ّ

الفصل األول

أحكام عامة

املادة األوىل
التعريفات

 .1يكــون لأللفــاظ واملصطلحــات الــواردة يف هــذه القواعــد املعــاين املبينــة أمــام كل منهــا يف املــادة األوىل مــن نظــام
املقيمــن املعتمديــن ،الصــادر باملرســوم امللــي رقــم (م )43/وتاريــخ 1433/7/9هـــ وتعديالتهــا الصــادرة باملرســوم امللــي
رقــم (م )109/وتاريــخ 1441/8/22ه ،واملعــاين املبينــة أمــام كل منهــا يف املــادة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام.
كل منهــا؛ مــا مل يقتــض
 .2يقصــد باأللفــاظ واملصطلحــات اآلتية-أينــا وردت يف هــذه القواعــد -املعــاين املُوضَّ حــة أمــام ٍّ
الســياق خــاف ذلــك:
اإلدارة املختصة :اإلدارة املعنية بشؤون وعمليات التدريب واالختبارات يف األمانة العامة للهيئة.
املتدرب :املس ّجل يف االختبارات والدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة.

املادة الثانية
الهدف من اختبارات شهادة الزمالة والدورات التي تقيمها الهيئة

تهــدف االختبــارات واملناقشــات املقـ ّررة يف مســارات الحصــول عــى شــهادة الزمالــة؛ لقيــاس كفــاءة األعضــاء واملتدربــن
مــن حيــث املعرفــة النظريــة ،والقــدرة عــى تطبيقهــا مبهــارة ،ومــدى إدراك املســؤولية املهنيــة والصفــات الســلوكية التــي
يتعــن عــى الراغبــن يف الحصــول عــى شــهادة الزمالــة التحــي بهــا ،كــا تهــدف الــدورات التــي تقيمهــا الهيئــة؛ لتطويــر
مســتوى املنتمــن إىل املهنــة ،وإيجــاد الجــدارات التعليميــة واملهنيــة والفنيــة املؤهلــة ملهنــة التقييــم.

4

املادة الثالثة
رشوط منح شهادة الزمالة

يشرتط ملنح شهادة الزمالة أن تتحقق يف املتقدم لها الرشوط اآلتية:
 .1أن يكــون حاصـاً عــى درجــة جامعيــة يف أحــد التخصصــات املعتمــدة بحســب كل فــرع مــن فــروع التقييــم وفقـاً ملــا
تحــدده الئحــة عضويــة الهيئــة ،مــا مل يكــن مــن األعضــاء األساســن املســتثنني مبوجــب املــادة (األربعــون) مــن النظــام.
 .2اجتياز جميع اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.
 .3تحقيــق ســاعات الخــرة املطلوبــة للحصــول عــى شــهادة الزمالــة ،عــى أن متثّــل ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة
مــن أعــال التقييــم مــا نســبته ( )50%خمســون باملائــة منهــا عــى األقــل ،وتتكــون ســاعات الخــرة املطلوبــة بحســب
كل فــرع مــن فــروع التقييــم مــن اآليت:
أ -فــرع تقييــم العقــارات :الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3000ثالثــة آالف ســاعة خــرة مســجلة يف حســابه يف
(نظــام قيمــة اإللكــروين).
ب -فــرع تقييــم املنشــآت االقتصاديــة :الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )2000ألفــي ســاعة خــرة مســجلة يف
حســابه يف (نظــام قيمــة اإللكــروين).
ج -فــرع تقييــم اآلالت واملعــدات :الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )2000ألفــي ســاعة خــرة مســجلة يف حســابه
يف (نظــام قيمــة اإللكــروين).
د -فــرع تقييــم أرضار املركبــات :الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3500ثالثــة آالف وخمســائة ســاعة خــرة
مســجلة يف حســابه يف (نظــام قيمــة اإللكــروين).
 .4اجتياز املقابالت التي تحددها األمانة العامة؛ للتحقق من توفر الرشوط املنصوص عليها يف هذه القواعد.

املادة الرابعة
اختبارات شهادة الزمالة

تتكون اختبارات شهادة الزمالة يف كل فرع من فروع التقييم من اآليت:
أوالً :اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم العقارات :وتتضمن اجتياز أربع مستويات ،وهي كاآليت:
 .1املســتوى األول :ويتضمــن اإلطــار التنظيمــي ومعايــر التقييــم املعتمــدة ملهنــة التقييــم العقــاري يف اململكــة ،ومبــادئ
وإجـراءات التقييــم العقــاري األساســية.
.2املســتوى الثــاين :ويتضمــن التقييــم العقــاري باســتخدام أســاليب التقييــم الرئيســية ،ودراســات الســوق وأعــى وأفضــل
اســتخدام ،واألنظمــة العقاريــة ومبــادئ التخطيــط الحرضي واالســتدامة.
.3املســتوى الثالــث :ويتضمــن الطــرق املتقدمــة يف التقييــم العقــاري ،ودراســات يف اقتصاديــات األرايض وتحليــل
التمويــل واالســتثامر العقــاري ،ومبــادئ املحاســبة والرضائــب العقاريــة.
 .4املستوى الرابع :ويتضمن تنفيذ مرشوعات متكاملة لتقييم العقارات التجارية ،والتخصصية ،ومناقشتها.
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ثاني ـاً :اختبــارات شــهادة الزمالــة يف فــرع تقييــم املنشــآت االقتصاديــة :وتتضمــن اجتيــاز أربــع أو ثــاث مســتويات
بحســب األحــوال ،-وهــي كاآليت: .1املســتوى التأهيــي :ويتضمــن املفاهيــم األساســية يف العلــوم املاليــة ،وهــو مســتوى متطلــب عــى غــر الحاصلــن عــى
درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات املاليــة واالقتصاديــة واملحاســبية وإدارة األعــال.
 .2املســتوى األول :ويتضمــن مفاهيــم وأدوات ومبــادئ تقييــم منشــآت األعــال ،ومعايــر التقييــم املعتمــدة ملهنــة
تقييــم منشــآت األعــال يف اململكــة ،وتطبيــق أســاليب التقييــم الرئيســية.
 .3املستوى الثاين :ويتضمن تقييم منشآت األعامل ومنذجة التقييم ومواضيع متقدمة يف تقييم منشآت األعامل.
 .4املستوى الثالث :ويتضمن تقييم األصول غري امللموسة ،وتنفيذ مرشوعات تقييم متكاملة ومناقشتها.

ثالثاً :اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم اآلالت واملعدات :وتتضمن اجتياز ثالث مستويات ،وهي كاآليت:
 .1املســتوى األول :ويتضمــن اإلطــار التنظيمــي ومعايــر التقييــم املعتمــدة ملهنــة تقييــم اآلالت واملعــدات يف اململكــة،
ومبــادئ تقييــم اآلالت واملعــدات وأســاليب التقييــم ،ومفاهيــم عامــة عــن الــورش وإج ـراءات تقييمهــا.
 .2املستوى الثاين :ويتضمن تقييم اآلالت واملعدات يف الصناعات الشائعة.
 .3املســتوى الثالــث :ويتضمــن تقييــم اآلالت واملعــدات يف الصناعــات املتخصصــة ،وتنفيــذ مرشوعــات تقييــم متكاملــة
فيهــا ومناقشــتها.
رابعاً :اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم أرضار املركبات :وتتضمن اجتياز مستويني ،وهي كاآليت:
 .1املســتوى األول :ويتضمــن اإلطــار التنظيمــي ومعايــر التقييــم املعتمــدة ملهنــة تقييــم أرضار املركبــات يف اململكــة،
وتصنيــع وتصميــم هيــكل املركبــة ومبــادئ الســامة والصحــة املهنيــة.
 .2املســتوى الثــاين :ويتضمــن تقديــر قيمــة اإلصــاح حســب عمليــات اإلصــاح والتقنيــات الالزمــة إلعــادة بنــاء املركبــة،
وتحليــل وتقديــر أرضار التقنيــات املتقدمــة يف املركبــات.

املادة الخامسة
تنفيذ اختبارات الزمالة

تتــوىل األمانــة العامــة للهيئــة اعتــاد املحتويــات العلميــة واالختبــارات واملناقشــات ملســتويات االختبــارات املشــار إليهــا
يف املــادة (الرابعــة) مــن هــذه القواعــد ،وتشــكيل لجــان املناقشــة وتحديــد واجباتهــا ومكافــآت أعضائهــا ،ووضــع قواعــد
وإجـراءات أعاملهــا ،ولألمانــة العامــة وضــع املحتويــات التدريبيــة لهــذه املســتويات ،وتقدميهــا وفــق الضوابــط املنصــوص
عليهــا يف هــذه القواعــد ،وتعديــل موضوعــات املســتويات وآليــة اختبارهــا مبــا يتواكــب مــع مســتجدات املهنــة محليـاً
ودولياً.
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الفصل الثاني

سياسات االختبارات
والتدريب

املادة السادسة
إقامة االختبارات والدورات التدريبية

 .1تعلــن اإلدارة املختصــة الخطــة الســنوية لالختبــارات والــدورات التدريبيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات عــى
املوقــع الرســمي للهيئــة.
 .2يفتــح التســجيل يف الــدورات التدريبيــة واالختبــارات قبــل إقامتهــا مبــدة كافيــة ،وللمتــدرب االختيــار بــن حضــور
الــدورة التدريبيــة واالختبــار ،أو حضــور االختبــار فقــط.
 .3لــإدارة املختصــة عقــد االختبــارات وإقامــة الــدورات التدريبيــة؛ بنــا ًء عــى الطلبــات املقدمــة مــن املدربــن املعتمدين
لــدى الهيئــة ،أو الجهــات األخــرى ،ويخضــع قبــول هــذه الطلبــات إىل تقديــر الهيئــة ،وت َوفّــر املتطلبــات والحــد األدىن مــن
املتدربــن لــدى الجهــات الطالبــة ،وذلــك بحســب مــا تحــدده اإلدارة املختصة.
 .4للهيئــة إقامــة الــدورات التدريبيــة عــر الوســائل اإللكرتونيــة ،وتضــع اإلدارة املختصــة الضوابــط والسياســات املتعلقــة
بهــذه الــدورات.
 .5للهيئــة تقديــم املســتويات املشــار إليهــا يف املــادة (الرابعــة) مــن هــذه القواعــد أو بعــض موضوعاتهــا ،للجهــات
الحكوميــة أو الخاصــة؛ ويطبــق بشــأنها األحــكام الــواردة يف هــذه القواعــد ،وتضــع اإلدارة املختصــة السياســات الالزمــة
إلقامــة هــذه الــدورات والتســجيل فيهــا.

املادة السابعة
التسجيل يف الدورات واالختبارات

 .1يتــم التســجيل يف اختبــارات ودورات الهيئــة عــر (نظــام قيمــة اإللكــروين) ،ويلتــزم املتــدرب باالطــاع عــى هــذه
القواعــد وعــى الئحــة عضويــة الهيئــة قبــل البــدء يف التســجيل وااللتـزام مبــا ورد فيهــا؛ والتحقــق مــن انطبــاق رشوط
عضويــة الهيئــة عليــه بحســب كل فــرع.
ويبــن (نظــام قيمــة اإللكــروين)
 .2يحــدد املقابــل املــايل للــدورات واالختبــارات بقــرار املجلــس -أو مــن يفوضــهّ ،-
املقابــل املــايل لــكل دورة واختبــار قبــل التســجيل فيهــا ،ويدفــع هــذا املقابــل باســتخدام طــرق الدفــع املعتمــدة مــن
الهيئــة.
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 .3كل مســتوى مــن مســتويات اختبــارات شــهادة الزمالــة يعتــر متطلبـاً أساسـيّاً للمســتوى الــذي يليــه ،وكل محتــوى من
محتويــات املســتوى الواحــد يعتــر متطلبـاً أساسـ ّياً للمحتــوى الــذي يليــه وفــق الرتتيــب الــذي تحــدده اإلدارة املختصة.

املادة الثامنة
اإللغاء والتعديل

 .1تعتمــد األمانــة العامــة السياســات املتعلقــة بإلغــاء وتعديــل التســجيل يف االختبــارات والــدورات التدريبيــة ،وتعلــن
هــذه السياســات عــى املوقــع الرســمي للهيئــة.
 .2لــإدارة املختصــة إلغــاء الــدورات التدريبيــة واالختبــارات قبــل تاريــخ بــدء الــدورة بخمســة أيــام عمــل ،إذا قـ ّـل عــدد
املســجلني يف الــدورة واالختبــار عــن الحــد األدىن املعتمــد منهــا ،ولــإدارة املختصــة اإللغــاء يف أي وقــت يف حــاالت القــوة
القاهــرة أو الظــروف الطارئــة ،وال تتحمــل الهيئــة يف حــاالت اإللغــاء الــواردة يف هــذه الفقــرة أي التزامــات أو مصاريــف،
وللمســجل يف هــذه األحــوال أن يســرد مــا دفعــه مــن مقابــل مــايل.

املادة التاسعة
حضور الدورات واالختبارات

 .1إذا رغــب املتــدرب يف الحصــول عــى مــا يثبــت حضــوره للــدورة فعليــه أن يلتــزم بحضــور مــا ال يقــل عــن ()75٪
خمســة وســبعون باملائــة مــن الســاعات املقــررة للــدورة التدريبيــة.
 .2إذا تغ ّيــب املتــدرب عــن أداء االختبــار فإنــه يعتــر راســباً فيــه ويفقــد حقــه يف اســرداد املقابــل املــايل للــدورة أو
االختبــار ،مــا مل يتقــدم يف مــدة أقصاهــا ( )15خمســة عــر يومـاً مــن تاريــخ انتهــاء الــدورة أو االختبــار بعــذر رســمي
تقبلــه اإلدارة املختصــة.
 .3ال يحق للمتدرب املسجل يف االختبارات فقط أن يحرض الدورات التدريبية.

املادة العارشة
ضوابط عقد االختبارات

 .1االلتزام بالتعليامت املقدمة من مرشف االختبار.
 .2ال يسمح بدخول أي كتب أو أوراق إىل قاعة االختبار.
 .3يلتــزم املتــدرب بإغــاق هواتفــه املتنقلــة ومينــع اســتخدامها أو إخراجهــا منع ـاً بات ـاًّ ،كــا مينــع اســتخدام ســاعات
األذن والســاعات الذكيــة.
 .4مينع املتدرب من دخول االختبار بعد ميض نصف الوقت ،أو خروج أحد املتدربني.
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 . 5ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺘﺪرب ﺑﻌﺪم اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﻣﴤ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺑﺪء اﻻﺧﺘﺒﺎر.
 . 6ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺘﺪرب ﺑﺈﺣﻀﺎر أﺻﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وإﺑﺮازﻫﺎ ﳌﴩف اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
 .7ﻳﻠﺘــﺰم اﳌﺘــﺪرب ﺑﺎﻟﻬــﺪوء ﰲ ﻗﺎﻋــﺔ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ،وﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤــﴩف ﻋــﲆ اﻻﺧﺘﺒــﺎر إﺧــﺮاج أي ﻣﺘــﺪرب ﻣــﻦ
اﻟﻘﺎﻋــﺔ وإﻧﻬــﺎء اﺧﺘﺒــﺎره ﺣــﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘــﻪ ﻟﺬﻟــﻚ ،وﺗﺤﺮﻳــﺮ ﻣﺤــﴬ ﺑﺬﻟــﻚ.
 .8ﻳﻠﺘــﺰم اﳌﺘــﺪرب ﺑﻌــﺪ أداء اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ اﳌــﴩف ﻋــﲆ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ورﻗــﺔ اﻷﺳــﺌﻠﺔ وﺟﻤﻴــﻊ اﻷوراق
اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ -إن وﺟــﺪت.-

املادة الحادية عرشة
االختبارات اإللكرتونية

يجــوز لــإدارة املختصــة أن تعقــد االختبــارات اإللكرتونيــة عــن بعــد ،وأن تحــدد الضوابــط والسياســات املتعلقــة بهــا ،كام
يجــب عــى املســجل يف هــذه االختبــارات ،االلتـزام مبــا يــي:
 .1تنفيذ التعليامت التي تضعها اإلدارة املختصة ألداء هذه االختبارات.
 .2تأديــة االختبــار بواســطة حاســب آيل ذو كفــاءة جيــدة يحتــوي عــى كامـرا والقــط صــويت ،وأن يشــغلهام طــوال فــرة
االختبــار مــع توجيــه الكامـرا عــى وجهــه.
 .3عدم الخروج أو محاولة الخروج من صفحة االختبار بأي حال من األحوال.
 .4تركيــز النظــر يف شاشــة االختبــار ،واالمتنــاع عــن زيــادة الحركــة ،أو التحــدث مــع الغــر ،أو تحــدث الغــر معــه ،أو
ق ـراءة أي ســؤال أو نــص بصــوت مســموع ،أو تشــغيل أي أجهــزة تصــدر أصوات ـاً ،أو اســتخدام أكــر مــن شاشــة ،أو
اســتخدام أي أدوات غــر مســموح بهــا ،أو تدويــن أي مالحظــة أثنــاء االختبــار ،أو وجــود أي مــواد علميــة أو كتــب أو
أوراق قريبــة منــه ،واالمتنــاع كذلــك عــن اســتخدام األجهــزة الذكيــة بــأي شــكل مــن األشــكال ،أو الســاعات الذكيــة ،أو
ســاعات األذن أو حجــب األذن بــأي وســيلة ،أو الق ـراءة مــن أجهــزة أخــرى ،أو التصويــر أو الــروع فيــه ،أو محاولــة
إيقــاف تصويــر الكامـرا أو تعليــق بثهــا أو حجبهــا أو توجيههــا لغــر وجهــه ولــو للحظــات بســيطة أو عــدم إظهــار كامــل
وجهــه أو االبتعــاد عــن الشاشــة ألي ســبب مــن األســباب ،أو اســتخدام اليديــن يف أي نــوع مــن أنــواع لغــة اإلشــارة ،ومــن
يخالــف ذلــك تطبــق بشــأنه العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذه القواعــد.
 .5أداء االختبار بنفسه وعدم إنابة غريه.
 .6أداء االختبار يف مكان هادئ دون وجود أي أشخاص يف نفس املكان.
 .7االلتزام مبواعيد ومدة االختبار.
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املادة الثانية عرشة
نتائج االختبارات

 1ﺗ ُﺮﺻﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ) (10ﻋﴩة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻢﻟ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﳌﺘﺪرب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم
ﻓﱰﺻﺪ اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻤﺑﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﴩة( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ أﻋﺎﻤﻟﻬﺎ .
ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ُ
 2ﺗﻘ ّﻮم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ اﺧﺘﺒﺎر وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ) (100ﻣﺎﺋﺔ درﺟﺔ ،وﺗﺤﺪد اﻹدارة
اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻰﻧ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﲆ أﻻ ﻳﻘﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  (%(60ﺳﺘﻮن ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ،وﺗﻀﺎف ﺷﻬﺎدات
اﻻﺟﺘﻴﺎز ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﺪرب ﰲ )ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ( .
 3ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﺪرب اﻻﻋﱰاض ﻟﺪى اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﲆ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ) (5ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺒﻠﱡﻐﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .

املادة الثالثة عرشة
إعادة االختبارات

يجــوز إعــادة أي اختبــار دون مقابــل -ملــرة واحــدة فقــط  -إذا مل يحصــل املتــدرب عــى نســبة النجــاح أو تغ ّيــب عــن
حضــوره ،أو ألغــى تســجيله يف دورة أو اختبــار ومل يســرد مــا دفعــه مــن مقابــل مــايل ،ويســتثنى مــن ذلــك االختبــارات
التــي ينــص قـرار اعتــاد مقابلهــا املــايل عــى وجــود أكــر مــن إعــادة لهــا ،أو وجــود مقابــل إلعادتهــا.

املادة الرابعة عرشة
تنفيذ االختبارات واإلرشاف عليها

تتوىل اإلدارة املختصة تنفيذ االختبارات والدورات واإلرشاف عليها ،ولها االستعانة يف ذلك مبن تراه.
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الفصل الثالت

المخالفات
والجزاءات المتعلقة
باختبارات شهادة الزمالة
والدورات التي تقيمها الهيئة

املادة الخامسة عرشة
املخالفات

يجــب عــى املتــدرب التقيــد بااللتزامــات واألحــكام الــواردة يف هــذه القواعــد ،وتعتــر مخالفــة األحــكام أو االلتزامــات
املشــار إليهــا مخالفــات تأديبيــة ،كــا تعتــر الحــاالت التاليــة عــى وجــه الخصــوص مخالفــات تعــرض مرتكبهــا لعقوبــات
تأديبية:
 .1تقديــم معلومــات مضللــة أو مخالفــة للحقيقــة ،أو إخفــاء معلومــات كان يتوجــب عــى املتــدرب اإلفصــاح عنهــا ،أو
اســتخدام أي وســيلة احتياليــة؛ بهــدف الحصــول عــى قبــول لدخــول اختبــارات شــهادة الزمالــة أو اجتيازهــا.
أي منهام.
 .2انتحال صفة شخص آخر ،أو االتفاق معه عىل أداء االختبار نيابة عن ٍّ
 .3ارتــكاب أي ســلوك مــن شــأنه التأثــر ســلباً عــى ســر االختبــار ســوا ًء كان الهــدف منــه الغــش يف االختبــار أو ألي
ســبب آخــر.
 .4نرش أو ترسيب أو الرشوع يف نرش أو ترسيب أسئلة االختبارات.
أي مــن موظفــي الهيئــة أو املد ّربــن أو زمــاءه أو املرشفــن عــى االختبــارات ،ســوا ًء كان
 .5إســاءة الســلوك تجــاه ٍّ
ذلــك عنــد التقــدم بطلــب القبــول للدخــول يف االختبــارات أو املناقشــات ،أو عنــد الحضــور للــدورات أو االختبــارات أو
املناقشــات أو أثنائهــا.
 .6كل قــول أو فعــل ميــس الــرف والكرامــة ،أو يخــل بحســن الســرة والســلوك أو الــذوق العــام ،داخــل مقــرات
التدريــب أو يف محيطهــا.
 .7التزوير والغش بكل أشكاله وصوره املختلفة.
 .8كل إخالل بنظام التدريب ،أو االختبارات ،أو بالهدوء الواجب لها ،بإحداث ضجيج ونحوه.
 .9الحصول أو محاولة الحصول عىل أسئلة االختبار قبل بدأه بأي طريقة كانت.
 .10االطــاع أو محاولــة االطــاع عــى أســئلة االختبــار واإلجابــة عليهــا قبــل الترصيــح مــن املــرف عــى االختبــار ببــدء
االختبــار ،أو اإلجابــة أو محاولــة اإلجابــة عــى األســئلة بعــد انتهــاء الوقــت املحــدد لالختبــار.
 .11عــدم التقيــد بتعليــات اإلدارة املختصــة ،أو املــرف عــى االختبــار املتعلقــة بتنظيــم إجـراء االختبــار ،مثــل تحديــد
أماكــن الجلــوس ،واســتيفاء البيانــات الشــخصية للمتــدرب ،وعــدم التوقــف عــن الكتابــة وتســليم األوراق للمــرف عنــد
نهايــة الوقــت.
 .12عدم البقاء يف املكان املحدد لالختبار للحد األدىن من الوقت الذي يتعني عليه البقاء فيه يف قاعة االختبار.
 .13حيازة أي مادة أو أداة مخالفة لألنظمة أو التعليامت أو خطرة داخل مقر التدريب أو االختبار أو محيطهام.
 .14التدخني بكل أنواعه أو عدم املحافظة عىل النظافة داخل مقرات التدريب ،أو محيطهام.
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 .15تداول أو نرش ملخصات للمحتويات التدريبية الخاصة بالهيئة دون أخذ موافقة الهيئة عليها مسبقاً.
 .16كل إتــاف ،أو محاولــة إتــاف ،أو إســاءة اســتعامل ملرافــق مقـرات التدريــب واالختبــارات ،وملحقاتهــا ،ومحتوياتهــا
مــن األجهــزة أو املــواد أو الكتــب.
 .17ارتكاب أي حالة من حاالت الغش يف االختبار ،ومنها عىل سبيل املثال:
أ -االتصال غري املرصح به مع آخرين سوا ًء داخل مكان االختبار أو خارجه أثناء انعقاد االختبار.
ب -االطــاع أو الــروع يف االطــاع عــى أي مصــادر معلومــات ســوا ًء كانــت ورقيــة أو إلكرتونيــة أثنــاء انعقــاد
االختبــار.
ج -تصوير أو نسخ أو الرشوع يف تصوير أو نسخ أوراق االختبار.
د -الحصــول أو محاولــة الحصــول عــى إجابــات االختبــار بطريقــة غــر نظاميــة ســوا ًء مــن خــال االطــاع عــى
إجابــات متــدرب آخــر أو أي طريقــة أخــرى.
ه -اإلفصاح أو محاولة اإلفصاح عن أسئلة أو إجابات االختبار ملتدرب آخر.
و -مساعدة أو محاولة مساعدة متدرب آخر عىل ارتكاب أي حالة من حاالت الغش يف االختبار.
ز -محاولــة إدخــال أي مــواد أو وســائل أو أجهــزة غــر مــرح بهــا إىل مــكان االختبــار أو حيازتهــا أثنــاء االختبــار
مثــل أجهــزة الجــوال أو التســجيل ،أو أيــة أوراق قــد تفيــد يف الغــش منهــا أو نســخ األســئلة.
ح -إخراج أو الرشوع يف إخراج أسئلة االختبار خارج مكان االختبار بأي وسيلة كانت.
ط -التكلم بصوت عال أثناء أو بعد الخروج من االختبار وقبل انتهاء الوقت املخصص لالختبار.

املادة السادسة عرشة
العقوبات

مــع عــدم اإلخــال باألحــكام املنصــوص عليهــا يف نظــام املقيمــن املعتمديــن ،إذا ارتكبــت مخالفــة لألحــكام الــواردة يف
هــذه القواعــد ،فإنــه توقــع عــى املخالــف عقوبــة أو أكــر -بحســب األحــوال -مــن العقوبــات التاليــة:
 .1اإلنذار.
 .2اعتبار املتدرب راسباً يف االختبار.
 .3إلغاء نتائج املتدرب يف االختبارات السابقة.
 .4الحرمــان مــن دخــول اختبــارات شــهادة زمالــة الهيئــة ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر ،وال تزيــد عــن ســنتني ،وتضاعــف
عقوبــة الحرمــان حــال العــود الرتــكاب املخالفة.

املادة السابعة عرشة
إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة

ﻳﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﳌﺨﺎﻟﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
.1ﺗﺸﻜّﻞ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء؛ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻦﻴ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ .
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 .2إذا وجــدت مخالفــة ألحــكام هــذه القواعــد فعــى املــرف عــى االختبــار أو املوظــف املعنــي -بحســب األحــوال -أن
يحــرر محـرا ً ،يبـ ّـن فيــه تفاصيــل املخالفــة وتاريــخ ووقــت وقوعهــا ،ويطلــب مــن املخالــف  /أو املخالفــن ومــن شــهد
أي منهــم عــن كتابــة إفادتهــم أو التوقيــع عليهــا
الواقعــة ،كتابــة إفاداتهــم بشــأنها وتوقيعهــم عليهــا .ويف حالــة امتنــاع ٍّ
فيثبــت ذلــك يف املحــر ،وتتــوىل اإلدارة املختصــة رفــع املحــر مــع إفــادات األطـراف ذات العالقــة لرئيــس اللجنــة يف
مــدة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ وقــوع املخالفــة.
 .3تعد لجنة التحقيق محرضا ً يتضمن ما اتخذته من إجراءات حيال املخالفة املنسوبة للمتدرب.
 .4تصــدر لجنــة التحقيــق قراراتهــا باألغلبيــة ،ويكــون ملــن صــدر بحقــه عقوبــة تأديبيــة أن يتظلــم مــن الق ـرار أمــام
أمــن عــام الهيئــة خــال ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ تبلغــه بالقـرار ،ويكــون قـرار األمــن العــام بالبــت يف التظلــم نهائيـاً.
 .5تبلــغ الجهــة التــي يعمــل أو ينتســب لهــا مــن صــدر بحقــه قـرار نهــايئ بإيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذه
القواعــد ،باملخالفــة املرتكبــة والعقوبــة الصــادرة بحقــه ،إال يف الحــاالت التــي تقــدر اللجنــة رضورة إبــاغ الجهــة التــي
يعمــل أو ينتســب لهــا مرتكــب املخالفــة قبــل اســتكامل إجـراءات التحقيــق يف املخالفــة فيتــم إبــاغ الجهــة التــي يعمــل
أو ينتســب إليهــا باملخالفــة املنســوبة إليــه مــع بيــان أنهــا ال زالــت يف مراحــل التحقيــق.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

املادة الثامنة عرشة
النرش والنفاذ

ت ُنرش هذه القواعد يف الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ نرشها.
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