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 :متهيد .1

والمعايير  بوضع الضوابط الجهة المعنية)تقييم( هي  يئة السعودية للمقيمين المعتمديناله
تقييم العقارات، والمنشآت االقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها لالالزمة 

( وتاريخ ٤٣قم )م/المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رالمقيّمين وذلك بموجب نظام 
 بها، ووضعلتقييم، ورفع مستوى العاملين تطوير مهنة الهدف ( وتهـ٩/٧/١٤٣٣)

بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير  القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير 

وتتمتع "الهيئة" بشخصية اعتبارية، غير هادفة للربح، ولها ميزانية الدولية للمهنة، 
 مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

ة السعودية للمقيمين المعتمدين" على ما تمثله األخالق من أهمية لمهنة التقييم تؤكد "الهيئ
ي تطوير يسهم ف ومراقبته، بما)ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم( بفرض  وتلتزم الهيئة

 الحفاظ عليها. بها و المجتمعمهنة التقييم وتعزيز ثقة 
 

 نطاق تطبيق امليثاق: .2
ذا للوائح التنفيذية وتطبيق المعايير يكتمل باتباع ه ن االلتزام باألنظمة واالنصياعإ .١

ة الذين ترخص لهم الهيئالمقيّمين كافة  الميثاق. لذا يجب أن يمتثل لهذا الميثاق
بمزاولة مهنة التقييم سواء بصورة مؤقتة لحين اعتمادهم أو عند اعتمادهم، سواء 

ة. كما يجب ذوي صفات طبيعية أو شركات ذات صفات اعتباري اكانوا أشخاص  
لتقييم أو المشاركين في عملية ا لهالموظفين التابعين أن يتأكد من التزام المقيّم على 

 بهذا الميثاق. وتمسكهم 
ام حال من النظ ثنين  والمست   ين  والخارجيّ  ين  الداخليّ المقيّمين يسري الميثاق على  .٢

 ومراجعةحدى خدمات التقييم، كما يسري على جميع خدمات التقييم إممارستهم 
ات، العقار :التقييم واستشاراته ولكل فروع التقييم المشمولة في النظام وهي

والمنشآت االقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وعلى جميع 
أعضاء الهيئة األساسيين والمنتسبين وأعضاء الشرف والطلبة بمجرد انضمامهم 

  نظام واللوائح التنفيذية المفسرة له.لعضوية الهيئة وبكافة صفاتهم المحددة بال
  



 

٤ 
 

االلتزام باألحكام العامة لهذا الميثاق، والسعي لتحقيق المقيّمين يجب على كافة  .٣
غايته وأهدافه وإدراك نطاق تطبيقه وأبعاد مهنة التقييم وأطرافها واستيفاء شروط 

القية األخ المعتبرة، وكذا اتباع المبادئ األساسيةالمقيّم عملية التقييم وشروط 
والسلوكية للميثاق وذلك في جميع األوقات وفي كل التعامالت مع األطراف ذات 

 اق،األدلة اإلرشادية لهذا الميثما يصدر الحقا من م بتفهالمقيِّّمون العالقة. كما يلتزم 
 ءات التأديبية لمخالفة الميثاقاإلجراو، والمخاطر والضماناتكالمفاهيم العامة 

 وغيرها.
 

 من امليثاق وأهدافه:الغاية  .3
 ورفعة شأنها. تطوير المهنة والحفاظ على استمرارها

ن االلتزام بهذا الميثاق ال يؤثر إيجابا  على اكتساب ثقة العمالء واآلخرين من أصحاب إ
المصلحة في خدمات التقييم فحسب، بل يمتد أثره ليشمل ثقة المجتمع في مهنة التقييم، 

 ية:هداف التالعمل على تحقيق األعلى جميع األعضاء الن تحقيق هذه الغاية يفرض إو
 عالء المصلحة العامة:إ .١

 االلتزام بالتصرف دائما  بطريقة تُعلي من شأن المصلحة العامة. 
 اكتساب ثقة الجمهور: .٢

 .تساب ثقة المجتمع والحفاظ عليهاالسعي بشكل دؤوب الك
تتخطى مصلحة العمالء يجب على أعضاء الهيئة إدراك أن أهمية مهنة التقييم 

 ،صحاب أعمال ومستثمرينأومستخدمي التقارير من مقرضين وحكومات و
، لتشمل مصالح كل من يعتمد على خدمات التقييم والذين ال المقيّمينومصالح 

ولياتهم بنزاهة وموضوعية وكفاءة فحسب، بل ؤداء مسأيتوقعون من األعضاء 
داء منتظم أولية خدمة المصلحة العامة بما يحافظ على ؤوالحفاظ على أمانة ومس

 للسوق. 
عالء المصلحة العامة والحرص على الدقة في اتخاذ القرارات المهنية التي إيشمل 

 لديها تأثير أوسع على أطراف ثالثة.
  



 

٥ 
 

 
 االعتزاز بالمهنة وجودة األداء: .٣

مات التقييم ن تحقيق هذه األهداف يفرض على جميع أعضاء الهيئة تقديم خدإ
بجودة عالية تبرهن دائما  على االلتزام التام بمستوى المهنية الذي يتفق مع المبادئ 

 األساسية لهذا الميثاق.
 

 األحكام العامة: .4
االمتثال لجميع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة بيلتزم جميع أعضاء الهيئة  .١

 العربية السعودية.
ميع جواإلقرار بإحاطتهم ب ،التقييم باالطالع على هذا الميثاقيلتزم القائمون بأعمال  .٢

والتزامهم بها بمجرد  ،واألحكام المنصوص عليها فيهاألهداف والمبادئ الواردة به، 
 االنضمام لعضوية الهيئة.  

ول عن التزام معاونيه أو مستشاريه أو موظفيه بكل المبادئ والنصوص ؤمسم المقيّ  .٣
 الميثاق. واألحكام الواردة بهذا

خدمة تقييم مخالفة لألنظمة أو اللوائح أو القرارات  عدّ يحظر على أي عضو أن يُ  .٤
 .هاأو يشارك فيالمكملة لها أو لهذا الميثاق، 

على العضو أن يبلغ عن أي سلوك غير مهني أو غير أخالقي أو أي خرق  يجب .٥
 لنصوص لهذا الميثاق.

و األمور التي يشوبها الشك أو عند تعرض أحد أعضاء الهيئة ألي من المواقف أ .٦
جوع فإن عليه الر ،التي لم تتعرض لها نصوص هذا الميثاق بنص صريح، الريبة

 تباعها حيال ذلك األمر. التحديد اإلجراءات الواجب  ؛إلى الهيئة
 هولوائح المعتمدينالمقيّمين ن يستوفي القائم بأعمال التقييم متطلبات نظام أيجب  .٧

مين مقيلل لى العضوية األساسية في الهيئة السعوديةالتنفيذية، والحصول ع
صداقية، م المعتمدين، وتوظيف التقنيات المعتمدة بشكل صحيح لتقديم خدمات ذات

ع يي برنامج التطوير المهني والتعليم المستمر، واتباع جمفومواصلة التدريب 
رفة خدمات التقييم بأنها تتم بمع وأن يثق مستخدم متطلبات الميثاق، ومن الضروري

 .؛ لضمان سالمة عملية التقييممين لديهم الخبرة والمهارة والحكم المناسبمقيّ 
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يكون  نأوهي على وجه العموم  ،بااللتزام بالمبادئ األخالقية والمهنيةم المقيّ يتعهد  .٨

وغير خاضع ألي ضغوط وخبير باألصول محل  ه،حكامأعادال  غير متحيز في 
حة جراءاته، وليس له مصلإقييم، محيط بصفاتها، وعلى علم بقواعد التقييم والت

 مباشرة أو غير مباشرة في األصل محل التقييم.
عملية تقييم أو تقديم مشورة للجهات الحكومية  المقيّم فورا عن القيام بأييمتنع  .٩

ألي  ،وعلى وجه الخصوص السلطات القضائية ومؤسسات التمويل ،والخاصة
حل التقييم له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يفصح بوضوح عن أصل م

ر ألي أصول ترتبط أو تتأثقربائه حتى الدرجة الثالثة أية ملكية له أو ألي أحد من أ
 محل التقييم. قيمتها باألصول

م مقيّ ) :بمثل لق ،عدم استخدام ألقاب غير مستحقة للترويج لنفسهالمقيّم يجب على  .١٠
وهو مالم تمنحه الهيئة له، واالكتفاء والتعامل بالصفة  (م مرخصمقيّ ) ( أو:معتمد

 ة، وتوقيعه بنفسه على تقارير التقييميالتي منحتها الهيئة له في بطاقة العضو
نابة أي شخص آخر في التوقيع غير عضو إالصادرة من مكتبه أو شركته وعدم 

 مؤقت أو معتمد في الهيئة.
ام احك ا الميثاق أو مواده إلى لجنة النظر في مخالفاتيحال كل من يخالف أحكام هذ .١١

 المعتمدين.المقيّمين  نظام
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 :املبادئ األساسية .5
 النزاهة :األوىلاملادة 
 عن الغش أو الخداع في والبعدبالوضوح واألمانة والتعامل الصادق المقيّم يلتزم  .١

 جميع العالقات المهنية والتجارية.
بعمله بمصداقية ومهنية وإخالص وأن يتسم بالعدل فتكون أن يقوم المقيّم يجب على  .٢

 غير منحازة وآراءه محايدة. هأحكام
أن يتسم بالقناعة والزهد عن المطامع فيترك الشبهات ويترفع المقيّم يجب على  .٣

عن مواقف الريبة، فيدع ما يريبه إلى ما ال يريبه، وقد يمسك عن شيء من المباح 
 .  مخافة الوقوع فيما هو محظور

أن يعد أو ينشر أو يتداول أو يشير إلى أو يرتبط عن عمد بأي المقيّم يحظر على  .٤
 حال بأي مهمة أو خدمة حول تقرير تقييم، يعتقد بأنه؛

راء أو معلومات أو تحليالت أو نتائج، إما خاطئة أو مضللة أو آيتضمن  (أ
 متحيزة أو غير دقيقة أو غير مبررة.

 ما من شأنه أن يكون مضلال . ،إدراجها ايحجب أو يحذف معلومات مطلوب   (ب
في وقت الحق ارتباطه بمثل هذه التقييمات فعليه اتخاذ خطوات المقيّم إذا أدرك  .٥

فورية للتخلي عنها، على سبيل المثال من خالل إصدار نسخة معدلة من التقييم أو 
 التقرير.

ف بأداء تكليعند الدعاية لنفسه أو التسويق لجهة عمله للفوز بالمقيّم يحظر على  .٦
 أعمال، أن:

يدعي لنفسه مؤهالت علمية أو مهنية أو سابقة خبرة ال يتمتع بها أو أن  (أ
 يتغاضى عن تصحيح معلومة حولها. 

فيها  ايستخدم معلومات غير صحيحة أو إعالنات مضللة أو عروضا مبالغ   (ب
 عن الخدمات التي يقدمها. 

المقيّمين يقدم ادعاءات كاذبة أو مقارنات واهية أو إشارات مسيئة ألعمال  (ج
 اآلخرين. 
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 أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إلى الخطـأ. المقيّم يحظر على  .٧
أن يقوم أو يشـارك في تقديـم خدمـات التقييم التي يرفـض عامة المقيّم يحظر على  .٨

 القيـام بها ألسباب منطقية. ن يالمقيِّّم
أن يتصرف باستمرار بطريقـة تؤكـد التزامـه باألنظمة والتشريعـات المقيّم لتزم ي .٩

 النافـذة والمتعلقـة بعملـه. 
بتجنب المواقف التي قد تؤدي بطرف ثالث حصيف ومطلع، أن يستنتج المقيّم يلتزم  .١٠

 أن نزاهته ونزعته المهنية نحو الشك قد تعرضت للشبهة.
مة قبل قبول مه ،أو هبات أو استثناءات غير معتادةقبول هدايا المقيّم يحظر على  .١١

 د اكتمالها بناء على نتيجة عمله.ها أو بعءتقييم أو أثنا
 

 االستقالليةاملادة الثانية: 
بعدم التنازل عن األحكام المهنية بسبب التحيز أو تعارض المصالح المقيّم يلتزم  .١

 أو أي تأثير خارجي.
أن يتصرف عن طرفين أو أكثر في المسألة نفسها إال بموافقة المقيّم يحظر على  .٢

 خطية من الطرفين. 
جميع االحتياطات الالزمة لضمان عدم نشوء تعارض للمهام المقيّم يجب أن يتخذ  .٣

 بين مصالح عمالئه بعضهم البعض. 
عند تقييم أصل ما، جميع االحتياطات الالزمة لضمان عدم المقيّم يجب أن يتخذ  .٤

حة مباشرة أو غير مباشرة له أو لشركته أو أقاربه أو أصدقائه أو وجود مصل
م ثر عليه تقيييؤه في هذا األصل وتشمل المصلحة غير المباشرة كل ما ئشركا

 األصل محل التقييم، وعند وجود مثل هذا التعارض عليه باإلفصاح عنه 
 مستقل.م خارجي أو مقيّ  ،م داخلياإلفصاح عن حالته كمقيّ المقيّم يجب على  .٥
يجب اإلفصاح عن التعارضات المحتملة خطيا  قبل قبول المهمة أو التعارضات  .٦

 في وقت الحق. المقيّم التي يكتشفها 
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قييم، إال بعد االنتهاء من التالمقيّم يجب اإلفصاح عن التعارضات التي لم يكتشفها  .٧

 فور اكتشاف تلك التعارضات.
 واستقاللية ودون اعتبار للمصالح الشخصية.بتنفيذ أي مهمة بحزم المقيّم يلتزم  .٨
 عند تقييم ملكية ما، أال يدع ميوله الشخصية تؤثر على التقييم. المقيّم يلتزم  .٩
أن يقبل مهام التقييم أو أن يعد أي تقييم ينطوي على آراء مقررة المقيّم يحظر على  .١٠

 مسبقا  أو أهداف محددة سلفا .
بة مئوية س، كأن تقدر بنالتقييم على نتائج التقييمتعاب د رسوم أو أمِّ عت  يحظر أن ت   .١١

 .مثال   أو أن تشترط بتنفيذ الصفقة ،من قيمة األصل
أن يقبل مهمة تعتمد على افتراضات من غير المرجح أن تتحقق المقيّم يحظر على  .١٢

 يتفق منطقيا  مع تلك االفتراضات. في مدى زمني
رض إزالة التلوث منها، كتقييم أرض بف ،يجب أن تكون االفتراضات منطقية .١٣

الفتراض وعن القيمة في حالة شريطة أن تصاحبها دراسة عن احتمال تحقيق ا
 مكانية تحققه.  عدم إ

أو مبنية على أساس  ،االعتماد على استنتاجات غير مدعومةالمقيّم يحظر على  .١٤
و د عليه التقرير أيعتم اأو استنتاجات تعكس رأيا  مجحف   ،من اإلجحاف من أي نوع

 زيد من قيمته، أو استخدام ذلك.ي
على تنوع عمالئه وأال يعتمد كلية على عدد محدود من المقيّم يجب أن يعمل  .١٥

 العمالء مما يهدد استقالليته. 
 كما يحدث في اإلقراض)م آخر عرفة مقيّ مب دّ بمراجعة تقرير مع  المقيّم عندما يقوم  .١٦

محايدا  دائما  وأن يقدم أن يكون المقيّم يجب على  (اآلمن أو غيره من األغراض
 .معها هأو اختالفرأيه مع استنتاجات التقرير وأن يبرر أسباب اتفاق  انزيه   احكم  
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 الكفاءةالثالثة: املادة 

على حصول العمالء أو أصحاب العمل على خدمات تقييم المقيّم يجب أن يعمل  .١
 مهنية على أتم وجه.

 في األدلةالوارد المقيّم عريف يحظر أن يمارس التقييم من ال ينطبق عليه ت .٢
 الميثاق وال يستوفي شروطه ومتطلباته اإلرشادية لهذا

على يقين من أن لديه المعرفة والمهارات الفنية والخبرة المقيّم يجب أن يكون  .٣
 الالزمة ألداء خدمة التقييم بكفاءة ومهنية عالية ومستوى الئق. 

لخدمات والمهنية المعمول بها عند تقديم ابالتصرف وفق المعايير الفنية المقيّم يلتزم  .٤
 المهنية.

ممارسة الحكم السليم في تطبيق المعرفة والمهارات المهنية عند المقيّم يجب على  .٥
 أداء الخدمة. 

بالحفاظ على الكفاءة المهنية في المستوى المطلوب وذلك بالوعي المقيّم يلتزم  .٦
الفنية والمجاالت ذات الصلة المستمر وفهم التطورات في المعرفة والمهارات 

 والعمل على التطوير المهني المستمر للقدرات الالزمة ألداء العمل بكفاءة.
باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الكفاءة المهنية للعاملين تحت أمرته المقيّم يلتزم  .٧

 .ينِّ وأن لديهم التدريب واإلشراف المناسب  
ا لم يكن لديه المعرفة المهنية والخبرة أن يعرف حدود قدراته، فإذالمقيّم يجب على  .٨

تمام المهمة، إالقدرة على اكتسابها قبل  هالكافية لالضطالع بخدمة تقييم، وليس لدي
فيجب عليه أن يستعين بشخص لديه خبرة في ذلك النوع من المهام أو أن يعتذر 

 داء المهمة.أعن 
 

 يالسلوك املهنالرابعة:  املادة
قا وف ،وتقديم العمل في الوقت المناسب ،وبذل العناية الكافية ،العمل بمهنية وجدّ 

للمتطلبات النظامية المعمول بها والمعايير الفنية والمهنية، وتجنب أي عمل يسيء 
 للمهنة، ويشمل؛

  



 

١١ 
 

 

 قبول التعليمات:  (أ
 قبل قبول أي مهمة أو الدخول في اتفاق لتنفيذها:المقيّم يجب على 

، ها، ويشمل ذلك تحديد أطراف المهمةؤداأوب بعاد المهمة المطلأم تفهّ  (١)
حتى يتمكن  ؛وأساس القيمة المطلوبة ،والغرض منهاواألصل محل المهمة، 

 من االتفاق مع العميل على نطاق العمل. 
 لتحقيق نتائج ذات مصداقية. التأكد من أن نطاق العمل كاف   (٢)
هذا الميثاق أو  التأكد من أن المهمة ال تمثل خطرا  على االمتثال ألحد مبادئ (٣)

 ئه.اتخاذ الضمانات المناسبة لدر
ت س لُم تعليمات أو تكليفات محددة من العميل، وأن يتم توثيقها خطيا  بتفصيل  (٤)

ر خاطئ ولتفادي أي تفسي ؛يتفق ومعايير التقييم الدولية وذلك قبل بدء العمل
 للمعاني أو لنطاق العمل.

االعتذار عن قبول التكليف بأي مهمة ال تستوفي النقاط المقيّم يجب على  (٥)
المخاطر على االمتثال ألي من  إحدىمهمة ثم اكتشف المقيّم السابقة. وإذا قبل 

اإلفصاح عن هذا للعميل، ومن ثم يحدد كيفية  همبادئ هذا الميثاق فيجب علي
ن المهمة مالمقيّم التعامل مع هذه المهمة. وقد تكون هناك حاالت ينسحب فيها 

 ها.  ئبعد بد
قبول مهمة إذا كانت الظروف ال تسمح بتحقيق عمل دقيق المقيّم يحظر على  (٦)

على حد المقيّم اط العميل وما يؤدي إلحب ؛جودة عالية ونتائج موثوقة يوذ
 ثر على سمعة المهنة. يؤسواء و

 
 المساعدة الخارجية:  (ب

ى ينبغي علفم، مهارات المقيّ عند االستعانة بمساعدة خارجية الزمة الستكمال  (١)
التحقق أوال  أن هؤالء المساعدين لديهم المهارات والمبادئ األخالقية المقيّم 

 المطلوبة.  
كما ينبغي الخارجية، يجب الحصول على موافقة العميل عند طلب المساعدة  (٢)

 اإلفصاح عن هوية المساعدين ودورهم في إعداد تقرير التقييم.
 المعلوماتالمقيّم وكيف استخدم  ،ريخص في التقريجب ذكر إسهامات كل ش (٣)

 ،مما يساعد العميل في فهم دور كل شخص ؛التي قدموها في تقرير التقييم
 ويقلل من االلتباس.
  



 

١٢ 
 

 
 :الفعالية والمواظبة (ج

على  والمواظبة ،العمل بفعالية في تنفيذ تعليمات العميلالمقيّم يجب على  (١)
 على مستجدات المهمة بصفة دورية.  اطالعه

واالنتهاء منها في  ،العمل وفق متطلبات المهمة بعناية ودقةالمقيّم يجب على  (٢)
 فترة زمنية معقولة وفي التوقيت المناسب.

وأن يبذل العناية الكافية لضمان  ،في خدمة العمالء العمل بجّد  المقيّم يجب على  (٣)
مة والمعايير الفنية والمهنية التي تنطبق أن تتم الخدمة المقدمة وفق جميع األنظ

 على موضوع التقييم والغرض من التقييم أو كليهما.
التصرف بمسؤولية وكياسة في جميع التعامالت مع العمالء المقيّم يجب على  (٤)

 واالستجابة بسرعة وفعالية لجميع التعليمات والشكاوى المعقولة. ،والعامة
 

 :السرية (د
ع شؤون العميل بتحفظ وسرية في جميع األوقات، فال بالتعامل مالمقيّم يلتزم  (١)

يفصح عن أي بيانات حقيقية حساسة تم الحصول عليها من العميل، أو نتائج 
 مهمة تم التوصل إليها لصالحه ألي شخص أو طرف آخر. 

 ،استخدام المعلومات السرية المكتسبة نتيجة العالقات المهنيةالمقيّم يحظر على  (٢)
 طرف ثالث.  لغرض شخصي أو لصالح

ن وبالحفاظ على سرية المعلومات التي كشف عنها العمالء الفعليالمقيّم يلتزم  (٣)
 ن أو صاحب العمل.وأو المحتمل

بالحفاظ على سرية المعلومات المكتسبة نتيجة العالقات المهنية المقيّم يلتزم  (٤)
 .أو خارجهما داخل المنشأة أو الشركة المكلفة

إلفصاح وأن يحذر من ا ،السرية في بيئته االجتماعيةبالحفاظ على المقيّم يلتزم  (٥)
 غير المقصود لزمالء العمل أو أفراد األسرة.

باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أن مرؤوسيه ومستشاريه المقيّم يلتزم  (٦)
 ومساعديه يلتزمون بالحفاظ على مبدأ السرية.

  



 

١٣ 
 

 
القة بين انتهاء الع باالستمرار في االمتثال لمبدأ السرية حتى بعدالمقيّم يلتزم  (٧)

 والعميل أو صاحب العمل.  المقيّم 
 ميالعمله أو يكتسب عالمقيّم م استخدام الخبرة السابقة عندما يغير يحق للمقيّ  (٨)

، بدون أن يستخدم أو يفصح عن أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة اجديد  
 ألي عالقة مهنية أو تجارية سابقة.

 
 اإلفصاح: (ه

ر التقييم القضايا الرئيسة، ولضمان أن تقري ولكي يفهم مستخدماإلفصاح أمر أساس 
ومع ذلك فاإلفصاح وحده ليس كافيا  لتلبية المعايير األخالقية.  ،التقييم ليس مضلال  

فصاح عن معلومات سرية بشرط نه يجوز اإلإومع عدم اإلخالل بمبدأ السرية ف
 توافر حق نظامي أو مهني أو واجب لإلفصاح مثل:  

ذن كتابي صريح من قبل العميل أو صاحب إبه ب ايكون اإلفصاح مصرح  أن  (١)
 العمل.

 نظاميا . ابه أو مشروع   اأن يكون اإلفصاح مسموح   (٢)
 نظاميا ، مثل:  اأن يكون اإلفصاح مطلوب   (٣)

x  .تقديم وثيقة أو دليل في سياق إجراءات التقاضي 
x ظام. اإلفصاح للسلطات العامة المناسبة عندما يتم التعدي على الن 

 عندما يكون هناك واجب مهني أو حق لإلفصاح مثل:  (٤)
x  ّمين المعتمدين االلتزام بمراجعة الجودة من قبل الهيئة السعودية للمقي 
x  الرد على أي استفسار أو تحقيق من قبل الهيئة 
x كالعرض على لجنة النظر  ،االستجابة إلجراء رقابي معمول به داخل الهيئة

 في المخالفات.
x في اإلجراءات النظامية  المقيّم  حماية مصالح 
x  .التأكد من االمتثال للمعايير الفنية والمتطلبات األخالقية 

 عند اإلفصاح عن المعلومات السرية، يجب النظر في العوامل التالية: (٥)
x ( بما في ذلك األطراف الخارجيةما إذا كانت مصالح جميع األطراف)  قد

تتضرر إذا وافق العميل أو صاحب العمل على اإلفصاح عن المعلومات 
 من قبل المقيم. 
  



 

١٤ 
 

 
x ذا كانت هناك معلومات إمكانية إثباتها. فإلمام بالمعلومات المتعلقة ومدى اإل

غير كاملة أو حقائق واستنتاجات ال أساس لها، فيجب أن تستخدم األحكام 
 . (إن لزميتعين القيام به ) ع اإلفصاح الذيالمهنية في تحديد نو

x فصاح المحتملة والطرف المفصح له ومدى مناسبته. طريقة اإل 
 

 :المعلومات والمستندات (و
 ،أن يتحقق بدقة من صحة البيانات المستخدمة في التقييمالمقيّم يجب على  (١)

 وإمكانية االعتماد عليها.
عندما يحصل على معلومات من العميل، معرفة وتوثيق مدى المقيّم يجب على  (٢)

 ثقة العميل في هذه المعلومات، وأن يتأكد من دقتها بشكل معقول. 
على المعلومات التي يقدمها العميل أو أي طرف آخر المقيّم يحظر أن يعتمد  (٣)

دون التحقق من أهليتها أو التأكد من مصدرها، ما لم يتم تحديد طبيعتها ومدى 
 عتماد عليها كشرط مقيد أي كمحدد من محددات التقييم. اال

إعداد ملف عمل لكل مهمة عند االنتهاء منها، ويجب أن المقيّم يجب على  (٤)
يحتوي الملف على صورة ورقية أو إلكترونية طبق األصل لكل التقارير 
المكتوبة والمراسالت والمذكرات والمستندات باإلضافة إلى المعلومات 

نات، يمثل االستفسارات، والمعاالمقيّم الجراءات الكافية لدعم رأي والبيانات وا
 والمصادر، والطرق المستخدمة، والتحليل، والحسابات.

م، حتى عند تقديم يجب أن يحتوي الملف كل المعلومات الداعمة لعمل المقيّ  (٥)
 تقرير مختصر للعميل.

بقة له ة سابحيث يستطيع شخص ال عالق اد  يجب أن يكون ملف العمل مع   (٦)
 وصوال  إلىالمقيّم وتحديد مراحل العملية التي مر بها بالمهمة االطالع عليه، 

 النتائج، وهذا هو الغرض األساسي من ملف العمل. 
  



 

١٥ 
 

 
لمدة عشر سنوات على األقل بعد انتهاء  ،كل مهمةليجب االحتفاظ بملف عمل  (٧)

نتهاء مدة المهمة، ما لم تتضمن المهمة التقاضي وإال تحتسب الفترة بعد ا
 التقاضي بما في ذلك االستئناف.

 

 األدلة اإلرشادية: .6
عض م في شرح بتصدر األدلة اإلرشادية كمالحق لهذا الميثاق بهدف تقديم العون للمقيّ 

مثلة على المخاطر التي تهدد قدرته على االمتثال للميثاق أأو لتقديم  ،المفاهيم العامة
والضمانات الالزم اتخاذها للقضاء  بسبب مجموعة واسعة من العالقات والظروف،

 ،على تلك المخاطر أو تقليلها إلى مستوى مقبول، أو تقديم إرشادات لنظم تلقي الشكاوى
لمقيّمين ااستجابة لما يستجد من متطلبات ، أو أو اإلجراءات التأديبية لمخالفة هذا الميثاق

 أو السوق أو العمالء. 


