نظام المق ّيمين المعتمدين
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نظام المق ّيمين المعتمدين

االولى
المادة
األولى
المادة
تعريفات :
يـقصد بالـعبارات اآلتية المعـاني الموضحـة أمـام كل منها ،مـا لـم يـدل السياق عـلى خـالف ذلـك :
 -1المهنة  :مهنة التقييم .
ـاء علــى
 -2الجهــة المشــرفة :الجهــة التــي يصــدر بتحديدهــا أمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنـ ً
اقتــراح مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.
 -3الرئيس  :رئيس الجهة المشرفة.
 -4الهيئة  :الهيئة السعودية للمق ّيمين المعتمدين .
 -5النظام  :نظام المق ّيمين المعتمدين .
 -6التقييــم  :عمليــة تقديــر قيمــة العقــارات ،أو المنشــآت االقتصاديــة أو اآلالت والمعــدات
والممتلــكات المنقولــة علــى اختــاف أنواعهــا  -فيمــا عــدا األوراق الماليــة  -وفقــً لنــوع محــدد
للقيمــة ولغــرض محــدد.
 -7فروع التقييم :
 فــرع العقــارات  :جميــع المصالــح ،والحقــوق ،وااللتزامــات المتعلقــة بملكيــة العقــارات بــكلالتحســينات المثبتــة عليهــا بشــكل دائــم ،والملحقــات التابعــة المرتبطــة بهــا  .ومثــال ذلــك  :التملك
والتصــرف فــي الملكيــة ،والرهــن ،والتأميــن ،ونــزع الملكيــة ،واالرتفــاق ،واالنتفــاع .
 فــرع المنشــآت االقتصاديــة  :منشــآت األعمــال ،أو مصالــح الملكيــة فيهــا علــى اختــافحجومهــا ،ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات ،والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــا  ،وتقييــم
األصــول غيــر الملموســة ،مثــل بــراءات االختــراع ،والعالمــات التجاريــة ،والشــهرة  ،والملكيــة الفكريــة.
فــرع اآلالت والمعــدات والممتلــكات المنقولــة  :ويشــمل علــى ســبيل المثــال  :معــدات النقــل،
ومعــدات البنــاء ،واألجهــزة المكتبيــة ،ومحتويــات المبانــي عامــة ،وجميــع المصالــح والحقــوق
وااللتزامــات المتعلقــة بهــا.
 -8السجل  :السجل الذي يقيد فيه المق ّيمون المعتمدون لدى الجهة المشرفة.
 -9لجنة قيد المق ّيمين  :اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها .
 -10معايير التقييم  :المعايير التي تعتمدها الهيئة .
 -11المق ّيــم المعتمــد  :الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة الــذي يرخــص لــه بمزاولــة
المهنــة وفقــً لهــذا النظــام .
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المادة
الثانيةالثانية
المادة
يهــدف هــذا النظــام إلــى وضــع الضوابــط والمعاييــر الالزمــة ألعمــال تقييــم العقــارات ،والمنشــآت
االقتصاديــة ،والمعــدات  ،والممتلــكات المنقولــة ونحوهــا ،وتطويــر مهنــة التقييــم  ،ورفع مســتوى
العامليــن فيهــا .
المادة
الثالثةالثالثة
المادة
ال يحــق ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة مزاولــة مهنــة التقييــم فــي أي فــرع مــن فــروع
التقييــم مــا لــم يكــن مرخصــً لــه بمزاولــة المهنــة فــي الفــرع نفســه.
الرابعة
المادة
الرابعة
المادة
ُينشــأ فــي الجهــة المشــرفة ســجل لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم يقيــد فيــه أســماء المق ّيميــن
المعتمديــن إذا كانــوا أشــخاصًا ذوي صفــة طبيعيــة  .أمــا إذا كانــوا أشــخاصًا ذوي صفــة اعتباريــة
فيســجلون ـ باإلضافــة إلــى ذلــك ـ فــي ســجل الشــركات المهنيــة فــي وزارة التجــارة ،ويخضعــون
فــي ذلــك ألحــكام نظــام الشــركات المهنيــة .

شروط القيد في السجل
الخامسة الخامسة
ة المادة
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون :
 -١سعودي الجنسية .
 -٢كامل األهلية .
 -٣حســن الســيرة والســلوك ،وغيــر محكــوم عليــه بحــد شــرعي ،أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو
األمانــة مــا لــم يكــن قــد ُرد إليــه اعتبــاره.
 -٤لديــه خبــرة عمليــة بالتقييــم فــي الفــرع الــذي يطلــب الترخيــص لمزاولتــه ،وذلــك طبقــً لمــا
تحــدده الالئحــة التنفيذيــة.
 -٥عضوًا أساسيًا في الهيئة .
السادسة
المادة
السادسة
المادة
تحــدد الالئحــة التنفيذيــة أعمــال التقييــم التــي يــرى مجلــس إدارة الهيئــة ضــرورة توافــر مــدة
إضافيــة مــن الخبــرة لمزاولتهــا  ،وال تدخــل مــدة اإليقــاف المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام فــي
حســاب تلــك المــدة .
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إجراءات القيد في السجل
السابعة
المادة
السابعة
المادة
أ ـ تشــكل فــي الجهــة المشــرفة بقــرار مــن الرئيــس لجنــة تســمى «لجنــة قيــد المق ّيميــن» ،وذلــك
مــن ثالثــة أعضــاء علــى النحــو اآلتــي :
 -١مسؤول من الجهة المشرفة ال تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة

رئيسًا.

 -٢مستشار قانوني

عضوًا.

 -٣مـــق ّيم مـــزاول للـمهنـة مـن كـل فـرع مـن فـروع الـتقييـم الـمختلفـة يرشحهـم مـجلس
إدارة الـهيئـة

عضوًا.

ويســمي الرئيــس مــن يحــل محــل العضــو عنــد غيابــه ،وتكــون مــدة العضويــة فــي اللجنــة ثــاث
ســنوات قابلــة للتجديــد مــددًا مماثلــة.
ب ـ تنعقــد اللجنــة بحضــور جميــع أعضائهــا وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة ،علــى أن يقتصــر تمثيــل
المق ّيميــن فــي اجتمــاع اللجنــة علــى المق ّيــم المــزاول للمهنــة فــي الفــرع الــوارد فــي طلــب القيــد.
وتبــت اللجنــة فــي طلــب القيــد وفقــً لمــا يحــدده هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة ،علــى أن يكــون
القــرار مســببًا فــي حــال رفــض الطلــب ،ويجــوز لصاحــب الطلــب ـ إذا رفضــت اللجنــة طلبــه ـ التظلــم
أمــام ديــوان المظالــم وفقــً لنظامــه.
المادة
الثامنةالثامنة
المادة
بعــد القيــد فــي الســجل ،تصــدر الجهــة المشــرفة الترخيــص بمزاولــة مهنــة التقييــم فــي الفــرع
الــوارد فــي طلــب القيــد -وفقــً لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة -وتكــون مدتــه خمــس ســنوات
قابلــة للتجديــد مــددًا مماثلــة ،بنــاء علــى طلــب يقــدم قبــل انتهــاء الترخيــص بتســعين يومــً علــى
األقــل ،ويدفــع طالــب الترخيــص مــن األشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة رســمًا قــدره ( )١٠٠٠ألــف ريــال،
عنــد إصــدار الترخيــص ،وعنــد كل تجديــد .
التاسعة
المادة
التاسعة
المادة
للهيئــة أن تنظــر -وفقــً لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة -فــي الطلبــات التــي يقدمهــا مهنيــون
آخــرون ( أعضــاء فــي هيئــات مهنيــة أخــرى) للحصــول علــى ترخيــص بمزاولــة المهنــة ،وذلــك وفقــً
للشــروط الــواردة فــي هــذا النظــام .
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المقيم المعتمد
التزامات
ّ
العاشرة
المادة
العاشرة
المادة
علــى المق ّيــم المعتمــد أن يـــزاول المهنــة فع ـ ً
ا فــي فــرع التقييــم الــذي رخـــص لـــه بمزاولتــه ،
وأن يبلــغ الجهــة المشــرفة -كتابــة -بعنــوان مكتبــه وبــكل تغيــر يطــرأ علــى هــذا العنــوان،
ـد إبالغــه علــى عنوانــه الــذي
وذلــك خــال المواعيــد التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة ،وإال ُعـ ّ
لــدى الجهــة المشــرفة صحيحــً  .وعلــى المق ّيــم المعتمــد أن يبلــغ الجهــة المشــرفة -كتابــة-
عنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه ،وذلــك مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه األنظمــة.
الحادية
المادة
عشرة عشرة
الحادية
المادة
للمق ّيــم المعتمــد -إذا كان شــخصًا ذا صفــة طبيعيــة -أن يضــع اســمًا لمكتبــه ،بشــرط أن يكــون
مقرونــً باســمه الشــخصي  .وعليــه أن يضــع الترخيــص الممنــوح لــه فــي مــكان بــارز مــن المكتــب .
المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة

علــى المق ّيــم المعتمــد أن يضــع اســمه ورقــم ترخيصــه ،وتاريخــه علــى جميــع مطبوعاتــه
ومراســاته ،وجميــع مــا يصــدر عنــه مــن تقاريــر وبيانــات  .وعليــه أيضــً أن يــزود الهيئــة بالبيانــات
الالزمــة عــن نشــاطه وفقــً لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة .
الثالثة عشرة
المادة
الثالثة عشرة
المادة
ال يجــوز للمق ّيــم المعتمــد الجمــع بيــن المهنــة ومزاولــة األعمــال التــي تتعــارض مــع ســلوك
المهنــة وآدابهــا ،وذلــك وفقــً لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة .
الرابعة عشرة
المادة
الرابعة عشرة
المادة
يجــب أن يوقــع المق ّيــم المعتمــد نفســه تقاريــر التقييــم التــي يصدرهــا إذا كان المق ّيــم شــخصًا
ذا صفــة طبيعيــة  ،أمــا إن كان ذا صفــة اعتباريــة فيجــب أن يوقــع الشــريك الــذي شــارك فــي
التقييــم ،أو أشــرف عليــه فع ـ ً
ا ،وال يجــوز إنابــة شــخص آخــر فــي التوقيــع .
الخامسة
المادة
عشرة عشرة
الخامسة
المادة
يجــب علــى المق ّيــم المعتمــد التقيــد بســلوك المهنــة وآدابهــا ،ومعاييــر التقييــم ،والمعاييــر
الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة ،والواجبــات المحــددة بموجــب األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمل
الهيئــة  .ويجــب عليــه أيضــً موافــاة الجهــة المشــرفة والهيئــة بــأي معلومــة تطلبهــا للتأكــد مــن
أدائــه لعملــه وفقــً لهــذا النظــام .
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السادسة
المادة
عشرة عشرة
السادسة
المادة
يـلتـزم الـعضـو األسـاســي بـحـضـور بـرامـج الـتـعـلـيـم الـمـهـنـي وفــق مـا تـحـدده الـهـيـئـة .
السابعة
المادة
عشرة عشرة
السابعة
المادة
علــى المق ّيــم المعتمــد ـ فــي جميــع األحــوال ـ االحتفــاظ بجميــع مــا يتعلــق بالتقييــم والبيانــات
والمســتندات الورقيــة واإللكترونيــة التــي يقدمهــا العمــاء مــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ إصــدار
تقريــره النهائــي  .وفــي حــال رفــع دعــوى لهــا صلــة بذلــك فعليــه أن يحتفــظ بجميــع مــا ذكــر
حتــى صــدور حكــم نهائــي فيهــا .
الثامنة عشرة
المادة
الثامنة عشرة
المادة
علــى المق ّيــم المعتمــد المحافظــة علــى ســرية جميــع المعلومــات المتعلقــة بعمليــة التقييــم،
وأ َ
ال ُيطلــع أحــدًا عليهــا ،إال بنــاء علــى موافقــة خطيــة مــن العميــل ،أو بنــاء علــى طلــب مــن
الجهــات الرســمية المختصــة .
التاسعة
المادة
عشرة عشرة
التاسعة
المادة
ُيســأل المق ّيــم المعتمــد إذا كان شــخصًا ذا صفــة طبيعيــة عــن تعويــض الضــرر الــذي يصيــب
العميــل ،أو الغيــر بســبب األخطــاء الواقعــة منــه فــي أداء عملــه  ،أمــا إذا كان شــخصًا ذا صفــة
اعتباريــة فتكــون المســؤولية تضامنيــة بيــن الشــركاء .
العشرون
المادة
العشرون
المادة
يجــب علــى المق ّيــم المعتمــد أن يفصــح عــن أي مصلحــة لــه مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيمــا
يطلــب منــه تقييمــه .وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة الحــاالت التــي يجــب علــى المق ّيــم المعتمــد
عــدم قبــول العمــل فيهــا .
والعشرون
الحادية
المادة
والعشرون
الحادية
المادة
 -١يجــب علــى المق ّيــم المعتمــد إذا توقــف عــن مزاولــة المهنــة ألي ســبب مــن األســباب بصــورة
مؤقتــة أو نهائيــة أن يبلــغ الجهــة المشــرفة والهيئــة والعميــل بذلــك خــال ثالثيــن يومــً مــن
تاريــخ توقفــه  ،ويعــد الترخيــص منتهيــً فــي حالــة التوقــف النهائــي  .ودون إخــال بالجــزاءات
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام يكــون للجهــة المشــرفة صالحيــة طلــب إصــدار قــرار -مــن
اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (الرابعــة والثالثيــن) مــن هــذا النظــام -بإلغــاء ترخيــص كل
مق ّيــم معتمــد توقــف عــن مـزاولـــة الـــمهنة  ،ولـــم يتقــدم باإلبـــاغ المنصوص عليه فـــي هـــذه
الـمــــادة خــــال الـمـوعـد المـحدد بـعـــد الـتـحـقق مـن الـواقعـــة الـمستـوجـبـة لـذلـك  ،وسـمـاع
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أقــــوال الـمق ّيـــم الـمعتمـــد  ،وإذا أبـلـــغ المق ّيــم المعتمــد ولــم يحضــر خــال الثالثيــن يومــً
التاليــة لتاريــخ إبالغــه يلغــى ترخيصــه  ،ويجــوز لــه التظلــم مــن قــرار إلغــاء الترخيــص أمــام ديــوان
المظالــم ،وال يترتــب علــى إلغــاء الترخيــص إلغــاء العضويــة فــي الهيئــة .
 -٢فــي حالــة توقــف المق ّيــم المعتمــد عــن مزاولــة مهنتــه نهائيــً  ،أو لمــدة يترتــب عليهــا اإلضــرار
بالعمــاء أو الغيــر  ،فعليــه أن يصفــي جميــع المعامــات المعلقــة لديــه  ،والحقــوق وااللتزامــات
المترتبــة علــى ذلــك طبقــً للقواعــد واإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة.

للمقيمين المعتمدين
الهئية السعودية
ّ
والعشرون
الثانية
المادة
والعشرون
الثانية
المادة
تنشــأ هيئــة تســمى «الهيئــة الســعودية للمق ّيميــن المعتمديــن «تتمتــع بشــخصية اعتباريــة،
وتكــون غيــر هادفــة للربــح ،ولهــا ميزانيــة مســتقلة ،وتعمــل تحــت إشــراف الجهــة المشــرفة،
ويكــون مقرهــا مدينــة الريــاض ،ولهــا أن تنشــئ مكاتــب تابعــة لهــا داخــل المملكــة.
والعشرون
الثالثة
المادة
والعشرون
الثالثة
المادة
تسعى الهيئة إلى تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا النظام  ،ولها على األخص ما يلي :
 -١إعــداد وتطويــر واعتمــاد معاييــر موحــدة لفــروع التقييــم مجتمعــة ،ومعاييــر لــكل فــرع مــن
فروعــه .
 -٢وضــع القواعــد العامــة الالزمــة المتحــان الحصــول علــى شــهادة الزمالــة لــكل فــرع مــن فروع
التقييم.
 -٣تنظيــم دورات التعليــم المهنــي المســتمر لتطويــر مســتوى المنتميــن إلــى المهنــة،
والمشــاركة فــي النــدوات واللجــان المحليــة والدوليــة المتعلقــة بمهنــة التقييــم .
 -٤إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
 -٥وضــع اإلجــراءات المناســبة للرقابــة الميدانيــة ؛ للتأكــد مــن قيــام المق ّيــم المعتمــد بتطبيــق
معاييــر التقييــم والتق ّيــد بأحــكام النظــام والئحتــه التنفيذيــة
والعشرون
الرابعة
المادة
والعشرون
الرابعة
المادة
تتكون الهيئة مما يأتي :
 -١أعضاء أساسيون ،وهم :

نظام المق ّيمين المعتمدين

أ -الحاصلــون علــى درجــة جامعيــة فــي أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا الهيئــة ،بشــرط
الحصــول علــى شــهادة الزمالــة.
ب -المستثنون بموجب المادة ( األربعين ) من هذا النظام.
 -٢أعضــاء منتســبون  :وهــم الحاصلــون علــى درجــة جامعيــة فــي أحــد التخصصــات التــي
تعتمدهــا الهيئــة دون الحصــول علــى شــهادة الزمالــة .
 -٣أعضــاء شــرف  :وهــم الذيــن يمنحــون العضويــة مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة تقديــرًا
إلنجازاتهــم أو خدماتهــم لمهنــة التقييــم ،ســواء أكانــوا ذوي صفــة طبيعيــة أم اعتباريــة .
 -٤الطلبــة المنتســبون  :وهــم الذيــن يتقدمــون بطلــب االنتســاب مــن دارســي التخصصــات
الجامعيــة ذات العالقــة بــأي فــرع مــن فــروع التقييــم.
والعشرون
الخامسة
المادة
والعشرون
الخامسة
المادة
 -١يكــون للهيئــة جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع األعضــاء األساســيين والمنتســبين الذيــن
ســددوا اشــتراكاتهم الســنوية .
 -٢تعقــد الجمعيــة العموميــة للهيئــة اجتماعاتهــا العاديــة أو االســتثنائية بحضــور أغلبيــة
أعضائهــا ،فــإن لــم يتوافــر النصــاب الــازم لالجتمــاعُ ،وجهــت دعــوة لموعــد اجتمــاع الحــق يعقــد
خــال الثالثيــن يومــً التاليــة للموعــد الســابق ،علــى أ ّ
ال تقــل المــدة بيــن الموعديــن عــن خمســة
عشــر يومــً  ،ويكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للهيئــة فــي هــذا الموعــد صحيحــً مهمــا كان
عــدد الحاضريــن .وتعقــد االجتماعــات العاديــة للجمعيــة العموميــة للهيئــة بدعــوة مــن مجلــس
اإلدارة فــي موعــد يحــدد فــي بدايــة كل عــام مالــي للهيئــة  .ويجــوز للجمعيــة العموميــة للهيئــة
ـاء علــى طلــب ُخمــس أعضائهــا أو طلــب مجلــس اإلدارة.
عقــد اجتماعــات اســتثنائية بنـ ً
 -٣يــرأس الجمعيــة العموميــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة أو مــن ينيبــه فــي حــال غيابــه ،وتصــدر
قــرارات الجمعيــة العموميــة للهيئــة بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ،وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح
الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.
والعشرون
السادسة
المادة
والعشرون
السادسة
المادة
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
 -١اعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
 -٢إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
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 -٣تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
 -٤انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المق ّيمين المعتمدين.
 -٥مناقشــة كل مــا يــرد فــي جــدول أعمالهــا مــن أمــور تدخــل فــي نطــاق عمــل الهيئــة أو
اهتماماتهــا.
والعشرون
السابعة
المادة
والعشرون
السابعة
المادة
 -١يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الجهة المشرفة ،وعضوية كل من:
أ .ممثل من الجهة المشرفة

عضوًا.

ب .ممثل من وزارة العدل

عضوًا.

ج .ممثل من وزارة المالية

عضوًا.

د .ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية

عضوًا.

هـ .ممثل من وزارة االسكان

عضوًا.

ولرئيــس مجلــس اإلدارة إنابــة أي مــن أعضــاء المجلــس مــن ممثلــي الجهــات الحكوميــة لرئاســة
جلســات المجلــس فــي حــال غيابــه ،ويجــب أن ال تقــل مراتــب ممثلــي الــوزارات عــن المرتبــة
( الرابعــة عشــرة ) أو مــا يعادلهــا.
و .عضــو هيئــة تدريــس فــي قســم ذي عالقــة بالتقييــم مــن إحــدى جامعــات المملكــة ،يعينــه
وزيــر التعليــم

عضــوًا.

ز .محاسب قانوني ممارس ،يعينه رئيس الجهة المشرفة

عضوًا.

ح .أربعة مـن المق ّيمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم ،تنتخبهم
الـجمعيـــة الـعمومـيـة وتـحـدد الالئـحـة الـتنفيذيـة اإلجـراءات الالزمـة إلنتخـابـهم  -أعـضـاء
ط .اثنان من المهتمين بمهنة التقييم ،يعينهما رئيس الجهة المشرفة

عضوين.

 -٢تكــون مــدة دورة مجلــس اإلدارة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة ،واســتثناء مــن
ذلــك تكــون مــدة دورة أول مجلــس إدارة خمــس ســنوات.
 -٣يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــً واحــدًا علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر ،ويعقــد كذلــك اجتماعــً
عندمــا يطلــب ذلــك رئيــس المجلــس ،أو أربعــة مــن أعضائــه.
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 -٤تعقد االجتماعات بحضور أغلبية األعضاء ،على أن يكون من بينهم الرئيس ،أو نائبه.
 -٥تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ،فــإن تســاوت األصــوات رجــح الجانــب الــذي
صــوت معــه رئيــس االجتماع.
 -٦يحضر األمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
والعشرون
الثامنة
المادة
والعشرون
الثامنة
المادة
يمــارس مجلــس اإلدارة الصالحيــات الالزمــة لتصريــف شــؤون الهيئــة وتحقيــق أهدافهــا
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام ،ولــه علــى األخــص مــا يأتــي :
 -١اقتــراح التعديــات التــي يــرى إدخالهــا علــى هــذا النظــام وغيــره مــن األنظمــة واللوائــح ذات
العالقــة بمهنــة التقييــم .
 -٢مراجعــة معاييــر التقييــم  ،وقواعــد الســلوك ،وبرنامــج مراقبــة جــودة األداء المهنــي،
وتطويرهــا واعتمادهــا.
 -٣اعتماد الهيكل التنظيمي ،واللوائح الداخلية للهيئة .
 -٤اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية  ،والموازنة التقديرية .
 -٥تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
 -٦اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة ،وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
 -٧تشــكيل لجــان معاييــر التقييــم بفروعــه المختلفــة  ،واللجــان الفنيــة ،وتحديــد واجباتهــا،
ووضــع قواعــد وإجــراءات أعمالهــا وتنفيذهــا .
 -٨إضافة فروع تقييم أخرى .
 -٩إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
 -١٠اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
 -١١استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
 -١٢تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
 -١٣إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
 -١٤تعيين أمين عام الهيئة ونائبه ،وتحديد مهماتهما وصالحياتهما.
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والعشرون
التاسعة
المادة
والعشرون
التاسعة
المادة
تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة فــي بدايــة الســنة الماليــة للدولــة وتنتهــي فــي نهايــة الســنة الماليــة
ـتثناء مــن ذلــك تبــدأ الســنة الماليــة األولــى مــن تاريــخ نفــاذ هــذا النظــام ،وتنتهــي
للدولــة ،واسـ
ً
فــي نهايــة الســنة الماليــة للدولــة مــن العــام التالــي .
الثالثون
المادة
الثالثون
المادة
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
 -١اشتراكات األعضاء .
 -٢اإلعانات الحكومية .
 -٣الهبات ،والتبرعات ،والوصايا ،واألوقاف ،التي يقرر مجلس اإلدارة قبولها .
 -٤عوائد استثمار أموال الهيئة.
 -٥المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
 -٦المبالغ المحصلة من المخالفات .
 -٧الموارد األخرى التي يعتمدها مجلس اإلدارة .
المادة الحادية و
الثالثون الثالثـون
الحاديـة و
المادة
يكــون للهيئــة مراجــع حســابات تعينه الجمعيــة العمومية كل ســنة مــن المحاســبين القانونيين
الـمرخـــص لـهـــم فـــي الـمملكـــة ،ويـكـون لـــه حـــق االطــالع عـــلى الـدفاتـر والـمستنـــدات وإبـداء
مــا يــراه مــن ملحوظات ،وعليه مراجعة حســابات الـهيئـــة وتـــقديم تـقريـــر عـنهـــا إلى الـــجمعية
ـتثناء
العموميــة .وتحــدد الجمعيــة العموميــة أتعابــه ،ولهــا إعــادة تعيينــه أو اختيــار غيــره  .واسـ
ً
مــن ذلــك يعيــن مجلــس اإلدارة مراجــع الحســابات للســنة الماليــة األولــى ،ويحــدد أتعابــه .

العقوبات
الثانية و
المادة
الثالثونالثالثون
الثانية و
المادة
أو ً
ال  :دون إخــال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أي نظــام آخــر ،تطبــق علــى مــن يخالــف
أحــكام هــذا النظــام أي مــن العقوبــات اآلتيــة :
أ -اإلنذار.
ب -اللوم .
ج -اإليقاف عن ممارسة المهنة مدة ال تزيد على سنة.
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د -غرامة مالية ال تتجاوز (  ) ٢٠٠.٠٠٠مائتي ألف ريال .
هـ -إلغاء الترخيص .
و -شطب قيد المخالف من سجل المق ّيمين المعتمدين .
ز -السجن مدة ال تجاوز سنة واحدة.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.
ثانيــً  :فــي حالــة صــدور قــرار قطعــي بعقوبــة اإليقــاف  ،أو إلغــاء الترخيــص  ،أو الشــطب  ،تصفــى
علــى نفقــة مــن صــدر بحقــه هذا القــرار جميــع المعامالت المعلقــة لديــه  ،والحقــوق  ،وااللتزامات
المترتبــة علــى ذلــك  ،وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة اإلجــراءات الــازم اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن.
الثالثة و
المادة
الثالثونالثالثون
الثالثة و
المادة
أو ً
ال :تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتـكاب أي من المخالفات الـتاليـة:
 )١مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
 )٢مزاولــة مهنــة التقييــم بعــد إلغــاء الترخيــص أو شــطبه أو انتهائــه ولــم يتبــع اإلجــراءات الالزمــة
للتجديد.
 )٣فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.
 )٤تقديــم بيانــات غيــر مطابقــة للحقيقــة أو اســتعمال طــرق غيــر مشــروعة كان مــن نتيجتهــا
منحــه ترخيصــً لمزاولــة مهنــة التقييــم أو أدت إلــى تجديــد الترخيــص.
 )٥اســتعمال وســيلة مــن وســائل الدعايــة يكــون مــن شــأنها حمــل الجمهــور علــى االعتقــاد
بأحقيتــه فــي مزاولــة مهنــة التقييــم خالفــً للحقيقــة.
 )٦انتحال لقب من األلقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
ثانيــً :تطبــق المحكمــة المختصــة علــى مرتكبــي المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد ( أو ً
ال )
مــن هــذه المــادة أي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات (ج،د،هـــ،و،ز )مــن البنــد ( أو ً
ال )
مــن المــادة ( الثانيــة والثالثيــن ) مــن هــذا النظــام.
الرابعة و
المادة
الثالثونالثالثون
الرابعة و
المادة
أ -مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة ( الثالثــة والثالثيــن ) مــن هــذا النظــام ،يتولــى النظــر فــي
مخالفــات أحــكام هــذا النظــام وإيقــاع العقوبــة المناســبة مــن بيــن العقوبــات المنصــوص

12

نظام المق ّيمين المعتمدين

عليهــا فــي البنــد ( أو ً
ال ) مــن المــادة ( الثانيــة والثالثيــن ) مــن هــذا النظــام -فيمــا عــدا عقوبــة
الســجن -لجنــة يشــكلها الرئيــس مــن ثالثــة أعضــاء  ،علــى أن يكــون مــن بينهــم مستشــار
قانونــي ،وأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة مــن المق ّيميــن المعتمديــن ،وفــي جميــع األحــوال
يجــب أن يكــون قــرار اللجنــة مســببًا  ،وللصــادر فــي حقــه قــرار العقوبــة أن يتظلــم مــن القــرار إلــى
ديــوان المظالــم وفقــً لنظامــه .
ب -تقــوم الجهــة المشــرفة بإحالــة المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( الثالثــة
والثالثيــن ) مــن هــذا النظــام إلــى النيابــة العامــة؛ للنظــر فــي إقامــة الدعــوى الجنائيــة أمــام
المحكمــة المختصــة .
ج -يجــوز نشــر القــرار القطعــي الصــادر بعقوبــة اإليقــاف ،والغرامــة الماليــة ،وإلغــاء الترخيــص،
والشــطب ،علــى نفقــة المخالــف فــي واحــدة أو أكثــر مــن الصحــف المحليــة .
الخامسة و
المادة
الثالثونالثالثون
الخامسة و
المادة
يتولــى ضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات ألحــكام هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة موظفــو الجهــة
المشــرفة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الرئيــس.
السادسة و
المادة
الثالثونالثالثون
السادسة و
المادة
تحــدد ـ بقــرار مــن الرئيــس ـ مكافــآت أعضــاء لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذا النظــام
المنصــوص عليهــم فــي المــادة ( الرابعــة والثالثيــن ) مــن هــذا النظــام  ،وأعضــاء لجنــة قيــد
المق ّيميــن المنصــوص عليهــم فــي المــادة ( الســابعة ) مــن هــذا النظــام .
السابعة و
المادة
الثالثونالثالثون
السابعة و
المادة
يجــوز لمــن ألغــي ترخيصــه أو شــطب قيــده أن يطلــب الحصــول علــى ترخيــص جديــد أو إعــادة
قيــده بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار إلغــاء الترخيــص أو الحكــم بشــطب
القيــد ،وتتبــع فــي ذلــك الشــروط واإلجــراءات نفســها المقــررة لمنــح الترخيــص وطلــب القيــد.
الثامنة و
المادة
الثالثونالثالثون
الثامنة و
المادة
تتولــى المحكمــة المختصــة النظــر فــي جميــع الدعــاوى التــي تقــام مــن المق ّيــم المعتمــد أو
عليــه لســبب يتعلــق بمزاولتــه المهنــة طبقــً ألحــكام هــذا النظــام .
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أحكام عامة
التاسعة و
المادة
الثالثونالثالثون
التاسعة و
المادة
يجــب علــى كل مــن يتولــى عم ـ ً
ا للغيــر يتطلــب التقييــم؛ الحصــول علــى تحديــد للقيمــة مــن
قبــل مق ّيــم مســجل فــي الســجل أو أكثــر  ،وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة الحــاالت التــي تنطبــق
عليهــا هــذه المــادة وتوقيــت ســريانها .

المادة األربعون
ـتثناء مــن األحــكام الــواردة فــي المــادة ( الرابعــة والعشــرين ) مــن هــذا النظــام ووفقــً لمــا
اسـ
ً
تحــدده الالئحــة التنفيذيــة  ،يســتمر القائــم بأعمــال التقييــم عنــد نفــاذ هــذا النظــام فــي مزاولــة
عملــه بصفــة عضــو أساســي ،وتنتفــي عنه هــذه الصفــة ويتوقف عــن مزاولة هــذه األعمــال إذا لم
يجتــز -خــال خمــس ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ هــذا النظــام -امتحــان شــهادة الزمالــة أو االمتحــان
الــذي تعقــده الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه ،ويجــوز للرئيــس تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة.
األربعون
الحادية و
المادة
واألربعون
الحادية
المادة
تنظــم العالقــة بيــن المق ّيميــن المعتمديــن ـ المرخــص لهــم وفقــً لهــذا النظــام ـ والمق ّيميــن
المعتمديــن غيــر الســعوديين ،وفقــً لمــا يحــدده هــذا النظــام ونظــام الشــركات المهنيــة .
األربعون
الثانية و
المادة
واألربعون
الثانية
المادة
ال تنطبــق أحــكام هــذا النظــام علــى الموظفيــن الحكومييــن القائميــن بأعمــال التقييــم بحكــم
أعمالهــم فــي اللجــان المختلفــة فــي األجهــزة الحكوميــة .
األربعون
الثالثة و
المادة
واألربعون
الثالثة
المادة
يراعــى فــي تطبيــق أحــكام هــذا النظــام مــا ورد فــي المــادة ( الثامنــة عشــرة ) مــن نظــام مراقبة
شــركات التأميــن التعاوني.
األربعون
الرابعة و
المادة
واألربعون
الرابعة
المادة
يعــد مجلــس اإلدارة الالئحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام  ،وتصــدر بقــرار مــن الرئيــس ،وتكــون نافــذة
بنفــاذ هــذا النظــام.

