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المقدمة

نتيجــة للتطــورات الســريعة التــي يشــهدها االقتصــاد الدولــي، وكذلــك نمــو حجــم التعامــل التجــاري فــي ظــل االتفاقيــات 
المتعلقــة بجــذب االســتثمارات إلــى المملكــة ودخــول العديــد مــن الشــركات الدوليــة للســوق المحلــي والــذي انعكــس بشــكل 
كبيــر علــى تغّيــر الشــكل النظامــي للعديــد مــن الشــركات كاالندمــاج واالســتحواذ ونشــوء شــركات جديــدة، وكذلــك مــا يشــهده 
الســوق المحلــي العقــاري مــن نشــاط ملحــوظ ممــا زاد االعتمــاد علــى مهنــة التقييــم بشــكل كبيــر، األمــر الــذي انعكــس علــى 
أهميــة دور المقّيــم المعتمــد وتأثيــر مســتوى أدائــه علــى اتخــاذ القــرارات مــن قبــل المســتثمرين وأصحــاب القــرار بشــكل عــام.

وحيــث إن مهنــة التقييــم تشــهد تطــورًا ملحوظــًا مــن حيــث االهتمــام بمعاييــر التقييــم الدولية المعتمدة لــدى الهيئة وتحديثها 
بشــكل دوري بمــا يتناســب مــع المســتجدات التــي تطــرأ فــي مختلــف األســواق العالميــة وذلــك بالتنســيق القائــم بيــن مختلــف 

منظمــات التقييــم فــي شــتى دول العالم.

وفــي إطــار ســعي الهيئــة لتطويــر مهــارات المشــتغلين بالمهنــة واالرتقــاء بالمســتوى العلمــي والمهنــي لهــم ولتحقيــق 
ــن، فقــد قــرر المجلــس اعتمــاد قواعــد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر  ــواردة فــي نظــام المقّيميــن المعتمدي األهــداف ال

وذلــك تمشــيًا مــع متطلبــات النظــام والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن.

وتهــدف برامــج التعليــم المهنــي المســتمر إلــى رفــع مســتوى كفــاء مزاولــي المهنــة وتحديــث المعلومــات والمهــارات فــي 
ــر التقييــم والمتطلبــات الدوليــة والمحليــة المتعلقــة بالمهنــة. الموضوعــات ذات العالقــة بالمهنــة وبمعايي
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أوًل: أهداف برامج التعليم المهني المستمر

لــكل نشــاط تعليمــي فوائــد علــى المــدى الطويــل، وتســاعد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر األعضــاء علــى كيفيــة اكتســاب 
المهــارات الفنيــة أو المعرفيــة الالزمــة لزيــادة الكفــاءة المهنيــة، كمــا تســاهم برامــج التعليــم المهنــي المســتمر فــي زيــادة الثقــة 

لــدى ممــارس المهنــة واكتســاب الجــدارات الكافيــة ألداء جميــع جوانــب مهــام التقييــم المتخصصــة.

ترّكــز الهيئــة مــن خــالل برامــج التعليــم المهنــي المســتمر علــى إعــداد األعضــاء للمســاهمة فــي تطويــر المهنــة وفروعهــا 
وتحقيــق االســتفادة المثلــى مــن االســتخدام الفعــال لتخطيــط الوقــت والحضــور والتســجيل فــي برامــج التعليــم المهنــي 

المســتمر للتأكيــد علــى فعاليــة التطويــر المهنــي.

ويعــد حضــور األعضــاء لبرامــج التعليــم المهنــي المســتمر دليــاًل واضحــًا علــى التــزام العضــو بالتطويــر الذاتــي والمهنــي، ويتمكــن 
العضــو مــن خــالل حضــور برامــج التعليــم المهنــي المســتمر مــن تحديــد فجــوات المعرفــة لديــه ومعرفــة المهــارات الالزمــة 

لحلهــا واكتســاب المعرفــة والمهــارات الفنيــة اإلضافيــة. 

ثانًيا: مجالت التعليم المهني المستمر

يشــمل التعليــم المهنــي المســتمر أنشــطة منظمــة وأخــرى غيــر منظمــة، وتركــز أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر المنظمــة 
علــى أهــداف ومخرجــات التعلــم، ويجــب علــى العضــو تقديــم شــهادة معتمــدة بذلــك، كمــا يجب أن تكــون ذات صلة بالمعارف 
والمهــارات والقــدرات والجــدارات ذات الصلــة بفــرع التقييــم. وفيمــا يتعلــق بأنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر غيــر المنظمــة 

فتشــمل العديــد مــن النشــاطات ومنهــا التعلــم الذاتــي ذو الصلــة بالــدور المهنــي للمقيــم. 

وُيمكــن أن يتخــذ التعليــم طرًقــا مختلفــة ولكــن لــن يتــم احتســاب أي نشــاط متعلــق بمهــام العمــل أو القــراءة غيــر المنظمــة 
أو التواصــل االجتماعــي أو التدريــب علــى موضوعــات عامــة أو اجتماعــات العمــل أو المشــاركة فــي التجمعــات أو األنديــة أو 
الجمعيــات أو المجالــس االجتماعيــة، كمــا ال ُيقبــل تكــرار نفــس النشــاط أو احتســابه ضمــن أكثــر مــن نــوع مــن األنشــطة. وال 
تحتســب الــدورات التدريبيــة ضمــن برامــج تأهيــل المقيميــن للحصــول علــى شــهادة زمالــة الهيئــة ضمن ســاعات التعليم المهني 

المســتمر. وُتقبــل أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر التــي تــم القيــام بهــا خــالل ســنة العضويــة فقــط.
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كمــا يوضــح الجــدول أدنــاه أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر المنظمــة وغيــر المنظمــة، وقــد تضيــف الهيئــة أنشــطة أخــرى 
حســب تقديرهــا:

التعليم المهني المستمر غير المنظم التعليم المهني المستمر المنظم

تقديم الدورات الخاصة باختبارات شهادة الزمالة  .1 اجتياز دورات أكاديمية متعلقة بفرع التقييم  .1

تقديم ورش العمل والدورات التدريبية المقامة من الهيئة. .2 اجتياز برامج تعليمية متعلقة بفرع التقييم .2

الدراسات واألبحاث الخاصة ذات العالقة .3 النــدوات والملتقيــات وورش العمــل التــي تقيمهــا 
الهيئــة 

.3

التدريب على رأس العمل .4 التعلم المنظم والدورات االفتراضية  .4

توجيه أو تقييم المرشحين لعضويات منظمات التقييم .5 التدريــب المهنــي مــن منظمــات التقييــم المعتــرف 
بهــا

.5

تقديم أو قيادة ندوات وفعاليات متعلقة بمهنة التقييم .6 حضور مؤتمرات الهيئة .6

المشاركة في لجان منظمات التقييم المعترف بها  .7 أو  عمــل  مجموعــات  أو  لجــان  فــي  المشــاركة 
الهيئــة مؤتمــرات 

.7

نشر المقاالت أو الكتب في مجال التقييم  .٨
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ثالًثا: إلزامية التعليم المهني المستمر:

يجــب علــى كل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة األساســيين اســتيفاء متطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر )األنشــطة المنظمــة وغيــر 
المنظمــة( مــن ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر حســب فئــات العضويــة، ويمكــن لغيــر األعضــاء األساســيين االســتفادة مــن 

برامــج التعليــم المهنــي المســتمر وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

متطلبات التعليم المهني المستمر فئات العضوية

إجمالــي 24 ســاعة ســنوًيا مــن أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر المتعلقــة 
بفــرع التقييــم، منهــا 12 ســاعة كحــد أدنــى مــن األنشــطة المنظمــة، و12 

ســاعة كحــد أقصــى مــن األنشــطة غيــر المنظمــة.
أعضاء أساسيون*

معفــى ولكــن تشــجع الهيئــة األعضــاء المنتســبين علــى حضــور أنشــطة 
التعليــم المهنــي المســتمر وتحتســب ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر 
كســاعات خبــرة غيــر مباشــرة ضمــن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة زمالــة 

الهيئــة.

أعضاء منتسبون

معفــى ولكــن تشــجع الهيئــة األعضــاء الطــالب علــى حضــور أنشــطة التعليــم 
المهنــي المســتمر وتحتســب ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر كســاعات 

خبــرة غيــر مباشــرة ضمــن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة زمالــة الهيئــة.
أعضاء طالب

معفى أعضاء شرف

قــد تلــزم الهيئــة األعضــاء -بمــا فــي ذلــك فئــات العضويــة المعفــاة- بحضــور نشــاط محــدد أو دورات محــددة كالــدورات 
المتعلقــة بتحديثــات علــى النظــام واللوائــح والقواعــد أو تحديــث المعاييــر أو قواعــد الســلوك أو غيرهــا بمقابــل مالــي تحــدده 
الهيئــة، ويعــد حضــور هــذه النشــاطات أو اجتيــاز هــذه الــدورات -بحســب مــا تحــدده الهيئــة- شــرطًا لتجديــد العضويــة، وللهيئــة 

اعتمــاد أنشــطة محــددة تقدمهــا جهــات خارجيــة لتقديــم خدمــات التعليــم المهنــي المســتمر.

* يستثنى من هذه الفئة العضو األساسي المؤقت
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رابًعا: اإلعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر 

يعفــى العضــو األساســي الجديــد مــن اســتيفاء الحــد األدنــى مــن ســاعات التعليــم المهنــي للفتــرة المكملــة للســنة الميالديــة 
األولــى مــن تاريــخ حصولــه علــى العضويــة األساســية، علــى أن يلتــزم بالســاعات المحــددة فــي هــذه القواعــد ابتــداًء مــن الســنة

الميالدية التالية لتاريخ حصوله على العضوية األساسية.

كمــا يجــوز للهيئــة اإلعفــاء مــن االمتثــال لمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر، ويتــم احتســابها علــى أســاس تناســبي للفتــرات 
التــي تقــل عــن ســنة ميالديــة وذلــك فــي الحــاالت التاليــة:

1. حاالت المرض، على أن يتم تقديم التقارير الطبية الالزمة.
2. عدم إمكانية الوفاء بمتطلبات التعليم المهني المستمر لظروف طارئة مع بيان األسباب المبررة لذلك.

ويخضع قبول اإلعفاء من عدمه وفًقا لما تقّدره اإلدارة المختصة باألمانة العامة.

وينبغــي علــى أي عضــو فــي الهيئــة فــي فتــرة اإلعفــاء مــن متطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر اللحــاق بالتطــورات المهنيــة 
مــن خــال البحــث عــن دعــم زمــاء المهنــة وااللتحــاق بالتعليــم المهنــي المســتمر خاصــًة فيمــا يتعلــق بتطبيــق أي تحديثــات تطــرأ 
علــى اإلطــار التنظيمــي للهيئــة مــن أنظمــة ولوائــح وقواعــد أو معاييــر التقييــم المعتمــدة واألدلــة المهنيــة للفــروع ذات الصلــة.

خامًسا: اختيار برامج التعليم المهني المستمر

قبــل التســجيل فــي أحــد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر، يجــب علــى العضــو تحديــد احتياجاتــه مــن خــال التفكيــر فــي التدريــب 
والتخطيــط بنــاًء علــى المتطلبــات المهنيــة الحاليــة والمســتقبلية. ويجــب أن يكــون العضــو قــاًدرا علــى تحديــد الجــدارات المهنيــة

التي قد تكون مفيدة لمهام التقييم المقبلة ومتطلباتها في وقت معين في السوق.

ويمكــن لألعضــاء االسترشــاد باآلليــة الــواردة أدنــاه واالســتفادة منهــا فــي تحديــد أدوارهــم المهنيــة. واتبــاع عمليــة التعليــم 
المهنــي المســتمر مــن خــال التفكيــر والتخطيــط واإلجــراء والتقييــم.

وتتكون آلية التعليم المهني المستمر من الخطوات التالية

مالحظة: يقع على عاتق األعضاء مسؤولية تحديد وتخطيط كيفية بناء مهاراتهم وخبراتهم ومعرفتهم ليكونوا مؤهلين مهنًيا.

1. التفكير

 أ. تحديد ما تحتاج لمعرفته أو فعله
 ب. هل يضيف قيمة للمهنة؟ 

٢. التخطيط

أ. كيفية اكتساب مهارة أو معرفه جديدة؟
ب. كيفية الموازنة بين الوقت واألنشطة االخرى؟

٣. اإلجراء

 أ. القيام بنشاط التعليم المهني المستمر
 ب. توثيق نشاط التعليم المهني المستمر

٤. التقييم

أ. ما هي الفائدة المحققة؟
ب. مــا هــي إمكانيــة التطبيــق واالســتفادة مــن البرامــج 

فــي مزاولــة المهنــة؟
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ويخضع احتساب ساعات التعليم المهني المقدمة من العضو لتقدير الهيئة.

 سادًسا: آلية احتساب ساعات التعليم المهني المستمر

الساعات المستحقة األنشطة الفئة

24 ســاعة تعليــم مهنــي مســتمر لــكل ســنة أو 
علــى أســاس تناســبي لمــا يقــل عــن الســنة

اجتياز دورات أكاديمية ذات صلة بفروع التقييم مقدمة 
مــن الجامعــات والكليات المعترف بها

التعليم 
المهني 
المستمر 
المنظم

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة صفية

الــذي  التقييــم  بفــرع  متعلــق  تعليمــي  برنامــج  إكمــال 
الهيئــة العضــو مقــدم مــن غيــر  يــزاول فيــه 

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة دورة أو ندوة

ملتقيــات  أو  عمــل  ورش  أو  نــدوات  أو  دورات  حضــور 
المســتمر المهنــي  للتعليــم  الهيئــة 

المســتمر  المهنــي  للتعليــم  واحــدة  ســاعة 
لكل ســاعة دراســية )حســب ســاعات الدراســة 
المقــررة للجهــة( بحــد أقصــى 24 ســاعة لــكل 

ســنة

إكمــال تدريــب منظــم عبــر اإلنترنــت، ودورات التعلــم عــن 
بعــد أو المراســلة، والتعلــم الذاتــي الخاضــع لإلشــراف 
االســتماع  أو  المنظمــة،  للقــراءة  ببرنامــج  كااللتــزام 
لمحاضــرات مســجلة، أو حضــور نــدوة عبــر اإلنترنــت مــن 

جهــات معتــرف بهــا 
وفًقــا  المســتمر  المهنــي  التعليــم  ســاعات 
 12 أقصــى  بحــد  المهنيــة.  الجهــة  لسياســة 

ســنة لــكل  ســاعة 

دورات التعليــم المهنــي المســتمر أو التدريــب المهنــي 
 RICS مــن الجهــات المهنيــة األخــرى المعتــرف بهــا مثــل

وASA وIIBV وغيرهــا

6 ساعات لكل يوم في المؤتمر حضور مؤتمرات الهيئة

 ســاعة ونصــف للتعليــم المهنــي المســتمر 
لــكل ســاعة مــن الــدورة

المشــاركة فــي لجــان الهيئــة المهنيــة أو التحــدث فــي 
مؤتمراتهــا

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة مــن الــدورة

تقديــم دورة فــي فــرع التقييــم بتنظيــم مــن جامعــة أو 
كليــة أو هيئــة مهنيــة معتــرف بهــا

التعليم 
المهني 
المستمر

غير 
المنظم

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة مــن الــدورة أو الورشــة

تقديــم البرنامــج التعليمــي الخــاص بتأهيــل المقيميــن عبر 
الهيئة

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
دراســة وبحــد أقصــى 6 ســاعات فــي الســنة

منظــم،  ذات طابــع  خاصــة  أبحــاث  أو  دراســات  إعــداد 
عالقــة  ذات  مشــكلة  تحديــد  المثــال  ســبيل  علــى 
بالمهنــة وحلهــا، وجمــع المعلومــات بطريقــة منهجيــة 
مــن مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر بنــاء علــى أســباب 

مســبًقا محــددة 
ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة تدريبيــة وبحــد أقصــى 10 ســاعات فــي 

السنة

الداخلــي  التدريــب  مثــل  العمــل  رأس  علــى  التدريــب 
والتدريــب مــع المنظمــات المعتــرف بهــا مــن الهيئــة فــي 

المهنــة، والتدريــب مــع الجامعــات

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
أقصــى 12  وبحــد  لجنــة  أو  استشــارة  ســاعة 

ســاعة فــي الســنة

لبرنامــج  مناقشــة  لجنــة  عضــو  أو  كمستشــار  العمــل 
التقييــم مجــال  فــي  معتمــد  مهنيــة  عضويــة 

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة مــن النشــاط وبحــد أقصــى 12 ســاعة 

كل ســنة

تقديــم أو قيــادة نــدوة أو ورشــة عمــل فــي موضــوع 
متعلــق بفــرع التقييــم أو تمثيــل الهيئــة كمتحــدث فــي 

الفعاليــات المقامــة مــن الجهــات األخــرى 
ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
ســاعة مــن الحضــور وبحــد أقصــى 12 ســاعة 

كل ســنة

المشــاركة فــي عضويــات اللجــان أو مجموعــات العمــل 
فــي منظمــات التقييــم المعتــرف بهــا

ســاعة واحــدة للتعليــم المهنــي المســتمر لكل 
250 كلمــة وبحــد أقصــى 6 ســاعات للمقــال 

وبحــد أقصــى 12 ســاعة كل ســنة

نشــر مقــال فــي مطبوعــات أو صفحــة الهيئــة أو مقاالت 
عــن التقييــم فــي مجلــة مهنيــة أخــرى، مقــاالت افتتاحيــة 
)أو  كتــب  مراجعــات  المحــرر،  إلــى  رســائل  منشــورة، 
أعمــال مماثلــة(، مجــالت أو مقــاالت متخصصــة، الكتــب 

المنشــورة أو الكتــب المتعلقــة بالفــرع

ويخضع احتساب ساعات التعليم المهني المقدمة من العضو لتقدير الهيئة.
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سابًعا: توثيق التعليم المهني المستمر وتسجيل ساعات التعليم:

يلتزم األعضاء باالحتفاظ بسجل نشاط التعليم المهني المستمر لكل سنة وفقًا للنموذج الملحق بهذه القواعد واالحتفاظ 
بنســخة إلكترونيــة منــه والوثائــق الداعمــة لــه التــي تؤكــد وفاءهــم بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر، وتقديمهــا للهيئــة 
فــور طلبــه، ويجــب علــى األعضــاء تحديــث تعليمهــم المهنــي المســتمر علــى المنصــة التــي تتيحهــا الهيئــة مــع الوثائــق الداعمــة 
عــن كل ســنة بشــكل دوري بحــد أقصــى خــالل شــهر مــن تجديــد العضويــة. وتقــوم الهيئــة بإجــراء تدقيــق علــى أنشــطة التعليــم 

المهنــي المســتمر المســجلة مــن قبــل األعضــاء.

ثامًنا: عقوبات عدم المتثال

ــر المعفــاة- باســتيفاء متطلبــات برامــج التعليــم المهنــي المســتمر، كمــا يلتــزم جميــع  يلتــزم جميــع األعضــاء -مــن الفئــات غي
األعضــاء بمــا ورد فــي البنــد )ثالًثــا( مــن هــذه القواعــد مــن اســتيفاء ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر التــي تحددهــا الهيئــة 
ضمــن متطلبــات تجديــد العضويــة، ومــا لــم يكــن هنــاك مســّوغ تقبلــه الهيئــة لعــدم االلتــزام باألحــكام الــواردة فــي هــذه 
القواعــد، فــإن عــدم التــزام العضــو قــد يــؤدي إلحالتــه إلــى لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام نظــام المقّيميــن المعتمديــن 

ــة الالزمــة. للنظــر فــي المخالفــات المنســوبة لألعضــاء الملزميــن بالتعليــم المهنــي المســتمر وإيقــاع العقوب

تاسعًا: النشر والنفاذ:

ُتنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
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 بيان بساعات التعليم المهني المستمر عن العام )     ٢0٢م(

مخرجات البرنامج عدد 
الساعات

مكان 
التنفيذ

تاريخ 
التنفيذ

الجهة 
المنفذة

نوع النشاط 
)دورة، ندوة..(

طبيعة النشاط اسم النشاط أو البرنامج م

☐ منظم 
☐ غير منظم

☐ منظم 
☐ غير منظم

☐ منظم 
☐ غير منظم

☐ منظم 
☐ غير منظم

☐ منظم 
☐ غير منظم

☐ منظم 
☐ غير منظم

☐ منظم 
☐ غير منظم

اإلجمالي 
العام

األنشــطة  لهــذه  المؤيــدة  الرســمية  بالوثائــق  الهيئــة  ..............................................................................بتزويــد  أنــا:  أتعهــد 
وذلــك عنــد طلبهــا.

التوقيع: ..................................................................                 التاريخ: ..................................................................................

) ☐ أساسي  ☐ زمـيـــل   ☐ مؤقت (  رقم عضو أساسي
الصفة

) ☐ منتسب  ☐ طالب   ☐ أخـــــرى (   رقم عضو غير أساسي
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