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أهداف الوحدة األولى:

أن يّلــم المشــاركون فــي نهايــة الوحــدة بنظــام الُمَقيِّميــن 
الُمعتمديــن، و والئحتــه التنفيذيــة، والئحــة عضويــة الهيئــة، 
والـقـــواعد العـــامة لشــهادة زمـــالة الهـيـــئة السعوديـــة 
للمقّيميــن المعتمديــن ، وميثاق آداب وســلوك مهنة التقييم.
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األول

       الهيئــة الســعودية للُمَقيِّمــني املُعتمديــن )تقييــم( هــي الجهــة املعنيــة بوضــع الضوابــط واملعايــري الالزمــة لتقييــم 

العقــارات، واملنشــآت االقتصاديــة، واآلالت واملعــدات، واملمتلــكات املنقولــة ونحوهــا وذلــك مبوجــب نظــام املَُقيِّمــني 

املُعتمديــن الصــادر باملرســوم امللــي رقــم )م/43( وتاريــخ )1433/7/9هـــ(. وتهــدف الهيئــة لتطويــر مهنــة التقييــم، 

ورفــع مســتوى العاملــني بهــا، ووضــع القواعــد العامــة الكتســاب عضويــة الهيئــة مبســتوياتها املختلفــة والحفــاظ عليهــا، 

وتوفــري وســائل التطويــر املســتمر لالرتقــاء بأعضائهــا إىل أفضــل مســتويات املامرســة واملعايــري الدوليــة للمهنــة، وتتمتــع 

»الهيئــة« بشــخصية اعتباريــة، غــري هادفــة للربــح، ولهــا ميزانيــة مســتقلة وتعمــل تحــت إرشاف وزارة املاليــة .

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين0.١

األول

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين0.١

نظام الُمقيِّمين الُمعتمدين والئحته التنفيذية والئحة 

عضوية الهيئة  والقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين0.١

الفصل
األول
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ونظــراً للحاجــة امللحــة لالرتقــاء مبهنــة التقييــم يف اململكــة، والتــي تعتــر مــن أهــم عنــارص حفــظ مدخــرات وأصــول 

املــال العــام فقــد صــدر نظــام املَُقيِّمــني املُعتمديــن باملرســوم امللــي رقــم )م/43( وتاريــخ )1433/7/9هـــ( وتعديالتــه 

ــدات  ــة، أو اآلالت واملع ــارات، أو املنشــآت االقتصادي ــة العق ــر قيم ــة تقدي ــا عملي ــم: بأنه ــة التقيي ــرُِّف عملي ــذي يَُع ال

واملمتلــكات املنقولــة عــى اختــالف أنواعهــا -فيــام عــدا األوراق املاليــة- وفقــاً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.

ــة  ــركات العقاري ــني وال ــوك ورشكات التأم ــل البن ــات مث ــم القطاع ــة معظ ــم يف حاج ــة التقيي ــة مهن ــن أهمي وتكم

وأجهــزة الدولــة املعنيّــة بنــزع امللكيــات عــى مســاعدتها يف اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة املهمــة كقــرار الــراء والبيــع 

ــتثامرات  ــدوى االس ــد ج ــات، وتحدي ــات والتعويض ــض النزاع ــراكات واإلرث، وف ــيم ال ــاج، وتقس ــتحواذ واالندم واالس

ــا ونحوهــا. وإحالله

وتــرى الهيئــة أّن مهنــة التقييــم يف اململكــة مهنــة واعــدة تُســهم يف خلــق العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة املميــزة. كــام 

تهــدف الهيئــة لالرتقــاء مبهنــة التقييــم ملســتوى املهــن املرموقــة مثــل: الطــب، والهندســة وخالفهــا مــن خــالل وضــع 

املعايــري الالزمــة ألعــامل التقييــم وتطويــر مهنــة التقييــم ورفــع مســتوى العاملــني فيهــا مهنيــاً وفنيــاً وأخالقيــاً، وتأهيــل 

الكــوادر الشــابة عــر برامــج تعليميــة متخصصــة، واعتــامد املَُقيِّمــني املؤهلــني ملزاولــة املهنــة يف كل فــروع التقييــم. 

دور
الهيئة

رفع مستوى
العاملين

تطوير مهنة 
التقييم

وضع الضوابط 
والمعايير 

للمهنة
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املادة األوىل: 

يقصد بالعبارات التالية املعاين املوضحة أمام كل منها؛ ما مل يدل السياق عى خالف ذلك: 

١. املهنة: مهنة التقييم. 

2. الوزارة: وزارة املالية. 

3. الوزير: وزير املالية. 

4. الهيئة: الهيئة السعودية للُمَقيِّمني املُعتمدين. 

5. النظام: نظام املَُقيِّميني املُعتمدين. 

6. التقييــم: عمليــة تقديــر قيمــة العقــارات، أو املنشــآت االقتصاديــة، أو اآلالت واملعــدات واملمتلــكات املنقولة 

عــى اختــالف أنواعهــا -فيــام عــدا األوراق املاليــة- وفقــاً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد. 

٧. فروع التقييم:

- فــرع العقــارات: جميــع املصالــح، والحقــوق، وااللتزامــات املتعلقــة مبِلِْكيَّــة العقــارات بــكل 

ــك  ل ــك: الَّتَمُّ ــال ذل ــا. ومث ــة املرتبطــة به ــات التابع ــم، وامللحق ــا بشــكل دائ ــة عليه التحســينات املثبت

ــاع. ــاق، واالنتف ــة، واالرتف ــزع املِلِْكيَّ ــني، ون ــن، والتأم ــة، والره ــرف يف املِلِْكيَّ والت

ــا،  ــالف حجومه ــا عــى اخت ــة فيه ــح املِلِْكيَّ ــة: منشــآت األعــامل، أو مصال ــرع املنشــآت االقتصادي - ف

ــل:  ــة، مث ــري امللموس ــول غ ــم األص ــا، وتقيي ــة به ــات املتعلق ــة أم رشكات، وااللتزام ــت فردي ــواًء كان س

ــة.  ــة الفكري ــهرة، واملِلِْكيَّ ــة، والش ــة التجاري ــراع، والعالم ــراءات االخ ب

ــال: معــدات النقــل، ومعــدات  ــة: ويشــمل عــى ســبيل املث ــكات املنقول - فــرع اآلالت واملعــدات واملمتل

ــا.  ــح والحقــوق وااللتزامــات املتعلقــة به ــع املصال ــاين عامــة، وجمي ــات املب ــة، ومحتوي ــاء، واألجهــزة املكتبي البن

8. السجل: السجل الذي يقيد فيه املَُقيِّمون املُعتمدون من الهيئة يف فرع اآلالت واملعدات لدى الوزارة. 

9. لجنة قيد املَُقيِّمني: اللجنة التي تنظر يف طلبات القيد يف السجل وتبت فيها. 

١0. معايري التقييم: املعايري التي تعتمدها الهيئة.

١١. املَُقيِّم املُعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يُرَخَّص له مبزاولة املهنة وفقا لهذا النظام. 

١2. الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام املقيمني املعتمدين.

التعريفات2.0

              دور وواجبات الهيئة :

تسعى الهيئة إىل تحقيق األهداف املنصوص عليها يف هذا النظام والالئحة، وعى األخص ما ييل: 

• إعداد وتطوير واعتامد معايري موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايري لكل فرع من فروعه.

• وضع القواعد العامة الالزمة المتحان الحصول عى شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم. 

ــدوات  ــة، واملشــاركة يف الن ــر مســتوى املنتمــني إىل املهن ــي املســتمر لتطوي ــم املهن ــم دورات التعلي • تنظي

ــم.  ــة التقيي ــة املتعلقــة مبهن ــة والدولي واللجــان املحلي

• إعداد البحوث والدراسات، وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.

• وضــع اإلجــراءات املناســبة للرقابــة امليدانيــة للتأكــد مــن قيــام املقيّــم املعتمــد بتطبيــق معايــري التقييــم 

والتقيــد بأحــكام النظــام والئحتــه التنفيذيــة.

١.١١.١
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١3. املجلس: مجلس إدارة الهيئة.

١4. األمانة العامة: األمانة العامة للهيئة.

١5. الدليــل: دليــل مزاولــة املهنــة الــذي تصــدره الهيئــة لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم؛ ألغــراض تعزيــز جــودة التقييــم 

ورفــع الكفــاءة املهنيــة للقامئــني بأعــامل التقييــم، واعتــامد املعايــري املهنيــة املتخصصــة لــكل فــرع. 

١6. قواعد السلوك: القواعد املنظمة آلداب وسلوك مهنة التقييم، التي يعتمدها املجلس.

١٧. الجمعيــة العموميــة: جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع األعضــاء األساســيني واملنتســبني الذين ســددوا اشــراكات 

ــنوية. العضوية الس

١8. لجنة اإلرشاف: اللجنة التي ترف عى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

١9. الناخبــون: جميــع األعضــاء األساســيون واملنتســبون يف الهيئــة، الذيــن ســددوا اشــراكات العضويــة الســنوية وكانــت 

ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة. عضويتهــم ســارية املفعــول وقــت فتــح بــاب الرشُّ

20. لجنة النظر: اللجنة التي تنظر يف مخالفات أحكام النظام والئحته التنفيذية واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.

2١. االشرتاكات: املقابل املايل املُقرَّر لفئات العضوية وحساب املنشأة، والخدمات التي تقدمها الهيئة.

22. منشأة التقييم: املنشأة الفردية أو الركة املهنية املستوفية لالشراطات النظامية املتعلقة مبامرسة مهنة التقييم.  

23. ســاعات الخــرة: ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة مــن خــالل القيــام بأعــامل التقييــم، والتــي تُحــّدد األمانــة 

صــة لألعــامل غــري املبــارشة ونحوهــا مــام لــه صلــة  العامــة آليــة احتســابها، واحتســاب مــا يعادلهــا مــن الســاعات املُخصَّ

بأعــامل التقييــم.

24. تقريــر التقييــم: الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيــم املعتمــد لعمالئــه، ُمتضّمنــًة نتيجــة التقييــم، ومســتوفيًة اللتزامــات 

املقيــم املعتمــد املبيَّنــة يف النظــام والالئحــة والدليــل، ومتوافقــًة مــع معايــري التقييــم املعتمــدة.

25. العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يُكلّف املقيم بأداء مهمة التقييم.

26. الدرجة الرابعة: األعامم والعامت، وأوالدهم، واألخوال والخاالت، وأوالدهم.

2٧. األنظمة اإللكرتونية: األنظمة أو الوسائل اإللكرونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة، وتشمل ما ييل:

ــا،  ــة ألعضائه ــا الهيئ ــي تقدمه ــة الت ــات اإللكروني ــع الخدم ــمل جمي ــام يش ــرتوين: نظ ــة اإللك ــام قيم نظ  أ- 

ويوثقــون مــن خاللــه أعاملهــم ويســجلون فيــه خراتهــم. 

ــز  ــر األرضار يف املراك ــم وتقدي ــات تقيي ــم عملي ــة إلدارة وتنظي ــئه الهيئ ــروين تنش ــام إلك ــر: نظ ــام تقدي نظ  ب- 

املعتمــدة منهــا، ويهــدف لتمكــني الهيئــة مــن اإلرشاف والتطويــر والتنظيــم وبســط الرقابــة عــى مهنــة تقييــم 

ــم. ــم األخــرى التــي قــد يضيفهــا املجلــس ضمــن فــروع التقيي ــر األرضار يف بعــض فــروع التقيي وتقدي

أي نظام أو وسيلة إلكرونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة.   ج- 

ــة العامــة  ــم املعتمــد يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمان 28. حســاب املنشــأة: حســاب إلكــروين يُنشــئه املقيّ

ووفــق البيانــات املطلوبــة فيــه؛ ويهــدف لتنظيــم جميــع األعــامل الصــادرة عــن منشــآت التقييــم، ويــزّود املقيــم املعتمد 

بواســطته الهيئــة ببياناتــه وعنوانــه وكافــة املعلومــات التــي تطلبهــا، كــام يــودع فيــه تقاريــر التقييــم الصــادرة عنــه.

29. ملخصــات تقاريــر التقييــم: منــاذج إلكرونيــة يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق البيانــات 

املطلوبــة فيهــا، يلخــص مــن خاللهــا املقيــم املعتمــد تقاريــر التقييــم الصــادرة عنــه. 

30. اإلدارة املختصة: اإلدارة املعنية بشؤون وعمليات التدريب واالختبارات يف األمانة العامة للهيئة.

3١. املتدرب: املسّجل يف االختبارات والدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة.
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أوالً: العضو األسايس:

١.  عضو أسايس مؤقت: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ-  أن يقدم ما يثبت كونه قامئاً بأعامل تقييم اآلالت واملعدات عند نفاذ النظام.

 ب-  أن يجتــاز املســتوى )الثــاين( مــن اختبــارات شــهادة الزمالــة يف فــرع تقييــم اآلالت 

واملعــدات.

ــا ممــن كان مامرســاً ألعــامل  ــدم له ــا ملــن تق ــي ســبق منحه ــة الت 2.  عضــو أســايس: وهــي العضوي

تقييــم اآلالت واملعــدات ملــدة ال تقــل عــن )20( عريــن عامــاً عنــد نفــاذ النظــام، واجتــاز االختبــار 

الــذي عقدتــه الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه.

3.  عضو أسايس زميل: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

 أ-  الحصول عى شهادة الزمالة يف فرع تقييم اآلالت واملعدات.

ــات  ــدى الجامع ــن إح ــص م ــوس يف أي تخص ــة البكالوري ــى درج ــالً ع ــون حاص  ب-  أن يك

املعــرف بهــا، مــا مل يكــن مــن األعضــاء األساســني املســتثنني مبوجــب املــادة )األربعــون( مــن 

النظــام.

ثانيــاً: العضــو املنتســب: ويشــرط يف املتقــدم لهــا أن يكــون حاصــالً عــى درجــة البكالوريــوس يف أي تخصــص 

مــن إحــدى الجامعــات املعــرف بهــا، عــى أن يجتــاز املســتوى )األول( مــن اختبــارات شــهادة الزمالــة يف فــرع 

تقييــم اآلالت واملعــدات.

ثالثاً: العضو الطالب: ويشرط يف املتقدم لها ما ييل:

1-  أن يكــون منتظــامً يف دراســة أي تخصــص يخولــه الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس مــن إحــدى 

الجامعــات املعــرف بهــا. 

2-  أن يكون سعودي الجنسية.

رابعاً: عضو رشف: 

مينح املجلس هذه الصفة للشخص الطبيعي أو االعتباري تقديراً إلنجازاته أو خدماته ملهنة التقييم.

تتــوىل األمانــة العامــة وضــع الضوابــط الالزمــة لالعتــامد املهنــي املتبــادل، والضوابــط الالزمــة ملعادلــة الخــرات والرامج 

التأهيليــة املتخصصــة يف فــروع التقييــم، التــي يحصــل عليهــا األشــخاص مــن املنظــامت أو الجهــات املحليــة أو الدوليــة 

ملنــح أيفئــة مــن فئــات العضويــة الــواردة يف هــذه الالئحــة.

0. 3
تصنيف المقيمين المعتمدين في فرع تقييم اآلالت 

والمعدات وشروط منح شهادة الزمالة

3.١              تصنيف العضويات :
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يشرتط ملنح شهادة الزمالة أن تتحقق يف املتقدم لها الرشوط اآلتية:

ــروع  ــن ف ــرع م ــب كل ف ــدة بحس ــات املعتم ــد التخصص ــة يف أح ــة جامعي ــى درج ــالً ع ــون حاص 1.  أن يك

التقييــم وفقــاً ملــا تحــدده الئحــة عضويــة الهيئــة، مــا مل يكــن مــن األعضــاء األساســني املســتثنني مبوجــب املــادة 

)األربعــون( مــن النظــام.

2.  اجتياز جميع اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

3.  تحقيــق ســاعات الخــرة املطلوبــة للحصــول عــى شــهادة الزمالــة، عــى أن متثـّـل ســاعات املامرســة املهنيــة 

املكتســبة مــن أعــامل التقييــم مــا نســبته )50%( خمســون باملائــة منهــا عــى األقــل، وتكــون ســاعات الخــرة 

املطلوبــة يف فــرع تقييــم اآلالت واملعــدات بالحصــول عــى مــا ال يقــل عــن )2000( ألفــي ســاعة خــرة مســجلة 

يف حســابه يف )نظــام قيمــة اإللكــروين(.

4.  اجتيــاز املقابــالت التــي تحددهــا األمانــة العامــة؛ للتحقــق مــن توفــر الــروط املنصــوص عليهــا يف القواعــد 

العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن.

3.2              رشوط منح شهادة الزمالة :

            رشط مزاولة املهنة

•  ال يحــق ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة مزاولــة مهنــة التقييــم يف أي فــرع مــن فــروع التقييــم مــا مل 

يكــن ُمرخصــاً لــه مبزاولــة املهنــة مــن الفــرع نفســه. 

مهنة التقييم4.0

4.١

            رشوط القيد يف السجل

•  أن يكون املتقدم سعودي الجنسية. 

•   أن يكون كامل األهلية. 

ــرف أو  ــة بال ــة ُمخل ــة يف جرمي ــه بحــد أو بعقوب ــوم علي ــري محك •   أن يكــون حســن الســرية والســلوك، وغ

ــاره.  ــه اعتب ــرد إلي ــة مــا مل ي األمان

•   أالّ يكــون قــد صــدر ضــده قــرار تأديبــي بالفصــل مــن الخدمــة الحكوميــة يف الســنوات الثــالث األخــرية، وأالّ 

يكــون قــد صــدر ضــده قــراراً نافــذاً مــن الهيئــات الحكوميــة أو لجــان الفصــل يف املنازعــات ملخالفتــه األنظمــة 

أو اللوائــح التنفيذيــة. 

•   أن يكون لديه خرة عملية معتمدة من الهيئة يف الفرع الذي يطلب الرخيص ملزاولته. 

•   أن يكون عضًوا أساسياً يف الهيئة. 

4.2
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  تتوىل وزارة التجارة حفظ السجل وفقاً للامدة الرابعة من النظام، ويحتوي عى بيانات العضو التالية:  

االسم.   

العنوان.   

تاريخ التسجيل.   

ح له مبزاولة املهنة فيه.  فرع التقييم املَُرَّ  

حاالت التوقف أو اإليقاف أو إلغاء الرخيص أو الشطب.   

أيُّ بيانات أخرى ترى الوزارة تضمينها يف السجل.   

تَُشكَّل لجنًة تسمى )لجنة قيد املَُقيِّمني( مكّونًة من ثالثة أعضاء عى النحو التايل:

مسؤول من الوزارة ال تقل مرتبته عن املرتبة الرابعة عر )رئيساً(.

مستشار قانوين )عضواً(.  

ُمَقيِّــم ُمــزاول للمهنــة مــن كل فــرع مــن فــروع التقييــم املختلفــة يرشــحهم مجلــس إدارة الهيئــة )عضــواً( 

ويســمى الوزيــر مــن يحــل محــل العضــو عنــد غيابــه، وتكــون مــدة العضويــة يف اللجنــة ثــالث ســنوات 

قابلــة للتجديــد ُمــددا مامثلــة. 

تُنّفذ إجراءات القيد عر األنظمة اإللكرتونية، وذلك حسب الخطوات اآلتية:

1.  يَُقــّدم طلــب القيــد عــر النظــام اإللكــروين الــذي تعتمــده لجنــة قيــد املقيمــني، ويتــوىل أمــني رس اللجنــة 

مراجعــة الطلــب والتأكــد مــن اكتــامل وصحــة بياناتــه.

2.  يتوىل أمني رس اللجنة استقبال طلبات القيد وعرضها عى رئيس اللجنة وأعضائها للبّت فيها.

3.  يبلـّـغ أمــني رس اللجنــة عــن طريــق األنظمــة اإللكرونيــة، طالــب القيــد بقــرار اللجنــة الصــادر بشــأن طلبــه، 

ويطلــب منــه دفــع رســم الرخيــص لحســاب الــوزارة إذا كان هــذا القــرار صــادراً باملوافقــة. 

4.  يُرســل أمــني رس اللجنــة -بعــد التأكــد مــن دفــع رســم الرخيــص- قــرار موافقــة لجنــة القيــد عــى الطلــب 

مشــفوعاً بالرخيــص إىل اإلدارة املختصــة بالــوزارة؛ لقيــده يف الســجل، ووضــع رقــم إصــدار الرخيــص، واعتــامده، 

ومــن ثــم إعادتــه إىل أمــني رس اللجنــة إلرســاله إلكرونيــاً إىل طالــب القيــد.

     تنعقــد اللجنــة بحضــور جميــع أعضائهــا وتُْصــِدر قراراتهــا باألغلبيــة، عــى أن يقتــر متثيــل املَُقيِّمــني يف اجتــامع 

اللجنــة عــى املَُقيِّــم املــزاول للمهنــة يف الفــرع الــوارد يف طلــب القيــد، وتَبـُـتُّ اللجنــة يف طلــب القيــد وفقــاً ملــا يحــدده 

هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة، عــى أن يكــون القــرار مســبباً يف حــال رفــض الطلــب، ويجــوز لصاحــب الطلــب إذا 

رَفََضــْت اللجنــة طلبــه التظلــم أمــام ديــوان املظــامل وفقــاً لنظامــه.

إجراءات القيد يف السجل4.3

             ما بعد القيد يف السجل

ــد وفقــاً ملــا تحــدده الالئحــة  ــوارد يف طلــب القي ــم يف الفــرع ال ــة التقيي ــة مهن ــِدُر وزارة التجــارة الرخيــص مبزاول تُْص

ُم قبــل انتهــاء الرخيــص  التنفيذيــة، وتكــون مدتــه خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد ُمــدداً مامثلــة، بنــاًء عــى طلــب يَُقــدَّ

بتســعني يومــاً عــى األقــل، ويدفــع طالــب الرخيــص لألشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة رســامً قــدره ألــف ريــال )1000 

ريــال ســعودي( ألــف ريــال عنــد إصــدار الرخيــص وعنــد كل تجديــد.

4.4
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ضوابط مزاولة مهنة تقييم االآلت والمعدات5.0

5.١ ال يجــوز للمقّيــم املعتمــد أن يــزاول أعــال التقييــم التاليــة إال إذا مــارس املهنــة مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات 

بعــد حصولــه عــى الرتخيــص، عــى أن يســتويف مــا يضعــه املجلــس -أو مــن يفوضــه- مــن اشــرتاطات أو مؤهــالت أو 

اختبــارات إضافيــة، وهــي كاآليت:

ــاس  ــدي ألس ــاس النق ــن األس ــول م ــك التح ــا يف ذل ــم مب ــراض التقيي ــة أغ ــة لكاف ــول الحكومي ــم األص •  تقيي

االســتحقاق.

•  تقييم عقارات صناديق االستثامر العقاري.

•  تقييــم العقــارات والعقــارات االســتثامرية واآلالت واملعــدات ألغــراض التقاريــر املاليــة للــركات املدرجــة يف 

الســوق املاليــة.

•  التقييم ألغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد املؤقت عى العقار.

5.2  يجب عى املقيم املعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات الالزمة عن نشاطه، وذلك عن طريق ما ييل:

1.     اســتخدام األنظمــة اإللكرونيــة املعتمــدة لتنظيــم مزاولــة املهنــة، وفتــح )حســاب منشــأة( ملنشــأته، ودفــع 

ــه يف حســاب املنشــأة بشــكل مســتمر، ويجــب  ــه وبيانات ــث معلومات ــة، وتحدي ــذه الخدم ــرَّر له االشــراك املق

عليــه إخطــار الهيئــة عــن أي تغــرّي يحــدث عــى تلــك املعلومــات والبيانــات، وذلــك يف مــدة أقصاهــا ثالثــون 

يومــاً مــن تاريــخ التغــرّي.

2.  إبــالغ الهيئــة بعنــوان منشــأته وبــكل تغــرّي يطــرأ عــى هــذا العنــوان وعنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه يف مــدة 

أقصاهــا ثالثــون يومــاً مــن تاريــخ حصولــه عــى ترخيــص مزاولــة املهنــة أو مــن تاريــخ التغــرّي أو مــن تاريــخ فتــح 

ر ذلــك.  الفــرع، ويكــون اإلبــالغ عــن طريــق األنظمــة اإللكرونيــة أو كتابــًة عنــد تعــذُّ

3.  إفادة الهيئة خالل املدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعامله.

ــر تقييــم يصــدر عنــه يف حســاب املنشــأة، ووضــع رمــز اإليــداع لــدى  4.   إيــداع نســخة نهائيــة مــن كل تقري

ــق  ــأة، وف ــاب املنش ــر يف حس ــص للتقري ــجيل ملخ ــع تس ــل، م ــر للعمي ــليم التقري ــل تس ــره قب ــة يف تقري الهيئ

ــة. ــة العام ــي تحددهــا األمان ــات الت البيان

5.3  يجب عى املقيم املعتمد مزاولة املهنة وفقاً ملا ييل:

1.  االلتزام مبزاولة املهنة وفقاً ألحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك والدليل.

2.  مزاولة املهنة من خالل منشأة التقييم.

3.  متكني الهيئة أو من ميثلها من مبارشة اختصاصها يف مراقبة جودة األداء املهني.

4.   أن يبــني عنــد توقيعــه عــى تقاريــر التقييــم نــوع الفــرع الــذي رُّخــص لــه مبزاولــة املهنــة فيــه، وفئــة عضويتــه 

األساسية.

ــام،  ــن النظ ــرة( م ــة ع ــادة )الرابع ــه امل ــا حددت ــاً مل ــا وفق ــي يصدره ــر الت ــع التقاري ــى جمي ــع ع 5.  أن يوق

ــأة.    ــه يف املنش ــني مع ــه أو املتعاون ــني لدي ــن العامل ــر م ــداد التقري ــاركني يف إع ــع املش ــع جمي ــن توقي ــد م والتأك

6.  أن تكــون جميــع تقاريــر التقييــم الصــادرة منــه باللغــة العربيــة، ويجــوز اســتخدام لغــة أخــرى إذا اتفــق 

املقيــم املعتمــد مــع العميــل عــى ذلــك، عــى أن يلتــزم املقيّــم املعتمــد بتزويــد الهيئــة أو أي جهــة مــن الجهــات 

الرســمية املختصــة بنســخة معتمــدة مــن تقريــره باللغــة العربيــة عنــد طلبهــا ذلــك.
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7.  وضــع لوحــة عــى مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا -إن وجــدت- تــدل عــى مزاولــة املهنــة، عــى أن تتضمــن 

اســم املقيّــم املعتمــد ورقــم ترخيصــه إذا كان املقيّــم شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة، أمــا إذا كان ذا صفــة اعتباريــة 

فتطبّــق بشــأنه أحــكام نظــام الــركات املهنيــة.

أن يكــون جميــع القامئــني بأعــامل التقييــم يف منشــأته مــن الحائزيــن عــى إحــدى صفــات العضويــة ســارية   .٨

ــأة،  ــاب املنش ــجيلهم يف حس ــع تس ــة، م ــود نظامي ــق عق ــؤوليته- وف ــه ومس ــت إرشاف ــون -تح ــاذ، ويعمل النف

ــا. ــل انتهائه ــة قب ــد عضويتهــم يف الهيئ والتأكــد مــن تجدي

االلتــزام بإبــراز عضويتــه وترخيصــه عنــد مبــارشة أي عمــل مــن أعــامل التقييــم مبــا يف ذلــك األعــامل امليدانيــة   .9

كاملعاينــة وغريهــا، والتأكــد مــن قيــام جميــع العاملــني لديــه بااللتــزام بأحــكام هــذه الفقــرة. 

ــق  ــام يتعل ــك في ــة، وذل ــرارات ذات العالق ــم والق ــه والتعامي ــه نظــام العمــل والئحت ــا يقــي ب ــاة م 10.   مراع

ــية أو  ــة األساس ــات العضوي ــدى صف ــى إح ــني ع ــأته، الحاصل ــعوديني يف منش ــني الس ــني املهني ــبة املوظف بنس

االنتســاب أو عضويــة الطالــب مــن مجمــل عــدد املوظفــني القامئــني بأعــامل التقييــم، عــى أال تقــل النســبة يف 

ــة. ــون باملائ ــع األحــوال عــن )30%( ثالث جمي

11.  املساهمة يف تدريب األعضاء املنتسبني والطالب، وفقاً ملا تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

ــع  ــزام جمي ــذا االلت ــب به ــل انتهائهــام، ويُطال ــة قب ــه للمهن ــص مزاولت ــة، وترخي ــه يف الهيئ ــد عضويت 12.   تجدي

ــاً. ــم املعتمــد شــخصاً اعتباري ــركاء إذا كان املقي ال

13.  العمل مبقتىض القواعد والتعليامت الفنية واملهنية املُبلَّغة له من الهيئة.

5.4 مع عدم اإلخالل بالتزامات املقّيم املعتمد، يجب عى عضو الهيئة االلتزام مبا ييل:

ــات املحــددة  ــة، والواجب ــي تصدرهــا الهيئ ــة الت ــري الفني ــم، واملعاي ــري التقيي ــد بقواعــد الســلوك، ومعاي التقي  .1

ــة. ــي تحكــم عمــل الهيئ ــح الت مبوجــب األنظمــة واللوائ

ــذي  ــم يف الفــرع ال ــم ُمرخَّصــة بأعــامل التقيي ــا عــر منشــأة تقيي ــدرّب عليه ــم أو الت ــارشة أعــامل التقيي مب  .2

ــة. ــة اإللكروني ــر األنظم ــاط باملنشــأة ع ــة واالرتب ــود نظامي ــك مبوجــب عق ــه، وذل ــة في ــى عضوي حصــل ع

التوقيع عى جميع التقارير واألعامل التي شارك فيها.  .3

عــدم العمــل يف تقديــم خدمــة التقييــم ألكــر مــن عميــل لــذات املوضــوع إال بعــد أخــذ موافقــة مكتوبــة   .4

مــن جميــع العمــالء.

االلتزام بأن تكون عضويته يف الهيئة سارية، طيلة عمله يف منشأة التقييم.  .5

استخدام األنظمة اإللكرونية املعتمدة لتنظيم مزاولة املهنة.  .6

7.  العمل مبقتىض القواعد والتعليامت الفنية واملهنية املُبلَّغة له من الهيئة.

5.5  أعال التقييم التي يحظر عى املقيم املعتمد القيام بها

1.  يحظــر عــى املقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل للتقييــم يف جميــع الحــاالت املبينــة يف قواعــد الســلوك، وعــى 

األخــص يف الحــاالت اآلتيــة:

تقييــم أي أصــل إذا كان مالــكاً لــه أو رشيــكاً يف ملكيتــه أو راغبــاً يف ذلــك أو كانــت لــه مصلحــة  ) أ( 

ــه. ــّوالً لتملك ــون وســيطاً أو مســوقاً أو مســتثمراً أو ُمم ــارشة - كأن يك ــري مب ــارشة أو غ ــه - مب ب

) ب(  تقييــم أي أصــل إذا كان بينــه وبــني مالكــه أو أحــد الــركاء فيــه أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه 

قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة.
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) ج(  تقييــم أي أصــل لعميــل يقــدم لــه خدمــات أخــرى تؤثــر عــى اســتقالليته بشــكل مبــارش أو غــري 

مبــارش. 

ــار  ــكاً ألحــد كب ــا حصصــاً أو أســهامً، أو يكــون رشي ــك فيه ــوٍك ملنشــآت ميل ــم أي أصــل ممل ) د(  تقيي

ــا.   ــا، أو ناظــراً ألحــد أوقافه ــس إدارته ــا أو أحــد أعضــاء مجل ــركاء فيه ــا أو أحــد ال موظفيه

تقديــم خدمــة التقييــم ألكــر مــن عميــل يف املوضــوع ذاتــه إال بعــد أخــذ موافقــة مكتوبــة مــن  ) ه( 

جميــع العمــالء.

يجــب عــى املقيــم املعتمــد - قبــل قبــول مهمــة التقييــم - التحقــق مــن التــزام جميــع املشــاركني معــه يف   .2

هــذه املهمــة مــن القامئــني بأعــامل التقييــم يف منشــأته بأحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه املــادة، واســتبدال مــن 

يتعــذر التزامــه بــأيٍّ مــن ذلــك.

5.6 واجبات املقيم املعتمد حال توقفه عن مزاولة املهنة

يجــب عــى املقيّــم املعتمــد إذا توقــف عــن مزاولــة املهنــة ألي ســبب مــن األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة   .1

اتبــاع اإلجــراءات اآلتيــة: 

ــخ  ــن تاري ــاً م ــون يوم ــدة أقصاهــا ثالث ــه يف م ــف ومدت ــة والعمــالء بالتوقُّ ــوزارة والهيئ ) أ(  إخطــار ال

ــه.  توقُّف

) ب(  قيــام الــركاء اآلخريــن يف الركــة املهنيــة املُرخَّصــة بأعــامل التقييــم عنــد توقُّــف أحــد الــركاء 

ــذي  ــة باإلجــراء ال ــالغ الهيئ ــة وإب ــركات املهني ــاً لنظــام ال ــة وفق ــد الرك ــل عق ــة بتعدي ــة نهائي بصف

اتخذتــه الركــة يف إســناد األعــامل التــي يــرف عليهــا الريــك املتوقــف إىل الــركاء اآلخريــن. 

إذا توقــف املقيّــم املعتمــد عــن مزاولــة مهنتــه نهائيّــاً أو ملــدة يرتــب عليهــا اإلرضار بالعمــالء أو الغــري، فعليــه   .2

أن يصفــي جميــع املعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــى ذلــك، وذلــك وفــق اإلجــراءات 

اآلتية: 

) أ(  إبــالغ الهيئــة باملعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــى ذلــك، واإلجــراءات 

التــي ســيتخذها لتصفيتهــا، واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك، عــى أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن ســتني 

يومــاً.

ــم املعتمــد بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت  ) ب(  يقــدم املقيّ

قيامــه بإنهــاء كافــة املعامــالت املعلقــة والحقــوق وااللتزامــات املرتبــة عــى ذلــك.

ــن ســجل  ــك أو يشــطب م ــؤرش بذل ــة، وال ي ــة املهن ــم املعتمــد عــن مزاول ــف املقيّ ــل توق ) ج(  ال يقب

ــا يف هــذه  ــاع اإلجــراءات املنصــوص عليه ــه باتب ــن قيام ــد م ــد التأك ــن؛ إال بع ــد املقيّمــني املعتمدي قي

املــادة، وللهيئــة يف حــال عــدم التــزام املقيــم املعتمــد بهــذه اإلجــراءات أن تطلــب مــن لجنــة النظــر 

إصــدار قــرار بإلغــاء ترخيصــه أو شــطب قيــده، لتُصفــى عــى نفقتــه جميــع املعامــالت املعلقــة لديــه، 

والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــى ذلــك.
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دون إخــالٍل بــأيِّ عقوبــٍة أشــّد منصوصــاً عليهــا يف أيِّ نظــاٍم آخــر، تُطبــق عــى مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام أيّــاً 

مــن العقوبــات اآلتيــة: 

اإلنذار.   •

اللوم.   •

اإليقاف من مامرسة املهنة مدة ال تزيد عن سنة.   •

غرامة مالية ال تتجاوز )200.000( مائتي ألف ريال سعودي.   •

إلغاء الرخيص.   •

شطب قيد املخالف من سجل املَُقيِّمني املُعتمدين.   •

السجن مدة ال تتجاوز سنة واحدة.   •

يجب أن يُراعى تناسب العقوبة مع املخالفة.   •

المخالفات والعقوبات6 .0
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ــى عــى نفقــة مــن َصــَدَر  ١.  يف حــاِل صــدوِر قــراٍر قطعــيٍّ بعقوبــة اإليقــاف، أو إلغــاء الرتخيــص، أو الشــطب، تَُصفَّ

بحقــه هــذا القــرار جميــع املعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك، وفــق اإلجــراءات 

التاليــة:

عــى مــن صــدر بحقــه القــرار أن يبلــغ الهيئــة باملعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة   أ. 

ــع  ــد يف جمي ــى أال تزي ــك، ع ــا ذل ــي يتطلبه ــدة الت ــا، وامل ــيتخذها لتصفيته ــي س ــك، واإلجــراءات الت ــى ذل ع

األحــوال عــن ســتني يومــاً، وللهيئــة التحقــق بــأي وســيلة تراهــا مــن صحــة مــا قدمــه الصــادر بحقــه القــرار 

مــن معلومــات.

 ب. يقــدم الصــادر بحقــه القــرار بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه 

بإنهــاء كافــة املعامــالت املعلقــة لديــه، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــى ذلــك.

إذا مل يلتــزم الصــادر بحقــه القــرار باإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة، تكلّــف الهيئــة مــن تــراه  ج. 

ليتــوىل تصفيــة كافــة املعامــالت املعلقــة لــدى الصــادر بحقــه القــرار، والحقــوق، وااللتزامــات املرتبــة عــى 

ذلــك، وميــارس املكلــف بالتصفيــة عملــه وفقــاً لألنظمــة ذات العالقــة بعــد التنســيق مــع الهيئــة، ويُســتوىف 

مــن الصــادر بحقــه القــرار مــا تحــدده الهيئــة مــن أتعــاب مســتحقة لهــا وملــن تكلفــه بالتصفيــة نظــري هــذه 

األعــامل.

2.  تتوىل املحكمة املختصة النظر يف القضايا الناشئة عن ارتكاب أيٍّ من املخالفات التالية: 

مزاولة مهنة التقييم دون الحصول عى ترخيص.   •

ــة  ــراءات الالزم ــاع اإلج ــدم اتب ــه أوع ــطبه، أو انتهائ ــص، أو ش ــاء الرخي ــد إلغ ــم بع ــة التقيي ــة مهن مزاول  •

للتجديــد. 

فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب ملزاولة التقييم دون الحصول عى الرخيص.   •

تقديــم بيانــات غــري مطابقــة للحقيقــة، أو ســلك طــرق غــري مروعــة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيصــاً   •

ــص.  ــد الرخي ــم أو أدت إىل تجدي ــة التقيي ــة مهن ملزاول

اســتعامل وســيلة مــن وســائل الدعايــة يكــون مــن شــأنها حمــل الجمهــور عــى االعتقــاد بأحقيتــه يف مزاولــة   •

مهنــة التقييــم خالفــاً للحقيقــة. 

انتحال لقب من األلقاب التي تُطلق عى ُمزاويّل مهنة التقييم.  •

يحــق للمجلــس -أو مــن يفوضــه- شــطب العضويــة يف حالــة صــدور قــرار يقــي بشــطب العضــو األســايس   •

مــن ســجل املقيّمــني املعتمديــن، أو إذا أخــّل العضــو غــري املرخــص مبعايــري التقييــم أو ســلوك املهنــة وآدابهــا 

أو بالواجبــات املحــددة مبوجــب األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة.
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1.  يجــب عــى كل مــن يتــوىل عمــالً للغــري يتطلــب التقييــم، الحصــول عــى تحديــد للقيمــة مــن ِقبَــل ُمَقيِّــم معتمــد 

أو أكــر، ويشــمل ذلــك األعــامل التاليــة إذا تطلــب تنفيذهــا وجــود تحديــد للقيمــة:  

 أ.  إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات املالية أو املحاسبية أو دراسات الجدوى.

 ب.  إدارة إجراءات اإلفالس أو البيع القرسي. 

 ج.  أعامل املحاماة والرافع والتمثيل بأي صفة. 

 د.  أعامل التمويل أو ضامنات القروض.

 ه.  أعامل التأمني أو الرهون التجارية أو ضامنات الحقوق باألموال املنقولة.

2.  تَُنظَّــم العالقــة بــني املَُقيِّمــني املُعتمديــن املرخــص لهــم وفقــاً لهــذا النظــام، واملَُقيِّمــني املُعتمديــن غــري الســعوديني 

وفقــاً ملــا يحــدده هــذا النظــام ونظــام الــركات املهنيــة. 

3.  يجــوز ملــن أُلغــَي أو ُشــِطَب قيــده أن يطلــب الحصــول عــى ترخيــص جديــد، أو إعــادة قيــده بعــد انقضــاء ثــالث 

ــك الــروط واإلجــراءات  ــُع يف ذل ــد، ويُتَّبَ ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار إلغــاء الرخيــص أو الحكــم بشــطب القي

نفســها املقــررة ملنــح الرخيــص وطلــب القيــد. 

ــق  ــه لســبب يتعل ــم املعتمــد أو علي ــام مــن املقيّ ــي تق ــع الدعــاوى الت ــوىل املحكمــة املختصــة النظــر يف جمي 4.  تت

ــة طبقــاً ألحــكام هــذا لنظــام. ــه املهن مبزاولت

ــد  ــم الجــوال والري ــا -كرق ــن املســجلة فيه ــة وللعناوي ــع التبليغــات املرســلة عــر األنظمــة اإللكروني ــر جمي 5.  تعت

ــة. ــا النظامي ــات صحيحــة ومنتجــة آلثاره ــوزارة؛ تبليغ ــدى ال ــن املســجلة ل اإللكــروين وغريهــام- أو للعناوي

أحكام عامة٧ .0
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ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم

الثاني

ُص لهم الهيئة مبزاولة مهنة التقييم سواًء كان: يجب أْن مَيتثل لهذا امليثاق كافة املَُقيِّمني الذين تُرَخِّ

•    بصورة مؤقتة لحني اعتامدهم أو عند اعتامدهم، سواًء كانوا أشخاًصا ذوي صفات طبيعية، أو رشكات ذات

      صفات اعتبارية.

•    يجب عى املَُقيِّم أن يتأكد من التزام املوظفني التابعني له أو املشاركني يف عملية التقييم ومتسكهم بهذا

     امليثاق.

      تؤكــد »الهيئــة الســعودية للُمَقيِّمــني املُعتمديــن« عــى مــا متثلــه األخــالق مــن أهميــة ملهنــة التقييــم، وتلتــزم 

الهيئــة بفــرض )ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم( ومراقبتــه مبــا يُســهم يف تطويــر مهنــة التقييــم، وتعزيــز ثقــة 

املجتمــع بهــا والحفــاظ عليهــا.

نطاق تطبيق الميثاق0.١
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•    يرسي امليثاق عى املَُقيِّمني الداخليّنَي والخارجيّنَي والذين اُْستُثُْنوا من النظام حال مامرستهم إحدى خدمات

     التقييم.

•    يرسي عى جميع خدمات التقييم ومراجعته، واستشاراته، ولكل فروع التقييم املشمولة يف النظام. 

•    يجب عى كافة املَُقيِّمني االلتزام باألحكام العامة للميثاق.

•    يجب السعي لتحقيق غايته وأهدافه وإدراك نطاق تطبيقه وأبعاد مهنة التقييم وأطرافها، واستيفاء رشوط

     عملية التقييم ورشوط املَُقيِّم املعترة.

•    يجب اتباع املبادئ األساسية األخالقية والسلوكية للميثاق وذلك يف جميع األوقات ويف كل التعامالت مع

     األطراف ذات العالقة.

•    يلتزم املَُقيِّمون بتفهم ما يصدر الحقاً من األدلة اإلرشادية لهذا امليثاق، كاملفاهيم العامة واملخاطر،

    والضامنات، واإلجراءات التأديبية ملخالفة امليثاق وغريها.

•    تطوير املهنة والحفاظ عى استمراريتها ورفعة شأنها.

•    إن االلتزام بهذا امليثاق يعود إيجاباً عى اكتساب ثقة العمالء واآلخرين من أصحاب املصلحة يف خدمات

      التقييم، وميتد أثره ليشمل ثقة املجتمع يف مهنة التقييم.

•    إعالء املصلحة العامة.

•    اكتساب ثقة الجمهور.

•    االعتزاز باملهنة وجودة األداء.

١.١

١.2

الغاية من امليثاق

أهداف امليثاق
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املبدأ األول: النزاهة

ــات  ــع العالق ــة والتعامــل الصــادق، والبعــد عــن الغــش أو الخــداع يف جمي ــم بالوضــوح واألمان ــزم املَُقيِّ 1.    يلت

ــة. املهنيةوالتجاري

2.    يجــب عــى املَُقيِّــم أْن يقــوم بعملــه مبصداقيــة ومهنيــة وإخــالص، وأن يتســم بالعــدل لتكــون أحكامــه غــري 

منحــازة وآراؤه محايــدة.

3.    يجــب عــى املَُقيِّــم أْن يَتســم بالقناعــة والزهــد عــن املطامــع فيــرك الشــبهات ويرفــع عــن مواقــف الريبــة، 

فيــدع مــا يريبــه إىل مــا ال يريبــه، وقــد مُيِْســك عــن يشٍء مــن املبــاح مخافــَة الوقــوِع فيــام هــو محظــور.  

4.    يَْحظـَـر عــى املَُقيِّــم أن يَُعــدَّ أو ينــر أو يتــداول أو يشــري إىل أو يرتبــط عــن عمــٍد بــأّي حــاٍل، وبــأيِّ مهمــة، أو 

خدمــة حــول تقريــر تقييــم يعتقــد بأنــه يتضمــن آراء أو معلومــات أو تحليــالت أو نتائــج إمــا خاطئــة أو مضللــة 

أو متحيــزة أو غــري دقيقــة أو غــري مــررة.

5.    يَْحِجُب أو يَْحِذُف معلومات مطلوبًا إدراجها، وما من شأنه أن يكون مضلالً.

6.    إذا أدرك املَُقيِّــم يف وقــت الحــق ارتباطــه مبثــل هــذه التقييــامت فعليــه اتخــاذ خطــوات فوريــة للتخــيل عنهــا، 

عــى ســبيل املثــال: مــن خــالل إصــدار نســخة معدلــة مــن التقييــم أو التقريــر.

عــي  7.    يَْحظـُـُر عــى املَُقيِّــم عنــد الدعايــة لنفســه أو التســويق لجهــة عملــه للفــوز بتكليــف بــأداء أعــامل أن يَدَّ

لنفســه مؤهــالت علميــة أو مهنيــة أو خــرة ســابقة ال يتمتــع بهــا، أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح معلومــة حولهــا. 

٨.    يَْحظـُـُر عليــه اســتخدام معلومــات غــري صحيحــة، أو إعالنــات مضللــة، أو عروضــاً مبالًغــا فيهــا عــن الخدمــات 

التــي يقدمهــا. 

9.    يَْحظُُر عليه تقديم ادعاءات كاذبة، أو مقارنات واهية، أو إشارات مسيئة ألعامل املَُقيِّمني اآلخرين. 

10.    يَْحظُُر عى املَُقيِّم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إىل الخطـأ. 

مبادئ امليثاق3.١
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يَْحظـُـُر عــى املَُقيِّــم أن يقــوم أو يشـــارك يف تقديـــم خدمـــات التقييــم التــي يرفـــض عامــة املَُقيِّمــني القيـــام   .11

ــة.  ــا ألســباب منطقي به

يَلتزم املَُقيِّم أن يترف عى نحو يؤكـد التزامـه باألنظمة والتريعـات النافـذة واملتعلقـة بعملـه.   .12

يَلتــزم املَُقيِّــم بتجنــب املواقــف التــي قــد تــؤدي بطــرف ثالــث حصيــٍف ومطلــعٍ أن يســتنتَج بــأن نزاهتــه   .13

ــد تعرضــت للشــبهة. ــة نحــو الشــك ق ــه املهني ونزعت

ــم أو  ــة تقيي ــول مهم ــل قب ــادة قب ــري معت ــتثناءات غ ــات، أو اس ــا، أو هب ــول هداي ــم قب ــى املَُقيِّ ــُر ع يَْحظُ  .14

ــه. ــة عمل ــى نتيج ــاًء ع ــا بن ــد اكتامله ــا أو بع أثناءه

املبدأ الثاين: االستقاللية

يَلتزم املَُقيِّم بعدم التنازل عن األحكام املهنية بسبب التحيز، أو تعارض املصالح، أو أّي تأثريٍ خارجي.  .1

يَْحظُُر عى املَُقيِّم أن يترف عن طرفنْي أو أكر يف املسألة نفسها إالّ مبوافقة خطية من الطرفني.  .2

ــح  ــني مصال ــام ب ــع االحتياطــات الالزمــة؛ لضــامن عــدم نشــوء تعــارٍض للمه ــم جمي يجــب أن يَتخــذ املَُقيِّ  .3

عمالئــه بعضهــم البعــض. 

يجــب أن يتخــذ املَُقيِّــم عنــد تقييــم أصــل مــا جميــع االحتياطــات الالزمــة؛ لضــامن عــدم وجــود مصلحــة   .4

مبــارشة أو غــري مبــارشة لــه أو لركتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو رشكائــه يف هــذا األصــل، وتشــمل املصلحــة غــري 

املبــارشة كل مــا يؤثــر عليــه تقييــم األصــل محــل التقييــم، وعنــد وجــود مثــل هــذا التعــارض عليــه باإلفصــاح عنــه. 

يجب عى املَُقيِّم اإلفصاح عن حالته كُمَقيِّم داخيل، أو ُمَقيِّم خارجي مستقل.  .5

يجــب اإلفصــاح عــن التعارضــات املحتملــة خطيــاً قبــل قبــول املهمــة، أو التعارضــات التــي يكتشــفها املَُقيِّــم   .6

يف وقــت الحــق. 

ــم إال بعــد االنتهــاء مــن التقييــم، فــور اكتشــاف  يجــب اإلفصــاح عــن التعارضــات التــي مل يكتشــفها املَُقيِّ  •

ــك التعارضــات. تل

يلتزم املَُقيِّم بتنفيذ أي مهمة بحزٍم واستقاللية ودون اعتباٍر للمصالح الشخصية.  •

يلتزم املَُقيِّم عند تقييم ملكية ما أالّ يدع ميوله الشخصية تؤثر عى التقييم.   •

ــررٍة مســبقاً أو  ــم ينطــوي عــى آراٍء مق ــدَّ أي تقيي ــم، أو أن يَُع ــام التقيي ــل مه ــم أْن يَقب ــُر عــى املَُقيِّ يَْحظُ  •

ــلفاً. ــددٍة س ــداٍف مح أه

ــن قيمــة  ــة م ــدر بنســبة مئوي ــم، كأن تق ــج التقيي ــم عــى نتائ ــاب التقيي ــد رســوم أو أتع ــُر أْن تَعتَِم يَْحظُ  •

ــالً. ــة مث ــذ الصفق ــرط بتنفي ــل، أو أن تش األص

يَْحظُــُر عــى املَُقيِّــم أن يَقبــل ُمهمــًة تعتمــد عــى افراضــات مــن غــري املرجــح أن تتحقــق يف مــدى زمنــي   •

ــاً مــع تلــك االفراضــات. يتفــق منطقي

ــا  ــة أن تصاحبه ــا، رشيط ــوث منه ــة التل ــرض إزال ــم أرض بغ ــة كتقيي ــات منطقي ــون االفراض ــب أن تك يج  •

ــه. ــة تحقق ــدم إمكاني ــال ع ــة يف ح ــن القيم ــراض، وع ــق االف ــامل تحقي ــن احت ــة ع دراس
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يَْحظـُـُر عــى املَُقيِّــم االعتــامد عــى اســتنتاجات غــرَي مدعومــٍة، أو مبنيــٍة عــى أســاٍس مــن اإلجحــاف مــن أيِّ   •

نــوٍع، أو اســتنتاجات تعكــس رأيــاً ُمجحًفــا يعتمــد عليــه التقريــر، أو يزيــد مــن قيمتــه، أو اســتخدام ذلــك.

يجــب أن يعمــل املَُقيِّــم عــى تنــوع عمالئــه، وأالّ يعتمــد كُلِّيَّــًة عــى عــدٍد محــدوٍد مــن العمــالء مــام يهــدد   •

اســتقالليته. 

ــم آخــر )كــام يحــدث يف اإلقــراض اآلمــن أو غــريه  عندمــا يقــوم املَُقيِّــم مبراجعــة تقريــر ُمَعــدٌّ مبعرفــة ُمَقيِّ  •

مــن األغــراض( يجــب عــى املَُقيِّــم أن يكــون محايــداً دامئــاً وأن يقــدم حكــاًم نزيًهــا، وأن يــرر أســباب اتفاقــه 

مــع اســتنتاجات التقريــر أو اختالفــه معهــا.

املبدأ الثالث: الكفاءة

يجب أن يعمل املَُقيِّم بتحصيل العمالء أو أصحاب العمل عى خدمات تقييٍم مهنيٍة عى أتمِّ وجه.  .1

يَْحظُــُر أن ميــارس التقييــم مــن ال ينطبــق عليــه تعريــف املَُقيِّــم الــوارد يف األدلــة اإلرشــادية لهــذا امليثــاق،   .2

ــه. ــه ومتطلبات ــتويف رشوط وال يس

يجــب أن يكــون املَُقيِّــم عــى يقــنٍي مــن أنَّ لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة   .3

ــق.  ــتوًى الئ ــٍة ومس ــٍة عالي ــاءٍة ومهني ــم بكف التقيي

يلتزم املَُقيِّم بالترف وفق املعايري الفنية واملهنية املعمول بها عند تقديم الخدمات املهنية.  .4

يجب عى املَُقيِّم مامرسَة الحكِم السليم يف تطبيق املعرفة واملهارات املهنية عند أداء الخدمة.   .5

ــم  ــتمر وفه ــي املس ــك بالوع ــوب وذل ــتوى املطل ــة يف املس ــاءة املهني ــى الكف ــاظ ع ــم بالحف ــزم املَُقيِّ يلت  .6

التطــورات يف املعرفــة واملهــارات الفنيــة واملجــاالت ذات الصلــة، والعمــل عــى التطويــر املهنــي املســتمر للقــدرات 

ــاءة. ــل بكف ــة ألداء العم الالزم

ــر  ــه، وأْن يتوف ــت إمرت ــني تح ــة للعامل ــاءة املهني ــامن الكف ــبة لض ــوات املناس ــاذ الخط ــم باتخ ــزم املَُقيِّ يلت  .7

املناســبَنْي. واإلرشاف  التدريــب  لديهــم 

يجــب عــى املَُقيِّــم أْن يعــرف حــدود قدراتــه، فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنية والخــرة الكافيــة لالضطالع   .٨

بخدمــة تقييــٍم وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة فيجــب عليــه أْن يســتعني بشــخٍص لديــه 

خــرة يف ذلــك النــوع مــن املهــام، أو أْن يعتــذر عــن أداء املهمــة.

املبدأ الرابع: السلوك املهني

ــة  ــات النظامي ــاً للمتطلب ــب، وفق ــت املناس ــل يف الوق ــم العم ــة، وتقدي ــة الكافي ــذل العناي ــّد، وب ــة وج ــل مبهني العم

ــمل: ــة، ويش ــة واملهني ــري الفني ــا واملعاي ــول به املعم

قبول التعليات:   .١

يجب عى املَُقيِّم قبل قبول أي مهمة أو الدخول يف اتفاق لتنفيذها؛

ــة،  ــة، واألصــل محــل املهم ــد أطــراف املهم ــك: تحدي ــا، ويشــمل ذل ــوب أدائه ــة املطل ــاد املهم ــم أبع تفّه  •

ــل.  ــاق العم ــى نط ــل ع ــع العمي ــاق م ــن االتف ــن م ــى يتمك ــة؛ حت ــة املطلوب ــاس القيم ــا، وأس ــرض منه والغ

التأكد من أن نطاق العمل كاٍف لتحقيق نتائج ذات مصداقية.  •
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ــات  ــاق، أو اتخــاذ الضامن ــادئ هــذا امليث ــال بإحــدى مب التأكــد مــن أن املهمــة ال متثــل خطــراً عــى االمتث  •

ــِه. ــبة لَدرْئِ املناس

تََســلُِّم تعليــامٍت أو تكليفــاٍت محــددة مــن العميــل، وأن يتــم توثيقهــا خطيــاً بتفصيــل يتفــق مــع معايــري   •

ــدء العمــل؛ ولتفــادي أي تفســري خاطــئ للمعــاين أو لنطــاق العمــل. ــة وذلــك قبــل ب ولَيَّ ــم الدَّ التقيي

يجــب عــى املَُقيِّــم االعتــذار عــن قبــول التكليــف بــأّي مهمــة ال تســتويف النقــاط الســابقة، وإذا قَِبــَل املَُقيِّــم   •

مهمــة ثــم اكتشــف إحــدى املخاطــر عــى االمتثــال أليٍّ مــن مبــادئ هــذا امليثــاق فيجــب عليــه اإلفصــاح عــن 

هــذا للعميــل، ومــن ثــم يحــدد كيفيــة التعامــل مــع هــذه املهمــة، وقــد تكــون هنــاك حــاالت ينســحب فيهــا 

املَُقيِّــم مــن املهمــة بعــد بدئهــا.  

يَْحظُــُر عــى املَُقيِّــم قبــول مهمــة إذا كانــت الظــروف ال تســمح بتحقيــق عمــل دقيــق وذي جــودة عاليــة   •

ــم عــى حــٍد ســواء، ويؤثــر عــى ســمعة املهنــة. ونتائــج موثوقــة؛ مــام يــؤدي إلحبــاط العميــل واملَُقيِّ

املساعدة الخارجية:   .2

عنــد االســتعانة مبســاعدة خارجيــة الزمــة الســتكامل مهــارات املَُقيِّــم، فينبغــي عــى املَُقيِّــم التحقــق أوالً أن   •

هــؤالء املســاعدين لديهــم املهــارات واملبــادئ األخالقيــة املطلوبــة.  

يجــب الحصــول عــى موافقــة العميــل عنــد طلــب املســاعدة الخارجيــة، كــام ينبغــي اإلفصــاح عــن هويــة   •

املســاعدين ودورهــم يف إعــداد تقريــر التقييــم.

يجــب ذكــر إســهامات كل شــخص يف التقريــر، وكيــف اســتخدم املَُقيِّــم املعلومــات التــي قدموهــا يف تقريــر   •

التقييــم؛ مــام يســاعد العميــل يف فهــم دور كلِّ شــخص، وتقليــل االلتبــاس.

الفعالية واملواظبة:  .3

ــتجدات  ــه مبس ــى اطالع ــة ع ــل، واملواظب ــامت العمي ــذ تعلي ــة يف تنفي ــل بفعالي ــم العم ــى املَُقيِّ ــب ع يج  •

ــة.  ــٍة دوري ــة بصف املهم

يجب عى املَُقيِّم العمل وفق متطلبات املهمة بعناية ودقة، واالنتهاء منها يف فرة زمنية معقولة.  •

ــة  ــة لضــامن ســري الخدم ــة الكافي ــذل العناي ــة العمــالء، وأن يب ــم العمــل بجــدٍّ يف خدم يجــب عــى املَُقيِّ  •

املقدمــة وفــق جميــع األنظمــة، واملعايــري الفنيــة واملهنيــة التــي تنطبــق عــى موضــوع التقييــم، والغــرض مــن 

ــم أو كليهــام. التقيي

ــم التــرف مبســؤولية وكِيَاَســة يف جميــع التعامــالت مــع العمــالء والعامــة، واالســتجابة  يجــب عــى املَُقيِّ  •

ــة. ــكاوى املعقول ــامت والش ــع التعلي ــة لجمي ــة وفعالي برسع
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الرسية:  .4

ــن أيِّ  ــح ع ــال يَفص ــات، ف ــع األوق ــة يف جمي ــظ ورسي ــل بتحف ــؤون العمي ــع ش ــل م ــم بالتعام ــزم املَُقيِّ يلت  •

بيانــاٍت حقيقيــٍة حساســٍة تــم الحصــول عليهــا مــن العميــل، أو نتائــَج مهمــًة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه ألي 

شــخص أو طــرف آخــر. 

ــم اســتخدام املعلومــات الرسيــة املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة لغــرض شــخيص، أو  ــُر عــى املَُقيِّ يَْحظُ  •

لصالــح طــرف ثالــث. 

ــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات التــي كشــف عنهــا العمــالء الفعليــون، أو املحتملــون، أو  يَلتــزم املَُقيِّ  •

ــل. صاحــب العم

ــأة، أو  ــل املنش ــة داخ ــات املهني ــة العالق ــبة نتيج ــات املكتس ــة املعلوم ــى رسي ــاظ ع ــم بالحف ــزم املَُقيِّ يلت  •

الركــة املكلفــة أو خارجهــام.

يلتــزم املَُقيِّــم بالحفــاظ عــى الرسيــة يف بيئتــه االجتامعيــة، وأن يَْحــَذَر مــن اإلفصــاح غــري املقصــوِد لزمــالء   •

ــراد األرسة. العمــل أو أف

يلتــزم املَُقيِّــم باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضــامن أن مرؤوســيه ومستشــاريه ومســاعديه يلتزمــون بالحفــاظ   •

عى مبدأ الرسية. 

ــل أو  ــم والعمي ــني املَُقيِّ ــة ب ــاء العالق ــى بعــد انته ــة حت ــدأ الرسي ــال ملب ــم باالســتمرار يف االمتث ــزم املَُقيِّ يلت  •

ــل.   ــب العم صاح

يحــق للُمَقيِّــم اســتخدام الخــرة الســابقة عندمــا يغــري املَُقيِّــم عملــه أو يكتســب عميــالً جديــًدا، بــدون أن   •

ــِة معلومــاٍت رسيــٍة حصــل عليهــا نتيجــُة أليِّ عالقــٍة مهنيــٍة أو تجاريــٍة ســابقٍة. يســتخدم أو يَفصــح عــن أيَّ

اإلفصاح:  .5

اإلفصــاح أمــٌر أســاٌس؛ لــي يَفهــم مســتخدمو التقييــم القضايــا الرئيســة، ولضــامن أن تقريــر التقييــم ليــس   •

مضلــالً، ومــع ذلــك فاإلفصــاح وحــده ليــس كافيــاً لتلبيــة املعايــري األخالقيــة، ومــع عــدم اإلخــالل مببــدأ الرسيــة 

فإنــه يجــوز اإلفصــاح عــن معلومــات رسيــة بــرط توافــِر حــٍق نظامــيٍّ أو مهنــيٍّ أو واجــٍب لإلفصــاٍح مثــل:

أن يكون اإلفصاح ُمرًحا به بإذٍن كتايبٍّ رصيح من قبل العميل، أو صاحب العمل.  •

أن يكون اإلفصاح َمسموًحا به أو َمروًعا نظامياً.  •

أن يكون اإلفصاح مطلوبًا نظامياً، مثل:   •

تقديم وثيقٍة أو دليٍل يف سياق إجراءات التقايض.   •

اإلفصاح للسلطات العامة املناسبة عندما يتم التعدي عى النظام.   •

    عندما يكون هناك واجب مهني أو حق لإلفصاح مثل:  

االلتزام مبراجعة الجودة من قبل الهيئة السعودية للُمَقيِّمني املُعتمدين.   •

الرد عى أيِّ استفساٍر أو تحقيٍق من قبل الهيئة.   •

االستجابة إلجراٍء رقايب َمعمول به داخل الهيئة، كالعرض عى لجنة النظر يف املخالفات.  •
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حامية مصالح املَُقيِّم يف اإلجراءات النظامية.    •

التأكد من االمتثال للمعايري الفنية واملتطلبات األخالقية.  •

    عند اإلفصاح عن املعلومات الرسية، يجب النظر يف العوامل التالية:

مــا إذا كانــت مصالــح جميــع األطــراف )مبــا يف ذلــك األطــراف الخارجيــة( عرضــة للــرر إذا وافــق العميــل   •

ــم.  أو صاحــب العمــل عــى اإلفصــاح عــن املعلومــات مــن ِقبــل املَُقيِّ

مــدى اإلملــام باملعلومــات املتعلقــة وإمكانيــة إثباتهــا، فــإذا كانــت هنــاك معلومــات غــري كاملــة، أو حقائــق   •

واســتنتاجات ال أســاس لهــا فيجــب أْن تُســتخدم األحــكام املهنيــة يف تحديــد نــوع اإلفصــاح الــذي يتعــني القيــام 

بــه )إن لــزم األمــر(. 

طريقة اإلفصاح املحتملة، والطرف املفصح له، ومدى مناسبته.   •

ــامد  ــة االعت ــم، وإمكاني ــات املســتخدمة يف التقيي ــن صحــة البيان ــٍة م ــق بدق ــم أن يتحق ــى املَُقيِّ يجــب ع  •

ــا. عليه

ــم عندمــا يَحصــل عــى معلومــات مــن العميــل معرفــة وتوثيــق مــدى ثقــة العميــل يف  يجــب عــى املَُقيِّ  •

هــذه املعلومــات، وأن يتأكــد مــن دقتهــا بشــكل معقــول. 

يَْحظـُـُر عــى املَُقيِّــم أن يعتمــد عــى املعلومــات التــي يقدمهــا العميــل أو أي طــرف آخــر دون التحقــق مــن   •

أهليتهــا أو التأكــد مــن مصدرهــا، مــا مل يتــم تحديــد طبيعتهــا ومــدى االعتــامد عليهــا كــرط مقيــد -أي كمحــدد 

مــن محــددات التقييــم-.

ــم إعــداد ملــف عمــٍل لــكل مهمــة عنــد االنتهــاء منهــا، ويجــب أن يحتــوي امللــف عــى  يجــب عــى املَُقيِّ  •

صــورة ورقيــة أو إلكرونيــة طبــق األصــل لــكل التقاريــر املكتوبــة واملراســالت واملذكــرات واملســتندات باإلضافــة إىل 

املعلومــات والبيانــات واإلجــراءات الكافيــة لدعــم رأي املَُقيِّــم مثــل: االستفســارات، واملعاينــات، واملصــادر، والطــرق 

املســتخدمة، والتحليــل، والحســابات.

يجــب أن يحتــوي امللــف عــى كل املعلومــات الداعمــة لعمــل املَُقيِّــم، حتــى عنــد تقديــم تقريــر مختــر   •

ــل. للعمي

اً بحيــث يســتطيع شــخص ال عالقــة ســابقة لــه باملهمــة االطــالع عليــه،  يجــب أن يكــون ملــف العمــل ُمَعــدَّ  •

ــف  ــن مل ــرض األســايس م ــو الغ ــج، وهــذا ه ــم وصــوالً إىل النتائ ــا املَُقيِّ ــّر به ــي م ــة الت ــد مراحــل العملي وتحدي

ــل. العم

يجــب االحتفــاظ مبلــف عمــل لــكل مهمــة ملــدة عــر ســنوات عــى األقــل بعــد انتهائهــا، مــا مل تتضمــن   •

ــتئناف. ــك االس ــا يف ذل ــايض مب ــدة التق ــاء م ــد انته ــرة بع ــب الف ــايض وإالّ تحتس ــة التق املهم

املعلومات واملستندات4.١
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             األدلة اإلرشادية

تصدر األدلة اإلرشادية كمالحق لهذا امليثاق بهدف:

تقديم العون للُمَقيِّم يف رشح بعض املفاهيم العامة.  •

ــاق بســبب مجموعــة واســعة مــن  ــال للميث ــه عــى االمتث ــٍة عــى املخاطــر التــي تهــدد قدرت ــم أمثل تقدي  •

ــول. ــتوى مقب ــا إىل مس ــر أو تقليله ــك املخاط ــى تل ــاء ع ــا للقض ــب اتخاذه ــات الواج ــروف، والضامن ــات والظ العالق

تقديم إرشادات لنظم تلقي الشكاوى.  •

تقديم اإلجراءات التأديبية ملخالفة امليثاق.   •

االستجابة ملا يستجد من متطلبات املَُقيِّمني أو السوق أو العمالء..  •

١.5
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تمارين الوحدة األولى
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيا ييل: 

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل ما ييل:

1.     الهيئة السعودية للُمَقيِّمني املُعتمدين غري هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة

2.     يتم إيقاف مخالف أحكام النظام من مامرسة مهنة التقييم مدة خمس سنوات

3.     يجب عى العضو األسايس اجتياز االختبارات التي تعقدها الهيئة -غري اختبار الزمالة- من أجل تأهيله

4.     ليس بالرورة أّن كل من ميارس مهنة التقييم هو عضواً أساسياً يف الهيئة

5.     ال بد أن يكون الشخص املتقدم للقيد يف السجل كامل األهلية 

6.     يرسي امليثاق عى املَُقيِّمني الداخليّنَي فقط والذين اُْستُثُْنوا من النظام حال مامرستهم إحدى خدمات التقييم

7.     يجوز للُمَقيِّم أن يجمع بني املهنة ومزاولة األعامل التي ال تتعارض مع سلوك املهنة وآدابها 

٨.     ينص مبدأ االستقاللية عى أن يَْحظُُر عى املَُقيِّم قبول هدايا، أو هبات، أو استثناءات غري معتادة قبل

قبول مهمة تقييم أو أثناءها

9.     ينص مبدأ الكفاءة عى وجوب إفصاح املَُقيِّم عن حالته كُمَقيِّم داخيل، أو ُمَقيِّم خارجي مستقل 

10.   يجب الحصول عى موافقة العميل عند طلب املساعدة الخارجية، كام ينبغي اإلفصاح عن هوية املساعدين

ودورهم يف إعداد تقرير التقييم

1-    من رشوط مزاولة مهنة التقييم: 

ج( أن يكون شخًصا خبريًا مبجال التقييم. أ( أن يكون من العاملني يف رشكة متارس مهنة التقييم. 

ب( أن يكون عضواً أساسياً يف الهيئة.                د( أن يكون أي شخص مهتم يف املجال من عامة الناس.

2-   من مبادئ ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم:

أ( السلوك املهني.                              ج( محدودية العمالء.

ب( اعتبار املصالح الشخصية.                د( اعتبار اآلراء واألهداف املحددة مسبًقا.

3-   تُطبق عى كل من يخالف أحكام النظام أيّاً من العقوبات التالية: 

ج( إلغاء الرخيص.  أ( اإلنذار.                                

د( اإلجابة أ  و  ج معاً. ب( السجن ملدة خمس سنوات.         

4-  يندرج تحت مبدأ ___________ أنه يحظُُر أن ميارس التقييم من ال ينطبق عليه تعريف املَُقيِّم.

ج( السلوك املهني.  أ( النزاهة.                               

ب( الكفاءة.                               د( االستقاللية.

أ

ب
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أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه: 

)املَُقيِّم، إعداد وتطوير املعايري، معايري التقييم، املَُقيِّم املُعتمد، أعضاء أساسيون، عضو أسايس مؤقت، تقييم اآلالت 

واملعدات، أعضاء منتسبون( 

1.     ______________هي عملية تقدير قيمة اآلالت واملعدات عى اختالف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة 

ولغرض محدد.

2.     ______________ وهي العضوية التي سبق منحها ملن تقدم لها ممن كان مامرًسا ألعامل تقييم اآلالت 

واملعدات عند نفاذ النظام. 

3.     ______________ هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية والذي يرخص له مبزاولة مهنة التقييم. 

4.     من أهداف الهيئة التي تسعى إليها _____________.

5.     ______________ هي املعايري التي تعتمدها الهيئة. 

ج



الوحدة الثانية

مقدمة إلى معايير التقييم الدولية 

الفصل الثاني:
المعايير العامة

)المعيار 101، المعيار 102، المعيار 103، المعيار 104، المعيار 105(   

الفصل الثالث:
معايير األصول

)المعيار 300 اآلالت والمعدات(

الفصل األول:
اإلطار العام )التعاريف، المبادئ، المفاهيم(

أهداف الوحدة الثانية:

فــي نهايــة البرنامــج، يســتطيع المشــاركون اســتيعاب اإلطــار 
تعاريــف  الدوليــة ومــا يحتويــه مــن  التقييــم  العــام لمعاييــر 
ومبــادئ ومفاهيــم إضافة إلــى المعايير العامــة لمعايير التقييم 

الدوليــة ومعاييــر األصــول الخاصــة بتقييــم اآلالت والمعــدات. 
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الفصل األول:
اإلطار العام )التعاريف، المبادئ، المفاهيم(
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اإلطار العام

األول

ــل  ــة تعم ــري ربحي ــتقلة غ ــة مس ــة وهــي جه ــم الدولي ــري التقيي ــس معاي ــن مجل ــادرة ع ــة ص ــم الدولي ــري التقيي معاي

لتطويــر مهنــة التقييــم ورفــع جودتهــا. ويهــدف املجلــس إىل بنــاء ثقــة الجمهــور يف عمليــة التقييــم مــن خــالل تقديــم 

معايــري عامليــة للمهنــة.

وتعتــر املعايــري خطــوط مرشــدة ومحكمــة تســتخدم لرفــع مســتوى مهنــة التقييــم وتحقيــق االتســاق والشــفافية يف 

عملياتهــا. وتحتــوي عــى ثالثــة أقســام أساســية: اإلطــار العــام للمعايــري واملعايــري العامــة ومعايــري األصــول.

الغايــة مــن معايــري التقييــم الدوليــة هــي زيــادة ثقــة املســتخدمني يف خدمــات التقييــم بوضــع إجــراءاِت تقييــم تتّســم 

بالشــفافية والثبــات واملوضوعيــة واملصداقيــة والوضــوح والدقــة والبعــد عــن التضليــل.

مقدمة0.١
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فيام ييل تعريف للمصطلحات الهامة واملستخدمة يف نسخة معايري التقييم الدولية.

المصطلحات2 .0

ــي  ــود الت ــا إىل البن ــح »األصــل« و »األصــول« عموًم ــرار يشــري مصطل ــادي التك ــري ولتف ــراءة املعاي ــة ق  تســهياًل لعملي

تكــون محــور مهمــة التقييــم. ومــا مل ينــص خــالف ذلــك يف املعيــار ميكــن اعتبــار هــذه املصطلحــات عــى أنهــا تعنــي 

وتشــمل كالًّ مــن الكلــامت التاليــة: »أصــٌل، مجموعــٌة أصــول، التــزاٌم، مجموعــُة التزامــات، أو مجموعــٌة مــن األصــول 

وااللتزامــات.

ــررة  ــادئ األساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم املُق ــا معايــري القيمــة( املب تصــف أســس القيمــة )التــي تســمى أحيانً

ــرة 10.1(. ــم، الفق ــار 105: أســاليب وطــرق التقيي )انظــر املعي

تُشــري كلمــة »العميــل« إىل الشــخص أو األشــخاص أو الجهــة التــي يتــم إجــراء التقييــم لهــا.  ويشــمل ذلــك: )العمــالء 

ــم متعاقــٌد مــع طــرف ثالــث( وكذلــك العمــالء الداخليــني )أي التقييــامت املعــدة  الخارجيــني )أي عندمــا يكــون املُقيّ

لصاحــب العمــل.

الدفعات أو املروفات املطلوبة القتناء أو إنشاء األصل.

معدل العائد املستخدم لتحويل مبلغ نقدي مستحق الدفع يف املستقبل إىل قيمة حالية.

الســعر املقــدر لنقــل ملكيّــة أحــد األصــول أو االلتزامــات بــني أطــراف محــددة وراغبــة وعــى معرفــة بحيــث يعكــس 

مصالــح تلــك األطــراف.

2.١

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

األصل أو األصول 

أساس القيمة

العميل

التكلفة

معدل الخصم

القيمة املنصفة
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ــذي  ــعر ال ــا الس ــى أنه ــة« ع ــوقية العادل ــة الس ــة )OECD( »القيم ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــرف منظم 1. تُع

ــة. ــوق املفتوح ــة يف الس ــب يف صفق ــع الراغ ــب للبائ ــري الراغ ــيدفعه املش س

2. لألغــراض الريبيــة يف الواليــات املتحــدة، تنــص الالئحــة رقــم 20.2031-1 عــى مــا يــيل: »القيمــة الســوقية العادلــة 

هــو الســعر الــذي ميكــن أن تنتقــل بــه امللكيــة بــني املشــري الراغــب والبائــع الراغــب، بــرط أال يكونــوا مكرهــني 

للــراء أو البيــع ولديهــم معرفــة معقولــة بالحقائــق ذات الصلــة«. 

يُعــرف املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 13 »القيمــة العادلــة« بأنهــا الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه من 

بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام يف صفقــة منظمــة بــني املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس.

استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كام حددها املقيم بناًء عى تواصله مع العميل.

العميــل وأي طــرف آخــر ُمعــرف، باســمه أو نوعــه، كمســتخدم لتقريــر التقييــم أو مراجعــة التقييــم املقــدم مــن املقيــم 

بنــاًء عــى تواصلــه مــع العميل.

قيمة األصل للاملك أو املالك املحتمل باعتبار استثامراته الشخصية أو أهدافه التشغيلية )وتُعرف أيًضا بالثمن(.

تُشــري كلمــة »االختصــاص« إىل البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ عمليــة التقييــم.  ويشــمل القوانیــن 

واللوائــح التــي تســنها الجهــات الحكوميــة )مثــل: املقاطعــة، والوالیــة، والبلديــة والقوانــني التــي تضعھــا بعــض الجھــات 

التنظيميــة حســب غــرض التقييــم( مثــل: املصــارف املركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق املاليــة.

2.٧

2.8

2.9

2.١0

2.١١

2.١2

القيمة السوقية العادلة

القيمة العادلة )املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(

االستخدام املقصود

املُستخدم املقصود 

 القيمة االستثارية

االختصاص القضايئ 
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املبلــغ الــذي ميكــن تحقيقــه عنــد بيــع أصــل أو مجموعــة أصــول عــى أســاس مجــزأ. وينبغــي أن تعتــر قيمــة التصفيــة 

تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف التــرف يف النشــاط وإزالتــه. وميكــن تحديــد 

قيمــة التصفيــة مبوجــب افراضــني مختلفــني للقيمــة )انظــر معيــار 104 أســس القيمــة، القســم ٨0( وهــي:

)أ( معاملة منظمة بفرة تسويق منوذجية.  

)ب(صفقة إجبارية بفرة تسويق قصرية.  

املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــني مشــر راغــب وبائــع 

راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف كلُّ طــرف مــن األطــراف مبعرفــة 

وحكمــة دون قــرس أو إجبــار.

2.١3

2.١4

قيمة التصفية

القيمة السوقية

             يجب

  تُشــري كلمــة »يجــب« إىل مســؤولية غــري مروطــة، أي يجــب عــى املُقيّــم الوفــاء باملســؤوليات مــن هــذا النــوع يف 

جميــع الحــاالت والظــروف التــي ينطبــق عليهــا الــرط.

             ينبغي

ــم مــع املتطلبــات    تُشــري كلمــة »ينبغــي« إىل املســؤوليات التــي يفــرض االلتــزام بهــا. حيــث يجــب أن ميتثــل املُقيّ

ــم أّن اإلجــراءات البديلــة التــي اتبعــت يف ظــل الظــروف كانــت كافيــًة لتحقيــق  مــن هــذا النــوع مــا مل يوضــح املُقيّ

أهــداف املعايــري.

ــه  ــة، فيجــب علي ــار ميكــن تلبيتهــا بوســائل بديل ــم أّن أهــداف املعي ــا املُقيّ ــي يعتقــد فيه ــادرة الت   ويف الظــروف الن

ــا أو مناســبًا.  ــاره رضوريً ــه وعــدم اعتب توثيــق ســبب عــدم اتخــاذ اإلجــراء املشــار إلي

  إذا كان املعيــار ينــص عــى أنـّـه » ينبغــي« للُمقيّــم أن ينظــر يف إجــراء مــا بعــني اإلعتبــار يصبــح النظــر فيــه إلزاميًــا، 

يف حــني أّن تطبيــق اإلجــراء ال يكــون إلزاميًــا. 

2.١6

2.١٧

ــم مســؤولية النظــر فيهــا بعــني االعتبــار. وتتطلــب األمــور    تصــف كلمــة »مُيكــن« اإلجــراءات التــي يقــع عــى املُقيّ

املوصوفــة بهــذه الطريقــة اهتــامم املُقيّــم وفهمــه. حيــث إّن إمكانيــة تطبيــق هــذه األمــور يف عمليــة التقييــم تعتمــد 

عــى مامرســة املُقيّــم لحكمــه وخرتــه املهنيــة يف الظــروف التــي تتــامىش مــع أهــداف املعايــري.

ُيكن١5.2
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               املوضوع، األصل محل التقييم

تُشیر ھذه املصطلحات إلی األصل )األصول( التي یتم تقییمھا يف مهمة تقییم معینة.

               القيمة التكاملية

القيمــة التكامليــة تنشــأ عــن ضــم أصلــني أو أكــر مــن األصــول أو املصالــح حيــث تكــون القيمــة املدمجــة أكــر مــن 

ــذ تختلــف القيمــة  ــه عندئ ــة متاحــًة فقــط ملشــر بعين ــم التكاملي ــة. وإذا كانــت هــذه القي ــم املنفصل مجمــوع القي

التكامليــة عــن القيمــة الســوقية، حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســامت معينــًة لألصــل ال تكــون لهــا قيمــٌة إاّل 

بالنســبة ملشــر معــني. وغالبًــا مــا يشــار إىل القيمــة املضافــة عــى مجمــوع املصالــح املعنيــة عــى أنهــا قيمــة تزاوجيــة.

               هاٌم أو جوهريٌّ 

ــذي ينبغــي أن يكــون حســب الســياق  ــم، وال ــة إىل الحكــم املهنــي للمقي ــة أو الجوهري ــم مــدى األهمي ــاج تقيي يحت

التــايل:

ــك املدخــالت، واالفراضــات، واالفراضــات الخاصــة، واألســاليب  ــا يف ذل ــم )مب ــب التقيي ــار جوان •  أن يأخــذ يف االعتب

ــرارات  ــى الق ــم، أو ع ــى التقيي ــا ع ــر تطبيقه ــع أن يؤث ــن املتوق ــٌة إذا كان م ــٌة أو جوهري ــة( هام ــرق املطبق والط

االقتصاديــة، أو غريهــا مــن قــرارات مســتخدمي التقييــم، وتصــدر األحــكام املتعلقــة باألهميــة املاديــة يف ضــوء مهمــة 

ــم.  ــر بحجــم أو طبيعــة األصــل محــل التقيي ــم وتتأث التقيي

•  تشــري »األهميــة« كــام هــي مســتخدمٌة يف هــذه املعايــري إىل األهميــة الجوهريــة بالنســبة ملهمــة التقييــم، والتــي قــد 

تختلــف عــن اعتبــارات األهميــة بالنســبة ألغــراض أخــرى، مثــل: التقاريــر املاليــة، ومراجعة الحســابات.

             السعر

املقابل النقدي أو ما شابهه املطلوب أو املعروض أو املدفوع مقابل األصل، والذي قد يختلف عن القيمة.

             الغرض

تُشــري كلمــة »الغــرض« إىل ســبب أو أســباب إجــراء التقييــم، وتشــمل األغــراض العامــة )عــى ســبيل املثــال ال الحــر( 

أغــراض التقاريــر املاليــة، والتقاريــر الريبيــة، ودعــم التقــايض، ودعــم املعامــالت، ودعــم قــرارات اإلقــراض املضمــون. 

2.2١

2.22

2.23

2.١9

2.20

             املُشارك

ــم  ــة التقيي ــتخدمة يف مهم ــة املس ــس( القيم ــاس )أو أس ــا ألس ــني وفًق ــاركني املعني ــارك« إىل املش ــة »املُش ــري كلم   تُش

)انظــر املعيــار 104 أســاس القيمــة( وتتطلــب األســس املختلفــة للقيمــة مــن املُقيّــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعــني 

االعتبــار، مثــل: وجهــات نظــر املشــاركني يف الســوق يف حالــة القيمــة الســوقية، أو وجهــة نظــر مالــك معــني أو مشــر 

ُمحتمــل يف حالــة القيمــة االســتثامرية.

2.١8
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               التقييم

ــة. ويشــري  ــم الدولي ــري التقيي ــا ملعاي ــخ محــدد وفًق ــزام يف تاري ــة األصــل أو االلت ــد رأي لقيم ــة تحدي إجــراء أو عملي

»التقييــم« إىل فعــل أو عمليــة تحديــد تقديــر لقيمــة أصــل أو التــزام مــن خــالل تطبيــق معايــري التقييــم الدوليــة.

               التقييم

ــم  ــري التقيي ــق معاي ــن خــالل تطبي ــزام م ــة األصــل أو االلت ــر قيم ــد وتقدي ــراء تحدي ــة أو إج ــم عملي يقصــد بالتقيي

ــة. الدولي

               غرض التقييم، الغرض من التقييم

انظر »الغرض«.

               ُمراجع التقييم

ُمراجــع التقييــم« هــو مقيّــٌم يقــوم مبراجعــة عمــل ُمقيّــم آخــر. وميكــن أن يقــوم املُراجــع كجــزء مــن مراجعــة التقييــم 

بإجــراءات تقييــم معينــة، أو أن يبــدي رأيـًـا يف القيمــة.

               القيمة

الــرأي الناتــج عــن عمليــة التقييــم املمتثلــة ملعايــري التقييــم الدوليــة. فهــو تقديــر إمــا للمقابــل النقــدي األكــر احتامال 

ملصلحــة يف أصــل أو املنافــع االقتصاديــة مــن امتــالك حصــة يف أصــل وفــق أســاس القيمــة املذكــور.

2.24

2.2٧

2.28

2.29

2.30

منهجيــة لتقديــر القيمــة تســتخدم طريقــة أو أكــر مــن طــرق التقييــم املحــددة )راجــع معيــار التقييــم الــدويل 105 

أســاليب وطــرق التقييــم(.

وسيلة محددة لتقدير القيمة ضمن أسلوب التقييم.

وسيلة محددة لتقدير القيمة ضمن أسلوب التقييم.

2.25

2.26

2.26

أسلوب التقييم

طريقة التقييم

طريقة التقييم
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              الوزن أو األولوية

تُشــري كلمــة »الــوزن« إىل مقــدار االعتــامد عــى مــؤرش معــني للتوصــل إىل القيمــة النهائيــة )عــى ســبيل املثــال: عنــد 

اســتخدام طريقــة واحــدة يكــون وزنهــا %100(

              الرتجيح

تُشــري كلمــة »الرجيــح« إىل عمليــة تحليــل وتســوية مــؤرشات مختلفــة للقيمــة، وتكــون عــادًة مــن أســاليب وطــرق 

مختلفــة. وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط نتائــج التقييــامت، وهــو أمــٌر غــري مقبــول

2.32

2.33

             الثمن

انظر القيمة االستثامرية. 

2.34

               املُقّيم

ــم  ــذ التقيي ــك املؤهــالت والقــدرة والخــرة الالزمــة لتنفي ــم« هــو فــرٌد أو مجموعــٌة مــن األفــراد أو منشــأٌة متتل املُقيّ

ــزة. ويف بعــض الوالیــات القضائيــة یلــزم الحصــول علــی ترخيــص قبــل أن  بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغــري متحيّ

ــم. یســتطیع الشــخص أن یعمــل كُمقيّ

2.3١
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             مبادئ اإلطار العام ملعايري التقييم الدولية

        تُشــري كلمــة »الــوزن« إىل مقــدار االعتــامد عــى مــؤرش معــني للتوصــل إىل القيمــة النهائيــة )عــى ســبيل املثــال: 

عنــد اســتخدام طريقــة واحــدة يكــون وزنهــا %100(

االمتثال للمعايري  

عندمــا ينــص التقريــر بــأّن التقييــم ســيُعد أو أُعــد وفًقــا ملعايــري التقييــم الّدوليّــة فــإّن هــذا امتثــاٌل ضمنــيٌّ بــأن 

التقييــم قــد أُعــد وفًقــا لجميــع املعايــري املتعلقــة الصــادرة عــن املجلس.

املوضوعية  

ــة  ــى مصداقي ــدًة ع ــزة ومعتم ــري متحيَّ ــدًة غ ــا محاي ــدر أحكاًم ــم أن يُص ــن املُقيّ ــم م ــة التقيي ــب عملي تتطل

املدخــالت واالفراضــات. وتحقيقــاً لذلــك يجــب أن تصــدر هــذه األحــكام يف بيئــة تعــزز الشــفافية وتحــدُّ مــن 

تأثــري أّي عوامــل غــري موضوعيــة عــى تلــك العمليــة. ويجــب عــى األحــكام املهنيــة املســتخدمة يف التقييــم أن 

ــزة. تُطبــق بشــكل موضوعــّي لتجنــب أّي تحليــالت أو آراء أو اســتنتاجات متحيَّ

3.١

يجــب عــى املَُقيِّــم أن يصــدر أحكامــاً تقديريــًة تتســم بالحيــاد وعــدم التحيــز حــول مــدى االعتــامد عــى البيانــات 

ومــدى مالمئــة االفراضــات، أو حــول أســلوب التقييــم املناســب، ومــن األهميــة مبــكان أن تتســم هــذه األحــكام 

بالشــفافية واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن أي تأثــري لعوامــل شــخصية.

ــدم  ــز، ويق ــا أّي تحي ــم دومن ــون التقيي ــبة لضــامن أن يك ــة وإجــراءاٍت مناس ــاك أدوات رقاب ــون هن ــي أن تك ينبغ

ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن منوذجــاً لإلطــار املناســب 

لقواعــد الســلوك والتــرف.

*

اإلطــار العــام ملعايــري التقييــم الدوليــة هــو مبثابــة متهيــد ملعايــري التقييــم الّدوليّــة، حيــث يتضمــن هــذا اإلطــار مبــادئ 

التقييــم املتعــارف عليهــا واملفاهيــم التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد تطبيــق هــذه املعايــري فيــام يخــص املوضوعيــة، والحكــم 

ْولِيَّــة مفاهيــم ومبادئ  التقديــري، والكفــاءة وإمكانيــة الخــروج عــن املعايــري. ويُناِقــش اإلطــار العــام ملعايــري التقييــم الدَّ

التقييــم املتعــارف عليهــا، فهــو مبثابــة مقدمــة ورشح لجميــع املعايــري األخــرى، وال يتضمــن أّي إجــراءاٍت يجــب االلتــزام 

ْولِيَّــة. بهــا بهــدف االمتثــال ملعايــري التقييــم الدَّ

اإلطار العام لمعايير التقييم الدولية3 .0
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اختصاص والكفاءة  

ــوم  ــع أن يق ــن املتوق ــة، فم ــكام تقديري ــدار أح ــارات وإص ــة مه ــتلزم مامرس ــم تس ــامل التقيي ــرًا ألّن أع نظ

بالتقييــامت فــرٌد أو منشــأٌة تتوفــر لديهــا املهــارات الفنيــة والخــرة واملعرفــة الالزمــة باألصــل محــل التقييــم، 

ــم.  ــه، والغــرض مــن التقيي ــداول في ــذي يت والســوق ال

ــة  ــب مهم ــة جوان ــة ألداء كاف ــة الالزم ــارف الفني ــرات واملع ــارات والخ ــع امله ــك جمي ــم ال ميل وإذا كان املَُقيّ

التقييــم فــال مانــع مــن االســتعانة مبتخصصــني يف نــواح معينــة لذلــك الغــرض بــرط أْن يذكــر ذلــك يف نطــاق 

العمــل.

الخروج عن املعايري  

هــي الحالــة التــي يجــب فيهــا االمتثــال ملتطلــب قانــويّن أو تريعــّي أو تنظيمــّي يختلف عــن بعــض املتطلبات 

املذكــورة يف املعايــري. ويكــون الخــروج عــن املعايــري ُملزًمــا حيــث يجــب عــى املَُقيّــم اتبــاع املتطلبــات القانونية 

ــري.  ــاًل للمعاي ــون ممتث ــي يك ــم واختصاصــه القضــايئ ل ــرض التقيي ــي تناســب غ ــة الت ــة والتنظيمي والتريعي

ْوليَّــة. وميكــن للُمَقيّــم يف هــذه الحالــة أن يذكــر أّن التقييــم ميتثــل ملعايــري التقييــم الدَّ

ــا، ميكــن  ــام بــيء م ــة للقي ــارات واملعــارف والقــدرات املطلوب ــع بامله ــه: التمت ــاءة بأن ــرف االختصــاص والكف يُع

ــدرة  ــى ق ــف ع ــذا التعري ــدد ه ــل، ويش ــة العم ــوع إىل بيئ ــدٍد، وبالرج ــاٍر مح ــاِس معي ــى أس ــداً ع ــه جي قياس

ــع  ــاءة التمت ــاص والكف ــتلزم االختص ــني، ويس ــني املِهنيِّ ــن املَُقيِّم ــة م ــري املتوقع ــق املعاي ــى األداء وف ــخاص ع األش

ــة. ــة الفني ــن املعرف ــب م ــم ومناس ــتوى مالئ ــات ومس ــة وأخالقي ــارات مهني ــدرات ومه بق

فــال ينبغــي أن يقــوم بالتقييــم ســوى هــؤالء الذيــن يتمتعــون باملهــارات الفنيــة والخــرات والتجــارب واملعــارف 

ــادل، ويف الغــرض  ــه أعــامل املتاجــرة والتب ــم في ــذي تت ــم، ويف الســوق ال املناســبة واملتخصصــة يف موضــوع التقيي

الــذي يتــم مــن أجلــه التقييــم.

ولكــن يحتــاج املقيــم أحيانًــا إىل معلومــاٍت تتجــاوز نطــاق اختصاصــه،  ويف مثــل هــذه الحــاالت ميكنــه االعتــامد 

ــع  ــذي يتمت ــص ال ــم املخت ــدرك املَُقيِّ ــل: االستشــاريون املتخصصــون، وي ــة مــن الغــري، مث ــات املقدم عــى املعلوم

بالكفــاءة املطلوبــة متــى يكــون لزاًمــا عليــه االعتــامد عــى الخــرات الفنيــة للغــري إن دعــت الــرورة إىل ذلــك.

*

عندمــا يخــرج تقريــر التقييــم عــن نطــاق هــذه املعايــري وال يتقيــد بهــا يجــب إيضــاح الفــروق واالختالفــات مــع 

أســباب ذلــك. 

*عــى ســبيل املثــال: عندمــا يطلــب العميــل تقريــر التقييــم ألغــراض محاســبية فعندئــٍذ يجــوز تطبيــق مصطلحــات 

ْولِيَّــة مــع وجــوب اإلفصــاح  أو معايــري املحاســبة، ويف هــذه الحالــة يخــرج التقريــر عــن نطــاق معايــري التقييــم الدَّ

عــن ذلــك.

*



المالحظات:
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المعايير العامة 

ــة  ــد رشوط مهم ــك تحدي ــا يف ذل ــم، مب ــة أعــامل التقيي ــات واالشــراطات الخاصــة بكاف ــري املتطلب تحــدد هــذه املعاي

التقييــم، وأســس القيمــة، وأســاليب وطــرق التقييــم، وإعــداد التقاريــر. وهــي مصممــٌة بحيــث تكــون قابلــة للتطبيــق 

عــى أعــامل التقييــم لجميــع األصــول وألّي غــرض مــن أغــراض التقييــم.

١.0

الثاني

المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية



51
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

               املعيار ١0١: نطاق العمل

     يصــف نطــاق العمــل )ويســمى أحيانـًـا بــروط التعاقــد( الــروط األساســية ملهمــة التقييــم، مثــل: األصــل محــل 

التقييــم، والغــرض مــن التقييــم، ومســؤولية األطــراف املتعلقــة مبهمــة التقييــم.

يشمل نطاق العمل ما ييل:

1(  هويــة املُقّيــم: ميكــن أن يكــون املُقيّــم شــخًصا أو مجموعــة أشــخاص أو منشــأًة. وإذا كان لــدى املُقيّــم أّي 

عالقــة ماديــة، أو تداخــل مــع األصــل محــل التقييــم، أو مــع الطــرف املُكلــف بالتقييــم، أو أن املُقيـّـم يف وضــع ال 

يُســمح لــه بإعــداد تقييــم موضوعــّي غــري متحيّــز، فيجــب عــى املُقيّــم اإلفصــاح عــن هــذه العوامــل يف بدايــة 

مهمــة التقييــم. وإذا مل يحــدث هــذا اإلفصــاح ال تكــون مهمــة التقييــم ممتثلــًة للمعايــري. وإذا احتــاج املُقيّــم 

إىل مســاعدة ذات أهميــة ماديــة مــن آخريــن فيــام يتعلــق بــأّي جانــب مــن جوانــب مهمــة التقييــم فيجــب 

االتفــاق عــى طبيعــة املســاعدة ومــدى االعتــامد عليهــا ومــن ثــم توثيقهــا.

هويــة العميــل )إن وجــد(: مــن املهــم التأكــد مــن العميــل الــذي يتــم إعــداد التقييــم لصالحــه عنــد تحديــد   )2

شــكل ومضمــون تقريــر التقييــم؛ وذلــك لضــامن احتوائــه عــى املعلومــات املناســبة الحتياجاتــه.

١.١

ــم، ويجــب أن يتلقــى  يجــب االتفــاق عــى حــدود ونطــاق العمــل الــذي ســيجري القيــام بــه بــني العميــل واملُقيِّ

املُقيِّــم تعليــامت واضحــة مــن الشــخص الــذي يطلــب التقييــم، كــام يجــب التأكيــد عــى هــذه التعليــامت كتابــة، 

ــارة عــن: عقــٍد مكتــوٍب  وجــرت العــادة أْن يتــم اســتخدام خطــاب ارتبــاط لهــذا الغــرض، وخطــاب االرتبــاط عب

ــد  ــم بع ــة التقيي ــم، وإذا تغــريت رشوط عملي ــة التقيي ــود عملي ــد رشوط وبن ــل لتحدي ــم والعمي ــني املُقيِّ ــرٍم ب وم

إصــدار خطــاب االرتبــاط يجــب أن تظهــر هــذه التعديــالت يف صــورة ُملحــق عــى خطــاب االرتبــاط، أو يف صــورة 

اتفاقيــة إضافيــة. 

يجــب أْن يُِقــرَّ املُقيِّــم القائــم بعمليــة التقييــم بأنــه يتمتــع بالكفــاءة والحياديــة الالزمــة، ومــن املمكــن أْن يكــون 

ــم، فــإن هــذا اإلقــرار يخــص  ــاك رشكــة مســؤولة عــن إعــداد التقيي ــم شــخًصا أو رشكــة، وعندمــا تكــون هن املُقيّ

اســتقاللية وموضوعيــة الشــخص أو األشــخاص الذيــن يقومــون بإعــداد التقييــم وأّي مســاعدين لهــم.

*

*
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ــر التقييــم  املســتخدمني اآلخريــن )إن وجــد(: مــن املهــم التأكيــد عــى وجــود مســتخدمني آخريــن لتقري  )3

ــر عــى املعلومــات املناســبة لهــم. ــواء التقري ــد هويتهــم واحتياجاتهــم؛ لضــامن احت وتحدي

تحديد األصول محل التقييم: يجب تحديد األصل محل التقييم بوضوح.  )4

عملــة التقييــم: يجــب تحديــد العملــة يف التقييــم ويف تقريــر التقييــم أو النتيجــة النهائيــة، فعــى ســبيل   )5

املثــال: ميكــن إعــداد التقييــم باليــورو أو بالــدوالر األمريــي. وهــذا الــرط مهــٌم خاصــًة بالنســبة ملهــام التقييــم 

التــي تشــمل أصــواًل يف دول متعــددة أو تدفقــات نقديــة بعمــالت مختلفــة.

ــم  ــه مــن املهــم أال يت ــم؛ ألنّ ــه التقيي ــّد مــن أجل ــذي يُع ــح الغــرض ال ــم: يجــب توضي الغــرض مــن التقيي  )6

اســتخدام املشــورة الخاصــة بالتقييــم خــارج الســياق املقصــود أو لغــري الغــرض املقصــود مــن التقييــم. ويؤثــر 

الغــرض مــن التقييــم عــادًة عــى تحديــد أســاس القيمــة املســتخدمة.

يجــب أن يُحــدد نطــاق العمــل ملــن يُقــدم التقييــم، وإن مل يكــن ذلــك الطــرف موضــٌح مــن خــالل مــن تجــري 

ــد عــى نطــاق  ــم، ويجــب التأكي ــاق مــع املُقيِّ ــرم االتف ــذي أَب ــم، يتعــني اإلفصــاح عــن اســم الطــرف ال مخاطبته

العمــل مــن جانــب العميــل بغــرض أن يســتويَف التقريــر متطلباتــه، ويجــب االتفــاق عــى األشــخاص املســموح لهــم 

باســتخدام التقريــر، وكذلــك القيــود عــى مــن يجــوز لــه االســتعانة بالتقريــر، وتوثيــق ذلــك يف نطــاق العمــل، كــام 

يجــب توثيــق التغــري يف نطــاق العمــل. 

رضورة تحديــد موضــوع التقييــم تحديــًدا واضًحــا، وقــد يكــون موضــوع التقييــم حصــة ِملِْكيَّــة يف أصــٍل مــا، أو حــقُّ 

اســتخدام هــذا األصــل وعندمــا يشــمل موضــوع التقييــم مجموعــة مــن األصــول التــي ميكــن تحديدهــا بصــورة 

ــرادى  ــإن مجمــوع فُ ــا عــى حــدة، ف ــم كل منه ــات ألصــٍل منفــرد ميكــن تقيي ــة، أو يف حــال وجــود مكون منفصل

األصــول أو املكونــات قــد يكــون أكــر أو أقــل مــن القيمــة ككل.  

هنــاك أغــراض عديــدة للتقييــم، وتتضمــن األمثلــة عــى ذلــك: التقييــم الســتيفاء أغــراض البيــع والرائــب والرهــن 

وإعــداد التقاريــر املاليــة وفــض املنازعــات وألغــراض قانونيــة ونظاميــة، وســيحدد غــرض التقييــم األســاس الــذي 

سيســتند إليــه التقييــم، ومــن ثــم ينبغــي الّنــص بصــورٍة واضحــٍة وجليــة عــى غــرض التقييــم، وإجــراء التقييــم تبًعــا 

لذلــك. وقــد يرغــب املُقيِّــم يف التأكيــد عــى أن التقييــم ُمَوجــٌه ألشــخاٍص محدديــن، يف ظــروٍف محــددة، ولديهــم 

احتياجــاٍت محــددة، وقــدٍر محــدٍد مــن املعرفــة.

*

*

*
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ــة  ــون أســاس القيم ــة«، يجــب أن يك ــار 104 »أســس القيم ــى املعي ــاًء ع ــة املســتخدمة: بن أســاس القيم  )7

مناســبًا لغــرض التقييــم. كــام يجــب ذكــر مصــدر أّي تعريــف مســتخدم كأســاس للقيمــة، أو أن يتــم رشحــه. وال 

ينطبــق هــذا الــرط عــى مراجعــة التقييــم عندمــا ال يطلــب تقديــم أّي رأي يف القيمــة أو تعليــق عــى أســاس 

القيمــة املســتخدم. 

تاريــخ التقييــم: يجــب ذكــر تاريــخ التقييــم، وإذا كان تاريــخ التقييــم يختلــف عــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه   )٨

إصــدار تقريــر التقييــم، أو التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه أعــامل البحــث واالســتقصاء، أو تاريــخ إمتامهــا، فعندهــا 

ينبغــي التمييــز بــني هــذه التواريــخ إن لــزم األمــر.

نطــاق بحــث املُقّيــم: يجــب تحديــد أّي حــدود أو قيــود عــى أعــامل املعاينــة، واالستفســار، والتحليــل، يف   )9

ــة غــري  مهمــة التقييــم )انظــر اإلطــار العــام للمعايــري، الفقــرات 60.1-60.4(. وإذا كانــت املعلومــات املطلوب

متوفــرة بســبب أّن رشوط أعــامل التقييــم تُقيّــد أعــامل البحــث واالســتقصاء، فيجــب عنــد قبــول املهمــة تحديد 

هــذه القيــود وأّي افراضــات مهمــة أو خاصــة ناتجــة بســبب هــذه القيــود يف نطــاق العمــل )انظــر املعيــار 

104 »أســس القيمــة« الفقــرات 200.5-200.1(.

أســاس القيمــة هــو االفــراض األســايس الــذي مبوجبــه يتــم قيــاس نــوع القيمــة، ويجــب يف بدايــة األمــر تحديــد 

ــاس  ــم أس ــة التقيي ــدد عملي ــرف وتُح ــم، ويجــب أن تُع ــح للتقيي ــاس الصحي ــد األس ــدف تحدي ــم به ــرض التقيي غ

ــف املســتخدم، ورشح مــررات اســتخدام هــذا األســاس. القيمــة، مــع االستشــهاد مبصــدر التعري

تاريــخ التقييــم هــو: التاريــخ الــذي يَســتند إليــه الــرأي الخــاص بقيمــة األصــل. ويتحــدد تاريــخ تقريــر التقييــم 

ــي  ــات الت ــك: املعلوم ــا، ويشــمل ذل ــة وتحليله ــات ذات الصل ــه الحصــول عــى املعلوم ــم في ــذي يت ــت ال يف الوق

ــم  ــخ التقيي ــا مــن املناقشــات مــع اإلدارة أو أطــراف أخــرى. وجــرت العــادة أْن يتوافــق تاري ــم الحصــول عليه يت

مــع التاريــخ الــذي يصــدر فيــه تقريــر التقييــم، وقــد يختلــف تاريــخ التقييــم عــن تاريــخ تقريــر التقييــم وتاريــخ 

اإلصــدار، ولذلــك يجــب اإلشــارة إىل ذلــك بوضــوح. 

يجــب اإلشــارة يف نطــاق العمــل إىل أّي حــدوٍد أو قيــوٍد عــى أعــامل البحــث واالســتقصاء التــي يجــري القيــام بهــا، 

واالفراضــات، واالفراضــات الخاصــة التــي تتــم االســتعانة بهــا بســبب هــذه القيــود.

يجــب جمــع املعلومــات الكافيــة عــن طريــق وســائل، مثــل: الزيــارة امليدانيــة واملعاينــة، وتوجيــه االستفســارات، 

وإجــراء التحليــالت والعمليــات الحســابية لضــامن تعزيــز أعــامل التقييــم عــى نحــٍو مالئــم، وعنــد النظــر بعــني 

االعتبــار يف نطــاق البحــث واالســتقصاء، والتحقــق مــن صحــة املعلومــات الروريــة ذات الصلــة.

*

*

*
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10(  طبيعــة ومصــدر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املُقّيــم: يجــب تحديــد طبيعــة ومصــدر أّي معلومــات 

يتــم االعتــامد عليهــا، باإلضافــة إىل نطــاق األبحــاث التــي يجــب إجراؤهــا أثنــاء عمليــة التقييــم. .

11( االفرتاضــات املهمــة أو االفرتاضــات الخاصــة أو كالهــا: يجــب تســجيل كافــة االفراضــات املهمــة 

واالفراضــات الخاصــة املوضوعــة أثنــاء تنفيــذ أعــامل التقييــم وعنــد إعــداد التقريــر.

12( نوع التقرير الذي يتم إعداده: يجب وصف شكل التقرير وطريقة إيصال التقييم.

ــد  ــذ تقيي ــرورة أو يكــون مــن املحب ــي ال ــا تقت ــرش: عندم ــع أو الن ــود عــى االســتخدام أو التوزي 13( القي

ــك. ــذ يجــب تســجيل ذل ــا، فعندئ ــن يعتمــدون عليه ــد الذي ــم أو تحدي اســتخدام املشــورة الخاصــة بالتقيي

ــر، وحــدود أعــامل التحقــق التــي يجــري  يجــب اإلفصــاح عــن جميــع مصــادر املعلومــات املُســتخدمة يف التقري

القيــام بهــا.  

• عى املُقيِّم تفنيد وتقدير املعلومات املالية والبيانات األخرى ذات الصلة بصورٍة نقديٍة وموضوعيٍة.

• يتباين مدى االعتامد عى املعلومات املُقدمة حسب الظروف واألحوال، عى سبيل املثال: يف معاملٍة أو صفقٍة 

يجري القيام بها يف سوق مفتوحة قد يبحث املُقيِّم عن مؤرِش عام للقيمة؛ نظرًا إلمكانية مسح سوق املشرين عى 

نحٍو مرٍض.

• إذا تم الحصول كتابة عى تأكيدات من العميل أو اإلدارة أو أّي ممثلني آخرين للركة يُحبّذ حُر هذه 

التأكيدات أو اإلشارة إليها عى أيِّ نحٍو يف تقرير التقييم.   

• يجب أْن يشري تقرير التقييم إىل أنّه ما مل يُذكر خالف ذلك فإن املُقيِّم مل يُراجع أو يَفحص أو يَتحقق بأّي صورٍة 

من الصور من املعلومات املشار إليها وال يُبدي أيَّ رأٍي بشأنها. ويجب أْن يُبني تقرير التقييم أنّه ستكون هناك 

اختالفات وفروق بني أيِّ معلوماٍت ماليٍة متوقعة، والنتائج الفعلية؛ نظراً ألنه جرت العادة أالّ تقع األحداث وأالّ 

تكون الظروف حسب املتوقع، وهذه االختالفات والفروق قد تكون جوهرية

•  يعد التقييم لغرٍض محدد وملستخدٍم محدد، عى سبيل املثال: ألغراض الرهون العقارية واستخدامات البنوك، 

أو ألغراض إعادة التنظيم الداخيل، ومن الروري اإلشارة إىل الغرض الذي سيُستخدم من أجله التقييم، وما هي 

القيود عى استخدامه، وتوزيعه ونره ألغراٍض أخرى. 

•  يجب أْن يَذكر تقرير التقييم أنَه ال يتحمل أّي مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن االستخدام غري املناسب أو غري 

املُجاز للتقييم.  

•  ومن دواعي الحيطة والحذر أن يحتفظ املُقيِّم بالحق يف إدخال أيِّ تعديالٍت وعمِل أيِّ مراجعٍة عى التقييم، 

ودعم نتيجة التقييم يف ظل ظروٍف محددة، عى سبيل املثال: عندما تتضح الحقائق التي كانت موجودة يف تاريخ 

التقييم للُمقيِّم بعد تاريخ صدور التقييم. 

*

*
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14(  التأكيــد عــى أن التقييــم ســيُعد وفًقــا ملعايــري التقييــم الّدوليّــة وأن املُقيّــم ســيقّدر مــدى مالءمــة كافــة 

ــد أّن  ــل: تحدي ــا، مث ــة وطبيعته ــم الّدوليّ ــري التقيي املدخــالت املهمــة: يجــب ذكــر حــاالت الخــروج عــن معاي

ــة )انظــر »اإلطــار العــام« الخــروج  ــح الرائــب املحلي ــة ولوائ ــم الّدوليّ ــري التقيي ــا ملعاي ــّم وفًق ــم قــد ت التقيي

عــن املعايــري(.

               املعيار ١02: االمتثال للمعايري وأعال البحث واالستقصاء

•  يجب أْن تأخذ أعامل البحث واالستقصاء غرض التقييم وأساس القيمة يف الحسبان. 

•  يجــب تجميــع األدلــة والشــواهد الكافيــة بطــرق متعــددة مثــل الزيــارة امليدانيــة، واملعاينــة، واالستفســارات، وإجراء 

العمليــات الحســابية، والتحليالت. 

ــم. ويجــب اإلشــارة إىل تلــك الحــدود يف نطــاق العمــل،  •  ميكــن االتفــاق عــى نطــاق البحــث الــذي يقــوم بــه املَُقيّ

ولكــن إذا كانــت القيــود املفروضــة عــى البحــث كبــريًة بحيــث ال يتمكــن املَُقيّــم مــن تقييــم املدخــالت بشــكل كاف 

ْوليّــة. عندهــا يجــب عــدم ذكــر أن التقييــم قــد تــم تنفيــذه وفًقــا ملعايــري التقييــم الدَّ

ــم، ينبغــي التأكــد مــن  •  عندمــا تعتمــد أعــامل التقييــم عــى املعلومــات املقدمــة مــن قبــل طــرف آخــر غــري املُقيّ

ــم يف  ــك املُقيّ ــي يش ــاالت الت ــم. ويف الح ــة رأي التقيي ــى مصداقي ــلبًا ع ــك س ــر ذل ــى ال يؤث ــات حت ــة املعلوم موثوقي

ــات. ــدم اســتخدام هــذه املعلوم ــي ع ــذ ينبغ ــة عندئ ــات املقدم ــة املعلوم ــة أو موثوقي مصداقي

•  إذا اتضــح يف ســياق مهمــة التقييــم أّن عمليــات البحــث والتقــيص التــي يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا 

تقييــٌم ذو مصداقيــة، أو أّن املعلومــات التــي تقدمهــا األطــراف الخارجيــة ليســت متاحــًة أو غــري كافيــة، أو أن القيــود 

ــم  ــذ ال يكــون التقيي ــر املدخــالت واالفراضات،عندئ ــر عــى قــدرة املقيــم عــى تقدي عــى البحــث كبــرية بشــكل يؤث

ــة. ممتثــاًل ملعايــري التقييــم الّدوليّ

               املعيار ١03: إعداد التقارير

يحــدد كلٌّ مــن غــرض التقييــم، ودرجــة تعقيــد األصــل محــل التقييــم، ومتطلبــات املســتخدمني مســتوى التفاصيــل 

املناســبة لتقريــر التقييــم. وينبغــي عــى جميــع األطــراف االتفــاق عــى شــكل ونــوع التقريــر كجــزء مــن إعــداد نطــاق 

العمــل )انظــر املعيــار 101 »نطــاق العمــل«(.

عندما يكون التقرير ملهمة تقييم تشمل أصاًل أو أكر فيجب أْن يُقدم التقرير املعلومات التالية عى األقل:

)أ( نطاق العمل املنجز.

)ب( االستخدام املقصود.

)ج( األسلوب أو األساليب املستخدمة.

)د( الطريقة أو الطرق املطبقة.

)ه( املدخالت الرئيسة املستخدمة.

)و( االفراضات املقدمة.

١.2

١.3
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)ز( استنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ألّي نتيجة تم التوصل إليها.

)ح( تاريخ التقرير )الذي ميكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.

ميكــن أْن تـُـدرج بعــض املتطلبــات املذكــورة أعــاله رصاحــًة يف التقريــر أو باإلشــارة إليهــا ووثائــق أخــرى )عقــد 

املهمــة، ووثائــق نطــاق العمــل، والسياســات واإلجــراءات الداخليــة، وغريهــا(.

•  تقارير مراجعة التقييم

 يف الحاالت التي يكون فيها التقرير ملراجعة تقييم فيجب أن يُقدم التقرير املعلومات التالية عى األقل:

ــا  ــدر م ــار 101 »نطــاق العمــل«، بق ــا يف املعي ــارص املشــار إليه ــك العن ــا يف ذل  )أ( نطــاق العمــل املنجــز، مب

ــا عــى املهمــة. ــق كلٌّ منه ينطب

)ب( تقرير التقييم محل املراجعة واملدخالت واالفراضات التي اعتمد عليها التقييم. 

)ج( استنتاجات املُراجع عن املهمة محل املراجعة، متضمنًة األسباب الداعمة لها.

)د( تاريخ التقرير )الذي ميكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.
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               املعيار ١04: أسس القيمة

•  تصــف أســس القيمــة )التــي تســمى أحيانـًـا معايــري القيمــة( املبــادئ األساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم املُقــررة. 

ــا لــروط وغــرض مهمــة التقييــم؛ وذلــك ألّن أســاس القيمــة  ومــن املهــم أن يكــون أســاس )أو أســس( القيمــة مالمئً

ميكــن أن يؤثــر عــى اختيــار أســاليب التقييــم واملدخــالت واالفراضــات والــرأي النهــايئ للقيمــة. 

•  قــد يحتــاج املُقيّــم أحيانـًـا إىل اســتخدام أســس مختلفــة للقيمــة تحددهــا األنظمــة واللوائــح، أو عقــٌد خــاٌص، أو أيُّ 

وثيقــة أخــرى. ويف هــذه الحالــة البــد مــن تفســري هــذه األســس وتطبيقهــا وفقــاً ألحــكام الوثيقــة املصــدر.

•  مــع أّن هنــاك العديــد مــن األســس املختلفــة للقيمــة املســتخدمة يف التقييــامت إاّل أّن ملعظمهــا عنــارص مشــركة، 

مثــل: املعاملــة املفرضــة، والتاريــخ املفــرض للمعاملــة، وأطــراف املعاملــة املفرضــة.

)أ( أسس معايري التقييم الّدولّية للقيمة

ــا لــروط والغــرض مــن مهمــة التقييــم. وينبغــي أن يأخــذ  ــم أســاس )أو أســس( القيمــة وفًق يجــب أن يختــار املُقيّ

املُقيـّـم التعليــامت واملدخــالت مــن العميــل أو مــن ميثلــه يف عــني االعتبــار عنــد اختيــار أســاس القيمــة. وبغــض النظــر 

ــا للقيمــة غــري مناســب للغــرض  ــم أساًس ــم، ينبغــي أاّل يســتخدم املُقيّ عــن التعليــامت واملدخــالت املقدمــة إىل املُقيّ

املقصــود مــن التقييــم )مثــل: إذا كان التكليــف بالتقييــم ألغــراض التقاريــر املاليــة وفًقــا للمعايــري الدوليــة للتقاريــر 

ــا  ــم أن يســتخدم أساًس ــن املقيّ ــب م ــد يتطل ــة، ق ــم الدولي ــري التقيي ــر ملعاي ــل التقري ــي ميتث ــه ل ــة )IFRS(، فإن املالي

ــة(.  للقيمــة غــري معــرف أو مذكــور يف معايــري التقييــم الّدوليّ

١. القيمة السوقية:  

هــي املبلــغ املقــّدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــني مشــر 

راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف كلُّ طــرف 

مــن األطــراف مبعرفــة وحكمــة دون قــرس أو إجبــار.

يتم تطبيق تعريف القيمة السوقية بناًء عى التصّورات التالية:

1.  يشــري »املبلــغ املقــّدر« إىل الســعر املســتحق مقابــل األصــل يف معاملــة ســوقية عــى أســاس محايــد. 

بينــام يقصــد بالقيمــة الســوقية الســعر األكــر ترجيًحــا والــذي ميكــن الحصــول عليــه يف الســوق عــى نحــو 

معقــول يف تاريــخ التقييــم وفًقــا لتعريــف القيمــة الســوقية. وهــو أفضــل ســعر معقــول ميكــن أن يحصــل 

عليــه البائــع، كــام أنــه الســعر األكــر فائــدة للمشــري. 

ــغ  ــن مبل ــارة ع ــل عب ــة األص ــات - قيم ــول وااللتزام ــة األص ــه مبادل ــى أساس ــي ع ــذي ينبغ ــدأ ال 2.  املب

ــيل ــع فع ــعر بي ــبقة أو س ــورة مس ــدًدا بص ــا مح ــت مبلًغ ــري وليس تقدي

3.  تاريــخ التقييــم وهــو: القيمــة املحــددة بزمــن معــني يف تاريــٍخ معلــوم، وذلــك ألّن األســواق وظروفهــا 

ميكــن أن تتغــري مــام قــد يــؤدي إىل عــدم صحــة أو مالءمــة القيمــة التقديريــة يف وقــت آخــر. وتُبــني قيمــة 

التقييــم حالــة الســوق وظروفــه يف تاريــخ التقييــم وليــس يف أّي تاريــخ آخــر.

4.  »املشري الراغب« وهو الشخص الذي لديه دافع للراء وليس مجراً عليه.

5.  »البائــع الراغــب« وهــو الشــخص الــذي ال يكــون حريًصــا وال مجــرًا عــى البيــع بــأّي ســعر، وال يتعامــل 

بســعر ال يُعــد معقــواًل يف الســوق الحــايل.

6.  »معاملــٌة عــى أســاٍس محايــٍد« وهــي معاملــة بــني أطــراف ليســت بينهــم عالقــة خاصــة مثــل: رشكــة أم 

ورشكاتهــا التابعــة، أو مالــك األرض واملســتأجر، وميكــن أن تتســبب هــذه العالقــة يف جعــل مســتوى الســعر 

غــري معهــود يف الســوق أو متضخــم بســبب عنــر ذي قيمــة خاصــة.

7.  بعــد تســويق مناســب يتــم عــرض األصــل يف الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة ويف أنســب فــرة زمنيــة 

حســب نوعيــة األصــل. 

١.4
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٨.  »يتــرف كلُّ طــرف مــن األطــراف مبعرفــة وحكمــة« أّن كالًّ مــن املشــري الراغــب والبائــع الراغــب 

ــوق يف  ــة الس ــة، وحال ــة واملمكن ــتخداماته الفعلي ــه، واس ــل وخصائص ــة األص ــم بطبيع ــة وعل ــى معرف ع

ــم. ــخ التقيي تاري

9.  دون قــرٍس أو إجبــاٍر ــــ أّي كل طــرف لديــه دافــع ورغبــة إلمتــام املعاملــة، ولكنــه غــري مجــر أو ملــزم 

عــى إمتامهــا.

ــه يف ســوق تنافســيّة مفتوحــة يتــرف املشــاركون فيهــا  ــا علي ــا متفاوًض •  القيمــة الســوقية متثــل مبلًغ

بــكل حريــة. وميكــن أن تكــون ســوق األصــل ســوقًا دوليــًة أو محليــًة، كــام ميكــن أن تتألــف الســوق مــن 

ــا  ــي يعــرض فيه ــد مــن املشــرين والبائعــني أو عــدد محــدود مــن املشــاركني. وتكــون الســوق الت العدي

األصــل للبيــع هــي عــادًة الســوق التــي تجــري فيهــا مبادلــة األصــل املعــروض. 

ــذي  ــى وأفضــل اســتخدام لألصــل. وأفضــل اســتخدام هــو االســتخدام ال ــة الســوقية أع ــني القيم •    تُب

يعمــل عــى تعظيــم قيمــة وإمكانــات األصــل بأقــى قــدر ممكــن وعــى النحــو الــذي يجيــزه القانــون 

ــة. وميكــن أن يكــون االســتخدام األعــى واألفضــل هــو االســتخدام  ــة واالقتصادي ــق الجــدوى املالي ويحق

الحــايل لألصــل أو اســتخداٌم آخــٌر بديــٌل، ويحــدد ذلــك املشــارك يف الســوق بنــاًء عــى تصوراتــه حــول نــوع 

األصــل والســعر الــذي يرغــب يف دفعــه.

ــري  ــك أو مشــر محــدد وغ ــة بالنســبة ملال ــه قيم ــذي ل ــة الســوقية ســامت األصــل ال •  ال تعكــس القيم

متــاح للمشــرين اآلخريــن يف الســوق. وهــذه املزايــا ميكــن أن تتعلــق بالخصائــص املاديــة أو الجغرافيــة أو 

االقتصاديــة أو القانونيــة لألصــل. وتشــرط القيمــة الســوقية تجاهــل أّي عنــر مــن هــذه القيمــة؛ ألنهــا 

يف أّي تاريــخ معــني تفــرض وجــود مشــر راغــب وليــس مشــر راغــب محــدد.

2. اإليجار السوقي 

هــو عبــارٌة عــن املبلــغ التقديــري الــذي عــى أساســه ينبغــي تأجــري األصــل يف تاريــخ التقييــم بــني مؤجــر راغــب 

ــد تســويق مناســب  ــد بع ــة عــى أســاس محاي ــروط تأجــري مناســبة، ويف إطــار معامل ومســتأجر راغــب، ب

حيــث يتــرف كلُّ طــرف مــن األطــراف عــى أســاس مــن املعرفــة والحصافــة دون قــرس أو إجبــار.

مُيكــن اســتخدام اإليجــار الســوقي كأســاس للقيمــة عنــد تقييــم حــّق أســايّس يخضــع لعقــد إيجــار أو حــّق نشــأ 

عــن عقــد إيجــار. ويف مثــل هــذه الحــاالت مــن الــروري النظــر يف القيمــة اإليجاريــة التعاقديــة ويف القيمــة 

اإليجاريــة الســوقية إذا كانــت مختلفــًة عــن بعضهــا البعــض.  ومُيكــن تطبيــق رشح القيمــة الســوقية املبــني 

أعــاله يف تفســري القيمــة اإليجاريــة الســوقية. 

القيمة املنصفة  .3

ُر لنقــل ملكيّــة أحــد األصــول أو االلتزامــات بــني أطــراف محدديــن وراغبــني، وعــى معرفــة    هــي الســعُر املقــدَّ

بحيــث تظهــر مصالــح األطــراف املعنيّــة يف هــذه القيمــة )ال ينطبــق عــى التقييــامت ألغــراض إعــداد التقاريــر 

ــداد  ــة يف إع ــة املنصف ــف القيم ــة أن تعاري ــم الدولي ــري التقيي ــس معاي ــري مبجل ــة املعاي ــرى لجن ــة(، إذ ت املالي

التقاريــر املاليــة تتوافــق عمومــاً مــع القيمــة الســوقية، ولكــن مفهــوم القيمــة املنصفــة هــو أوســع نطاقــاً مــن 

القيمــة الســوقية.
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هــي الســعر الــذي يبــني مزايــا وعيــوَب محــددة تــأيت مــن امللكيّــة بــني طرفــنْي محدديـْـن وليــس مــن الســوق بوجــه 

عــام، وهــي غالبــاً مــا تُطبّــق يف ســياقات قانونيــة ومبوجــب أحــكام قضائيــة، وهــي تقديــر منطقــي وغــري متحيــز 

ــز القيمــة املنصفــة بشــكل واضــح عــن  لســعر الســوق املحتمــل لســلعة أو خدمــة أو أصــل. ومــن املمكــن متيي

القيمــة الســوقية، إذ تتطلــب القيمــة املنصفــة تقييــامً للســعر العــادل بــني طرفــنْي محدديــن مــع األخــذ يف االعتبــار 

املزايــا أو العيــوب التــي يجنيهــا كلُّ طــرف مــن املعاملــة، ويف املقابــل تســتبعد القيمــة الســوقية بوجــه عــام أيّــة 

مزايــا ال تكــون متاحــة للمشــاركني يف الســوق.

*

القيمة االستثارية:  .4

 هــي قيمــُة أصــٍل مــا بالنســبة للاملــك أو املالــك املحتمــل ألغــراض اســتثامرية أو تشــغيلية خاصــة بــه، وتبــني 

ــة للجهــة التــي يتــم عمــل التقييــم لصالحهــا، كــام تســتخدم  القيمــة االســتثامرية الظــروف واألهــداف املالي

ــزاً  ــوقية حاف ــه الس ــل وقيمت ــتثامرية لألص ــة االس ــني القيم ــروق ب ــز الف ــتثامر، وتحف ــاس أداء االس ــاً لقي غالب

للمشــرين والبائعــني لدخــول الســوق.

الفــرق بــني القيمــة الســوقية والقيمــة االســتثامرية: هــو أن القيمــة الســوقية هــي باألســاس قيمــة األصــل يف ســوق 

ــل مســتثمٍر فــرديٍّ بنــاًء عــى القواعــد واألهــداف واملعايــري  مفتوحــة، بينــام تتحــدد القيمــة االســتثامرية مــن ِقبَ

الفريــدة مــن نوعهــا الخاصــة بهــذا املســتثمر.

القيمة التكاملية:  .5

ــنْي أو أكــر معــاً، بحيــث تكــون القيمــة  ــنْي أو حصت ــٌر إضــايفٌّ للقيمــة، وتنتــج عــن َضــمِّ أصل        هــي عن

ــم املنفــردة. الناتجــة أكــر مــن مجمــوع القي

 6. قيمة التصفية :

     قيمــة التصفيــة هــي املبلــغ الناتــج عــن بيــع أصــل أو مجموعــة مــن األصــول تدريجيًــا عــى أجــزاء متفرقــة. 

ــك  ــع، وكذل ــًة للبي ــي تكــون قابل ــز األصــول؛ ل ــف تجهي ــار تكالي ــة يف االعتب ــة التصفي وينبغــي أن تأخــذ قيم

األنشــطة املتعلقــة بالتــرف فيهــا. وميكــن تحديــد قيمــه التصفيــة يف إطــار فرضيتــني مختلفتــني للقيمــة:

  أ( معاملٌة منظمٌة ذات فرة تسويقية منوذجية.

 ب( معاملٌة قرسيٌة ذات فرة تسويقية قصرية

ويجب أن يُوّضح املُقيّم أّي فرضية للقيمة تّم استخدامها.

ــل بالقيمــة التزاوجيــة مــن تجميــع أصلــنْي أو أكــر إلنشــاء  تنشــأ القيمــة التكامليــة والتــي كانــت تُعــرف مــن قَبْ

ــرادى األصــول. ــم فُ أصــٍل جديــٍد يُحقــق قيمــًة أعــى مــن مجمــوع ِقيَ
*

*
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)ب( أسٌس أخرى للقيمة )قامئٌة غري شاملة(:

1. القيمة املنصفة )املعايري املحاسبية الّدوليّة(

2. القيمة السوقية املنصفة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( 

3. القيمة السوقية املنصفة )دائرة اإليرادات الداخلية للواليات املتحدة األمريكية( 

4. القيمة املنصفة )القانونية أو التريعية( 

)ج( فرضية القيمة أو االستخدام املفرتض:

 تصــف فرضيــة القيمــة أو االســتخدام املفــرض الظــروف املتعلقــة بكيفيــة اســتخدام األصــل أو االلتــزام. وميكــن أن 

تتطلــب أسًســا مختلفــًة مــن القيمــة فرضيــة قيمــة معينــة أو تســمح بالنظــر يف عــدة فرضيــات للقيمــة. وفيــام يــيل 

بعــض الفرضيــات الشــائعة للقيمــة:

االستخدام األعى واألفضل.  أ( 

االستخدام الحايل.   ب( 

التصفية املنظمة.  ج( 

البيع القرسي.  د( 

١. االستخدام األعى واألفضل 

ــذي يحقــق أعــى قيمــًة لألصــل مــن وجهــة نظــر املشــارك.  االســتخدام األعــى واألفضــل هــو االســتخدام ال

وعــى الرغــم مــن أّن املفهــوم يُطبــق عــادًة عــى األصــول غــري املاليــة؛ ألّن العديــد مــن األصــول املاليــة ليــس 

لهــا اســتخداماٌت بديلــٌة، ولكــن ميكــن أن تكــون هنــاك ظــروٌف يلــزم فيهــا النظــر يف أعــى وأفضــل اســتخدام 

لألصــول املاليــة.

ــن  ــا م ــكان(، وممكًن ــدر اإلم ــة )بق ــة املادي ــن الناحي ــا م يجــب أن يكــون االســتخدام األعــى واألفضــل ممكًن

ــا، ويحقــق أعــى قيمــة. إذا كان االســتخدام األعــى واألفضــل مختلــف  الناحيــة املاليــة، ومســموًحا بــه قانونيً

ــر عــى القيمــة. عــن االســتخدام الحــايل، فــإّن تكاليــف تحويــل األصــل إىل أعــى وأفضــل اســتخدام يؤث

2.  االستخدام الحايل

 االســتخدام الحــايل هــي الطريقــة الحالیــة التــي یتــم بھــا اســتخدام األصــل أو االلتــزام أو مجموعــة األصــول أو 

االلتزامــات، وميكــن أن يكــون االســتخدام الحــايل، ولكــن ليــس بالــرورة، االســتخدام األعــى واألفضــل.

 3. التصفية املنظمة

التصفيــة املنظمــة هــي قيمــة مجموعــة مــن األصــول التــي ميكــن تحقيقهــا يف عمليــة التصفيــة، يف ظــل منــح 

البائــع فــرة زمنيــة معقولــة إليجــاد مشــر )أو مشــرين(، مــع اضطــراره إىل بيــع األصــل عــى مــا هــو عليــه 

ويف مكانــه.

 ميكن أن تختلف الفرة املعقولة للعثور عى املشري )أو املشرين( حسب نوع األصل وظروف السوق.
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4. البيع القرسي

يســتخدم مصطلــح »البيــع القــرسي« غالبًــا يف الظــروف التــي يكــون فيهــا البائــع تحــت اإلجبــار للقيــام بالبيــع، 

ونتيجــًة لذلــك تصبــح فــرة التســويق غــري كافيــة، وقــد ال يســتطيع املشــرون القيــام بأعــامل الفحــص النــايف 

للجهالــة. ويعتمــد الســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف هــذه الظــروف عــى طبيعــة الضغــوط عــى البائــع 

ــني هــذا الســعر تبعــات عــدم متكــن  ــام بالتســويق املناســب. كــام ميكــن أن يب ــة القي وأســباب عــدم إمكاني

البائــع مــن البيــع يف الفــرة املتاحــة. وال ميكــن تقديــر الســعر الــذي قــد يتــم الحصــول عليــه يف البيــع القــرسي 

بصــورة معقولــة مــا مل تتضــح طبيعــة القيــود املفروضــة عــى البائــع وســببها. ويبــني الســعر الــذي يقبــل بــه 

ــا ملــا ورد يف  ــع القــرسي ظروفــه الخاصــة أكــر مــن ظــروف بائــع راغــب افــرايض وفًق ــة البي البائــع يف عملي

تعريــف القيمــة الســوقية. وليــس للســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه مبوجــب البيــع القــرسي ســوى عالقــة 

عارضــة مــع القيمــة الســوقية أو أّي مــن أســس القيمــة األخــرى الــواردة يف هــذا املعيــار. و«البيــع القــرسي« 

عبــارٌة عــن وصــف للموقــف الــذي تتــم فيــه املبادلــة وال يعتــر أساًســا للقيمــة. 

ــة  ــو القيم ــة ه ــاس القيم ــون أس ــا يك ــدة عندم ــرسي« املؤك ــع الق ــالت »البي ــتبعاد معام ــم اس ــا يت ــادًة م ع

ــرسّي. ــع ق ــة بي ــي عملي ــوق ه ــدة يف الس ــةً محاي ــةً تجاري ــن أنّ معامل ــق م ــب التحق ــن الصع ــن م ــوقية، ولك الس

             املعيار ١05: أساليب وطرق التقييم

        يجــب أن يتــم النظــر يف أســاليب التقييــم املناســبة، وفيــام يــيل رشٌح وتفصيــٌل لألســاليب الثالثــة الرئيســة للتقييــم، 

والتــي تعتمــد عــى املبــادئ االقتصادية لتــوازن األســعار، وتوقــع الفوائد، واالســتبدال. 

١.5
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ــة  ــا يف دق ــم واثًق ــون املُقيّ ــا يك ــًة عندم ــل، خاص ــم األص ــة لتقيي ــن طریق ــر م ــتخدام أک ــم اس ــن املُقیّ ــب م ال یُطل

ــم يف  ــك ينبغــي أن ينظــر املُقيّ ــع ذل ــم. وم ــق وظــروف مهمــة التقيي ــار حقائ ــد اعتب ــة واحــدة عن ــة طريق ومصداقي

أكــر مــن أســلوب أو طريقــة تقييــم واســتخدامها للتوصــل إىل مــؤرش للقيمــة، ال ســيام عندمــا تكــون املعلومــات أو 

ــة. ــة واحــدة أن تحصــل عــى نتيجــة موثوق ــة لطريق ــري كافي املدخــالت غ

 ١. أسلوب السوق: 

ــة )مشــابهة(  ــة األصــل مــع أصــول مطابقــة أو مقارن يقــدم أســلوب الســوق مــؤرًشا عــى القيمــة مــن خــالل مقارن

ــا معلومــات ســعرية. ــر عنه تتوف

ينبغي تطبيق أسلوب السوق وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية:

تم بيع األصل محل التقييم مؤخرًا يف معاملة مناسبة ألساس القيمة.  أ( 

 ب( أن يكون األصل محل التقييم أو أصول مشابهة له يتم تداولها بنشاط يف سوق مفتوح.

وجود معامالت متكررًة أو حديثًة ألصول مشابهة ميكن مالحظتها.   ج( 

يُعــرف أيًضــا أســلوب الســوق بأنــه: األســلوب الــذي يســتند إىل أوضــاع الســوق، أو أســلوب املقارنــة، ويســتند 

هــذا األســلوب إىل مفهــوم اإلحــالل، وفكــرة هــذا املفهــوم هــي: أن املســتثمر لــن يدفــع مقابــل أصــٍل مــا ســعرًا 

أعــى مــن املدفــوع يف أصــول مامثلــة ويف ظــل ظــروف مامثلــة، ويتــم التوصــل للقيمــة الســوقية لألصــل مبقارنــة 

األصــل موضــوع التقييــم بأدلــة وشــواهد عــى عمليــات بيــع ألصــوٍل مامثلــٍة أو طبــق األصــل.

*

األساليب األساسية يف التقييم هي:

أسلوب السوق  أ( 

أسلوب الدخل  ب( 

أسلوب التكلفة  ج( 

يتضمن كلُّ أسلوب طرقًا مختلفًة ومفصلًة للتطبيق.

ــة، فــال توجــد  ــار أســلوب وطريقــة التقييــم إىل إيجــاد الطريقــة األنســب لألصــل يف ظــل ظــروف معين يهــدف اختي

طريقــٌة واحــدٌة مناســبٌة لكافــة حــاالت التقييــم املمكنــة. وينبغــي أن تنظــر عمليــة االختيــار فيــام يــيل عــى االقــل:

 أ( أساس وفرضية القيمة املناسبة التي تحددها رشوط وغرض مهمة التقييم.

 ب( نقاط القوة والضعف ألسلوب وطريقة التقييم املحتملة.

 ج( مــدى مالءمــة كّل طريقــة بالنظــر إىل طبيعــة األصــل واألســاليب والطــرق التــي يســتخدمها املشــاركون يف الســوق 

املعنيــة.

 د( توافر املعلومات املوثوقة الالزمة لتطبيق الطريقة.
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2. أسلوب الدخل:   

ــة  ــة حالي ــة املســتقبلية إىل قيم ــات النقدي ــل التدفق ــق تحوي ــن طري ــة ع ــؤرًشا عــى القيم ــدم أســلوب الدخــل م يق

واحــدة. ووفًقــا لهــذا األســلوب يتــم تحديــد قيمــة األصــل بالرجــوع إىل قيمــة اإليــرادات أو التدفقــات النقديــة أو توفري 

التكاليــف مــن األصــل ولهــا عــدة طــرق وهــي عبــارة عــن تطبيقــات متنوعــة يف اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة 

املخصومــة.

 ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية:

 أ( عندمــا تكــون قــدرة األصــل عــى توليــد الدخــل هــو العنــر األســايس الــذي يؤثــر عــى القيمــة مــن وجهــة 

نظــر املشــاركني.

ــًة ملبلــغ اإليــرادات املســتقبلية لألصــل محــل التقييــم وتوقيتهــا، ولكــن ال يوجــد   ب( تتوفــر توقعــات معقول

ســوى عــدد قليــل مــن املقارنــات الســوقية ذات الصلــة، إن وجــدت.

يســتند أســلوب الدخــل إىل مفهــوم مفــاده: أن القيمــة الســوقية ألصــل مــا تعتمــد عــى قدرتــه عــى تحقيــق دخــل، 

ويعنــي ذلــك وجــود عالقــة مبــارشة بــني القيمــة الســوقية ألصــل مــا والدخــل الــذي ميكــن أن يحققــه، ويتــم التوصــل 

للقيمــة الســوقية لألصــل عــن طريــق تحويــل التدفقــات املاليــة املســتقبلية إىل قيمــٍة رأســامليٍة حاليــة واحــدة.

3. أسلوب التكلفة:    

يقــدم أســلوب التكلفــة مــؤرًشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــى أّن املشــري لــن يدفــع ألصــل 

مــا أكــر مــن تكلفــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة مامثلــة ســواًء عــن طريــق الــراء أو البنــاء مــا مل تكــن هنــاك 

عوامــل متعلقــة بالوقــت، أو اإلزعــاج أو املخاطــر أو أي عوامــل أخــرى متعلقــًة. 

ــّم  ــاج األصــل، ومــن ث ــدم األســلوب مــؤرًشا للقيمــة عــن طريــق حســاب التكلفــة الحاليــة الحــالل أو إعــادة إنت ويُق

ــع أشــكال التقــادم األخــرى. خصــم اإلهــالك املــادي وجمي

5. االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة

مــن املمكــن وضــع افراضــاٍت لتوضيــح حالــة األصــل يف مبادلــِة ُمفرضــٍة، أو الظــروف التــي يُفــرض مبادلــة األصــل 

فيهــا. ولهــذه االفراضــات تأثــرٌي مهــٌم عــى القيمــة وتنقســم إىل فئتــني:

•  االفراضــات: حقائــق مفرضــة تتســق أو ميكــن أن تتســق مــع تلــك املوجــودة يف تاريــخ التقييــم، نتيجــًة 

ـم. لقيــوٍد أو حــدوٍد عــى مــدى أعــامل البحــث واالســتقصاء التــي يجريهــا املَُقيِـّ

•  االفراضــات الخاصــة: حقائــق مفرضــة تختلــف عــن تلــك املوجــودة يف تاريــخ التقييــم، وتســتخدم لتوضيــح 

أثــر التغيــريات املمكنــة عــى قيمــة األصــل. وتوصــف »بالخاصــة« لتوضــح أّن نتيجــة التقييــم تتوقــف عــى تغــريٍ يف 

الظــروف الراهنــة، أو أنّهــا تعــر عــن وجهــة نظــٍر ال يأخــذ بهــا عامــة املشــاركون يف الســوق يف تاريــخ التقييــم. 

ويجب أْن تكون االفراضات واالفراضات الخاصة معقولًة وواقعيًة، وتأخذ يف االعتبار الغرض من التقييم.

6. تكاليف املعامالت

ال تشــمل معظــم أســس القيمــة أي اعتبــاٍر لتكاليــف البيــع بالنســبة للبائــع، أو تكاليــف الــراء بالنســبة للمشــري، أو 

أي تعديــٍل لرائــب مســتحقٍة عــى الطرفــني كنتيجــٍة مبــارشٍة للمعاملــة.
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معايير األصول

3.0

الثالث

المعيار 300: اآلالت والمعدات

  يشــمل املعيــار 300 التعديــالت أو املبــادئ اإلضافيــة أو األمثلــة الخاصــة عــن كيفيــة تطبيــق املعايــري العامــة عــى 

اآلالت واملعدات. 2         

             مقدمة

عنــارص اآلالت واملعــدات )التــي ميكــن تصنيفهــا يف بعــض األحيــان عــى أنّهــا نــوع مــن أنــواع املمتلــكات الشــخصية( 

عبــارٌة عــن أصــول ملموســة عــادًة مــا تكــون مملوكــًة مــن جانــب منشــأة مــا الســتخدامها يف التصنيــع أو اإلنتــاج أو 

توريــد البضائــع أو الخدمــات، أو لتأجريهــا لآلخريــن أو ألغــراض إداريــة ويتوقــع اســتخدامها خــالل فــرة مــن الزمــن

3.١

  تحتوي املذكرة عى مقتطفات مخترة من املعيار 300، يرجى الرجوع إىل كتاب معايري التقييم الدولية لالطالع عى املعيار كامالُ
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هنــاك عــدة تعريفــات لــآلالت واملعــدات ويؤخــذ عــادة بالتعريــف املتضمــن يف نظــام الدولــة التــي يتــم التقييــم 

ــح  ــع املصال ــة -وجمي ــول امللموس ــا األص ــرف بأنه ــدات تُع ــم اآلالت واملع ــة لتقيي ــة التنفيذي ــي الالئح ــا، فف فيه

والحقــوق وااللتزامــات املتعلقــة بهــا- التــي توجــد بشــكل منفــرد أو غــري منفــرد، وتســتخدم -عــى ســبيل املثــال- 

يف الصناعــة أو اإلنتــاج أو النقــل أو املســاعدة يف عمليــات التشــغيل أو األغــراض اإلداريــة أو توريــد الخدمــات.  كــام 

ســيتم اســتعراض تعريــف اآلالت واملعــدات وأنواعهــا بشــكل مفصــل يف منهــج 401.

تنــدرج األصــول غــري امللموســة خــارج تصنيــف أصــول اآلالت واملعــدات، ولكــن ميكــن أن تؤثــر عــى قيمتهــا فعــى 

ســبيل املثــال: عــادًة مــا ترتبــط قيمــة النــامذج والقوالــب ارتباطـًـا وثيًقــا بحقــوق امللكيّــة الفكريــة املرتبطــة بهــا. ومتثــل 

ــًة أخــرى عــى األصــول غــري امللموســة  ــراءات االخــراع أمثل برامــج التشــغيل والبيانــات الفنيــة وســجالت اإلنتــاج وب

التــي ميكــن أن يكــون لهــا تأثــرٌي عــى قيمــة أصــول اآلالت واملعــدات، وذلــك حســب مــا إذا كانــت مدرجــًة يف التقييــم 

أم ال.

يتطلــب تقييــم اآلالت واملعــدات عــادًة األخــذ يف االعتبــار مجموعــًة مــن العوامــل املرتبطــة باألصــل نفســه وبيئتــه 

وإمكاناتــه املاديــة والوظيفيــة واالقتصاديــة؛ لذلــُك ينبغــي عــى كافــة ُمقيّمــّي اآلالت واملعــدات معاينــة األصــول محــل 

التقييــم للتأكــد مــن حالــة اآلالت وكذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت املعلومــات التــي حصلــوا عليهــا قابلــًة لالســتخدام 

ومرتبطــًة باألصــول محــل التقييــم. 

             أساليب وطرق التقييم 

ميكــن تطبيــق كافــة أســاليب التقييــم الرئيســة الثالثــة املنصــوص عليهــا يف معايــري التقييــم الدوليــة، عــى تقييــم أصــول 

اآلالت واملعــدات وذلــك تبًعــا لطبيعــة األصــول واملعلومــات املتاحــة والحقائــق والظــروف املحيطــة بالتقييم.

3.2.1 أسلوب السوق 

يشــيع اســتخدام أســلوب الســوق لفئــات اآلالت واملعــدات املتجانســة، مثــل: املركبــات وأنــواع معينــة مــن املعــدات 

املكتبيــة أو اآلالت الصناعيــة، حيــث ميكــن أن تتوفــر بيانــات كافيــة عــن آخــر مبيعــات األصــول املامثلــة. ومــع ذلــك 

ــٌة عــى املبيعــات املبــارشة لهــا، وعندمــا  ــدٌة مــن اآلالت واملعــدات املتخصصــًة التــي ال تتوفــر أدل ــواٌع عدي ــاك أن هن

تكــون بيانــات الســوق املتوفــرة ضئيلــًة أو منعدمــًة يكــون مــن املناســب اســتخدام إّمــا أســلوب الدخــل أو التكلفــة 

يف التقييــم.

3.2.2 أسلوب الدخل 

ــة بعينهــا لألصــل  ــد تدفقــات نقدي ــم اآلالت واملعــدات حيــث ميكــن تحدي ميكــن اســتخدام أســلوب الدخــل يف تقيي

ــل  ــج قاب ــاج منت ــا إلنت ــي تشــكل مصنًع ــٌة مــن األصــول الت ــة كأن تعمــل مجموع أو ملجموعــة مــن األصــول التكميلي

للتســويق. ومــع ذلــك ميكــن أن تُعــزى بعــض التدفقــات النقديــة إىل األصــول غــري امللموســة ويصعــب فصلهــا عــن 

ــع  ــيّل م ــري عم ــل غ ــلوب الدخ ــتخدام أس ــون اس ــا يك ــادًة م ــة. وع ــات النقدي ــدات يف التدفق ــاهمة اآلالت واملع مس

ــادم  ــة وحجــم التق ــم كمي ــن اســتخدامه يف تقيي ــك ميك ــع ذل ــدات، وم ــآلالت واملع ــة ل ــارص الفردي ــن العن ــد م العدي

ــن األصــول. ــة م االقتصــادي ألّي أصــل أو مجموع

3.2
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يجــب أن يراعــي التقييــم التدفقــات النقديــة املتوقــع تحقيقهــا عــى مــدى عمــر األصــل وكذلــك قيمــة األصــل يف نهايــة 

عمــره يف حالــة اســتخدام أســلوب الدخــل يف تقييــم اآلالت واملعــدات. ويجــب الحــذر عنــد تقييــم اآلالت واملعــدات 

باســتخدام أســلوب الدخــل والتأكــد مــن اســتبعاد عنــارص القيمــة املرتبطــة باألصــول غــري امللموســة والشــهرة وغريهــا 

مــن األصــول املســاهمة.

3.2.3 أسلوب التكلفة 

ــة املتخصصــة أو  ــة األصــول الفردي ــدات وال ســيام يف حال ــم اآلالت واملع ــة لتقيي ــا يســتخدم أســلوب التكلف ــادًة م ع

املخصصــة ملرافــق معينــة. الخطــوة األوىل هــي تقديــر تكلفــة احــالل أحــد املشــاركني يف الســوق لألصــل محــل التقييــم 

وذلــك بالرجــوع إىل أقــل قيمــة إمــا لتكلفــة إعــادة اإلنتــاج أو االحــالل. وتكلفــة االحــالل هــي تكلفــة الحصــول عــى 

أصــل بديــل لــه نفــس االســتخدام، وميكــن أن يكــون هــذا البديــل أصــٌل حديــٌث لــه نفــس الوظائــف أو تكلفــة إعــادة 

اإلنتــاج نســخة طبــق األصــل متاًمــا مــن األصــل محــل التقييــم. 

وبعــد اســتنتاج تكلفــة االحــالل ينبغــي تعديــل القيمــة إلبــراز تأثــري التقــادم املــادي والوظيفــي والتقنــي واالقتصــادي 

عــى القيمــة. ويف جميــع األحــوال ينبغــي أن تكــون التعديــالت التــي تجــرى عــى أي تكلفــة احــالل مصممــة خصيًصــا 

إلنتــاج نفــس قيمــة األصــل الحديــث املكافــئ مــن ناحيــة املنفعــة واالســتخدام.



المالحظات:



تمارين الوحدة الثانية



69
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيا ييل: 

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل ما ييل:

1. يُوىص باستخدام أكر من أسلوب أو طريقة للتقييم، وخاصة يف حالة عدم وجود معطيات وبيانات واقعية وملحوظة 

2. يقدم أسلوب التكلفة مؤرشاً للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي والذي مفاده: أّن املشري ال يدفع مقابل رشاء أصٍل 

أكر من تكلفة الحصول عى أصٍل له نفس املنفعة

3. أسلوب السوق هو: قيمة أصل ما بالنسبة للاملك، أو املالك املحتمل ألغراٍض غري استثامرية أو تشكيلية خاصة 

4. ال ميكن تطبيق معايري األصول عى كافة األصول يف التقييم 

5. يعتمد أسلوب السوق عى قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط األعامل )___(. 

6. القيمة السوقية هي: السعر املقدر لنقل ِملِْكيِّة أحد األصول، أو االلتزامات بني أطراف محددين وراغبني، وعى 

معرفة بحيث تظهر مصالح األطراف املعنيّة يف هذه القيمة 

7. تاريخ التقييم: هو التاريخ الذي يستند إليه الرأي الخاص بقيمة األصل 

٨. القيمة املنصفة هي قيمُة أصٍل ما بالنسبة للاملك أو املالك املحتمل ألغراض استثامرية أو تشغيلية خاصة به 

9. يفضل استخدام أسلوب التكلفة دامئاً عند تقييم اآلالت واملعدات

10. قد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ تقرير التقييم وتاريخ اإلصدار

ْولَيِّة هو وضع إجراءات تتسم بــــ:  1. الغاية من استخدام اإلطار العام ملعايري التقييم الدَّ

أ( الشفافية والثبات واملوضوعية.                    ج( البعد عن التضليل. 

ب( املصداقية والوضوح والدقة.                    د( جميع ما سبق.

2. يجب أن يتم التقييم من ِقبَِل فرد أو رشكة تتوفر لديه املهارات التالية: 

أ( املهارات الفنية والخرة واملعرفة املالمئة باألصل    ج( املهارات التي متكن من إعطاء األصل أكر مام يستحق.    

ب( املهارات الذهنية الكافية لسد الثغرات والتحايل.    د( جميع ما سبق.

3. عند تقديم التقرير ملهمة تقييم تشمل أصاًل أو أكر فيجب توفر إحدى املعلومات التالية عى األقل:

أ( األسلوب أو األساليب املستخدمة                  ج( وثائق نطاق العمل.

ب( املدخالت الرئيسة املستخدمة.                 د( جميع ما سبق.

أ

ب
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أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه: 

4. عند قيام طرٍف آخر بتقديم معلومات لعملية التقييم يجب عى املُقيِّم: 

أ( قبولها وتسجيلها والعمل بها.                ج( التحقق من أهليتها ومصدرها قبل االعتامد عليها.

ب( رفضها وعدم النظر إليها مطلقاً.           د( ال يشء مام سبق.

5. يشمل املعيار 101 نطاق العمل عى:

ج( ميثاق العمل. أ( هوية املقيم.                              

ب( تاريخ التقييم.                                 د( أ و ب معاً.

)البيع القرسي، القيمة الحالية للتدفقات النقدية، القيمة التكاملية، القيمة املنصفة، الخروج عن املعايري، القيمة السوقية، 

أسلوب السوق، القيمة االستثامرية، أسلوب التكلفة، أسلوب الدخل( 

1. أساليب التقييم تشمل: ____________و____________ و ________.

2. أساس القيمة ويشمل: ________ و __________و ________ و __________.

3. تتضمن الطرق التي تندرج تحت أسلوب الدخل  ______________________________.

4. يستخدم مصطلح ________ يف الظروف التي يكون فيها البائع تحت اإلجبار للقيام بالبيع.

5. ____________ هي الحالة التي يجب فيها االمتثال ملتطلب قانويّن أو تريعّي أو تنظيمّي.

ج



المالحظات:



حل التمارين
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيا ييل: 

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل ما ييل:

1.     الهيئة السعودية للُمَقيِّمني املُعتمدين غري هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة

2.     يتم إيقاف مخالف أحكام النظام من مامرسة مهنة التقييم مدة خمس سنوات

3.     يجب عى العضو األسايس اجتياز االختبارات التي تعقدها الهيئة -غري اختبار الزمالة- من أجل تأهيليه 

4.     ليس بالرورة أّن كل من ميارس مهنة التقييم هو عضواً أساسياً يف الهيئة

5.     ال بد أن يكون الشخص املتقدم للقيد يف السجل كامل األهلية 

6.     يرسي امليثاق عى املَُقيِّمني الداخليّنَي فقط والذين اُْستُثُْنوا من النظام حال مامرستهم إحدى خدمات التقييم

7.     يجوز للُمَقيِّم أن يجمع بني املهنة ومزاولة األعامل التي ال تتعارض مع سلوك املهنة وآدابها 

٨.     ينص مبدأ االستقاللية عى أن يَْحظُُر عى املَُقيِّم قبول هدايا، أو هبات، أو استثناءات غري معتادة قبل

قبول مهمة تقييم أو أثناءها

9.     ينص مبدأ الكفاءة عى وجوب إفصاح املَُقيِّم عن حالته كُمَقيِّم داخيل، أو ُمَقيِّم خارجي مستقل 

10.     يجب الحصول عى موافقة العميل عند طلب املساعدة الخارجية، كام ينبغي اإلفصاح عن هوية املساعدين 

ودورهم يف إعداد تقرير التقييم

1-    من رشوط مزاولة مهنة التقييم: 

ج( أن يكون شخًصا خبريًا مبجال التقييم. أ( أ( أن يكون من العاملني يف رشكة متارس مهنة التقييم.  

ب( أن يكون عضواً أساسياً يف الهيئة.                              د( أن يكون أي شخص مهتم يف املجال من عامة الناس.

2-   من مبادئ ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم:

أ( السلوك املهني.                              ج( محدودية العمالء.

ب( اعتبار املصالح الشخصية.                د( اعتبار اآلراء واألهداف املحددة مسبًقا.

3-   تُطبق عى كل من يخالف أحكام النظام أيّاً من العقوبات التالية: 

ج( إلغاء الرخيص.  أ( اإلنذار.                                

د( اإلجابة أ  و  ج معاً. ب( السجن ملدة خمس سنوات.         

4-  يندرج تحت مبدأ ___________ أنه يحظُُر أن ميارس التقييم من ال ينطبق عليه تعريف املَُقيِّم.

ج( السلوك املهني.  أ( النزاهة.                               

ب( الكفاءة.                               د( االستقاللية.

أ

ب

×

×

×

×

×

الوحدة األولى
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أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه: 

)املَُقيِّم، إعداد وتطوير املعايري، معايري التقييم، املَُقيِّم املُعتمد، أعضاء أساسيون، عضو أسايس مؤقت، تقييم اآلالت 

واملعدات، أعضاء منتسبون( 

1.     __________________هي عملية تقدير قيمة اآلالت واملعدات عى اختالف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة 

ولغرض محدد.

2.     _________________ وهي العضوية التي سبق منحها ملن تقدم لها ممن كان مامرًسا ألعامل تقييم اآلالت 

واملعدات عند نفاذ النظام. 

3.     ____________ هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية والذي يرخص له مبزاولة مهنة التقييم. 

4.     من أهداف الهيئة التي تسعى إليها _________________.

5.     ______________ هي املعايري التي تعتمدها الهيئة.  

ج

تقييم اآلالت واملعدات 

عضو أسايس مؤقت 

املقيم املعتمد

إعداد وتطوير املعايري

معايري التقييم 
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيا ييل: 

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل ما ييل:

1. يُوىص باستخدام أكر من أسلوب أو طريقة للتقييم، وخاصة يف حالة عدم وجود معطيات وبيانات واقعية وملحوظة 

2. يقدم أسلوب التكلفة مؤرشاً للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي والذي مفاده: أّن املشري ال يدفع مقابل رشاء أصٍل 

أكر من تكلفة الحصول عى أصٍل له نفس املنفعة

3. أسلوب السوق هو: قيمة أصل ما بالنسبة للاملك، أو املالك املحتمل ألغراٍض غري استثامرية أو تشكيلية خاصة 

4. ال ميكن تطبيق معايري األصول عى كافة األصول يف التقييم 

5. يعتمد أسلوب السوق عى قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط األعامل

6. القيمة السوقية هي: السعر املقدر لنقل ِملِْكيِّة أحد األصول، أو االلتزامات بني أطراف محددين وراغبني، وعى 

معرفة بحيث تظهر مصالح األطراف املعنيّة يف هذه القيم

7. تاريخ التقييم: هو التاريخ الذي يستند إليه الرأي الخاص بقيمة األصل 

٨. القيمة املنصفة هي قيمُة أصٍل ما بالنسبة للاملك أو املالك املحتمل ألغراض استثامرية أو تشغيلية خاصة به

9. يفضل استخدام أسلوب التكلفة دامئاً عند تقييم اآلالت واملعدات 

10. قد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ تقرير التقييم وتاريخ اإلصدار

ْولَيِّة هو وضع إجراءات تتسم بــــ:  1. الغاية من استخدام اإلطار العام ملعايري التقييم الدَّ

أ( الشفافية والثبات واملوضوعية.                     ج( البعد عن التضليل. 

ب( املصداقية والوضوح والدقة.                     د( جميع ما سبق.

2. يجب أن يتم التقييم من ِقبَِل فرد أو رشكة تتوفر لديه املهارات التالية: 

أ( املهارات الفنية والخرة واملعرفة املالمئة باألصل    ج( املهارات التي متكن من إعطاء األصل أكر مام يستحق.    

ب( املهارات الذهنية الكافية لسد الثغرات والتحايل.    د( جميع ما سبق.

3. عند تقديم التقرير ملهمة تقييم تشمل أصاًل أو أكر فيجب توفر إحدى املعلومات التالية عى األقل:

أ( األسلوب أو األساليب املستخدمة                  ج( وثائق نطاق العمل.

ب( املدخالت الرئيسة املستخدمة.                  د( جميع ما سبق.

أ

ب

×

×

×

×

×

الوحدة الثانية
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أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه: 

4. عند قيام طرٍف آخر بتقديم معلومات لعملية التقييم يجب عى املُقيِّم: 

أ( قبولها وتسجيلها والعمل بها.                ج( التحقق من أهليتها ومصدرها قبل االعتاد عليها.

ب( رفضها وعدم النظر إليها مطلقاً.           د( ال يشء مام سبق.

5. يشمل املعيار 101 نطاق العمل عى:

ج( ميثاق العمل. أ( هوية املقيم.                              

ب( تاريخ التقييم.                                 د( أ و ب معاً.

)البيع القرسي، طريقة التدفقات النقدية املخصومة، القيمة التكاملية، القيمة املنصفة، الخروج عن املعايري، القيمة 

السوقية، أسلوب السوق، القيمة االستثامرية، أسلوب التكلفة، أسلوب الدخل(

1/ تشمل أساليب التقييم: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.

2/ تشمل أسس القيمة: القيمة املنصفة، والقيمة االستثارية، والقيمة التكاملية، والقيمة السوقية.

3/ تتضمن الطرق التي تندرج تحت أسلوب الدخل: طريقة التدفقات النقدية املخصومة.

4/ يستخدم مصطلح البيع القرسي يف الظروف التي يكون فيها البائع تحت اإلجبار للقيام بالبيع.

5/ الخروج عن املعايري هي الحالة التي يجب فيها االمتثال ملتطلب قانويّن أو تريعّي أو تنظيمّي.

ج



المراجع 
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نظام املَُقيِّمني املُعتمدين.  •

الالئحة التنفيذية لنظام املَُقيِّمني املُعتمدين .  •

كتاب الئحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين.  •

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين.  •

ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم – إصدار 2015/6/30م.  •

معايري التقييم الدولية )النسخة العربية – إصدار 2020(.  •








