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هــي الجهــة المنظمــة لمهنــة التقييــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وتعمــل علــى وضــع األنظمــة والتشــريعات التــي تتيــح للمقيميــن ممارســة
ً
وفقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة ،كمــا ُتقــدم برامــج تأهيليــة
أعمالهــم
العتمــاد وتأهيــل الممارســين لهــذه المهنــة بنــاء علــى أســس علميــة
وممارســات عالميــة .كمــا يســاهم التقييــم فــي حفــظ الحقــوق وتحقيــق
العدالــة بيــن المســتفيدين مــن خــال تقديــم خدمــات مهنيــة وتقاريــر
تقييــم عاليــة الجــودة .وألننــا نؤمــن بــأن الناتــج األســاس لمهنــة التقييــم
هــو تعزيــز الثقــة والشــفافية فــي الســوق ،وخلــق بيئــة جاذبــة لالســتثمار
بمــا يتماشــى مــع رؤيــة  ،٢٠٣٠اخترنــا للقيمــة ثقــة « شــعاراَ لنــا»».
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تعريف الدليل
يوضــح هــذا الدليــل اإلجــراءات الرئيســية والخطــوات الالزمــة لــكل مــن
يرغــب فــي إنشــاء منشــأة تقييــم ويحصــر المبــادرات التــي تســاهم فــي
نمــو المنشــأة وتحقيــق الجــودة واالســتدامة والوعــي االســتراتيجي

إخالء مسؤولية
تــم إعــداد هــذا الدليــل ألغــراض استرشــادية عامــة وال يمثــل نصيحــة أو
توصيــة مهنيــة والهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن ال تتعهــد بــأي
التزامــات و ُتخلــي مســؤوليتها عــن أي عواقــب ناتجــة عــن قــرار تــم أتخــاذه
مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن المبــادرات المذكــورة فــي هــذا الدليــل .

5

رحلة العميل

6

العضوية
الـفـرديـة

فــي هــذا البــاب يمكــن للمســتفيد االطــاع علــى المتطلبــات
النظاميــة للعضويــة الفرديــة فــي جميــع فــروع التقييــم.

1.1

متطلبات الحصول على
العضوية الفردية لفروع التقييم

 1.1.1فرع تقييم العقارات
تعريــف تقييــم العقــارات :هــو فــن وعلــم تقديــر قيمــة حقــوق الملكيــة
العقاريــة ،ألصــل محــدد وغــرض محــدد فــي وقــت محــدد ولمســتخدمين
محدديــن ،مــع األخــذ بالحســبان جميــع خصائــص وســمات العقــار محــل
التقييــم ،وجميــع العوامــل االقتصاديــة األساســية للســوق ،ويشــمل ذلــك
جميــع المصالــح ،والحقــوق ،وااللتزامــات المتعلقــة بملكيــة العقــارات بــكل
التحســينات المثبتــة عليهــا بشــكل دائــم ،والملحقــات التابعــة المرتبطــة
بهــا  .ومثــال ذلــك  :التملــك والتصــرف فــي الملكيــة ،والرهــن ،والتأميــن ،ونزع
الملكيــة ،واالنتفــاع.
العضوية األساسية :متوقفة في فرع تقييم العقارات.
ليس لديه خبرة سابقة وحاصل على شهادة جامعية :

1
التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
يقــدم هــذا النظــام جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة بــكل
يســر وســهولة مــن االطــاع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة
QIMA.TAQEEM.sa
حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا
2
اجتياز المستوى األول من المسار التدريبي
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3
الحصول على عضوية الهيئة
عـضـــو مـنـتـســـب :تمنــح هــذه العضويــة لمــن يحمــل درجــة
البكالوريــوس فــي أي تخصــص مــن جامعــة معتــرف بهــا ،وتنطبــق
عليــه الشــروط العامــة.
ويمكــن للحاصــل علــى هــذه العضويــة العمــل فــي أحــد المنشــآت
المرخصــة فــي مزاولــة مهنــة التقييــم.
4
إكمال المسار التدريبي
المستوى الثاني

104

105

106

107

المستوى الثالث

108

109

110

111

المستوى الرابع

113

114

115

116

112

5
الحصول على شهادة الزمالة
الزمالــة فــي التقييــم العقــاري :تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل
المســار التدريبــي وقــام بتســجيل  3000ســاعة خبــرة فــي نظــام
قيمــة ،وتنطبــق عليــه الشــروط العامــة.
6
الحصول على ترخيص مزاولة المهنة
مقيــم عقــاري معتمــد :يســتطيع الحاصــل علــى زمالــة الهيئــة
اســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة بــه ،اذا
انطبقــت عليــه الشــروط العامــة.
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 1.1.2فرع تقييم المنشآت االقتصادية
تعريــف تقييــم المنشــآت االقتصاديــة  :هــي عمليــة تقديــر قيمــة
المنشــآت االقتصاديــة علــى اختــاف أنواعهــا ،طبقــً لنــوع محــدد للقيمــة
ولغــرض محــدد.
أصحــاب الخبــرة الســابقة  :قبــل نفاذ نظــام المق ّيميــن المعتمدين
بتاريخ 17/1/1434هـ :
1
التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
يقــدم هــذا النظــام جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة بــكل
يســر وســهولة مــن االطــاع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة
حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا QIMA.TAQEEM.sa
2
اجتياز المسار التدريبي
المستوى األول

المستوى الثاني

3
الحصول على عضوية الهيئة
عضــو مؤقــت :تمنــح هــذه العضويــة لمــن يثبــت مزاولتــه للمهنــة
قبــل نفــاذ نظــام المق ّيميــن المعتمديــن (بتاريــخ 1434/1/17هـــ ).
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4
الحصول عى الترخيص المهني
مقيم منشآت اقتصادية معتمد:
يســتطيع الحاصــل علــى عضويــة (مؤقــت) بعــد اجتيــازه للمســتوي
الثانــي اســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة بــه،
اذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة
5
ممارسة المهنة وتسجيل ساعات الخبرة
يمكــن للحاصــل علــي عضويــة الهيئــة ممارســة مهنــة التقييــم
وتســجيل ســاعات الخبــرة المطلوبــة بالعمــل مــع أحــد المنشــآت
المرخصــة:
الساعات المطلوبة  2000 :ساعة خبرة .
إكمال باقي المسار التدريبي205 :
6
الحصول على شهادة الزمالة
الزمالة في تقييم المنشآت االقتصادية:
تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل
ســاعات الخبــرة المطلوبــة فــي نظــام قيمــة ،وتنطبــق عليه الشــروط
العامــة.
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ليس لديه خبرة سابقة وحاصل على شهادة جامعية :
1
التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
يقــدم هــذا النظــام جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة بــكل
يســر وســهولة مــن االطــاع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة
حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا QIMA.TAQEEM.sa
2
اجتياز المستوى األول من المسار التدريبي

المستوى األول

3
الحصول على عضوية الهيئة
عضويــة منتســب :تمنــح هــذه العضويــة لمــن يحمــل درجــة
البكالوريــوس فــي أي تخصــص مــن جامعــة معتــرف بهــا ،وتنطبــق
عليــه الشــروط العامــة
4
ممارسة المهنة وتسجيل ساعات الخبرة
يمكــن للحاصــل علــى عضويــة الهيئــة ممارســة مهنــة التقييــم
وتســجيل ســاعات الخبــرة المطلوبــة بالعمــل مــع أحــد المنشــآت
المرخصــة.
إكمال باقي المسار التدريبي :المستوى الثالث 205
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5
اجتياز المسار التدريبي

المستوى الثاني

المستوى الثالث

205
6
الحصول على شهادة الزمالة

الزمالــة فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة :تمنــح هــذه الشــهادة
لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل ســاعات الخبــرة
المطلوبــة فــي نظــام قيمــة ،وتنطبــق عليــه الشــروط العامــة
7
الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
مقيــم منشــآت اقتصاديــة معتمــد :يســتطيع الحاصــل علــي
زمالــة الهيئــة اســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة وفتــح منشــأة
خاصــة بــه ،إذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة
الساعات المطلوبة  2000 :ساعة خبرة .
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 1.1.3فرع تقييم اآلالت والمعدات
أصحــاب الخبــرة الســابقة  :قبل نفــاذ نظام المق ّيميــن المعتمدين
بتاريخ  17/1/1434هـ :
1
التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
يقــدم هــذا النظــام جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة بــكل
يســر وســهولة مــن االطــاع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة
حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا QIMA.TAQEEM.sa
2
اجتياز المستوى األول والثاني من المسار التدريبي
المستوى األول

400

المستوى الثاني

403

401

402

3
الحصول على عضوية الهيئة
عضــو أساســي مؤقــت :تمنــح هــذه العضويــة لمــن يثبــت مزاولتــه
للمهنــة قبــل نفــاذ نظــام المق ّيميــن المعتمديــن.
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4
الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
مقيم اآلالت والمعدات معتمد:
يســتطيع الحاصــل علــى عضويــة (مؤقــت) بعــد اجتيــازه للمســتوى
الثانــي اســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة بــه،
اذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة
5
إكمال المسار التدريبي
المستوى الثالث

404

405

6
الحصول على شهادة الزمالة
الزمالة في تقييم اآلالت والمعدات:
تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل
ســاعات الخبــرة المطلوبــة فــي نظــام قيمــة ،وتنطبــق عليه الشــروط
العامــة.
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ليس لديه خبرة سابقة وحاصل على شهادة جامعية :
1
التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
يقــدم هــذا النظــام جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة بــكل
يســر وســهولة مــن االطــاع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة
حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا QIMA.TAQEEM.sa
2
اجتياز المستوى األول من المسار التدريبي

المستوى األول

400

401

402

3
الحصول على عضوية الهيئة
عضويــة منتســب :تمنــح هــذه العضويــة لمــن يحمــل درجــة
البكالوريــوس فــي أي تخصــص مــن جامعــة معتــرف بهــا ،وتنطبــق
عليــه الشــروط العامــة
4
إكمال المسار التدريبي
المستوى الثاني

403

المستوى الثالث

404

405
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6
الحصول على شهادة الزمالة
تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل
 2000ســاعة خبــرة فــي نظــام قيمــة ،وتنطبق عليــه الشــروط العامة
7
الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
مقيــم آالت ومعــدات معتمــد :يســتطيع الحاصــل علــى زمالــة
الهيئــة اســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة بــه،
إذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة
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إجراء التقديم على العضوية
الفردية عبر بوابة قيمة

1.2

2

1

4

3

5

6

8

7
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1.3

خطوات إصدار عضوية الفردية عبر
بوابة (قيمة) :

1

اختيــار «فــرع التقييــم «المــراد اصــدار عضويــة لــه مــن
الواجهــة الرئيســية فــي حســاب المســتخدم فــي نظــام
قيمــة واختيــار صفحــة « العضويــة»

2

تعبئة البيانات المطلوبة:

19

3

تعبئة البيانات المطلوبة

4

االطالع والموافقة على اإلقرار

5

التقديم على العضوية

20

1.4

المقابل المالي لخدمة دراسة
طلب العضوية الجديدة

500

1.5

500

المقابل المالي للعضوية الفردية
لجميع فروع التقييم

2000

1400
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طلب
الترخيص
المهني
فــي هــذا البــاب يمكــن للمســتفيد االطــاع علــى رحلــة العميــل
ومعرفــة اإلجــراءات والخطــوات والمتطلبــات النظاميــة للترخيــص
المهنــي فــي فــروع التقييــم

2.1

لجنة قيد المقيمين

هي اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيه
أ

تشــكل فــي الــوزارة بقــرار مــن الوزيــر لجنــة تســمى « لجنــة قيــد
المق ّيميــن» ،وذلــك مــن ثالثــة أعضــاء علــى النحــو اآلتــي :

مـــســـؤول مــــــن

مسـتـشـــار قـانـوني

مـقـــيّــــم مـــــزاول

الــــــوزارة ال تـقـــــل

(عضــوًا).

للـمهـنـــة مـــن كـــل

مـرتــبـتــــه عــــــــن

فـــــرع مــــن فـــروع

الــمرتـبـــة الرابعـــة

التقييــم المختلفــة

عشـــرة

يرشــحهم مجلــس

(رئيسًا).

إدارة الـــــهــــيــــئــــة
(عضــوًا).

ويســمي الوزيــر مــن يحــل محــل العضــو عنــد غيابــه ،وتكــون مــدة
العضويــة فــي اللجنــة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــددًا مماثلــة.

ب

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 .وتبت
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.
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2.2
أ

متطلبات الحصول على الترخيص
المهني (إصدار ترخيص جديد) :
شروط واحكام إصدار الترخيص المهني
 تشــترط المــادة الخامســة مــن نظــام المق ّيميــن المعتمديــنفيمــن يقيــد اســمه فــي الســجل أن يكــون:
سعودي الجنسية.
كامل األهلية.
حســن الســيرة والســلوك ،وغيــر محكــوم عليــه بحــد شــرعي،
أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد ُرد
إليــه اعتبــاره.
لديــه خبــرة عمليــة بالتقييــم في الفــرع الذي يطلــب الترخيص
لمزاولتــه ،وذلــك طبقًا لمــا تحدده الالئحــة التنفيذية.
عضوًا أساسيًا في الهيئة.
وفقــــً لحكــــم الفقــــرة الرابعــة مــن المــادة الخامســة مــــن
النظــام ،يقصــد بالخـبـرة العمليــة في التقييــم؛ ســاعات الخبــرة
العمليــــة المطلوبــة للحصــــول علــى شــــهادة الزمالــــة ،بنــاء علــى
القــرار الــوزاري رقــم ( )00639وتاريــخ  2020 /7/23م .

ب

اسـتـثـنـــاء مــن الـمـــادة (الثالثــة) مـــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام
المق ّيميــن المعتمديــن.
يقصــد بالخبــرة العمليــة للمســتثنين بموجــب المــادة (االربعــون)
مــن النظــام ،الخبــرة العمليــة الموثقــة التــي تثبــت اســتخدام
المهــارات والمعــارف المكتســبة مــن اجتيــاز (المســتوى الثانــي) مــن
اختبــارات شــهادة الزمالــة بحســب كل فــرع مــن فــروع التقييــم.
24

(المستوى الثاني لكل فرع من فروع التقييم) :

2.3

المقابل المالي لدراسة طلب
الترخيص المهني

500

2.4

500

رسوم الترخيص المهني

1000

1000
25

2.5

إجراء طلب إصدار ترخيص مهني
عبر بوابة (قيمة):
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2.6

خطوات إصدار ترخيص مهني عبر
بوابة (قيمة):

1

اختيــار «فــرع التقييــم
«المــراد اصــدار ترخيــص
لــه مــن الواجهــة
الرئيســية فــي حســاب
فــي
المســتخدم
نظــام قيمــة واختيــار
صفحــة « الترخيــص»

2

االطالع على اإلقرار
والموافقة عليه
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3

تقديــم تقريــر تقييــم
يــثــبـــت اســتــخـــدام
المـــهارات والـمعـــارف
المكتسبـــة مـــن خلـال
اجـــــــتـيـــاز (المســتوى
الثانــي) إلــى لجنــة قيد
المق ّيميــن ورفعــه عبــر
الموقــع اإللكترونــي.

4

اكتمال طلب
الترخيص.

5

بعــد موافقــة اللجنــة
ودفــــــع الــمــقـابــــل
للتـرخـيـــص الـمـهـنـــي
يمكنكــم اســتعراض
الـتـرخـيـــص المـنـــهي
عـبـــر ايـقـونـــة عــــرض
الترخيــص.
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2.7

إجراء تجديد الترخيص المهني عبر
بوابة (قيمة):
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2.8

خطوات تجديد ترخيص مهني عبر
بوابة (قيمة):

6

اختـيـــار فـــرع التقـييـم
مــن الــــواجــــــهـــــــة
الرئيســية فــي حســاب
الـمـسـتـخـــدم فــــــي
نظــام قيمــة واختيــار
صفحــة الترخيــص.

7

الضغــط علــى أيقونــه
تـجـديـــد الـتــرخـيـــص
المهنــي .
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8

الموافقة على التعهد

9

اكتمال الطلب.

10

بعــد موافقــة اللجنــة
ودفـــــع الــمـــقــــابــل
لـتـجـديـــد التـرخـيــــص
الـمـهـنـي يـمـكـنـكـم
اســـتعراض التـرخـيـص
المنهي عــبـر ايـقـونــة
«عــرض الترخيــص».
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2.9

إجراء إيقاف الترخيص المهني
مؤقتا عبر بوابة (قيمة):
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2.10

خطوات إيقاف الترخيص المهني
مؤقتا عبر بوابة (قيمة):

1

اختـيـــار فـــرع التقـييـم
مــن الــــواجــــــهـــــــة
الرئيســية فــي حســاب
الـمـسـتـخـــدم فــــــي
نظــام قيمــة واختيــار
صفحــة الترخيــص.

2

تعليق الترخيص
المهني
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3

كتابــة ســبب التوقــف
وتــحــديـــــد الـــمـــــدة
الزمنيــة .

4

اكتمال الطلب.
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2.11

إجراء إيقاف الترخيص المهني
نهائيا عبر بوابة (قيمة)

*ســيتم إرســال قــرار إيقــاف القيــد نهائيــا مــن قبــل وزارة التجــارة عبــر
البريــد اإللكترونــي المســجل فــي بوابــة قيمــة.
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2.11

خطوات إيقاف ترخيص مهني عبر
بوابة (قيمة):

1

اختـيـــار فـــرع التقـييـم
مــن الــــواجــــــهـــــــة
الرئيســية فــي حســاب
الـمـسـتـخـــدم فــــــي
نظــام قيمــة واختيــار
صفحــة الترخيــص.

2

إلغاء الترخيص
المهني
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3

بعد الموافقة على التعهد واستيفاء المتطلبات المالية
(أن وجدت )

سيتم إبالغكم بقرار اللجنة خالل  5أيام عمل .
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خدمات
المنشأة
فــي هــذا البــاب يمكــن للمســتفيد االطــاع علــى رحلــة العميــل
ومعرفــة اإلجــراءات والخطــوات والمتطلبــات النظاميــة للترخيــص
المهنــي فــي فــروع التقييــم

3.1

متطلبات حساب المنشأة

وضــع لوحــة علــى مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا -إن وجــدت -تــدل علــى مزاولــة المهنــة،
علــى أن تتضمــن (اســم المقيّــم المعتمــد ورقــم ترخيصــه إذا كان المقيّــم شــخصًا
ذا صفــة طبيعيــة) أمــا إذا كان ذا صفــة اعتباريــة (شــركة) فتط ّبــق بشــأنه أحــكام نظــام
الشــركات المهنيــة «

تصميم لوحة لمنشأة
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3.2

الخدمات الحكومية ذات العالقة

النظام
االئحة

السجل التجاري

الخدمات
اإللكترونية
دليل الخدمات

بوابة بلدي

نظام الشركات
الموحد

مراس
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3.3

إجراء إبالغ الهيئة بتسجيل منشأة
جديدة عبر نظام (تواصل ):

شروط واحكام إصدار الترخيص المهني
يجــب علــى المقيــم المعتمــد أن يــزود الهيئــة بالبيانــات الالزمــة
عــن نشــاطه ،تنفيــذًا لمــا نصــت عليــه المــادة (الثانيــة عشــرة) مــن
النظــام ،وذلــك عــن طريــق مــا يلــي:
اســتخدام األنظمــة اإللكترونيــة المعتمــدة لتنظيــم مزاولــة
المهنــة ،وفتــح (حســاب منشــأة) لمنشــأته ،ودفــع االشــتراك
المقــرر لهــذه الخدمــة ،وتحديــث معلوماتــه وبياناتــه فــي
َّ
حســاب المنشــأة بشــكل مســتمر ،ويجــب عليــه إخطــار الهيئــة
عــن أي تغ ّيــر يحــدث علــى تلــك المعلومــات والبيانــات ،وذلــك
فــي مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــً مــن تاريــخ التغ ّيــر.
إبــاغ الهيئــة بعنــوان منشــأته وبــكل تغ ّيــر يطــرأ علــى هــذا
العنــوان وعنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه فــي مــدة أقصاهــا ثالثــون
يومــً مــن تاريــخ حصولــه علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة أو مــن
تاريــخ التغ ّيــر أو مــن تاريــخ فتــح الفــرع ،ويكــون اإلبــاغ عــن طريق
األنظمــة اإللكترونيــة أو كتابـ ً
ـة عنــد تعـ ُّ
ـذر ذلــك.
إفــادة الهيئــة خــال المــدة التــي تحددهــا بــأي معلومــات أو
بيانــات أو مســتندات أو وثائــق تتصــل بأعمالــه.
إيــداع نســخة نهائيــة مــن كل تقريــر تقييــم يصــدر عنــه فــي
حســاب المنشــأة ،ووضــع رمــز اإليــداع لــدى الهيئــة فــي تقريــره
قبــل تســليم التقريــر للعميــل ،مــع تســجيل ملخــص للتقريــر
فــي حســاب المنشــأة ،وفــق البيانــات التــي تحددهــا األمانــة
العامــة.
«لفتــح حســاب المنشــأة فــي نظــام قيمــة يجــب إبــاغ الهيئــة عبــر
نظــام التواصــل المعتمــد خــال  30يــوم مــن تاريــخ إصــدار الترخيص
المهنــي ،مــن خــال الرابــط التالــي  :تواصــل معنــا
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3.4

خطوات إبالغ الهيئة بتسجل منشأة
تقييم جديدة عبر نظام (تواصل )

1

فتــح طلــب جديــد عبــر
االيقونــة

2

كتابــة بيانــات المقيــم
المعتمــد
(االســم  ،رقــم الهويــة ،رقــم العضويــة
رقــم الجــوال  ،البريــد اإللكترونــي)

3

تـوجـــيــه الـطـلـب إلى
إدارة العضويات

4

إرفـــاق لـمـتـطـلـبـــــات
األسـاسـيـــة لحـســــاب
المنشــأة

5

إرسال الطلب
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3.5

إجراء تسجيل حساب المنشأة عبر
بوابة (قيمة):
تعريــف منشــأة التقييــم :المنشــأة الفرديــة أو الشــركة
المهنيــة المســتوفية لالشــتراطات النظاميــة المتعلقــة
بممارســة مهنــة التقييــم.
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3.6

إجراء رفع تقرير التقييم لحساب
المنشأة عبر بوابة (قيمة):

تعريــف ملخصــات تقاريــر التقييــم :نمــاذج إلكترونيــة فــي
النظــام اإللكترونــي الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق البيانــات
المطلوبــة فيهــا ،يلخــص مــن خاللهــا المقيــم المعتمــد تقاريــر
التقييــم الصــادرة عنــه.
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3.7

خطوات رفع تقرير التقييم
لحساب المنشأة عبر بوابة (قيمة):

1

اختيــار فــرع التقييــم
مــــن الــواجـــهــــــــــة
الرئيســية فــي حســاب
الــمـسـتـخـــدم فـــــي
نظــام قيمــة واختيــار
صفحــة المنشــأة.

2

اخـتـيـار عـــلى أيـقـونـة
تقريــر جديــد

3

تـعـبـئـــة «مـعـلـومـــات
التقريــر»
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4

رفع أصل التقرير
خطــوات رفـــع تقـريـــر
الـتـقـيـــيم لــحـســـاب
الـمـنـشـــأة عـــبر بـوابـــة
قيمــة

5

تعبئة بيانات العميل

6

تحـديـــد المق ّيميــن
ونسـبـــة المـشـاركـــين
فــي تقريـــر الـتقـييـــم

7

الضغــط علــى ايقونــة
حـفـــظ واســـتــمــــــرار
الستـكـمـــال إدخـــــال
بيانــات التقريــر

8

تـعــبــئــــة بــيــانـــــــات
مـعـلـومـــات األصـــــل
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9

اختيار أسلوب التقييم
خطــوات رفــع تقريــر
الـتـقـيـيـــم لـحــســـاب
المنـشـــأة عـبـــر بـوابـــة
قيمــة

10

إدخال بيانات الموقع

11

الضـغـــط علــى ايقونــة
حــــفــــظ واســتــمـــرار
السـتـكـمـــال إدخـــال
بيانــات التقريــر

12

إدخــــــال الـبــــيـــانــــات
اإلضــافــيـــة للـتـقـريـــر
( رقـــم الصـــك /نـــوع
الـمـلـكـيـــة /الواجهــة
المطلــة علــى الشــارع
 /الـمـرافـــق /مـسـاحـة
األرض  /مسـاحة الـبـناء
/عــدد األدوار  /عــــرض
الشــارع )
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13

الضغــط علــى ايقونــة
حفــظ وإغــاق العتماد
التقريــر .
خطــوات رفـــع تقـريـــر
الـتـقـيـــيم لـحـســـــاب
الـمنـــشأة عبـــر بــوابــــة
قيمــة

14

إرســــال التــقــريــــر إلــى
الـمـقـيـــم الـمـعـتـمد

15

اعــتــمــــاد الـتــقــريـــــر
مـــن قـبــــل الـمــقـيـم
المعتمــد

16

إصــدار شــــــــهــــادة
التـســجــــيــــل ( )QR
للتقرير

48

17

استعراض شهادة التسجيل

18

تسـليـم الـتقرير إلى العـمـيـل عـلى ان يـتـضمـن هـذه الشهادة
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3.8

انضمام األعضاء إلى منشأة
التقييم عبر بوابة (قيمة):

مراعــاة مــا يقضــي بــه نظــام العمــل والئحتــه والتعاميــم والقــرارات ذات
العالقــة ،وذلــك فيمــا يتعلــق بنســبة الموظفيــن المهنييــن الســعوديين
فــي منشــأته ،الحاصليــن علــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية أو
االنتســاب أو عضويــة الطالــب مــن مجمــل عــدد الموظفيــن القائميــن
بأعمــال التقييــم ،علــى أال تقــل النســبة فــي جميــع األحــوال عــن ()%30
ثالثــون بالمائــة ،والمســاهمة فــي تدريــب األعضــاء المنتســبين والطــاب،
وفقــً لمــا تحــدده الهيئــة مــن ترتيبــات بشــأن ذلــك.وأن يكــون جميــع
القائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته مــن الحائزيــن علــى إحــدى صفــات
العضويــة ســارية النفــاذ ،ويعملــون -تحــت إشــرافه ومســؤوليته -وفــق
عقــود نظاميــة ،مــع تســجيلهم فــي حســاب المنشــأة ،والتأكــد مــن
تجديــد عضويتهــم فــي الهيئــة قبــل انتهائهــا.
1

ضــم األعضــاء  :يمكــن لمالــك المنشــأة ضــم األعضــاء
وتســجيل الموظفيــن عبــر حســاب المنشــأة
الدخول لصفحة حساب المنشأة ( المنشأة )
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2

كتابة رقم العضوية للعضو ( طلب انضمام)

3

إرفاق عقد االنضمام
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مبادرات
لدعم
المنشآت
التقييم
تعتبــر هــذه المبــادرات مســاعدة لتأســيس المنشــآت الجديــدة
ودعــم المنشــآت القائمــة ومعرفــة المبــادرات التــي تســاهم فــي
تحقــق الجــودة واالســتدامة الوعــي االســتراتيجي للمنشــآت.

4.1

مبادرات الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع
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4.2

مبادرات الهيئة العامة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع
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4.3

مبادرات لجهات أخرى

الموقع

الموقع

الموقع
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