.

)9-4(  اإع���داد اأي جزء من تقرير اخلربة دون موافقة م�س���بقة من املحكمة املخت�س���ة، 
على اأن يبني اخلبري ذلك يف تقريره ويحدد ا�سم ال�سخ�ض والعمل الذي قام به.

)9-5(  ال يجوز ملعاوين اخلبري القيام باإجراء املعاينة املوقعية الأي �سبب كان نيابة عن 
اخلبري املنتدب، حيث يتوجب على االأخري القيام بنف�سه بتلك املعاينة.

10 -   يتقيد الخبير عند االنتقال لالطالع أو المعاينة أو إثبات الحالة 
بما يأتي:

)10 - 1( اإجراءات النتقال لالطالع على امل�ضتندات.
a(    يثبت اخلبري يف حم�س���ر اجتماعات اخلربة قرار االنتقال اأو مبوجب ر�سالة 

لطريف الدعوى ويحدد تاريخ و�ساعة انتقاله اإىل اجلهة املراد االنتقال اليها.



دليل ا�ضرت�ضادي لإجـراءات اأعمال مهنة اخلـربة اأمام اجلهات الق�ضائية 14

b(  يوج���ه اخلب���ري - قب���ل االنتقال مبوع���د منا�س���ب- خطابا اإىل اجله���ة املراد 

االنتقال اليها، يحدد فيه تاريخ و�ساعة االنتقال واالأوراق التي يتعني االطالع 
عليها، ويرفق به �سورة من احلكم التمهيدي ال�سادر من املحكمة املخت�سة، 
وذلك يف حالة عدم ح�س���ور ممثل عن اجلهة املعنية يف اجلل�س���ة التي اتخذ 

فيها اخلبري قرار االنتقال.
c(  اإذا مت االنتق���ال يف امليعاد املحدد ومل يتمكن اخلبري من اإجناز مهمته، فعليه 

اأن يبني اأ�س���باب ذلك يف حم�س���ر اأعماله وله اأن يحدد موعدا اآخر ال�ستكمال 
مهمته.

d(  اإذا رف�س���ت اجلهة املعنية طل���ب اخلبري باالنتقال اإليه���ا، فيتم عر�ض االأمر 

على املحكمة املخت�سة.
e(  يحرر اخلبري حم�سر باالنتقال يبني فيه اأ�سماء احل�سور وما مت االطالع عليه 

ثم تر�سل ن�سخة منه للخ�سوم الحقًا.

)10 - 2( إجراءات االنتقال للمعاينة أو إثبات حالة.

a(  يثبت اخلبري يف حم�س���ر اأعماله قرار االنتقال، واملراد من املعاينة اأو اإثبات احلالة، 

وتاريخ و�ساعة انتقاله، واجلهة التي انتقل اليها.
b(  يخطر اخلبري حائز املكان اأو العقار املراد معاينته اأو اإثبات حالته بكتاب يحدد فيه 

تاريخ و�س���اعة االنتقال تنفيذًا للمهمة املكلف بها، وذلك قبل االنتقال بوقت منا�سب 
مامل يكن احلائز اأحد خ�سوم الدعوى.

c(  اإذا تع���ذر عل���ى اخلب���ري تنفيذ االإج���راءات الذي انتقل م���ن اأجل���ه ، فيثبت ذلك يف 

حم�سر اأعماله، ويقوم بعر�ض االأمر على املحكمة املخت�سة يف احلاالت التي تتطلب 
ذلك التخاذ ما تراه.
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d( يقوم اخلبري بتوثيق حم�سر االنتقال واإثبات كافة التفا�سيل مع الهدف من انتقاله.

e(  يتعني على اخلبري يف جميع حاالت االنتقال اإخطار اأطراف الدعوى، واإبراز ما يثبت 

حتقيق ال�سخ�س���ية و�سورة من احلكم املحدد للمهمة، مل�سئول املكان املنتقل اليه اإذا 
طلب منه ذلك.

11 - إجراءات عمل اللجان

)11 - 1(  اإذا اأمرت املحكمة املخت�سة باإحالة الدعوى اإىل جلنة خرباء ثالثية اأو اأكرث، 
�س���واء كانوا من تخ�س�ض واحد اأو متعدد فعليهم التوا�سل فيما بينهم لعقد 

اجتماع تن�سيقي خالل ثالثة اأيام من تاريخ الندب.

)11 - 2(  يقوم اخلرباء املنتدبون يف اأول اجتماع لهم باختيار اأحدهم رئي�سا للجنة، ما 
مل حتدد املحكمة املخت�سة اأو اإدارة اخلرباء رئي�سا لها.

)11 - 3( يختص رئيس اللجنة بالمهام اآلتية:

a( اإدارة اأعمال اللجنة وحتقيق اأهدافها بالتوا�سل والتعاون مع اأع�ساء اللجنة.

b(  متثيل اللجنة يف التوا�س���ل مع اأطراف الق�س���ية ، ودعوتهم لعقد اجتماعات 

اخلربة، وحتديد وتن�سيق زمان ومكان اجتماعات اللجنة.
c( توزيع املهام واالأدوار على اأع�ساء اللجنة.

d( توقيع املرا�سالت با�سم اللجنة ، ويجوز له تفوي�ض اأحد االأع�ساء بذلك.

)11 - 4(  يقوم اأع�س���اء اللجنة بالتوا�س���ل والتعاون مع الرئي�ض مبا ي�س���من امل�س���اركة 
االإيجابية يف تنفيذ املهام وحتمل امل�سوؤوليات.
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)11 - 5(  تطبق االإجراءات املن�س���و�ض عليها يف هذه امل���ادة يف حال اإعادة املهمة اإىل 
ذات اللجنة.
12 - حجز المهمة

)12 - 1(  يتع���ني على اخلبري حج���ز املهمة الإعداد تقرير بنتيج���ة اأعماله واإثبات ذلك 
يف حم�سر اأعماله، وعليه اأن ميكن اخل�سوم من تقدمي مذكراتهم اخلتامية 

وتبادلها فيما بينهم خالل مدة منا�سبة.

)12 - 2(  للخب���ري اأن يحج���ز املهمة الإعداد تقريره على �س���وء ما ظه���ر له من بيانات 
وم�س���تندات اإذا ح�س���ر اأحد اخل�س���وم وتغيب اخل�س���م االأخر - بدون عذر 
مقبول- بعد ثالث اإخطارات اأو اإعالنه بالن�س���ر كحد اأق�س���ى، وعليه اإثبات 

ذلك يف حم�سر اأعماله.

13 - إعداد التقرير

)13 - 1(  عل���ى اخلبري اأن يقدم تقريرًا موقعًا من���ه بنتيجة اأعماله وراأيه واالأوجه التي 
ا�س���تند اإليها، ف���اإذا تعدد اخلرباء م���ن ذوي االخت�س���ا�ض الواحد جاز لكل 
منهم اأن يقدم تقريرًا م�س���تقاًل براأي���ه مامل يتفقوا على تقدمي تقرير واحد، 

ويف حال تعدد التخ�س�سات يتوجب على اخلرباء تقدمي تقرير موحد.

)13 - 2(  ي���ودع اخلبري تقريره وحما�س���ر اأعماله وجميع االأوراق التي �س���لمت اإليه يف 
مكتب اإدارة الدعوى يف املحكمة املخت�سة التي تنظر الق�سية.

)13 - 3(  ير�سل اخلبري لكل خ�سم يف الدعوى �سورة من تقريره النهائي خالل االأيام 
الثالثة التالية لالإيداع.
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)13 - 4(  يقدم اخلبري تقريره النهائي ومرفقاته اإىل املحكمة على �س���كل ورقي، واآخر 
.)PDF( وبي دي اأف )word( اإلكرتوين ب�سيغة وورد

)13 - 5(  اإذا مل يق���دم اخلبري تقريره يف االأجل الذي حدده احلكم ال�س���ادر بتعيينه، 
وجب عليه قبل انق�ساء هذا االأجل اأن يودع مكتب اإدارة الدعوى يف املحكمة 
املخت�سة التي تنظر الق�سية مذكرة يبني فيها ما قام به من اأعمال واالأ�سباب 

التي حالت دون اإمتامه املهمة.

14 -  تقارير الخبرة االستشارية في القضايا المتداولة أمام الجهات 
القضائية االتحادية

)14 - 1(  ميكن للخبري اإعداد تقرير ا�ست�ساري يف الدعاوى املنظورة اأمام املحاكم 
االحتادية ب�سرط عدم التعر�ض الأعمال اخلربة املنتدبة يف ذات الدعوى 

واأن ينح�سر عملهم فقط يف اجلانب الفني يف الدعوى.

)14 - 2(  ُيحظ���ر على اخلرباء املقيدين لدى الوزارة ح�س���ور اجتماعات اخلربة اأمام 
اخلبري املنتدب يف الق�س���ايا املحالة لهم ب�س���فتهم خرباء ا�ست�ساريني لدى 

اخل�سوم.

)14 - 3(  يتع���ني على اخلرباء املقيدين بجدول ال���وزارة اخطار اإدارة اخلرباء عن اأي 
ق�سايا مرفوعة منهم اأو �سدهم و�سدر فيها حكم باإحالتها للخربة.
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