1438/12/14

الفصل األول :التعريفات
المادة األولى

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل واحدة منها؛ ما لم يدل
السياق على خالف ذلك:
1

الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.

2

الوزير :وزير التجارة واالستثمار.

3

الهيئة :الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

4

المجلس :مجلس إدارة الهيئة.

5

المهنة :مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات.

النظــام :نظــام المقيميــن المعتمديــن الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م،)43/
6
وتاريخ 1433 /7 /9هـــ
الالئحــة :الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المقيميــن المعتمديــن (فــرع تقييــم أضــرار حوادث
7
المركبــات).
8

الميثاق :ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر من الهيئة.

٩

السجل :السجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدى الوزارة.

١٠

معايير التقييم :المعايير التي تعتمدها الهيئة.

الدليــل :دليــل مزاولــة مهنــة تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات الــذي تصــدره الهيئــة
١١
ألغــراض تعزيــز جــودة التقييــم ،ورفــع الكفــاءة المهنيــة للقائميــن بأعمــال التقييــم.
االشــتراطات :الضوابــط الفنيــة والنظاميــة  -المكملــة للضوابــط المفروضــة مــن
١٢
الجهــات األخــرى ذات العالقــة -التــي تصدرهــا الهيئــة إلنشــاء مراكــز تقييــم أضــرار حــوادث
المركبــات وتشــغيلها.

٤

تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات :عملية تقدير قيمة إصالح المركبة شــاملة
١٣
األجــور وقطــع الغيــار ،أو تقديــر القيمــة الســوقية للمركبــة قبــل الحــادث وبعــده.
المركبــة :كل وســيلة مــن وســائل النقــل البــري تســير بقــوة آليــة ،تســتخدم
١٤
فــي نقــل األشــخاص أو غيرهــم ،وتشــمل :الســيارات ،الشــاحنات ،الحافــات،
الدراجــات الناريــة ،دون القطــارات.
المقيم المعتمد :الشــخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يرخص
١٥
ً
لــه بمزاولــة مهنــة التقييــم وفقــا ألحــكام النظــام.
االشــتراكات :المقابــل المالــي المقــرر لفئــات العضويــة وحســاب المنشــأة،
١٦
والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة.
منشــأة التقييــم :مركــز تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات  -الــذي يتخــذه
١٧
المقيــم المعتمــد مقــرا لمزاولــة المهنــة -المســتوفي للمتطلبــات الفنيــة والنظاميــة
(االشــتراطات) لتقديــم خدمــات فنيــة ومهنيــة.
ســاعات الخبــرة :ســاعات الممارســة المهنيــة المكتســبة مــن خــال القيــام
١٨
بأعمــال التقييــم ،والتــي يحــدد الدليــل آليــة احتســابها ،واحتســاب مــا يعادلهــا مــن
الســاعات المخصصــة لحضــور النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل ونحوهــا ممــا لــه
صلــه بمهنــة التقييــم.
المقيــم المعتمــد فــي النظام
حســاب المنشــأة :حســاب إلكترونــي ُينشــئه
١٩
ّ
اإللكترونــي الــذي تحــدده الهيئــة ،يرفــع من خالله تقارير التقييم الصادرة عن منشــأته،
ويحســب بواســطته ســاعات الخبــرة لــه ،وللقائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته،
والمتدربيــن لديــه مــن األعضــاء المنتســبين والطــاب.
تقريــر التقييــم :الوثيقــة التــي يصدرهــا المقيــم المعتمــد لعمالئــه،
٢٠
متضمنــة نتيجــة التقييــم ،ومســتوفية اللتزامــات المقيــم المعتمــد المبينــة فــي
النظــام والالئحــة ،ومتوافقــة مــع معاييــر التقييــم المعتمــدة.
٢١

العميل :مالك المركبة أو المستفيد من عملية التقييم.

٥

األنظمة اإللكترونية :األنظمة والوسائل اإللكترونية التي تعتمدها الهيئة
٢٢
لتنظيم مزاولة المهنة ،وتشمل ما يلي:
بوابة (قيمة) اإللكترونية :نافذة للخدمات اإللكترونية التي تقدمها الهيئة
أ.
ألعضائها يوثقون من خاللها أعمالهم ويسجلون فيها خبراتهم.
نظام (تقدير) اإللكتروني :النظام اإللكتروني المعد إلدارة عمليات تقييم
ب.
أضرار حوادث المركبات باالرتباط مع الجهات ذات العالقة.
أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظم مزاولة المهنة.
ت.

الفصل الثاني :العضوية في فرع تقييم أضرار حوادث المركبات

المادة الثانية

 -1/2يصنف أعضاء الهيئة في فرع تقييم أضرار حوادث المركبات وفقا لما يلي:
أعضاء أساسيون ،وهم:
أ-
أوال :المستثنون بموجب المادة (األربعون) من النظام ،وتكون فئات عضوياتهم
ً
ما يلي:
.1

عضو مؤقت.

.2

عضو معتمد.

ً
ثانيا :الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة،
بشرط الحصول على شهادة الزمالة ،وتكون فئة عضويتهم ما يلي:
عضو زميل.
•
ً
ثالثا :المستثنون بموجب المادة (األربعون) من النظام ،والمجتازون لالختبارات
التأهيلية -غير اختبار الزمالة -الذي تعقدها الهيئة من أجل تأهيلهم ،وتكون فئة
عضويتهم ما يلي:
عضو ممارس.
•
أعضاء منتسبون.
ب-
أعضاء طالب.
ج-
أعضاء شرف.
د-

٦

 -2/2تكون شروط الحصول على العضوية ،وفقا لما يلي:
العضو األساسي:
أ-
عضو مؤقت :للحصول على صفته يجب أن تتحقق الشروط التالية
١
في المتقدم:
أن يقــدم مــا يثبــت مزاولتــه ألعمــال تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات عنــد
أ.
نفــاذ النظــام.
أن يجتاز الدورات المعتمدة من الهيئة ،والتي تتضمن:
ب.
المنهج رقم.)300( :
•
المنهج رقم.)301( :
•
اســتيفاء متطلبــات نمــوذج العضويــة لــدى الهيئــة مــع إرفــاق كافــة
ت.
المطلوبــة.
المســتندات
اجتياز المقابلة الشخصية.
ث.
سداد اشتراك العضوية.
ج.
عضو معتمد :للحصول على صفته يجب أن تتحقق الشروط التالية
٢
في المتقدم:
أن يكون حاصل على صفة عضو «مؤقت»
أ.
اســتيفاء متطلبــات نمــوذج العضويــة لــدى الهيئــة مــع إرفــاق كافــة
ب.
المطلوبــة.
المســتندات
أن يجتاز الدورات المعتمدة من الهيئة ،والتي تتضمن:
ت.
منهج رقم.)302( :
•
منهج رقم.)303( :
•
أن يحصــل علــى عــدد ال يقــل عــن ( )١٠٠٠ألــف ســاعة خبــرة مســجلة فــي
ث.
حســاب المنشــأة  ،شــريطة أن يكتســب ( )٥٠٠خمســمائة منهــا  -كحــد أدنــى -بعــد
حصولــه علــى صفــة عضــو مؤقــت.
سداد اشتراك العضوية.
ج.

٧

عضو زميل :للحصول على صفته يجب أن تتحقق الشروط التالية
٣
في المتقدم:
حاصال على صفة عضو «معتمد»  ،أو عضو «منتسب».
أن يكون
أ.
ً
يشــترط فــي الحاصــل علــى عضويــة «معتمــد» أن يحصــل بعــد اكتســابه لهــذه
ب.
الصفــة علــى عــدد ال يقــل عــن ( )2500ألفيــن وخمســمائة ســاعة خبــرة مســجلة فــي حســاب
المنشــأة ،وإن كان عضــوا منتســبا فيشــترط مــا يلــي:
أن يجتاز الدورات المعتمدة من الهيئة ،والتي تتضمن:
.1
المنهج رقم.)302( :
•
المنهج رقم.)303( :
•
أن يحصــل أثنــاء حملــه لصفــة عضــو «منتســب» و «طالــب» علــى عــدد ال يقــل
.2
عــن ( )3500ثالثــة آالف وخمســمائة ســاعة خبــرة مســجلة فــي حســاب المنشــأة ،شــريطة أن
يكتســب ( )1000ألفـ ًـا منهــا -كحــد أدنــى -بعــد اجتيــازه لـــمنهج ( ،)302و( )1500ألفـ ًـا وخمســمائة
أخــرى -كحــد أدنــى -بعــد اجتيــازه لـــمنهج (.)303
أن يكــون حاصــا علــى درجــة جامعيــة فــي أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا الهيئــة،
ت.
مالــم يكــن مــن األعضــاء األساســين المســتثنين بموجــب المــادة (األربعــون) مــن النظــام.
سداد اشتراك العضوية.
ث.
عضــو ممــارس :للحصــول علــى صفتــه يجــب أن تتحقــق الشــروط التاليــة فــي
٤
ا لمتقــد م :
أن يقــدم مــا يثبــت قيامــه بأعمــال التقييــم -عنــد نفــاذ النظــام -بصفتــه مشـ ً
ـرفا عليها
أ.
لمــدة ال تقــل عــن ( )15خمســة عشــر عامــا.
اجتياز االختبارات التي تعقدها الهيئة -غير اختبار الزمالة -من أجل تأهيله.
ب.
سداد اشتراك العضوية.
ت.

٨

ب -عضــو منتســب :للحصــول علــى هــذه الصفــة يجــب أن تتحقــق الشــروط
التاليــة فــي المتقــدم:
أن يكون حاصال على درجة جامعية في أحد التخصصات التي
1
تعتمدها الهيئة.
استيفاء متطلبات نموذج العضوية لدى الهيئة مع إرفاق كافة
2
المستندات المطلوبة.
3
•
•

أن يجتاز الدورات المعتمدة من الهيئة ،والتي تتضمن:
المنهج رقم.)300( :
المنهج رقم.)301( :

4

سداد اشتراك العضوية.

ج -عضــو طالــب :للحصــول علــى هــذه الصفــة يجــب أن تتحقــق الشــروط التاليــة
فــي المتقــدم:
ً
ملتحقــا بدراســة أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا الهيئــة،
أن يكــون
.1
والتــي تخولــه الحصــول علــى درجــة جامعيــة فيهــا.
.2

سداد اشتراك العضوية.

د  -عضــو شــرف :يمنــح المجلــس هــذه الصفــة للشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري
تقديـ ً
ـرا إلنجازاتــه أو خدماتــه لمهنــة تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات.
 -3/2يلتــزم جميــع األعضــاء الحاصليــن علــى فئــات العضويــة األساســية المشــار
(أوال) مــن الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة (- )1/2باســتثناء
إليهــا فــي البنــد
ً
الحاصليــن علــى صفــة عضــو «ممــارس» -بتحقيــق متطلبــات الحصــول علــى صفــة
عضــو «زميــل» قبــل نهايــة المــدة -األصليــة أو الممــددة  -المقــررة فــي المــادة
(األربعــون) مــن النظــام.

٩

 -4/2تتولــى الهيئــة وضــع الضوابــط الالزمــة لمعادلــة الخبــرات والبرامــج التأهيليــة
المتخصصــة فــي فــرع تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات ،التــي يحصــل عليهــا األشــخاص
مــن المنظمــات أو الجهــات المحليــة أو الدوليــة بالتأهيــل المشــترط ألي فئــة مــن فئــات
العضويــة الــواردة فــي هــذه الالئحــة.

المادة الثالثة

 -1/3تمنــح الهيئــة كل عضــو ينتســب إليهــا– حقــق المتطلبــات الالزمــة للحصــول علــى فئــة
العضوية-بطاقــة عضويــة تبيــن معلوماتــه ،وفئــة عضويتــه ،وتاريــخ انتهائهــا.
 -2/3تصــدر الهيئــة القــرارات الالزمــة لتنظيــم شــروط تجديــد العضويــة ،ومعالجــة التأخــر فــي
تجديدها.
 -3/3يلتــزم عضــو الهيئــة بإعــادة بطاقــة العضويــة إليهــا فــور صــدور قــرار بإلغــاء عضويتــه
فيهــا.

الفصل الثالث :ضوابط مزاولة مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات

المادة الرابعة

يجب على المقيم المعتمد مزاولة المهنة ،وفقا لما يلي:
أوال:
ً

مزاولة المهنة وفقا ألحكام النظام والالئحة والميثاق والدليل.

َ
ثانيا:

تطبيق اشتراطات إنشاء مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات وتشغيلها.

ً
ثالثا:

مزاولة المهنة من خالل منشأة التقييم.

ً
وضــع لوحــة علــى مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا-إن وجــدت -تــدل علــى مزاولــة
رابعا:
المهنــة ،وذلــك بــأن تتضمــن اســم المقيــم المعتمــد ورقــم ترخيصــه ،والفــرع الــذي رخــص
لــه فيــه بمزاولــة المهنــة ،ورقــم الهاتــف.

١٠

ً
خامسا :أن يبيــن عنــد توقيعــه علــى تقاريــر التقييــم نــوع الفــرع الــذي رخــص لــه
بمزاولــة المهنــة فيــه ،وفئــة عضويتــه األساســية.
ً
سادسا :فتح حساب لمنشأته ،ودفع االشتراك المقرر لهذه الخدمة
ً
سابعا :رفــع تقاريــر التقييــم التــي تصــدر عــن منشــأته فــي «حســاب المنشــأة»،
مبينــا فيهــا تفاصيــل القائميــن بأعمــال التقييــم ،وذلــك بــأن يوضــح فيهــا نســبة
المقيــم المعتمــد ،والقائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته
مشــاركة كل مــن
ّ
الحاصليــن علــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية ،-والمتدربيــن فــي المنشــأةمــن األعضــاء المنتســبين والطــاب.
ً
ثامنا :أن يكــون جميــع القائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته مــن الحائزيــن
علــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية ســارية النفــاذ ،ويعملون-تحــت إشــرافه
ومســؤوليته -بموجــب عقــود نظاميــة مكتوبــة.
ً
تاسعا :أن يكــون جميــع القائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته ،حســني الســيرة
والســلوك وغيــر محكــوم علــى أحدهــم بحــد أو عقوبــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف
أو األمانــة مالــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
ً
عاشرا :مــع مراعــاة مــا يقضــي بــه نظــام العمــل والئحتــه والتعاميــم والقــرارات
ذات العالقــة ،يلتــزم المقيــم المعتمــد بــأال تقــل نســبة الموظفيــن المهنييــن
الســعوديين فــي منشــأته الحاصليــن علــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية أو
االنتســاب أو عضويــة الطالــب عــن ( )%25مــن مجمــل عــدد الموظفيــن القائميــن
بأعمــال التقييــم.
الحــادي عشــر :تدريــب أعضــاء الهيئــة المنتســبين والطــاب ،وفقــا لمــا تحــدده
الهيئــة مــن ترتيبــات بشــأن ذلــك.
الثانــي عشــر :تجديــد عضويتــه فــي الهيئــة ،وترخيــص مزاولتــه للمهنــة قبــل
ً
ـخصا
انتهائهمــا ،ويطالــب بهــذا االلتــزام جميــع الشــركاء إذا كان المقيــم المعتمــد شـ
اعتباريـ ًـا.
الثالــث عشــر :التأكــد مــن قيــام جميــع القائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته
الحاصليــن علــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية ،-والمتدربيــن لديــه مــناألعضــاء المنتســبين والطــاب بتجديــد عضويتهــم فــي الهيئــة قبــل انتهائهــا.
الرابع عشر :العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.
١١

الخامس عشر:

استخدام األنظمة اإللكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة.

السادس عشر :اتبــاع اإلجــراءات التاليــة فــي حــال توقفــه عــن مزاولــة المهنــة ألي ســبب من
األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة:
إخطــار الــوزارة والهيئــة بأســباب التوقــف ومدتــه وذلــك خــال ثالثيــن يومـ ًـا مــن تاريــخ
.١
توقفــه.
إخطــار الهيئــة بالعمليــات التــي يقــوم بتقييمهــا والتــي ســتتأثر بفتــرة التوقــف،
.٢
يومــا
واإلجــراءات التــي ســتتخذ لحفــظ حقــوق عمالئــه والعامليــن لديــه ،وذلــك خــال ثالثيــن ً
مــن تاريــخ توقفــه.
قيــام الشــركاء اآلخريــن فــي الشــركة المهنيــة المرخصــة بأعمــال التقييــم عنــد توقــف
.٣
أحــد الشــركاء بصفــة نهائيــة بتعديــل عقد الشــركة وفقـ ًـا لنظام الشــركات المهنية وإبــاغ الهيئة
باإلجــراء الــذي اتخذتــه الشــركة فــي إســناد األعمــال التــي يشــرف عليهــا الشــريك المتوقــف
إلــى الشــركاء اآلخريــن.

المادة الخامسة

يجب على عضو الهيئة الحاصل على إحدى صفات العضوية األساسية التقيد بما
يلي:
أوال:
ً

أن تكون أعماله متوافقة مع أحكام الالئحة والميثاق والدليل.

ً
مباشرة أعمال التقييم من خالل منشأة تقييم مرخصة بأعمال تقييم أضرار
ثانيا:
حوادث المركبات ،وذلك باالرتباط بها بموجب عقد نظامي مكتوب.
ً
ثالثا:

أن تكون عضويته في الهيئة سارية النفاذ ،طيلة عمله في منشأة التقييم.

ً
رابعا:

العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.

ً
خامسا :استخدام األنظمة اإللكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة.
ً
ً
يوما من تاريخ
سادسا :إبالغ الهيئة بعنوان المنشأة التي يعمل فيها خالل ثالثين
ً
يوما من تاريخ تغيير هذا العنوان ،ويكون اإلبالغ عن
مباشرته العمل ،وخالل ثالثين
طريق األنظمة اإللكترونية أو بخطاب مسجل عند تعذر ذلك.

١٢

المادة السادسة

تنفيــذا لحكــم الفقــرة (الرابعــة) مــن المــادة (الخامســة) مــن النظــام؛ يشــترط فيمــن
يقيــد اســمه فــي الســجل أن يكــون لديــه خبــرة عمليــة فــي أضــرار حــوادث المركبــات
فــي أي ممــا يلــي:
خبــرة عمليــة موثقــة تثبــت اســتخدامه للمهــارات والمعــارف التــي اكتســبها
.1
باجتيــازه لـــمنهج ( )303وفقــا لبرامــج التأهيــل المعتمــدة فــي الهيئــة.
ـاء علــى حصولــه على عضوية أساســي «ممــارس»،
.2
خبــرة عمليــة موثقــة بنـ ً
وفقــا للشــروط المبينــة فــي هــذه الالئحــة.
المادة السابعة

 -1/7يتــاح لــكل مــن العضــو «المنتســب» ،و «الطالــب» ،اكتســاب ســاعات خبــرة مــن
خــال تعتمدهــا فــي منشــأة التقييــم.
 -2/7يلتــزم الحائــز علــى صفــة عضــو «طالــب» باجتيــاز الــدورة التأهيليــة التــي تعتمدها
الهيئــة ،قبــل التحاقــه بالتدريــب في منشــأة التقييم.
 -3/7يتقيــد كل مــن العضــو « المنتســب» ،و«الطالــب» عنــد العمــل فــي منشــأة
التقييــم بالتزامــات وواجبــات العضــو األساســي الــواردة فــي المــادة (الخامســة)،
ويطبــق علــى كل منهمــا حــال إخاللــه بهــذه الواجبــات مــا ورد فــي المــادة
(الرابعة عشرة) من هذه الالئحة.

الفصل الرابع :المقابل المالي لعضوية الهيئة والخدمات التي تقدمها
المادة الثامنة

ـا
 -1/٨تســتوفي الهيئــة – بموجــب قــرار يصــدره المجلــس أو مــن يفوضــه -مقابـ ً
ماليــا لفئــات عضوياتهــا ،واختباراتهــا ،والــدورات التــي تقيمها والمناهــج التي تعدها،
ً
والخدمــات التــي تقدمهــا.
 -2/8يتمتــع الحائــز علــى «عضويــة طالــب» بخصــم قــدره ( )%50علــى جميــع مــا ورد
فــي الفقــرة الســابقة.

١٣

الفصل الخامس :التأهيل والتدريب
المادة التاسعة

تعمــل الهيئــة علــى إعــداد المناهــج التعليميــة الخاصــة بتقييــم أضــرار حــوادث المركبــات،
وتطويرهــا ،واعتمادهــا ،وإقامــة الــدورات التدريبيــة الالزمة أو اإلشــراف عليها لتأهيل العاملين
فــي هــذا الفــرع.
المادة العاشرة

يلتــزم العضــو األساســي بحضــور برامــج التعليــم المســتمر -التــي تحددهــا الهيئــة-
بشــكل دوري.

الفصل السادس :الرقابة وضبط جودة أداء مزاولة المهنة
المادة الحادية عشر

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة (الخامســة والثالثــون) مــن النظــام ،تتولــى الهيئــة وضــع
اإلجــراءات المناســبة لمراقبــة جــودة األداء المهنــي ،والتأكــد مــن مزاولــة مهنــة تقييــم أضــرار
حــوادث المركبــات وفقــا ألحــكام النظــام والالئحــة.

المادة الثانية عشر

المقيــم المعتمــد بتمكيــن الهيئــة أو مــن يمثلهــا مــن مباشــرة اختصاصهــا فــي مراقبــة
يلتــزم
ّ
جــودة األداء المهنــي.

١٤

الفصل السابع :الجزاءات
المادة الثالثة عشر

المقيــم المعتمــد حــال مخالفتــه ألي مــن أحــكام النظــام أو الالئحــة مــا
يطبــق علــى
ّ
ورد فــي المــادة (الثانيــة والثالثــون) مــن النظــام.

المادة الرابعة عشر

 -1/14دون إخــال بمســؤولية المقيــم المعتمــد عــن القائميــن بأعمــال التقييــم
فــي منشــأته الحاصليــن علــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية ،تتولــى الهيئــة
حــال إخــال العضــو األساســي بــأي مــن أحــكام الالئحــة؛ تنفيــذ مــا يلــي:
أوال :تنبيــه العضــو األساســي علــى مــا أخــل بــه ،مــع إحاطــة المقيــم المعتمــد
ً
المشــرف علــى أعمالــه باألفعــال المخلــة الصــادرة منــه.
ً
ثانيــا :إذا تكــرر اإلخــال مــن العضــو األساســي أو كان الفعــل الصــادر منــه يخــل
بمبــدأ حســن الســيرة والســلوك ،فيجــوز للمجلــس أو مــن يفوضــه إصــدار قــرار
بإلغــاء عضويتــه فــي الهيئــة.
ُ -2/14يبلــغ العضــو األساســي بالقــرارات الصــادرة بحقــه بواســطة األنظمــة
المقيــم المعتمــد المشــرف علــى
اإللكترونيــة أو الخطابــات المســجلة ،ويــزود
ّ
أعمالــه بنســخة منهــا عبــر الوســائط المشــار إليهــا.
 -3/14يترتــب علــى إلغــاء عضويــة العضــو األساســي؛ توقفــه مباشــرةً عــن أداء
المقيــم
أي عمــل فنــي ذي صلــة بأعمــال تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات؛ وعلــى
ّ
المعتمــد المشــرف علــى المشــرف علــى أعمــال المقيــم اتخــاذ اإلجــراءات النظامية
الالزمــة لذلــك.
 -4/14للعضــو األساســي الصــادر بحقــه قــرار إلغــاء العضويــة ،تقديــم مــا لديــه
مــن دفوع-إلــى الهيئــة -خــال ثالثيــن يومـ ًـا مــن تاريــخ تبليغــه بالقــرار.

١٥

الفصل الثامن :أحكام عامة
المادة الخامسة عشر

 -1/15تضــع لجنــة قيــد المقيمين-المنصوص عليها في المادة الســابعة مــن النظام -القواعد
المنظمــة لعملهــا ويصدر باعتمادها قرار مــن الوزير.
-2/15تضــع لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام النظام-المنصــوص عليهــا فــي المــادة الرابعــة
والثالثيــن مــن النظــام -القواعــد المنظمــة لعملهــا ويصــدر باعتمادهــا قــرار مــن الوزيــر.

المادة السادسة عشر

يحــق ألعضــاء الهيئــات المهنيــة األخــرى حضــور الــدورات المتخصصــة التــي تعقدهــا الهيئــة،
ودخــول اختباراتهــا ،والحصــول علــى العضويــة فــي الهيئــة وفقــا للشــروط المبينــة فــي هــذه
الالئحــة.

المادة السابعة عشر

تصدر الهيئة القرارات الالزمة لتنظيم أحكام حساب المنشأة.

المادة الثامنة عشر

ً
ملزما.
تتولى الهيئة تفسير هذه الالئحة ،ويكون تفسيرها

١٦

الفصل التاسع :اإلصدار والنفاذ
المادة التاسعة عشر

تصدر هذه الالئحة بقرار من الوزير ،ويعمل بها من تاريخ نفاذها.

١٧

الستفساراتكم ومالحظاتكم نرجو التواصل على :
PR@Taqeem.gov.sa

For inquiries and suggestions please
contact
Taqeem.gov.sa

Article (16)
Members of other professional bodies are entitled to attend specialized
courses and enter exams held by Taqeem as well as obtain Taqeem
memberships.

Article (17)
Taqeem shall issue the necessary decisions to regulate provisions of the
Firm Account.

Article (18)
Taqeem shall interpret this Regulation and it shall be legally binding.

Chapter 9: Issuance and Effective Date

Article (19)
This Regulation shall be issued pursuant to a decision by the Minister
and shall be effective on its date of issuance.
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Article (14)
14.1 Without prejudice to the liability of Accredited Valuer for the valuers under their Firm who have basic memberships, Taqeem shall, in case
of violation of any of the provisions of the Regulations, carry out the following:
(1) Notify the Basic Member of any breach thereof and inform the Accredited Valuer who supervises their work of such violations.
(2) If the Basic Member’s violation is repeated or the act is contrary to the
principle of good conduct, the Council or its representative may issue a
decision to cancel their Taqeem membership.
14.2 The Basic Member shall be notified of the decisions issued via
electronic systems or registered letters, and the Accredited Valuer who
supervises their works shall be provided with a copy thereof via abovementioned means.
14.3 The cancellation of the Basic Membership shall result in ceasing
all Automobile Damages valuation activities and the Accredited Valuer
who supervises the work of the valuer shall take the necessary legal measures.
14.4 The Basic Member who has cancelled his membership has the
right to submit legal defenses to Taqeem within (30) thirty days from the
date of the resolution.

Chapter 8: General Provisions

Article (15)
15.1 According to Article (7) of the Law, the Valuers Registration Committee shall set forth the rules governing its work, which shall be issued
pursuant to a decision by the Minister.
15.2 The Committee for Disputes and Violations- as provided for in
Article (34) of the Law - shall set the rules governing its work and shall
be issued by a decision by the Minister.
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Chapter 6: Control and Quality Assurance

Article (11)
Subject to the provisions of Article (35) of the Law, Taqeem shall establish appropriate procedures to monitor the quality of professional performance and ensure that the profession of Automobile Damages valuation
is conducted in accordance with the provisions of the Law and Regulations.

Article (12)
The Accredited Valuer shall commit to enable Taqeem or its representative to monitor the quality of professional performance.

Chapter 7: Violations and Penalties

Article (13)
The Accredited Valuer shall be subject to Article (32) of the Law, in case
of any violation of the provisions of the Law or Regulations.
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Chapter 4- Membership Fees and Services

Article (8)
1
Taqeem shall charge a fee for memberships, examinations, training courses, course materials and other services.
2
Student members will be eligible to a 50% discount on all abovementioned services in paragraph 8.

Chapter 5: Training and qualification

Article (9)
Taqeem shall develop, localize, and accredit Automobile Damages valuation training curricula, as well as organize the required training courses
to qualify the valuers of this sector.

Article (10)
Basic Members shall attend Continuing Professional Development (CPD)
programs as required by Taqeem periodically.
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Article (6)
In accordance with the provisions of paragraph (4) of Article (5) of the
Law, a person whose name is registered in the registry must have practical experience in valuing Automobile Damages as follows:
1
Certified practical experience demonstrating the skills and knowledge gained by passing (AV 303) – at minimum - of Taqeem’s approved
qualification programs.
2
Documented practical experience gained by obtaining the Practitioner designation according to the conditions set out in this Regulation.

Article (7)
1
Associate and Student Members can acquire hours of experience by working at Valuation Firms.
2
A Student member is required to pass the qualifying course determined by Taqeem prior to joining the training at the Valuation Firm.
3
Associate and student members shall comply with the provisions
of Basic memberships in Article (5) when working for Valuation Firms. In
the case of violation of any provision, Article (14) of this Regulation shall
be applied.

14

3

Obtain a valid membership when working at the valuation Firm.

4
Use the approved electronic systems to regulate the valuation
practice.
5
Work according to the rules and instructions provided by
Taqeem.
7
Notify Taqeem of the Firm’s address within (30) days of obtaining
a practice license as well as any change in the address within a period
not exceeding thirty (30) days. The notification shall be via electronic
systems or in writing.

13
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The following procedures shall be followed when an Accredited
Valuer ceases to work, either temporarily or permanently for any reason:
1 The Ministry and Taqeem shall be notified of the reasons and the
duration of the cessation within thirty (30) days following the cessation.
2 Taqeem shall be notified of the assignments affected by the cessation, as well as the procedures taken to preserve the rights of clients and
staff for the thirty (30) days following the date of the cessation; and the
steps to be taken to deal with the consequences of the cessation.
3 If one partner ceases to work, the remaining partners of a professional company shall amend the Company Contract in accordance with the
Law of Professional Companies. Taqeem shall be notified of the steps
taken to reassign the assignments supervised by the departing partner
to other partners.

Article (5)
A Basic Member shall practice valuation according to the following:
1
Comply with the provisions of the Law, Regulations, Code of Ethics, and Guidebook.
2
Practice valuation through a Automobile Damages Valuation
Firm via a written contract. A Saudi Basic Member can work with more
than one Valuation Firm, but not exceeding two, according to the following conditions:
a.
The primary firm must consent to working for another firm.
b.
Maintain confidentiality of assignments for each Firm, and refrain
from valuing the same property for more than one Valuation Firm.

12

7
All valuers at the Firm shall be active Basic Members and work
under the supervision and responsibility of the Accredited Member according to legal written contracts.
8
All valuers at the Firm shall be of good behavior and conduct and
has not been convicted to a penalty or punishment of a crime that is
against integrity or honesty, unless rehabilitated.
9
Taking into account the provisions, regulations and other decisions related to the Saudi Labor Law, the Accredited Valuer shall commit
to have no less than 25% Saudi professionals in the Firm who have basic
membership, associate membership or student membership of total valuers.
10
Train associate and student members according to the arrangements determined by Taqeem.
11
Renew Taqeem membership and practice license before its termination. This obligation is demanded by all partners if the Accredited
Member is a legal person.
12
Ensure that the valuers at the Firm -who have a Basic Membership- and trainees such as associate and student members shall renew
their Taqeem membership before its termination.
13

Work according to the rules and instructions provided by Taqeem

14
Notify Taqeem of the Firm’s address within (30) days of obtaining
a practice license as well as any change in the address within a period
not exceeding thirty (30) days. The notification shall be via electronic systems or in writing.
15
tice.

Use the approved electronic systems to regulate valuation prac-
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Article (3)
3.1
Taqeem grants each affiliated member, who has met all membership requirements, a membership card containing the member’s information, designation and expiration date.
3.2
Taqeem shall issue the necessary decisions to regulate membership renewal process and address any delay thereof.
3.3
All members of Taqeem shall return the membership card immediately upon the decision of membership cancellation.

Chapter III: Valuation Practice and Licensing Conditions
Article (4)
An Accredited Valuer shall practice valuation according to the following:
1
Comply with the provisions of the Law, Regulations, Code of Ethics, and Guidebook.
2

Practice valuation though a Valuation Firm.

3
Display the valuer’s information at the Firm’s main office and other subsequent branches, if any, including the name of the Accredited
Member, license number, authorized sector and phone number.
4
Indicate the authorized sector and Basic Membership designation when signing valuation reports.
5
Create a Valuation firm account and pay the required subscription for the service.
6
Upload a Report Summary -on the Firm Account- for every valuation issued by the Firm as well as register experience hours. The summary shall provide details of who participated in the valuation assignment
and the percentage of the Accredited Valuer’s, and other valuers -who
have acquired Basic Memberships-, associate members and students.

10

3
•
•

Passed the exams of Taqeem courses which include:
AV 301
AV 302.

4

Paid the membership subscription fee.

C.

Student Membership:
A Student Member designation will be granted to an applicant
who is:
1
Pursuing an Academic degree in one of the specializations approved by Taqeem.
2

Paid the membership subscription fee.

D.

Honorary membership:
An Honorary Member designation is granted to natural or legal persons
in recognition for their achievements or their services to the Automobile
Damages Valuation profession.
2.3
All Basic Memberships in section (A) of paragraph 2.1 – except
Practitioner Members- shall commit to meet the requirements of Fellow
Members by the end of the, original or extended, period stipulated in Article (40) of the Law.
2.4
Taqeem shall develop the necessary criteria for the equivalency
of expertise and other accreditation programs from local or international
authorities to their counterpart membership designations in this Regulation.

9

3
Fellow Member: A person who has met the following requirements:
a)
Acquired the Senior Accredited Member designation, or the Associate membership.
b)
Gained at least (2500) hours of verifiable experience registered
at the Firm Account, after acquiring the Accredited Member designation.
Associate Members are required to:
1.
Pass the exams of Taqeem courses which include:
•
AV 302.
•
AV 303.
2.
Gain at least (3500) hours of verifiable experience registered at
the Firm Account of which at least (1000) hours gained after passing (AV
302), and another (500) after passing (AV 303).
c)
Has an Academic degree in one of the specializations approved
by Taqeem, unless exempted under article (40) of the Law.
d)
Paid the membership subscription fee.
4
Practitioner member: a person who has met the following requirements:
a)
Presented an evidence of (15) years of valuation experience before the Law came into effect.
b)
Passed Taqeem exams -except Fellow exams- to qualify the
member for accreditation.
c)
Paid the membership subscription fee.

B.

Associate Membership:
Associate Member: a person who has met the following requirements:
1
Has a bachelor’s degree or its equivalent in accounting, economics, finance, or similar scientific specializations at an accredited university.
2
Met the requirements for the membership form and completed all
required documents.
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Second: Holders of a university degree in any discipline, provided they
obtain the fellowship certification. This category includes the following
designation:
•
Fellow Member
Third: Those exempted under Article (40) of the Law and passed
Taqeem’s qualification exams without obtaining the fellowship certification. This category includes the following designations:
•
Practitioner Member.
B.
Associate Membership.
C.
Student Membership.
D.
Honorary Membership.
2.2 The requirements for Memberships are as follows:

A.

Basic Membership:

1.
Provisional Member: A person who has met the following requirements:
a)
Presented evidence of valuation experience before the Law
came into effect.
b)
Passed Taqeem courses, which include:
•
AV 300.
c)
Met the requirements for the membership form and completed all
required documents.
d)
Passed the interview.
e)
Paid the membership subscription fee.
2.
Accredited Member: A person who has met the following requirements:
a)
Acquired the Provisional Member designation
b)
Met the requirements for the membership form and completed
all required documents.
c)
Passed Taqeem courses, which include:
•
AV 302.
•
AV 303.
c)
Gained at least (1000) hours of verifiable experience registered
at the Firm Account, of which at least (500) hours has been worked as a
Provisional Valuer.
e)
Paid the membership subscription fee.
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Valuation summary: Online forms in Qima Portal the Accredited
Valuer uses to summarize valuation reports issued by the Valuation Firm,
it includes valuation information such as who participated in the valuation assignment and the nature of their participation.

22

Client: The owner of the vehicle or the beneficiary of the valuation
assignment.

23

Electronic systems: The online systems Taqeem utilizes to regulate valuation practice, and it includes:
o Qima Portal: An online portal that provides services to Taqeem members where they can organize and document their work as well as register their experience hours.

o
Taqdeer system: An electronic system designed to manage the valuation of vehicle damages in connection with the relevant authorities.
o Any other system or means adopted by Taqeem to regulate the profession.

Chapter II: Memberships in Automobile Damages
Valuation Sector
Article (2)
2.1 Taqeem Automobile Damages valuation memberships shall be
categorized as follows:
A.
Basic Membership:
First: Those exempted under Article 40 of the Law, and they include the
following designations:
1

Provisional member.

2

Accredited member.

6
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Automobile Damages Valuation: The act or process of determining the value of repairing the vehicle including the spare parts, or estimating the market value of the vehicle before and after the accident.
14
Vehicle: All road mobile machines used for transporting people
or cargo. It includes cars, trucks, buses and motorcycles but excludes
trains.
15
Accredited Valuer: Natural or legal persons authorized to practice
the valuation profession.
16
Subscriptions: The predetermined amount of money required for
membership designations, Firm Account and other services provided by
Taqeem.
17
Valuation firm: The acquired hours of professional valuation practice. The Guidebook shall determine the process of calculating the hours.
Equivalent hours shall be allocated to attend seminars, conferences,
workshops and other related valuation events.
18
Experience hours: The acquired hours of professional valuation
practice. The Guidebook shall determine the process of calculating the
hours. Equivalent hours shall be allocated to attend seminars, conferences, workshops and other related valuation events.

19

Firm account: An online account created by an Accredited Valuer
in Taqeem’s Electronic System where the valuer uploads a summary of
valuation reports issued by the Valuation Firm. This Account allows the
user to calculate Experience Hours for the Accredited Valuer and other
valuers, associate and student members affiliated to the Firm.

20

Valuation report: The document issued by an Accredited Valuer to
the Client, which includes conclusion of value, adheres to the Accredited
Valuer requirements in the Law and Regulations and complies with the
adopted valuation standards.
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Chapter I - Definitions

Article (1)
The following terms shall have the meanings set forth below, unless the
context requires otherwise:
1

Ministry: The Ministry of Commerce and Investment.

2

Minister: The Minister of Commerce and Investment.

3

Taqeem: The Saudi Authority for Accredited Valuers

4

Council: Taqeem’s board of directors.

5

Profession: Automobile Damages valuation.

6
Law: Accredited Valuers Law, issued by the Royal Decree Number M/43 and dated 9/07/1433.
7
Regulations: Implementing Regulations for the Accredited Valuers Law (Automobile Damages sector).
8
Code: Taqeem’s Code of Ethics and Conduct for the
Profession.

Valuation

9
Registry: The Registry where Taqeem-accredited valuers in the
Automobile Damages sector are registered at the Ministry.
10

Valuation standards: The standards approved by Taqeem.

11
Guidebook: Automobile Damages valuation guidance that
Taqeem issues for enhancing the quality of valuation and raising the
professional competence of valuers.
12.
Requirements: Legal or technical controls – complementary to
other requirements stipulated by other related bodies- issued by Taqeem
to establish and operate vehicle damages assessment centers.
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The Implementing Regulation of the Accredited Valuers Law
Automobile Damages Sector
Ministerial Resolution No. (28622) Dated (14/12/1438H)
The Minister of Commerce and Investment,
The Chairman of the Saudi Authority of Accredited Valuers’ Board of
Directors,
Upon the authorities assigned to him,
After perusal of Article (44) of Accredited Valuers Law which states
that “The board of directors shall draft the Implementing Regulations
of the Law which shall be issued according to a decision by the Minister”.
And after perusal of the Board of Directors Resolution No. (1/15/m/17)
dated (11 1 3 ) which approves the mplementing egulations of
Automobile Damages Sector.
Hereby Decrees the Following:
First: The Implementing Regulations of Accredited Valuers Law (Automobile Damages Sector) shall be issued according to the attached
format.
Second: This Resolution shall take effect as of the date of its issue.
Third: This Resolution shall be announced to all concerned parties.

IMPLEMENTING REGULATIONS
OF ACCREDITED VALUERS LAW

Automobile Damages Valuation
Sector
1438/12/14

