ضوابط القيام بأعمال التقويم
فـــــــي التعليــــــــــم والتــدريــــــب
خارج المملكة العربية السعودية
اُ عتُ ِمدت بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب
في اجتماعه األول ( الدورة الثانية ) بتاريخ 1441/06/16ه الموافق 2020/02/10م

ضوابط القيام بأعمال التقويم فـي التعليـم والتــدريــب
خارج المملكة العربية السعودية

المقدمة:
تعد هيئة تقومي التعليم والتدريب اجلهة املختصة في اململكة العربية السعودية بالتقومي
والقياس واالعتماد واملؤهالت في التعليم والتدريب؛ لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما
في خدمة االقتصاد والتنمية الوطنية.
واستنا ًدا إلى تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( )108في 1440/2/14هـ
وحتديدا الفقرة ذات الرقم ( )19من املادة الرابعة والتي نصت على «القيام بأعمال التقومي
ً
والقياس واالعتماد خارج اململكة ،وفق ضوابط يعتمدها املجلس»؛ أعدت هذه الوثيقة التي
تنظم أنشطة التقومي واالعتماد والقياس واملؤهالت في التعليم والتدريب التي تقدمها الهيئة
خارج اململكة.

المادة األولى:
تدل العبارات اآلتية الواردة في هذه الضوابط على املعاني املوضحة أمامها ،ما لم يقتض
السياق خالف ذلك:
اململكة:

اململكة العربية السعودية.

الهيئة		:

هيئة تقومي التعليم والتدريب.

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب.

صاحب الصالحية :مجلس إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب أو من يفوضه املجلس.
		
رئيس الهيئة:

رئيس هيئة تقومي التعليم والتدريب.

الضوابط:

ضوابط القيام بأعمال التقومي خارج اململكة العربية السعودية.

خدمات الهيئة:

أعمال التقومي والقياس واالعتماد التي تقدمها الهيئة خارج اململكة
للجهات املستفيدة ،ومــا يرتبط بها من استشارات ،أو تأهيل ،أو
تدريب ،أو غير ذلك.
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اجلهة املستفيدة:

الشخصية االعتبارية املنشأة مبوجب سند نظامي خارج اململكة وترغب
في االستفادة بأي من اخلدمات املقدمة من الهيئة.

دليل اخلدمات:

وثيقة تتضمن الشروط اخلاصة للخدمات املراد أن تقدمها الهيئة خارج
اململكة.

المادة الثانية:
تهدف هذه الضوابط لتنظيم ممارسة الهيئة للخدمات التي تقدمها للجهات املستفيدة
خارج اململكة.

المادة الثالثة:
على الهيئة عند تقدمي خدماتها خارج اململكة التقيد مبا يأتي:
1 ) 1تقدمي خدمات الهيئة للجهات املستفيدة خــارج اململكة مبا يليق مبستوى اململكة
وسمعتها.
2 ) 2يوقع رئيس الهيئة أو من يفوضه االتفاقيات وعقود اخلدمات التي تقدمها الهيئة.
) 3أن تكون اخلدمة املقدمة خــارج اململكة وفق ًا ألدلــة اخلدمات املعتمدة من صاحب
الصالحية لكل مركز من مراكز الهيئة ،وال يترتب على تقدمي الهيئة خدماتها خارج
اململكة إلزام أي جهة من اجلهات احلكومية وغيرها داخل اململكة بقبول نتائج تلك
اخلدمات كـاالعتمادات أو الشهادات.
4 ) 4احلفاظ على خصوصية البيانات واملعلومات واألشخاص التي يتم االطالع عليها خالل
تقدمي خدمات الهيئة.
5 ) 5التنسيق مع اجلهات ذات العالقة قبل البدء في تقدمي اخلدمة من قبل الهيئة.
6 ) 6مراعاة األنظمة والقرارات ذات العالقة في اململكة.
7 ) 7احترام أنظمة وقوانني دولة اجلهة املستفيدة املراد تقدمي أي من خدمات الهيئة بها.
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8 ) 8ضمان حيادية واستقاللية ونزاهة قرارات التقومي والقياس واالعتماد.
9 ) 9ضمان حق اجلهات املستفيدة في الشكاوى أو التظلمات.
10 )10التحقق من أن تكون أنظمة الدولة تسمح بحصول اجلهات املستفيدة على خدمات
الهيئة.
	 ) 11رفع تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الهيئة عن أنشطة اخلدمات التي تقدمها الهيئة خارج
اململكة ،وإجنازاتها ،ومقترحات تطويرها.

المادة الرابعة:
على الهيئة أن تصدر دلي ً
ال (أو أكثر) للخدمات التي تقدمها للجهات املستفيدة خارج
اململكة ،على أن ُيعتمد من صاحب الصالحية ،وأن يتضمن اآلتي:
) 1اإلجراءات والشروط اخلاصة.
) 2املقابل املالي للخدمة.
) 3آليات وسياسات العمل.

المادة الخامسة:
تسري هذه الضوابط من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة وتلغي ما يتعارض معها من
أحكام أو قرارات صادرة.
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