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للمقيمين المعتمدين
نبذة عن الهيئة السعودية
ّ
هــي الجهــة المنظمــة لمهنــة التقييــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتعمــل علــى وضــع
ً
وفقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة ،كمــا
األنظمــة والتشــريعات التــي تتيــح للمقيميــن ممارســة أعمالهــم
ُتقــدم برامــج تأهيليــة العتمــاد وتأهيــل الممارســين لهــذه المهنــة بنــاء علــى أســس علميــة وممارســات
عالميــةُ .يســهم 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 ،2030
اخترنــا للقيمــة ثقــة شــعاراَ لنــا.

الرؤية
االرتقــاء بجــودة مهنــة التقييــم فــي المملكــة ورفــع مســتوى المنتمين إليهــا ،لتحقيــق الريــادة الدولية.

الرسالة
تطويــر مهنــة التقييــم واإلشــراف علــى تنظيمهــا واالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة لممارســيها والســعي
لزيــادة الوعــي والشــفافية فــي المهنــة.

لمعرفة المزيد اضغط هنا
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االعتمادات الدولية

االعتماد المتبادل مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS
االعتمــاد المتبــادل بيــن عضويــة الزمالــة التــي تمنحهــا الهيئــة فــي التقييــم العقــاري وبيــن عضويــة
( )MRICSالــذي يمنحهــا المعهــد ،حيــث يســمح هــذا االعتمــاد لــكل أعضــاء المعهــد الملكــي
للمســاحين القانونييــن ( )RICSالحاصليــن علــى عضويــة ( )MRICSو ( )FRICSبالحصــول علــى
ً
وفقــا ألفضــل
زمالــة الهيئــة فــي التقييــم العقــاري ،ممــا يرفــع مــن مســتوى المهن ّيــة فــي الســوق
الممارســات الدوليــة.

للمقيمين ASA
االعتماد المتبادل مع الجمعية االمريكية
ّ
اإلعتمــاد المتبــادل فــي تقييــم اآلالت والمعــدات بيــن أعضــاء الهيئــة وأعضــاء الجمعيــة ،حيــث تغطــي
االتفاقيــة اعتمــاد البرنامــج التدريبــي الــذي تقدمــه الهيئــة فــي هــذا الفــرع ومعادلــة الــدورات التدريبيــة
وســاعات الخبــرة لالعتمــاد المتبــادل بيــن المنظمتيــن ،وتبــادل الخبــرات ونقــل المعرفــة والمشــاركة
فــي عقــد ورش العمــل والمؤتمــرات المهنيــة محليــً ودوليــً بيــن الطرفيــن.

االعتماد المتبادل مع معهد صناعة السيارات البريطاني IMI
االعتمــاد المتبــادل بيــن الهيئــة والمعهــد مــن خــال عضويــة الزمالــة التــي تمنحهــا الهيئــة فــي تقييــم
أضــرار المركبــات وبيــن عضويــة الزمالــة التــي يقدمهــا معهــد صناعــة الســيارات ( )IMIوالتــي تعــد
أعلــى عضويــة يمنحهــا المعهــد ،حيــث يســمح للحاصليــن علــى زمالــة الهيئــة فــي فــرع تقييــم أضــرار
ً
ووفقــا لالعتمــاد المتبــادل.
المركبــات بالحصــول علــى عضويــة المعهــد

لمقيمي األعمال IIBV
اعتماد معهد الدولي
ّ
اعتمــاد البرامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا الهيئــة فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة لــدى المعهــد
الدولــي لمق ّيمــي األعمــال (.)iiBV
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الشراكات الدولية
تعتــز الهيئــة الســعودية للمق ّيميــن المعتمديــن بشــراكاتها مــع المنظمــات الدوليــة فــي تقديــم كل
مــا يســاهم بتطويــر مهنــة التقييــم.

معهد التقييم

المعهد األمريكي

المعهد الدولــي

األمريكي

للمقيمين

لمقيّمي األعمال

مجلس المقيمين

مجلس معاييـر

المعهد الملكي

الماليزيين

التقييم الدولية

للمساحين القانونيين

معهد صناعة

الجمعية السعودية للمحللين

مـركز أبـحاث تصليح

السيارات

الماليين المعتمدين

المركبات البريطاني

لمعرفة المزيد اضغط هنا
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الشهادات المهنية في التقييم
الشــهادة المهنيــة فــي التقييــم تقــودك إلــى مزاولــة مهنــة التقييــم وفــق أفضــل المعاييــر المعتمدة
والممارســات الدوليــة ،وتكســبك المهــارات الالزمــة التــي تؤهلــك لالنطــاق فــي مهنــة التقييــم
بمختلــف فروعهــا.

العقار

أضرار المركبات

المنشآت االقتصادية

اآلالت والمعدات

وتزيــد مــن فرصــة بنــاء شــبكة عالقــات مهنيــة واســعة ،باإلضافــة إلــى تحســين األداء علــى مســتوى
الفــرد والمنظومــة  ،وتعــد شــهادة الزمالــة أعلــى الشــهادات المهنيــة فــي التقييــم  ،ويحصــل عليهــا
العضــو بعــد اســتكماله المســار التدريبــي وتســجيل ســاعات الخبــرة المطلوبــة فــي فــروع التقييــم .

دعم الشهادات المهنية من

:

تعاونــت الهيئــة مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية (هــدف) لدعــم  4شــهادات مهنيــة متخصصــة
فــي مجــال التقييــم مــن خــال برنامــج دعــم الشــهادات المهنيــة االحترافيــة ،وهــي:
•

شهادة الزمالة في تقييم العقار

•

شهادة الزمالة في تقييم المنشآت االقتصادية

•

شهادة الزمالة في تقييم أضرار المركبات

•

شهادة الزمالة في فرع تقييم اآلالت والمعدات

حرصــً مــن الهيئــة علــى خلــق بيئــة مهنيــة احترافيــة اســتنادًا إلــى مــا تمارســه مــن دور كبيــر فــي
التنظيــم والتطويــر واالعتمــاد والتوعيــة لمهنــة التقييــم.
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أكاديمية تقييم
تعــد االكاديميــة الــذراع التدريبــي للهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن  ،والتــي تســعى الهيئــة
مــن خاللهــا لتحقيــق التميــز فــي تقديــم البرامــج التدريبيــة المهنيــة فــي مجــال التقييــم مــن خــال
ً
وفقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة فــي المجــاالت التاليــة:
تأهيــل المتدربيــن واعتمادهــم

العقار

المنشآت االقتصادية

أضرار المركبات

اآلالت والمعدات

وقــد بــدأت أكاديميــة تقييــم بتقديــم الــدورات التدريبيــة تدريجيــً منــذ عــام 2014م فــي مختلــف
الفــروع ،حيــث تجــاوزت عــدد الــدورات حتــى نهايــة عــام 2021م ( أكثــر مــن  1400دورة تدريبيــة ) ،بعــدد
( أكثــر مــن  30ألــف متــدرب ) داخــل وخــارج المملكــة .كمــا اعتمــدت مــا يقــارب اكثــر مــن مقيــم فــي
مختلــف المجــاالت.

لمعرفة المزيد اضغط هنا
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عضويات تقييم
تقدم الهيئة السعودية للمق ّيمين المعتمدين  3فئات من العضويات:

تمنح لمن أكمل المسار التدريبـي

تــمـنــح للـحــاصليــن على درجــة

تــمـنـح للـطــالب السعـوديـيــــن

وحقق الساعات الخبرة المطلوبة

البكالوريوس من إحدى الجامعات

المنتظمين بـدراسة البكالوريـس

لعضويـة الزمـالـة وهي متطلـب

الــمعتـــرف بــهــا والــمجتــازيــن

في إحدى الجامعات المعترف بها.

أساسي إلصـدار تـرخيص مـزاولـة

للــمسـتــوى األول مــن الـــدورات

مهنة التقييم.

التدريبيـة وتخـول الحاصـل عليها
بممارسة مهنة التقييم مع أحد
مـنـشـــآت الـتقــييـم المـرخـصـة.

لمعرفة المزيد اضغط هنا
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بوابة
نافذة الخدمات االلكترونية التي تقدمها تقييم للمستفيدين من جميع الخدمات.

مزايا تطبيق قيمة:
•

التسجيل في الدورات التدريبية.

•

التقدم بطلب الحصول على عضوية تقييم.

•

االطالع على جدول الدورات التدريبية.

•

االطالع على تفاصيل العضوية.

•

ايداع تقارير التقييم.

لمعرفة المزيد اضغط هنا
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فرع تقييم العقار
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 ،ونــزع الملكيــة ،واالرتفــاق ،واالنتفــاع.
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المناهج التدريبية في فرع تقييم العقار
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فرع تقييم المنشآت االقتصادية
هــي منشــآت األعمــال ،أو مصالــح الملكيــة فيهــا علــى
اختــاف حجومهــا ،ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات،
والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــا ،وتقييــم األصــول
غيــر الملموســة ،مثــل :بــراءات االختــراع والعالمــات
التجاريــة والشــهرة والملكيــة الفكريــة  ،وتقييمهــا هــي
عمليــة تقديــر قيمــة المنشــآت االقتصاديــة علــى اختالف
أنواعهــا ،طبقــً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.
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المناهج التدريبية في فرع تقييم المنشآت االقتصادية
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202

المفاهيم األساسية في العلوم المالية

أسلوب الدخل

مبادئ تقييم األعمال

203

204

205

حالة دراسية شاملة في تقييم

مواضيع متقدمة في تقييم

المنشآت االقتصادية

المنشآت االقتصادية

تقييم األصول غير الملموسة
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فرع تقييم أضرار المركبات
يقصــد بهــا جميــع األضــرار التــي تصيــب المركبــات
باختــاف أســبابها مثــل الحــوادث المروريــة أو الغــرق
والســيول وغيرهــا ،وهــي عمليــة تقديــر قيمــة إصــاح
المركبــة شــاملة األجــور وقطــع الغيــار أو تقديــر القيمــة
الســوقية للمركبــة قبــل الضــرر أو بعــده.
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المناهج التدريبية في فرع تقييم أضرار المركبات

300

301

في السعودية

302

اإلطار التنظيمي لمهنة تقدير المركبات

تصنيع وتصميم هيكل المركبة

عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء
المركبة والمواد المستخدمة

303
أنظمة السالمة الحديثة في المركبات
وتأثيرها على عمليات اإلصالح
وأداء المركبة
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فرع تقييم اآلالت والمعدات
تعنــي جميــع األصــول الملموســة -وجميــع المصالــح
والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــا  -التــي توجــد
بشــكل منفرد أو غير منفرد  -وتســتخدم على ســبيل
المثــال فــي الصناعــة أو اإلنتــاج أو النقل أو المســاعدة في
عمليــات التشــغيل أو األغــراض اإلداريــة أو توريــد الخدمــات
عمليــة تقديــر قيمــة اآلالت والمعــدات علــى اختــاف
أنواعهــا ،طبقــً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.
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المناهج التدريبية في فرع تقييم اآلالت والمعدات

400

401

تقييم اآلالت والمعادات
ومعايير التقييم الدولية

402

مقدمة إلى اإلطار التنظيمي لمهنة

مبادئ تقييم اآلالت والمعدات

مفاهيم عامة عن الورش

وأساليب التقييم

وإجراءات تقييمها

403

404

405

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات

 -الصناعات العامة

 -الصناعات المختصة

 -مشروع تكميلي
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مدربو الهيئة

فواز الشارخ
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصــل علــى بكالوريــوس الرياضيــات ،كذلــك دبلــوم هندســة وإدارة
شــبكات يمتلــك خبــرة عمليــة  25ســنة فــي عــدة مجــاالت فــي وزارة التعليــم ،ثــم الهيئــة الســعودية
للمقيميــن المعتمديــن كمديــر لعمليــات التدريــب ثــم مستشــار غيــر متفــرغ التدريــب للهيئــة.

عبداهلل الكثيري
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصل على ماجســتير ادارة اعمــال  -تمويــل واســتثمار ،وبكالوريوس
إدارة أعمــال أيضــا ويمتلــك خبــرة اكثــر مــن  30ســنة فــي مجــال العقــار واســواق المــال ودراســات الســوق
اكتســبها مــن خــال عملــه بــوزارة التعليــم والبنــك األهلــي التجاري.

غادة اإلدريسي
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصلــة علــى ماجســتير فــي إدارة االعمــال واإلدارة التنفيذيــة وأيضــا
بكالوريــوس فــي علــوم الحاســب االلــي ،أول ســيدة ســعودية تحصــل علــى الزمالــة فــي التقييــم
العقــاري والعضويــة فــي اآلالت والمعــدات وتمتلــك خبــرة تتجــاوز  15ســنة فــي المجــال العقــاري.
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مدربو الهيئة

محمد البر
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل في التقييم العقاري ،حاصل على ماجســتير تخصص االســتثمار والتمويــل العقاري وأيضا حاصل
علــى بكالوريــوس محاســبة ،لديــه خبــرة  20ســنة فــي المجــال العقــاري ،حاليــا شــريك تنفيــذي لــدى شــركة
النــد ســتيرلينغ  ،والرئيــس التنفيــذي لمركــز القــرار الذكــي للتدريــب وعضــو مجلــس إدارة لعــدد من الشــركات.

محمد الهندي
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التخطيــط الحضــري واإلقليمــي ،لديه
خبــرة فــي المجــال العقــاري لمــدة تزيــد عــن  15ســنة ،ويعمــل حاليــا رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة
شــركات مفــاز العربيــة.

وديع المعلمي
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصــل علــى بكالوريــوس محاســبة أيضــا دبلوم محاســبة في الحاســب
االلي والدبلوم العقاري الكامل ،لديه خبرة  18ســنة في المجال العقاري ،حاليا المؤســس والرئيس التنفيذي
لشــركة ســيما للتقييــم والخدمــات العقاريــة ومدرب معتمد لــدى الهيئة الســعودية المقيميــن المعتمدين.
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مدربو الهيئة

حجاب الذيابي
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الرياضيــات ،لديــة خبــرة  14ســنة فــي
مجــال التقييــم ،حاليــا شــريك مؤســس ومديــر شــركة ركــن الصفقــة للتقييــم.

بندر الشنيف
مدرب زميل فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصل علــى درجــة البكالوريوس فــي علــوم الحاســب والمعلومات،
لديــة خبــرة  15ســنة بمجــال االســتثمار والتقييم العقــاري حاليــا الرئيس التنفيذي شــركة المقيــم االول.

عمار سندي
مدرب معتمد فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري حاصــل علــى بكالوريــوس التخطيــط الحضــري ،واإلقليمــي ”
التخطيــط العمرانــي “ولديــه خبــرة فــي مجــال التقييــم العقــاري تقــارب  15عــام يعمــل حاليــا كرئيــس
تنفيــذي لشــركة أبعــاد وشــريكه للتقييــم العقــاري.

22

الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

مدربو الهيئة

عماد الرشيد
مدرب معتمد فرع العقار
عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري ،حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد وادارة ،ولديــة خبــرة واســعة فــي
مجــال المبيعــات العقاريــة ،يحمــل العضويــة فــي تقييــم اآلالت والمعــدات لــدى تقييــم و عضــو الهيئــة
الســعودية للمهندســين ،ويعمــل حاليــا كمديــر تنفيــذي لشــركة إجــادة وشــريكه للتقييــم العقــاري.

عبدالمجيد الدخيل
مدرب مشارك فرع المنشآت االقتصادية
عضــو أساســي فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال،
لديــه خبــرة  10ســنة ،يشــارك حال ًيــا كعضــو فــي لجنــة القيــد فــي ســجل المق ّيميــن المعتمديــن وعضــو
فــي لجنــة التدقيــق فــي (أربــاح الماليــة) ،وقــام مؤخــرًا بتأســيس (الدخيــل مستشــارون ومحاســبون).

سلطان موسى
مدرب مشارك فرع المنشآت االقتصادية
عضــو أساســي فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة ،حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة الماليــة،
عامــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي
وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي تمويــل األعمــال ،ولديــه أكثــر مــن ً 13
مجــال االستشــارات الماليــة ،ويعمــل حاليــا شــريك إداري فــي شــركة إثمــار لالستشــارات.
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مدربو الهيئة

إبراهيم سمور
مدرب زميل فرع أضرار المركبات
مــدرب معتمــد فــي تقييــم أضــرار المركبــات مــن المعهــد البريطانــي للمحــركات  IMIوشــركة نيســان
 Nissanحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة ولديــه خبــرة أكثــر مــن 10
ســنوات فــي مجــال المركبــات فــي الشــرق األوســط ويعمــل حاليــا خبيــر تطويــر مهنــي فــي الهيئــة.

طالل الغامدي
مدرب زميل فرع أضرار المركبات
مــدرب معتمــد فــي تقييــم أضــرار المركبــات مــن المعهــد البريطانــي للمحــركات  ، IMIخريــج معهــد
ثاثتشــام البريطانــي لدراســات المركبــات عــام 2016م حاصــل دبلــوم عالــي فــي صيانــة المركبــات،
ولديــه أكثــر مــن  15عامــا مــن الخبــرة فــي تأســيس وادارة المشــاريع واالنظمــة المتعلقــة بصيانــة
المركبــات وتقديــر أضرارهــا ،ويعمــل حاليــا خبيــر تطويــر مهنــي فــي الهيئــة.

روكا جيسناوو
مدرب معتمد فرع اآلالت والمعدات
مقيــم معتمــد أول لــدى جمعيــة المقيميــن االمريكييــن  ASAومتخصــص فــي تقييــم اآلالت والمعدات
عمــل فــي مجــال تقييــم اآلالت والمعــدات لمــدة تزيــد عــن  15ســنة فــي مختلــف القطاعات في الشــرق
األوســط وافريقيــا ،وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تقييــم العقــارات ســنة  1998والماجســتير
فــي نفــس التخصــص ســنة .2013
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تفصيل
المناهج التدريبية
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منهج 101
اإلطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري ومعايير التقييم الدولية

تعريف المنهج:
يســتعرض هــذا المنهــج اإلطــار التنظيمــي لمهنــة التقييــم العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية
والــذي يتضمــن نظــام المقيميــن المعتمديــن والئحتــه التنفيذيــة والئحــة عضويــة الهيئــة الســعودية
للمقيميــن المعتمديــن والقواعــد العامــة لشــهادة الزمالــة .كمــا يتنــاول مقدمــة إلــى معاييــر التقييــم
الدوليــة بحيــث يشــرح التعاريــف واإلطــار العــام والمعاييــر العامــة ومعاييــر األصــول.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

ُيعرف المصطلحات المتعلقة بالنظام والالئحة والميثاق.

•

ًيوضح تكوين الهيئة وتصنيف المقيمين فيها.

•

يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاولة المهنة.

•

ُيحدد شروط التراخيص وشروط القيد في السجل واجراءاته.

•

ُيحدد التزامات المقيمين واألحكام العامة المتعلقة بالنظام والالئحة التنفيذية.

•

ُيطبق ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.

•

يتعرف على اإلطار العام لمعايير التقييم الدولية.

•

ُيحدد المعايير العامة ومحتوياتها.

•

ُيميز معايير األصول الخاصة بالعقارات.

•

ُيميز الحقوق والمصالح العقارية والعقارات التطويرية.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 102
مبادئ التقييم العقاري األساسية

تعريف المنهج:
يقــدم هــذا البرنامــج مقدمــة عــن مفاهيــم أساســية لعمليــة التقييــم مثــل الســعر والتكلفــة
والقيمــة .كمــا تتضمــن القيمــة الســوقية وطبيعــة مهنــة التقييــم ونــوع الملكيــة وغيرهــا مــن
المواضيــع المتعلقــة .كمــا يســتعرض المفاهيــم األساســية لإلحصــاء ومنهجيــة البحــث وادوات
التحليــل بمســاعدة البرمجيــات الموجــودة فــي دراســة العقــار .وبعدهــا يختــم بمبــادئ علــم االقتصــاد
أساســيات البنيــة االقتصاديــة وعملياتهــا وتحليلهــا .كمــا تتــم مناقشــة قوانيــن العــرض والطلــب
وتــوازن الســوق لتقديــم مفهــوم أساســي لالقتصــاد وعالقتــه بالقطــاع العقــاري.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

ُيعرف المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتقييم العقاري.

•

ُيوضــح مفهــوم القيمــة الســوقية وأنــواع القيــم العقاريــة و دوافع االســتثمار وعوائــده ومخاطره.
الم َقيمين العقاريين.
يتعرف على طبيعة مهنة التقييم العقاري ومراحل تأهيل واعتماد ُ

•
•

ُيحدد ضوابط الممارسات الجيدة واإلهمال المهني في التقييم العقاري.

•

ُيوضح دور المقيم في القطاعين العام والخاص وأغراض التقييم.

•

ُيعــرف المفاهيــم المتعلقــة بالعقــار وأنــواع العقــارات مــن حيــث تحقيقهــا للدخل وحســب االســتخدام.

•

ُيوضــح خصائص العقار والســوق العقــاري والعوامل المؤثرة على العرض والطلب في الســوق العقاري.

•

يتعرف على االستثمار ومصادره ومبادئه والمفاهيم األساسية في االقتصاد ومجاالته.

•

ُيعرف اإلحصاء ومصطلحاته وأهميته في العقار و ُيطبق أساليب البحث وتحليل البيانات.

•

ُيحدد أنواع االقتصاد واألسواق االقتصادية والمفاهيم المتعلقة باالقتصاد الكلي وأهدافه.

•

ُيوضح فكرة توازن السوق وتأثره بزيادة وانخفاض العرض والطلب.

•

يتعرف على وسائل السياسة النقدية والمالية العامة.
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منهج 103
إجراءات التقييم العقاري األساسية

تعريف المنهج:
يقــدم البرنامــج نظــرة عامة لطرق وأســاليب التقييم التي تســتخدم في عمليات التقييم في األســواق
الحقيقة ،وتشــمل أســاليب التقييم ،أســلوب الســوق وأســلوب التكلفة وأســلوب الدخل .كما ينظر إلى
عمليــات التقييــم الرياضيــة والتي تشــمل حســابات التقييم األساســية والمعــدالت الفرديــة والمزدوجة
وحســاب الفائــدة وغيرهــا مــن جــداول التقييــم األخــرى .ويختــم المنهــج بموضــوع المعلومــات
المرجعيــة والبحــث فــي المصــادر الالزمــة لعمليــة التقييــم وطــرق كتابــة تقاريــر التقييــم الفعالــة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

يتعرف على أساليب التقييم العقاري األساسية والعمليات الرياضية في التقييم.

•

ًيوضــح الطــرق التطبيقيــة لكل أســلوب من أســاليب التقييم العقــاري وتطبيقات جــداول التقييم.

•

ُيوضح تطبيقات جداول التقييم وتطبيقات جداول معادالت الفائدة الفردية والمزدوجة.

•

ُيطبق آلية سداد قيمة الرهن العقاري.

•

ُيعرف المعلومات المرجعية في العقار والمصطلحات المتعلقة بالمباني والمسطحات.

•

ُيميز بين أنواع القياس المستخدمة بالعقارات وأنواع المخططات في العقارات.

•

ُيوضح إجراءات تحديد وجمع المعلومات المرجعية.

•

ُيميز بين أنواع البيانات في سياق التقييم العقاري.

•

يتعرف على طرق جمع البيانات ومصادرها وأساسيات كتابة التقارير.

•

ُيوضح أسس كتابة تقارير التقييم.
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منهج 104
أسلوب التكلفة ومبادئ الصحة والسالمة المهنية

تعريف المنهج:
يفصــل هــذا المنهــج أساســيات أســلوب التكلفــة والخصائــص المتعلقــة بتطبيــق هــذا األســلوب .كمــا
يتنــاول مــواد وطــرق اإلنشــاء صناعــة المبانــي المتعلقــة بتقييم العقــارات وكيــف يتم حســاب التكلفة
وجمعهــا لكــي يتــم تحديــد التكلفــة الســوقية .كمــا يلقــي نظــرة مفصلــة علــى أبــرز خدمــات البنــاء.
ويســتعرض مبــادئ الصحــة والســامة المهنيــة الهامــة للمقيــم.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

ُيعرف المفاهيم ذات العالقة بأســلوب التكلفة و المبادئ األساســية لتطبيق أســلوب التكلفة في التقييم.

•

ُيطبــق منهــج وخطوات أســلوب التكلفة في التقييم ويســتنتج المزايا والعيوب ألســلوب التكلفة.

•

ُيصنــف إنشــاءات المبانــي والمتطلبات الوظيفية للبنــاء و ُيميز بين مكونات المبنى ومواد البناء والتشــطيبات.

•

يتعرف على بناء فريق العمل وعملية التطوير العقاري.

•

ُيحدد خدمات البناء وتكنولوجيا خدمات المباني.

•

ُيحلل بيانات تكاليف البناء واالنشاءات.

•

ُيقارن بين أدلة تكاليف اإلنشاءات دوليًا ومحليًا.

•

يصمم دليل لتكاليف البناء.

•

يتعرف على أهمية إدارة العقارات وإعداد خطط الصيانة لها.

•

يستنتج أثر إدارة وصيانة العقار على قيمته.

•

يتعرف على مبادئ الصحة والسالمة وأهمية االلتزام بها في مهنة التقييم.

•

ُيوضح أهمية إدارة المخاطر وتقييمها.

•

يتعرف على متطلبات الصحة والسالمة المهنية للمقيمين.

•

ُيحدد سلوكيات وأدوات ممارسة الصحة السالمة في قطاع العقارات والبناء.
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منهج 105
التقييم العقاري باستخدام أسلوبي السوق والدخل

تعريف المنهج:
يقــدم المنهــج المعرفــة الالزمــة بالمبــادئ األساســية للتقييــم العقــاري باســتخدام أســلوب الســوق
(طريقــة المقارنــة) وتطبيقاتــه .ويتضمــن محتــوى هــذا المنهــج طريقــة تقدير القيمــة الســوقية ،والمبادئ
والخطــوات األساســية فــي تطبيــق طريقــة المقارنــة ،كمــا تســتعرض طريقــة الدخــل وموضوعــات مثــل
مفهــوم االســتثمار ،وتجميــع البيانــات ومصادرهــا ،وبنيــة التقييــم ،وتطبيــق طريقــة االســتثمار.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

يتعرف على المبادئ األساسية ألسلوب السوق (طريقة المقارنة) ي أعمال التقييم.

•

ُيطبق خطوات طريقة المقارنة في التقييم.

•

ُيحدد متطلبات تطبيق طريقة المقارنة في التقييم.

•

المقارنة.
ُيطبق إجراءات تسوية المبيعات ُ

•

يستنتج مزايا وعيوب طريقة المقارنة.

•

يتعرف على المبادئ األساسية واألسس النظرية ألسلوب الدخل.

•

ُيميز أنواع البيانات ومصادرها في أسلوب الدخل.

•

ُيطبق طرق التقييم باستخدام أسلوب الدخل.

•

ُيحدد متطلبات تطبيق أسلوب الدخل.

•

يستنتج مزايا وعيوب أسلوب الدخل.

•

ُيطبق أسلوبي السوق والدخل من خالل حالة دراسية شاملة.
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منهج 106
تحليل السوق ودراسات أعلى وأفضل استخدام للعقار

تعريف المنهج:
يقــدم موضــوع تحليــل الســوق واالســتخدام األعلــى واألفضــل مفهــوم بحــوث الســوق ودراســة
الجــدوى وكيــف يتــم اســتخدام هــذه األدوات فــي الســوق لتحديــد االســتخدام األعلــى واألفضــل
لبعــض أنــواع العقــارات.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

يتعرف على المفاهيم األساسية لتحليل السوق العقاري.

•

ُيحدد العوامل المؤثرة على قيمة العقار.

•

ُيميز بين أنواع تحليل السوق العقاري.

•

ُيطبق خطوات تحليل السوق العقاري.

•

ٌيعرف مفهوم االستخدام األعلى واألفضل للعقار.

•

ُيحدد اختبارات االستخدام األعلى واألفضل للعقار.

•

ُيطبق خطوات تقدير االستخدام األعلى واألفضل للعقار.

•

ُيحدد أهم القيود التي تفرض على استخدام األرض.

•

ُيحدد مراحل دراسة الجدوى للمشاريع العقارية.

•

ُيطبق اإلرشادات في كتابة تقرير دراسة الجدوى.

•

ُيطبق مراحل تقويم دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع عقاري.
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منهج 107
األنظمة العقارية والتخطيط الحضري واالستدامة والعمل الجماعي

تعريف المنهج:
تقــدم األنظمــة العقاريــة المفاهيــم األساســية لألنظمــة المطبقــة فــي المملكــة فيمــا يخــص العقــار،
فــي حيــن أن مبــادئ تخطيــط المــدن تفصــل أدوات التخطيــط واآلليــات التــي مــن شــانها أن تؤثــر علــى
قيمــة العقــارات فــي الســوق .كمــا يتــم إجــراء دراســات حالــة لهــذه المواضيــع ،ومــن ثــم يتــم اســتعراض
مواضيــع مهمــة للمقيــم مثــل االســتدامة وثقافــة التنــوع والشــمول والعمــل الجماعــي.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

يتعرف على إدارة العقارات في المملكة و ُيحدد األنظمة واللوائح العقارية في المملكة.

•

ُيوضح تنظيم الملكية العقارية في المملكة وإجراءات تسجيلها.

•

يتعرف على تاريخ التخطيط الحضري ونظرياته و ُيميز بين مستويات التخطيط الحضري.

•

ُيحدد أثر التخطيط الحضري على قيمة المنتجات العقارية.

•

ُيوضح استخدامات األراضي وتأثيرها على قيمة العقار.

•

ُيطبق مبادئ التخطيط الحضري على حالة دراسية.

•

ُيعرف مفهوم االستدامة والمباني المستدامة وأهميتها.

•

ُيحدد تأثير المباني الخضراء على التقييم.

•

ُيميز مصادر الطاقة المتجددة واالستهالك المحلي للطاقة.

•

ُيوضــح مفهــوم بنــاء الفريــق ومبــادئ العمــل الناجــح و ُيحــدد االســتراتيجيات التــي تحســن تفاعــات الفريــق.

•.

ُيوضح التزامات التنوع والشمول في بناء الفريق ويستنتج إيجابيات العمل الجماعي المتنوع.

•.

ُيحدد سلوك القائد اإليجابي والسلبي.
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منهج 108
التطوير العقاري والتقييم باستخدام طريقة القيمة المتبقية

تعريف المنهج:
تكمــن أهميــة التطويــر العقــاري فــي التغيــرات فــي االســتخدام والتطويــر التــي يخضــع لهــا كل عقــار.
ويشــرح المنهــج بالتفصيــل عمليــة التطويــر والتنميــة والعناصــر المتعلقــة بهــا وكيــف تنعكــس علــى قيمــة
العقــار .وتســتخدم طريقــة القيمــة المتبقيــة عناصــر ومدخــات التطويــر لكــي تحــدد القيمــة الســوقية
للعقــار .كمــا يتــم تســليط الضــوء على عناصــر التطويــر العقــاري ونقاط القــوة والضعــف في هــذه الطريقة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ُيحدد مراحل التطوير العقاري وضوابطه ومفهوم إعادة التطوير العقاري.
ُيقيم آثار القضايا المتعلقة بإعادة التطوير العقاري.
ُيوضح مفهوم أبحاث السوق في التطوير العقاري وأهميتها.
ُيحدد عوامل تحليل الطلب على التطوير اإلداري ،السكني ،التجاري والصناعي.
المؤثرة على تقدير حجم العرض التنافسي.
ُيميز العوامل ُ
ُيقارن بين مستويات وأنواع تحليل السوق العقاري.
ُيحدد أهداف الدراسة السوقية ومراحل دراسة الجدوى في سياق التطوير العقاري.
ُيحدد مكونات دراسة (تحليل) الموقع الخاص بمشروع التطوير العقاري.
يطبق المعايير الموضوعية لتقييم الجدوى المالية لمشروع التطوير العقاري
ُيقيم أهم المخاطر التي تواجهها مشاريع التطوير العقاري.
يستنتج طرق التقييم المناسبة للمخاطر التي تواجه التطوير العقاري.
يحــدد المفاهيــم المرتبطة بإدارة المخاطر و مراحل عملية إدارة المخاطر في مشــاريع التطوير العقاري.
ُيميز بين العوامل المؤثرة على قيمة العقار.
ُيوضح مفهوم وأقسام تطوير األراضي ومفهوم التقييم بطريقة القيمة المتبقية.
ُيطبق طرق تقدير القيمة المتبقية لألرض والقيمة المتبقية لألرباح.
يطبق كيفية حساب إجمالي قيمة التطوير العقاري.
ُيقيم مزايا ونقاط ضعف طريقة القيمة المتبقية لتقييم مشاريع التطوير العقاري.
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منهج 109
اقتصاديات األراضي واالستثمار العقاري

تعريف المنهج:
يتنــاول المنهــج موضــوع اقتصــاد االراضــي والــذي يشــمل فهــم التأثيــرات االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة
التــي تؤثــر علــى الموقــع واإلنتــاج وقرارة المنشــأة واألفــراد داخل النظــم االقتصاديــة الحضريــة واإلقليمية،
كمــا يبيــن التأثيــرات االقتصاديــة علــى األراضــي وأســعار العقــارات والعوامــل التــي تحفــز التنميــة وتغيــر
أنمــاط االســتخدام الحضــري واإلقليمــي .كمــا يســتعرض المنهــج تحليــل أداء االســتثمار العقــاري والموازنة
الرأســمالية ،والمحفظــة االســتثمارية والتنويــع ،والمخاطــرة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

ُيعرف مفهوم اقتصاديات األراضي ومفاهيم التصميم الحضري والتجمعات االقتصادية.

•

ُيحدد الخصائص الطبيعية واالقتصادية لألرض.

•

ُيميز بين أنظمة توصيف األراضي وقياسها.

•

ُيقيم العوامل المؤثرة على التجمعات االقتصادية.

•

ُيميز بين نماذج استخدام األراضي الحضرية وبين أنواع القوائم المالية واستخداماتها.

•

ُيطبق أساليب تحليل القوائم المالية واستخدامات طرق الموازنة الرأسمالية.

•

ٌيميز بين استخدام الحسابات في تحليل االستثمار العقاري

•

ُيحدد طرق الموازنة الرأسمالية.

•

ُيميز بين ظروف المخاطرة وظروف عدم التأكد في االستثمار العقاري.

•

ُيطبــق أســاليب قيــاس درجــات المخاطــر فــي االســتثمار العقــاري وأســاليب قيــاس عوائــد المحفظــة
الحديثــة وقانــون نمــوذج تســعير االصــول الرأســمالية و مقاييــس تقييــم أداء المحفظــة االســتثمارية.
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منهج 110
تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل والضرائب في التقييم العقاري

تعريف المنهج:
يتنــاول هــذا المنهــج أساســيات وعناصــر علــم المحاســبة ومــدى أهميتــه لمهنــة التقييــم العقــاري .كمــا
يقــدم مواضيــع عــن تحليــل المحاســبة وأســاليب إجــراء التحليــل المالــي لتناســب جميــع األنــواع مــن
الشــركات الصغيــرة إلــى الشــركات القابضــة .كمــا يســتعرض موضــوع تمويــل العقــارات النظــام المالــي
فــي تمويــل القطــاع العقــاري ومــا يخــص شــراء العقــارات وتطويرهــا.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

ُيعرف المحاسبة والمصطلحات المحاسبية األساسية ويحدد وظائفها األساسية وأهدافها.

•

ُيميز بين أنواع مستخدمي المعلومات المحاسبية وبين مسك الدفاتر والمحاسبة.

•

ُيصنف المنشآت من الناحية القانونية.

•

ُيوضح أهداف استخدام أجهزة الحاسوب في المحاسبة.

•

ُيحدد أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

•

ُيميز بين األنواع األساسية للقوائم المالية و ُيلخص مراحل الدورة المحاسبية.

•

ُيطبق طرق حساب إهالك األصول الثابتة.

•

ٌيوضح مفهوم التحليل المالي وأهدافه.

•

ُيميز بين مكونات هيكل قائمة التدفقات النقدية و ُيصنف أقسام هيكل األسواق المالية.

•

ُيقيم خصائص أسواق األسهم السعودية.

•

ُيعرف مفهوم التمويل العقاري.

•

ُيحــدد العالقــة بيــن أنــواع الوحــدات االقتصاديــة للنظــام المالــي و ُيطبــق معــادالت الرهــن العقاري.

•

ُيميز بين ضرائب الممتلكات العقارية.
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منهج 111
التحليل المتقدم للسوق العقاري

تعريف المنهج:
تقــدم الــدورة معــارف حــول المبــادئ األساســية لتحليــل األداء االســتثماري للســوق وتطبيقها .وتشــمل
محتويــات هــذا الموضــوع المــوارد االســتثمارية وإدارة المحافــظ واألنظمــة المتعلقــة باالســتثمار
وتحليــل االســتثمار العقــاري.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

يتعــرف علــى مراحــل وأنــواع عمليــات توريــق الديــون العقاريــة ومــدي مســاهمتها فــي األزمــة
الماليــة العالميــة.

•

يكتسب مهارات تطبيق التحليل المتقدم لالستثمارات العقارية.

•

يطبق النظرية الحديثة للمحافظ على القطاع العقاري.

•

يتعرف على واقع صناديق االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية.
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منهج 112
طرق متقدمة في التقييم العقاري باستخدام اسلوب الدخل

تعريف المنهج:
تقــدم طريقــة األربــاح المبــادئ األساســية لألســلوب وعناصــره وطريقــة تطبيقــه ونقــاط قــوة وضعــف
الطريقــة .كمــا نســتعرض فــي الموضوعــات المتقدمــة ألســلوب الدخــل ،مفاهيــم متقدمة حــول تطبيق
طريقــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي تقييــم العقــارات وتعريــف التدفقــات النقديــة المســتقبلية
وتطبيقهــا فــي تقييــم العقــارات.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

يتعرف على مبادئ طريقة األرباح وكيفية تطبيقها في التقييم العقاري.

•

يطبق الطرق المتقدمة ألسلوب الدخل ( التدفقات النقدية المخصومة)
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منهج  113و 114
تقييم العقارات المكتبية وتقييم المراكز التجارية

تعريف المنهج:
ُيعــرف المنهــج معنــى تقييــم العقــارات المكتبيــة والمراكــز التجاريــة  ،ويتضمــن ومفهــوم التطويــر
وتقييــم العقــارات المكتبيــة وتجميــع المعلومــات وتحليلهــا وطــرق التقييــم المســتخدمة ،ومقدمــة
حــول الموضــوع ومفهــوم التطويــر تجميــع المعلومــات وتحليلهــا وطــرق التقييــم المســتخدمة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

تطبيق طرق التقييم المناسبة على المباني المكتبية.

•

كتابة تقرير التقييم للمكاتب تماشيا مع متطلبات معايير التقييم الدولية.

•

فهم متطلبات مشروع التقييم التكميلي وطريقة تقييمه وتوزيع الدرجات.
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منهج  115و 116
تقييم العقارات الفندقية والترفيهية وتقييم العقارات التاريخية والتراثية

تعريف المنهج:
تقــدم الــدورة تقييــم الفنــادق والمنتجعــات والمالهــي الترفيهيــة والعناصــر المتعلقــة بهــا والعقــارات
التاريخيــة والتراثيــة ،حيــث يشــمل المحتــوى تعريــف هــذا النــوع من العقــارات وكيفيــة تجميــع المعلومات
عنهــا وتحليلهــا ،ومنهجيــة التقييــم المســتخدمة إضافــة إلــى اإلدارة والصيانــة ،ومقدمــة عــن العقــارات
التراثيــة وكيفيــة تصنيفهــا والمصطلحــات المتعلقــة بهــا ومبــادئ التقييــم والمنهجيــة المســتخدمة
لهــذا النــوع مــن العقــارات.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

تطبيق طرق تقييم الفنادق والعقارات الترفيهية ومتطلبات إعداد تقرير التقييم.

•

تطبيق طرق تقييم المباني التاريخية والتراثية ومتطلبات إعداد تقرير التقييم.

•

فهم متطلبات مشروع التقييم التكميلي وطريقة تقييمه وتوزيع الدرجات.
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منهج 200
المفاهيم األساسية في العلوم المالية

تعريف المنهج:
يعتبــر هــذا المنهــج تأهيلــي ويســتعرض مواضيــع أساســية منهــا مفهــوم القيمــة ،وعمليــة التقييــم،
والعمليــات الحســابية فــي التقييــم ،والمحاســبة لقيــاس األداء المالــي ،والتحليــل االقتصــادي وتحليــل
القطــاع ،ومهنــة تقييــم المنشــآت االقتصاديــة دوليــً.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

أن يتعرف المتدرب على المفاهيم المالية األساسية.

•

أن يتعرف على مفهوم القيمة وأساليب التقييم.
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منهج 201
مبادئ تقييم األعمال

تعريف المنهج:
يتنــاول هــذا المنهــج الممارســات والمبــادئ األساســية فــي التقييــم وكيفيــة إجــراء التحليــل النوعــي
والبيئــي والتحليــل الكمــي والمالــي .ومــن ثــم يســتعرض أســاليب التقييــم الرئيســية فــي التقييــم
وهــي أســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة وأســلوب الســوق.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

فهم النظريات والمبادئ األساسية التي يقوم عليها تقييم المنشآت االقتصادية.

•

تعريف مهمة التقييم.

•

جمع بيانات مفيدة عن مجال وسوق الشركة محل التقييم.

•

تحليــل البيانــات االقتصاديــة والصناعيــة للشــركة محــل التقييــم ،وفهــم كيــف يؤثــر التحليــل
علــى القيمــة.

•

تقييم المنشآت االقتصادية باستخدام أسلوب السوق .

•

الوصول إلى القيم المحددة لألعمال باستخدام األسلوب القائم على األصول.
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منهج 202
أسلوب الدخل

تعريف المنهج:
يبــدأ هــذا المنهــج فــي تقديــم مواضيــع مختصــة فــي أســلوب الدخــل فــي التقييــم وطرقــه ومنهــا
التدفقــات النقديــة المخصومــة .كمــا يســتعرض مواضيــع مثــل مقارنــة الدخــل مــن األســهم
المملوكــة ورأس المــال المســتثمر ،ونظــرة علــى االقتصــاد العالمــي ،وتكلفــة رأس المــال ،وطــرق
الرســملة ،وطــرق الخصــم ،ونمــوذج تســعير األصــول الرأســمالية فــي األســواق المتذبذبــة ،والخصــم
والعــاوات علــى القيمــة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

التعرف على األساليب الثالثة للتقييم.

•

التعرف على أسلوب الدخل في تقييم األعمال.

•

التعرف على المفاهيم الجديدة الالزمة لبدء مهمة التقييم وكيفية استنتاج القيمة.
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منهج 203
حالة دراسية شاملة في تقييم المنشآت االقتصادية

تعريف المنهج:
يعــد هــذا المنهــج تطبيقــً لمــا تــم تغطيتــه فــي المنهجيــن  201و 202مــن خــال حــل ثــاث حــاالت
دراســية معنيــة بتقييــم شــركات تعمــل فــي قطــاع صناعــة قطــع غيــار الســيارات.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

تطبيــق التقييــم مــن خــال مجموعــة فعليــة مــن دراســة الحالــة التــي ســتتبع خطــوات مهمــة
التقييــم ،ابتــداء مــن التواصــل العميــل و وحتــى الحســابات واالســتنتاجات للقيمــة.

•

استخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة في إطار أسلوب الدخل.

•

تسوية النتائج من الطرق المختلفة.
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منهج 204
مواضيع متقدمة في تقييم المنشآت االقتصادية

تعريف المنهج:
يســتعرض هــذا المنهــج مواضيــع متقدمــة فــي تقييــم األعمــال منهــا ،تقييم حقــوق األقليــة ،وتقييم
الشــركات الناشــئة ،وتقييــم األصــول غير الملموســة ،وتكلفــة رأس المال.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

التعرف على مفاهيم الخصومات واألقساط.

•

تقييم الشركات الناشئة.

•

تقييم األصول غير الملموسة.

•

تعريف التكلفة الدولية لرأس المال.

•

استعراض البيئة االقتصادية والتقييم في المملكة العربية السعودية.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 205
تقييم األصول غير الملموسة

تعريف المنهج:
يركــز هــذا المنهــج علــى المبــادئ األساســية والتطبيــق الواقعــي فــي تقييــم األصــول الغيــر ملموســة.
ـورت لغــرض تقييــم األصــول غيــر الملموســة
يشــمل المنهــج الطــرق المتعــارف عليهــا دوليــً والتــي طـ ِّ
فــي إطــار إصــدار التقاريــر الماليــة والتــي تشــمل متطلبــات مراجعــة الحســابات للقيمــة العادلــة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

التعرف على مفهوم تقييم األصول غير الملموسة.

•

التعرف على طرق تقييم األصول غير الملموسة.

•

كيفية اختيار طرق تقييم األصول غير الملموسة.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 300
اإلطار التنظيمي لمهنة تقدير المركبات في السعودية

تعريف المنهج:
يســتعرض هــذا المنهــج اإلطــار التنظيمــي لمهنــة تقييــم أضــرار المركبــات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والــذي يتضمــن نظــام المقيميــن المعتمديــن والئحتــه التنفيذيــة والئحــة عضويــة الهيئــة
الســعودية للمقيميــن المعتمديــن والقواعــد العامــة لشــهادة الزمالــة .كمــا يتنــاول مقدمــة إلــى
معاييــر التقييــم الدوليــة بحيــث يشــرح التعاريــف واإلطــار العــام والمعاييــر العامــة ،والمعاييــر العامــة
لتقييــم اضــرار حــوادث المركبــات بحســب التجربــة البريطانيــة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

المعتمديــن ،والئحتــه التنفيذيــة،
الم َق ِّيميــن ُ
أن ي ّلــم المشــاركون فــي نهايــة الــدورة بنظــام ُ
والئحــة عضويــة الهيئــة ،والقواعــد العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمق ّيميــن
المعتمديــن ،وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم.

•

أن يتعرف على معايير إصالح أضرار المركبات.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 301
تصنيع وتصميم هيكل المركبة

تعريف المنهج:
يســتعرض المنهــج طــرق تصنيــع المركبــات وتصاميمهــا المتنوعــة ،كمــا يلقــي نظــرة علــى األنظمــة
االلكترونيــة فــي المركبــات الحديثــة وأنظمــة الســامة واألمــان الالزمــة.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

أن يتعرف المتدرب على أنواع هياكل المركبات وكيفية إصالحها.

•

أن يتعرف المتدرب على إجراءات األمن والسالمة في مراكز تقدير أضرار المركبات.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 302
عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء المركبة والمواد المستخدمة

تعريف المنهج:
يتنــاول المنهــج الممارســات المهنيــة والفنيــة لعمليــة التقديــر ،وطــرق اإلصــاح الحديثــة ألضــرار
المركبــات والتــي تشــمل األدوات والمعــدات المســتخدمة فــي اإلصــاح والطــرق الفنيــة الصحيحــة فــي
عمليــات اإلصــاح.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

سيعرف المشارك قواعد وتطبيقات أساليب اإلصالح.

•

سيفهم المشارك ماهية طريقة اإلصالح ومدى أهميتها عند القيام بعملية التقييم.

•

سيتعرف المشاركون على مجموعة المعدات المتخصصة الالزمة لتنفيذ إصالح المركبات.

•

ســيتمكن المشــارك مــن معرفــة كيفيــة إجــراء تقييــم علــى األلــواح الخارجيــة للمركبــة واأللــواح
الهيكليــة األساســية.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 303
أنظمة السالمة الحديثة في المركبات وتأثيرها على عمليات اإلصالح
وأداء المركبة

تعريف المنهج:
يحتــوي المنهــج علــى العمليــات المتقدمــة للتأكــد مــن ســامة عمليــة اإلصــاح والتــي تشــمل األنظمــة
االلكترونيــة والكهربائيــة ،واالنظمــة االنشــائية للهيــكل .كمــا يتنــاول العمليــات المتقدمــة لســامة
ورقابــة عمليــة التقديــر ،والــذي يحتــوي علــى إجــراءات ضمــان تطبيــق المعاييــر االساســية والفنيــة،
وفحــص جــودة االصــاح.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

القدرة على تقدير اإلصالحات المناسبة التي تلبي معايير المصنع.

•

القدرة على استكمال تقديرات المركبات التالفة حسب المعايير الخاصة.

•

التعرف على أنظمة األمان بالتفصيل وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.

•

القدرة على مراجعة تقارير التقدير الصادرة من األنظمة المختلفة.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 400
مقدمة إلى اإلطار التنظيمي لمهنة تقييم اآلالت والمعدات ومعايير
التقييم الدولية

تعريف المنهج:
يســتعرض هــذا المنهــج اإلطــار التنظيمــي لمهنــة تقييــم اآلالت والمعــدات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والــذي يتضمــن نظــام المقيميــن المعتمديــن والئحتــه التنفيذيــة والئحــة عضويــة الهيئــة
الســعودية للمقيميــن المعتمديــن والقواعــد العامــة لشــهادة الزمالــة .كمــا يتنــاول مقدمــة إلــى
معاييــر التقييــم الدوليــة بحيــث يشــرح التعاريــف واإلطــار العــام والمعاييــر العامــة ومعاييــر األصــول.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

ُيعرف المصطلحات المتعلقة بالنظام والالئحة والميثاق.

•

ًيوضح تكوين الهيئة وتصنيف المقيمين فيها.

•

يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاولة المهنة.

•

ُيحدد التزامات المقيمين واألحكام العامة المتعلقة بالنظام والالئحة التنفيذية.

•

ُيطبق ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.

•

يتعرف على اإلطار العام لمعايير التقييم الدولية.

•

ُيميز معايير األصول ومعيار  300لآلالت والمعدات.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 401
مبادئ تقييم اآلالت والمعدات وأساليب التقييم

تعريف المنهج:
يعتبــر هــذا المنهــج مقدمــة فــي تقييــم اآلالت والمعــدات ويركــز علــى المبــادئ األساســية التــي يقــوم
عليهــا هــذا الفــرع وأســاليب التقييــم الشــائع اســتخدامها فيــه.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

التعرف على مبادئ تقييم المصانع واآلالت والمعدات.

•

كيفية تطبيق أساليب تقييم اآلالت والمعدات وفق معايير التقييم الدولية.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 402
مفاهيم عامة عن الورش وإجراءات تقييمها

تعريف المنهج:
يســتعرض هــذا المنهــج عــدة مواضيــع منهــا أساســيات اآلالت ،ومقدمــة فــي الــورش ،واآلالت الرئيســة
والمســاندة فــي الــورش ،ومقدمــة فــي المركبــات ،وجمــع البيانــات وإدارتهــا .كمــا يتنــاول إجــراءات
التقييــم وكيفيــة اســتخدام المراجــع فــي التقييــم وكتابــة التقاريــر.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

استعراض مفاهيم عامة عن الورش.

•

التعرف على طرق جمع البيانات وإدارتها.

•

التعرف على المعلومات المرجعية وكيفية إعداد التقارير.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 403
التقييم التطبيقي للمصانع واآلالت والمعدات  -الصناعات العامة

تعريف المنهج:
يتنــاول المنهــج تطبيــق لمهــام تقييــم علــى صناعــات شــائعة مثــل تقييــم الــورش والمركبــات ،كمــا
يحتــوي علــى مواضيــع مثــل مصانــع المعالجــة والتقنيــات المســتخدمة فيهــا ،وتخطيــط تدفــق
العمــل .ومــن ثــم يســتعرض نمــاذج لتقاريــر التقييــم للمصانــع واآلالت والمعــدات.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

فهم خدمات المصانع والمرافق الشائعة والبنى التحتية.

•

كيفية تقديم هذه الخدمات الى المرافق الصناعية والمجتمع.

•

كيفية كتابة تقارير التقييم لآلالت البسيطة والمصانع المعقدة.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 404
التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات  -الصناعات المختصة

تعريف المنهج:
يحتــوي هــذا المنهــج علــى تطبيقــات التقييــم علــى المصانــع المتخصصــة مثــل محطــات تحليــة
الميــاه ،ومحطــات تكريــر النفــط ،والمطــارات ،حيــث يســتعرض المنهــج دراســات حــاالت وتقاريــر تقييــم
عــن كل مصنــع متخصــص.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

تقييم عمليات مختارة لمصانع وآالت ومعدات مختصة.

•

جمع بيانات اآلالت والمعدات المتعلقة بمصانع المعالجة.

•

فهم اجراءات السالمة لمعاينة مصانع المعالجة.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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منهج 405
التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات  -مشروع تكميلي

تعريف المنهج:
يحتــوي هــذا المنهــج علــى مقدمــة إجــراءات تنفيــذ المشــروع التكميلــي إلنهــاء متطلبــات الفــرع
التعليميــة ،ويشــمل تقييــم مصانــع مثــل مصانــع االســمنت ،ومصانــع األلبــان ،ومراكــز البيانــات .تشــمل
الــدورة زيــارة موقــع المشــروع التكميلــي ،ومــن ثــم تجهيــز المشــروع وتقديمــه.

أهداف المنهج:
سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قاد ًرا على أن:
•

تقييم آالت ومعدات مختلفة وتحليلها.

الدورات التدريبية:
للتسجيل اضغط هنا
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