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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 العتمــاد وتأهيــل الممارســين لهــذه المهنــة بنــاء علــى أســس علميــة وممارســات 

عالميــة. ُ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 

ــة 2030،  ــع رؤي ــى م ــا يتماش ــتثمار بم ــة لاس ــة جاذب ــق بيئ ــوق، وخل ــي الس ــفافية ف ــة والش ــز الثق تعزي

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. 

نبذة عن الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين

لمعرفة المزيد اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/about-us/
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فروع التقييم

اآلالت والمعداتالعقار أضرار المركباتالمنشآت االقتصادية
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االعتمادات الدولية

 RICS االعتماد المتبادل مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين

ــة  ــن عضوي ــاري وبي ــم العق ــي التقيي ــة ف ــا الهيئ ــي تمنحه ــة الت ــة الزمال ــن عضوي ــادل بي ــاد المتب االعتم

الملكــي  المعهــد  لــكل أعضــاء  المعهــد، حيــث يســمح هــذا االعتمــاد  الــذي يمنحهــا   )MRICS(

علــى  بالحصــول   )FRICS( و   )MRICS( عضويــة  علــى  الحاصليــن   )RICS( القانونييــن  للمســاحين 

ــا ألفضــل  ــة فــي الســوق وفًق ــة الهيئــة فــي التقييــم العقــاري، ممــا يرفــع مــن مســتوى المهنّي زمال

الممارســات الدوليــة.

ASA االعتماد المتبادل مع الجمعية االمريكية للمقّيمين

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 

ــاركة  ــة والمش ــل المعرف ــرات ونق ــادل الخب ــن، وتب ــن المنظمتي ــادل بي ــاد المتب ــرة لاعتم ــاعات الخب وس

فــي عقــد ورش العمــل والمؤتمــرات المهنيــة محليــً ودوليــً بيــن الطرفيــن.

IMI االعتماد المتبادل مع معهد صناعة السيارات البريطاني

االعتمــاد المتبــادل بيــن الهيئــة والمعهــد مــن خــال عضويــة الزمالــة التــي تمنحهــا الهيئــة فــي تقييــم 

ــد  ــي تع ــيارات )IMI( والت ــة الس ــد صناع ــا معه ــي يقدمه ــة الت ــة الزمال ــن عضوي ــات وبي ــرار المركب أض

أعلــى عضويــة يمنحهــا المعهــد، حيــث يســمح للحاصليــن علــى زمالــة الهيئــة فــي فــرع تقييــم أضــرار 

المركبــات بالحصــول علــى عضويــة المعهــد ووفًقــا لاعتمــاد المتبــادل.

IIBV اعتماد معهد الدولي لمقّيمي األعمال

ــد  ــدى المعه ــة ل ــآت االقتصادي ــم المنش ــي تقيي ــة ف ــا الهيئ ــي تقدمه ــة الت ــج التدريبي ــاد البرام اعتم

.)iiBV( الدولــي لمقّيمــي األعمــال
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معهد التقييم

األمريكي

مجلس المقيمين 

الماليزيين

معهد صناعة

السيارات

المعهد األمريكي 

للمقيمين

مجلس معاييـر

التقييم الدولية

الجمعية السعودية للمحللين

 الماليين المعتمدين

المعهد الدولــي

لمقّيمي األعمال

المعهد الملكي

للمساحين القانونيين

مـركز أبـحاث تصليح

المركبات البريطاني

الشراكات الدولية

لمعرفة المزيد اضغط هنا

تعتــز الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن بشــراكاتها مــع المنظمــات الدوليــة فــي تقديــم كل 

مــا يســاهم بتطويــر مهنــة التقييــم.

https://taqeem.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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الشــهادة المهنيــة فــي التقييــم تقــودك إلــى مزاولــة مهنــة التقييــم وفــق أفضــل المعاييــر المعتمدة 

والممارســات الدوليــة، وتكســبك المهــارات الازمــة التــي تؤهلــك لانطــاق فــي مهنــة التقييــم 

ــا. ــف فروعه بمختل

وتزيــد مــن فرصــة بنــاء شــبكة عاقــات 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 4 شــهادات 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  •

ــي  ــر ف ــن دور كبي ــه م ــا تمارس ــى م ــتنادًا إل ــة اس ــة احترافي ــة مهني ــق بيئ ــى خل ــة عل ــن الهيئ ــً م حرص

التنظيــم والتطويــر واالعتمــاد والتوعيــة لمهنــة التقييــم.

الشهادات المهنية في التقييم

اآلالت والمعداتأضرار المركباتالمنشآت االقتصاديةالعقار
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 تعــد االكاديميــة الــذراع التدريبــي للهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن ، والتــي تســعى الهيئــة 

مــن خالهــا لتحقيــق التميــز فــي تقديــم البرامــج التدريبيــة المهنيــة فــي مجــال التقييــم مــن خــال 

تأهيــل المتدربيــن واعتمادهــم وفًقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة فــي المجــاالت التاليــة:

ــف  ــي مختل ــام 2014م ف ــذ ع ــً من ــة تدريجي ــدورات التدريبي ــم ال ــم بتقدي ــة تقيي ــدأت أكاديمي ــد ب وق

الفــروع، حيــث تجــاوزت عــدد الــدورات حتــى نهايــة عــام 2021م ) أكثــر مــن 1400 دورة تدريبيــة (، بعــدد 

) أكثــر مــن 30 ألــف متــدرب  ( داخــل وخــارج المملكــة. كمــا اعتمــدت مــا يقــارب اكثــر مــن مقيــم فــي 

مختلــف المجــاالت.

أكاديمية تقييم

اآلالت والمعداتأضرار المركباتالمنشآت االقتصاديةالعقار

لمعرفة المزيد اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/training_policies/
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تقدم الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين 3 فئات من العضويات: 

تمنح لمن أكمل المسار التدريبـي 

وحقق الساعات الخبرة المطلوبة 

لعضويـة الزمـالـة وهي متطلـب 

أساسي إلصـدار تـرخيص مـزاولـة 

مهنة التقييم.

تــمـنــح للـحــاصليــن على درجــة 

البكالوريوس من إحدى الجامعات 

الــمعتـــرف بــهــا والــمجتــازيــن 

للــمسـتــوى األول مــن الـــدورات 

التدريبيـة وتخـول الحاصـل عليها 

بممارسة مهنة التقييم مع أحد 

مـنـشـــآت الـتقــييـم المـرخـصـة.

تــمـنـح للـطــاب السعـوديـيــــن 

المنتظمين بـدراسة البكالوريـس 

في إحدى الجامعات المعترف بها.

عضويات تقييم 

لمعرفة المزيد اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/walaa/
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نافذة الخدمات االلكترونية التي تقدمها تقييم للمستفيدين من جميع الخدمات.

مزايا تطبيق قيمة:

التسجيل في الدورات التدريبية.  •
التقدم بطلب الحصول على عضوية تقييم.  •

االطاع على جدول الدورات التدريبية.  •
االطاع على تفاصيل العضوية.  •

ايداع تقارير التقييم.  •

بوابة

لمعرفة المزيد اضغط هنا

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


هــو فــن وعلــم تقديــر قيمــة حقــوق الملكيــة العقاريــة، 
محــدد  وقــت  فــي  محــدد  وغــرض  محــدد  ألصــل 
ولمســتخدمين محدديــن، مــع األخــذ بالحســبان جميــع 
وجميــع  التقييــم،  محــل  العقــار  وســمات  خصائــص 
العوامــل االقتصاديــة األساســية للســوق، ويشــمل ذلــك 
المتعلقــة  وااللتزامــات  والحقــوق،  المصالــح،  جميــع 
عليهــا  المثبتــة  التحســينات  بــكل  العقــارات  بملكيــة 
بهــا.  المرتبطــة  التابعــة  والملحقــات  دائــم،  بشــكل 
ومثــال ذلــك : التملــك والتصــرف فــي الملكيــة، والرهــن، 

والتأميــن، ونــزع الملكيــة، واالرتفــاق، واالنتفــاع.

فرع تقييم العقار
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اقتصاديات األراضي واالستثمار العقاري

10
9

تحليل السوق ودراسات أعلى 
وأفضل استخدام للعقار

10
6

إجراءات التقييم العقاري األساسية

10
3

مبادئ التقييم العقاري األساسية

10
2

التقييم العقاري باستخدام أسلوبي 
السوق والدخل

10
5

التطوير العقاري والتقييم باستخدام 
طريقة القيمة المتبقية

10
8

اإلطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري 
ومعايير التقييم الدولية

10
1

أسلوب التكلفة ومبادئ الصحة 
والسالمة المهنية

10
4

األنظمة العقارية والتخطيط الحضري 
واالستدامة والعمل الجماعي

10
7

المناهج التدريبية في فرع تقييم العقار 
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تقييم العقارات المكتبية
و تقييم المراكز التجارية

11
4 

- 1
13

طرق متقدمة في التقييم العقاري 
باستخدام اسلوب الدخل

11
2

التحليل المتقدم للسوق العقاري

11
1

تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل 
والضرائب في التقييم العقاري

11
0

المناهج التدريبية في فرع تقييم العقار 

تقييم العقارات الفندقية والترفيهية
و تقييم العقارات التاريخية والتراثية

11
6 

- 1
15



دليل الدورات التدريبية التفاعلي

ــى  ــا عل ــة فيه ــح الملكي ــال، أو مصال ــآت األعم ــي منش ه
اختــاف حجومهــا، ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات، 
والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــا، وتقييــم األصــول 
والعامــات  االختــراع  بــراءات  مثــل:  الملموســة،  غيــر 
التجاريــة والشــهرة والملكيــة الفكريــة ، وتقييمهــا هــي 
عمليــة تقديــر قيمــة المنشــآت االقتصاديــة علــى اختاف 
ــدد. ــرض مح ــة ولغ ــدد للقيم ــوع مح ــً لن ــا، طبق أنواعه

فرع تقييم المنشآت االقتصادية

14
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أسلوب الدخل

20
2

تقييم األصول غير الملموسة

20
5

مبادئ تقييم األعمال

20
1

مواضيع متقدمة في تقييم
المنشآت االقتصادية

20
4

المفاهيم األساسية في العلوم المالية

20
0

حالة دراسية شاملة في تقييم 
المنشآت االقتصادية

20
3

المناهج التدريبية في فرع تقييم المنشآت االقتصادية 



دليل الدورات التدريبية التفاعلي

المركبــات  تصيــب  التــي  األضــرار  جميــع  بهــا  يقصــد 
الغــرق  أو  المروريــة  الحــوادث  مثــل  أســبابها  باختــاف 
والســيول وغيرهــا، وهــي عمليــة تقديــر قيمــة إصــاح 
المركبــة شــاملة األجــور وقطــع الغيــار أو تقديــر القيمــة 

الســوقية للمركبــة قبــل الضــرر أو بعــده.

فرع تقييم أضرار المركبات

16
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عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء 
المركبة والمواد المستخدمة

30
2

تصنيع وتصميم هيكل المركبة

30
1

اإلطار التنظيمي لمهنة تقدير المركبات 
في السعودية 

30
0

أنظمة السالمة الحديثة في المركبات 
وتأثيرها على عمليات اإلصالح

وأداء المركبة

30
3

المناهج التدريبية في فرع تقييم أضرار المركبات 



دليل الدورات التدريبية التفاعلي

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.

فرع تقييم اآلالت والمعدات

18
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مفاهيم عامة عن الورش
وإجراءات تقييمها

40
2

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
- مشروع تكميلي

40
5

مبادئ تقييم اآلالت والمعدات
وأساليب التقييم
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1

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
- الصناعات المختصة
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4

مقدمة إلى اإلطار التنظيمي لمهنة 
تقييم اآلالت والمعادات
ومعايير التقييم الدولية

40
0

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
- الصناعات العامة

40
3

المناهج التدريبية في فرع تقييم اآلالت والمعدات
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فواز الشارخ
مدرب زميل فرع العقار

عبداهلل الكثيري
مدرب زميل فرع العقار

غادة اإلدريسي
مدرب زميل فرع العقار

عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري، حاصــل علــى بكالوريــوس الرياضيــات، كذلــك دبلــوم هندســة وإدارة 

شــبكات يمتلــك خبــرة عمليــة 25 ســنة فــي عــدة مجــاالت فــي وزارة التعليــم، ثــم الهيئــة الســعودية 

للمقيميــن المعتمديــن كمديــر لعمليــات التدريــب ثــم مستشــار غيــر متفــرغ التدريــب للهيئــة.

عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري، حاصل على ماجســتير ادارة اعمــال - تمويــل واســتثمار، وبكالوريوس 

إدارة أعمــال أيضــا ويمتلــك خبــرة اكثــر مــن 30 ســنة فــي مجــال العقــار واســواق المــال ودراســات الســوق 

اكتســبها مــن خــال عملــه بــوزارة التعليــم والبنــك األهلــي التجاري.

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 

ــاري. ــال العق ــي المج ــنة ف ــاوز 15 س ــرة تتج ــك خب ــدات وتمتل ــي اآلالت والمع ــة ف ــاري والعضوي العق

مدربو الهيئة
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محمد البر
مدرب زميل فرع العقار

محمد الهندي
مدرب زميل فرع العقار

وديع المعلمي
مدرب زميل فرع العقار

عضــو زميــل في التقييم العقاري، حاصل على ماجســتير تخصص االســتثمار والتمويــل العقاري وأيضا حاصل 

علــى بكالوريــوس محاســبة، لديــه خبــرة 20 ســنة فــي المجــال العقــاري، حاليــا شــريك تنفيــذي لــدى شــركة 

النــد ســتيرلينغ ، والرئيــس التنفيــذي لمركــز القــرار الذكــي للتدريــب وعضــو مجلــس إدارة لعــدد من الشــركات.

عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التخطيــط الحضــري واإلقليمــي، لديه 

ــة  ــس إدارة مجموع ــس مجل ــا رئي ــل حالي ــنة، ويعم ــن 15 س ــد ع ــدة تزي ــاري لم ــال العق ــي المج ــرة ف خب

شــركات مفــاز العربيــة.

عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري، حاصــل علــى بكالوريــوس محاســبة أيضــا دبلوم محاســبة في الحاســب 

االلي والدبلوم العقاري الكامل، لديه خبرة 18 ســنة في المجال العقاري، حاليا المؤســس والرئيس التنفيذي 

لشــركة ســيما للتقييــم والخدمــات العقاريــة ومدرب معتمد لــدى الهيئة الســعودية المقيميــن المعتمدين.

مدربو الهيئة
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حجاب الذيابي
مدرب زميل فرع العقار

بندر الشنيف
مدرب زميل فرع العقار

عمار سندي
مدرب معتمد فرع العقار

عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الرياضيــات، لديــة خبــرة 14 ســنة فــي 

مجــال التقييــم، حاليــا شــريك مؤســس ومديــر شــركة ركــن الصفقــة للتقييــم.

عضــو زميــل فــي التقييــم العقــاري، حاصل علــى درجــة البكالوريوس فــي علــوم الحاســب والمعلومات، 

لديــة خبــرة 15 ســنة بمجــال االســتثمار والتقييم العقــاري حاليــا الرئيس التنفيذي شــركة المقيــم االول.

 ” واإلقليمــي  الحضــري،  التخطيــط  بكالوريــوس  علــى  حاصــل  العقــاري  التقييــم  فــي  زميــل  عضــو 

التخطيــط العمرانــي “ولديــه خبــرة فــي مجــال التقييــم العقــاري تقــارب 15 عــام يعمــل حاليــا كرئيــس 

ــاري. ــم العق ــريكه للتقيي ــاد وش ــركة أبع ــذي لش تنفي

مدربو الهيئة
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سلطان موسى
مدرب مشارك فرع المنشآت االقتصادية

عضــو أساســي فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة الماليــة، 

ــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي  وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي تمويــل األعمــال، ولديــه أكثــر مــن 13 عاًم

مجــال االستشــارات الماليــة، ويعمــل حاليــا شــريك إداري فــي شــركة إثمــار لاستشــارات.

عبدالمجيد الدخيل
مدرب مشارك فرع المنشآت االقتصادية

عضــو أساســي فــي تقييــم المنشــآت االقتصاديــة، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، 

لديــه خبــرة 10 ســنة، يشــارك حالًيــا كعضــو فــي لجنــة القيــد فــي ســجل المقّيميــن المعتمديــن وعضــو 

فــي لجنــة التدقيــق فــي )أربــاح الماليــة(، وقــام مؤخــرًا بتأســيس )الدخيــل مستشــارون ومحاســبون(.

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.

مدربو الهيئة
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طالل الغامدي
مدرب زميل فرع أضرار المركبات

مــدرب معتمــد فــي تقييــم أضــرار المركبــات مــن المعهــد البريطانــي للمحــركات IMI ، خريــج معهــد 

ــات،  ــة المركب ــي صيان ــي ف ــوم عال ــل دبل ــام 2016م حاص ــات ع ــات المركب ــي لدراس ــام البريطان ثاثتش

ولديــه أكثــر مــن 15 عامــا مــن الخبــرة فــي تأســيس وادارة المشــاريع واالنظمــة المتعلقــة بصيانــة 

ــة. ــي الهيئ ــي ف ــر مهن ــر تطوي ــا خبي ــل حالي ــا، ويعم ــر أضراره ــات وتقدي المركب

روكا جيسناوو
مدرب معتمد فرع اآلالت والمعدات

مقيــم معتمــد أول لــدى جمعيــة المقيميــن االمريكييــن ASA ومتخصــص فــي تقييــم اآلالت والمعدات 

عمــل فــي مجــال تقييــم اآلالت والمعــدات لمــدة تزيــد عــن 15 ســنة فــي مختلــف القطاعات في الشــرق 

األوســط وافريقيــا، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تقييــم العقــارات ســنة 1998 والماجســتير 

فــي نفــس التخصــص ســنة 2013.

إبراهيم سمور
مدرب زميل فرع أضرار المركبات

مــدرب معتمــد فــي تقييــم أضــرار المركبــات مــن المعهــد البريطانــي للمحــركات IMI وشــركة نيســان 

Nissan حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة ولديــه خبــرة أكثــر مــن 10 
ــة. ــي الهيئ ــي ف ــر مهن ــر تطوي ــا خبي ــل حالي ــط ويعم ــرق األوس ــي الش ــات ف ــال المركب ــي مج ــنوات ف س

مدربو الهيئة
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اإلطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري ومعايير التقييم الدولية

منهج 101 

للتسجيل اضغط هنا

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 قادًرا على أن: 

ُيعرف المصطلحات المتعلقة بالنظام والائحة 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 والائحة 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: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
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مبادئ التقييم العقاري األساسية

منهج 102 

للتسجيل اضغط هنا

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 لاقتصــاد وعاقتــه بالقطــاع العقــاري.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيعرف المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتقييم العقاري.  •
ُيوضــح مفهــوم القيمــة الســوقية وأنــواع القيــم العقاريــة و دوافع االســتثمار وعوائــده ومخاطره.  •

يتعرف على طبيعة مهنة التقييم العقاري ومراحل تأهيل واعتماد الُمَقيمين العقاريين.  •
ُ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 وُيطبق 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.

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-102/
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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 

ــة. ــم الفعال ــر التقيي ــة تقاري ــرق كتاب ــم وط ــة التقيي ــة لعملي ــادر الازم ــي المص ــث ف ــة والبح المرجعي

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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.  •

الدورات التدريبية: 

للتسجيل اضغط هنا

إجراءات التقييم العقاري األساسية

منهج 103 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-103/


الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

29

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 قادًرا على أن: 

ُيعرف المفاهيم ذات العاقة 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 دوليً ومحليً.  •

يصمم دليل لتكاليف البناء.  •
يتعرف على أهمية إدارة العقارات وإعداد خطط الصيانة لها.  •

يستنتج أثر إدارة وصيانة العقار على قيمته.  •
يتعرف على مبادئ الصحة والسامة وأهمية االلتزام بها في مهنة التقييم.  •

ُيوضح أهمية إدارة المخاطر وتقييمها.  •
يتعرف على متطلبات الصحة والسامة المهنية للمقيمين.  •

ُيحدد سلوكيات وأدوات ممارسة الصحة السامة في قطاع العقارات والبناء.  •

الدورات التدريبية:

أسلوب التكلفة ومبادئ الصحة والسالمة المهنية

منهج 104 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%84/
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تعريف المنهج: 

يقــدم المنهــج المعرفــة الازمــة 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 قادًرا 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.  •
ُيطبق إجراءات تسوية المبيعات الُمقارنة.  •

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 خال حالة دراسية شاملة.  •

الدورات التدريبية:

التقييم العقاري باستخدام أسلوبي السوق والدخل

منهج 105 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
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تعريف المنهج: 

يقــدم موضــوع تحليــل الســوق واالســتخدام األعلــى واألفضــل مفهــوم بحــوث الســوق ودراســة 

ــل  ــى واألفض ــتخدام األعل ــد االس ــوق لتحدي ــي الس ــذه األدوات ف ــتخدام ه ــم اس ــف يت ــدوى وكي الج

ــارات. ــواع العق ــض أن لبع

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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.  •

الدورات التدريبية:

تحليل السوق ودراسات أعلى وأفضل استخدام للعقار

منهج 106 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/
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تعريف المنهج: 

تقــدم األنظمــة العقاريــة المفاهيــم األساســية لألنظمــة المطبقــة فــي المملكــة فيمــا يخــص العقــار، 

ــى  ــر عل ــانها أن تؤث ــن ش ــي م ــات الت ــط واآللي ــل أدوات التخطي ــدن تفص ــط الم ــادئ تخطي ــن أن مب ــي حي ف

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 قادًرا على أن: 

يتعرف على إدارة العقارات في المملكة وُيحدد األنظمة واللوائح العقارية في المملكة.  •
ُيوضح تنظيم الملكية العقارية في المملكة وإجراءات تسجيلها.  •

يتعرف على تاريخ التخطيط الحضري ونظرياته وُيميز 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 واالستهاك المحلي للطاقة.  •
ُيوضــح مفهــوم بنــاء الفريــق ومبــادئ العمــل الناجــح وُيحــدد االســتراتيجيات التــي تحســن تفاعــات الفريــق.  •

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

ُيحدد سلوك القائد اإليجابي والسلبي.  •.

الدورات التدريبية:

األنظمة العقارية والتخطيط الحضري واالستدامة والعمل الجماعي

منهج 107 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-107/
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تعريف المنهج: 

ــار.  ــا كل عق ــع له ــي يخض ــر الت ــتخدام والتطوي ــي االس ــرات ف ــي التغي ــاري ف ــر العق ــة التطوي ــن أهمي تكم
ويشــرح المنهــج بالتفصيــل عمليــة التطويــر والتنميــة والعناصــر المتعلقــة بهــا وكيــف تنعكــس علــى قيمــة 
ــوقية  ــة الس ــدد القيم ــي تح ــر لك ــات التطوي ــر ومدخ ــة عناص ــة المتبقي ــة القيم ــتخدم طريق ــار. وتس العق
للعقــار. كمــا يتــم تســليط الضــوء على عناصــر التطويــر العقــاري ونقاط القــوة والضعــف في هــذه الطريقة.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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.  •

ُيميز العوامل الُمؤثرة على تقدير حجم العرض التنافسي.  •
ُ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.  •

الدورات التدريبية:

التطوير العقاري والتقييم باستخدام طريقة القيمة المتبقية

منهج 108 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1/


الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

34

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 قادًرا 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.

الدورات التدريبية: 

اقتصاديات األراضي واالستثمار العقاري

منهج 109 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
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تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل والضرائب في التقييم العقاري

منهج 110 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول هــذا المنهــج أساســيات وعناصــر علــم المحاســبة ومــدى أهميتــه لمهنــة التقييــم العقــاري. كمــا 

ــن  ــواع م ــع األن ــب جمي ــي لتناس ــل المال ــراء التحلي ــاليب إج ــبة وأس ــل المحاس ــن تحلي ــع ع ــدم مواضي يق

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 قادًرا 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 وُيلخص مراحل الدورة المحاسبية.  •

ُيطبق طرق حساب إهاك األصول الثابتة.  •

ٌيوضح مفهوم التحليل المالي وأهدافه.  •
ُيميز بين مكونات هيكل قائمة التدفقات النقدية وُيصنف أقسام هيكل األسواق المالية.  •

ُيقيم خصائص أسواق األسهم السعودية.  •
ُيعرف مفهوم التمويل العقاري.  •

ُيحــدد العاقــة بيــن أنــواع الوحــدات االقتصاديــة للنظــام المالــي وُيطبــق معــادالت الرهــن العقاري.  •
ُيميز بين ضرائب الممتلكات العقارية.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7/
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التحليل المتقدم للسوق العقاري

منهج 111 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

تقــدم الــدورة معــارف حــول المبــادئ األساســية لتحليــل األداء االســتثماري للســوق وتطبيقها. وتشــمل 

محتويــات هــذا الموضــوع المــوارد االســتثمارية وإدارة المحافــظ واألنظمــة المتعلقــة باالســتثمار 

ــاري. ــتثمار العق ــل االس وتحلي

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

يكتسب مهارات تطبيق التحليل المتقدم لاستثمارات العقارية.  •
يطبق النظرية الحديثة للمحافظ على القطاع العقاري.   •

يتعرف على واقع صناديق االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-111/
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طرق متقدمة في التقييم العقاري باستخدام اسلوب الدخل

منهج 112 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ــف  ــوة وضع ــاط ق ــه ونق ــة تطبيق ــره وطريق ــلوب وعناص ــية لألس ــادئ األساس ــاح المب ــة األرب ــدم طريق تق

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 قادًرا على أن: 

يتعرف على مبادئ طريقة األرباح وكيفية تطبيقها في التقييم العقاري.   •
يطبق الطرق المتقدمة ألسلوب الدخل ) التدفقات النقدية المخصومة(   •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/
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تقييم العقارات المكتبية وتقييم المراكز التجارية

منهج 113 و 114

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ُيعــرف المنهــج معنــى تقييــم العقــارات المكتبيــة والمراكــز التجاريــة ، ويتضمــن ومفهــوم التطويــر 

ــة  ــتخدمة، ومقدم ــم المس ــرق التقيي ــا وط ــات وتحليله ــع المعلوم ــة وتجمي ــارات المكتبي ــم العق وتقيي

ــتخدمة. ــم المس ــرق التقيي ــا وط ــات وتحليله ــع المعلوم ــر تجمي ــوم التطوي ــوع ومفه ــول الموض ح

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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تقييم العقارات الفندقية والترفيهية وتقييم العقارات التاريخية والتراثية

منهج 115 و 116

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

تقــدم الــدورة تقييــم الفنــادق والمنتجعــات والماهــي 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 

ــتخدمة  ــة المس ــم والمنهجي ــادئ التقيي ــا ومب ــة به ــات المتعلق ــا والمصطلح ــة تصنيفه ــة وكيفي التراثي

لهــذا النــوع مــن العقــارات.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%88/
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المفاهيم األساسية في العلوم المالية

منهج 200 

للتسجيل اضغط هنا

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 قادًرا على أن: 

أن يتعرف المتدرب على المفاهيم المالية األساسية.  •
أن يتعرف على مفهوم القيمة وأساليب التقييم.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-200/
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مبادئ تقييم األعمال

منهج 201 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول هــذا المنهــج الممارســات والمبــادئ األساســية فــي التقييــم وكيفيــة إجــراء التحليــل النوعــي 

ــم  ــي التقيي ــية ف ــم الرئيس ــاليب التقيي ــتعرض أس ــم يس ــن ث ــي. وم ــي والمال ــل الكم ــي والتحلي والبيئ

ــوق. ــلوب الس ــة وأس ــلوب التكلف ــل وأس ــلوب الدخ ــي أس وه

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

فهم النظريات والمبادئ األساسية التي يقوم عليها تقييم المنشآت االقتصادية.  •
تعريف مهمة التقييم.  •

جمع بيانات مفيدة عن مجال وسوق الشركة محل التقييم.  •
ــر التحليــل  ــات االقتصاديــة والصناعيــة للشــركة محــل التقييــم، وفهــم كيــف يؤث تحليــل البيان  •

علــى القيمــة.

تقييم المنشآت االقتصادية باستخدام أسلوب السوق .  •
الوصول إلى القيم المحددة لألعمال باستخدام األسلوب القائم على األصول.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-201/
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أسلوب الدخل

منهج 202 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يبــدأ هــذا المنهــج فــي تقديــم مواضيــع مختصــة فــي أســلوب الدخــل فــي التقييــم وطرقــه ومنهــا 

الدخــل مــن األســهم  المخصومــة. كمــا يســتعرض مواضيــع مثــل مقارنــة  النقديــة  التدفقــات 

المملوكــة ورأس المــال المســتثمر، ونظــرة علــى االقتصــاد العالمــي، وتكلفــة رأس المــال، وطــرق 

ــم  ــة، والخص ــواق المتذبذب ــي األس ــمالية ف ــول الرأس ــعير األص ــوذج تس ــم، ونم ــرق الخص ــملة، وط الرس

ــة. ــى القيم ــاوات عل والع

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

التعرف على األساليب الثاثة للتقييم.  •
التعرف على أسلوب الدخل في تقييم األعمال.  •

التعرف على المفاهيم الجديدة الازمة لبدء مهمة التقييم وكيفية استنتاج القيمة.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%84-202/
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حالة دراسية شاملة في تقييم المنشآت االقتصادية

منهج 203 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يعــد هــذا المنهــج تطبيقــً لمــا تــم تغطيتــه فــي المنهجيــن 201 و202 مــن خــال حــل ثــاث حــاالت 

دراســية معنيــة بتقييــم شــركات تعمــل فــي قطــاع صناعــة قطــع غيــار الســيارات.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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.  •

الدورات التدريبية: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-20/
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مواضيع متقدمة في تقييم المنشآت االقتصادية

منهج 204 

للتسجيل اضغط هنا

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 قادًرا 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: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa/
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تقييم األصول غير الملموسة

منهج 205 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يركــز هــذا المنهــج علــى المبــادئ األساســية والتطبيــق الواقعــي فــي تقييــم األصــول الغيــر ملموســة. 

رت لغــرض تقييــم األصــول غيــر الملموســة  يشــمل المنهــج الطــرق المتعــارف عليهــا دوليــً والتــي طــوِّ

فــي إطــار إصــدار التقاريــر الماليــة والتــي تشــمل متطلبــات مراجعــة الحســابات للقيمــة العادلــة.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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: 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
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اإلطار التنظيمي لمهنة تقدير المركبات في السعودية 

منهج 300 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــات ف ــرار المركب ــم أض ــة تقيي ــي لمهن ــار التنظيم ــج اإلط ــذا المنه ــتعرض ه يس

الســعودية والــذي يتضمــن نظــام المقيميــن المعتمديــن والئحتــه التنفيذيــة والئحــة عضويــة الهيئــة 

ــى  ــة إل ــاول مقدم ــا يتن ــة. كم ــهادة الزمال ــة لش ــد العام ــن والقواع ــن المعتمدي ــعودية للمقيمي الس

معاييــر التقييــم الدوليــة بحيــث يشــرح التعاريــف واإلطــار العــام والمعاييــر العامــة، والمعاييــر العامــة 

ــة. ــة البريطاني ــب التجرب ــات بحس ــوادث المركب ــرار ح ــم اض لتقيي

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

أن يّلــم المشــاركون فــي نهايــة الــدورة بنظــام الُمَقيِّميــن الُمعتمديــن، والئحتــه التنفيذيــة،   •
والئحــة عضويــة الهيئــة، والقواعــد العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمقّيميــن 

التقييــم. مهنــة  وســلوك  آداب  وميثــاق  المعتمديــن، 

أن يتعرف على معايير إصاح أضرار المركبات.  •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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تصنيع وتصميم هيكل المركبة

منهج 301 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يســتعرض المنهــج طــرق تصنيــع المركبــات وتصاميمهــا المتنوعــة، كمــا يلقــي نظــرة علــى األنظمــة 

االلكترونيــة فــي المركبــات الحديثــة وأنظمــة الســامة واألمــان الازمــة.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

أن يتعرف المتدرب على أنواع هياكل المركبات وكيفية إصاحها.  •
أن يتعرف المتدرب على إجراءات األمن والسامة في مراكز تقدير أضرار المركبات.  •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-301/
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عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء المركبة والمواد المستخدمة

منهج 302 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

الحديثــة ألضــرار  اإلصــاح  التقديــر، وطــرق  والفنيــة لعمليــة  المهنيــة  الممارســات  المنهــج  يتنــاول 

المركبــات والتــي تشــمل األدوات والمعــدات المســتخدمة فــي اإلصــاح والطــرق الفنيــة الصحيحــة فــي 

ــاح. ــات اإلص عملي

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

سيعرف المشارك قواعد وتطبيقات أساليب اإلصاح.   •
سيفهم المشارك ماهية طريقة اإلصاح ومدى أهميتها عند القيام بعملية التقييم.  •

سيتعرف المشاركون على مجموعة المعدات المتخصصة الازمة لتنفيذ إصاح المركبات.  •
ســيتمكن المشــارك مــن معرفــة كيفيــة إجــراء تقييــم علــى األلــواح الخارجيــة للمركبــة واأللــواح   •

الهيكليــة األساســية.

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86/
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أنظمة السالمة الحديثة في المركبات وتأثيرها على عمليات اإلصالح 
وأداء المركبة

منهج 303 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يحتــوي المنهــج علــى العمليــات المتقدمــة للتأكــد مــن ســامة عمليــة اإلصــاح والتــي تشــمل األنظمــة 

ــامة  ــة لس ــات المتقدم ــاول العملي ــا يتن ــكل. كم ــائية للهي ــة االنش ــة، واالنظم ــة والكهربائي االلكتروني

ــة،  ــية والفني ــر االساس ــق المعايي ــان تطبي ــراءات ضم ــى إج ــوي عل ــذي يحت ــر، وال ــة التقدي ــة عملي ورقاب

وفحــص جــودة االصــاح.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

القدرة على تقدير اإلصاحات 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:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/


الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

50

مقدمة إلى اإلطار التنظيمي لمهنة تقييم اآلالت والمعدات ومعايير 
التقييم الدولية

منهج 400 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــدات ف ــم اآلالت والمع ــة تقيي ــي لمهن ــار التنظيم ــج اإلط ــذا المنه ــتعرض ه يس

الســعودية والــذي يتضمــن نظــام المقيميــن المعتمديــن والئحتــه التنفيذيــة والئحــة عضويــة الهيئــة 

ــى  ــة إل ــاول مقدم ــا يتن ــة. كم ــهادة الزمال ــة لش ــد العام ــن والقواع ــن المعتمدي ــعودية للمقيمي الس

معاييــر التقييــم الدوليــة بحيــث يشــرح التعاريــف واإلطــار العــام والمعاييــر العامــة ومعاييــر األصــول.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيعرف المصطلحات المتعلقة بالنظام والائحة والميثاق.  •
ًيوضح تكوين الهيئة وتصنيف المقيمين فيها.  •

يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاولة المهنة.  •
ُيحدد التزامات المقيمين واألحكام العامة المتعلقة بالنظام والائحة التنفيذية.   •

ُيطبق ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.  •
يتعرف على اإلطار العام لمعايير التقييم الدولية.  •
ُيميز معايير األصول ومعيار 300 لآلالت والمعدات.  •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a/
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مبادئ تقييم اآلالت والمعدات وأساليب التقييم

منهج 401 

للتسجيل اضغط هنا

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 قادًرا على أن: 

التعرف على مبادئ تقييم المصانع واآلالت والمعدات.   •
كيفية تطبيق أساليب تقييم اآلالت والمعدات وفق معايير التقييم الدولية.    •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/
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مفاهيم عامة عن الورش وإجراءات تقييمها

منهج 402 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يســتعرض هــذا المنهــج عــدة مواضيــع منهــا أساســيات اآلالت، ومقدمــة فــي الــورش، واآلالت الرئيســة 

ــراءات  ــاول إج ــا يتن ــا. كم ــات وإدارته ــع البيان ــات، وجم ــي المركب ــة ف ــورش، ومقدم ــي ال ــاندة ف والمس

التقييــم وكيفيــة اســتخدام المراجــع فــي التقييــم وكتابــة التقاريــر.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

استعراض مفاهيم عامة عن الورش.  •
التعرف على طرق جمع البيانات وإدارتها.  •

التعرف على المعلومات المرجعية وكيفية إعداد التقارير.  •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a/
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التقييم التطبيقي للمصانع واآلالت والمعدات - الصناعات العامة

منهج 403 

للتسجيل اضغط هنا

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 

ــدات. ــع واآلالت والمع ــم للمصان ــر التقيي ــاذج لتقاري ــتعرض نم ــم يس ــن ث ــل. وم العم

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا 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:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84-2/
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التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات - الصناعات المختصة

منهج 404 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ــة  ــات تحلي ــل محط ــة مث ــع المتخصص ــى المصان ــم عل ــات التقيي ــى تطبيق ــج عل ــذا المنه ــوي ه يحت

الميــاه، ومحطــات تكريــر النفــط، والمطــارات، حيــث يســتعرض المنهــج دراســات حــاالت وتقاريــر تقييــم 

عــن كل مصنــع متخصــص.

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

تقييم عمليات مختارة لمصانع وآالت ومعدات مختصة.  •
جمع بيانات اآلالت والمعدات المتعلقة بمصانع المعالجة.  •

فهم اجراءات السامة لمعاينة مصانع المعالجة.  •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات - مشروع تكميلي

منهج 405 

للتسجيل اضغط هنا

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 

ــارة موقــع المشــروع التكميلــي، ومــن ثــم تجهيــز المشــروع وتقديمــه. الــدورة زي

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

تقييم آالت ومعدات مختلفة وتحليلها.  •

الدورات التدريبية:

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84-3/


https://www.taqeem.sa/TicketSystem/
https://iwtsp.com/966112737777
https://twitter.com/taqeemcare?lang=ar
https://twitter.com/taqeem_gov_sa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://taqeem.gov.sa/

