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هــي الجهــة المنظمــة لمهنــة التقييــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وتعمــل علــى وضــع األنظمــة والتشــريعات التــي تتيــح للمقيميــن ممارســة 
أعمالهــم وفًقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة، كمــا ُتقــدم برامــج تأهيليــة 
علميــة  أســس  علــى  بنــاء  المهنــة  لهــذه  الممارســين  وتأهيــل  العتمــاد 
وممارســات عالميــة. كمــا يســاهم التقييــم فــي حفــظ الحقــوق وتحقيــق 
العدالــة بيــن المســتفيدين مــن خــالل تقديــم خدمــات مهنيــة وتقاريــر 
ــم  ــة التقيي ــاس لمهن ــج األس ــأن النات ــن ب ــا نؤم ــودة. وألنن ــة الج ــم عالي تقيي
ــتثمار  ــة لالس ــة جاذب ــق بيئ ــوق، وخل ــي الس ــفافية ف ــة والش ــز الثق ــو تعزي ه

ــا«.« ــعاراَ لن ــة » ش ــة ثق ــا للقيم ــة ٢٠٣٠، اخترن ــع رؤي ــى م ــا يتماش بم
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تعريف الدليل

يوضــح هــذا الدليــل اإلجــراءات الرئيســية والخطــوات الالزمــة لــكل مــن 
ــي  ــاهم ف ــي تس ــادرات الت ــر المب ــم ويحص ــأة تقيي ــاء منش ــي إنش ــب ف يرغ

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 وُتخلــي مســؤوليتها عــن أي عواقــب ناتجــة عــن قــرار تــم أتخــاذه 
مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن المبــادرات المذكــورة فــي هــذا الدليــل . 
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 رحلة العميل



العضوية
الـفـرديـة

المتطلبــات  علــى  االطــاع  للمســتفيد  يمكــن  البــاب  هــذا  فــي 

التقييــم. فــروع  جميــع  فــي  الفرديــة  للعضويــة  النظاميــة 
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متطلبات الحصول على
العضوية الفردية لفروع التقييم

1.1.1  فرع تقييم العقارات

ــة  ــوق الملكي ــة حق ــر قيم ــم تقدي ــن وعل ــو ف ــارات: ه ــم العق ــف تقيي تعري
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 
ــة  ــة المرتبط ــات التابع ــم، والملحق ــكل دائ ــا بش ــة عليه ــينات المثبت التحس
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 :

1.1

ــكل  ــة ب ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــع الخدم ــام جمي ــذا النظ ــدم ه يق
يســر وســهولة مــن االطــالع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي 
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة 

QIMA.TAQEEM.sa        حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا

 التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
1

اجتياز المستوى األول من المسار التدريبي
2

https://qima.taqeem.sa/valuer/login
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درجــة  يحمــل  لمــن  العضويــة  هــذه  تمنــح  مـنـتـســـب:  عـضـــو 
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.

الزمالــة فــي التقييــم العقــاري: تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل 
المســار التدريبــي وقــام بتســجيل 3000 ســاعة خبــرة فــي نظــام 

ــة. ــروط العام ــه الش ــق علي ــة، وتنطب قيم

مقيــم عقــاري معتمــد: يســتطيع الحاصــل علــى زمالــة الهيئــة 
اذا  بــه،  المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة  اســتخراج ترخيــص مزاولــة 

انطبقــت عليــه الشــروط العامــة. 

الحصول على عضوية الهيئة

إكمال المسار التدريبي

الحصول على شهادة الزمالة

الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

3

4

5

6

104105106107

112 108109110111

المستوى الثاني

المستوى الثالث

113114115116المستوى الرابع
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1.1.2  فرع تقييم المنشآت االقتصادية

هــي عمليــة تقديــر قيمــة   : االقتصاديــة  المنشــآت  تقييــم  تعريــف 
المنشــآت االقتصاديــة علــى اختــالف أنواعهــا، طبقــً لنــوع محــدد للقيمــة 

ولغــرض محــدد.

أصحــاب الخبــرة  الســابقة : قبــل نفاذ نظــام المقّيميــن المعتمدين 
بتاريخ 17/1/1434هـ :

ــكل  ــة ب ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــع الخدم ــام جمي ــذا النظ ــدم ه يق
يســر وســهولة مــن االطــالع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي 
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة 

QIMA.TAQEEM.sa   حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا

 التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
1

 اجتياز المسار التدريبي
2

ــة  ــه للمهن ــت مزاولت ــن يثب ــة لم ــذه العضوي ــح ه عضــو مؤقــت: تمن
ــخ 14٣4/1/17هـــ (. ــن )بتاري ــن المعتمدي ــام المقّيمي ــاذ نظ ــل نف قب

الحصول على عضوية الهيئة
3

المستوى األول

المستوى الثاني

https://qima.taqeem.sa/valuer/login
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مقيم منشآت اقتصادية معتمد: 
يســتطيع الحاصــل علــى عضويــة )مؤقــت( بعــد اجتيــازه للمســتوي 
ــه،  ــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة ب الثانــي اســتخراج ترخيــص مزاول

اذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة

الحصول عى الترخيص المهني
4

يمكــن للحاصــل علــي عضويــة الهيئــة ممارســة مهنــة التقييــم 
ــآت  ــد المنش ــع أح ــل م ــة بالعم ــرة المطلوب ــاعات الخب ــجيل س وتس

المرخصــة:

الساعات المطلوبة : 2000 ساعة خبرة .

إكمال باقي المسار التدريبي: 205

الزمالة في تقييم المنشآت االقتصادية: 
تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل 
ســاعات الخبــرة المطلوبــة فــي نظــام قيمــة، وتنطبــق عليه الشــروط 

العامــة.

ممارسة المهنة وتسجيل ساعات الخبرة

الحصول على شهادة الزمالة

5

6
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ليس لديه خبرة سابقة وحاصل على شهادة جامعية :

ــكل  ــة ب ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــع الخدم ــام جمي ــذا النظ ــدم ه يق
يســر وســهولة مــن االطــالع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي 
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة 

QIMA.TAQEEM.sa   حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا

 التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
1

المستوى األول

اجتياز المستوى األول من المسار التدريبي
2

درجــة  يحمــل  لمــن  العضويــة  هــذه  تمنــح  منتســب:  عضويــة 
البكالوريــوس فــي أي تخصــص مــن جامعــة معتــرف بهــا، وتنطبــق 

عليــه الشــروط العامــة

الحصول على عضوية الهيئة
3

يمكــن للحاصــل علــى عضويــة الهيئــة ممارســة مهنــة التقييــم 
ــآت  ــد المنش ــع أح ــل م ــة بالعم ــرة المطلوب ــاعات الخب ــجيل س وتس

المرخصــة.

إكمال باقي المسار التدريبي: المستوى الثالث 205

ممارسة المهنة وتسجيل ساعات الخبرة
4

https://qima.taqeem.sa/valuer/login
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الزمالــة فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة: تمنــح هــذه الشــهادة 
الخبــرة  ســاعات  بتســجيل  وقــام  التدريبــي  المســار  أكمــل  لمــن 

ــة ــروط العام ــه الش ــق علي ــة، وتنطب ــام قيم ــي نظ ــة ف المطلوب

الحصول على شهادة الزمالة
6

مقيــم منشــآت اقتصاديــة معتمــد: يســتطيع الحاصــل علــي 
منشــأة  وفتــح  المهنــة  مزاولــة  ترخيــص  اســتخراج  الهيئــة  زمالــة 

خاصــة بــه، إذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة

الساعات المطلوبة : 2000 ساعة خبرة .

الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
7

 اجتياز المسار التدريبي
5

المستوى الثاني

205المستوى الثالث
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1.1.3  فرع تقييم اآلالت والمعدات

أصحــاب الخبــرة  الســابقة : قبل نفــاذ نظام المقّيميــن المعتمدين 
بتاريخ 17/1/1434 هـ :

ــكل  ــة ب ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــع الخدم ــام جمي ــذا النظ ــدم ه يق
يســر وســهولة مــن االطــالع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي 
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة 

QIMA.TAQEEM.sa   حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا

 التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
1

اجتياز المستوى األول والثاني من المسار التدريبي
2

المستوى األول

المستوى الثاني

400401402

403

عضــو أساســي مؤقــت: تمنــح هــذه العضويــة لمــن يثبــت مزاولتــه 
للمهنــة قبــل نفــاذ نظــام المقّيميــن المعتمديــن.

الحصول على عضوية الهيئة
3

https://qima.taqeem.sa/valuer/login


15

مقيم اآلالت والمعدات معتمد: 
يســتطيع الحاصــل علــى عضويــة )مؤقــت( بعــد اجتيــازه للمســتوى 
ــه،  ــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة ب الثانــي اســتخراج ترخيــص مزاول

اذا انطبقــت عليــه الشــروط العامــة

الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
4

إكمال المسار التدريبي
5

404405المستوى الثالث

الزمالة في تقييم اآلالت والمعدات: 
تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل 
ســاعات الخبــرة المطلوبــة فــي نظــام قيمــة، وتنطبــق عليه الشــروط 

العامــة.

الحصول على شهادة الزمالة
6
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ليس لديه خبرة سابقة وحاصل على شهادة جامعية :

ــكل  ــة ب ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــع الخدم ــام جمي ــذا النظ ــدم ه يق
يســر وســهولة مــن االطــالع علــى المســار التدريبــي والتســجيل فــي 
الــدورات التدريبيــة والتقديــم لطلــب العضويــة والترخيــص وإدارة 

QIMA.TAQEEM.sa   حســاب المنشــأة المرخصــة وغيرهــا

 التسجيل في نظام قيمة اإللكتروني
1

المستوى األول

اجتياز المستوى األول من المسار التدريبي
2

درجــة  يحمــل  لمــن  العضويــة  هــذه  تمنــح  منتســب:  عضويــة 
البكالوريــوس فــي أي تخصــص مــن جامعــة معتــرف بهــا، وتنطبــق 

عليــه الشــروط العامــة

الحصول على عضوية الهيئة
3

400401402

إكمال المسار التدريبي
4

المستوى الثاني

404405المستوى الثالث

403

https://qima.taqeem.sa/valuer/login
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تمنــح هــذه الشــهادة لمــن أكمــل المســار التدريبــي وقــام بتســجيل 
2000 ســاعة خبــرة فــي نظــام قيمــة، وتنطبق عليــه الشــروط العامة

الحصول على شهادة الزمالة
6

مقيــم آالت ومعــدات معتمــد: يســتطيع الحاصــل علــى زمالــة 
الهيئــة اســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة وفتــح منشــأة خاصــة بــه، 

ــة ــروط العام ــه الش ــت علي إذا انطبق

الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
7
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إجراء التقديم على العضوية 
الفردية عبر بوابة قيمة 1.2

12

43

56

87
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خطوات إصدار عضوية الفردية عبر 
بوابة )قيمة( : 1.3

مــن  لــه  عضويــة  اصــدار  »المــراد  التقييــم  »فــرع  اختيــار 
الواجهــة الرئيســية فــي حســاب المســتخدم فــي نظــام 

قيمــة واختيــار صفحــة » العضويــة«

تعبئة البيانات المطلوبة:

1

2
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تعبئة البيانات المطلوبة

االطالع والموافقة على اإلقرار 

التقديم على العضوية 

3

4

5
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المقابل المالي لخدمة دراسة 
طلب العضوية الجديدة 

المقابل المالي للعضوية الفردية 
لجميع فروع التقييم

1.4

1.5

500

2000

500

1400



طلب 
الترخيص 

المهني 

ــل  ــة العمي ــى رحل ــاع عل ــتفيد االط ــن للمس ــاب يمك ــذا الب ــي ه ف
ومعرفــة اإلجــراءات والخطــوات والمتطلبــات النظاميــة للترخيــص 

المهنــي فــي فــروع التقييــم 
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لجنة قيد المقيمين

ــد  ــة قي ــمى » لجن ــة تس ــر لجن ــن الوزي ــرار م ــوزارة بق ــي ال ــكل ف تش
ــي :  ــو اآلت ــى النح ــاء عل ــة أعض ــن ثالث ــك م ــن«، وذل المقّيمي

هي اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيه

تنعقــد اللجنــة بحضــور جميــع أعضائهــا وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة، 
علــى  اللجنــة  اجتمــاع  فــي  المقّيميــن  تمثيــل  يقتصــر  أن  علــى 
المقّيــم المــزاول للمهنــة فــي الفــرع الــوارد فــي طلــب القيــد. وتبت 
اللجنــة فــي طلــب القيــد وفقــً لمــا يحــدده هــذا النظــام والئحتــه 
التنفيذيــة، علــى أن يكــون القــرار مســببً فــي حــال رفــض الطلــب، 
ويجــوز لصاحــب الطلــب ـ إذا رفضــت اللجنــة طلبــه ـ التظلــم أمــام 

ديــوان المظالــم وفقــً لنظامــه. 

ويســمي الوزيــر مــن يحــل محــل العضــو عنــد غيابــه، وتكــون مــدة 
ــة.  ــددًا مماثل ــد م ــة للتجدي ــنوات قابل ــالث س ــة ث ــي اللجن ــة ف العضوي

2.1

مــــــن  مـــســـؤول 
الــــــوزارة ال تـقـــــل 
مـرتــبـتــــه عــــــــن 
الــمرتـبـــة الرابعـــة 

ــرة عشـ
)رئيسًا(.

مسـتـشـــار قـانـوني 
)عضــوًا(.

مـقـــّيــــم مـــــزاول 
للـمهـنـــة مـــن كـــل 
ــروع  ــن فـ ــرع مــ فـــ
ــة  ــم المختلف التقيي
يرشــحهم مجلــس 
إدارة الـــــهــــيــــئــــة 

)عضــوًا(.

أ

ب
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متطلبات الحصول على الترخيص 
المهني )إصدار ترخيص جديد( : 2.2

 شروط واحكام إصدار الترخيص المهني 

- تشــترط المــادة الخامســة مــن نظــام المقّيميــن المعتمديــن 
ــون: ــجل أن يك ــي الس ــمه ف ــد اس ــن يقي فيم

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 طبقً لمــا تحدده الالئحــة التنفيذية.

عضوًا أساسيً في الهيئة.

الرابعــة مــن المــادة الخامســة مــــن  وفقــــً لحكــــم الفقــــرة 
النظــام، يقصــد بالخـبـرة العمليــة في التقييــم؛ ســاعات الخبــرة 
العمليــــة المطلوبــة للحصــــول علــى شــــهادة الزمالــــة، بنــاء علــى 

القــرار الــوزاري رقــم )00639( وتاريــخ 7/23/ 2020 م .

أ

ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الالئح ــة( مـ ــادة )الثالث ــن الـمـ ــاء م اسـتـثـنـ
المعتمديــن. المقّيميــن 

ــون(  ــادة )االربع ــب الم ــتثنين بموج ــة للمس ــرة العملي ــد بالخب يقص
تثبــت اســتخدام  التــي  الموثقــة  العمليــة  الخبــرة  النظــام،  مــن 
المهــارات والمعــارف المكتســبة مــن اجتيــاز )المســتوى الثانــي( مــن 
ــم. ــروع التقيي ــن ف ــرع م ــب كل ف ــة بحس ــهادة الزمال ــارات ش اختب

ب
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)المستوى الثاني لكل فرع من فروع التقييم( :

المقابل المالي لدراسة طلب 
الترخيص المهني 

رسوم الترخيص المهني  

2.3

2.4

500

1000

500

1000
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إجراء طلب إصدار ترخيص مهني 
عبر بوابة )قيمة(: 2.5
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خطوات إصدار ترخيص مهني عبر 
بوابة )قيمة(: 2.6

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

 االطالع على اإلقرار
والموافقة عليه

1

2
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ــم  ــر تقيي ــم تقري تقدي
يــثــبـــت اســتــخـــدام 
ــارف  ــهارات والـمعـ المـ
المكتسبـــة مـــن خلـال 
ــاز )المســتوى  اجـــــــتـيـ
الثانــي( إلــى لجنــة قيد 
المقّيميــن ورفعــه عبــر 

الموقــع اإللكترونــي.

اكتمال طلب 
الترخيص.

ــة  ــة اللجن ــد موافق بع
الــمــقـابــــل  ودفــــــع 
للتـرخـيـــص الـمـهـنـــي 
يمكنكــم اســتعراض 
ــهي  ــص المـنـ الـتـرخـيـ
ــرض  ــة عــ ــر ايـقـونـ عـبـ

الترخيــص.

3

4

5
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إجراء تجديد الترخيص المهني عبر 
بوابة )قيمة(: 2.7
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خطوات تجديد ترخيص مهني عبر 
بوابة )قيمة(: 2.8

اختـيـــار فـــرع التقـييـم 
الــــواجــــــهـــــــة  مــن 
الرئيســية فــي حســاب 
ــي  ــدم فــــ الـمـسـتـخـ
نظــام قيمــة واختيــار 

صفحــة الترخيــص.

ــه  ــى أيقون ــط عل الضغ
تـجـديـــد الـتــرخـيـــص 

المهنــي .

7

6
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الموافقة على التعهد

اكتمال الطلب.

ــة  ــة اللجن ــد موافق بع
ــع الــمـــقــــابــل  ودفـــ
لـتـجـديـــد التـرخـيــــص 
الـمـهـنـي يـمـكـنـكـم 
ــتعراض التـرخـيـص  اسـ
المنهي عــبـر ايـقـونــة  

»عــرض الترخيــص«.

8

9

10
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إجراء إيقاف الترخيص المهني 
مؤقتا عبر بوابة )قيمة(: 2.9
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خطوات إيقاف الترخيص المهني 
مؤقتا عبر بوابة )قيمة(: 2.10

اختـيـــار فـــرع التقـييـم 
الــــواجــــــهـــــــة  مــن 
الرئيســية فــي حســاب 
ــي  ــدم فــــ الـمـسـتـخـ
نظــام قيمــة واختيــار 

صفحــة الترخيــص.

تعليق الترخيص 
المهني

1

2
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ــف  ــبب التوق ــة س كتاب
ــدة  ــد الـــمـــ وتــحــديـــ

الزمنيــة .

اكتمال الطلب.

3

4
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إجراء إيقاف الترخيص المهني 
نهائيا عبر بوابة )قيمة( 2.11

*ســيتم إرســال قــرار إيقــاف القيــد نهائيــا مــن قبــل وزارة التجــارة عبــر 
البريــد اإللكترونــي المســجل فــي بوابــة قيمــة.
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خطوات إيقاف ترخيص مهني عبر 
بوابة )قيمة(: 2.11

اختـيـــار فـــرع التقـييـم 
الــــواجــــــهـــــــة  مــن 
الرئيســية فــي حســاب 
ــي  ــدم فــــ الـمـسـتـخـ
نظــام قيمــة واختيــار 

صفحــة الترخيــص.

إلغاء الترخيص 
المهني

1

2
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بعد الموافقة على التعهد واستيفاء المتطلبات المالية
)أن وجدت ( 

سيتم إبالغكم بقرار اللجنة خالل 5 أيام عمل .

3



 خدمات 
المنشأة  

ــل  ــة العمي ــى رحل ــاع عل ــتفيد االط ــن للمس ــاب يمك ــذا الب ــي ه ف
ومعرفــة اإلجــراءات والخطــوات والمتطلبــات النظاميــة للترخيــص 

المهنــي فــي فــروع التقييــم
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متطلبات حساب المنشأة  3.1

وضــع لوحــة علــى مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا -إن وجــدت- تــدل علــى مزاولــة المهنــة، 
ــخصًا  ــم ش ــه إذا كان المقّي ــم ترخيص ــد ورق ــم المعتم ــم المقّي ــن )اس ــى أن تتضم عل
ــق بشــأنه أحــكام نظــام  ذا صفــة طبيعيــة( أمــا إذا كان ذا صفــة اعتباريــة )شــركة( فتطّب

الشــركات المهنيــة »

تصميم لوحة لمنشأة 
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الخدمات الحكومية ذات العالقة  3.2

االئحة

الخدمات
اإللكترونية

دليل الخدمات

السجل التجاري

بوابة بلدي

مراس

نظام الشركات
الموحد

النظام

https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://misa.gov.sa/media/1471/misa-service-manual-8th-edition-ar-v12.pdf
https://misa.gov.sa/media/1471/misa-service-manual-8th-edition-ar-v12.pdf
https://misa.gov.sa/media/1471/misa-service-manual-8th-edition-ar-v12.pdf
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://ecr.mci.gov.sa/Land?returnUrl=%2F
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://balady.gov.sa/
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://meras.gov.sa/ar/
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://companycr.mci.gov.sa/?landingpage=3&referrer=
https://companycr.mci.gov.sa/?landingpage=3&referrer=
https://mci.gov.sa/D/RPCS.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/252cec9d-24ce-4ff2-b739-aad900d237bb/1
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ــة  ــات الالزم ــة بالبيان ــزود الهيئ ــد أن ي ــم المعتم ــى المقي ــب عل يج
عــن نشــاطه، تنفيــذًا لمــا نصــت عليــه المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن 

ــي: ــا يل ــق م ــن طري ــك ع ــام، وذل النظ

ــة  ــم مزاول ــدة لتنظي ــة المعتم ــة اإللكتروني ــتخدام األنظم    اس
ــتراك  ــع االش ــأته، ودف ــأة( لمنش ــاب منش ــح )حس ــة، وفت المهن
ر لهــذه الخدمــة، وتحديــث معلوماتــه وبياناتــه فــي  المقــرَّ
حســاب المنشــأة بشــكل مســتمر، ويجــب عليــه إخطــار الهيئــة 
ــك  ــات، وذل ــات والبيان ــك المعلوم ــى تل ــدث عل ــر يح ــن أي تغّي ع

ــر. ــخ التغّي ــن تاري ــً م ــون يوم ــا ثالث ــدة أقصاه ــي م ف

إبــالغ الهيئــة بعنــوان منشــأته وبــكل تغّيــر 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 التغّيــر أو مــن تاريــخ فتــح الفــرع، ويكــون اإلبــالغ عــن طريق 

ر ذلــك. األنظمــة اإللكترونيــة أو كتابــًة عنــد تعــذُّ

ــات أو  ــأي معلوم ــا ب ــي تحدده ــدة الت ــالل الم ــة خ ــادة الهيئ إف
ــه. ــل بأعمال ــق تتص ــتندات أو وثائ ــات أو مس بيان

ــي  ــه ف ــدر عن ــم يص ــر تقيي ــن كل تقري ــة م ــخة نهائي ــداع نس  إي
حســاب المنشــأة، ووضــع رمــز اإليــداع لــدى الهيئــة فــي تقريــره 
ــر  ــر للعميــل، مــع تســجيل ملخــص للتقري قبــل تســليم التقري
ــة  ــا األمان ــي تحدده ــات الت ــق البيان ــأة، وف ــاب المنش ــي حس ف

ــة. العام

»لفتــح حســاب المنشــأة فــي نظــام قيمــة يجــب إبــالغ الهيئــة عبــر 
نظــام التواصــل المعتمــد خــالل 30 يــوم مــن تاريــخ إصــدار الترخيص 

المهنــي، مــن خــالل الرابــط التالــي : تواصــل معنــا

إجراء إبالغ الهيئة بتسجيل منشأة 
جديدة عبر نظام )تواصل (: 3.3

 شروط واحكام إصدار الترخيص المهني 

https://www.taqeem.sa/TicketSystem/
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خطوات إبالغ الهيئة بتسجل منشأة 
تقييم جديدة عبر نظام )تواصل ( 3.4

فتــح طلــب جديــد عبــر 
االيقونــة

ــات المقيــم  ــة بيان كتاب
ــد المعتم

)االســم ،  رقــم الهويــة ،رقــم العضويــة 

رقــم الجــوال ، البريــد اإللكترونــي(

تـوجـــيــه الـطـلـب إلى 
إدارة العضويات

ــات  ــاق لـمـتـطـلـبـــ إرفـ
األسـاسـيـــة لحـســــاب 

المنشــأة

إرسال الطلب

1

2

3

4

5
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إجراء تسجيل حساب المنشأة عبر 
بوابة )قيمة(:  3.5

الشــركة  أو  الفرديــة  :المنشــأة  التقييــم  منشــأة  تعريــف 
المتعلقــة  النظاميــة  لالشــتراطات  المســتوفية  المهنيــة 

التقييــم.   بممارســة مهنــة 



44

إجراء رفع تقرير التقييم لحساب 
المنشأة عبر بوابة )قيمة(: 3.6

فــي  إلكترونيــة  نمــاذج  التقييــم:  تقاريــر  ملخصــات  تعريــف 
النظــام اإللكترونــي الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق البيانــات 
ــر  ــد تقاري ــم المعتم ــا المقي ــن خالله ــص م ــا، يلخ ــة فيه المطلوب

التقييــم الصــادرة عنــه. 
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خطوات رفع تقرير التقييم 
لحساب المنشأة عبر بوابة )قيمة(: 3.7

التقييــم  فــرع  اختيــار 
مــــن الــواجـــهــــــــــة 
الرئيســية فــي حســاب 
ــي  ــدم فـــ الــمـسـتـخـ
نظــام قيمــة واختيــار 

المنشــأة. صفحــة 

اخـتـيـار  عـــلى أيـقـونـة 
تقريــر جديــد 

تـعـبـئـــة »مـعـلـومـــات 
التقريــر«

1

2

3
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رفع أصل التقرير
ــر  ــع تقـريـ خطــوات رفـ
الـتـقـيـــيم لــحـســـاب 
الـمـنـشـــأة عـــبر بـوابـــة 

قيمــة 

تعبئة بيانات العميل 

المقّيميــن  تحـديـــد 
ونسـبـــة المـشـاركـــين 
ــم ــر الـتقـييـ ــي تقريـ ف

ــة  ــى ايقون ــط عل الضغ
ــرار  ــظ واســـتــمــــ حـفـ
الستـكـمـــال إدخـــــال 

بيانــات التقريــر 

تـعــبــئــــة بــيــانـــــــات 
مـعـلـومـــات األصـــــل 

4

5

6

7

8
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اختيار أسلوب التقييم 
تقريــر  رفــع  خطــوات 
ــاب  الـتـقـيـيـــم لـحــسـ
ــة  ــر بـوابـ ــأة عـبـ المنـشـ

قيمــة 

إدخال بيانات الموقع

الضـغـــط علــى ايقونــة 
ــرار  ــظ واســتــمـ حــــفــ
إدخـــال  السـتـكـمـــال 

بيانــات التقريــر

إدخــــــال الـبــــيـــانــــات 
ــر  ــة للـتـقـريـ اإلضــافــيـ
) رقـــم الصـــك /نـــوع 
ــة  ــة /الواجه الـمـلـكـيـ
ــارع  ــى الش ــة عل المطل
/ الـمـرافـــق /مـسـاحـة 
األرض / مسـاحة الـبـناء 
/عــدد األدوار / عــــرض 

الشــارع ( 

9

10

11

12
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ــة  ــى ايقون ــط عل الضغ
حفــظ وإغــالق العتماد 

التقريــر .
ــر  ــع تقـريـ خطــوات رفـ
ــاب  ــيم لـحـســـ الـتـقـيـ
الـمنـــشأة عبـــر بــوابــــة 

قيمــة 

إرســــال التــقــريــــر إلــى 
ــم الـمـعـتـمد  الـمـقـيـ

ــر  ــاد الـتــقــريـــ اعــتــمــ
مـــن قـبــــل الـمــقـيـم 

المعتمــد

إصــدار شــــــــهــــادة 
 )QR ( التـســجــــيــــل

للتقرير 

15

16

14

13



49

استعراض شهادة التسجيل

تسـليـم الـتقرير إلى العـمـيـل عـلى ان يـتـضمـن هـذه الشهادة 

17

18
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انضمام األعضاء إلى منشأة 
التقييم عبر بوابة )قيمة(: 3.8

ــرارات ذات  ــم والق ــه والتعامي ــل والئحت ــام العم ــه نظ ــي ب ــا يقض ــاة م مراع
ــعوديين  ــن الس ــن المهنيي ــبة الموظفي ــق بنس ــا يتعل ــك فيم ــة، وذل العالق
أو  األساســية  العضويــة  إحــدى صفــات  الحاصليــن علــى  فــي منشــأته، 
االنتســاب أو عضويــة الطالــب مــن مجمــل عــدد الموظفيــن القائميــن 
بأعمــال التقييــم، علــى أال تقــل النســبة فــي جميــع األحــوال عــن )%30( 
ــالب،  ــبين والط ــاء المنتس ــب األعض ــي تدري ــاهمة ف ــة، والمس ــون بالمائ ثالث
وفقــً لمــا تحــدده الهيئــة مــن ترتيبــات بشــأن ذلــك.  وأن يكــون جميــع 
القائميــن بأعمــال التقييــم فــي منشــأته مــن الحائزيــن علــى إحــدى صفــات 
ــق  ــؤوليته- وف ــرافه ومس ــت إش ــون -تح ــاذ، ويعمل ــارية النف ــة س العضوي
عقــود نظاميــة، مــع تســجيلهم فــي حســاب المنشــأة، والتأكــد مــن 

ــا. ــل انتهائه ــة قب ــي الهيئ ــم ف ــد عضويته تجدي

األعضــاء  ضــم  المنشــأة  لمالــك  يمكــن   : األعضــاء  ضــم 
المنشــأة   حســاب  عبــر  الموظفيــن  وتســجيل 

الدخول لصفحة حساب المنشأة  ) المنشأة (

1
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كتابة رقم العضوية للعضو ) طلب انضمام(

إرفاق عقد االنضمام 3

2



مبادرات 
لدعم 

المنشآت 
التقييم

تعتبــر هــذه المبــادرات مســاعدة لتأســيس المنشــآت الجديــدة 
ودعــم المنشــآت القائمــة ومعرفــة المبــادرات التــي تســاهم فــي 

ــآت. ــتراتيجي للمنش ــي االس ــتدامة الوع ــودة واالس ــق الج تحق
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الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

مبادرات الهيئة السعودية 
للمقيمين المعتمدين 4.1

https://qaym.sa/
https://taqeem.gov.sa/library/%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85/
https://taqeem.gov.sa/library/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.tassnief.com/Arabic/Pages/default.aspx
https://taqeem.gov.sa/members-cvs/
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الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

مبادرات الهيئة العامة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 4.2

https://www.monshaat.gov.sa/kafalah
https://www.monshaat.gov.sa/?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cG2kWwOeZGLAuvrg7rFibxu_-hHPFX5gm5_PRUKrW28Z-Anmk_pd5MaAuOWEALw_wcB
https://www.monshaat.gov.sa/nawafth
https://www.monshaat.gov.sa/apps-list-index
https://www.monshaat.gov.sa/ar/academy


55

الموقع

الموقع

الموقع

مبادرات لجهات أخرى  4.3

https://qaren.ai/
https://moaayn.com/
https://daal.com/





