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املادة األوىل

ــا يف املــادة األوىل مــن نظــام  ــة أمــام كل منه ــواردة يف هــذه الالئحــة املعــاين املبين 1. يكــون لأللفــاظ واملصطلحــات ال

املقيمــن املعتمديــن، الصــادر باملرســوم امللــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1433/7/9هـــ، وتعديالتــه الصــادرة باملرســوم امللــي 

ــخ 1441/8/22ه. ــم )م/109( وتاري رق

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

الســياق خــالف ذلــك:

الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام املقيمن املعتمدين.

املجلس: مجلس إدارة الهيئة.

األمانة العامة: األمانة العامة للهيئة.

الدليــل: دليــل مزاولــة املهنــة الــذي تصــدره الهيئــة لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم؛ ألغــراض تعزيــز جــودة التقييــم ورفــع 

الكفــاءة املهنيــة للقامئــن بأعــال التقييــم، واعتــاد املعايــر املهنيــة املتخصصــة لــكل فرع. 

قواعد السلوك: القواعد املنظمة آلداب وسلوك مهنة التقييم، التي يعتمدها املجلس.

ــة تتكــون مــن جميــع األعضــاء األساســين واملنتســبن الذيــن ســددوا اشــراكات  ــة عمومي ــة: جمعي ــة العمومي الجمعي

ــة الســنوية. العضوي

لجنة اإلرشاف: اللجنة التي ترشف عىل انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

ــت  ــة الســنوية وكان ــن ســددوا اشــراكات العضوي ــة، الذي ــع األعضــاء األساســيون واملنتســبون يف الهيئ ــون: جمي الناخب

ــس اإلدارة. ــة مجل ــح لشــغل عضوي ــاب الرشُّ ــح ب ــم ســارية املفعــول وقــت فت عضويته

الفصل األول

التعريفات



7

لجنة النظر: اللجنة التي تنظر يف مخالفات أحكام النظام والئحته التنفيذية واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.

االشرتاكات: املقابل املايل املُقرَّر لفئات العضوية وحساب املنشأة، والخدمات التي تقدمها الهيئة.

منشأة التقييم: املنشأة الفردية أو الرشكة املهنية املستوفية لالشراطات النظامية املتعلقة مبارسة مهنة التقييم.  

ســاعات الخــرة: ســاعات املارســة املهنيــة املكتســبة مــن خــالل القيــام بأعــال التقييــم، والتــي تُحــّدد األمانــة العامــة 

صــة لألعــال غــر املبــارشة ونحوهــا مــا لــه صلــة بأعــال  آليــة احتســابها، واحتســاب مــا يعادلهــا مــن الســاعات املُخصَّ

التقييــم.

ــات  ــم، ومســتوفيًة اللتزام ــًة نتيجــة التقيي ــه، ُمتضّمن ــد لعمالئ ــم املعتم ــا املقي ــي يصدره ــة الت ــم: الوثيق ــر التقيي تقري

ــدة. ــم املعتم ــر التقيي ــع معاي ــًة م ــل، ومتوافق ــة يف النظــام والالئحــة والدلي ــد املبيَّن ــم املعتم املقي

العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يُكلّف املقيم بأداء مهمة التقييم.

الدرجة الرابعة: األعام والعات، وأوالدهم، واألخوال والخاالت، وأوالدهم.

األنظمة اإللكرتونية: األنظمة أو الوسائل اإللكرونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة، وتشمل ما ييل:

 أ-نظــام قيمــة اإللكــروين: نظــام يشــمل جميــع الخدمــات اإللكرونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة ألعضائهــا، ويوثقــون 

مــن خاللــه أعالهــم ويســجلون فيــه خرباتهــم. 

ــز  ــر األرضار يف املراك ــم وتقدي ــات تقيي ــم عملي ــة إلدارة وتنظي ــئه الهيئ ــروين تنش ــام إلك ــر: نظ ــام تقدي  ب- نظ

ــم  ــة تقيي ــة عــىل مهن ــم وبســط الرقاب ــر والتنظي ــة مــن اإلرشاف والتطوي ــا، ويهــدف لتمكــن الهيئ املعتمــدة منه

ــم. ــروع التقيي ــن ف ــس ضم ــا املجل ــد يضيفه ــي ق ــرى الت ــم األخ ــروع التقيي ــض ف ــر األرضار يف بع وتقدي

 ج- أي نظام أو وسيلة إلكرونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة.

 

حســاب املنشــأة: حســاب إلكــروين يُنشــئه املقيّــم املعتمــد يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق 

ــد  ــم املعتم ــزّود املقي ــم، وي ــن منشــآت التقيي ــال الصــادرة ع ــع األع ــم جمي ــدف لتنظي ــه؛ ويه ــة في ــات املطلوب البيان

ــه. ــر التقييــم الصــادرة عن ــه تقاري ــه وكافــة املعلومــات التــي تطلبهــا، كــا يــودع في ــة ببياناتــه وعنوان بواســطته الهيئ

ــات  ــق البيان ــة ووف ــة العام ــدده األمان ــذي تح ــروين ال ــام اإللك ــة يف النظ ــاذج إلكروني ــم: من ــر التقيي ــات تقاري ملخص

ــه.  ــم الصــادرة عن ــر التقيي ــد تقاري ــم املعتم ــا املقي ــن خالله ــا، يلخــص م ــة فيه املطلوب
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املادة الثانية

يعتمد املجلس الئحة لعضوية الهيئة، تتضمن األحكام اآلتية:

ــة ورشوط اكتســابها،  ــح آلي ــا، وتوضي ــط الخاصــة به ــرار الضواب ــة، وإق ــة الهيئ ــد األحــكام العامــة لعضوي 1.  تحدي

وانتهائهــا، وشــطبها، ومــا يتعلــق بذلــك مــن أحــكام.

2. فئات عضوية الهيئة يف كل فرع من فروع التقييم.

3. الــرشوط واملتطلبــات املتعلقــة باملؤهــالت العلميــة واالختبــارات التــي تتطلبهــا كل فئــة مــن فئــات العضويــة 

بحســب كل فــرع مــن فــروع التقييــم.

الفصل الثاني

العضوية
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املادة الثالثة

املادة الرابعة

املادة الخامسة

ــم؛ ســاعات الخــربة  ــة يف التقيي ــن النظــام، يقصــد بالخــربة العملي ــادة )الخامســة( م ــن امل ــرة )4( م ــم الفق ــاً لحك وفق

ــة.  ــة للحصــول عــىل شــهادة الزمال ــة املطلوب العملي

مــع عــدم اإلخــالل مبــا تقــي بــه أنظمــة الهيئــات املهنيــة األخــرى، يجــوز للمهنيــن اآلخريــن )أعضــاء يف هيئــات أو 

منظــات مهنيــة أخــرى( الحصــول عــىل ترخيــص مبزاولــة مهنــة التقييــم يف أي فــرع مــن فــروع التقييــم؛ عــىل أن يتوافــر 

يف املتقــدم الــرشوط الالزمــة ملنــح الرخيــص.

يدعــو رئيــس لجنــة قيــد املقيمــن أعضاءهــا لالجتــاع كلــا دعــت الحاجــة، ويجــوز توجيــه الدعــوة بالربيــد اإللكــروين 

أو الهاتــف، أو األنظمــة اإللكرونيــة.

الفصل الثالث

القيد في
سجل

المقيمين 
المعتمدين
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املادة السادسة

املادة السابعة

املادة الثامنة

املادة التاسعة

ال يكــون اجتــاع لجنــة قيــد املقيمــن صحيحــاً إال بحضــور جميــع أعضائهــا وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة وفقــاً للنظــام، 

وال يجــوز ألي عضــو يف اللجنــة أن ميتنــع عــن التصويــت أو أن ينيــب غــره فيــه، ويجــوز للجنــة عقــد اجتاعاتهــا عــن 

طريــق الوســائل اإللكرونيــة.

يحــرر بانعقــاد اجتــاع لجنــة قيــد املقيمــن محــر يشــتمل عــىل قراراتهــا، ويوقــع املحــر جميــع األعضــاء، ويجــوز 

للجنــة توقيــع محارضهــا وقراراتهــا واعتادهــا إلكرونيــاً، ولهــا اتخــاذ قراراتهــا بالتمريــر.

ــه قــرار مــن أمــن عــام  يكــون للجنــة قيــد املقيمــن أمــن رس مــن موظفــي الهيئــة يصــدر بتســميته وتحديــد مكافأت

ــة ويقــوم بصفــة  ــوىل أعــال ســكرتارية اللجن ــت، ويت ــه حــق يف التصوي ــا دون أن يكــون ل ــة، ويحــر اجتاعاته الهيئ

خاصــة مبــا يــيل:

1. تقديم الدعم اإلداري والفني الالزم.

2. إجراء البحوث والدراسات واالستشارات املساندة.

3. إعداد مرشوعات محارض اجتاعات اللجنة ومرشوعات قراراتها وفق الناذج التي تعتمدها.

4. إبالغ األعضاء مبواعيد الجلسات وجدول األعال.

تتــوىل لجنــة قيــد املقيمــن البــت يف طلبــات القيــد يف مــدة أقصاهــا عــرشة أيــام عمــل مــن تاريــخ اكتــال بيانــات طلــب 

القيــد، وللجنــة اتخــاذ اآليت:

1. قبــول الطلــب يف حــال اســتيفائه الــرشوط الــواردة يف النظــام وهــذه الالئحــة، ومــن ثــم إحالتــه لــإدارة املختصــة 

بالــوزارة لقيده يف الســجل.

2. رفض الطلب عىل أن يكون القرار مسبباً.
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املادة العارشة

املادة الحادية عرشة

املادة الثانية عرشة

تُنّفذ إجراءات القيد عرب األنظمة اإللكرونية، وذلك حسب الخطوات اآلتية:

ــة  ــن رس اللجن ــوىل أم ــن، ويت ــد املقيم ــة قي ــده لجن ــذي تعتم ــروين ال ــام اإللك ــرب النظ ــد ع ــب القي ــّدم طل 1. يَُق

ــه. ــة بيانات ــال وصح ــن اكت ــد م ــب والتأك ــة الطل مراجع

2. يتوىل أمن رس اللجنة استقبال طلبات القيد وعرضها عىل رئيس اللجنة وأعضائها للبّت فيها.

ــغ أمــن رس اللجنــة عــن طريــق األنظمــة اإللكرونيــة، طالــب القيــد بقــرار اللجنــة الصــادر بشــأن طلبــه،  3. يبلّ

ــة.  ــرار صــادراً باملوافق ــوزارة إذا كان هــذا الق ــص لحســاب ال ــع رســم الرخي ــه دف ــب من ويطل

ــب  ــىل الطل ــد ع ــة القي ــة لجن ــرار موافق ــص- ق ــع رســم الرخي ــن دف ــد م ــد التأك ــة -بع ــن رس اللجن 4. يُرســل أم

مشــفوعاً بالرخيــص إىل اإلدارة املختصــة بالــوزارة؛ لقيــده يف الســجل، ووضــع رقــم إصــدار الرخيــص، واعتــاده، 

ــد. ــب القي ــاً إىل طال ــة إلرســاله إلكروني ــه إىل أمــن رس اللجن ــم إعادت ومــن ث

يتــم إبــالغ الــوزارة عــن توقــف املقيــم املعتمــد عــن مزاولــة املهنــة املشــار إليــه يف املــادة )الحاديــة والعــرشون( مــن 

النظــام عــن طريــق إبــالغ لجنــة قيــد املقيمــن، وتحيــل اللجنــة الطلــب إىل اإلدارة املختصــة بالــوزارة؛ للتأشــر يف الســجل 

إذا كان التوقــف مؤقتًــا، أو شــطب القيــد إذا كان التوقــف نهائيّــاً.

تبلِّــغ لجنــة النظــر لجنــة قيــد املقيمــن بقــرارات اإليقــاف أو إلغــاء الرخيــص أو الشــطب؛ لتتــوىل لجنــة قيــد املقيّمــن 

إحالتهــا إىل اإلدارة املختصــة يف الــوزارة؛ للتأشــر يف الســجل بذلــك أو شــطب القيــد بحســب األحــوال.
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املادة الثالثة عرشة

املادة الرابعة عرشة

ــم  ــزاول أعــال التقيي ــد أن ي ــم املعتم ــه ال يجــوز للمقي ــن النظــام، فإن ــادة )السادســة( م ــه امل ــا نصــت علي ــذاً مل تنفي

املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة، إال إذا مــارس املهنــة مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات بعــد حصولــه عــىل الرخيــص، 

ــك يف  ــة، وذل ــارات إضافي ــس -أو مــن يفوضــه- مــن اشــراطات أو مؤهــالت أو اختب ــا يضعــه املجل عــىل أن يســتويف م

ــة: األعــال اآلتي

 أ. تقييم األصول الحكومية لكافة أغراض التقييم مبا يف ذلك التحول من األساس النقدي ألساس االستحقاق.

 ب. تقييم عقارات صناديق االستثار العقاري.

ــة للــرشكات املدرجــة يف  ــر املالي ــم العقــارات والعقــارات االســتثارية واآلالت واملعــدات ألغــراض التقاري  ج. تقيي

الســوق املاليــة.

 د. التقييم ألغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد املؤقت عىل العقار.

يجــب عــىل املقيــم املعتمــد أن يــزود الهيئــة بالبيانــات الالزمــة عــن نشــاطه، تنفيــذاً ملــا نصــت عليــه املــادة )الثانيــة 

عــرشة( مــن النظــام، وذلــك عــن طريــق مــا يــيل:

ــع  ــح )حســاب منشــأة( ملنشــأته، ودف ــة، وفت ــة املهن ــم مزاول ــدة لتنظي ــة املعتم ــة اإللكروني 1.    اســتخدام األنظم

االشــراك املقــرَّر لهــذه الخدمــة، وتحديــث معلوماتــه وبياناتــه يف حســاب املنشــأة بشــكل مســتمر، ويجــب عليــه 

إخطــار الهيئــة عــن أي تغــّر يحــدث عــىل تلــك املعلومــات والبيانــات، وذلــك يف مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــاً مــن 

تاريــخ التغــّر.

2. إبــالغ الهيئــة بعنــوان منشــأته وبــكل تغــّر يطــرأ عــىل هــذا العنــوان وعنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه يف مــدة 

أقصاهــا ثالثــون يومــاً مــن تاريــخ حصولــه عــىل ترخيــص مزاولــة املهنــة أو مــن تاريــخ التغــّر أو مــن تاريــخ فتــح 

ر ذلــك.  الفــرع، ويكــون اإلبــالغ عــن طريــق األنظمــة اإللكرونيــة أو كتابــًة عنــد تعــذُّ

د

الفصل الرابع

ضوابط
مزاولة

مهنة التقييم
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3. إفادة الهيئة خالل املدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعاله.

ــر تقييــم يصــدر عنــه يف حســاب املنشــأة، ووضــع رمــز اإليــداع لــدى  4.  إيــداع نســخة نهائيــة مــن كل تقري

الهيئــة يف تقريــره قبــل تســليم التقريــر للعميــل، مــع تســجيل ملخــص للتقريــر يف حســاب املنشــأة، وفــق البيانــات 

التــي تحددهــا األمانــة العامــة.

املادة الخامسة عرشة

تنفيــذاً ملــا نصــت عليــه املــادة )الخامســة عــرشة( مــن النظــام مــن وجــوب تقيّــد املقيــم املعتمــد بالواجبــات املحــددة 

مبوجــب األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة، فإنــه يجــب عــىل املقيّــم املعتمــد مزاولــة املهنــة وفقــاً ملــا يــيل:

1. االلتزام مبزاولة املهنة وفقاً ألحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك والدليل.

2. مزاولة املهنة من خالل منشأة التقييم.

3. متكن الهيئة أو من ميثلها من مبارشة اختصاصها يف مراقبة جودة األداء املهني.

4.  أن يبــن عنــد توقيعــه عــىل تقاريــر التقييــم نــوع الفــرع الــذي رُّخــص لــه مبزاولــة املهنــة فيــه، وفئــة عضويتــه 

األساســية.

5. أن يوقــع عــىل جميــع التقاريــر التــي يصدرهــا وفقــاً ملــا حددتــه املــادة )الرابعــة عــرشة( مــن النظــام، والتأكــد 

مــن توقيــع جميــع املشــاركن يف إعــداد التقريــر مــن العاملــن لديــه أو املتعاونــن معــه يف املنشــأة.   

6. أن تكــون جميــع تقاريــر التقييــم الصــادرة منــه باللغــة العربيــة، ويجــوز اســتخدام لغــة أخــرى إذا اتفــق املقيــم 

املعتمــد مــع العميــل عــىل ذلــك، عــىل أن يلتــزم املقيّــم املعتمــد بتزويــد الهيئــة أو أي جهــة مــن الجهــات الرســمية 

املختصــة بنســخة معتمــدة مــن تقريــره باللغــة العربيــة عنــد طلبهــا ذلــك.

7. وضــع لوحــة عــىل مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا -إن وجــدت- تــدل عــىل مزاولــة املهنــة، عــىل أن تتضمــن اســم 

املقيّــم املعتمــد ورقــم ترخيصــه إذا كان املقيّــم شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة، أمــا إذا كان ذا صفــة اعتباريــة فتطبّــق 

بشــأنه أحــكام نظــام الــرشكات املهنيــة.

8.  أن يكــون جميــع القامئــن بأعــال التقييــم يف منشــأته مــن الحائزيــن عــىل إحــدى صفــات العضويــة ســارية 

النفــاذ، ويعملــون -تحــت إرشافــه ومســؤوليته- وفــق عقــود نظاميــة، مــع تســجيلهم يف حســاب املنشــأة، والتأكــد 

مــن تجديــد عضويتهــم يف الهيئــة قبــل انتهائهــا.

9. االلتــزام بإبــراز عضويتــه وترخيصــه عنــد مبــارشة أي عمــل مــن أعــال التقييــم مبــا يف ذلــك األعــال امليدانيــة 

كاملعاينــة وغرهــا، والتأكــد مــن قيــام جميــع العاملــن لديــه بااللتــزام بأحــكام هــذه الفقــرة. 

10.  مراعــاة مــا يقــي بــه نظــام العمــل والئحتــه والتعاميــم والقــرارات ذات العالقــة، وذلــك فيــا يتعلــق بنســبة 

ــة األساســية أو االنتســاب أو  ــن عــىل إحــدى صفــات العضوي ــن الســعودين يف منشــأته، الحاصل املوظفــن املهني

عضويــة الطالــب مــن مجمــل عــدد املوظفــن القامئــن بأعــال التقييــم، عــىل أال تقــل النســبة يف جميــع األحــوال 

عــن )%30( ثالثــون باملائــة.

11. املساهمة يف تدريب األعضاء املنتسبن والطالب، وفقاً ملا تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

12.  تجديــد عضويتــه يف الهيئــة، وترخيــص مزاولتــه للمهنــة قبــل انتهائهــا، ويُطالــب بهــذا االلتــزام جميــع الــرشكاء 

إذا كان املقيــم املعتمــد شــخصاً اعتباريــاً.

13. العمل مبقتىض القواعد والتعليات الفنية واملهنية املُبلَّغة له من الهيئة.
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 املادة السادسة عرشة

املادة السابعة عرشة

1. يحظــر عــىل املقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل للتقييــم يف جميــع الحــاالت املبينــة يف قواعــد الســلوك، وعــىل األخــص 

يف الحــاالت اآلتيــة:

 أ- تقييــم أي أصــل إذا كان مالــكاً لــه أو رشيــكاً يف ملكيتــه أو راغبــاً يف ذلــك أو كانــت لــه مصلحــة بــه - مبــارشة أو 

غــر مبــارشة - كأن يكــون وســيطاً أو مســوقاً أو مســتثمراً أو ُممــّوالً لتملكــه.

 ب- تقييــم أي أصــل إذا كان بينــه وبــن مالكــه أو أحــد الــرشكاء فيــه أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه قرابــة حتــى 

الدرجــة الرابعــة.

 ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر عىل استقالليته بشكل مبارش أو غر مبارش. 

 د- تقييــم أي أصــل مملــوٍك ملنشــآت ميلــك فيهــا حصصــاً أو أســهاً، أو يكــون رشيــكاً ألحــد كبــار موظفيهــا أو أحــد 

الــرشكاء فيهــا أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، أو ناظــراً ألحــد أوقافهــا.  

 ه- تقديم خدمة التقييم ألكرث من عميل يف املوضوع ذاته إال بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العمالء.

ــع املشــاركن معــه يف هــذه  ــزام جمي ــم - التحقــق مــن الت ــول مهمــة التقيي ــل قب ــم املعتمــد - قب 2. يجــب عــىل املقي

ــم يف منشــأته  املهمــة مــن القامئــن بأعــال التقيي

1. يجــب عــىل املقيّــم املعتمــد إذا توقــف عــن مزاولــة املهنــة ألي ســبب مــن األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة اتبــاع 

اإلجــراءات اآلتيــة: 

 أ- إخطار الوزارة والهيئة والعمالء بالتوقُّف ومدته يف مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ توقُّفه. 

 ب- قيــام الــرشكاء اآلخريــن يف الرشكــة املهنيــة املُرخَّصــة بأعــال التقييــم عنــد توقُّــف أحــد الــرشكاء بصفــة نهائيــة 

ــه الرشكــة يف إســناد  ــذي اتخذت ــة باإلجــراء ال ــة وإبــالغ الهيئ ــل عقــد الرشكــة وفقــاً لنظــام الــرشكات املهني بتعدي

األعــال التــي يــرشف عليهــا الرشيــك املتوقــف إىل الــرشكاء اآلخريــن. 

ــه أن  ــاً أو ملــدة يرتــب عليهــا اإلرضار بالعمــالء أو الغــر، فعلي ــه نهائيّ ــة مهنت ــم املعتمــد عــن مزاول 2. إذا توقــف املقيّ

يصفــي جميــع املعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــىل ذلــك، وذلــك وفــق اإلجــراءات اآلتيــة: 

 أ- إبــالغ الهيئــة باملعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــىل ذلــك، واإلجــراءات التي ســيتخذها 

لتصفيتهــا، واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك، عــىل أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن ســتن يومــاً.

 ب- يقــدم املقيّــم املعتمــد بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه بإنهــاء 

كافــة املعامــالت املعلقــة والحقــوق وااللتزامــات املرتبــة عــىل ذلــك.

ــم املعتمــد عــن مزاولــة املهنــة، وال يــؤرش بذلــك أو يشــطب مــن ســجل قيــد املقيّمــن   ج- ال يقبــل توقــف املقيّ

املعتمديــن؛ إال بعــد التأكــد مــن قيامــه باتبــاع اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة، وللهيئــة يف حــال عــدم 

ــة النظــر إصــدار قــرار بإلغــاء ترخيصــه أو شــطب  ــم املعتمــد بهــذه اإلجــراءات أن تطلــب مــن لجن ــزام املقي الت

قيــده، لتُصفــى عــىل نفقتــه جميــع املعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــىل ذلــك.

 املادة السادسة عرشة

1. يحظــر عــىل املقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل للتقييــم يف جميــع الحــاالت املبينــة يف قواعــد الســلوك، وعــىل األخــص 

يف الحــاالت اآلتيــة:

 أ- تقييــم أي أصــل إذا كان مالــكاً لــه أو رشيــكاً يف ملكيتــه أو راغبــاً يف ذلــك أو كانــت لــه مصلحــة بــه - مبــارشة أو 

غــر مبــارشة - كأن يكــون وســيطاً أو مســوقاً أو مســتثمراً أو ُممــّوالً لتملكــه.

 ب- تقييــم أي أصــل إذا كان بينــه وبــن مالكــه أو أحــد الــرشكاء فيــه أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه قرابــة حتــى 

الدرجــة الرابعــة.

 ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر عىل استقالليته بشكل مبارش أو غر مبارش. 

 د- تقييــم أي أصــل مملــوٍك ملنشــآت ميلــك فيهــا حصصــاً أو أســهاً، أو يكــون رشيــكاً ألحــد كبــار موظفيهــا أو أحــد 

الــرشكاء فيهــا أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، أو ناظــراً ألحــد أوقافهــا.  

 ه- تقديم خدمة التقييم ألكرث من عميل يف املوضوع ذاته إال بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العمالء.

ــع املشــاركن معــه يف هــذه  ــزام جمي ــم - التحقــق مــن الت ــول مهمــة التقيي ــل قب ــم املعتمــد - قب 2. يجــب عــىل املقي

ــم يف منشــأته  املهمــة مــن القامئــن بأعــال التقيي
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املادة الثامنة عرشة

املادة التاسعة عرشة

املادة العرشون

مــع عــدم اإلخــالل بااللتزامــات التــي يجــب عــىل املقيــم املعتمــد االلتــزام بهــا، يجــب عــىل عضــو الهيئــة االلتــزام مبــا 

يــيل:

ــة، والواجبــات املحــددة مبوجــب  ــة التــي تصدرهــا الهيئ 1. التقيــد بقواعــد الســلوك، ومعايــر التقييــم، واملعايــر الفني

األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة.

2. مبــارشة أعــال التقييــم أو التــدرّب عليهــا عــرب منشــأة تقييــم ُمرخَّصــة بأعــال التقييــم يف الفــرع الــذي حصــل عــىل 

عضويــة فيــه، وذلــك مبوجــب عقــود نظاميــة واالرتبــاط باملنشــأة عــرب األنظمــة اإللكرونيــة.

3. التوقيع عىل جميع التقارير واألعال التي شارك فيها.

ــم املعتمــد الــذي يعمــل لديــه أو يتعــاون معــه عنــد مبــارشة أي عمــل مــن أعــال  4. إبــراز عضويتــه وترخيــص املقيّ

التقييــم مبــا يف ذلــك األعــال امليدانيــة كاملعاينــة وغرهــا. 

5. عدم العمل يف تقديم خدمة التقييم ألكرث من عميل لذات املوضوع إال بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العمالء.

6. االلتزام بأن تكون عضويته يف الهيئة سارية، طيلة عمله يف منشأة التقييم.

7. استخدام األنظمة اإللكرونية املعتمدة لتنظيم مزاولة املهنة.

8.  العمل مبقتىض القواعد والتعليات الفنية واملهنية املُبلَّغة له من الهيئة.

يعتمد مجلس إدارة الهيئة أدلة مارسة املهنة، يف كل فرع من فروع التقييم.

يُلغى ترخيص مزاولة املهنة يف الحاالت اآلتية:

1. إذا توقف عن مزاولة املهنة بصورة نهائية، أو تقدم صاحب الرخيص بطلب إلغائه.

2. إذا أخل املقيم املعتمد بأٍي من رشوط الرخيص.

3. إذا صــدر قــرار ُمســبَّب مــن لجنــة النظــر بإلغــاء الرخيــص أو شــطب قيــد املقيــم املعتمــد مــن ســجل املقيمــن 

املعتمدين.
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املادة الحادية والعرشون

يعتمــد املجلــس برنامــج مراقبــة جــودة األداء املهنــي، والقواعــد املتعلقــة بالرقابــة، ويراعــى يف مارســة الهيئــة 

ــيل: ــا ي ــة م ــا يف الرقاب الختصاصه

1. يجب عىل املراقب أن يضع يف مكان واضح بطاقة عمله الصادرة له من الهيئة.

2. للمراقــب الحــقُّ يف دخــول املنشــآت الخاضعــة ألحــكام النظــام، وإجــراء الفحــص، وعــىل املســؤولن يف املنشــآت تقديم 

جميــع التســهيالت التــي مُتّكــن املراقــب مــن أداء أعالــه.

ــم أو املنشــأة بحســب الحــال، ووصــف  ــه مبوجــب محــر رســمي يتضمــن اســم املقي 3. يتــوىل املراقــب ضبــط أعال

املخالفــة إن وجــدت، وتاريــخ ووقــت رصدهــا، ويُوقَّــع املحــر مــن املراقــب، عــىل أن مُيكَّــن املســؤول يف املنشــأة أو مــن 

يقــوم مقامــه يف املنشــأة املوجــود وقــت رصــد املخالفــة مــن كتابــة مــا قــد يكــون لديــه مــن مرئيــات حــول املخالفــة يف 

الخانــة املخصصــة لذلــك يف محــر الفحــص والتوقيــع عــىل إفادتــه.

4. تجري أعال الفحص امليداين أثناء ساعات عمل املنشأة املراد فحصها.

5. يكــون املســؤول عــن املنشــأة أو مــن يقــوم مقامــه مســؤوالً عــن مرافقــة املراقــب أثنــاء إجــراء الفحــص، وإذا أعــاق 

ــك يف  ــات ذل ــداين، فعــىل املراقــب إثب ــام بالفحــص املي املســؤول عــن املنشــأة أو مــن يقــوم مقامــه املراقــب مــن القي

محــر الفحــص.

6. إذا اتضــح للمراقــب أثنــاء الفحــص وجــود جرائــم يعاقــب عليهــا مبوجــب أنظمــة أخــرى؛ فعليــه إشــعار اإلدارة التابــع 

لهــا يف الهيئــة إلحالتهــا إىل الجهــات املختصــة للنظــر فيهــا.

7. إذا تبــن للهيئــة بعــد إجــراء الفحــص وجــود مخالفــات ألحــكام النظــام أو الئحتــه التنفيذيــة أو معايــر التقييــم أو 

قواعــد الســلوك، فعليهــا أن تحيــل تلــك املخالفــات إىل لجنــة النظــر؛ للبــّت فيهــا بحســب اختصاصهــا.

د

الفصل الخامس

الرقابة وضبط
جودة

األداء المهني
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املادة الثانية والعرشون

املادة الثالثة والعرشون

املادة الرابعة والعرشون

ر اســتمرار أي عضــو ألي ســبب، أو أبــدى رغبتــه يف  مــدة عضويــة لجنــة النظــر ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، فــإن تعــذَّ

عــدم االســتمرار يف عضويــة اللجنــة، أو غــاب عــن ثــالث اجتاعــات متواصلــة أو ســت اجتاعــات متفرقــة خــالل الســنة 

دون عــذر مقبــول، يُعــنَّ َمــْن يحــل محلــه خــالل الفــرة املتبقيــة مــن عضويتــه.

يلتزم عضو لجنة النظر مبا ييل: 

1. الحياد واملوضوعية يف مارسة أعال اللجنة.

2. االمتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق مبصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.

3. عدم املشاركة يف مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.

4. االنتظــام يف حضــور جلســات اللجنــة، وإذا طــرأ مانــع يحــول دون حضــور العضــو إحــدى جلســات اللجنــة، فعليــه أن 

يخطــر رئيــس اللجنــة بذلــك.

1. تجتمــع لجنــة النظــر يف مقــر الهيئــة أو املــكان الــذي يحــدده الرئيــس؛ بشــكل دوري أو كلــا دعــت الحاجــة، ويجــوز 

للجنــة عقــد جلســاتها عــن طريــق الوســائل اإللكرونيــة. 

2. يوّجه أمن رس اللجنة بعد التنسيق مع الرئيس الدعوة لحضور االجتاع، ويرفق بها جدول األعال ووثائقه. 

3. يتوىل رئيس لجنة النظر إدارة أعال اللجنة وجلساتها.

4. تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها يف الزمان واملكان املحددين النعقادها. 

5. تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد أكرث من جلسة خالل االجتاع الواحد.

6. تكون املداولة بن أعضاء لجنة النظر رسية.

7. تصدر قرارات اللجنة باألغلبية.

8. لعضو اللجنة التحفظ عىل قرارها، عىل أن يبن وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة.

9. يُحــرر أمــن رس اللجنــة محــَر الجلســة تحــت إرشاف رئيــس اللجنــة، عــىل أن يُبــن يف املحــر أســاء أعضــاء اللجنــة 

الذيــن حــروا الجلســة ومــكان انعقادهــا ووقتهــا، ويوقِّــع املحــر رئيــس اللجنــة وأعضاؤهــا.

10. يجوز للجنة توقيع محارضها وقراراتها واعتادها إلكرونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.
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 املادة السادسة عرشة

 املادة السادسة عرشة

 املادة السادسة عرشة

يكــون للجنــة النظــر أمــن رس مــن موظفــي الهيئــة يصــدر بتســميته وتحديــد مكافأتــه قــرار مــن أمــن عــام الهيئــة، 

ويحــر اجتاعاتهــا دون أن يكــون لــه حــق يف التصويــت، ويتــوىل أعــال ســكرتارية اللجنــة ويقــوم بصفــة خاصــة مبــا 

يــيل:

1. تقديم الدعم اإلداري والفني الالزم.

2. كتابة محارض اللجنة وتنظيم اجتاعاتها إدارياً.

3. التنســيق بــن اللجنــة وذوي الشــأن، مــن داخــل الهيئــة وخارجهــا، مبــا يف ذلــك مواعيــد الجلســات، والتبليــغ 

والقــرارات.  باإلشــعارات 

4. القيام بأعال النسخ، وحفظ امللفات واسرجاعها.

ل فيه ما ييل: 5. إعداد ملف خاص باملخالفات، يُسجَّ

 أ- املخالفات بأرقام متسلسلة.

 ب- اسم املُخالِف.

 ج- تاريخ ورود املخالفة.

 د- وصف املخالفة.

 ه- العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

 و- حكم ديوان املظامل املتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان. 

تناقــش املخالفــات املدرجــة عــىل جــدول أعــال اللجنــة بحســب ترتيبهــا يف الجــدول مــا مل تــر اللجنــة غــر ذلــك، ولهــا أن 

تقــرر تأجيــل بحــث أي موضــوع أو عــرض موضــوع غــر مــدرج عــىل جــدول األعــال إذا كانــت لــه صفــة االســتعجال.

يُعــنَّ بقــرار مــن الوزيــر ممثــل أو أكــرث لالدعــاء أمــام اللجنــة، ليتــوىل رفــع القضايــا التأديبيــة أمــام لجنــة النظــر ضــد 

املخالفــن.

املادة الخامسة والعرشون

املادة السادسة والعرشون

املادة السابعة والعرشون
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املادة الثامنة والعرشون

املادة التاسعة والعرشون

املادة الثالثون

املادة الحادية والثالثون

املادة الثانية والثالثون

ــب  ــة، وطل ــده مبلخــص للمخالف ــد تزوي ــة، بع ــه املخالف ــن نســبت إلي ــة م ــة النظــر بحســب تقديرهــا مخاطب 1. للجن

ــة؛  ــك خــالل املــدة التــي تحددهــا اللجن ــق أو مســتندات ذات عالقــة باملخالفــة، وذل ــه حيالهــا، وأي وثائ ــم أقوال تقدي

ــا. ــه أمامه ــإدالء بأقوال ــه املخالفــة ل ــك أن تســتدعي مــن نســبت إلي ــة كذل وللجن

ــة  ــرى أهمي ــرى ت ــات أخ ــب أي معلوم ــا أن تطل ــرة، وله ــالت املتواف ــتندات واملراس ــق واملس ــة يف الوثائ ــر اللجن 2. تنظ

ــا.  ــوال حياله ــن أق ــه م ــا لدي ــة واالســتاع إىل م ــة باملخالف ــتدعاء أي طــرف ذي عالق ــا أو اس الحصــول عليه

للجنــة النظــر أن تســتعن مبَــن تــراه مــن املختصــن أو الخــرباء إلبــداء الــرأي الفنــي يف أيــة مســألة معروضــة عليهــا، ولهــا 

تحديــد مبلــغ املكافــأة املقــرَّرة لــه، متــى كان حضــوره مبقابــل. 

ــائل  ــدى املس ــه يف إح ــتئناس برأي ــة لالس ــي الهيئ ــن موظف ــوره م ــرى رضورة حض ــْن ت ــتدعي َم ــر أن تس ــة النظ للجن

ــا. ــة عليه املعروض

للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إىل ذلك. 

للجنــة النظــر أن تقــوم مبــا تــراه رضوريــاً الســتكال النظــر يف الدعــاوى املعروضــة عليهــا، ولهــا إجــراء املعاينــة بهيئتهــا 

الكاملــة أو نــدب أحــد أعضائهــا لهــذه املهمــة، عــىل أن يُقــِدم للجنــة تقريــراً بنتيجــة املعاينــة.
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تراعــي لجنــة النظــر عنــد تحديــد العقوبــة أن تتناســب العقوبــة مــع جســامة املخالفــة، عــىل أن يُراعــى يف ذلــك الظروف 

املخففــة واملشــددة، ويَُعــدُّ مــن الظــروف املشــددة مــا يــيل: 

1.  جسامة املخالفة.

2.  تكرار املخالفة.

د املخالفات.  3.  تعدُّ

4.  إذا ترتب عىل املخالفة إرضار باألموال أو بالنظام العام.

5.  إذا كان ارتكاب املخالفة ناتجاً عن عمد أو إهال جسيم. 

إذا رأت اللجنــة انطــواء املخالفــة التــي تنظرهــا عــىل جرميــة تعاقــب عليهــا أنظمــة أخــرى، فعليهــا أن تحيــل مــا يُشــكِّل 

ُجرمــاً مبوجــب تلــك األنظمــة إىل الجهــات املختصــة التخــاذ مــا يجــب نظامــاً، وعليهــا أن تفصــل يف املخالفــة محــل النظــر 

مــا مل يتبــن لهــا أنــه ال ميكــن الفصــل يف إحداهــا دون األخــرى.

يشــتمل قــرار اللجنــة عــىل أســاء كل مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة وتاريــخ إصــداره، واســم املخالــف، وعــرض مجمــل 

لوقائــع املخالفــة، وطلبــات الهيئــة، وأســباب وحيثيــات القــرار ومنطوقــه.

يبلِّــغ أمــن رس اللجنــة املخالــف بقــرار اللجنــة عــرب األنظمــة اإللكرونيــة، وللصــادر بحقــه القــرار أو مــن ميثلــه نظامــاً 

أن يحصــل عــىل نســخة مصدقــة منــه.

املادة الثالثة والثالثون

املادة الرابعة والثالثون

املادة الخامسة والثالثون

املادة السادسة والثالثون
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املادة السابعة والثالثون

يف حالــة صــدور قــرار قطعــي بعقوبــة اإليقــاف، أو إلغــاء الرخيــص، أو الشــطب، تُصفــى عــىل نفقــة مــن صــدر بحقــه 

ــراءات  ــق اإلج ــك وف ــك، وذل ــىل ذل ــة ع ــات املرتب ــوق، وااللتزام ــه، والحق ــة لدي ــالت املعلق ــع املعام ــرار جمي ــذا الق ه

التاليــة:

1. عــىل مــن صــدر بحقــه القــرار أن يبلــغ الهيئــة باملعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــىل ذلــك، 

واإلجــراءات التــي ســيتخذها لتصفيتهــا، واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك، عــىل أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن ســتن يومــاً، 

وللهيئــة التحقــق بــأي وســيلة تراهــا مــن صحــة مــا قدمــه الصــادر بحقــه القــرار مــن معلومــات.

2. يقــدم الصــادر بحقــه القــرار بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه بإنهــاء 

كافــة املعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــىل ذلــك.

ــوىل  ــراه ليت ــة مــن ت ــف الهيئ ــا يف هــذه املــادة، تكلّ ــزم الصــادر بحقــه القــرار باإلجــراءات املنصــوص عليه 3. إذا مل يلت

ــارس  ــك، ومي ــة عــىل ذل ــات املرتب ــوق، وااللتزام ــرار، والحق ــه الق ــدى الصــادر بحق ــة ل ــالت املعلق ــة املعام ــة كاف تصفي

املكلــف بالتصفيــة عملــه وفقــاً لألنظمــة ذات العالقــة بعــد التنســيق مــع الهيئــة، ويُســتوىف مــن الصــادر بحقــه القــرار 

مــا تحــدده الهيئــة مــن أتعــاب مســتحقة لهــا وملــن تكلفــه بالتصفيــة نظــر هــذه األعــال.
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املادة الثامنة والثالثون

املادة التاسعة والثالثون

تكــون عضويــة املقيمــن املعتمديــن املارســن للمهنــة يف املجلــس ُموزَّعــة بــن فــروع التقييــم؛ لضــان تنــوع متثيــل 

ــا.  ــكل فــرع منه ــر املقاعــد املخصصــة ل ــِدد الوزي ــن يف املجلــس، ويُح املقيمــن املعتمدي

يشــّكل الوزيــر لجنــة لــإرشاف عــىل االنتخابــات مــن ثالثــة أعضــاء، أحدهــم عــىل األقــل ال تقــل مرتبتــه عــن املرتبــة 

ــأة أعضــاء  ــرار مكاف ــة، ويحــدد الق ــام رئاســة اللجن ــوىل مه ــوزارة ويت ــي ال ــن موظف ــا م ــا يعادله ــة عــرشة( أو م )الثالث

ــة:  ــاُم واالختصاصــاُت اآلتي ــا امله ــة، ويكــون له اللجن

 أ-  وضع اإلجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية االنتخابية وفق النظام والالئحة.

 ب-  تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

 ج-  إعداد محارض سر العملية االنتخابية حتى إعالن النتائج النهائية.

د

الفصل السادس

االنتخابات 
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املادة األربعون

املادة الحادية واألربعون

املادة الثانية واألربعون

ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة، وذلــك قبــل خمســة وأربعــن يومــاً مــن  1. تعلــن لجنــة اإلرشاف عــن فتــح بــاب الرشُّ

ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة عــىل  تاريــخ إجــراء االنتخابــات عــىل األقــل، ويحــدد اإلعــالن تاريــخ قفــل بــاب الرشُّ

أن يكــون قبــل ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ إجــراء االنتخابــات عــىل األقــل.

2. تعلن لجنة اإلرشاف قامئة أولية للمرشحن والناخبن يف مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ إقفال باب الرُشح.

3. تعلــن األســاء النهائيــة للمرشــحن والناخبــن بعــد فحــص االعراضــات والتظلــات قبــل ســبعة أيــام عــىل األقــل مــن 

تاريــخ إجــراء االنتخابــات.

تُنــرش يف املوقــع الرســمي للهيئــة ويف أحــد األنظمــة اإللكرونيــة مواعيــد وإجــراءات وتعليــات التصويــت واالنتخــاب 

املحــددة يف هــذه الالئحــة.

عىل املرشح لعضوية مجلس اإلدارة استيفاء الرشوط اآلتية:

ــات الرشــح حســب رشوط وضوابــط  ــة اإلرشاف خــالل املــدة املحــددة لتلقــي طلب ــدى لجن ــح ل ــداع طلــب الرشُّ 1. إي

ــة. ــذي تعتمــده اللجن ــات ووفقــاً للنمــوذج ال االنتخاب

2. أن يكون عضواً أساسياً يف الهيئة، وُمرخَّصاً له مبزاولة املهنة.

3. أن يكون منتظاً يف سداد االشراكات آلخر ثالث سنوات.

4. أال يكــون قــد صــدر عليــه حكــم أو قــرار تأديبــي نتيجــة إلخاللــه بأحــكام النظــام أو املعايــر املعتمــدة آلخــر ثــالث 

ســنوات مــن تاريــخ فتــح بــاب الرُشــح.

5. أن يتعهد ببذل الوقت والجهد الالزم للوفاء مبتطلبات ومسؤوليات عضويته يف مجلس اإلدارة.

6. أال يكون قد أمىض يف عضوية مجلس اإلدارة دورتن متتاليتن أو جزءاً منها دون انقطاع لدورة كاملة.

7. أن يكون حسن السرة والسلوك ومل يسبق أن ُحِكم عليه بحكم قضايئ ُمِخٍل بالرشف واألمانة ما مل يُرد إليه اعتباره.

8. أن يكون مواطناً سعودياً مقياً يف اململكة.

9. إرفاق السرة الذاتية.
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ح اآلتية: تتم انتخابات عضوية مجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات وآليات الرشُّ

1. أسلوب الرشح: 

ح فردياً وال يجوز االتفاق بن املرشحن عىل قوائم انتخابية لعضوية املجلس.  أ- يكون الرشُّ

2. ضوابط الدعاية االنتخابية:

 أ- تصدر لجنة اإلرشاف القواعد املنِظمة للدعاية االنتخابية.

ــي  ــط الت ــق الضواب ــة، وف ــه االنتخابي ــة بحملت ــات الخاص ــف اإلعالن ــايل لتكالي ــل امل ــح املقاب ــل املرش  ب-  يتحم

تحددهــا لجنــة اإلرشاف لذلــك.

 ج- يلتزم املرشح مبواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة اإلرشاف.

 د-  تتــوىل لجنــة اإلرشاف التأكــد مــن التــزام املرشــحن بالقواعــد املنظمــة للدعايــة االنتخابيــة، ورصــد املخالفــات 

التــي قــد يرتكبهــا املرشــحون، وتصحيحهــا دون التأثــر عــىل حقــوق بقيــة املرشــحن، ويتحمــل املرشــح املخالــف 

تكاليــف التصحيــح، ويجــوز للجنــة يف الحــاالت التــي تقّدرهــا اســتبعاد املرشــح مــن قامئــة املرشــحن النهائيــة.

3. أسلوب االنتخاب:

 أ-  يتم التصويت عرب وسائل التقنية الحديثة أو األنظمة اإللكرونية، وفقاً ملا تقرره لجنة اإلرشاف.

 ب-  يكــون للناخــب صــوٌت واحــد، وعليــه اختيــار مرشــح واحــد فقــط عنــد التصويــت، وال يجــوز لــه اإلنابــة يف 

التصويــت.

 ج-  يف حال اختيار أكرث من مرشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

 د- كل ناخــب يــديل بصوتــه إلكرونيــاً يعامــل معاملــة العضــو الحــارض ويدخــل ضمــن النصــاب النظامــي النعقــاد 

الجمعيــة العموميــة.

4. وقــت االنتخــاب: يفتــح وقــت االنتخــاب قبــل موعــد بــدء االجتــاع األول للجمعيــة العموميــة ويقفــل قبــل بــدء 

الجمعيــة العموميــة وفقــاً ملــا تحــدده لجنــة اإلرشاف، وال يقبــل أي تصويــت بعــد ذلــك، ويف حالــة عــدم انعقــاد االجتــاع 

األول للجمعيــة العموميــة بســبب عــدم اكتــال النصــاب القانــوين، تلغــى جميــع األصــوات ويعــاد االنتخــاب يف االجتــاع 

الثــاين وفقــاً لإجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه الفقــرة.

1. تتوىل لجنة اإلرشاف النظر يف الشكاوى واالعراضات والتظلات اآلتية:

ــون  ــا، ويك ــالن عنه ــا واإلع ــخ نرشه ــن تاري ــام م ــة أي ــالل خمس ــة، خ ــحن األولي ــة املرش ــىل قامئ ــراض ع  أ- االع

ــحن. ــع املرش ــاً لجمي ــراض متاح االع

ــن يحــق لهــم اإلدالء بأصواتهــم، خــالل خمســة أيــام مــن تاريــخ   ب- االعــراض عــىل قامئــة الناخبــن األوليــة، ممَّ

نــرش قوائــم الناخبــن واإلعــالن عنهــا، ويكــون االعــراض متاحــاً لجميــع الناخبــن.

2. يكون االعراض يف األمور اآلتية:

ح عىل أحد املرشحن.  أ- عدم انطباق رشوط الرشُّ

 ب- عدم انطباق رشوط العضوية األساسية أو عضوية االنتساب عىل أحد الناخبن، أو عدم رسيان عضويتهم.

املادة الثالثة واألربعون

املادة الرابعة واألربعون
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 ج- املخالفات والتجاوزات التي يرتكبها املرشحون أو الناخبون لتعليات وإجراءات االنتخابات.

 د-  االعراضات التي ترى اللجنة أهمية األخذ بها.

ــة  ــر العملي ــىل س ــر ع ــد تؤث ــي ق ــة اإلرشاف، والت ــاندة للجن ــة املس ــان الفرعي ــا اللج ــي تُصِدره ــرارات الت  ه-  الق

ــا. ــة أو نتائجه االنتخابي

املادة الخامسة واألربعون

املادة السادسة واألربعون

املادة السابعة واألربعون

تتــوىل لجنــة اإلرشاف دراســة الشــكاوى واالعراضــات والتظلــات الــواردة، وإصــدار القــرارات الالزمــة بشــأنها، ويعتــرب 

قرارهــا يف هــذا الشــأن نهائيــاً، ولهــا يف ســبيل ذلــك اتخــاذ القــرارات اآلتيــة:

1. استبعاد أي مرشح من قامئة املرشحن.

2. استبعاد أي ناخب من قامئة الناخبن.

3. إيقاف أي نشاط انتخايب.

4. إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية لالنتخابات.

1. يفــوز بعضويــة املجلــس املرشــحون الذيــن حصلــوا عــىل أكــرث األصــوات الصحيحــة، حســب املقاعــد املحــددة لــكل 

فــرع مــن فــروع التقييــم. 

2. إذا فــاز أكــرث مــن مرشــح مــن منشــأة واحــدة يتــم اختيــار املرشــح الحاصــل عــىل أعــىل عــدد مــن األصــوات منهــم، 

وتســتكمل عضويــة املجلــس مــن املرشــحن مــن املنشــآت األخــرى وفقــاً ألعــداد األصــوات الصحيحــة.

ــة  ــة، ويف حــال التســاوي يف األقدمي ــة يف الهيئ ــدم عضوي م املرشــح األق ــدَّ 3. إذا تســاوت أصــوات أكــرث مــن مرشــح يُق

تُجــرى القرعــة بينهــم.

4. إذا قرر املرشح الفائز االنسحاب حل محله املرشح الذي يليه يف عدد األصوات يف نفس الفرع.

5. إذا مل تكتمــل املقاعــد املحــددة ألحــد فــروع التقييــم نظــراً لعــدم الرشــح أو ألي ســبب مــن األســباب تكــون األولويــة 

للمرشــح الحاصــل عــىل أكــرث عــدد مــن األصــوات يف املقاعــد األخــرى.

يعلــن رئيــس لجنــة اإلرشاف نتائــج االنتخابــات يف اجتــاع الجمعيــة العموميــة، ويرفــق محــر اللجنــة مبحــر اجتــاع 

الجمعيــة العموميــة. 
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 املادة السادسة عرشة

 املادة السادسة عرشة

يلتــزم عضــو مجلــس اإلدارة املنتخــب باإلفصــاح عــن أي مصلحــة أو عالقــة ناشــئة أو قــد تنشــأ، ولهــا صلــة بعضويتــه 

يف مجلــس اإلدارة أو قراراتــه بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة، وذلــك مبــا يحقــق مبــدأ الشــفافية يف عملــه، وال يجــوز 

ألعضــاء املجلــس املنتخبــن أثنــاء فــرة رسيــان عضويتهــم يف املجلــس أن يشــركوا يف منشــأة تقييــم واحــدة بــأي شــكل 

مــن األشــكال.

إذا خــال مقعــد عضــو مــن أعضــاء املجلــس املنتخبــن، ألي ســبب مــن األســباب، فيحــل محلــه املرشــح الــذي حــاز عــىل 

ر ذلــك فاملرشــح الــذي يليــه ثــم الــذي يليــه يف عــدد األصــوات، وإن  أكــرث عــدد مــن األصــوات حســب الفــرع، وإذا تعــذَّ

مل يوجــد مرشــح يف قامئــة االحتيــاط لــذات الفــرع يحــّل محلــه املرشــح الحاصــل عــىل أكــرث األصــوات يف الفــروع األخــرى، 

وتكــون مــدة عضويتــه حتــى نهايــة مــدة الســلف.

املادة الثامنة واألربعون

املادة التاسعة واألربعون
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الفصل السابع

أحكام
ختامية

املادة الخمسون

املادة الحادية والخمسون

املادة الثانية والخمسون

تنفيــذاً ملــا نصــت عليــه املــادة )التاســعة والثالثــون( مــن النظــام، فإنــه يجــب عــىل كل مــن يتــوىل عمــالً للغــر يتطلــب 

التقييــم – ومل يكــن مقيــاً معتمــداً- أن يحصــل عــىل تحديــد للقيمــة مــن قبــل مقيــم معتمــد أو أكــرث، ويشــمل ذلــك 

األعــال التاليــة إذا تطلــب تنفيذهــا وجــود تحديــد للقيمــة:  

1. إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات املالية أو املحاسبية أو دراسات الجدوى.

2. إدارة إجراءات اإلفالس أو البيع القرسي. 

3. أعال املحاماة والرافع والتمثيل بأي صفة. 

4. أعال التمويل أو ضانات القروض.

5. أعال التأمن أو الرهون التجارية أو ضانات الحقوق باألموال املنقولة.

تعتــرب جميــع التبليغــات املرســلة عــرب األنظمــة اإللكرونيــة وللعناويــن املســجلة فيهــا -كرقــم الجــوال والربيــد اإللكــروين 

وغرهــا- أو للعناويــن املســجلة لــدى الــوزارة؛ تبليغــات صحيحــة ومنتجــة آلثارهــا النظاميــة.

يتوىل أمن عام الهيئة -أو من يفوضه- اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات لجنة قيد املقيمن ولجنة النظر.
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 املادة السادسة عرشة

 املادة السادسة عرشة

 املادة السادسة عرشة

تتوىل األمانة العامة وضع القواعد واألحكام واإلجراءات الالزمة لتنظيم أحكام حساب املنشأة.

ــي  ــرى الت ــم األخ ــروع التقيي ــة بف ــة املتعلق ــكام االنتقالي ــط واألح ــة والضواب ــد واألدل ــح والقواع ــس اللوائ ــدر املجل يُص

ــة املرتبطــة مبهنــة  قــد يضيفهــا عــىل الفــروع الــواردة يف النظــام، والقــرارات والقواعــد املنظّمــة لألعــال الفنيــة واملهنيّ

ــة وغرهــا. ــم كأعــال املعاين التقيي

تُنرش هذه الالئحة يف الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نرشها.

املادة الثالثة والخمسون

املادة الرابعة والخمسون

املادة الخامسة والخمسون






