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المقدمة

متهيد

أُنشــئت الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن (تقييــم) لتنظيــم وتطويــر مهنــة التقييــم يف اململكــة وفــق أفضــل املامرســات
واملعايــر العامليــة .ويعــد تنظيــم مهنــة التقييــم أمـ ًرا مهـ ًـا للغايــة لضــان تقديــم العنايــة الالزمــة ألصحــاب املصلحــة يف ظــل
التغـرات والتحديــات العامليــة التــي تواجــه األســواق مــن التغـرات الجيوسياســية ،والعوملــة ،والتقــدم يف الــذكاء االصطناعــي
والبيانــات الضخمــة ،واألزمــات العامليــة مثــل جائحــة كوفيــد.-19

نبذة عامة

يف إطــار رؤيــة الســعودية  ،2030وأهدافهــا االس ـراتيجية ،والربامــج واملبــادرات املصممــة لتحقيقهــا ،تشــمل هــذه األهــداف
مضاعفــة مســاهمة قطــاع العقــارات يف إجــايل الناتــج املحــي اإلجــايل ونســبة التمويــل العقــاري املخصصــة للناتــج املحــي
اإلجــايل غــر النفطــي . 1ومــن املتوقــع أن تــؤدي العديــد مــن املشــاريع الضخمــة والكــرى إىل دفــع نشــاط قطــاع التقييــم،
ويُتوقــع أن تكــون الزيــادة يف قطــاع الســياحة يف اململكــة قــوة دافعــة للنمــو املتنــوع .كــا تُعــزى لألصــول غــر امللموســة مثــل
املعرفــة والعالقــات وامللكيــة الفكريــة (واملتضمنــة للعالمــات التجاريــة وحقــوق النــر وبـراءات االخـراع والتصاميــم وغريهــا)
أهميــة متزايــدة ضمــن املشــاريع الحاليــة والقادمــة .وترتكــز قيمــة هــذه األصــول امللموســة وغــر امللموســة؛ مــن عقــــارات،
ومنشــــآت اقتصاديــة ،وآالت ومعــــدات وممتلــــكات منقولــــة ،عــى عمليــات التقييــم ،ولذلــك توجــد توقعــات كبــرة مــن
أصحــاب املصلحــة حــول مهنــة التقييــم .ومــن املصلحــة العامــة أن تكــون عمليــات التقييــم ذات مصداقيــة وجديــرة بالثقــة،
وينفذهــا أشــخاص مهنيــن مؤهلــن ومختصــن ومعتمديــن.
وقــد وضــع مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة مجموعــة مــن الجــدارات الرئيســة التــي يجــب أن تكــون يف املق ّيــم املهنــي وهــي
كــا يــي:
 .1املعرفة املهنية
 .2املهارات املهنية
2
 .3القيم املهنية واألخالقية والسلوكية
يكتســب املق ّيــم هــذه الجــدارات الثالثــة مــن خــال الحصــول عــى شــهادة الزمالــة ومــن خــال التعليــم أو التطويــر
املهنــي املســتمر .وتقــدم الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن برامــج مناســبة يف كافــة فــروع التقييــم لضــان
امتثــال األعضــاء لهــذه املتطلبــات .ويشــرط ألعضــاء الهيئــة الحصــول عــى شــهادة الزمالــة قبــل منحهــم اإلعتــاد،
بنــا ًء عــى متطلبــن:
• املســار التدريبــي اإللزامــي – يُقــاس مــن خــال اجتيــاز االختبــارات ومشــاريع التقييــم التكميليــة ومناقشــات
لجــان الزمالــة.
• ســاعات الخــرة املكتســبة –تُ نــح مــن خــال اســتيفاء ســاعات الخــرة اإللزاميــة وتشــمل ســاعات الخــرة املبــارشة
وغــر املبــارشة للعضــو يف فــرع التقييــم.
تتمحــور هــذه الوثيقــة «سياســة ســاعات الخــرة  -الســاعات املبــارشة وغــر املبــارشة» حــول متطلبــات ســاعات
الخــرة املكتســبة لألعضــاء ،والتــي تعــد جــز ًءا مــن متطلبــات شــهادة الزمالــة لإلعتــاد .وأمــا فيــا يخــص قواعــد
برامــج التعليــم املهنــي املســتمر والتــي ت ُعــد متطل ًبــا ملــا بعــد اإلعتــاد ألعضــاء الهيئــة فهــي مذكــورة يف وثيقــة
منفصلــة أصدرتهــا الهيئــة.3

 1التقرير :اململكة العربية السعودية  - 2020مجموعة أكسفورد لألعامل ،يونيو 2020
 2إطار الكفاءة للمقيمني املهنيني -مجلس معايري التقييم الدولية ،سبتمرب 2012
 3قواعد برامج التعليم املهني املستمر ،الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين رقم  33يف 1443/02/26هـ ويعمل بها من تاريخ نرشها يف 2022/1/14م
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الغرض والسياق العام للسياسة

اإلطار النظامي للمقيمني

للهيئــة الحــق بصفتهــا الجهــة املنظمــة ملهنــة التقييــم يف اململكــة ومبوجــب نظــام املقيمــن املعتمديــن «مراجعــة معايــر
التقييــم ،وقواعــد الســلوك ،وبرنامــج مراقبــة جــودة األداء املهنــي وتطويرهــا واعتامدهــا» اســتنادا ً ملــا نصــت عليــه الفقــرة ()2
مــن املــادة (الثامنــة والعرشيــن) مــن نظــام املقيّمــن املعتمديــن ،وتتطلــب الهيئــة مــن أعضائهــا املحافظــة عــى مهاراتهــم
ومعارفهــم وتطويرهــا مــن خــال التعلــم املهنــي املســتمر ،أي قبــل وبعــد اإلعتــاد.
يعـ ّرف نظــام املقيمــن املعتمديــن عمليــة التقييــم بأنهــا «عمليــــة تقديــــر قيمــــة العقــــارات ،أو املنشــــآت االقتصاديــة ،أو
اآلالت واملعــــدات واملمتلــــكات املنقولــــة علــــى اختالف أنواعهــــا  -فيمــــا عــــدا األوراق املاليــــة  -وفقـ ًـــا لنــــوع محــدد
للقيمــــة ولغــــرض محــــدد»( .نظــام املقيمــن املعتمديــن املــادة األوىل ( .)6وتعــرف معايــر التقييــم الدوليــة عمليــة التقييــم
بأنهــا «إج ـراء أو عمليــة تحديــد رأي لقيمــة األصــل عــى أســاس القيمــة املحــدد ويف تاريــخ محــدد وف ًقــا ملعايــر التقييــم
الدوليــة» ( 4قامئــة املصطلحــات  ،20.24معايــر التقييــم الدوليــة).
تنظم الهيئة عمل فروع التقييم التالية ،كام عرفها نظام املقيمني املعتمدين يف الفقرة ( )7من املادة (األوىل)
•فــــرع تقييم العقارات :جميــــع املصالــــح ،والحقــوق ،وااللتزامات املتعلقــة مبلكيــــة العقــارات بــكل التحسـينات
املثبتـة عليهـا بشـكل دائـم ،وامللحقـات التابعـة املرتبطـة بهـا .ومثـال ذلـك :التملك والتصـرف فـي امللكيـة ،والرهـن،
والتأميـن ،ونـزع امللكيـة ،واالرتفـاق ،واالنتفـاع.
•فــــرع املنشــــآت االقتصاديــــة :منشــــآت األعــال ،أو مصالــــح امللكيــــة فيهــــا علــــى اختــاف حجومهــــا ،ســــواء
أكانــــت فرديــــة أم شــــركات ،والحقــوق وااللتزامات املتعلقــة بهــا ،وتقييــــم األصول غيـر امللموسـة ،مثـل بـراءات
االخـراع ،والعالمات التجاريـــة ،والشـــهرة ،وامللكيـــة الفكريـــة.
•فـــرع اآلالت واملعـــدات واملمتلـــكات املنقولـــة :ويشـــمل علـــى سـبيل املثـــال :معـدات النقـــل ،ومعــــدات البنــاء،
واألجهــزة املكتبيــــة ،ومحتويــــات املبانــــي عامــــة ،وجميــــع املصالــــح والحقــــوق وااللتزامــات املتعلقــــة بهــــا.5
تم تحديد وتعريف الفرع الرابع ،وهو قطاع تقييم أرضار املركبات يف الئحة العضوية للهيئة عىل النحو التايل:
•فــرع تقييــم أرضار املركبــات« :الفــرع الــذي يُعنــى بتقديــر قيمــة إصــاح املركبــة املتــررة ،وتقديــر جميــع التكاليــف
أو األرضار املرتبطــة بهــا»6.

الغرض واألهداف

تهــدف هــذه السياســة إىل توضيــح آليــة احتســاب وتســجيل ســاعات الخــرة  -ســواء الســاعات املبــارشة أو غــر املبــارشة -
لفــروع التقييــم التــي تنظمهــا الهيئــة.
وتعرف ساعات الخربة بأنها:
«ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة مــن خــال القيــام بأعــال ومهــام التقييــم يف كل فــرع مــن فــروع التقييــم .وتُح ـدّد
األمانــة العامــة للهيئــة آليــة احتســابها».
تشــمل خــرة املقيّــم ،الخــرة ذات الصلــة  -والتــي يحصــل عليهــا مــن خــال الوســائل املبــارشة وغــر املبــارشة  -والتــي تســاعد
يف تطويــر األعضــاء وتحســن معرفتهــم وكفاءتهــم ومهاراتهــم الفنيــة أو غــر الفنيــة.
وتعتــر الهيئــة أن الخــرات غــر املبــارشة (غــر الجوهريــة لعمليــة التقييــم) ال تــزال ذات صلــة بالتطويــر املهنــي العــام
لألعضــاء وتفيــد عمليــة التقييــم .ويف هــذا الصــدد ،تعمــل الهيئــة عــى توســيع معايريهــا ملنــح ســاعات الخــرة لتشــمل الخــرة
ذات الصلــة وغــر املبــارشة.
 4معايري التقييم الدولية – مجلس معايري التقييم الدولية ،اعتبا ًرا من  31يناير 2022
 5نظام املقيمني املعتمدين  -مرسوم مليك رقم م  34 /تاريخ  9/7/1433هـ
 6الئحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين -الصادرة عن مجلس إدارة «الهيئة» بتاريخ  22/12/1441هـ
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وتقدم هذه السياسة:
 .1األعامل املؤهلة الكتساب ساعات الخربة املبارشة وغري املبارشة لعضو الهيئة.
 .2آلية لتسجيل العضو لساعات الخربة واعتامدها من قبل الهيئة.
 .3طرق االستفادة من اآللية الحالية لتخصيص ساعات الخربة املبارشة لتعزيز آلية احتساب ساعات الخربة لألعضاء.
 .4آليه جمع واعتامد ساعات الخربة غري املبارشة ذات الصلة لألعضاء.

مسؤوليات املنشأة

عــى منشــآت التقييــم املرخصــة ضــان توفــر الدعــم الــازم لتلبيــة احتياجــات التعلــم والتطويــر ملوظفيهــا .حيــث إن
املوظفــن املدربــن تدريبًــا جيــد وذوي الكفــاءة ويتمتعــون باملهــارات واملعــارف الالزمــة ميثلــون فائــدة مبــارشة للمنشــأة
ويضمنــون ثقــة أصحــاب املصلحــة يف املهنــة.

متطلبات االمتثال

يجــب عــى جميــع األعضــاء املرشــحني للحصــول عــى زمالــة الهيئــة ،اســتيفاء الحــد األدىن مــن ســاعات الخــرة املطلوبــة كجــزء
مــن الحصــول عــى زمالــة الهيئــة يف فــرع التقييــم ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3,000ثالثــة آالف ســاعة خــرة مســجلة لفــرع تقييــم العقــارات عــى أن متثّــل ســاعات
الخــرة املبــارشة ( )1,500ســاعة أي مــا نســبته ( )50%مــن إجــايل الســاعات.
الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )2,000ألفــن ســاعة خــرة مســجلة لفــرع تقييــم اآلالت واملعــدات واملمتلــكات املنقولــة
وفــرع تقييــم املنشــآت االقتصاديــة ،عــى أن متثّــل ســاعات الخــرة املبــارشة ( )1,000ســاعة أي مــا نســبته ( )50%مــن إجــايل
الســاعات.
الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3,500ثالثــة آالف وخمســائة ســاعة خــرة مســجلة لفــرع تقييــم أرضار املركبــات عــى أن
متثّــل ســاعات الخــرة املبــارشة ( )1,750ســاعة أي مــا نســبته ( )50%مــن إجــايل الســاعات.

تقييم العقارات

إجاميل ساعات الخربة املطلوبة
للزمالة
3,000

الحد األدىن املطلوب لساعات
الخربة

فرع التقييم
املنشآت االقتصادية

2,000

1,000

اآلالت واملعدات واملمتلكات املنقولة

2,000

1,000

تقييم أرضار املركبات

3,500

1,750

1,500

يجــب عــى األعضــاء تقديــم ســجل بخرباتهــم عــر نظــام إدارة حســابات أعضــاء الهيئــة «قيمــة» والــذي يحتــوي عــى
حســابات منشــآت التقييــم وحســابات األعضــاء األف ـراد  -ويعتــر نظــام «قيمــة» اإللكــروين البوابــة التــي يتــم مــن خاللهــا
رفــع ملخصــات تقاريــر التقييــم ،باســتثناء فــرع تقييــم أرضار املركبــات والــذي يتطلــب رفــع ملخــص تقريــر التقييــم عــر
نظــام «تقديــر».
وتحــدد الهيئــة الحــد األقــى الســنوي لســاعات الخــرة املبــارشة وغــر املبــارشة لألعضــاء يف كل فــرع ،وتُقــدم عــر نظــام
«قيمــة» اإللكــروين أو نظــام «تقديــر» بنــا ًء عــى فــرع التقييــم ،رقــم العضويــة وتاريخهــا.

عقوبات عدم االمتثال

يــؤدي عــدم االمتثــال للمتطلبــات الــواردة يف هــذه السياســة إىل تطبيــق اإلج ـراءات التأديبيــة عــى النحــو املبــن يف نظــام
املقيمــن املعتمديــن (العقوبــات ،املــادة ( )32واللوائــح التنفيذيــة (املــواد ( )25إىل (.))37
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ساعات الخبرة

ساعات الخربة املبارشة

ميكن تعريف ساعات الخربة املبارشة بأنها:
«ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة مــن خــال القيــام بأعــال ومهــام التقييــم يف كل فــرع مــن فــروع التقييــم .وتشــمل
ســاعات الخــرة املبــارشة؛ مهــام التقييــم ومهــام مراجعــة التقييــم مبــا يف ذلــك مــن أدوار املقيمــن الرئيســة والداعمــة يف
مراحــل عمليــة التقييــم».
رشا بــدور املقيــم ،والــذي ميكــن إثباتــه
أي أن الخــرة املبــارشة هــي أي نــوع مــن العمــل املنظــم الــذي يرتبــط ارتباطًــا مبــا ً
مــن خــال مخرجــات واضحــة ووثائــق داعمــة .وهــي الســاعات التــي تُعــزى مبــارشة إىل عمليــة التقييــم ،مــن بدايــة عمليــه
التقييــم وحتــى إصــدار التقريــر النهــايئ وإنهــاء مهمــة التقييــم .وتعتمــد عــى كفــاءة املقيــم ومهارتــه وخربتــه عــى النحــو
املبــن يف أدلــة املامرســة الخاصــة بــكل فــرع .وتعتمــد عمليــة التقييــم عــى  5مراحــل رئيســة قبــل التعاقــد وأثنــاء أو بعــد
التعاقــد وتشــمل:
1.تحديــد نطــاق العمــل :يتضمــن تحديــد نطــاق العمــل؛ كتابــة العــرض ،تعريــف مهمــة التقييــم ،قبــول تعليــات
العميــل ،والتعاقــد ،وتحديــد األصــل محــل التقييــم ،وتحديــد أي تغيــر يف نطــاق العمــل بعــد التعاقــد.
2.جمــع البيانــات :يشــمل تحديــد نــوع املعلومــات املطلوبــة ،وجمــع املعلومــات ،واســتبانات العمــاء وأصحــاب
املصلحــة ،والبحــوث ،واملعاينــة (إن لزمــت) ،واالجتامعــات ،ومتابعــة املعلومــات ،وغريهــا مــن طــرق البحــث والتحقق
الالزمــة لتنفيــذ عمليــة التقييــم.
3.تحليــل بيانــات التقييــم :يشــمل التحقــق مــن مصداقيــة البيانــات التــي ُجمعــت و ُحللــت ،ومــن ثــم تطبيــق أســلوب
التقييــم والطــرق املناســبة للغــرض مــن التقييــم وطبيعــة األصــول محــل التقييــم واملعلومــات املتوفــرة.
4.منذجــة التقييــم واســتنتاج القيمــة :وتشــمل مراجعــة نتائــج التحليــل وعمــل التعديــات الالزمــة وتســوية مــؤرشات
القيمــة للوصــول إىل نتائــج التقييــم واالســتنتاج النهــايئ للقيمــة.
5.إعــداد التقريــر :يشــمل كتابــة وتصميــم ومراجعــة التقريــر حتــى اعتــاد التقريــر النهــايئ وتوقيعــه وتســليمه
للعميــل وحفــظ وأرشــفة ملفــات العمــل.
ويوضح امللحق ( )1آلية منح ساعات الخربة لألدوار الرئيسة والداعمة.

آلية احتساب ساعات الخربة املبارشة

تُ نح ساعات الخربة املبارشة كام ييل:
1.يرفــع املقيــم املعتمــد ،أو ممثــل املنشــأة ،جميــع تقاريــر التقييــم عــى أنظمــة الهيئــة اإللكرتونيــة ،وتشــمل التقريــر
النهــايئ الكامــل لــكل مهمــة ،وتســجيل بيانــات ملخــص تقريــر التقييــم والــذي يوضــح النقــاط األساســية يف مهمــة
التقييــم.
2.يُرفــع ملخــص تقريــر التقييــم عــر نظــام قيمــة اإللكــروين لكافــة فــروع التقييــم ،باســتثناء فــرع املركبــات والــذي
يســتخدم نظــام «تقديــر» .ويجــب تســجيل العضــو للملخــص مــع رفــع التقريــر النهــايئ ،قبــل تســليمه إىل العميــل أو
املســتخدم املقصــود .ويجــب أن تتطابــق معلومــات ملخــص تقريــر التقييــم مــع محتويــات تقريــر العميــل املرفــوع
عــى النظــام.
3.يتعــن عــى املقيــم املعتمــد أو ممثــل املنشــأة تحديــد األدوار الرئيســة والداعمــة إلفـراد فريــق العمــل لــكل مرحلــة
مــن املراحــل الخمســة لعمليــة التقييــم واملحــددة أعــاه واملوضحــة يف امللحــق ( )1مــن هــذه الوثيقــة ،وذلــك مــن
خــال املنصــة املناســبة لفــرع التقييــم عــى نظــام «قيمــة اإللكــروين.
4.تحتســب املنصــة الخاصــة بفــرع التقييــم عــى نظــام «قيمــة اإللكــروين عــدد ســاعات الخــرة لــكل عضــو يف الفريــق
بنــا ًء عــى نســبة مســاهمته يف مهمــة التقييــم املحــددة.
5.ت ُحــدد معايــر تخصيــص الســاعات املبــارشة لــكل تقريــر بنــاء عــى فــرع مــن فــروع التقييــم ،وطبيعــة األصــول مــن
حيــث النــوع والحجــم والتعقيــد وأســاليب وطــرق التقييــم املســتخدمة وطبيعــة عمليــة إعــداد التقاريــر ونوعهــا.
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ساعات الخربة غري املبارشة

ميكن تعريف ساعات الخربة غري املبارشة بأنها:
«ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة مــن خــال القيــام باألعــال واملهــام ذات الصلــة بالتقييــم ومــا نحوهــا يف كل فــرع مــن
فــروع التقييــم ،وتُحـدّد األمانــة العامــة للهيئــة آليــة احتســابها».

وهــي أنشــطة عمليــة وتعليميــة تتعلــق بالــدور املهنــي للعضــو .وهــي أوســع نطاقًــا مقارنــة بســاعات الخــرة املبــارشة
اإللزاميــة ،وميكــن أن تشــمل مجموعــة واســعة مــن األنشــطة مثــل املامرســة املهنيــة يف املجــاالت ذات العالقــة ،وبرامــج
التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة ،مثــل املشــاركة يف الــدورات وورش العمــل واملؤمت ـرات والنــدوات ،وغــر املنظمــة مثــل
التدريــب عــى رأس العمــل ،والتعلــم الــذايت.

املامرسة املهنية يف املجاالت ذات العالقة

يؤخــذ بعــن االعتبــار املامرســة املهنيــة للعضــو يف املجــاالت ذات العالقــة ،وذلــك ضمــن ســاعات الخــرة غــر املبــارشة ،وتعتمــد
عــى عــدد ســنوات املامرســة الفعليــة ،املســتوى الوظيفــي والوثائــق املقدمــة مــن العضــو لدعــم وإثبــات املامرســة املهنيــة
الفعليــة.

التعليم والتطوير املهني

يُعــرف بســاعات الخــرة غــر املبــارشة والتــي ت ُعــزى إىل أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر املنظمــة التــي
يكتســبها العضــو يف إطــار التعليــم والتطويــر واملوضــح الح ًقــا بهــذه السياســة لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم.

التعليم والتطوير املهني املنظم

يرتبــط التعليــم والتطويــر املهنــي املنظــم مبخرجــات ميكــن إثباتهــا بوضــوح ،مثــل تقديــم دورات مهنيــة أو الحصــول عليهــا
(شــخص ًيا أو عــر اإلنرتنــت) يف املجــاالت ذات الصلــة باملهنــة عــى أن تحقــق نواتــج تعلــم واضحــة ،كــا تؤخــذ املؤلفــات،
والبحــوث املهنيــة املنشــورة بعــن اإلعتبــار.

وميكــن اكتســاب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة يف إطــار التعليــم والتطويــر املنظــم مــن خــال أنشــطة التعليــم املهنــي
املســتمر التــي تقدمهــا الهيئــة ،واألنشــطة -املقدمــة مبعرفــة جهــات خارجيــة -التــي تعتمدهــا الهيئــة وتحــدد عــدد ســاعات
املســتحقة عنهــا .كــا ميكــن لألعضــاء إكتســاب خـرات مامثلــة مــن جهــات أخــرى ،إال أنــه يتــم احتســابها فقــط بعــد التحقــق
مــن صحتهــا واعتامدهــا مــن الهيئــة.

التعليم والتطوير املهني غري املنظم

بالنســبة للتعليــم والتطويــر املهنــي غــر املنظــم ،فتتعلــق ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بأنشــطة وبرامــج التعلــم الداخليــة.
وميكــن أن متثــل برامــج التعلــم الداخليــة والتــي يقدمهــا أصحــاب العمــل ،والتدريــب عــى رأس العمــل ،إىل جانــب الدراســة
الذاتيــة.
تحتســب ســاعات التعليــم املهنــي املســتمر التــي حصــل عليهــا العضــو قبــل الحصــول عــى الزمالــة كســاعات خــرة غــر
مبــارشة ضمــن الســاعات الالزمــة للحصــول عــى الزمالــة ،عــى أن يبــدأ احتســابها ضمــن املتطلبــات الســنوية للتعليــم املهنــي
املســتمر للعضــو الزميــل بعــد حصولــه عــى الزمالــة.
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آلية احتساب ساعات الخربة غري املبارشة

تُ نح ساعات الخربة غري املبارشة يف كافة الفروع بناء عىل ما ييل:
1.وظيفة أو منصب العضو وعدد سنوات الخربة العملية يف مامرسة أي من املجاالت ذات العالقة.
2.أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي التــي تــم تقدميهــا أو الحصــول عليهــا مــن خــال برامــج الهيئــة للتعليــم والتطويــر
املهنــي ،والربامــج التــي تعتمدهــا الهيئــة مــن جهــات خارجيــة ،وال يعــرف بالربامــج غــر املعتمــدة ،مــا مل يتــم
التحقــق مــن صحتهــا واحتســابها مــن قبــل الهيئــة.
ويقــدم امللحــق ( )2عينــات مــن مجــاالت املامرســة ،بنــا ًء عــى ســنوات الخــرة؛ جن ًبــا إىل جنــب مــع التوجيهــات املتعلقــة
مبجــاالت التعليــم والتطويــر املهنــي لــكل فــرع ،ليتــم أخذهــا يف اإلعتبــار عنــد منــح ســاعات الخــرة غــر املبــارشة.
يجــب أن يتــم اســتيفاء ســاعات الخــرة غــر املبــارشة خــال الســنة وفــق التقويــم امليــادي ،ويُســمح لألعضــاء بفــرة مدتهــا
شــهر واحــد ينتهــي يف  31ينايــر مــن العــام التــايل لتســجيلها يف املنصــة الخاصــة بفــرع التقييــم املعنــي عــى نظــام «قيمــة»
اإللكــروين.
ويســتثنى مــن الفقــرة الســابقة ،املــدة الزمنيــة منــذ اعتــاد هــذه السياســة وحتــى انتهــاء الفــرة اإلنتقاليــة يف  15أغســطس
2022م حيــث يســمح لألعضــاء بتســجيل مامرســاتهم املهنيــة الســابقة واملثبتــة  -يف املجــاالت ذات العالقــة  -بحــد أقــى 10
ســنوات ،وتســجيل أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي التــي حصلــوا عليهــا  -يف املجــاالت ذات الصلــة  -بعــد تاريــخ حصولهــم
عــى عضويــة الهيئــة.

متطلبات ساعات الخربة لكل فرع

فرع تقييم العقارات:
يجــب الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3,000ســاعة خــرة مســجلة عــى أن متثّــل ســاعات الخــرة املبــارشة ( )1,500ســاعة
مــا نســبته ( )50%خمســون باملائــة عــى األقــل ،وميكــن الحصــول عــى  1,500ســاعة خــرة املتبقيــة (أو أكــر) كســاعات خــرة
غــر مبــارشة ،تشــمل  750ســاعة كحــد أقــى مــن خــال ســنوات املامرســة املهنيــة للعضــو يف املجــاالت ذات العالقــة ،عــى أن
يحصــل العضــو عــى الـــ  750ســاعة املتبقيــة (أو أكــر) مــن خــال أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر املنظمــة.
فرع تقييم املنشآت االقتصادية:
يجــب الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )2,000ســاعة خــرة مســجلة عــى أن متثّــل ســاعات الخــرة املبــارشة  1,000ســاعة أي
مــا نســبته ( )50%خمســون باملائــة عــى األقــل ،وميكــن الحصــول عــى  1,000ســاعة خــرة املتبقيــة (أو أكــر) كســاعات خــرة
غــر مبــارشة ،تشــمل  700ســاعة كحــد أقــى مــن خــال ســنوات املامرســة املهنيــة للعضــو يف املجــاالت ذات العالقــة ،عــى أن
يحصــل العضــو عــى الـــ  300ســاعة املتبقيــة (أو أكــر) مــن خــال أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر املنظمــة.
فرع تقييم اآلالت واملعدات واملمتلكات املنقولة:
يجــب الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )2,000ســاعة خــرة مســجلة عــى أن متثّــل ســاعات الخــرة املبــارشة  1,000ســاعة أي
مــا نســبته ( )50%خمســون باملائــة عــى األقــل ،وميكــن الحصــول عــى  1,000ســاعة خــرة املتبقيــة (أو أكــر) كســاعات خــرة
غــر مبــارشة ،تشــمل  700ســاعة كحــد أقــى مــن خــال ســنوات املامرســة املهنيــة للعضــو يف املجــاالت ذات العالقــة ،عــى أن
يحصــل العضــو عــى الـــ  300ســاعة املتبقيــة (أو أكــر) مــن خــال أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر املنظمــة.
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فرع تقييم أرضار املركبات:
يجــب الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3,500ســاعة خــرة مســجلة عــى أن متثّــل ســاعات الخــرة املبــارشة  1,750ســاعة
أي مــا نســبته ( )50%خمســون باملائــة عــى األقــل ،وميكــن الحصــول عــى  1,750ســاعة خــرة املتبقيــة (أو أكــر) كســاعات
خــرة غــر مبــارشة ،تشــمل  1,000ســاعة كحــد أقــى مــن خــال ســنوات املامرســة املهنيــة للعضــو يف املجــاالت ذات العالقــة
 ،عــى أن يحصــل العضــو عــى الـــ  750ســاعة املتبقيــة (أو أكــر) مــن خــال أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر
املنظمــة.
كــا تنــص املــادة العــارشة مــن الئحــة العضويــة عــى أن «يلتــزم عضــو الهيئــة بالحــد األعــى الســنوي مــن ســاعات الخــرة
7
الــذي يحــدده املجلــس -أو مــن يفوضــه -وذلــك يف كل فئــة مــن فئــات العضويــة وكل فــرع مــن فــروع التقييــم».

 7الئحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة وتاريخ 1441/12/22هـ
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المالحق

امللحق ( :)1ساعات الخربة املبارشة
يتــم تحديــد ســاعات الخــرة املبــارشة لــكل مهمــة تقييــم بنــاء عــى ملخــص تقريــر التقييــم لــكل فــرع ويقــوم ممثــل املنشــأة
بتحديــد النســب املئويــة ملســاهامت املشــاركني مــن فريــق العمــل يف املهمــة بنــاء عــى مراحــل عمليــة التقييــم ،والــوزن
النســبي لــكل مرحلــة ،واألدوار الرئيســة والداعمــة .ويتــم توزيــع األدوار بــن األعضــاء مــن الزمــاء واملؤقتــن واملنتســبني
بشــكل متــوازن لضــان اإللت ـزام باإلطــار التنظيمــي وامليثــاق واملعايــر واألدلــة ،وتحمــل املســؤولية املهنيــة ،وإدارة املخاطــر
ودعــم جــودة التقييــم مــن جهــة ،ونقــل الخـرات والحفــاظ عــى اســتمرارية املهنــة مــن جهــة أخــرى ،وميكــن يف ســبيل ذلــك
االسرتشــاد بالجــدول التــايل:

مراحل عملية التقييم

الوزن األدوار الرئيسة الحد األدىن األدوار الداعمة الحد األقىص
للدور الداعم
للدور الرئييس
النسبي

تحديد نطاق العمل

10%

• تحديد املشكلة
•مراجعة العرض
•مراجعة التعاقد
• تحديد التغيريات
يف نطاق العمل

30%

مقابلة العميل
• إعداد نطاق العمل
• طلب معلومات
األصول
• تحضري وتقديم
العرض
• تحضري االتفاقية
• تحديد األصل محل
التقييم

70%

جمع البيانات

20%

• االجتامعات مع
اإلدارة

20%

• تحديد املعلومات
املطلوبة
• البحث املكتبي
• فحص األصول
(حيثام ينطبق ذلك)
•اجتامعات مع
أصحاب املصلحة

80%

تحليل بيانات التقييم

30%

منذجة التقييم واستنتاج
القيمة.

20%

•تأكيد صحة البيانات
• إجراء التعديالت
•مراجعة نتائج
التحليل
• إجراء التعديالت
املطلوبة
• اصدار القيمة
النهائية

70%

• تحليل البيانات

30%

70%

• استيفاء املالحظات
وتعديل نتائج
التحليل وفقها

30%

إعداد تقرير التقييم وإنهاء
مهمة التقييم

20%

•مراجعة التقرير
•اعتامد التقرير

40%

• كتابة التقرير
• تحديث التقرير
حسب املراجعة
• أرشفة امللفات

60%

100%

50%

50%
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امللحق ( :)2ساعات الخربة غري املبارشة
أ .فرع تقييم العقارات
ً
أول :املامرسة املهنية يف املجاالت ذات العالقة

ت ُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة (بحــد أقــى  750ســاعة) بنــا ًء عــى اثبــات عــدد ســنوات املامرســة املهنيــة التــي حصــل
عليهــا العضــو (بحــد أقــى  10ســنوات) وحســب املســتوى الوظيفــي يف أي مــن مجــاالت املامرســة ذات العالقــة ،وتشــمل
الوظائــف أو املناصــب التاليــة:
	• مبتدئ ( محلل  ،متدرب ،الخ)
	• محلل اول (مساعد أول ،الخ)
	• اإلدارة الوسطى (مرشف ،مساعد مدير ،مدير ،الخ)
	• اإلدارة العليا (الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي الخ)
كام تشمل مجاالت املامرسة ذات العالقة ما ييل:
	• الدراسات االستشارية ودراسات الجدوى
	• الهندسة املدنية وهندسة املباين /إدارة االنشاءات
	• حرص الكميات /مسح املباين /تقنيات البناء
	• إدارة االصول
	• الهندسة املعامرية
	• تخطيط املدن والتخطيط الحرضي
	• إدارة املرافق والعقارات
	• الوكالة أو الوساطة العقارية
	• أنظمة امللكية والعقارات
	• املحاسبة واملالية
	• إدارة ومراجعة التقييم يف لجان األجهزة الحكومية

ثان ًيا :أنشطة التعليم والتطوير املهني

تُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة ( 750ســاعة أو أكــر) بنــاء عــى أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر
املنظمــة يف املجــاالت ذات الصلــة باملهنــة عــى النحــو التــايل:

التعليم والتطوير املهني املنظم

املشــاركة بالتقديــم أو الحضــور شــخص ًيا أو عــر اإلنرتنــت يف الــدورات املهنيــة ،وورش العمــل ،وامللتقيــات املهنيــة ،واملؤمتـرات،
التــي تقيمهــا الهيئــة ،أو الجهــات األخــرى ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء عــى الســاعات التــي تحددهــا الهيئــة
ألنشــطة التعليــم املهنــي املســتمر التــي تقدمهــا أو الســاعات التــي تعتمدهــا لألنشــطة املقدمــة مــن جهــات أخــرى.
املؤلفــات ،والبحــوث املهنيــة املنشــورة ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء عــى نطــاق البحــث وجودتــه وعــى
النحــو الــذي تحــدده الهيئــة.
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التعليم والتطوير املهني غري املنظم

أنشــطة وبرامــج التعلــم الداخليــة التــي يقدمهــا أصحــاب العمــل ،والتدريــب عــى رأس العمــل ،والدراســة الذاتيــة عــى أن
تكــون يف املواضيــع املتعلقــة بــدور العضــو املهنــي واملجــاالت ذات الصلــة ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة مــن خــال
التقديــر الــذايت وبحــد أقــى  100ســاعة يف الســنة.
وتشمل املجاالت ذات الصلة ما ييل:
	• مبادئ وإجراءات املحاسبة املالية
	• إدارة املزايدات
	• علم البناء -فهم هيكل املبنى وتأثريه عىل القيمة
	• تجنب وحل النزاعات
	• االستدامة والعوامل البيئية واالجتامعية والحوكمة
	• نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
	• دراسات الجدوى العقارية مبا يف ذلك دراسة أعىل وأفضل استخدام وتقييم العقارات التطويرية
	• إدارة األمالك وإدارة املرافق
	• رشاء وبيع وتأجري العقارات
	• إدارة االستثامر والتمويل العقاري
	• التقييم ومراجعة التقييم

ب .فرع تقييم املنشآت االقتصادية
ً
أول :املامرسة املهنية يف املجاالت ذات العالقة

ت ُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة (بحــد أقــى  700ســاعة) بنــا ًء عــى اثبــات عــدد ســنوات املامرســة املهنيــة التــي حصــل
عليهــا العضــو (بحــد أقــى  10ســنوات) وحســب املســتوى الوظيفــي يف أي مــن مجــاالت املامرســة ذات العالقــة ،وتشــمل
الوظائــف أو املناصــب التاليــة:
	• مبتدئ ( محلل  ،متدرب ،الخ)
	• محلل اول (مساعد أول ،الخ)
	• اإلدارة الوسطى (مرشف ،مساعد مدير ،مدير ،الخ)
	• اإلدارة العليا (الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي الخ)
كام تشمل مجاالت املامرسة ذات العالقة ما ييل:
	• االستشارات املالية ودراسات الجدوى
	• املحاسبة واملالية
	• الخدمات البنكية واملرصفية
	• إدارة االصول
	• صناديق اإلستثامر ورأس املال املخاطر
	• متويل الرشكات
	• أبحاث األسهم
	• التأمني
	• إدارة ومراجعة التقييم يف لجان األجهزة الحكومية
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ثان ًيا :أنشطة التعليم والتطوير املهني

تُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة ( 300ســاعة أو أكــر) بنــاء عــى أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر
املنظمــة يف املجــاالت ذات الصلــة باملهنــة عــى النحــو التــايل:

التعليم والتطوير املهني املنظم

	• املشــاركة بالتقديــم أو الحضــور شــخص ًيا أو عــر اإلنرتنــت يف الــدورات املهنيــة ،وورش العمــل ،وامللتقيــات
املهنيــة ،واملؤمتـرات ،التــي تقيمهــا الهيئــة ،أو الجهــات األخــرى ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء
عــى الســاعات التــي تحددهــا الهيئــة ألنشــطة التعليــم املهنــي املســتمر التــي تقدمهــا أو الســاعات التــي
تعتمدهــا لألنشــطة املقدمــة مــن جهــات أخــرى.
	• املؤلفــات ،والبحــوث املهنيــة املنشــورة ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء عــى نطــاق البحــث
وجودتــه وعــى النحــو الــذي تحــدده الهيئــة.

التعليم والتطوير املهني غري املنظم

	• أنشــطة وبرامــج التعلــم الداخليــة التــي يقدمهــا أصحــاب العمــل ،والتدريــب عــى رأس العمــل ،والدراســة
الذاتيــة عــى أن تكــون يف املواضيــع املتعلقــة بــدور العضــو املهنــي واملجــاالت ذات الصلــة ،وتحتســب ســاعات
الخــرة غــر املبــارشة مــن خــال التقديــر الــذايت وبحــد أقــى  100ســاعة يف الســنة.

وتشمل املجاالت ذات الصلة ما ييل:
	• اإلجراءات واملبادئ املحاسبية
	• التأمني
	• متويل الرشكات
	• تجنب املشاكل وحل النزاعات
	• االستدامة والعوامل البيئية واالجتامعية والحوكمة
	• الخدمات املرصفية واملالية
	• أدوات الدخل الثابت
	• أدوات األسهم
	• املشتقات املالية
	• إدارة االستثامر ومتويل االصول
	• التقييم ومراجعة التقييم

ج .فرع تقييم اآلالت واملعدات واملمتلكات املنقولة
أول :املامرسة املهنية يف املجاالت ذات العالقة
ً
ت ُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة (بحــد أقــى  700ســاعة) بنــا ًء عــى اثبــات عــدد ســنوات املامرســة املهنيــة التــي حصــل
عليهــا العضــو (بحــد أقــى  10ســنوات) وحســب املســتوى الوظيفــي يف أي مــن مجــاالت املامرســة ذات العالقــة ،وتشــمل
الوظائــف أو املناصــب التاليــة:
	• مبتدئ ( محلل  ،متدرب ،الخ)
	• محلل اول (مساعد أول ،الخ)
	• اإلدارة الوسطى (مرشف ،مساعد مدير ،مدير ،الخ)
	• اإلدارة العليا (الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي الخ)
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كام تشمل مجاالت املامرسة ذات العالقة ما ييل:
	• الدراسات االستشارية ودراسات الجدوى
	• املحاسبة واملالية
	• إدارة األصول
	• إدارة املشرتيات واملبيعات
	• التأمني
	• الصيانة
	• إدارة املرافق
	• خدمات املصانع
	• الهندسة امليكانيكية
	• الهندسة الكهربائية
	• الهندسة الكيميائية
	• هندسة التصنيع
	• الهندسة املدنية واالنشائية
	• الهندسة املعامرية
	• هندسة املشاريع
	• إدارة ومراجعة التقييم يف لجان األجهزة الحكومية

ثان ًيا :أنشطة التعليم والتطوير املهني

تُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة ( 300ســاعة أو أكــر) بنــاء عــى أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر
املنظمــة يف املجــاالت ذات الصلــة باملهنــة عــى النحــو التــايل:
التعليم والتطوير املهني املنظم
	• املشــاركة بالتقديــم أو الحضــور شــخص ًيا أو عــر اإلنرتنــت يف الــدورات املهنيــة ،وورش العمــل ،وامللتقيــات
املهنيــة ،واملؤمتـرات ،التــي تقيمهــا الهيئــة ،أو الجهــات األخــرى ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء
عــى الســاعات التــي تحددهــا الهيئــة ألنشــطة التعليــم املهنــي املســتمر التــي تقدمهــا أو الســاعات التــي
تعتمدهــا لألنشــطة املقدمــة مــن جهــات أخــرى.
	• املؤلفــات ،والبحــوث املهنيــة املنشــورة ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء عــى نطــاق البحــث
وجودتــه وعــى النحــو الــذي تحــدده الهيئــة.

التعليم والتطوير املهني غري املنظم

	• أنشــطة وبرامــج التعلــم الداخليــة التــي يقدمهــا أصحــاب العمــل ،والتدريــب عــى رأس العمــل ،والدراســة
الذاتيــة عــى أن تكــون يف املواضيــع املتعلقــة بــدور العضــو املهنــي واملجــاالت ذات الصلــة ،وتحتســب ســاعات
الخــرة غــر املبــارشة مــن خــال التقديــر الــذايت وبحــد أقــى  100ســاعة يف الســنة.
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وتشمل املجاالت ذات الصلة ما ييل:
	• مبادئ واجراءات املحاسبة املالية
	• إدارة املزايدات
	• تجنب وحل النزاعات
	• االستدامة والعوامل البيئية واالجتامعية والحوكمة
	• التقييم ألغراض التصفية
	• تقييم أصول املالحة الجوية
	• تقييم أصول املالحة البحرية
	• تقييم أصول النفط والغاز
	• تقييم أصول التعدين واملعادن
	• إدارة االستثامر ومتويل األصول
	• التقييم ومراجعة التقييم

د .فرع تقييم أرضار املركبات
ً
أول :املامرسة املهنية يف املجاالت ذات العالقة

ت ُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة (بحــد أقــى  1,000ســاعة) بنــا ًء عــى اثبــات عــدد ســنوات املامرســة املهنيــة التــي
حصــل عليهــا العضــو (بحــد أقــى  10ســنوات) وحســب املســتوى الوظيفــي يف أي مــن مجــاالت املامرســة ذات العالقــة
التاليــة،
• ورش العمل لهياكل املركبات:
◊ فني هيكل املركبة
◊ سمكري
◊ فني طالء
◊ فني إعداد
◊ مقدر مركبات
◊ مرشف إصالح وطالء
◊ مستشار خدمة إصالح الهياكل
◊ مدير خدمة إصالح وطالء
	• التأمني:
◊ معاين املطالبات
◊ فاحص املطالبات
◊ مدير املطالبات
◊ أخصايئ املطالبات
◊ املقدر
◊ مهندس التأمني
الخدمات العامة
•
◊ فني ميكانييك
◊ فني كهرباء
◊ مرشف
◊ مستشار خدمة
◊ مدير خدمة
◊ مسؤول ضامن
20

	•الهندسة امليكانيكية
◊ مهندس ميكانييك يف مجال املركبات
◊ مهندس ميكانييك يف مجال أخر
	•الهندسة الكهربائية
◊ مهندس كهربايئ يف مجال املركبات
◊ مهندس كهربايئ يف مجال أخر
	•الهندسة الصناعية
◊ مهندس صناعي يف مجال املركبات
◊ مهندس صناعي يف مجال أخر

ثان ًيا :أنشطة التعليم والتطوير املهني

تُخصــص ســاعات الخــرة غــر املبــارشة ( 750ســاعة أو أكــر) بنــاء عــى أنشــطة التعليــم والتطويــر املهنــي املنظمــة وغــر
املنظمــة يف املجــاالت ذات الصلــة باملهنــة عــى النحــو التــايل:
التعليم والتطوير املهني املنظم
	•املشــاركة بالتقديــم أو الحضــور شــخصيًا أو عــر اإلنرتنــت يف الــدورات املهنيــة ،وورش العمــل ،وامللتقيــات املهنيــة،
واملؤمتـرات ،التــي تقيمهــا الهيئــة ،أو الجهــات األخــرى ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء عــى الســاعات
التــي تحددهــا الهيئــة ألنشــطة التعليــم املهنــي املســتمر التــي تقدمهــا أو الســاعات التــي تعتمدهــا لألنشــطة
املقدمــة مــن جهــات أخــرى.
	•املؤلفــات ،والبحــوث املهنيــة املنشــورة ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر املبــارشة بنــاء عــى نطــاق البحــث وجودتــه
وعــى النحــو الــذي تحــدده الهيئــة.

التعليم والتطوير املهني غري املنظم

	•أنشــطة وبرامــج التعلــم الداخليــة التــي يقدمهــا أصحــاب العمــل ،والتدريــب عــى رأس العمــل ،والدراســة الذاتيــة
عــى أن تكــون يف املواضيــع املتعلقــة بــدور العضــو املهنــي واملجــاالت ذات الصلــة ،وتحتســب ســاعات الخــرة غــر
املبــارشة مــن خــال التقديــر الــذايت وبحــد أقــى  100ســاعة يف الســنة.

وتشمل املجاالت ذات الصلة ما ييل:
	• ميكانيكا املحركات
	• إصالحات الهيكل
	• التأمني عىل املركبات (عىل املدى القصري ،شامل ،إلخ)
	• إزالة االنبعاجات
	• لحام الصفائح
	• اصالحات الطالء
	• اصالح االنبعاجات بدون طالء
	• اصالحات الزجاج
	• تشخيص املركبات و املعايرة
	• تجنب املشاكل وحل النزاعات
	• االستدامة والعوامل البيئية واالجتامعية والحوكمة
	• التقييم ومراجعة التقييم
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