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املادة األوىل

املادة الثانية

1. يكــون لأللفــاظ واملصطلحــات الــواردة يف هــذه الالئحــة املعــاين املبينــة أمــام كل منهــا يف املــادة )األوىل( مــن نظــام 

ــن  ــادة )األوىل( م ــه، وامل ــخ 1433/7/9ه، وتعديالت ــم )م/43( وتاري ــي رق ــوم املل ــادر باملرس ــن، الص ــن املعتمدي املقيم

ــة للنظــام. الالئحــة التنفيذي

حــة أمــام كّل منهــا؛ مــا مل يقتــض  2. يقصــد باأللفــاظ واملصطلحــات اآلتية-أينــا وردت يف هــذه الالئحــة- املعــاين املُوضَّ

الســياق خــالف ذلــك:

ــع  ــر جمي ــررة، وتقدي ــة املت ــالح املركب ــة إص ــر قيم ــى بتقدي ــذي يُعن ــرع ال ــات: الف ــم أرضار املركب ــرع تقيي أ - ف

ــا. ــة به ــف أو األرضار املرتبط التكالي

1. يكون أعضاء الهيئة يف كل فرع من فروع التقييم عىل النحو اآليت:

أوالً: أعضاء أساسيون، وهم:
 أ- املستثنون مبوجب املادة )األربعون( من النظام، وتكون فئات عضويتهم ما ييل:

- عضو أسايس مؤقت. 

- عضو أسايس.

 ب- الحاصلــون عــىل درجــة جامعيــة يف أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا الهيئــة، بــرط الحصــول عــىل شــهادة 

الزمالــة، وتكــون فئــة عضويتهــم »عضــو أســايس زميــل«. 

ــة دون  ــا الهيئ ــي تعتمده ــات الت ــد التخصص ــة يف أح ــة جامعي ــىل درج ــون ع ــم الحاصل ــبون: وه ــاء منتس ــاً: أعض ثاني

ــة. ــهادة الزمال ــىل ش ــول ع الحص

الفصل األول

أحكام عامة

التعريفات

أعضاء الهيئة
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املادة الثالثة

تكون مدة العضوية يف الهيئة عىل النحو اآليت:

1. عضوية دامئة: وهي العضوية الرفية.

ــة  ــية وعضوي ــة األساس ــا العضوي ــل فيه ــنوياً، ويدخ ــا س ــب تجديده ــي يتطل ــة الت ــي العضوي ــنوية: ه ــة س 2. عضوي

ــب. ــة الطال ــاب وعضوي االنتس

3. عضوية منتهية: وتكون يف الحاالت اآلتية:

 أ- إذا انتهت مدة العضوية السنوية دون تجديدها.

 ب- يف حال وفاة العضو أو فقدانه األهلية.

 ج- إذا فقد صاحب العضوية أياً من رشوط العضوية املُبيَّنة يف هذه الالئحة.

 د- إذا طلب العضو إنهاء العضوية. 

4. عضويــة مشــطوبة: وهــي العضويــة التــي تشــطب بقــرار مــن املجلــس -أو مــن يفوضــه- يف حالــة صــدور قــرار يقــي 

بشــطب العضــو األســايس مــن ســجل املقيّمــن املعتمديــن، أو إذا أخــّل العضــو غــر املرخــص مبعايــر التقييــم أو ســلوك 

ــة، ويجــوز ملــن شــطبت  ــي تحكــم عمــل الهيئ ــح الت ــات املحــددة مبوجــب األنظمــة واللوائ ــا أو بالواجب ــة وآدابه املهن

عضويتــه أن يطلــب الحصــول عــىل عضويــة الهيئــة بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار الشــطب، وتتبــع 

يف ذلــك الــروط واإلجــراءات نفســها املقــررة ملنــح العضويــة.

مدة العضوية

ثالثــاً: أعضــاء رشف: وهــم الذيــن مينحــون العضويــة مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة تقديــراً إلنجازاتهــم أو خدماتهــم 
ملهنــة التقييــم، ســواء أكانــوا ذوي صفــة طبيعيــة أم اعتباريــة.

رابعــاً: أعضــاء طــاب: وهــم الذيــن يتقدمــون بطلــب االنتســاب مــن داريس التخصصــات الجامعيــة ذات العالقــة بــأي 
فــرع مــن فــروع التقييــم.

ــق  ــم، بتحقي ــروع التقيي ــن ف ــرع م ــت« يف كل ف ــايس مؤق ــو أس ــة »عض ــىل فئ ــن ع ــاء الحاصل ــع األعض ــزم جمي 2. يلت

ــادة  ــررة يف امل ــددة- املق ــة أو املم ــدة -األصلي ــة امل ــل نهاي ــل« قب ــايس زمي ــو أس ــة »عض ــىل فئ ــول ع ــات الحص متطلب

ــام. ــن النظ ــون( م )األربع

3. يتــاح لــكل مــن العضــو املنتســب والطالــب اكتســاب ســاعات الخــرة والعمــل يف منشــأة تقييــم مرخصــة، عــىل أن 

يلتــزم العضــو الطالــب قبــل العمــل يف أي منشــأة باجتيــاز املســتوى )األول( مــن اختبــارات شــهادة الزمالــة يف الفــرع 

الحاصــل عــىل عضويــة فيــه.

ــم،  ــا يف هــذه املــادة يف كل فــرع مــن فــروع التقيي ــة املشــار إليه ــواع العضوي ــح أن 4. تحــدد هــذه الالئحــة رشوط من

ــة. ــة الرفي ــك العضوي ويســتثنى مــن ذل
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املادة الرابعة

املادة الخامسة

مــع عــدم اإلخــالل بالــروط الخاصــة بــكل فئــة مــن فئــات العضويــة يف كل فــرع مــن فــروع التقييــم، يشــرط فيمــن 

يتــم منحــه عضويــة الهيئــة الــروط التاليــة:

1. أن يكون كامل األهلية.

2. أن يكون َحَسن السرة والسلوك.

3. أن يرفق بطلب التقدم عىل عضوية الهيئة ما تطلبه األمانة العامة للهيئة من وثائق ومستندات ومناذج.

4. اجتياز املقابالت التي تحددها األمانة العامة؛ للتحقق من توفر رشوط العضوية املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

5. دفع املقابل املايل الشراكات العضوية السنوية.

تكون رشوط الحصول عىل عضوية الهيئة يف فرع تقييم العقارات، وفقاً ملا ييل:

أوالً: العضو األسايس:
1. عضــو أســايس مؤقــت: وهــي العضويــة التــي ســبق منحهــا ملــن تقــدم لهــا ممــن كان مارســاً ألعــال تقييــم العقــارات 

عنــد نفــاذ النظام. 

2. عضــو أســايس: وهــي العضويــة التــي ســبق منحهــا ملــن تقــدم لهــا ممــن كان مارســاً ألعــال تقييــم العقــارات ملــدة 

ال تقــل عــن )25( خمســة وعريــن عامــاً عنــد نفــاذ النظــام، واجتــاز االختبــار الــذي عقدتــه الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه. 

3. عضو أسايس زميل: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل: 

 أ- الحصول عىل شهادة الزمالة يف فرع تقييم العقارات.

 ب- أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص مــن إحــدى الجامعــات املعــرف بهــا، مــا مل يكــن 

مــن األعضــاء األساســن املســتثنن مبوجــب املــادة )األربعــون( مــن النظــام.

الفصل الثاني

شروط 
الحصول على 

عضوية الهيئة

الرشوط العامة للحصول عىل عضوية الهيئة

رشوط الحصول عىل عضوية الهيئة يف فرع تقييم العقارات
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ــاً: العضــو املنتســب: ويشــرط يف املتقــدم لهــا أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص مــن  ثاني
ــم  ــرع تقيي ــة يف ف ــهادة الزمال ــارات ش ــن اختب ــتوى )األول( م ــاز املس ــىل أن يجت ــا، ع ــرف به ــات املع ــدى الجامع إح

ــارات. العق

ثالثاً: العضو الطالب: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:
1. أن يكون منتظاً يف دراسة أي تخصص يخوله الحصول عىل درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات املعرف بها. 

2. أن يكون سعودي الجنسية. 

املادة السادسة

تكون رشوط الحصول عىل عضوية الهيئة يف فرع تقييم املنشآت االقتصادية، وفقاً ملا ييل:

أوالً: العضو األسايس:
1. عضو أسايس مؤقت: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ- أن يقدم ما يثبت كونه قامئاً بأعال تقييم املنشآت االقتصادية عند نفاذ النظام.

 ب- أن يجتاز املستوى )الثاين( من اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم املنشآت االقتصادية.

2. عضو أسايس: وهي العضوية التي سبق منحها ملن تقدم لها ممن كان مارساً ألعال تقييم املنشآت االقتصادية ملدة 

ال تقل عن )20( عرين عاماً عند نفاذ النظام، واجتاز االختبار الذي عقدته الهيئة من أجل تأهيله.  

3. عضو أسايس زميل: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ- الحصول عىل شهادة الزمالة يف فرع تقييم املنشآت االقتصادية.

 ب- أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص مــن إحــدى الجامعــات املعــرف بهــا، مــا مل يكــن 

مــن األعضــاء األساســين املســتثنن مبوجــب املــادة )األربعــون( مــن النظــام.

ــاً: العضــو املنتســب: ويشــرط يف املتقــدم لهــا أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص مــن  ثاني
ــم  ــرع تقيي ــة يف ف ــهادة الزمال ــارات ش ــن اختب ــتوى )األول( م ــاز املس ــىل أن يجت ــا، ع ــرف به ــات املع ــدى الجامع إح

ــة.  ــآت االقتصادي املنش

ثالثاً: العضو الطالب: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:
1. أن يكون منتظاً يف دراسة أي تخصص يخوله الحصول عىل درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات املعرف بها. 

2. أن يكون سعودي الجنسية. 

رشوط الحصول عىل العضوية يف فرع تقييم املنشآت االقتصادية



8

املادة الثامنة

تكون رشوط الحصول عىل عضوية الهيئة يف فرع تقييم أرضار املركبات، وفقاً ملا ييل:

أوالً: العضو األسايس: 
1. عضو أسايس مؤقت: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ- أن يقدم ما يثبت كونه قامئاً بأعال تقييم أرضار املركبات عند نفاذ النظام.

 ب- أن يجتاز املستوى )األول( من اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم أرضار املركبات.

2. عضــو أســايس: وهــي العضويــة التــي ســبق منحهــا ملــن تقــدم لهــا ممــن كان مارســاً ألعــال تقييــم أرضار املركبــات 

ملــدة ال تقــل عــن )15( خمســة عــر عامــاً عنــد نفــاذ النظــام، واجتــاز االختبــار الــذي عقدتــه الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه. 

3. عضو أسايس زميل: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ- الحصول عىل شهادة الزمالة يف فرع تقييم أرضار املركبات.

 ب- أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة جامعيــة يف أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا األمانــة العامــة، مــا مل يكــن مــن 

األعضــاء األساســن املســتثنن مبوجــب املــادة )األربعــون( مــن النظــام.

رشوط الحصول عىل عضوية الهيئة يف فرع تقييم أرضار املركبات

املادة السابعة

أوالً: العضو األسايس: 
1. عضو أسايس مؤقت: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ- أن يقدم ما يثبت كونه قامئاً بأعال تقييم اآلالت واملعدات عند نفاذ النظام.

 ب- أن يجتاز املستوى )الثاين( من اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم اآلالت واملعدات.

2. عضــو أســايس: وهــي العضويــة التــي ســبق منحهــا ملــن تقــدم لهــا ممــن كان مارســاً ألعــال تقييــم اآلالت واملعــدات 

ملــدة ال تقــل عــن )20( عريــن عامــاً عنــد نفــاذ النظــام، واجتــاز االختبــار الــذي عقدتــه الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه.

3. عضو أسايس زميل: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ- الحصول عىل شهادة الزمالة يف فرع تقييم اآلالت واملعدات.

 ب- أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص مــن إحــدى الجامعــات املعــرف بهــا، مــا مل يكــن 

مــن األعضــاء األساســن املســتثنن مبوجــب املــادة )األربعــون( مــن النظــام.

ــاً: العضــو املنتســب: ويشــرط يف املتقــدم لهــا أن يكــون حاصــالً عــىل درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص مــن  ثاني
إحــدى الجامعــات املعــرف بهــا، عــىل أن يجتــاز املســتوى )األول( مــن اختبــارات شــهادة الزمالــة يف فــرع تقييــم اآلالت 

واملعــدات.

ثالثاً: العضو الطالب: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:
1. أن يكون منتظاً يف دراسة أي تخصص يخوله الحصول عىل درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات املعرف بها. 

2. أن يكون سعودي الجنسية.

رشوط الحصول عىل العضوية يف فرع اآلالت واملعدات
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شروط 
الحصول على 

عضوية الهيئة

املادة التاسعة

تتــوىل األمانــة العامــة وضــع الضوابــط الالزمــة لالعتــاد املهنــي املتبــادل، والضوابــط الالزمــة ملعادلــة الخــربات والربامــج 

التأهيليــة املتخصصــة يف فــروع التقييــم، التــي يحصــل عليهــا األشــخاص مــن املنظــات أو الجهــات املحليــة أو الدوليــة 

ملنــح أي فئــة مــن فئــات العضويــة الــواردة يف هــذه الالئحــة.

الفصل الثالث

أحكام
ختامية

معادلة الخربات والربامج املقدمة من الجهات األخرى

ــات  ــد التخصص ــة يف أح ــة جامعي ــى درج ــالً ع ــون حاص ــا أن يك ــدم له ــرط يف املتق ــب: ويش ــو املنتس ــاً: العض ثاني
التــي تعتمدهــا األمانــة العامــة، عــى أن يجتــاز املســتوى )األول( مــن اختبــارات شــهادة الزمالــة يف فــرع تقييــم أرضار 

ــات. املركب

ثالثاً: العضو الطالب: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:
1. أن يكــون منتظــاً يف دراســة أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا األمانــة العامــة، والتــي تخولــه الحصــول عــى درجــة 

جامعيــة فيهــا.

2. أن يكون سعودي الجنسية.
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املادة العارشة

املادة الحادية عرشة

املادة الثانية عرشة

املادة الثالثة عرشة

املادة الرابعة عرشة

يلتــزم عضــو الهيئــة بالحــد األعــىل الســنوي مــن ســاعات الخــرة الــذي يحــدده املجلــس -أو مــن يفوضــه- وذلــك يف كل 

فئــة مــن فئــات العضويــة وكل فــرع مــن فــروع التقييــم.

يحــدد املقابــل املــايل الشــراكات العضويــة الســنوية والخدمــات املتعلقــة بهــا بقــرار مــن املجلــس -أو مــن يفوضــه-، 

ويبــن )نظــام قيمــة اإللكــروين( هــذه االشــراكات قبــل التقــدم بطلــب العضويــة بحســب كل فئــة مــن فئــات العضويــة، 

وال يعــاد املقابــل املــايل املدفــوع ألي فئــة مــن فئــات العضويــة بــأي حــال مــن األحــوال.

تصدر األمانة العامة القرارات الالزمة لتنظيم رشوط تجديد العضوية، ومعالجة التأخر يف تجديدها.

ــة  ــة العضوية-بطاق ــة للحصــول عــىل فئ ــات الالزم ــق املتطلب ــة– حق ــة كل عضــو ينتســب للهيئ ــة العام ــح األمان 1. متن

ــا. ــخ انتهائه ــه، وتاري ــة عضويت ــه، وفئ ــن معلومات ــة تب عضوي

2. يلتزم عضو الهيئة بإعادة بطاقة العضوية إليها فور صدور قرار بشطب عضويته فيها.

تنر هذه الالئحة يف الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نرها.

الحد األقىص لساعات الخربة

املقابل املايل

تجديد العضوية

بطاقة العضوية

النرش والنفاذ
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