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دليل الدورات التدريبية

نضــع بيــن أيديكــم دليــل الــدورات التدريبيــة المقــدم مــن الهيئــة 

الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن من أجل تســهيل رحلــة العميل 

فــي اختيــار دوراتــه التدريبيــة وفــق الجــدول والوقــت المناســب لــه، 

ــدورات التدريبيــة  وهــو دليــل تفاعلــي بالكامــل، شــامل لجــدول ال

للعــام 2023م.

فروع التقييم

المنشآت االقتصادية

اآلالت والمعدات

العقار

أضرار المركبات
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تقييم العقار 

هــو فــن وعلــم تقديــر قيمــة حقــوق الملكيــة العقاريــة، ألصــل محــدد 

وغــرض محــدد فــي وقــت محــدد ولمســتخدمين محدديــن، مــع األخــذ 

بالحســبان جميــع خصائــص وســمات العقــار محــل التقييــم، وجميــع 

العوامل االقتصادية األساســية للســوق، ويشــمل ذلك جميــع المصالح، 

والحقــوق، وااللتزامــات المتعلقــة بملكيــة العقــارات بــكل التحســينات 

المثبتــة عليهــا بشــكل دائــم، والملحقــات التابعــة المرتبطــة بهــا. 

ومثــال ذلــك: التملــك والتصــرف فــي الملكيــة، والرهــن، والتأميــن، ونــزع 

الملكيــة، واالرتفــاق، واالنتفــاع.

مبادئ التقييم العقاري األساسية

102

التقييم العقاري باستخدام

أسـلوبي السـوق والدخـل

105

األطر التنظيمية لمهنة التقييم

ومعايير التقييم الدولية

001

أسلوب التكلفة ومواد البناء 

ومبادئ الصحة والسالمة المهنية

104

المناهج التدريبية فرع تقييم العقار 

إجراءات التقييم العقاري األساسية

103

تحليل السوق ودراسات أعلى 

وأفضل اسـتخدام للـعقار

106
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التطوير العقاري والتقييم 

باستخدام طريقة القيمة المتبقية

108

تحليل األدوات المالية 

واإلستثمار العقاري

111

تقييم العقارات الفندقية 

والترفيهية والتاريخية

116 - 115

األنظمة العقارية ومبادئ التخطيط 

الحضري واالستدامة والعمل الجماعي

107

تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل 

والـضرائـب في التـقييـم الـعقـاري

110

تقييم العقارات التجارية

114 - 113

اقتصاديات األراضي واالستثمار 

العقاري

109

طرق متقدمة في التقييم العقاري 

باستخدام اسلوب الدخل

112
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

•       يتعرف على نظام الُمَقيِّمين الُمعتمدين والئحته التنفيذية والئحة عضوية الهيئة.
•       يستكشف القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين.

•       يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاولة المهنة.
•       يشرح الئحة العضويات في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

•       يستنبط قواعد برامج التعليم المهني المستمر.
•       يتعرف على سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة.

•       ُيحلل المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية.
•       يستعرض لمحة عامة حول معايير األصول لفروع التقييم.

•       يلتزم بميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.
•       يلتزم بالقواعـد العامـة لشـهادة زمالـة الهيئـة السـعودية للمقيميـن المعتمديــن.

تعريف المنهج: 

يهــدف هــذا المنهــج إلــى تعريــف المتدربيــن باألطــر التنظيميــة لمهنــة التقييــم والتــي 

تشــمل: نظــام الُمَقيِّميــن الُمعتمديــن، والئحتــه التنفيذيــة، والئحــة عضويــة الهيئــة، 

والقواعــد العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن، وميثــاق 

ــق  ــى تطبي ــم إل ــا يؤهله ــة، بم ــم الدولي ــر التقيي ــم، ومعايي ــة التقيي ــلوك مهن آداب وس

ــم. ــام التقيي ــي مه ــة ف ــك المعرف تل

األطر التنظيمية لمهنة التقييم ومعايير 
التقييم الدولية

منهج 001 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A-2/
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للتسجيل اضغط هنا

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيعرف المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتقييم العقاري.  •
ًيوضح مفهوم القيمة السوقية وأنواع القيم العقارية.  •

يتعــرف علــى طبيعــة مهنــة التقييــم العقــاري ومراحــل تأهيــل واعتمــاد الُمَقيميــن   •
العقارييــن.

ُيحدد ضوابط الممارسات الجيدة واإلهمال المهني في التقييم العقاري.  •
ُيوضح دور المقيم في القطاعين العام والخاص وأغراض التقييم.  •

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

ــب  ــرض والطل ــى الع ــرة عل ــل المؤث ــاري والعوام ــوق العق ــار والس ــص العق ــح خصائ •  ُيوض
فــي الســوق العقــاري.

يتعرف على االستثمار ومصادره ومبادئه.  •
ُيوضح دوافع االستثمار وعوائده ومخاطره.  •

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

يتعرف على المفاهيم األساسية في االقتصاد ومجاالته.  •
ُيحدد أنواع االقتصاد واألسواق االقتصادية.  •

ُيوضح فكرة توازن السوق وتأثره بزيادة وانخفاض العرض والطلب.   •
ُيحدد المفاهيم المتعلقة باالقتصاد الكلي وأهدافه.  •
•  يتعرف على وسائل السياسة النقدية والمالية العامة.

تعريف المنهج: 

ــعر  ــل الس ــم مث ــة التقيي ــية لعملي ــم أساس ــن مفاهي ــة ع ــج مقدم ــذا البرنام ــدم ه يق

ــوع  ــم ون ــة التقيي ــة مهن ــوقية وطبيع ــة الس ــن القيم ــا تتضم ــة. كم ــة والقيم والتكلف

الملكيــة وغيرهــا مــن المواضيــع المتعلقــة. كمــا يســتعرض المفاهيــم األساســية 

لإلحصــاء ومنهجيــة البحــث وادوات التحليــل بمســاعدة البرمجيــات الموجــودة فــي 

ــة  ــة االقتصادي ــيات البني ــاد أساس ــم االقتص ــادئ عل ــم بمب ــا يخت ــار. وبعده ــة العق دراس

ــوق  ــوازن الس ــب وت ــرض والطل ــن الع ــة قواني ــم مناقش ــا تت ــا. كم ــا وتحليله وعملياته

لتقديــم مفهــوم أساســي لالقتصــاد وعالقتــه بالقطــاع العقــاري.

مبادئ التقييم العقاري األساسية

منهج 102 

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

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

يتعرف على أساليب التقييم العقاري األساسية.  •
ًيوضح الطرق التطبيقية لكل أسلوب من أساليب التقييم العقاري.  •

يتعرف على العمليات الرياضية في التقييم.  •
ُيوضح تطبيقات جداول التقييم.  •

يوضح تطبيقات جداول معادالت الفائدة الفردية والمزدوجة.  •
ُيطبق آلية سداد قيمة الرهن العقاري.  •

ُيعرف المعلومات المرجعية في العقار.   •
ُيعرف المصطلحات المتعلقة بالمباني والمسطحات.  •

ُيميز بين أنواع القياس المستخدمة بالعقارات.  •
ُيميز بين أنواع المخططات في العقارات.  •

ُيوضح إجراءات تحديد وجمع المعلومات المرجعية.  •
ُيميز بين أنواع البيانات في سياق التقييم العقاري.  •

يتعرف على طرق جمع البيانات ومصادرها.  •
يتعرف على أساسيات كتابة التقارير.  •

ُيوضح أسس كتابة تقارير التقييم.  •

تعريف المنهج: 

ــات  ــي عملي ــتخدم ف ــي تس ــم الت ــاليب التقيي ــرق وأس ــة لط ــرة عام ــج نظ ــدم البرنام يق

التقييــم فــي األســواق الحقيقــة، وتشــمل أســاليب التقييــم، أســلوب الســوق وأســلوب 

ــمل  ــي تش ــة والت ــم الرياضي ــات التقيي ــى عملي ــر إل ــا ينظ ــل. كم ــلوب الدخ ــة وأس التكلف

الفائــدة  وحســاب  والمزدوجــة  الفرديــة  والمعــدالت  األساســية  التقييــم  حســابات 

وغيرهــا مــن جــداول التقييــم األخــرى. ويختــم المنهــج بموضــوع المعلومــات المرجعية 

والبحــث فــي المصــادر الالزمــة لعمليــة التقييــم وطــرق كتابــة تقاريــر التقييــم الفعالــة.

إجراءات التقييم العقاري األساسية

منهج 103 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيعرف المفاهيم ذات العالقة بأسلوب التكلفة.  •
يتعرف على المبادئ األساسية لتطبيق أسلوب التكلفة في التقييم.  •

ُيطبق منهج وخطوات أسلوب التكلفة في التقييم.   •
يستنتج المزايا والعيوب ألسلوب التكلفة.  •

ُيصنف إنشاءات المباني والمتطلبات الوظيفية للبناء.  •
ُيميز بين مكونات المبنى ومواد البناء والتشطيبات.  •

يتعرف على بناء فريق العمل وعملية التطوير العقاري.  •
ُيحدد خدمات البناء وتكنولوجيا خدمات المباني.  •

ُيحلل بيانات تكاليف البناء واالنشاءات.  •
ُيقارن بين أدلة تكاليف اإلنشاءات دوليًا ومحليًا.  •

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

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

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

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يفصــل هــذا المنهــج أساســيات أســلوب التكلفــة والخصائــص المتعلقــة بتطبيــق هــذا 

األســلوب. كمــا يتنــاول مــواد وطــرق اإلنشــاء صناعة المبانــي المتعلقــة بتقييــم العقارات 

ــا  ــوقية. كم ــة الس ــد التكلف ــم تحدي ــي يت ــا لك ــة وجمعه ــاب التكلف ــم حس ــف يت وكي

يلقــي نظــرة مفصلــة علــى أبــرز خدمــات البنــاء. ويســتعرض مبــادئ الصحــة والســالمة 

المهنيــة الهامــة للمقيــم.

أسلوب التكلفة ومواد البناء ومبادئ الصحة 
والسالمة المهنية

منهج 104 

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

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

يتعرف على المبادئ األساسية ألسلوب السوق )طريقة المقارنة( ي أعمال التقييم.   •
ُيطبق خطوات طريقة المقارنة في التقييم.  •

ُيحدد متطلبات تطبيق طريقة المقارنة في التقييم.  •
ُيطبق إجراءات تسوية المبيعات الُمقارنة.  •

يستنتج مزايا وعيوب طريقة المقارنة.  •
يتعرف على المبادئ األساسية واألسس النظرية ألسلوب الدخل.  •

ُيميز أنواع البيانات ومصادرها في أسلوب الدخل.  •
ُيطبق طرق التقييم باستخدام أسلوب الدخل.  •

ُيحدد متطلبات تطبيق أسلوب الدخل.  •
يستنتج مزايا وعيوب أسلوب الدخل.  •

ُيطبق أسلوبي السوق والدخل من خالل حالة دراسية شاملة.  •

تعريف المنهج: 

باســتخدام  العقــاري  للتقييــم  األساســية  بالمبــادئ  الالزمــة  المعرفــة  المنهــج  يقــدم 

ــه. ويتضمــن محتــوى هــذا المنهــج طريقــة  ــة( وتطبيقات أســلوب الســوق )طريقــة المقارن

تقديــر القيمــة الســوقية، والمبــادئ والخطــوات األساســية فــي تطبيــق طريقــة المقارنــة، 

كمــا تســتعرض طريقــة الدخــل وموضوعــات مثــل مفهــوم االســتثمار، وتجميــع البيانــات 

ــتثمار. ــة االس ــق طريق ــم، وتطبي ــة التقيي ــا، وبني ومصادره

التقييم العقاري باستخدام أسلوبي السوق والدخل

منهج 105 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

يتعرف على المفاهيم األساسية لتحليل السوق العقاري.  •
ُيحدد العوامل المؤثرة على قيمة العقار.  •

ُيميز بين أنواع تحليل السوق العقاري.  •
ُيطبق خطوات تحليل السوق العقاري.  •

ٌيعرف مفهوم االستخدام األعلى واألفضل للعقار.  •
ُيحدد اختبارات االستخدام األعلى واألفضل للعقار.  •

ُيطبق خطوات تقدير االستخدام األعلى واألفضل للعقار.  •
ُيحدد أهم القيود التي تفرض على استخدام األرض.  •

ُيحدد مراحل دراسة الجدوى للمشاريع العقارية.  •
ُيطبق اإلرشادات في كتابة تقرير دراسة الجدوى.  •

ُيطبق مراحل تقويم دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع عقاري.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يقــدم موضــوع تحليــل الســوق واالســتخدام األعلــى واألفضــل مفهــوم بحــوث الســوق 

ودراســة الجــدوى وكيــف يتــم اســتخدام هــذه األدوات فــي الســوق لتحديد االســتخدام 

األعلــى واألفضــل لبعض أنــواع العقــارات.

تحليل السوق ودراسات أعلى وأفضل استخدام للعقار

منهج 106 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

ُيوضح تنظيم الملكية العقارية في المملكة وإجراءات تسجيلها.  •
يتعرف على تاريخ التخطيط الحضري ونظرياته.  •

ُيميز بين مستويات التخطيط الحضري.  •
ُيحدد أثر التخطيط الحضري على قيمة المنتجات العقارية.   •

ُيوضح استخدامات األراضي وتأثيرها على قيمة العقار.  •
ُيطبق مبادئ التخطيط الحضري على حالة دراسية.  •

ُيعرف مفهوم االستدامة والمباني المستدامة وأهميتها.  •
ُيحدد تأثير المباني الخضراء على التقييم.  •

ُيميز مصادر الطاقة المتجددة واالستهالك المحلي للطاقة.  •
ُيوضح مفهوم بناء الفريق ومبادئ العمل الناجح.  •
ُيحدد االستراتيجيات التي تحسن تفاعالت الفريق.  •

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

ُيحدد سلوك القائد اإليجابي والسلبي.  •

تعريف المنهج: 

تقــدم األنظمــة العقاريــة المفاهيــم األساســية لألنظمــة المطبقــة فــي المملكــة فيمــا 

يخــص العقــار، فــي حيــن أن مبــادئ تخطيــط المــدن تفصــل أدوات التخطيــط واآلليــات التــي 

ــة  ــات حال ــراء دراس ــم إج ــا يت ــوق. كم ــي الس ــارات ف ــة العق ــى قيم ــر عل ــانها أن تؤث ــن ش م

ــتدامة  ــل االس ــم مث ــة للمقي ــع مهم ــتعراض مواضي ــم اس ــم يت ــن ث ــع، وم ــذه المواضي له

ــي. ــل الجماع ــمول والعم ــوع والش ــة التن وثقاف

األنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري 
واالستدامة والعمل الجماعي

منهج 107 

للتسجيل اضغط هنا

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيحدد مراحل التطوير العقاري وضوابط التخطيط العقاري..  •
ُيعرف مفهوم إعادة التطوير العقاري.  •

ُيقيم آثار القضايا المتعلقة بإعادة التطوير العقاري.  •
ُيوضح مفهوم أبحاث السوق في التطوير العقاري وأهميتها.  •

ُيحدد عوامل تحليل الطلب على التطوير اإلداري، السكني، التجاري والصناعي.  •
ُيميز العوامل الُمؤثرة على تقدير حجم العرض التنافسي.  •

ُيقارن بين مستويات وأنواع تحليل السوق العقاري.  •
ُيحدد أهداف الدراسة السوقية ومراحل دراسة الجدوى في سياق التطوير العقاري.  •

ُيحدد مكونات دراسة )تحليل( الموقع الخاص بمشروع التطوير العقاري.  •
يطبق المعايير الموضوعية لتقييم الجدوى المالية لمشروع التطوير العقاري   •

ُيقيم أهم المخاطر التي تواجهها مشاريع التطوير العقاري.  •
يستنتج طرق التقييم المناسبة للمخاطر التي تواجه التطوير العقاري.  •

يحــدد المفاهيــم المرتبطــة بــإدارة المخاطــر و مراحــل عمليــة إدارة المخاطر في مشــاريع   •
ــاري. ــر العق التطوي

ُيميز بين العوامل المؤثرة على قيمة العقار.  •
ُيوضح مفهوم وأقسام تطوير األراضي ومفهوم التقييم بطريقة القيمة المتبقية.  •

ُيحدد المبدأ الرئيسي لطريقة القيمة المتبقية.  •
ُيطبق طرق تقدير القيمة المتبقية لألرض والقيمة المتبقية لألرباح.  •

ُيلخص خطوات تطبيق طريقة القيمة المتبقية.  •
يطبق كيفية حساب إجمالي قيمة التطوير العقاري.  •

ُيقيم مزايا ونقاط ضعف طريقة القيمة المتبقية لتقييم مشاريع التطوير العقاري.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ــع  ــي يخض ــر الت ــتخدام والتطوي ــي االس ــرات ف ــي التغي ــاري ف ــر العق ــة التطوي ــن أهمي تكم

ــة  ــر المتعلق ــة والعناص ــر والتنمي ــة التطوي ــل عملي ــج بالتفصي ــرح المنه ــار. ويش ــا كل عق له

بهــا وكيــف تنعكــس علــى قيمــة العقــار. وتســتخدم طريقــة القيمــة المتبقيــة عناصــر 

ومدخــالت التطويــر لكــي تحــدد القيمــة الســوقية للعقــار. كمــا يتــم تســليط الضــوء علــى 

ــة. ــذه الطريق ــي ه ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــاري ونق ــر العق ــر التطوي عناص

التطوير العقاري والتقييم باستخدام طريقة القيمة 
المتبقية

منهج 108 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيعرف مفهوم اقتصاديات األراضي.  •
ُيحدد الخصائص الطبيعية واالقتصادية لألرض.  •

ُيميز بين أنظمة توصيف األراضي وقياسها.  •
ٌيعرف مفاهيم التصميم الحضري والتجمعات االقتصادية.  •

ُيقيم العوامل المؤثرة على التجمعات االقتصادية.  •
ُيميز بين نماذج استخدام األراضي الحضرية.   •

ُيميز بين أنواع القوائم المالية واستخداماتها.  •
ُيطبق أساليب تحليل القوائم المالية.   •

ٌيميز بين استخدام الحسابات في تحليل االستثمار العقاري  •
ُيحدد طرق الموازنة الرأسمالية.  •

ُيطبق استخدامات طرق الموازنة الرأسمالية.  •
ُيميز بين ظروف المخاطرة وظروف عدم التأكد في االستثمار العقاري.  •

ُيطبق أساليب قياس درجات المخاطر في االستثمار العقاري.  •
ُيطبق أساليب قياس عوائد المحفظة الحديثة.  •
ُيطبق قانون نموذج تسعير االصول الرأسمالية.  •

ُيطبق مقاييس تقييم أداء المحفظة االستثمارية.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول المنهــج موضــوع اقتصــاد االراضــي والــذي يشــمل فهــم التأثيــرات االقتصاديــة 

وغيــر االقتصاديــة التــي تؤثــر علــى الموقــع واإلنتــاج وقــرارة المنشــأة واألفــراد داخــل النظــم 

االقتصاديــة الحضريــة واإلقليميــة، كمــا يبيــن التأثيــرات االقتصاديــة علــى األراضــي وأســعار 

ــر أنمــاط االســتخدام الحضــري واإلقليمــي.  العقــارات والعوامــل التــي تحفــز التنميــة وتغي

كمــا يســتعرض المنهــج تحليــل أداء االســتثمار العقــاري والموازنــة الرأســمالية، والمحفظــة 

االســتثمارية والتنويــع، والمخاطــرة.

اقتصاديات األراضي واالستثمار العقاري

منهج 109 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/


الدليل التفاعلي للدورات التدريبية

14

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ُيعرف مفهوم المحاسبة والمصطلحات المحاسبية األساسية.   •
ُيحدد الوظائف األساسية للمحاسبة وأهدافها.  •

ُيميز بين أنواع مستخدمي المعلومات المحاسبية.  •
ُيصنف المنشآت من الناحية القانونية.  •

ُيميز بين مسك الدفاتر والمحاسبة.  •
ُيوضح أهداف استخدام أجهزة الحاسوب في المحاسبة.  •

ُيحدد أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.  •
ُيميز بين األنواع األساسية للقوائم المالية.  •

ُيلخص مراحل الدورة المحاسبية.  •
ُيطبق طرق حساب إهالك األصول الثابتة.  •
ٌيوضح مفهوم التحليل المالي وأهدافه.  •

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

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

ُيحدد العالقة بين أنواع الوحدات االقتصادية للنظام المالي.  •
ُيطبق معادالت الرهن العقاري.  •

ُيميز بين ضرائب الممتلكات العقارية.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول هــذا المنهــج أساســيات وعناصــر علــم المحاســبة ومــدى أهميتــه لمهنــة التقييــم 

ــي  ــل المال ــراء التحلي ــاليب إج ــبة وأس ــل المحاس ــن تحلي ــع ع ــدم مواضي ــا يق ــاري. كم العق

لتناســب جميــع األنــواع مــن الشــركات الصغيــرة إلــى الشــركات القابضــة. كمــا يســتعرض 

موضــوع تمويــل العقــارات النظــام المالــي فــي تمويــل القطــاع العقــاري ومــا يخــص شــراء 

العقــارات وتطويرهــا.

تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل والضرائب في 
التقييم العقاري

منهج 110 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

يتعــرف علــى مراحــل وأنــواع عمليــات توريــق الديــون العقاريــة ومــدي مســاهمتها   •
ــة. ــة العالمي ــة المالي ــي األزم ف

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

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

تقــدم الــدورة معــارف حــول المبــادئ األساســية لتحليــل األداء االســتثماري للســوق 

ــظ  ــتثمارية وإدارة المحاف ــوارد االس ــوع الم ــذا الموض ــات ه ــمل محتوي ــا. وتش وتطبيقه

واألنظمــة المتعلقــة باالســتثمار وتحليــل االســتثمار العقــاري.

تحليل األدوات المالية واإلستثمار العقاري

منهج 111 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-111/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

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

ــل،  ــلوب الدخ ــة ألس ــات المتقدم ــي الموضوع ــتعرض ف ــا نس ــة. كم ــف الطريق ــوة وضع ق

ــم  ــي تقيي ــتقبلية ف ــة المس ــات النقدي ــة التدفق ــق طريق ــول تطبي ــة ح ــم متقدم مفاهي

ــارات. ــم العق ــي تقيي ــا ف ــتقبلية وتطبيقه ــة المس ــات النقدي ــف التدفق ــارات وتعري العق

طرق متقدمة في التقييم العقاري باستخدام 
اسلوب الدخل

منهج 112 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/
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منهج 113 و 114

للتسجيل اضغط هنا

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

تطبيق طرق التقييم المناسبة على المباني المكتبية.  •
كتابة تقرير التقييم للمكاتب تماشيا مع متطلبات معايير التقييم الدولية.   •

فهم متطلبات مشروع التقييم التكميلي وطريقة تقييمه وتوزيع الدرجات.  •

تعريف المنهج: 

ُيعــرف المنهــج معنــى تقييــم العقــارات المكتبيــة والمراكــز التجاريــة ، ويتضمــن ومفهــوم 

ــم  ــرق التقيي ــا وط ــات وتحليله ــع المعلوم ــة وتجمي ــارات المكتبي ــم العق ــر وتقيي التطوي

المعلومــات  تجميــع  التطويــر  ومفهــوم  الموضــوع  حــول  ومقدمــة  المســتخدمة، 

وتحليلهــا وطــرق التقييــم المســتخدمة.

تقييم العقارات التجارية

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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للتسجيل اضغط هنا

منهج 115 و 116

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

تطبيق طرق تقييم الفنادق والعقارات الترفيهية ومتطلبات إعداد تقرير التقييم.  •
تطبيق طرق تقييم المباني التاريخية والتراثية ومتطلبات إعداد تقرير التقييم.  •

فهم متطلبات مشروع التقييم التكميلي وطريقة تقييمه وتوزيع الدرجات.  •

تعريف المنهج: 

تقــدم الــدورة تقييــم الفنــادق والمنتجعــات والمالهــي الترفيهيــة والعناصــر المتعلقــة بها 

والعقــارات التاريخيــة والتراثيــة، حيــث يشــمل المحتــوى تعريــف هــذا النــوع مــن العقــارات 

وكيفيــة تجميــع المعلومــات عنهــا وتحليلهــا، ومنهجيــة التقييــم المســتخدمة إضافــة 

إلــى اإلدارة والصيانــة، ومقدمــة عــن العقــارات التراثيــة وكيفيــة تصنيفهــا والمصطلحــات 

المتعلقــة بهــا ومبــادئ التقييــم والمنهجيــة المســتخدمة لهــذا النــوع مــن العقــارات.

تقييم العقارات الفندقية والترفيهية والتاريخية

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%88/
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كفاءات تقييم األعمال

200

مبادئ تقييم األعمال

201

أسلوب الدخل

202

موضوعات متقـدمة 

في تقييم المنشآت االقتصادية

204

دراسة حاالت

تقييم المنشآت االقتصادية

203

األطر التنظيمية لمهنة التقييم

ومعايير التقييم الدولية

001

المناهج التدريبية فرع تقييم المنشآت االقتصادية 

تقييم المنشآت االقتصادية 

هــي منشــآت األعمــال، أو مصالح الملكية فيها علــى اختالف حجومها، 

ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات، والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بها، 

ــات  ــراع والعالم ــراءات االخت ــل: ب ــة، مث ــر الملموس ــول غي ــم األص وتقيي

التجاريــة والشــهرة والملكيــة الفكريــة ، وتقييمهــا هــي عمليــة تقديــر 

قيمــة المنشــآت االقتصاديــة علــى اختــالف أنواعهــا، طبقــً لنــوع محدد 

للقيمــة ولغــرض محدد.ونــزع الملكيــة، واالرتفــاق، واالنتفــاع.

تقييم األصول غير الملموسة

205
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

•       يتعرف على نظام الُمَقيِّمين الُمعتمدين والئحته التنفيذية والئحة عضوية الهيئة.
•       يستكشف القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين.

•       يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاولة المهنة.
•       يشرح الئحة العضويات في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

•       يستنبط قواعد برامج التعليم المهني المستمر.
•       يتعرف على سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة.

•       ُيحلل المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية.
•       يستعرض لمحة عامة حول معايير األصول لفروع التقييم.

•       يلتزم بميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.
•       يلتزم بالقواعـد العامـة لشـهادة زمالـة الهيئـة السـعودية للمقيميـن المعتمديــن.

تعريف المنهج: 

يهــدف هــذا المنهــج إلــى تعريــف المتدربيــن باألطــر التنظيميــة لمهنــة التقييــم والتــي 

تشــمل: نظــام الُمَقيِّميــن الُمعتمديــن، والئحتــه التنفيذيــة، والئحــة عضويــة الهيئــة، 

والقواعــد العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن، وميثــاق 

ــق  ــى تطبي ــم إل ــا يؤهله ــة، بم ــم الدولي ــر التقيي ــم، ومعايي ــة التقيي ــلوك مهن آداب وس

ــم. ــام التقيي ــي مه ــة ف ــك المعرف تل

األطر التنظيمية لمهنة التقييم ومعايير 
التقييم الدولية

منهج 001 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A-2/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

ــة،  ــوم القيم ــا مفه ــية منه ــع أساس ــتعرض مواضي ــي ويس ــج تأهيل ــذا المنه ــر ه يعتب

وعمليــة التقييــم، والعمليــات الحســابية في التقييــم، والمحاســبة لقيــاس األداء المالي، 

والتحليــل االقتصــادي وتحليــل القطــاع، ومهنــة تقييــم المنشــآت االقتصاديــة دوليــًا.

كفاءات تقييم األعمال

منهج 200 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

المنشــآت  تقييــم  عليهــا  يقــوم  التــي  األساســية  والمبــادئ  النظريــات  فهــم   •
. يــة د قتصا ال ا

تعريف مهمة التقييم.  •
جمع بيانات مفيدة عن مجال وسوق الشركة محل التقييم.  •

ــف  ــم كي ــم، وفه ــل التقيي ــركة مح ــة للش ــة والصناعي ــات االقتصادي ــل البيان تحلي  •
يؤثــر التحليــل علــى القيمــة.

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول هــذا المنهج الممارســات والمبادئ األساســية في التقييم وكيفيــة إجراء التحليل 

النوعــي والبيئــي والتحليــل الكمــي والمالــي. ومــن ثــم يســتعرض أســاليب التقييــم 

الرئيســية فــي التقييــم وهــي أســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة وأســلوب الســوق.

مبادئ تقييم األعمال

منهج 201 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

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

مثــل  مواضيــع  يســتعرض  كمــا  المخصومــة.  النقديــة  التدفقــات  ومنهــا  وطرقــه 

مقارنــة الدخــل مــن األســهم المملوكــة ورأس المــال المســتثمر، ونظــرة علــى االقتصــاد 

العالمــي، وتكلفــة رأس المــال، وطــرق الرســملة، وطــرق الخصــم، ونمــوذج تســعير 

ــة. ــى القيم ــالوات عل ــم والع ــة، والخص ــواق المتذبذب ــي األس ــمالية ف ــول الرأس األص

أسلوب الدخل

منهج 202 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%84-202/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ــتتبع  ــي س ــة الت ــة الحال ــن دراس ــة م ــة فعلي ــالل مجموع ــن خ ــم م ــق التقيي تطبي  •
الحســابات  وحتــى  و  العميــل  التواصــل  مــن  ابتــداء  التقييــم،  مهمــة  خطــوات 

للقيمــة. واالســتنتاجات 

اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة فــي إطــار أســلوب   •
ــل. الدخ

تسوية النتائج من الطرق المختلفة.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يعــد هــذا المنهــج تطبيقًا لما تــم تغطيته في المنهجيــن 201 و202 من خالل حل ثالث 

حــاالت دراســية معنيــة بتقييــم شــركات تعمل فــي قطــاع صناعة قطــع غيار الســيارات.

دراسة حاالت تقييم المنشآت االقتصادية

منهج 203 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-20/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

التعرف على مفاهيم الخصومات واألقساط.  •
تقييم الشركات الناشئة.  •

تقييم األصول غير الملموسة.  •
تعريف التكلفة الدولية لرأس المال.  •

استعراض البيئة االقتصادية والتقييم في المملكة العربية السعودية.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يســتعرض هــذا المنهــج مواضيــع متقدمــة فــي تقييــم األعمــال منهــا، تقييــم حقــوق 

األقليــة، وتقييم الشــركات الناشــئة، وتقييم األصول غير الملموســة، وتكلفــة رأس المال.

موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت االقتصادية

منهج 204 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

التعرف على مفهوم تقييم األصول غير الملموسة.  •
التعرف على طرق تقييم األصول غير الملموسة.  •
كيفية اختيار طرق تقييم األصول غير الملموسة.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يركــز هــذا المنهــج علــى المبــادئ األساســية والتطبيــق الواقعــي فــي تقييــم األصــول 

رت لغــرض  الغيــر ملموســة. يشــمل المنهــج الطــرق المتعــارف عليهــا دوليــًا والتــي طــوِّ

تقييــم األصــول غيــر الملموســة فــي إطــار إصــدار التقاريــر الماليــة والتي تشــمل متطلبات 

مراجعــة الحســابات للقيمــة العادلــة.

تقييم األصول غير الملموسة

منهج 205 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
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عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في 

بنـاء المـركبة والمـواد المستخدمـة

302

تصنيع وتصميم هيكل المركبة

301

اإلطار التنظيمي لمهنة

 تقييم أضرار المركبات

300

الحاالت الدراسية

لتقييم أضرار المركبات

303

المناهج التدريبية فرع تقييم أضرار المركبات 

تقييم أضرار المركبات 

يقصــد بهــا جميــع األضــرار التــي تصيــب المركبــات باختــالف أســبابها 

مثــل الحــوادث المروريــة أو الغــرق والســيول وغيرهــا، وهــي عمليــة 

ــر  ــار أو تقدي ــة شــاملة األجــور وقطــع الغي ــر قيمــة إصــالح المركب تقدي

ــده. ــرر أو بع ــل الض ــة قب ــوقية للمركب ــة الس القيم
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

ــه  ــن، والئحت ــن الُمعتمدي ــام الُمَقيِّمي ــدورة بنظ ــة ال ــي نهاي ــاركون ف ــم المش أن يّل  •
التنفيذيــة، والئحــة عضويــة الهيئــة، والقواعــد العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة 

التقييــم. مهنــة  وســلوك  آداب  وميثــاق  المعتمديــن،  للمقّيميــن  الســعودية 

أن يتعرف على معايير إصالح أضرار المركبات.  •

تعريف المنهج: 

يســتعرض هــذا المنهــج اإلطــار التنظيمــي لمهنــة تقييــم أضــرار المركبــات فــي المملكة 

ــة  ــه التنفيذي ــن والئحت ــن المعتمدي ــام المقيمي ــن نظ ــذي يتضم ــعودية وال ــة الس العربي

والئحــة عضويــة الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن والقواعــد العامــة لشــهادة 

ــف  ــرح التعاري ــث يش ــة بحي ــم الدولي ــر التقيي ــى معايي ــة إل ــاول مقدم ــا يتن ــة. كم الزمال

واإلطــار العــام والمعاييــر العامــة، والمعاييــر العامــة لتقييــم اضــرار حــوادث المركبــات 

بحســب التجربــة البريطانيــة.

اإلطار التنظيمي لمهنة تقييم أضرار المركبات 

منهج 300 

للتسجيل اضغط هنا

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

أن يتعرف المتدرب على أنواع هياكل المركبات وكيفية إصالحها.  •
أن يتعــرف المتــدرب علــى إجــراءات األمــن والســالمة فــي مراكــز تقديــر أضــرار   •

المركبــات.

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يســتعرض المنهــج طــرق تصنيــع المركبــات وتصاميمهــا المتنوعــة، كمــا يلقــي نظــرة 

علــى األنظمــة االلكترونيــة فــي المركبــات الحديثــة وأنظمــة الســالمة واألمــان الالزمــة.

تصنيع وتصميم هيكل المركبة

منهج 301 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-301/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

سيعرف المشارك قواعد وتطبيقات أساليب اإلصالح.   •
ســيفهم المشــارك ماهيــة طريقــة اإلصــالح ومــدى أهميتهــا عنــد القيــام بعمليــة   •

التقييــم.

ســيتعرف المشــاركون علــى مجموعــة المعــدات المتخصصــة الالزمــة لتنفيــذ   •
المركبــات. إصــالح 

ــة  ــواح الخارجي ــى األل ــم عل ــراء تقيي ــة إج ــة كيفي ــن معرف ــارك م ــيتمكن المش س  •
األساســية. الهيكليــة  واأللــواح  للمركبــة 

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول المنهــج الممارســات المهنيــة والفنيــة لعمليــة التقديــر، وطــرق اإلصــالح الحديثــة 

ألضــرار المركبــات والتــي تشــمل األدوات والمعــدات المســتخدمة فــي اإلصــالح والطــرق 

الفنيــة الصحيحــة فــي عمليــات اإلصــالح.

عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء المركبة 
والمواد المستخدمة

منهج 302 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

القدرة على تقدير اإلصالحات المناسبة التي تلبي معايير المصنع.  •
القدرة على استكمال تقديرات المركبات التالفة حسب المعايير الخاصة.  •

التعرف على أنظمة األمان بالتفصيل وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.  •
القدرة على مراجعة تقارير التقدير الصادرة من األنظمة المختلفة.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يحتــوي المنهــج علــى العمليــات المتقدمــة للتأكــد مــن ســالمة عمليــة اإلصــالح والتــي 

ــاول  ــا يتن ــكل. كم ــائية للهي ــة االنش ــة، واالنظم ــة والكهربائي ــة االلكتروني ــمل األنظم تش

ــراءات  ــى إج ــوي عل ــذي يحت ــر، وال ــة التقدي ــة عملي ــالمة ورقاب ــة لس ــات المتقدم العملي

ــالح. ــودة االص ــص ج ــة، وفح ــية والفني ــر االساس ــق المعايي ــان تطبي ضم

الحاالت الدراسية لتقييم أضرار المركبات

منهج 303 

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

- مشروع تكميلي

405

التقييم التطبيقي للمصانع واآلالت 

والمعدات - الصناعات المختصصة

404

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات

- الصناعات العامة

403

مفاهيم عامة عن الورش

وإجراءات تقييمها

402

مبادئ في تقييم اآلالت 

والمعدات وأساليب التقييم

401

األطر التنظيمية لمهنة التقييم

ومعايير التقييم الدولية

001

المناهج التدريبية فرع تقييم اآلالت والمعدات 

تقييم اآلالت والمعدات

والحقــوق  المصالــح  وجميــع  الملموســة-  األصــول  جميــع  تعنــي 

وااللتزامــات المتعلقــة بهــا - التــي توجــد بشــكل منفــرد أو غيــر منفــرد 

- وتســتخدم علــى ســبيل المثــال فــي الصناعــة أو اإلنتــاج أو النقــل 

أو المســاعدة فــي عمليــات التشــغيل أو األغــراض اإلداريــة أو توريــد 

الخدمــات عمليــة تقديــر قيمــة اآلالت والمعــدات علــى اختــالف أنواعها، 

ــدد. ــرض مح ــة ولغ ــدد للقيم ــوع مح ــً لن طبق
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

•       يتعرف على نظام الُمَقيِّمين الُمعتمدين والئحته التنفيذية والئحة عضوية الهيئة.
•       يستكشف القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين.

•       يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاولة المهنة.
•       يشرح الئحة العضويات في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

•       يستنبط قواعد برامج التعليم المهني المستمر.
•       يتعرف على سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة.

•       ُيحلل المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية.
•       يستعرض لمحة عامة حول معايير األصول لفروع التقييم.

•       يلتزم بميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.
•       يلتزم بالقواعـد العامـة لشـهادة زمالـة الهيئـة السـعودية للمقيميـن المعتمديــن.

تعريف المنهج: 

يهــدف هــذا المنهــج إلــى تعريــف المتدربيــن باألطــر التنظيميــة لمهنــة التقييــم والتــي 

تشــمل: نظــام الُمَقيِّميــن الُمعتمديــن، والئحتــه التنفيذيــة، والئحــة عضويــة الهيئــة، 

والقواعــد العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن، وميثــاق 

ــق  ــى تطبي ــم إل ــا يؤهله ــة، بم ــم الدولي ــر التقيي ــم، ومعايي ــة التقيي ــلوك مهن آداب وس

ــم. ــام التقيي ــي مه ــة ف ــك المعرف تل

األطر التنظيمية لمهنة التقييم ومعايير 
التقييم الدولية

منهج 001 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A-2/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

المبــادئ  علــى  ويركــز  والمعــدات  اآلالت  تقييــم  فــي  مقدمــة  المنهــج  هــذا  يعتبــر 

األساســية التــي يقــوم عليهــا هــذا الفــرع وأســاليب التقييــم الشــائع اســتخدامها فيــه.

مبادئ في تقييم اآلالت والمعدات وأساليب التقييم

منهج 401 

https://taqeem.gov.sa/course/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

التعرف على المعلومات المرجعية وكيفية إعداد التقارير.  •

تعريف المنهج: 

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

واآلالت الرئيســة والمســاندة فــي الــورش، ومقدمــة فــي المركبــات، وجمــع البيانــات 

وإدارتهــا. كمــا يتنــاول إجــراءات التقييــم وكيفيــة اســتخدام المراجــع فــي التقييــم 

ــر. ــة التقاري وكتاب

مفاهيم عامة عن الورش وإجراءات تقييمها

منهج 402 

للتسجيل اضغط هنا

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a/
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أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

فهم خدمات المصانع والمرافق الشائعة والبنى التحتية.  •
كيفية تقديم هذه الخدمات الى المرافق الصناعية والمجتمع.  •

كيفية كتابة تقارير التقييم لآلالت البسيطة والمصانع المعقدة.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

يتنــاول المنهــج تطبيــق لمهــام تقييــم علــى صناعــات شــائعة مثــل تقييــم الــورش 

والمركبــات، كمــا يحتــوي على مواضيع مثــل مصانــع المعالجة والتقنيات المســتخدمة 

فيهــا، وتخطيــط تدفــق العمــل. ومــن ثــم يســتعرض نمــاذج لتقاريــر التقييــم للمصانــع 

ــدات. واآلالت والمع

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات - الصناعات 
العامة

منهج 403 

https://taqeem.gov.sa/course/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84-2/
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للتسجيل اضغط هنا

أهداف المنهج: 

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

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

فهم اجراءات السالمة لمعاينة مصانع المعالجة.  •

تعريف المنهج: 

المتخصصــة مثــل  المصانــع  التقييــم علــى  المنهــج علــى تطبيقــات  يحتــوي هــذا 

محطــات تحليــة الميــاه، ومحطــات تكريــر النفــط، والمطــارات، حيــث يســتعرض المنهــج 

ــص. ــع متخص ــن كل مصن ــم ع ــر تقيي ــاالت وتقاري ــات ح دراس

التقييم التطبيقي للمصانع واآلالت والمعدات - 
الصناعات المتخصصة

منهج 404 

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

سيكون المتدرب في نهاية البرنامج قادًرا على أن: 

تقييم آالت ومعدات مختلفة وتحليلها.  •

للتسجيل اضغط هنا

تعريف المنهج: 

إلنهــاء  التكميلــي  المشــروع  تنفيــذ  إجــراءات  مقدمــة  علــى  المنهــج  هــذا  يحتــوي 

متطلبــات الفــرع التعليميــة، ويشــمل تقييــم مصانــع مثــل مصانــع االســمنت، ومصانــع 

ــم  ــن ث ــي، وم ــروع التكميل ــع المش ــارة موق ــدورة زي ــمل ال ــات. تش ــز البيان ــان، ومراك األلب

تجهيــز المشــروع وتقديمــه.

التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات - المشروع 
التكميلي

منهج 405 

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


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

