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 املقدمة  .1

 تمهيد

نشئت  
ُ
اململكةأ في  التقييم  مهنة  وتطوير  لتنظيم  ملكي  بمرسوم  )تقييم(  املعتمدين  للمقيمين  السعودية  أفضل    الهيئة  وفق 

  ظل في  صحاب املصلحة  العناية الالزمة أل  تقديم  لضمانيعد تنظيم مهنة التقييم أمًرا مهًما للغاية  و   املمارسات واملعايير العاملية.

تواجه    العاملية  التحدياتو التغيرات   والعوملة،جيوسياسيةالتغيرات  ال  من  األسواقالتي  االصطناعي    ،  الذكاء  في  والتقدم 

 . 19-جائحة كوفيد والبيانات الضخمة، واألزمات العاملية مثل 

 نبذة عامة

مضاعفة   تشمل هذه األهداف  ها،املبادرات املصممة لتحقيق والبرامج و   ،االستراتيجية  هاأهداف، و 2030في إطار رؤية السعودية  

الناتج    قطاعمساهمة   إجمالي  في  غير العقارات  اإلجمالي  املحلي  للناتج  املخصصة  العقاري  التمويل  ونسبة  اإلجمالي  املحلي 

إلى دفع نشاط قطاع التقييم، وُيتوقع أن تكون الزيادة في  والكبرى  من املتوقع أن تؤدي العديد من املشاريع الضخمة  و .  1النفطي 

عزى  كما  قطاع السياحة في اململكة قوة دافعة للنمو املتنوع.  
ُ
ألصول غير امللموسة مثل املعرفة والعالقات وامللكية الفكرية  ل ت

متزايدة   أهمية  وغيرها(  والتصاميم  االختراع  وبراءات  النشر  وحقوق  التجارية  للعالمات  الحالية  شاريع  امل ضمن  )واملتضمنة 

اآلت ومعــدات وممتلــكات و ،  عقــارات، ومنشــآت اقتصاديةمن    ؛وغير امللموسةترتكز قيمة هذه األصول امللموسة  و .  والقادمة

صلحة العامة أن  املومن   .توقعات كبيرة من أصحاب املصلحة حول مهنة التقييم ولذلك توجد   ،على عمليات التقييم ،منقولــة

 ومختصين ومعتمدين.     مؤهلينوجديرة بالثقة، وينفذها أشخاص مهنيين  ذات مصداقيةتكون عمليات التقييم  

 :  املنهي وهي كما يلياملقّيم  تكون فيالتي يجب أن الرئيسة  الجداراتالدولية مجموعة من التقييم وضع مجلس معايير وقد  

 املعرفة املهنية  .1
 املهارات املهنية  .2
 2القيم املهنية واألخالقية والسلوكية  .3

 

املقّيم هذه   الزمالة ومن خالل  الحصول على  الثالثة من خالل    الجداراتيكتسب  التطوير املنهي املستمر.  شهادة  أو  التعليم 

مناسب  وتقدم برامج  املعتمدين  للمقيمين  السعودية  كافة    ةالهيئة  امل  فروعفي  لهذه  امتثال األعضاء  .  تطلباتالتقييم لضمان 

 عتماد، بناًء على متطلبين:   الزمالة قبل منحهم اإل  الحصول على شهادة عضاء الهيئة أل  ويشترط

 . الزمالة لجان مناقشاتو   التكميليةاالختبارات ومشاريع التقييم اجتياز تقاس من خالل  –اإللزامي املسار التدريبي  •

 
 2020مجموعة أكسفورد لألعمال، يونيو  - 2020التقرير: اململكة العربية السعودية  1
 2012، سبتمبر مجلس معايير التقييم الدولية -املهنيين للمقيمين  ةإطار الكفاء 2
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منح التي    –املكتسبة  ساعات الخبرة   •
ُ
املباشرة وغير  وتشمل ساعات الخبرة  ساعات الخبرة اإللزامية  استيفاء  من خالل    ت

 التقييم.   فرعللعضو في  املباشرة

"  هذه  تتمحور  الخبرة  الوثيقة  ساعات  املباشرة  -سياسة  وغير  املباشرة  املكتسبة خبرة  الساعات  متطلبات    حول "  الساعات 

لل ل الزمالة  متطلبات شهادة  تعد جزًءا من  والتي  فيما يخصو عتماد.  ألعضاء،  املستمر    سياسة  أما  املنهي  عد  التعليم 
ُ
ت والتي 

 3الهيئة.في وثيقة منفصلة أصدرتها  ة مذكور  فهي الهيئةعتماد ألعضاء  إل ا بعد امل امتطلبً 

  

 
 2021، سبتمبر السعودية للمقيمين املعتمدينالهيئة  –إرشادات للتعليم املنهي املستمر  3
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 الغرض والسياق العام للسياسة .2
 

 اإلطار النظامي للمقيمين 

املعتمدين   املقيمين  نظام  وبموجب  اململكة  في  التقييم  ملهنة  املنظمة  الجهة  بصفتها  الحق   التقييم،  معايير  مراجعة"للهيئة 

 ملا نصت عليه الفقرة )  "واعتمادها  وتطويرها  املنهي  األداء   جودة  مراقبة  ج وبرنام  السلوك،  وقواعد
ً
( من املادة )الثامنة 2استنادا

املحافظة على مهاراتهم ومعارفهم وتطويرها من خالل    أعضائهاطلب الهيئة من  تت و   ،املقّيمين املعتمدينوالعشرين( من نظام  

 عتماد.   اإل قبل وبعد ، أي املنهي املستمرالتعلم 

بأنها   التقييم  عملية  املعتمدين  املقيمين  نظام  اآلالت  "عمليــة  يعّرف  أو  االقتصادية،  املنشــآت  أو  العقــارات،  قيمــة  تقديــر 

أنواعهــا    واملعــدات واملمتلــكات املاليــة    -املنقولــة علــى اختالف     -فيمــا عــدا األوراق 
ً
للقيمــة ولغــرض محــدد".   ا وفقــ   لنــوع محــدد 

املادة   نظام) املعتمدين  )   املقيمين  بأنها    .(6األولى  التقييم  الدولية عملية  التقييم  رأي    إجراء"وتعرف معايير  أو عملية تحديد 

الدولية" ولقيمة األصل على أساس القيمة املحدد   ، معايير  20.24  )قائمة املصطلحات   4في تاريخ محدد وفًقا ملعايير التقييم 

 التقييم الدولية(

 ( من املادة )األولى(  7كما عرفها نظام املقيمين املعتمدين في الفقرة ) تنظم الهيئة عمل فروع التقييم التالية، 

العقارات • تقييم  املثبتـة فــرع  التحسـينات  بــكل  العقــارات  بملكيــة  املتعلقــة  وااللتزامات  والحقــوق،  املصالــح،  : جميــع 

فـي امللكيـة، والرهـن، والتأميـن،   عليهـا بشـكل دائـم، وامللحقـات التملك والتصـرف  بهـا. ومثـال ذلـك:  التابعـة املرتبطـة 

 ونـزع امللكيـة، واالرتفـاق، واالنتفـاع.  

: منشــآت األعمال، أو مصالــح امللكيــة فيهــا علــى اختالف حجومهــا، ســواء أكانــت فرديــة أم فــرع املنشــآت االقتصاديــة  •

والعالمات   االختراع،  بـراءات  مثـل  امللموسـة،  غيـر  األصول  وتقييــم   ، بهــا  املتعلقــة  وااللتزامات  والحقــوق  شــركات، 

 التجاريـة، والشـهرة ، وامللكيـة الفكريـة. 

البنــاء، واألجهزة  : ويشـمل علـى سـبيل املثـال : معـدات النقـل،  ومعــدات  فـرع اآلالت واملعـدات واملمتلـكات املنقولـة   •

 5. املكتبيــة، ومحتويــات املبانــي عامــة، وجميــع املصالــح والحقــوق وااللتزامات املتعلقــة بهــا

 على النحو التالي:  للهيئة العضوية في الئحة الرابع، وهو قطاع تقييم أضرار املركبات الفرعتم تحديد وتعريف 

 
 2022يناير  31، اعتباًرا من مجلس معايير التقييم الدولية –معايير التقييم الدولية  4
 هـ 9/ 1433/7تاريخ  34مرسوم ملكي رقم م /  -نظام املقيمين املعتمدين  5
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املركبات:    تقدير فرع   • أو  أضرار  التكاليف  جميع  وتقدير  املتضررة،  املركبة  إصالح  قيمة  بتقدير  عنى  يُ الذي  "الفرع 

 6األضرار املرتبطة بها." 

 الغرض واألهداف 

إلى   السياسة  احتساب  تهدف هذه  آلية  الخبرة  توضيح  املباشرة    -وتسجيل ساعات  غير  أو  املباشرة  الساعات   لفروع  -سواء 

 التقييم التي تنظمها الهيئة.   

 :بأنهاساعات الخبرة وتعرف 

حّدد األمانة العامة     "ساعات املمارسة املهنية املكتسبة من خالل القيام بأعمال ومهام التقييم في كل فرع من فروع التقييم. وتُ

 للهيئة آلية احتسابها."  

 تطويروالتي تساعد في    -ملباشرة  والتي يحصل عليها من خالل الوسائل املباشرة وغير ا  -الخبرة ذات الصلة    ،خبرة املقّيم  تشمل

 الفنية أو غير الفنية.     هموكفاءتهم ومهارات تهموتحسين معرف األعضاء

عملية التقييم( ال تزال ذات صلة بالتطوير املنهي العام لألعضاء وتفيد  لجوهرية  ال  غير )  ةاملباشر   غير   الخبراتأن  الهيئة    وتعتبر 

 في هذا الصدد، تعمل الهيئة على توسيع معاييرها ملنح ساعات الخبرة لتشمل الخبرة ذات الصلة وغير املباشرة. وعملية التقييم.  

 السياسة:هذه وتقدم  

   الهيئة. لعضو املباشرةاملباشرة وغير خبرة الساعات   ُيشكلا ملشرح  .1

 . هيئةلواعتمادها من قبل اخبرة الساعات العضو ل  لتسجيلواضحة آلية  .2

عظ .3
ُ
 ألعضاء. لخبرة لساب ساعات اتحااالستفادة من اآللية الحالية لتخصيص ساعات الخبرة املباشرة لتعزيز آلية  م  يت

سجل ساعات الخبرة غير املباشرة    حيث لم.  لألعضاءساعات الخبرة غير املباشرة ذات الصلة    لجمع واعتماد نظام   .4
ُ
ت

 .سابًقالألعضاء 

 مسؤوليات املنشأة 
املوظفين املدربين    حيث إن.  ملوظفيهاالدعم الالزم لتلبية احتياجات التعلم والتطوير    توفيرضمان    املرخصة  التقييم  على منشآت 

مباشرة للمنشأة ويضمنون ثقة أصحاب املصلحة   فائدة يمثلون    الالزمةيتمتعون باملهارات واملعارف  و   جيد وذوي الكفاءة  اتدريبً 

 في املهنة.   

 
 هـ  22/ 1441/12" بتاريخ الهيئةالصادرة عن مجلس إدارة " -الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدينالئحة عضوية  6
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 االمتثالمتطلبات 

كجزء من  استيفاء الحد األدنى من ساعات الخبرة املطلوبة  للحصول على زمالة الهيئة،  يجب على جميع األعضاء املرشحين  

   وذلك على النحو التالي: التقييم،   فرعفي  الحصول على زمالة الهيئة

ل ساعات الخبرة املباشرة    العقارات  تقييم  لفرع( ثالثة آالف ساعة خبرة مسجلة  3,000الحصول على ما ال يقل عن )
ّ
على أن تمث

 .من إجمالي الساعات  %(50( ساعة أي ما نسبته ) 1,500)

املنشآت االقتصادية، على    وفرعتقييم اآلالت واملعدات    لفرعساعة خبرة مسجلة    ألفين(  2,000الحصول على ما ال يقل عن )

ل ساعات الخبرة املباشرة ) 
ّ
 .من إجمالي الساعات  %(50) ( ساعة أي ما نسبته 1,000أن تمث

 ( ل   لفرعساعة خبرة مسجلة  وخمسمائة  ( ثالثة آالف  3,500الحصول على ما ال يقل عن 
ّ
تمث تقدير أضرار املركبات على أن 

 . من إجمالي الساعات   %(50ما نسبته ) أي ( ساعة 1,750ساعات الخبرة املباشرة ) 

 يوضح الجدول أدناه ساعات الخبرة املطلوبة لكل فرع.  و 

 الحد األدنى املطلوب لساعات الخبرة  إجمالي ساعات الخبرة املطلوبة للزمالة    فرع التقييم

 1,500 3,000 تقييم العقارات

 1,000 2,000 املنشآت االقتصادية  

 1,000 2,000 اآلالت واملعدات

 1,750 3,500 تقدير أضرار املركبات

 

منشآت والذي يحتوي على حسابات    "قيمة"  نظام إدارة حسابات أعضاء الهيئةيجب على األعضاء تقديم سجل بخبراتهم عبر  

األعضاء  التقييم   من خاللها    "قيمة"  وتعتبر   -   األفراد وحسابات  يتم  التي  اإللكترونية  التقييم،    تقارير  ات ملخص  رفعالبوابة 

 . "تقدير"تقدير أضرار املركبات والذي يتطلب رفع ملخص تقرير التقييم عبر نظام  فرعباستثناء 

قدم،  فرعوتحدد الهيئة الحد األقص ى السنوي لساعات الخبرة املباشرة وغير املباشرة لألعضاء في كل  
ُ
أو    "قيمة"بوابة  عبر    وت

 وتاريخها. رقم العضوية فرع التقييم، بناًء على  "تقديرنظام "

 عقوبات عدم االمتثال 

تطبيق   إلى  السياسة  في هذه  الواردة  للمتطلبات  االمتثال  في  يؤدي عدم  املبين  النحو  التأديبية على    املقيمين   نظاماإلجراءات 

 ((. 37( إلى )25(( واللوائح التنفيذية )املواد ) 38( إلى )32املعتمدين )العقوبات، املواد من )
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 التعليم املنهي املستمر

 مع متطلبات التعليم املستمر في الهيئة ألعضائها، بمجرد استيفاء العضو لجميع متطلبات 
ً
، الهيئةلحصول على زمالة اتماشيا

التعليم املنهي املستمر الصادرة  الزمالء ملتطلباألعضاء  سيخضع   امل  عنات سياسة   السنوية   تطلباتالهيئة، والتي تنص على 

 .الزمالء ألعضاءلاملستمر املطلوبة املنهي ساعات التعليم ل
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 ساعات الخبرة .3
 

 ساعات الخبرة املباشرة 

 يمكن تعريف ساعات الخبرة املباشرة بأنها:

"ساعات املمارسة املهنية املكتسبة من خالل القيام بأعمال ومهام التقييم في كل فرع من فروع التقييم.  وتشمل ساعات الخبرة  

 في مراحل عملية التقييم."  لداعمةوااملباشرة؛ مهام التقييم ومهام مراجعة التقييم بما في ذلك من أدوار املقيمين الرئيسة 

إثباته من خالل   املقيم، والذي يمكن  ا مباشًرا بدور 
ً
ارتباط يرتبط  الذي  املنظم  العمل  املباشرة هي أي نوع من  الخبرة  أي أن 

عزى مباشرة إلى عملية التقييم، من بداية عمليه التقييم وحتى إصدار  و مخرجات واضحة ووثائق داعمة.  
ُ
هي الساعات التي ت

. وتعتمد على كفاءة املقيم ومهارته وخبرته على النحو املبين في أدلة املمارسة الخاصة بكل  قييموإنهاء مهمة الت   التقرير النهائي

 وتشمل:  قبل التعاقد وأثناء أو بعد التعاقدمراحل رئيسة   5فرع. وتعتمد عملية التقييم على 

  ، تعليمات العميلقبول    ، تعريف مهمة التقييمكتابة العرض،    ؛يتضمن تحديد نطاق العمل  : نطاق العملتحديد   .1

 . بعد التعاقد والتعاقد، وتحديد األصل محل التقييم، وتحديد أي تغيير في نطاق العمل 
البيانات .2 املعلومات،   :جمع  وجمع  املطلوبة،  املعلومات  نوع  تحديد  املصلحة، و يشمل  وأصحاب  العمالء  استبانات 

وغيرها من طرق البحث والتحقق الالزمة لتنفيذ   ،ومتابعة املعلوماتواملعاينة )إن لزمت(، واالجتماعات، والبحوث،  

 عملية التقييم. 
التحقق من مصداقية البيانات التي ُجمعت وُحللت، ومن ثم تطبيق أسلوب التقييم  شمل  ي :  تحليل بيانات التقييم .3

 واملعلومات املتوفرة.  صول محل التقييمالتقييم وطبيعة األ من غرض للطرق املناسبة لوا
مراجعة نتائج التحليل وعمل التعديالت الالزمة وتسوية مؤشرات القيمة  : وتشمل  التقييم واستنتاج القيمة  نمذجة .4

 للوصول إلى نتائج التقييم واالستنتاج النهائي للقيمة.
حفظ  وتسليمه للعميل و وتوقيعه  مراجعة التقرير حتى اعتماد التقرير النهائي  تصميم و ابة و كتشمل  ي   :  إعداد التقرير .5

 . أرشفة ملفات العملو 

 ( آلية منح ساعات الخبرة لألدوار الرئيسة والداعمة.  1يوضح امللحق ) و 

 باشرةساعات الخبرة امل احتسابآلية 

 
ُ
 منح ساعات الخبرة املباشرة كما يلي: ت

وتشمل التقرير النهائي   ،أنظمة الهيئة اإللكترونيةيرفع املقيم املرخص، أو ممثل املنشأة، جميع تقارير التقييم على   .1

 التقييم.  مهمة يوضح النقاط األساسية في  والذيالتقييم تقرير ملخص بيانات  تسجيل، و لكل مهمة الكامل
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التقييم عبر بوابة قيمة لكافة فروع التقييم، باستثناء فرع املركبات والذي يستخدم نظام تقدير.  تقرير  ُيرفع ملخص   .2

يجب أن  و .  املقصود  إلى العميل أو املستخدمه  التقرير النهائي، قبل تسليمرفع  العضو للملخص مع    تسجيلويجب  

 لى النظام. التقييم مع محتويات تقرير العميل املرفوع ع تقرير تتطابق معلومات ملخص 
املنشأةاعلى    تعين ي .3 ممثل  أو  املرخص  إلفراد  األدوار  تحديد    ملقيم  والداعمة  العمل  الرئيسة  مرحلةفريق  من    لكل 

املنصة من خالل    ، وذلك( من هذه الوثيقة1في امللحق )   ةواملوضح  واملحددة أعاله  املراحل الخمسة لعملية التقييم

 .  لفرع التقييم املناسبة
مساهمته في مهمة نسبة  عدد ساعات الخبرة لكل عضو في الفريق بناًء على  فرع التقييم  ب  املنصة الخاصةسب  تحت .4

 التقييم املحددة.
من حيث النوع    األصول   طبيعة و   ،من فروع التقييم  فرعتقرير بناء على  معايير تخصيص الساعات املباشرة لكل    حددتُ  .5

 وطبيعة عملية إعداد التقارير ونوعها.      ستخدمةوأساليب وطرق التقييم امل والحجم والتعقيد

 ساعات الخبرة غير املباشرة

 يمكن تعريف ساعات الخبرة غير املباشرة بأنها: 

ذات   واملهام  باألعمال  القيام  من خالل  املكتسبة  املهنية  املمارسة  فروع  ال "ساعات  من  فرع  كل  في  نحوها  وما  بالتقييم  صلة 

 التقييم، 
حّدد األمانة العامة للهيئة آلية احتسابها."    وتُ

ا مقارنة بساعات الخبرةي هي أنشطة عملية وتعلو 
ً
املباشرة اإللزامية، ويمكن أن    مية تتعلق بالدور املنهي للعضو. وهي أوسع نطاق

،  ةاملنظم  املنهي  والتطويربرامج التعليم  املمارسة املهنية في املجاالت ذات العالقة، و تشمل مجموعة واسعة من األنشطة مثل  

 الذاتي. والتعلم ، التدريب على رأس العملوغير املنظمة مثل   ،ورش العمل واملؤتمرات والندواتو   مثل املشاركة في الدورات

 العالقة ذات املجاالت  في املهنية  املمارسة

وتعتمد على   ،باشرةاملخبرة غير  الساعات    ضمن  ، وذلكفي املجاالت ذات العالقةلعضو  ل  املهنية  مارسةامل  االعتباريؤخذ بعين  

 .     الفعلية املمارسة املهنيةإثبات لدعم و  الوثائق املقدمة من العضو املستوى الوظيفي و املمارسة الفعلية، عدد سنوات 

   املنهي والتطوير  التعليم

املباشرة  كما   غير  الخبرة  بساعات  إلى  و ُيعترف  عزى 
ُ
ت املنهي  يالتعل  أنشطةالتي  والتطوير  يكتسبها  م  التي  املنظمة  وغير  املنظمة 

 . التقييملكل فرع من فروع بهذه السياسة  الحًقا املوضح و التعليم والتطوير في إطار  لعضوا

 املنظم   املنهي والتطوير  التعليم

)شخصًيا    أو الحصول عليهاتقديم دورات مهنية  املنظم بمخرجات يمكن إثباتها بوضوح، مثل  املنهي  والتطوير  لتعليم  ويرتبط ا

املهنية   تؤخذ املؤلفات، والبحوثعلى أن تحقق نواتج تعلم واضحة، كما  باملهنة    صلةالذات  في املجاالت  أو عبر اإلنترنت(  

   .بعين اإلعتباراملنشورة 
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التي    لتعليم املنهي املستمراأنشطة    من خالل املنظم  يمكن اكتساب ساعات الخبرة غير املباشرة في إطار التعليم والتطوير  

كما  املستحقة عنها.  تحدد عدد ساعات  التي تعتمدها الهيئة و   -املقدمة بمعرفة جهات خارجية-واألنشطة  ،  تقدمها الهيئة

التحقق من صحتها واعتمادها من  فقط بعد    يتم احتسابهاه  إال أنيمكن لألعضاء إكتساب خبرات مماثلة من جهات أخرى  

 .الهيئة

 املنظم والتطوير املنهي غير  التعليم

ة بأنشطة وبرامج التعلم الداخلية. ويمكن  غير املباشر الخبرة  ساعات    تعلقتفاملنهي غير املنظم،  والتطوير  بالنسبة للتعليم  

 .  ذاتيةالإلى جانب الدراسة والتدريب على رأس العمل، أن تمثل برامج التعلم الداخلية والتي يقدمها أصحاب العمل،  

ساعات خبرة غير مباشرة ضمن ك الحصول على الزمالة    العضو قبل تحتسب ساعات التعليم املنهي املستمر التي حصل عليها  

  لتعليم املنهي املستمر للعضو الزميل ل املتطلبات السنويةضمن على أن يبدأ احتسابها   ،الساعات الالزمة للحصول على الزمالة

      .على الزمالة هبعد حصول

 ساعات الخبرة غير املباشرة   آلية احتساب

منح ساعات الخبرة غير املباشرة في كافة الفروع 
ُ
 يلي:   بناء على مات

 .ت ذات العالقةاملجاال  ممارسة أي من وظيفة أو منصب العضو وعدد سنوات الخبرة العملية في   (1)
  للتعليم والتطوير من خالل برامج الهيئة    التي تم تقديمها أو الحصول عليهااملنهي  التعليم والتطوير  أنشطة   (2)

، ما لم يتم التحقق  ةاملعتمدغير    بالبرامج   ال يعترفو   ،من جهات خارجية  الهيئة  التي تعتمدهاوالبرامج    ،املنهي

 . الهيئةمن قبل حتسابها وامن صحتها 

م  ي التعلعينات من مجاالت املمارسة، بناًء على سنوات الخبرة؛ جنًبا إلى جنب مع التوجيهات املتعلقة بمجاالت  (  2امللحق )  ويقدم 

 باشرة. املغير  الخبرةمنح ساعات ليتم أخذها في اإلعتبار عند ، فرعلكل املنهي والتطوير 

بفترة مدتها شهر واحد   لألعضاءُيسمح و   ،التقويم امليالدي وفق  السنة خاللاملباشرة  غيرأن يتم استيفاء ساعات الخبرة  يجب

   فرع التقييم املعني.ب  املنصة الخاصةفي سجيلها يناير من العام التالي لت 31  في ينتهي

م  2022أغسطس    15في  منذ اعتماد هذه السياسة وحتى انتهاء الفترة اإلنتقالية  الزمنية  املدة  من الفقرة السابقة،  ستثنى  يو 

بتسجيل   لألعضاء  يسمح  السابقة  حيث  املهنية  العالقة  -واملثبتة  ممارساتهم  ذات  املجاالت  أقص ى    -  في  سنوات،    10بحد 

 بعد تاريخ حصولهم على عضوية الهيئة.  -في املجاالت ذات الصلة  -وتسجيل أنشطة التعليم والتطوير املنهي التي حصلوا عليها 
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 ساعات الخبرة لكل فرع  متطلبات

   العقارات:فرع تقييم 

ل ساعات الخبرة املباشرة ) (  3,000الحصول على ما ال يقل عن )   يجب
ّ
( ساعة ما نسبته  1,500ساعة خبرة مسجلة على أن تمث

باملائة على األقل50) املتبقيةساعة    1,500يمكن الحصول على  و   ،%( خمسون   ،خبرة غير مباشرةكساعات  )أو أكثر(    خبرة 

على  العضو  ، على أن يحصل  املجاالت ذات العالقةاملهنية للعضو في    ملمارسةاساعة كحد أقص ى من خالل سنوات    750  تشمل

 املنهي املنظمة وغير املنظمة. التطوير م و يالتعلأنشطة ساعة املتبقية )أو أكثر( من خالل  750الـ 

   فرع تقييم املنشآت االقتصادية:

ل ساعات الخبرة املباشرة  2,000)يجب الحصول على ما ال يقل عن  
ّ
ساعة أي ما نسبته   1,000( ساعة خبرة مسجلة على أن تمث

باملائة على األقل، ويمكن الحصول على  50) املتبقية )أو أكثر( كساعات خبرة غير مباشرة،   1,000%( خمسون  ساعة خبرة 

، على أن يحصل العضو على  االت ذات العالقةسنوات املمارسة املهنية للعضو في املجساعة كحد أقص ى من خالل    700تشمل  

 أنشطة التعليم والتطوير املنهي املنظمة وغير املنظمة. ساعة املتبقية )أو أكثر( من خالل  300الـ 

   فرع تقييم اآلالت واملعدات:

ل ساعات الخبرة املباشرة  2,000الحصول على ما ال يقل عن )  يجب
ّ
ساعة أي ما نسبته   1,000( ساعة خبرة مسجلة على أن تمث

باملائة على األقل  %( 50) املتبقية )أو أكثر( كساعات خبرة غير مباشرة،   1,000ويمكن الحصول على  ،  خمسون  ساعة خبرة 

، على أن يحصل العضو على  سنوات املمارسة املهنية للعضو في املجاالت ذات العالقةساعة كحد أقص ى من خالل    700تشمل  

 أنشطة التعليم والتطوير املنهي املنظمة وغير املنظمة. ساعة املتبقية )أو أكثر( من خالل  300الـ 

   فرع تقييم أضرار املركبات:

ل ساعات الخبرة املباشرة  3,500الحصول على ما ال يقل عن )يجب  
ّ
نسبته ساعة أي ما    1,750( ساعة خبرة مسجلة على أن تمث

ساعة خبرة املتبقية )أو أكثر( كساعات خبرة غير مباشرة،    1,750ويمكن الحصول على    خمسون باملائة على األقل،  %(50)

، على أن يحصل العضو  سنوات املمارسة املهنية للعضو في املجاالت ذات العالقة  ساعة كحد أقص ى من خالل    1,000تشمل  

 أنشطة التعليم والتطوير املنهي املنظمة وغير املنظمة.ن خالل ساعة املتبقية )أو أكثر( م  750على الـ 

"يلتزم عضو الهيئة بالحد األعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي يحدده    املادة العاشرة من الئحة العضوية على أن  ما تنص  ك

 7" وذلك في كل فئة من فئات العضوية وكل فرع من فروع التقييم. -أو من يفوضه-املجلس 

 
  هـ 1441/ 22/12الئحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة وتاريخ   7
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 املالحق   .4
 

 املباشرة (: ساعات الخبرة 1امللحق )
 

على املشاركين في  ثم تخصص    لكل فرعملخص تقرير التقييم    بناء علىساعات الخبرة املباشرة لكل مهمة تقييم    تحديديتم  

أو    لألعضاء من الزمالء، ويسمح  األدوار الرئيسة والداعمةالنسبي لكل مرحلة، و الوزن  ، و عملية التقييمعلى مراحل  بناء  املهمة  

الرئيسة والداعمة، بينما يلتزم األعضاء املنتسبون بإداء األدوار الداعمة فقط وبشرط إال تتجاوز    بإداء جميع األدوار  يناملؤقت

 لك حسب الجدول التالي: الحد األقص ى املحدد لكل مرحلة من مراحل عملية التقييم، وذ  ممساهماته
 

 مراحل عملية التقييم 

الوزن  

 النسبي
الحد األدنى   األدوار الرئيسة 

 للدور الرئيس ي 

الحد األقص ى   األدوار الداعمة 

 للدور الداعم 

 نطاق العمل تحديد 

 

 املشكلة • تحديد 10%

 العرض•مراجعة  

 التعاقد•مراجعة  

 نطاق• تحديد التغييرات في  
 العمل 

 مقابلة العميل •  30%

 • إعداد نطاق العمل

 • طلب معلومات األصول 

 العرض تحضير وتقديم •

 تحضير االتفاقية  •

 محل التقييم • تحديد األصل 

70% 

 جمع البيانات 

 

 تحديد املعلومات املطلوبة •  %20 االدارة مع اتجتماعاال •  20%

 • البحث املكتبي 

• فحص األصول )حيثما 

 ينطبق ذلك( 

•اجتماعات مع أصحاب  

 املصلحة

80% 

 التقييم تحليل بيانات

 

 لبياناتا•تأكيد صحة  30%

 تعديالتال• إجراء 

 %30 تحليل البيانات •  70%

نمذجة التقييم  

 . واستنتاج القيمة

 •مراجعة نتائج التحليل 20%

 • إجراء التعديالت املطلوبة

 النهائية • اصدار القيمة 

املالحظات وتعديل  • استيفاء  70%

 نتائج التحليل وفقها

30% 

إعداد تقرير التقييم 

 وإنهاء مهمة التقييم

 

 •مراجعة التقرير 20%

 التقرير  اعتماد•

 • كتابة التقرير  40%

 • تحديث التقرير حسب

 املراجعة 

 • أرشفة امللفات

60% 

 100%  50%  50% 
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 غير املباشرة الخبرة (: ساعات 2امللحق )

 
 تقييم العقارات  فرع  . أ

 
:
ا

 في املجاالت ذات العالقةاملهنية   املمارسة أوال
خصص ساعات ال

ُ
التي حصل عليها  مارسة املهنية عدد سنوات امل اثبات بناًء على ساعة(  750)بحد أقص ى غير املباشرة  خبرةت

لوظائف أو وتشمل ا ،ذات العالقة مارسةامل التمجا ي منفي أ وحسب املستوى الوظيفي سنوات(  10العضو )بحد أقص ى 

التالية: املناصب   
 مبتدئ ) محلل ، متدرب، الخ(  •
 محلل اول )مساعد أول، الخ(  •
 مدير، الخ(  ،مساعد مديراالدارة الوسطى ) مشرف،   •
 االدارة العليا )الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي الخ(  •

 
 كما تشمل مجاالت املمارسة ذات العالقة ما يلي: 

 الدراسات االستشارية ودراسات الجدوى  •
 الهندسة املدنية وهندسة املباني/ إدارة االنشاءات •
 البناء  اتتقني /مسح املبانيالكميات/  حصر •
 إدارة االصول  •
 الهندسة املعمارية  •
 والتخطيط الحضري  تخطيط املدن  •
 إدارة املرافق والعقارات  •
 عقارية الوساطة أو الوكالة ال •
 والعقارات أنظمة امللكية  •
 املحاسبة واملالية •

 
ا:  املنهي  التعليم والتطوير أنشطة  ثانيا

خصص ساعات ال
ُ
في  املنظمة وغير املنظمة م والتطوير املنهي يالتعل أنشطةعلى بناء ( أو أكثر  ساعة 750) غير املباشرة  خبرةت

 على النحو التالي:  باملهنة صلةال ذات املجاالت 
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 املنظم التعليم والتطوير املنهي  

 ، ورش العمل، وامللتقيات املهنية، واملؤتمراتو   ،هنيةاملدورات ال فيأو الحضور شخصًيا أو عبر اإلنترنت  بالتقديم املشاركة •

الجهات    الهيئة،  تقيمها  التي غير    وتحتسب  األخرى، أو  الخبرة  على    املباشرة ساعات  الهيئة    الساعاتبناء  تحددها  التي 

 . أخرى  جهات من  املقدمة  لألنشطة تعتمدهاالتي تقدمها أو الساعات التي  املستمرألنشطة التعليم املنهي 

وعلى النحو    نطاق البحث وجودته  على  بناء  املباشرة  غير  الخبرة  ساعات  وتحتسب  ،املنشورة  املهنية والبحوث  املؤلفات، •

 الذي تحدده الهيئة. 
 

 التعليم والتطوير املنهي غير املنظم 
على أن تكون    الذاتيةالدراسة  و والتدريب على رأس العمل،  التي يقدمها أصحاب العمل،    أنشطة وبرامج التعلم الداخلية •

جاالت ذات الصلة، وتحتسب ساعات الخبرة غير املباشرة من خالل التقدير  املفي املواضيع املتعلقة بدور العضو املنهي و 

 ساعة في السنة.  100وبحد أقص ى الذاتي 

 وتشمل املجاالت ذات الصلة ما يلي: 

 مبادئ وإجراءات املحاسبة املالية •
 ات املزايدإدارة  •
 على القيمة  فهم هيكل املبنى وتأثيره -علم البناء •
 تجنب وحل النزاعات •
 مة والعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمةاالستدا •
 العقارات للمنفعة العامة نزع ملكية •
 ات التطويرية العقار تقييم أعلى وأفضل استخدام و  دراسةبما في ذلك   دراسات الجدوى العقارية •
 وإدارة املرافق    ألمالكإدارة ا •
 العقارات  تأجيرو شراء وبيع   •
   إدارة االستثمار والتمويل العقاري  •
 التقييم ومراجعة التقييم  •
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 فرع تقييم املنشآت االقتصادية ب. 

 
:
ا

 في املجاالت ذات العالقةاملهنية املمارسة   أوال
خصص ساعات ال

ُ
اثبات عدد سنوات املمارسة املهنية التي حصل عليها  بناًء على ساعة(  700غير املباشرة )بحد أقص ى  خبرةت

ذات العالقة، وتشمل الوظائف أو  مارسةامل التمجاسنوات( وحسب املستوى الوظيفي في أي من  10العضو )بحد أقص ى 

 املناصب التالية: 
 مبتدئ ) محلل ، متدرب، الخ(  •
 محلل اول )مساعد أول، الخ(  •
 مدير، الخ(  ،مساعد مديراالدارة الوسطى ) مشرف،   •
 االدارة العليا )الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي الخ(  •

 
 كما تشمل مجاالت املمارسة ذات العالقة ما يلي: 

 ودراسات الجدوى املالية االستشارات  •
 املحاسبة واملالية •
 واملصرفية الخدمات البنكية •
 إدارة االصول  •
 املخاطرورأس املال  صناديق اإلستثمار •
 الشركاتتمويل  •
 أبحاث األسهم  •
 التأمين  •

 

ا:    والتطوير املنهيالتعليم أنشطة  ثانيا
خصص ساعات ال

ُ
املنظمة وغير املنظمة في  م والتطوير املنهي يالتعل أنشطةعلى بناء ( أو أكثر  ساعة 300) غير املباشرة  خبرةت

 على النحو التالي:  باملهنة صلةال ذات املجاالت 

 املنهي املنظم التعليم والتطوير 

، ورش العمل، وامللتقيات املهنية، واملؤتمرات، و هنيةاملدورات في ال شخصًيا أو عبر اإلنترنتاملشاركة بالتقديم أو الحضور   •

الهيئة   تحددها  التي  الساعات  على  بناء  املباشرة  غير  الخبرة  ساعات  وتحتسب  األخرى،  الجهات  أو  الهيئة،  تقيمها  التي 

 ي املستمر التي تقدمها أو الساعات التي تعتمدها لألنشطة املقدمة من جهات أخرى. ألنشطة التعليم املنه

وعلى النحو    نطاق البحث وجودته  ، وتحتسب ساعات الخبرة غير املباشرة بناء علىاملنشورةاملهنية   املؤلفات، والبحوث •

 الذي تحدده الهيئة. 
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 التعليم والتطوير املنهي غير املنظم 

الذاتية على أن تكون  الدراسة  والتدريب على رأس العمل، و التي يقدمها أصحاب العمل،    التعلم الداخليةأنشطة وبرامج   •

في املواضيع املتعلقة بدور العضو املنهي واملجاالت ذات الصلة، وتحتسب ساعات الخبرة غير املباشرة من خالل التقدير  

 ساعة في السنة.  100الذاتي وبحد أقص ى 
 

 ات الصلة ما يلي: وتشمل املجاالت ذ 

 اإلجراءات واملبادئ املحاسبية   •
 التأمين  •
 تمويل الشركات •
 تجنب املشاكل وحل النزاعات  •
 االستدامة والعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة •
 الخدمات املصرفية واملالية •
 أدوات الدخل الثابت •
 أدوات األسهم  •
 ات املالية املشتق  •
 إدارة االستثمار وتمويل االصول   •
 التقييم ومراجعة التقييم  •
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   اآلالت واملعداتفرع تقييم ج. 

 
:
ا

 املمارسة املهنية في املجاالت ذات العالقة أوال
خصص ساعات ال

ُ
اثبات عدد سنوات املمارسة املهنية التي حصل عليها  بناًء على ساعة(  700غير املباشرة )بحد أقص ى  خبرةت

ذات العالقة، وتشمل الوظائف أو  مارسةامل التمجاسنوات( وحسب املستوى الوظيفي في أي من  10العضو )بحد أقص ى 

 املناصب التالية: 
 مبتدئ ) محلل ، متدرب، الخ(  •
 محلل اول )مساعد أول، الخ(  •
 مدير، الخ(  ،مساعد مديراالدارة الوسطى ) مشرف،   •
 االدارة العليا )الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي الخ(  •

 
 كما تشمل مجاالت املمارسة ذات العالقة ما يلي: 

 الصيانة •
 إدارة املرافق  •
 انعخدمات املص •
 الهندسة املدنية واالنشائية •
 الهندسة املعمارية  •
 الهندسة الكهربائية •
 الهندسة امليكانيكية •
 الهندسة الكيميائية  •
 هندسة التصنيع •
 هندسة املشاريع  •

 

ا:  املنهي  التعليم والتطوير أنشطة  ثانيا
خصص ساعات ال

ُ
املنظمة وغير املنظمة في  م والتطوير املنهي يالتعل أنشطةعلى بناء ( أو أكثر  ساعة 300) غير املباشرة  خبرةت

 على النحو التالي:  باملهنة صلةال ذات املجاالت 

 التعليم والتطوير املنهي املنظم 

، ورش العمل، وامللتقيات املهنية، واملؤتمرات، و هنيةاملدورات في ال شخصًيا أو عبر اإلنترنتاملشاركة بالتقديم أو الحضور   •

وتح األخرى،  الجهات  أو  الهيئة،  تقيمها  الهيئة  التي  تحددها  التي  الساعات  على  بناء  املباشرة  غير  الخبرة  ساعات  تسب 

 ألنشطة التعليم املنهي املستمر التي تقدمها أو الساعات التي تعتمدها لألنشطة املقدمة من جهات أخرى. 
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وعلى النحو    نطاق البحث وجودته  ، وتحتسب ساعات الخبرة غير املباشرة بناء علىاملنشورةاملهنية   املؤلفات، والبحوث •

 الذي تحدده الهيئة. 
 

 التعليم والتطوير املنهي غير املنظم 
الذاتية على أن تكون  الدراسة  والتدريب على رأس العمل، و التي يقدمها أصحاب العمل،    أنشطة وبرامج التعلم الداخلية •

سب ساعات الخبرة غير املباشرة من خالل التقدير  في املواضيع املتعلقة بدور العضو املنهي واملجاالت ذات الصلة، وتحت 

 ساعة في السنة.  100الذاتي وبحد أقص ى 
 

 وتشمل املجاالت ذات الصلة ما يلي: 

 املاليةمبادئ واجراءات املحاسبة  •
 ات املزايدإدارة  •
 تجنب وحل النزاعات •
 االستدامة والعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة   •
 التصفية  التقييم ألغراض  •
 أصول املالحة الجويةتقييم  •
 املالحة البحرية تقييم أصول  •
 النفط والغاز  أصول  تقييم •
 التعدين واملعادن  تقييم أصول  •
 صول إدارة االستثمار وتمويل األ  •
 التقييم ومراجعة التقييم  •
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   أضرار املركباتدير فرع تقد. 

 
:
ا

 املمارسة املهنية في املجاالت ذات العالقة أوال
خصص ساعات ال

ُ
اثبات عدد سنوات املمارسة املهنية التي حصل  بناًء على ساعة(  1,000غير املباشرة )بحد أقص ى  خبرةت

، التالية ذات العالقة مارسةامل التمجاسنوات( وحسب املستوى الوظيفي في أي من    10عليها العضو )بحد أقص ى    
 :ورش العمل لهياكل املركبات •

o فني هيكل املركبة 
o  سمكري 
o فني طالء 
o فني إعداد 
o  مركبات مقدر 
o مشرف إصالح وطالء 
o  مستشار خدمة إصالح الهياكل 
o  مدير خدمة إصالح وطالء 

 :التأمين •
o  معاين املطالبات 
o فاحص املطالبات 
o مدير املطالبات 
o أخصائي املطالبات 
o  املقدر 
o  مهندس التأمين 

 الخدمات العامة •
o  فني ميكانيكي 
o فني كهرباء 
o  مشرف 
o مستشار خدمة 
o دير خدمةم 
o  مسؤول ضمان 

 الهندسة امليكانيكية •
o مهندس ميكانيكي في مجال املركبات 
o  مهندس ميكانيكي في مجال أخر 

 الهندسة الكهربائية •
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o مهندس كهربائي في مجال املركبات 
o  مهندس كهربائي في مجال أخر 

 الهندسة الصناعية •
o مهندس صناعي في مجال املركبات 
o  مهندس صناعي في مجال أخر 

 

ا:  املنهي  التعليم والتطوير أنشطة  ثانيا
خصص ساعات ال

ُ
املنظمة وغير املنظمة في  م والتطوير املنهي يالتعل أنشطةعلى بناء ( أو أكثر  ساعة 750) غير املباشرة  خبرةت

 على النحو التالي:  باملهنة صلةال ذات املجاالت 

 التعليم والتطوير املنهي املنظم 

، ورش العمل، وامللتقيات املهنية، واملؤتمرات، و هنيةاملدورات في ال شخصًيا أو عبر اإلنترنتاملشاركة بالتقديم أو الحضور   •

الهيئة   تحددها  التي  الساعات  على  بناء  املباشرة  غير  الخبرة  ساعات  وتحتسب  األخرى،  الجهات  أو  الهيئة،  تقيمها  التي 

 تقدمها أو الساعات التي تعتمدها لألنشطة املقدمة من جهات أخرى.  ألنشطة التعليم املنهي املستمر التي

وعلى النحو    نطاق البحث وجودته  ، وتحتسب ساعات الخبرة غير املباشرة بناء علىاملنشورةاملهنية   املؤلفات، والبحوث •

 الذي تحدده الهيئة. 
 

 التعليم والتطوير املنهي غير املنظم 
الذاتية على أن تكون  الدراسة  والتدريب على رأس العمل، و التي يقدمها أصحاب العمل،    الداخليةأنشطة وبرامج التعلم   •

في املواضيع املتعلقة بدور العضو املنهي واملجاالت ذات الصلة، وتحتسب ساعات الخبرة غير املباشرة من خالل التقدير  

 ساعة في السنة.  100الذاتي وبحد أقص ى 
 

 الصلة ما يلي: وتشمل املجاالت ذات 

 ميكانيكا املحركات •
 إصالحات الهيكل •
 التأمين على املركبات )على املدى القصير، شامل، إلخ(  •
 إزالة االنبعاجات •
 لحام الصفائح   •
 اصالحات الطالء •
 اصالح االنبعاجات بدون طالء  •
 اصالحات الزجاج •
 تشخيص املركبات و املعايرة  •
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 تجنب املشاكل وحل النزاعات  •
  البيئية واالجتماعية والحوكمة االستدامة والعوامل •
 التقييم ومراجعة التقييم  •
 



10Guidelines for Continuing Professional Education (CPE)


