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هــي الجهــة المنظمــة لمهنــة التقييــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتعمــل علــى وضــع 

األنظمــة والتشــريعات التــي تتيــح للمقيميــن ممارســة أعمالهــم وفًقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة، كمــا 

ُتقــدم برامــج تأهيليــة العتمــاد وتأهيــل الممارســين لهــذه المهنــة بنــاء علــى أســس علميــة وممارســات 

عالميــة. ُيســهم التقييــم فــي حفــظ الحقــوق وتحقيــق العدالــة بيــن المســتفيدين مــن خــال تقديــم 

خدمــات مهنيــة وتقاريــر تقييــم عاليــة الجــودة. وألننــا نؤمــن بــأن الناتــج األســاس لمهنــة التقييــم هــو 

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

اخترنــا للقيمــة ثقــة شــعاراَ لنــا.

الرؤية

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

الرسالة

تطويــر مهنــة التقييــم واإلشــراف علــى تنظيمهــا واالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة لممارســيها والســعي 

لزيــادة الوعــي والشــفافية فــي المهنــة. 

نبذة عن الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
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فروع التقييم

اآلالت والمعداتالعقار أضرار المركباتالمنشآت االقتصادية
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االعتمادات الدولية

 RICS االعتماد المتبادل مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين

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

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

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

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

الممارســات الدوليــة.

ASA االعتماد المتبادل مع الجمعية االمريكية للمقّيمين

اإلعتمــاد المتبــادل فــي تقييــم اآلالت والمعــدات بيــن أعضــاء الهيئــة وأعضــاء الجمعيــة، حيــث تغطــي 

االتفاقيــة اعتمــاد البرنامــج التدريبــي الــذي تقدمــه الهيئــة فــي هــذا الفــرع ومعادلــة الــدورات التدريبيــة 

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

فــي عقــد ورش العمــل والمؤتمــرات المهنيــة محليــً ودوليــً بيــن الطرفيــن.

IMI االعتماد المتبادل مع معهد صناعة السيارات البريطاني

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

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

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

المركبــات بالحصــول علــى عضويــة المعهــد ووفًقــا لاعتمــاد المتبــادل.

IIBV اعتماد معهد الدولي لمقّيمي األعمال

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

.)iiBV( الدولــي لمقّيمــي األعمــال
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معهد التقييم

األمريكي

مجلس المقيمين 

الماليزيين

معهد صناعة

السيارات

المعهد األمريكي 

للمقيمين

مجلس معاييـر

التقييم الدولية

الجمعية السعودية للمحللين

 الماليين المعتمدين

المعهد الدولــي

لمقّيمي األعمال

المعهد الملكي

للمساحين القانونيين

مـركز أبـحاث تصليح

المركبات البريطاني

الشراكات الدولية

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

مــا يســاهم بتطويــر مهنــة التقييــم.
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الشــهادة المهنيــة فــي التقييــم تقــودك إلــى مزاولــة مهنــة التقييــم وفــق أفضــل المعاييــر المعتمدة 

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

ــا. ــف فروعه بمختل

وتزيــد مــن فرصــة بنــاء شــبكة عاقــات مهنيــة واســعة، باإلضافــة إلــى تحســين األداء علــى مســتوى 

الفــرد والمنظومــة ، وتعــد شــهادة الزمالــة أعلــى الشــهادات المهنيــة فــي التقييــم ، ويحصــل عليهــا 

العضــو بعــد اســتكماله المســار التدريبــي وتســجيل ســاعات الخبــرة المطلوبــة فــي فــروع التقييــم .

دعم الشهادات المهنية من                 :

تعاونــت الهيئــة مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف( لدعــم 4 شــهادات مهنيــة متخصصــة 

فــي مجــال التقييــم مــن خــال برنامــج دعــم الشــهادات المهنيــة االحترافيــة، وهــي: 

شهادة الزمالة في تقييم العقار   •
شهادة الزمالة في تقييم المنشآت االقتصادية  •

شهادة الزمالة في تقييم أضرار المركبات  •
شهادة الزمالة في فرع تقييم اآلالت والمعدات  •

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

التنظيــم والتطويــر واالعتمــاد والتوعيــة لمهنــة التقييــم.

الشهادات المهنية في التقييم

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

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

تأهيــل المتدربيــن واعتمادهــم وفًقــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة فــي المجــاالت التاليــة:

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

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

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

مختلــف المجــاالت.

أكاديمية تقييم

اآلالت والمعداتأضرار المركباتالمنشآت االقتصاديةالعقار
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تقدم الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين 3 فئات من العضويات: 

تمنح لمن أكمل المسار التدريبـي 

وحقق الساعات الخبرة المطلوبة 

لعضويـة الزمـالـة وهي متطلـب 

أساسي إلصـدار تـرخيص مـزاولـة 

مهنة التقييم.

تــمـنــح للـحــاصليــن على درجــة 

البكالوريوس من إحدى الجامعات 

الــمعتـــرف بــهــا والــمجتــازيــن 

للــمسـتــوى األول مــن الـــدورات 

التدريبيـة وتخـول الحاصـل عليها 

بممارسة مهنة التقييم مع أحد 

مـنـشـــآت الـتقــييـم المـرخـصـة.

تــمـنـح للـطــاب السعـوديـيــــن 

المنتظمين بـدراسة البكالوريـس 

في إحدى الجامعات المعترف بها.

عضويات تقييم 
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نافذة الخدمات االلكترونية التي تقدمها تقييم للمستفيدين من جميع الخدمات.

مزايا تطبيق قيمة:

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

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

ايداع تقارير التقييم.  •

بوابة



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

والتأميــن، ونــزع الملكيــة، واالرتفــاق، واالنتفــاع.

فرع تقييم العقار
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اقتصاديات األراضي واالستثمار العقاري
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تحليل السوق ودراسات أعلى 
وأفضل استخدام للعقار
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إجراءات التقييم العقاري األساسية

10
3

مبادئ التقييم العقاري األساسية

10
2

التقييم العقاري باستخدام أسلوبي 
السوق والدخل
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تقييم العقارات المكتبية
و تقييم المراكز التجارية

11
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طرق متقدمة في التقييم العقاري 
باستخدام اسلوب الدخل

11
2

التحليل المتقدم للسوق العقاري

11
1

تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل 
والضرائب في التقييم العقاري

11
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المناهج التدريبية في فرع تقييم العقار 

تقييم العقارات الفندقية والترفيهية
و تقييم العقارات التاريخية والتراثية
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دليل الدورات التدريبية التفاعلي

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

فرع تقييم المنشآت االقتصادية

14
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15

أسلوب الدخل

20
2

تقييم األصول غير الملموسة

20
5

مبادئ تقييم األعمال

20
1

مواضيع متقدمة في تقييم
المنشآت االقتصادية

20
4

المفاهيم األساسية في العلوم المالية

20
0

حالة دراسية شاملة في تقييم 
المنشآت االقتصادية

20
3

المناهج التدريبية في فرع تقييم المنشآت االقتصادية 



دليل الدورات التدريبية التفاعلي

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

الســوقية للمركبــة قبــل الضــرر أو بعــده.

فرع تقييم أضرار المركبات

16



الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

17

عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء 
المركبة والمواد المستخدمة

30
2

تصنيع وتصميم هيكل المركبة

30
1

اإلطار التنظيمي لمهنة تقدير المركبات 
في السعودية 

30
0

أنظمة السالمة الحديثة في المركبات 
وتأثيرها على عمليات اإلصالح

وأداء المركبة

30
3

المناهج التدريبية في فرع تقييم أضرار المركبات 



دليل الدورات التدريبية التفاعلي

تعنــي جميــع األصــول الملموســة- وجميــع المصالــح 
والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــا - التــي توجــد 
بشــكل منفرد أو غير منفرد - وتســتخدم على ســبيل 
المثــال فــي الصناعــة أو اإلنتــاج أو النقل أو المســاعدة في 
عمليــات التشــغيل أو األغــراض اإلداريــة أو توريــد الخدمــات 
عمليــة تقديــر قيمــة اآلالت والمعــدات علــى اختــاف 

أنواعهــا، طبقــً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.

فرع تقييم اآلالت والمعدات

18



الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

19

مفاهيم عامة عن الورش
وإجراءات تقييمها

40
2

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
- مشروع تكميلي

40
5

مبادئ تقييم اآلالت والمعدات
وأساليب التقييم

40
1

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
- الصناعات المختصة

40
4

مقدمة إلى اإلطار التنظيمي لمهنة 
تقييم اآلالت والمعادات
ومعايير التقييم الدولية

40
0

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
- الصناعات العامة

40
3

المناهج التدريبية في فرع تقييم اآلالت والمعدات



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

