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عندمــا ننظــر لمهنــة التقييــم علــى الصعيــد
الدولــي خــال العقــود األخيــرة ،نجــد توجــه
العديــد مــن الــدول لالهتمــام بتطويرهــا،
وذلــك لدورهــا الهــام فــي ضمــان حقــوق
المســتفيدين مــن خــال إجــراء تقييــم دقيــق
وموضوعــي يعتمــد علــى ضوابــط ومعاييــر
مرجعيــة ،ويســاهم فــي تقديــر قيمــة األصــول
بمختلــف أنواعهــا ،ويوفــر حلــو ًلا عادلــة
لألطــراف كافــة ،ويجنبهــم الدخــول فــي
نزاعــات ومــا يمكــن أن ينشــأ عنهــا.
وتعتبــر المملكــة مــن أوائــل الــدول علــى
الصعيــد اإلقليمــي التــي بــدأت بتنظيــم
هــذه المهنــة واعتمــاد مرجعيــة لهــا ،وذلــك
بصــدور األمــر الملكــي الكريــم بالموافقــة
علــى نظــام المقيّميــن المعتمديــن والــذي
تضمــن إنشــاء الهيئــة الســعودية للمقيّميــن
ّ
المعتمديــن ،التــي تعمــل منــذ إنشــائها وحتــى
هــذه اللحظــة علــى تصحيــح ممارســات مهنــة
التقييــم فــي مختلــف القطاعــات المســتفيدة
منهــا .حيــث تمكنــت خــال الفتــرة األخيــرة
مــن وضــع الضوابــط والمعاييــر الالزمــة ألعمــال
التقييــم فــي أربعــة فــروع وهــي:
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تقييــم العقــارات ،والمنشــآت االقتصاديــة،
واآلالت والمعــدات ،وتقديــر أضــرار المركبــات.
كمــا عملــت الهيئــة علــى وضــع أســس
ومعاييــر المهنــة وتنظيمهــا والرقابــة عليهــا
إلــى جانــب رفــع مســتوى العامليــن فيهــا،
وإيقــاف ممارســتها كنشــاط تجــاري غيــر
ّ
مرخــص وتحويلهــا إلــى مهنــة مرموقــة
تتوافــق ممارســاتها مــع ممارســات منظمــات
ً
ً
مســتقلا
تأهيــلا
التقييــم الدوليــة ،وأوجــدت
لمزاولتهــا ،وذلــك ألهميــة التقييــم وحاجــة
معظــم القطاعــات لــه مثــل البنــوك ،وشــركات
التأميــن ،والشــركات العقاريــة ،وكافــة الجهات
الحكوميــة الخدميــة ،ومســاعدتها فــي اتخــاذ
القــرارات االقتصاديــة المهمــة ،كقرارات الشــراء،
والبيــع ،واالســتحواذ ،واالندمــاج ،حل الشــراكات،
واإلرث ،وفــض النزاعــات ،والتعويضــات ،وتحديــد
جــدوى االســتثمارات ،ونحوهــا.
ولمــا كان الهــدف الرئيــس مــن عمليــة
التقييــم هــو حفــظ الحقــوق ،وتحقيــق أعلــى
درجــات العدالــة؛ فــإن هــذا الهــدف مشــروط
بالعمــل الــدؤوب والرقابــة المســتمرة والتنميــة
المتواصلــة لمهــارات المقيّميــن المعتمديــن.
إذ أن الضامــن األهــم فــي عمليــات التقييــم

ً
تأهيــلا
العادلــة ،هــو المقيّــم المؤهــل
مهنيً ــا ومعرفيً ــا عاليً ــا ،ممــا يجعلــه علــى
درايــة تامــة بطبيعــة الســوق ومتغيراتــه .وال
شــك أن جهــود التدريــب التــي تقــوم بهــا
الهيئــة ،واالشــتراطات التــي تحددهــا العتمــاد
المقيّميــن ،تصــب فــي هــذا االتجــاه ،وتســهم
فــي احترافيــة مهنــة التقييــم.
فــي الختــام ،أتوجــه إلــى قيادتنــا الرشــيدة
بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان ،للرعايــة
الدائمــة والدعــم المســتمر الــذي تحظــى بــه
الهيئــة الســعودية للمقيّميــن المعتمديــن
كأحــد الهيئــات المهمــة لخدمــة وتعزيــز
االقتصــاد الوطنــي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة
المملكــة .2030
والشــكر موصــول إلــى أعضــاء مجلــس إدارة
الهيئــة ،ومنســوبيها علــى جهودهــم
المبذولــة لتحقيــق اإلنجــازات التــي وضعــت
لعــام 2019م.

5

كلمـة
المهندس

سلطان بن جريس الجريس

تســعى الهيئــة منــذ تأسيســها ،إلــى تنظيــم مهنــة التقييــم
وجعلهــا مهنــة تتســم بالشــفافية والموثوقيــة ال تقــل
أهميتهــا عــن المهــن االعتباريــة األخــرى ،وذلــك بالعمــل ضمــن
منظومــة متكاملــة وأهــداف طموحــة لتأهيــل الممارســين
لمهنــة التقييــم وفــق المعاييــر المعتمــدة عالميــا ،ورفــع
مســتوى المهنيــة لــدى المقيميــن ليمارســوا مســؤولياتهم
باحترافيــة ونزاهــة واســتقاللية.
والتزامــا بــاألدوار التــي أنيطــت بهــا ،فقــد
ومــن هــذا المنطلــق،
ً
عملــت الهيئــة خــال العــام الماضــي 2019م ،علــى تحقيــق
العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع ،مثــل مبــادرة «تنفيــذ
معاييــر التقييــم الدوليــة» ،التــي توفــر األطــر واإلجــراءات
العامــة لتقييــم مختلــف األصــول .ومبــادرة «دعــم وتحفيــز
فــرص المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تقييم المنشــآت
االقتصاديــة» ،لمــا تمثلــه تلــك المنشــآت مــن أهميــة كبيــرة
فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ كمــا أطلقــت
الهيئــة مبــادرة «تأهيــل الكــوادر الوطنيــة للعمــل فــي قطــاع
المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة» ،حيــث عملــت علــى
إعــداد اللوائــح التنظيميــة والتشــريعات المختصــة بتقييــم
المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة ،وكذلــك إعــداد مناهــج
تدريبيــة لتأهيــل مقيّميــن معتمديــن للعمــل فــي ســوق
المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة.
وعلــى صعيــد التحــول الرقمــي ،فقــد قامــت الهيئــة بتطويــر
العديــد مــن األنظمــة والمنصــات والتطبيقــات اإللكترونيــة
وذلــك بهــدف أتمتــة اإلجــراءات وتســهيل الخدمــات
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للمســتفيدين ،ومنهــا :بوابــة قيمــة ،ومنصــة
قيّــم ،وتطبيــق قيمــة ،واالختبــارات اإللكترونيــة
التــي تــم تفعيلهــا فــي مختلــف فــروع التقييــم.
ويســهم هــذا التطــور الرقمــي فــي تعزيــز ســعي
الهيئــة لمواكبــة التوجــه الــذي أقرتــه رؤيــة .2030
وتحــرص الهيئــة علــى أن تتوافــق متطلبــات
عضويتهــا وبرامجهــا التأهيليــة مــع المعاييــر
والممارســات الدوليــة؛ ولتحقيــق ذلــك قامــت
الهيئــة باعتمــاد معاييــر التقيــم الدوليــة
كمعاييــر أساســية لمهنــة التقييــم فــي
المملكــة ،واالنضمــام لمجلــس معاييــر التقييــم
الدوليــة ( ،)IVSCباإلضافــة للحصــول علــى عضوية
المعهــد الدولــي لتقييــم األعمــال ( ، )iiBVإلــى
جانــب اعتمــاد عضويــة الهيئــة لــدى عــدد مــن
المنظمــات الدوليــة حــول العالــم.
كمــا عملــت الهيئــة علــى تعزيــز الثقــة فــي
مهنــة التقييــم مــن خــال تحســين مســتوى
الخدمــات المقدمــة فــي مراكــز «تقديــر» ،وتوحيــد
إجراءاتهــا ،ووضــع الضوابــط الالزمــة لهــا .وقــد
طرحــت المنافســات إلنشــاء وتشــغيل مختلــف
المراكــز حــول المملكــة ووضــع اإلجــراءات الالزمــة
لذلــك ومتابعــة أدائهــا.

وألن المملكــة تعــد مــن الــدول القليلــة التــي
ُتلــزم بحصــول المقيّميــن علــى تراخيــص لمزاولــة
مهنــة التقييــم ،فــإن هــذا يضاعــف مســؤولية
الهيئــة فــي تأهيــل المقيّميــن ابتــداء مــن
المهــارات األساســية للتقييــم ووصــو ً
ال ألعلــى
المســتويات المهنيــة .وألجــل هــذا الغــرض،
قدمــت الهيئــة أكثــر مــن  650دورة تدريبيــة
ّ
لتأهيــل أكثــر مــن  6000متــدرب فــي فــروع
التقييــم كافــة ،وس ـ ّلمت أكثــر مــن  500ترخيــص
لمزاولــة مهنــة التقييــم فــي مختلــف مناطــق
المملكــة .وكل هــذه الجهــود وفقــً للمبــدأ الــذي
نؤمــن بــه فــي الهيئــة ،وهــو أن «للقيمــة ثقــة»
وهــذه الثقــة أســاس دافــع لمهنــة التقييــم.
ختامــا ،أتقــدم باســمي ونيابــة عــن العامليــن
ً
فــي الهيئــة الســعودية للمقيّميــن المعتمديــن،
بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان للحكومــة
الرشــيدة علــى دعمهــا ورعايتهــا الدائميــن.
والشــكر لمعالــي رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء
مجلــس اإلدارة ولمنســوبي الهيئــة كافــة ،علــى
الجهــود المبذولــة .ويســرني أن أقــدم هــذا
التقريــر الســنوي الــذي يلخــص إنجــازات الهيئــة
لعــام 2019م.
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مقــدمـــة
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الباب االول

مقدمة

المقـدمـــة

ا
ﻟﺘﻨ
ﻈ

ﻢ
ﻴ

اﻟ
ﺘﻄ
ﻮ
ﻳ
ﺮ

تطوير مهنة التقييم
ورفع مستوى
العاملين فيها مهنيً ا
وفنيً ا وأخالقيً ا ،وتأهيل
واعتماد المقيّمين
لمزاولة مهنة التقييم
والرقابة على أدائهم.

اﻟ
ﺮ ﻗﺎ

ــــ

ﺑﺔ

تفعيل الرقابة المهنية
على األعضاء والمنشآت
ً
وفقا لمعايير
المرخصة
الــتـــقــيــيـم الـدولـيــة.

ﻬ
ﻨﻴﺔ

اﻟ ﺘ

ﻮﻋ

ﻴ

ﻤ

اﻟ
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إن مــا حققتــه الهيئــة الســعودية للمقيميــن
المعتمديــن مــن إنجــازات خــال عــام ،2019
كان بفضــل اهلل تعالــى ،ثــم بالتعــاون مــع
شـركـائـهـــا االسـتـراتـيـجـيـيـــن والـجـهـــات ذات
العالقــة ،ومســاهمتهم الفاعلــة لتحقيــق
خطتهــا الشــاملة لالرتقــاء بمهنــة التقييــم
وتحقيــق رؤيتهــا االســتراتيجية المتمثلــة فــي:
"ريــادة عالميــة وفــق معاييــر دوليــة لمهنــة
تقييــم مرموقــة وقيمــة موثوقــة".

تنظيم مهنة التقييم
ووضــــع الـــمــعــايـــيــر
والــتـشـريـعـات الالزمة.

ﻤﺎد
ﻋﺘ
واﻻ

وتســعى الهيئــة لتحقيــق أهدافهــا المرتبطــة
برؤيــة  ،2030عبــر تطويــر مهنــة التقييــم ورفع
مســتوى الممارســين لهــا لزيــادة الشــفافية
والثقــة فــي الســوق وحفــظ حقــوق كافــة
األطــراف ،وذلــك مــن خــال تطبيــق معاييــر
التقييــم الدوليــة ومواكبــة الممارســات
العالميــة فــي هــذا المجــال واالرتقــاء بمهنــة
التقييــم لمســتوى المهــن المرموقــة.

ويـسـتـعـــرض الـتـقـريـــر الـسـنـــوي للـهـيـئـــة
الســعودية للمقيّمين المعتمدين ،اســتراتيجية
الهيئــة وتحليــل مؤشــرات األداء ،وكذلــك فروع
التقييــم األربعــة وطبيعــة عملهــا .كمــا يتنــاول
المبــادرات التــي تــم إطالقهــا ،واإلنجــازات
المحققــة خــال عــام  .2019إضافــة إلــى أنــه
يلقــي الضــوء علــى شــراكات الهيئــة الداخليــة
والخارجيــة ،وعلــى جهودهــا فــي تطويــر مهنة
التقييــم ،والحلــول الرقميــة التــي أنجزتهــا فــي
مجــال عملهــا.

ــ ﺔ

الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن
(تقييــم) هــي الجهــة المنظمــة لمهنــة
التقييــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
أُنشــئت بموجــب مرســوم ملكــي رقــم (م)43/
بتاريــخ (1433/07/09هـــ) ،لهــا شــخصية
اعتباريــة وميزانيــة مســتقلة ،وتعمــل تحــت
إشــراف وزارة التجــارة ،ويــرأس مجلــس إدارتهــا
وزيــر التجــارة .تعمــل الهيئــة علــى وضــع
األنظمــة والتشــريعات التــي تتيــح للمقيّميــن
ً
وفقــا لمعاييــر التقييــم
ممارســة أعمالهــم
الـدولـيـــة ،كـمـــا تـهـــدف لـتـأهـيـــل واعتمــاد
ـاء علــى أســس علمية وممارســات
المقيّميــن بنـ ً
عالميــة ،باإلضافــة إلــى رفــع وعــي المجتمــع
وتثقيفــه بهــذه المهنــة.

الــــدور

زيادة ثقة المجتمع في
مهنة التقييم واالرتقاء
بها لمستوى المهن
المرموقة.
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الباب االول

مقدمة

اإلتقان

الرؤيــــــة

اإلبداع

الشفافية

ريــادة عالميــة وفــق معاييــر دوليــة
لمهنــة تقييــم مرموقــة وقيمــة
موثوقــة.

القيم
الرســـالة
تنظيــم مهنــة التقييــم وفــق أفضل
المعاييــر والممارســات الدوليــة،
واإلشــراف علــى تأهيــل المق ّيميــن
ورفــع الثقــة بالتقييــم.

العمل
الجماعي

العدل

المهن ّية
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الملخص
التنفيذي
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الباب الثاني

الملخص التنفيذي

367
عـضــو

05
شراكات

استراتيجية

محلية
ودولية

6,134

04

06

08

متدرب

ملتقيــات
مهنية

أنظمة
إلكترونية

مراكز تحت
اإلنشاء

16

08
مشاركات

06
مــراكـــز

243
دورة

03

تـقــــدير

تدريبية

مبادرات
ضمن
رؤية 2030

11
ورشـــة

عـمــــل

700
ألـف
مستفـــيد
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الباب الثاني

الملخص التنفيذي

عملت الهيئة الســعودية للمقيّمين
المعتمديــن علــى عددٍ مــن المبادرات
والمشــاريع خالل عام  ،2019وحققت
معــدالت إنجــاز عاليــة فــي مختلــف
مشــاريع القطاعــات المتوافقــة مــع
مؤشــرات األداء ،والمتعلقــة بأهــداف
الهيئة االســتراتيجية.
وبهـــدف إرســـاء دعائـــم الثقة بين
الجمهـــور وخدماتهـــا المتعـــددة،
عملـــت الهيئـــة علـــى مجموعـــة
مـــن المبـــادرات ،مثـــل" :تنفيـــذ
الدوليـــة"،
التقييـــم
معاييـــر
و"دعـــم وتحفيـــز فرص المنشـــآت
الصغيـــرة والمتوســـطة في تقييم
المنشـــآت االقتصاديـــة " ،و"تأهيل
الكـــوادر الوطنيـــة للعمـــل فـــي
قطاع المعـــادن الثمينـــة واألحجار
الكريمـــة".
علــى صعيــد التحــوّ ل الرقمــي،
ً
وتعزيــزا لطمــوح المملكــة فــي أن
نموذجــا
تكــون ضمــن أفضــل 20
ً
عالميً ــا فــي التحــول الرقمــي
واالبتــكار بحلــول عــام  ،2030عملــت
الهيئــة ،علــى تطويــر وتشــغيل
األنظمــة الرقميــة التاليــة :نظــام
قيمــة ،منصــة قيّــم ،نظــام
منافســات تقديــر ،نظــام التواصــل،
نظــام قيــاس األداء ،تطبيــق قيمــة،
بوابــة الهيئــة الرســمية.

18

وحرصــا منهــا علــى تطويــر المهنة
ً
وتعزيــز ثقــة المجتمــع بهــا ،عملــت
الهيئــة علــى ترجمــة ونشــر
النســخة الجديــدة مــن معاييــر
التقييــم الدوليــة  ،2020وإعــداد
ونشــر الدليــل المهنــي ألعمــال
التقييــم ألغــراض نــزع ملكيــة
العقــارات للمنفعــة العامــة،
والدليــل االسترشــادي ألســعار
تكلفــة اإلنشــاءات والتحســينات
والغــراس ،ألغــراض نــزع الملكيــة.
كما عملت على التنسيق والتعاون
مع عدد من الجهات ،مثل الهيئة
السعودية للملكية الفكرية،
في مجال تقييم أصول الملكية
الفكرية واألصول غير الملموسة.
والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة إلعداد برنامج تدريبي
خاص بتقييم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة.
وفــي إطــار إنشــاء وتشــغيل مراكــز
"تقديــر" ،عملــت الهيئــة بالشــراكة
مــع القطــاع الخــاص ،علــى إنشــاء
 5مراكــز فــي الريــاض ،ومركــز فــي
جــدة .فيمــا تســعى إلــى افتتــاح
 8مراكــز جديــدة فــي كل مــن
المنطقــة الشــرقية والمنطقــة
الغربيــة ومنطقــة القصيــم خــال
عــام .2020

وبهــدف تنميــة المهــارات وتبــادل
الخبــرات والمعــارف بينهــا وبيــن
الجهــات ذات العالقــة ،وقعــت
الهيئــة عــددً ا مــن االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم ،مــع كل مــن:
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،وزارة
اإلســكان ،مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي ،صنــدوق تنميــة المــوارد
البشــرية (هــدف) ،شــركة علــم،
وكالــة ســمة للتصنيــف .إلــى جانــب
اتفاقيــات االعتمــاد المتبــادل مــع:
الجمعيــة الســعودية للمحلليــن
المالييــن المعتمديــن (،)CFA Society
والجمعيــة األمريكيــة للمقيّميــن
( ، )ASAوالمعهد الملكي للمساحين
البريطانــي (.)RICS
كمــا نظمــت الهيئــة مجموعــة مــن
ورش العمــل ،فــي عــدد مــن مــدن
المملكــة بالتعــاون مــع عــدد مــن
الجهــات الدوليــة والمحليــة ،مثــل:
وزارة العــدل ،الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونيــن ،الجمعيــة
األمريكيــة للمقيّميــن (،)ASA
ومعهــد مقيّمــي األعمــال الدولــي
( ،)iiBVشــركة جنــرال موتــورز،
وشــركة الجفالــي.
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مجلس اإلدارة
والهيكل التنظيمي
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الباب الثالث

مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

أ .سليمان بن عبد الرحمن القويز

الشيخ .فهد بن جار اهلل الجار اهلل

أ .حمد الشويعر

أ .ناصر بن محمد السبيعي

أ .سعد بن محمد التويم

محافظ المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

ممثل وزارة العدل

ممثل مجلس الغرف
السعودية

مقيم ممارس لمهنة التقييم

مقيم ممارس لمهنة التقييم

د .ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير التجارة
رئيس مجلس اإلدارة

22

أ .شار الشهري

أ .تركي العتيبي

د .ناصر بن محمد السعدون

د .أحمد بن عبد اهلل المغامس

أ .عبد الكريم بن محمد أبانمي

ممثل وزارة الشؤون البلدية
والقروية

ممثل وزارة المالية

ممثل وزارة التعليم

أمين عام الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

مقيم ممارس لمهنة التقييم
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مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

األمين العام
التخطيط وتطوير األعمال

مكتب األمين

مكتب االستراتيجية
والمشاريع

القانونية والرقابة
الشؤون القانونية

تطـويـر األعمــال

التـواصـــل
التســــويق

اإلعـــالم

الرقابــة المهنيــة

االتصال المؤسسي

خدمة العمالء

نائب األمين العام

التطوير المهني

التـدريب

العضـــويات

تقنية المعلومات

الخدمات المشتركة

خبراء
الفروع المهنية

تطوير المناهج

خدمات األعضاء

الحلول التقنية

الموارد البشرية

بناء القدرات

التوطين والترجمة

خدمات المنشآت

الدعم الفني

المـاليــة

عمليات التدريب

24

الخدمات العامة
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استرتيجية الهيئة وتحليل
األداء لعام 2019
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استرتيجية الهيئة وتحليل األداء لعام 2019

تأهيل واعتماد
المقيّ مين
تنــوع مصــادر
الدخل

تحسين الكفاءة
المالية

تطوير مهنة
التقييم

تشمل
األهــداف
االستراتيجية

رفع مستوى رضا
المستفيدين

تطوير رأس المال
البشري

رفع الكفاءة
التشغيلية لألعمال

نشــــر
هوية الهيئة

عمل ــت الهيئ ــة عل ــى إع ــداد خطته ــا االس ــتراتيجية بالتنس ــيق م ــع إح ــدى الجه ــات الخارجي ــة المعني ــة
بالدراســـات واالستشـــارات االســـتراتيجية .حيـــث تـــم االتفـــاق علـــى إقامـــة ورش عمـــل لتحليـــل الوضـــع
الراه ــن ،وض ــم أصح ــاب المصلح ــة م ــن أعض ــاء ومنس ــوبين ومتدربي ــن ،به ــدف المش ــاركة الفاعل ــة ف ــي
بن ــاء االستراتيجيــــ ــة ،وإثرائه ــا بمرئي ــات ووجه ــات نظـــــ ــر المشـــ ــاركين ف ــي مختل ــف أبع ــاد منهجي ــات
التحليـــل المســـتخدمة ،إلـــى جانـــب التعريـــف بالتوجهـــات والمرتكـــزات االســـتراتيجية والمبـــادرات ذات
العالقـــة بالهيئـــة وأنشـــطتها.
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استرتيجية الهيئة وتحليل األداء لعام 2019

اعتمدت الهيئة منهجية بطاقة األداء المتوازن
لقياس التقدم في تنفيذ االستراتيجية.
األبعاد

الهدف
االستراتيجي

المالي

تحسين
الكفاءة المالية

تأهيل واعتماد
المقيمين

Score: 4.4
المستهدف
2019

المتحقق
2019

الدرجة

32,432,447

37.432.447

4.4

تحقيق التوازن المالي (اإليرادات للمصروفات).

%90

% 109.13

5

زيادة عدد األعضاء المستفيدين (المقيمين المعتمدين).

246

367

5

نسبة المحافظة على األعضاء.

%60

%71

4.8

3

2.9

2.8

179

243

5

1

0

1

28

24

2.4

مؤشر األداء
تعزيز االستدامة المالية.

رفع مهنية تقارير التقييم (مؤشر مركب).
إجمالي عدد الدورات التدريبية.
إنشاء فروع جديدة لمهنة التقييم.

العمالء

عدد المقررات المطورة.
تطويـــــر
مهنـــــة
التقييم

عدد التراخيص المهنية.

80

105

5

عدد حسابات منشآت التقييم..

60

195

5

2

10

5

رفع مستوى رضا
المستفيدين

المؤشر المركب لمتوسط لرضا المستفيدين من خدمات ومبادرات التقييم

3.5

3.55

3.1

نشر هوية الهيئة

عدد الفعاليات.

32

32

3

نسبة التغيير في إنجاز المشاريع.

%10

%11

2.8

عدد اإلجراءات الموثقة/المؤتمنة.

35

63

5

5

7

5

30

48

5

عدد الدراسات المتخصصة.

اإلجراءات
الداخلية

رفع الكفاءة
التشغيلية
لألعمال

التطور
والنمو

تطوير رأس المال
البشري

حاملي الشهادات المهنية في مجال التخصص.
متوسط عدد الساعات التدريبية لكل موظف.

BSC
30

1

2

3

4

5

%60

%80

%100

%110

%120

الهــــدف

تحسين الكفاءة المالية.

مؤشر األداء

تعزيز االستدامة المالية.

المـالي

المستهدف 32,432,447
المـتحـــقــق 37.432.447

التعريف

السعي للوصول إلى حجم اإليرادات التي تضمن للهيئة استدامتها المالية.
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التقرير السنوي

Score: 5
الهــــدف

تحسين الكفاءة المالية.
مؤشر األداء

تحقــيق التوازن المالي
(اإليرادات للمصروفات).

المـالي

المستهدف
المتحـــقــق

%90
%109.13

التعريف

االلتزام في أداء الميزانية التقديرية للهيئة الفعلي عن المخطط ،لضمان
تحقيق التـــوازن المالي من خالل ربط المصروـــفات باإليـــرادات المتوقعــة.

التوازن المالي للهيئة

40,000

%109.13
34,300

37,432

37,432
30,000

األرقام
بـاآلالف

34,093

40,000
33,326
28,865

20,000

30,000
23,861

21,319

22,277
20,000

10,000

11,836

13,170

0
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

األرقام بـاآلالف

6,769

اﻹﻳـــــــﺮادات

2,380

2019

2017

2018

اﻹﻳـــــــﺮادات

32

10,000

2015

2016

659
2014

0

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
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Score: 5
الهــــدف

تأهيل واعتماد المقيمين.
مؤشر األداء

زيادة عدد األعضاء المستفيدين
(للحصول على العضوية).

العمالء

المستهدف

246

المتحـــقــق

367

التعريف

السعي لزيادة عدد المقيمين المعتمدين وذلك خالل تمكين كافة الراغبين
في مختلف الفئات والمناطق في الحصول على العضوية.

إجــمــالي أنــواع العضويــات
عدد األعضاء بحسب الفروع

فرع تقييم اآلالت والمعدات

%10

40
%14

%11
فرع تقييم العقار

237

34

%65

ممارس
%1

02

50
منتسب

40

02

%1

فرع تقييم المنشآت االقتصادية

فرع تقدير أضرار المركبات

زميل

162

مؤقــت

%43
%55

201

35
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Score: 4.8

الحاصلين على عضــوية فـــرع تقييم
العقار بـحسب المدينة

الهــــدف

تأهيل واعتماد المقيمين.

84

مؤشر األداء

نسبة المحافظة على األعضاء.

العمالء

المستهدف

%60

المتحـــقــق

%71

اﻟﺮﻳﺎض
47

ﺟﺪة
34

أﺧﺮى

التعريف

زيادة نسبة تجديد األعضاء الحاليين لعضوياتهم وذلك بقياس نسبة اإلبقاء
لمن جددوا عضوياتهم.

01

367

269

2

التوسع في عدد
األعضاء بمختلف
الجنســيات حول
أنـحـــاء العـــالـم
اإلجمالي

44

جنسية

201

6

1

413
02
91

4
24

4

2017

2018

2019

إجمالي عدد العضويات

90

36

68

45

23

9

اﻟﺪﻣﺎم

7

ﺣﺎﺋﻞ

6

اﻟﺨﺒﺮ

6

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

6

ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

5

اﻟﻄﺎﺋﻒ

5

اﻟﻬﻔﻮف

5

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

5

ﺳﻜﺎﻛﺎ

5

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

4

ﺑﻴﺸﺔ

3

أﺑﻬﺎ

3

ﺑﺮﻳﺪة

3

ﺗﺒﻮك
0
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Score: 2.8

الحاصلين على عضوية فرع تقييم اآلالت
والمعــدات بحســب المدينة

الحاصلين على عضوية فرع تقييم
المنشآت اإلقتصادية بحسب المدينة

الهــــدف

تأهيل واعتماد المقيمين.
31

اﻟﺮﻳﺎض

8
11

اﻟﺪﻣﺎم

1
30

20

2

اﻟﺨﺒﺮ

3

10

أﺑﻬﺎ
0

30

23

15

مؤشر األداء

ﺟﺪة

ﺟﺪة

4

40

24

اﻟﺮﻳﺎض

8

رفع مهنية تقارير التقييم.

اﻟﺨﺒﺮ

العمالء

1

اﻟﺪﻣﺎم

1

اﻟﻈﻬﺮان

1

اﻟﻬﻔﻮف

1

ﺣﺎﺋﻞ

1

ﺳﻜﺎﻛﺎ

1

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

المستهدف

3

المتحـــقــق

2.9

التعريف

تحسين وتجويد مخرجات التقارير المهنية الصادرة من المقيمين.

يركز هذا المؤشر على قياس مهنية تقارير التقييم
للمقيمين بمختلف فئاتهم ولعمالء مختلفين ،وتم
بناء عملية القياس على األبعاد التالية:

0

الحاصلين على عضوية فرع تقدير أضــرار المركبات بحسب المدينـــة

34

40

التدريب

الخبرة
المكتسبة

نوع
العميل

الرقابة

30
20
10

38

1

1

1

1

2

ﻧﺠﺮان

ﺣﺎﺋﻞ

ﺟﺪة

اﻟﺪﻣﺎم

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

0

39

الباب الرابع

استرتيجية الهيئة وتحليل األداء لعام 2019

Score: 5
عدد المتدربين بحسب فروع التقييم

الهــــدف

تأهيل واعتماد المقيمين.
5,067

مؤشر األداء

المتحـــقــق

243

308

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

التعريف

303

ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

التوسع في عقد وتقديم البرامج والدورات التدريبية للراغبين بالتوسع عدديًا
وجغرافيً ا سعيً ا للوصول الى أكبر فئة من المستفيدين.

286

اجمالي عدد الدورات التدريبية.

العمالء

المستهدف

179

اﻟﻌﻘﺎر

اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات

170
6000

3000

4500

ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺿﺮار اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
0

1500

عدد الدورات التدريبية بحسب فروع التقييم
عدد الدورات التدريبية في فرع تقييم
العقار بحسب المدينة
175

اﻟﻌﻘﺎر

62

29

180

40

135

90

45

79

اﻟﺮﻳﺎض
ﺟﺪة

ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺿﺮار اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

13

اﻟﺨﺒﺮ
7

13

اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات

13

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

13

ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
0

اﻟﺪﻣﺎم
4

ﺑﺮﻳﺪة

4

ﺳﻜﺎﻛﺎ
3

ﺟﻴﺰان
2

اﻷﺣﺴﺎء
1

80

60

40

20

اﻟﻈﻬﺮان
0
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اجــــمـــالـي
عـــــــــــــــدد
الــــــــدورات
الـــتـدريـبية
لعام 2019

إجمالي عدد الدورات التدريبية
عدد الدورات التدريبية في فرع تقييم
اآلالت والمعدات بحسب المدينة

عدد الدورات التدريبية في فرع المنشآت
االقتصادية بحسب المدينة

1

4

2017

117

2018

187

2019

243

243

3

إجمالي عدد المتدربين

8

1

9

اﻟﺮﻳﺎض
ﺟــــﺪة

ﺟــــﺪة

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺮﻳﺎض

اﻷﺣﺴﺎء
اﻟﺨﺒﺮ

اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﺮﻳﺎض

اجــمـــالــي
عــــــــــــــدد
الـمـتدربين
لعام 2019

ﺟﺪة
اﻷﺣﺴﺎء

ﺟﺪة

2017

3,484

2018

3,683

2019

6,134

6,134

أداء المتدربين في دورات تقييم
عدد الدورات التدريبية في فرع تقدير
أضرار المركبات بحسب المدينة
2

عدد الدورات التدريبية لنزع الملكية
بحسب المدينة

1
1

3

23

اﻟﺮﻳﺎض

42

عدد المجتازين

3,199

227

222

201

145

نسبــة االجتيــاز

%63

%69

%78

%66

%86

العقــار
1

1

1

اﻟﺨﺒﺮ

االقتصادية

اآلالت
والمعدات

نـــــــــــزع
الملكية

تقدير أضرار
المركبات

ﺟﺪة

المنشــآت

9

اﻷﺣﺴﺎء

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

ﺳﻜﺎﻛﺎ

ﺟﻴﺰان

أﺑﻬﺎ
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Score: 1
الهــــدف

الهــــدف

تطوير مهنة التقييم.

تطوير مهنة التقييم.

مؤشر األداء

انشاء فروع جديدة لمهنة التقييم.

العمالء

Score: 2.6

المتوقــــــع

1

الفـعــــــلـي

0

التعريف

مؤشر األداء

عدد المقررات المطورة.

العمالء

آلية إنشاء الفرع:
 -1إجراء دراسة سوقية لقياس حجم سوق المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
 -2إعداد البرامج التدريبية لفرع تقييم المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
 -3إعداد وإصدار الالئحة التنفيذية لتقييم المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
 -4تنفيذ الدورات التدريبية وتأهيل مقيّمي المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.

44

الفـعـــــــلي

24

التعريف

تطوير مهنة التقييم من خالل المساهمة في االنتشار ورفع الوعي عن طريق
انشاء فروع جديدة للهيئة.

إنشاء فرع تقييم المعادن الثمينة واالحجار الكريمة والذي يعتبر أحد مبادرات رؤية
المملكة  2030ضمن برنامج التحول الوطني

المستهدف

28

اعداد وتطوير وتوطين المناهج والمقررات في كافة الفروع.

العقــار

12

المنشآت
االقتصادية

5

تقدير أضرار
المركبات

4

اآلالت
والمعدات

3

45
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التراخــيص المهنيـــة في فرع
تقييم العقار بحسب المدينة

Score: 5
الهــــدف

25

تطوير مهنة التقييم.

مؤشر األداء

عدد التراخيص المهنية.

العمالء

المستهدف

80

المحـــــقــق

105

10

6

5

4

2
2
2

التعريف

تمكين الراغبين بالحصول على التراخيص المهنية من خالل وضوح اإلجراءات والضوابط.

30

15

23

التراخيص المهنية في فـــــرع تقييم
المنشآت االقتصادية بحسب المدينة

اﻟﺮﻳﺎض
ﺟﺪة
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﻄﺎﺋﻒ
اﻟﺨﺮج
ﺑﺮﻳﺪة
ﺳﻜﺎﻛﺎ
أﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
اﻟﻬﻔﻮف
ﺗﺒﻮك
ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ
ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ
راﺑﻎ
ﺻﺒﻴﺎ
ﻋﺮﻋﺮ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

8

التراخيص المهنية في فرع تقييم اآلالت
والمعــدات بحسب المدينــة

التراخيص المهنية بحسب فروع التقييم
13

اﻟﺮﻳﺎض

العقــــــار

66

3

المنشآت
االقتصادية

19

تقدير أضرار
المركبات

8
70

53

1

اﻟﺪﻣﺎم

اﻟﺨﺒﺮ

1
14

11

7

4

1

اﻟﺨﺒﺮ

0

6

5

3

2

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

0

0

التراخيص المهنية في فـــــرع تقديــر
أضرار المركبــات بحسب المدينة

46

ﺟﺪة

اآلالت
والمعدات

12

35

4

ﺟﺪة

2

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

18

6

اﻟﺮﻳﺎض

08

الرياض

47

الباب الرابع

استرتيجية الهيئة وتحليل األداء لعام 2019

إجمالي التراخيص المهنية

48

2017

95

2018

99

2019

105

اجـــمــــالـي
عـــــــــــــــدد
الـتـراخـيص
لعام 2019

105

49
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Score: 5

حسابات منشآت التقييم في فرع
تقييم العقار بحسب المدينة
51

الهــــدف

20

تطوير مهنة التقييم.

مؤشر األداء

عدد حسابات منشآت التقييم.

العمالء

المستهدف

60

المحـــــقــق

195

11

8

6

5

4
4

التعريف

تسهيل وتمكين الراغبين بالحصول على حسابات المنشأة من خالل وضوح اإلجراءات
والسياسات.

60

30

45

حسابات منشآت التقييم في فرع تقييم
المنشآت االقتصادية بحسب المدينة

3
3

2
2
2
2
2

اﻟﺮﻳﺎض
ﺟﺪة
أﺧﺮى
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
اﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺗﺒﻮك
أﺑﻬﺎ
ﺳﻜﺎﻛﺎ
اﻟﺪﻣﺎم
اﻟﻬﻔﻮف
ﺑﺮﻳﺪة
ﺣﺎﺋﻞ
ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ
اﻟﺨﺮج

1
0

15

حسابات المنشأة في فرع تقييم اآلالت
والمعــدات بحسب المدينــة

حسابات المنشأة بحسب فروع التقييم
32

اﻟﺮﻳﺎض

العقــــــار

125

12

5

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اآلالت
والمعدات

12

تقدير أضرار
المركبات

4

140

105

70

ﻓﺮع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓﺮع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﺿﺮاراﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﺗﻘﺪﻳﺮأﺿﺮار
ﻓﺮعﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻓﺮع
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

50

35
ﻓﺮع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر
ﻓﺮع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر
واﻟﻤﻌﺪاتاﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
ﻓﺮع ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻓﺮع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﻻت

40

30

10

ﺟﺪة

1

اﻟﺨﺒﺮ

5

20

4

ﺟﺪة

المنشآت
االقتصادية

54

6

اﻟﺮﻳﺎض

1

اﻟﺪﻣﺎم

0

اﻟﺨﺒﺮ

6

5

3

2

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

0

0

حسابات منشآت التقييم في فـــــرع
تقديــر أضرار المركبــات بحسب المدينة

04

الرياض
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Score: 5
الهــــدف

تطوير مهنة التقييم.

مؤشر األداء

عدد الدراسات المتخصصة.

العمالء

المستهدف

02

المحـــــقــق

10

التعريف

عدد الدراسات المنجزة والمتخصصة في مجاالت وفروع التقييم.

أدلة الممارسة
هامــا عنــد ممارســة التقييــم فــي مختلــف
مرجعــا
وهــي أدلــة مهن ّيــة إرشــادية للمقيميــن حيــث تعــد
ً
ً
الفــروع المهنيــة .وقــد تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة ،وهــي كالتالــي:

دليل الممارسة
المهنية لمقيّمي
العقار.

دليل
األسعار االسترشادي.

52

دليل الممارسة
المهنية لمقيّمي
المنشآت االقتصادية.

الدليل المهني ألعمال
التقييم ألغراض نزع
ملكية العقارات
للمنفعة العامة.

الدراسات المتخصصة

دليل الممارسة
المهنية لمقيّمي
اآلالت والمعدات.

دليل الممارسة
المهنية لمقيّمي
أضرار المركبات.

تقييم خدمات
سوق العقارات
في المملكة.

الممارسات الدولية
في نزع الملكية.

المقارنة مع الجهات
المهنية الدولية،
ودور الهيئة في
المواءمة معها.

الدراسة السوقية أثر
التقييم المهني على
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة.

الدراسة السوقية
لتقييم المعادن
الثمينة واألحجار
الكريمة.
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Score: 3.1

استطالع رضا المستفيدين

من التقييـم العقـــاري

الهــــدف

رفع مستوى رضا المستفيدين.
مؤشر األداء

المؤشر المركب لمتوسط لرضا المستفيدين
من خدمات ومبادرات التقييم.

المستهدف

3.5

المحـــــقــق

3.55

الـغــــرض مــــــن
التقييم العقاري

العمالء

%52

التعريف

يقيس متوسط رضا المستفيدين عن خدمات ومبادرات الهيئة.

بيع أو شراء
عقـــارات

كيف توصلت مع
المقيم العقـــاري
التمويل أو
الرهن العقاري

%20

تم عقد االستطالع مع مركز رأي الستطالعات الرأي العامة ليكون
هو شريك الهيئة في قياس رضا المستفيدين من خدمات الهيئة.

1379

التقارير المالية
التقـــارير
الماليـــة

أخــــــــرى

%11
%06

أخرى

الوقت المستغرق لعملية
التقييم العقاري

نوع التقـــرير الذي حصلت
عليه من المقيم العقاري

54

فض النــزاعـــــــات

%13

الممول للعـقــار

والتركــات

%09
%06

عن طريق المعرفة

%19

عن طريق البنك

الشخصية

%13
فض النزاعات
والتركات

%48

عدد
المشاركين
في
االستطالع

تقــريــر مفصــل

%42

ثالث أيــام فأقـــل

%42

تقــريــر مختصـر

%17

6 -4

أيـــــــام

%20

لم يحصلوا على
تقرير التقييم

%41

9 -7

أيـــــــام

%15

مستوى
الرضا العام
للمستفيدين

%68
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Score: 3

نظمــت الهيئــة إحــدى عشــرة ورشــة عمــل فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،بهــدف التعريــف بأعمالهــا
وخططهــا االســتراتيجية ،ودورهــا فــي تنظيــم المهنــة وتطويرهــا ،والرقابــة علــى أداء العامليــن فيهــا
وهــي كالتالــي:

الهــــدف

نشر هوية الهيئة.

مؤشر األداء

عدد الفعاليات.

العمالء
التعريف

نشر الوعي والمعرفة بمهنة التقييم ودور الهيئة.

ورش العمــل

1.القـــراءة المهنيّـــة لتقاريـــر
التقييـــم العقـــاري :أقيمت
بالتعـــاون مـــع وزارة العدل.
المستهدف

32

المحـــــقــق

32

2.التكامـــل بيـــن المقيّميـــن
المعتمديـــن والمحاســـبين
القانونيين :أقيمت بالتعاون
مـــع الهيئـــة الســـعودية
للمحاســـبين القانونيـــن.
3.تقييـــم اآلالت والمعـــدات
فـــي القطـــاع الصحـــي:
أقيمـــت بالتعـــاون مـــع
الجمعـيـــــــة األمريـكيــــــة
للمقيّميـــن (.)ASA
4.كيف تتـــم عمليـــة تقييم
الشركات الناشـــئة :أقيمت
بالتعـــاون مـــع الهيئـــة
العامة للمنشـــآت الصغيرة
والمتوسطــــــة ومعـهــــد
مقيّمـــي األعمـــال الدولـــي
(.)iiBV
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5.التكامـــل بيـــن المقيّميـــن
المعتمديـــــن والمحاميـــــن
المرخصـيــــــن :أقيـمـــــــــت
بالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل.
6.أبـــرز التحديات التـــي تواجه
منشـــآت التقييـــم العقاري
المرخصة :أقيمـــت في كل
مـــن الرياض ،جـــدة ،الدمام.
7.التعريف بالمقيّم المعتمد
وأبـــرز مهامـــه :أُقيمت في
كل مـــن :مكـــة المكرمـــة،
أبهـــا ،تبـــوك ،المجمعة.
8.ورش العمـــل الخــاصــــة
بمنظومـــة تقديـــر :أقيمت
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة
النقـــد العربـــي الســـعودي
وشـــركة نجـــم.

11

ورشة عمل

9.تقييـــم اآلالت والمعـــدات
ألغراض التمويـــل والتأمين:
أقيمــــت بالتـعـــــــاون مـــع
األمريكيــــــة
الجمعــــــية
للمقيّميـــن (.)ASA
10.تقديـــر أضـــرار المركبات في
ظـــل األنظمـــة والتقنيـــات
الحديثـــة :أقيمـــت بالتعاون
مع شـــركة جنـــرال موتورز.
11.تقديـــر أضـــرار المركبات في
ظـــل األنظمـــة والتقنيـــات
الحديثـــة :أقيمـــت بالتعاون
مـــع شـــركة الجفالي.
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الملتقيات المهن ّية

المشاركات المحلية

هـــــي ملتقيـــــــات متخصصــــــــة تجمــع
أعضــاء الهيئــة فــي فــروع التقييــم،
وتهــدف إلــى تبــادل الخبــرات والتجــارب،
ومناقشــة المســتجدات فــي مهنــة
التقييــم ،وإثــراء المحتــوى العلمــي
للمهنــة .وعملــت الهيئــة علــى تنظيــم
عــدد مــن الملتقيــات المهنيــة ،منهــا:

شــاركــــت الـهـيـئـــة فـــي عــــدد
مــــن الـمـــعـــــارض والمـؤتـمــــــرات
والملتقيــات المحليــة ،بهــدف نشــر
ثقافــة التقييــم واالرتقــاء بمهنــة
التقييــم فــي المملكــة ،وتوطيــد
العالقــة مــع الجمهــور والجهــات
مـــــــن الـقـطــــــاعين الحكومـــــــي
والـخـــاص ،وتـعـزيـــز الـثـقـــة بـــهذه
المهنــة وممارســيها .ومــن هــذه
المشــاركات:

1.الملتقى المهنـــي الثامن للمقيّمين
لفـــــــرع تقييم العقار بالتعاون مع
لجنة العقار واإلســـكان في الغرفة
الـتـجـاريــــة بـمـحـافـظــــة األحســـاء
بـعــــدد حـضـور بـلــــغ  112شـخـص.
2.الـمـلــتـــقـى الـــمـــهــنـي الــتــاســـع
للمقيميـــن لفـــرع تقييـــم العقـــار
بـــالــتــعـــــاون مـــــع غــرفـــــة جــدة
بــعــــدد حضـــور بلـــغ  119شـــخص.
3.الــمــلــتــــقى الــمـهـنــــــي الـعـاشــر
للـمـقـيـّمـيــــن لـــفـــــرع تـقـيـيــــم
الـمـنـشآت االقــتصادية في مــديــنـة
الرياض بعدد حضور بلغ  60شخص.

1.معـــرض ريســـتاتكس الريـــاض
ا لعقا ر ي .
2.الـمـؤتـمـر الـسـعـودي الــدولـي
للعقار (سايرك .)5
3.مؤتمر لجنة اإلفالس األول.
4.مؤتمر السالمة المرورية.
5.الملتقى الســـعودي للشركات
الناشئة.
6.مؤتمـــر االســـتثمار في الشـــرق
ا أل و سط .

4.الـمـلـتــقــــى الـمـهـنـــــي الـــحــادي
عشـــر للمقيّميـــن لفـــرع تقييـــم
الـعـقــــار بـالـتـعــــاون مــــع غـرفــــة
الــقـــصـــيــــم ،بــمــديــنــــة بــريــدة
بعـــدد حضـــور بلـــغ  80شـــخص.

04

ملتقيات مهنية

58

59

الباب الرابع

استرتيجية الهيئة وتحليل األداء لعام 2019

المشاركات الدولية
بهــدف مشاركــــــة مستـــــجدات
قطــــــاع التقييــم ،ومناقشـــــة
التحديــات التــي تواجــه المقيّميــن،
باإلضافــة لطــرح دراســات وأوراق
عمــل تدعــم التطور فــي احتياجات
الســــــوق لخدمــــات المقيّميـــــن،
شــاركت الهيئــة فــي كل مــن:

31

25

123

03

عدد األخـــبار
الصحفيــــــة

عدد اللقاءات
التلفزيونيـــــة
واإلذاعيـــــــــة

عــــــــــــــدد
المنشورات
التعـريفيــة

عــــــــــــــدد
اللـقــــاءات
الجامعيـــة

1.االجتمـــاع الســـنوي لمجلـــس
معاييـــر التقييم الدولية :حيث
شـــاركت الهيئة فـــي االجتماع
الثالـــث والعشـــرين للجمعية
العموميـــة لمجلـــس معاييـــر
الـتـقــيــيــــم الـــدولـيـة (،)IVSC
والـــذي عُ قـــد في ســـنغافورة.
2.المؤتمـــر الدولي الحادي عشـــر
لتقييـــم اآلالت والمعـــدات:
حيـــث قدمـــت الهيئـــة ورقـــة
عمـــل حـــول "تنظيـــم مهنـــة
التقييم فـــي المملكة العربية
الســـعودية" ،في المؤتمر الذي
أقيـــم فـــي نيوزيلندا.
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Score: 2.8
الهدف

الهدف

رفع الكفاءة التشغيلية لألعمال.

رفع الكفاءة التشغيلية لألعمال.

مؤشر األداء

اإلجراءات
الداخلية

Score: 5

نسبة التغيير في انجاز المشاريع.

المستهدف

%10

المحـــــقــق

%11

مؤشر األداء

اإلجراءات
الداخلية

التعريف

يقيس نسبة البعد الزمني بين الفترة الزمنية الفعلية للمشاريع والفترة الزمنية
المخطط لها.

عدد االجراءات الموثقة /المؤتمتة.

المستهدف

35

المحـــــقــق

63

التعريف

يقيس عدد االجراءات الموثقة والمؤتمتة بالنسبة لإلجراءات الغير غير المؤتمتة.

تـــم تطبيـــق منهجية متابعـــة المشـــاريع ( )PMI Standardsعلـــى  18مشـــروعً ا ،ومتابعة
التغييـــر عليها ســـواء فـــي ( الميزانيـــة ،الجـــودة ،النطاق ،الجـــدول الزمني).

قامت الهيئة بتطوير وإعادة هندسة بعض إجراءات العمل ومنها:
تطوير الئحة مجلس إدارة الهيئة وتطوير مسودة لوائح الهيئة.
تطوير منهجية قياس األداء السنوي وأتمتة إجراء تقييم الموظفين.
تطوير خطط ووثائق إدارة المخاطر واستمرارية األعمال.

11 %

تطوير محتوى بيئة االلتزام.
تطوير دليل الخدمات.

9.5 %
12

9

6

٢٠١٨

62

2018

3

٢٠١٩

0

تطوير الئحة لجنة المراجعة والمخاطر.
العمل على مشروع نضج الحوكمة لجهات المنظومة بالتعاون مع شركة .KPMG

2019
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Score: 5

تنمية رأس المال البشري

الهــــدف

تطوير رأس المال البشري.

مؤشر األداء

التطــور
والنمــو

حاملي الشهادات المهنية في مجال التخصص.

المستهدف

5

المحـــــقــق

7

التعريف

تمكين موظفين الهيئة من الحصول على الشهادات المهنية في مجال التخصص.

برنامج الشهادات االحترافية

% 75
نسبة اجتياز المشاركين في البرنامج.

13
ّ
بحثهم علـــى الحصول
تســـعى الهيئة لالســـتمرار فـــي االســـتثمار لتطوير منســـوبيها ،وذلك
علـــى الشـــهادات المهنية ،وذلك مـــن خالل برنامـــج دعم الشـــهادات المهنية ،وهـــو برنامج
يدعـــم الموظفيـــن الراغبيـــن فـــي الحصول علـــى إحـــدى الشـــهادات المهنية بهـــدف تعزيز
مهاراتهـــم ،ورفـــع قدراتهم المهنيـــة والعملية .وتهـــدف الهيئة من خالل هـــذا البرنامج إلى
تعزيز مهارات موظفيها ،واالســـتمرار فـــي دعمهم ،وتمكينهم مـــن أداء مهامهم باحترافية
وكفاءة عالية.

استفادة أكثر من  13موظف/ة من
برنامج الشهادات االحترافية.

دورات في فرع التقييم

12
تأهيل أكثر من  12موظف/ة في فروع
التقييم وبإجمالي  25دورة.

25

اجتياز  25دورة تدريبية في مختلف
فروع التقييم المهنية.

كمـــا عملت الهيئة علـــى برنامج تأهيل قيـــادات الصف الثانـــي ،والذي يهدف لرفع مســـتوى
ثان متمكن
الكفـــاءات الحاليـــة وتطويرها وفق أهداف الهيئة واســـتراتيجيتها ،وتأهيل صـــف ِ
من شـــغل المناصب القيادية ،ومســـتعد لمواجهة التحديات المتعلقة بقيـــادة الهيئة ،وذلك
مـــن خالل تنفيذ مجموعـــة من االختبارات والبرامـــج المعتمدة.

64

65
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Score: 5
تحرص الهيئة على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ،وتوفير بيئة عمل احترافية
تساهم في تنمية وتحفيز القدرات.

الهــــدف

تطوير رأس المال البشري.

مؤشر األداء

التطــور
والنمــو

متوسط عدد الساعات التدريبية لكل موظف.

المستهدف

30

المحـــــقــق

48

37
عدد الموظفين

موظفًا

13
عدد الموظفات

موظفة

التعريف

يهدف هذا المؤشر الى تعزيز واثراء المهارات والجدارات لمنسوبي الهيئة وتأهيلهم
من خالل البرامج التدريبية التي تهدف الى اكساب الموظف خبرات نوعية مميزة.

50
اإلجمالي

موظفًا وموظفة

36%

64%

%36

نسبة العنصر النسائي

2431

إجمالي الساعات التدريبية:

41

عدد الدورات التدريبية:

11

عدد الدورات الداخلية

19

عدد الدورات الخارجية

66

8

دورات عن بعد

3

البرامج الداخلية

159

ساعة ضمن برنامج «ساعة مهنية»

1145

ساعة من الدورات المهنية

271

ساعة ضمن الدورات عن بعد
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التحول الرقمي
ّ
إن التطــورات العالميــة فــي مجــال التحــول الرقمــي ،ســاهمت فــي توجــه كافــة الــدول
والمنظمــات نحــو تطويــر أفضــل التقنيــات واألنظمــة ،وتقديــم الخدمــات والحلــول
المتميــزة .ومــن هــذا المنطلــق ومواكبــة لتلــك التوجهــات ،عملــت الهيئــة خــال عــام
 2019علــى تطويــر وتشــغيل مجموعــة مــن األنظمــة والمنصــات اإللكترونيــة كالتالــي:

تطبيق قيمة
يعمــل تطبيــق قيمــة علــى تســهيل إدارة المهــام
المتعلقــة بالمقيّميــن ،مــن الــدورات التدريبيــة
والعضويــات والتقاريــر وإدارة حســابات منشــآت
التقييــم .باإلضافــة لعــرض اإلحصــاءات وتفعيــل
وســائل التواصــل لتســهيل الخدمــات المقدمــة
ورفــع جودتهــا.

نظام قيمة

منصة ق ّيم

بوابــة للخدمــات اإللكترونيــة الرســمية التــي
ُتـقـدمـهـــا "تـقـيـيـــم" للـمـســـتفيدين ،لتســهيل
مهامهــم وأتمتــة اإلجــراءات ،كالتســجيل فــي
الــدورات التدريبيــة والحصــول علــى العضويــات
وتجديدهــا ،واســتعراض الفعاليــات ،ممــا يســهم
فــي رفــع جــودة الخدمــات المقدمــة للمقيّميــن
وتحســين تجربتهــم.

نظــام إلكترونــي يهــدف إلــى الربــط بيــن
المســتفيدين مــن خدمــات التقييــم ومنشــآت
التقييــم المرخصــة ،حيــث يتيــح للمســتفيدين
الحصــول علــى العديــد مــن العــروض لتنفيــذ
عمليــة التقييــم ،والمفاضلــة بينهــا ،ومتابعــة
جميــع خطــوات العمليــة وإدارتهــا بشــكل كامــل
عــن طريــق نظــام "قيّــم".

بوابة الهيئة الرسمية
تدشــين النســخة الجديــدة مــن الموقــع الرســمي
للهيئــة ،والــذي يشــمل األنظمــة واللوائــح
والمســارات التدريبيــة باإلضافــة للمكتبــة الرقميــة،
والوصــول لألعضــاء والمنشــآت المرخصــة فــي
مختلــف فــروع التقييــم.

qima.taqeem.sa

68

www.taqeem.gov.sa

qaym.sa
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نظام منافسات تقدير

نظام التواصل

تقــوم الهيئــة مــن خــال النظــام بإعــان بــاب
المنافســة إلنشــاء وتشــغيل مراكــز تقديــر أضــرار
المركبــات فــي مختلــف مناطــق المملكــة.

نظــام يتيــح اســتقبال االقتراحــات واالستفســارات
واإلجابــة عليهــا بطريقــة فعالــة ،تضمــن الــرد
علــى المســتفيدين فــي أســرع وقــت .ويتيــح
النظــام تقديــم الطلبــات ومتابعتهــا ،والحصــول
علــى تنبيهــات علــى الهاتــف الجــوال والبريــد
اإللكترونــي عنــد تغييــر حالــة الطلــب ممــا يســاعد
فــي ســهولة متابعــة الطلبــات.

نظام قياس األداء

االختبارات اإللكترونية

نظــام إلكترونــي فعــال إلدارة مؤشــرات األداء
الرئيســية ،ومتابعــة مــدى تقــدم الهيئــة فــي
تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية.
وعملــت الهيئــة علــى تطويــر مجموعــة متوازنــة
مــن مؤشــرات قيــاس األداء التــي تدعــم تنفيــذ
االســتراتيجية بصــورة فعالــة.

ســعيً ا مــن الهيئــة لمواكبــة التحــول الرقمــي،
وتوفيــر تســهيالت وامتيــازات لــذوي الخبــرات
المهنيــة والعمليــة فــي مجــال التقييــم ،قدمــت
ألول مــرة اختبــارات الــدورات التدريبيــة إلكترونيً ــا
فــي مختلــف فــروع التقييــم .وتســعى الهيئــة عبر
أتمتــة هــذه العمليــات ،لتوفيــر الجهــد وتســريع
عمليــة رصــد الدرجــات ،األمــر الــذي يعكــس
احترافيــة العمــل والتطــور اإللكترونــي.

الرقــــابــــة
بهــدف تقييــم األداء الفعلــي لمختلــف أنشــطة المقيميــن ،ومقارنتــه باألطــر والمعاييــر
التــي حددتهــا الهيئــة ،عملــت إدارة الرقابــة علــى مراجعــة أكثــر  2000تقريــر تقييــم32 ،
منهــا كانــت تقاريــر تقييــم خاصــة بأصــول الصناديــق العقاريــة ،وقامــت بإحالــة المخالــف
منهــا إلــى الجهــات المختصــة.
وفــي إطــار عملهــا للتأكــد مــن التــزام المقيميــن باألنظمــة والمعاييــر ،رصــدت لجنــة
النظــر عــددً ا مــن المخالفــات المتعلقــة بمزاولــة المهنــة مــن قبــل أشــخاص غيــر مرخــص
ً
وتوجيهــا للمقيّ ميــن ،فــي
تعميمــا
لهــم مــن الهيئــة ،كمــا أصــدرت الهيئــة أكثــر مــن 250
ً
فــروع التقييــم كافــة.

توزيع المخالفــات

57
فـــرع العقـــار

05
فـــرع المنشآت اإلقتصادية

62
مجموع المخالفات

أنواع العقـــوبـات

54
غرامة ماليــة

04
إيقـــاف

02
إنـــذار

01
شطب قـيــد

01
اللـــوم

62
المجــموع
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منظومة تقدير
هــي مبــادرة مشــتركة بيــن الهيئــة
الســعودية للمقيّميــن المعتمديــن
ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي
واإلدارة العامــة للمــرور وشــركات
التأميــن.
وتعتبــر "تقديــر" منظومــة متكاملــة
إلدارة وتشــغيل وتنظيــم عمليــات
تقييــم أضــرار حــوادث المركبــات
بــشـكـــل إلـكـتـرونـــي ،وبــمــهــنــيــــة
واحـتـرافـيـــة عـالـيـــة ،ووفـــق أفـضـــل
الـمـعـايـيـــر والـمـقـايـيـس الــعـالـمـيـة.
تعمــل منظومــة تقديــر علــى حوكمــة
اإلجــراءات والربــط التقنــي مــع كافــة
األطــراف المعنيــة بتقييــم أضــرار
المركبــات ،بدايــة مــن تقاريــر الحــوادث
المروريــة ومراكــز التقديــر ،ثــم مــوردي
وانتهــاء بشــركات
قطــع الغيــار،
ً
التأميــن وإدارات المــرور ،بهــدف
تســهيل وتبســيط اإلجــراءات.

وقامــت الهيئــة خــال عــام 2019

بطــرح المنافســة إلنشــاء وتشــغيل
 5مراكــز فــي مدينــة الريــاض ومركــز
فــي جــدة ،بالشــراكة مــع القطــاع
الخــاص والتــي خدمــت أكثــر مــن
 300ألــف مســتفيد ،بمعــدل حوالــي
 30ألــف مســتفيد شــهريًا .فيمــا بلــغ
عــدد المســتفيدين فــي محافظــة

مســتفيدا،
جــدة حوالــي  80ألــف
ً
كمــا يتوقــع تشــغيل باقــي المراكــز
فــي كل مــن المنطقــة الشــرقية
والمنطقــة الغربيــة ومنطقــة
القصيــم ،خــال عــام .2020
أيضــً عملــت الهيئــة علــى اختصــار
اإلجــراءات الـــمـــتــبـعـــة لــرحــلـــــة
المســتفيد ،حيــث كان يحتــاج ،فــي
الســابق ،إلــى  13خطــوة يقضيهــا
بيــن  4مواقــع مختلفــة إلنهــاء
عـمـلـيـــة الـتـقـديـــر ،بـيـنـــما اليــوم
اُخـتـصـــرت هـــذه اإلجـــراءات إلــى 3
خطــوات أساســية فــي مركــز واحــد،
يســتطيع المســتفيد مــن خاللهــا
إنـهـــاء جـمـيـــع عـلـمـــيات التقديــر،
ومــن ثــم تتحــول تقاريــره إلكترونيً ــا
لشــركة التأميــن.

أهـــداف
تقـديــــر

مـزايـــــا
تقديـــر

مراكز تقدير

نظام إلكتروني
شامل

الريـاض

الحالية

تقدير في
أرقام
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تسهيل واختصار
اإلجراءات

تسريع عمليات
التعويضات

ضبط عمليات
التقدير

خدمة مجانية
للمركبات المؤمنة

مراكز بمواصفات
فنية

1.مركز المالكي.
2.مركز شركة التقدير العالمية.
3.مركز مكتب الرياض المتخصص للتقييم.
4.مركز تقنية السيارات (كارتك).
5.مركز مطابقة.

جـــــدة

تــم تدشــين المرحلــة االنتقاليــة
لمراكــز تقديــر فــي الربــع الثانــي
مــن عــام .2019

60

428

مقدر
ّ

كادر مهني
مميز

تراخيص مهنية
للمراكز

ألف مركبة

06
مراكز قائمة

08
مراكز تحت اإلنشاء
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إحصائيات مركز االتصــال 2019
عدد المكالمات المجاب عليها

10,238

متوسط مدة المكــالمــة

0:01:50

متوسط وقت االنتظــار

0:00:15

إحصائيات تويتر

عدد التغريدات
عـــــــدد الردود
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543

عــــدد مــــرات
اإلعجـــــاب

1,110

عدد مـــــــرات
إعادة التغريد

7,585
5,638

7,077
عــدد المتابعـــين
الجــدد
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هيكل الحوكمة

المبادرات:
تــعــمــــل الــهــيـئـــة عـلـــى تـنـفـــيذ ثــاث مـبـــادرات ضــمـــن بـــرنـــامـــــج الـــتـــحول الـوطـــني وهــو أحــد البرامــج الرئيســية
للـرؤيــــة ،وهــــذه الــمــبــــادرات هــــــي كالتالــي:
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تنفيذ معايير التقييم الدولية:

دعـــم وتـحـفـيـــز فـــرص الـمـنـــشآت
الصغيــرة والمتوســطة فــي تقييــم
المنشــآت االقتصاديــة:

تـأهـيـــل الـكـــوادر مــن المواطنيــن
للــعــمــــل فـــي قــطـــاع الـذهــــــب
والمجوهــرات:

ً
انطالقــا مــن وعــي الهيئــة بمســتوى
مـعـايـيـــر الـتـقـيـيـــم فـــي الـمـمـــلكة
والســوق المحلــي واحتياجهــا إلــى
مالمســة المعاييــر المهنيــة االحترافية
واالرتــقــــاء بـــمــســتـــوى الـخـدمـــات
المقدمــة ،قامــت الهيئــة بإطــاق هذه
المبــادرة التــي ستســاهم بشــكل
مباشــر فــي تطبيــق تلــك المعاييــر
االحـتـرافـيـــة الـدولـيـــة لـخـلـــق بيئــة
مهنيــة متميــزة ،وتهــدف المبــادرة
إلــى رفــع مســتوى تطبيــق معاييــر
التقييــم فــي المملكــة وكفــاءة
الخدمــات المهنيــة .والــذي ســيكون
لــه أثــر إيجابــي مــن حيــث إعــداد لوائــح
تنفيذيــة لفــروع التقييــم  ،وتأهيــل
الـمـقـيـمـيـــن ،واالرتــقـــاء بــمـسـتــــوى
خـدمـــات الـتـقـيـيـــم إلـــى الـمـــعايير
العالميــة .

ً
انطالقــا مــن أهميــة المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة ،والــذي يُعــد
طموحــا حيــث يعطــي
موضوعً ــا
ً
قيمــة ملموســة وفعليــة لهــذه
المنشــآت ،أطلقــت الهيئــة هــذه
المبــادرة التــي تشــمل علــى إعــداد
برنامــج متخصــص فــي تقييــم
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة،
ويتضمــن إعــداد مناهــج التدريــب
وتـوطـيـنـــها ،وتـدريـــب المدربيــن،
لتأهيــل مقيّميــن مهنييــن لســوق
العمــل بمــا يضمــن تقديــم كافــة
أعمــال تقييــم المنشــآت االقتصاديــة
بــقــــطاع الــمــنــشــــــآت الـصـغـيـــرة
والمتوســطة وذلــك ألهميــة هــذه
الشــريحة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

بعــد إجــراء الدراســة الســوقية
لــتــحــلــيـــــل قــــــطاع الـــذهــــــب
والـمـجـوهـــــرات فـــــي الــمـمـلـــكة،
استـــخلصت الهيئــة أهميــة وجــود
كــوادر وطنيــة مؤهلــة ترفــع مــن
نـسـبـــة الـمـهـنـيـــة والـثـقـــة فــي
القطــاع ،خاصــة وأن عمليــة التقييــم
فــي هــذا القطــاع تحتــاج لوجــود
خبــرة ومعرفــة دقيقــة .لذلــك
أطلقــت الهيئــة مبادرتهــا لتأهيــل
مقيّميــن للعمــل فــي هــذا القطــاع
الحيــوي ،مــن خــال إعــداد اللوائــح
واألنــظــمــــة،وتـــوطــيـــن الـمـنـاهـــج
الــتــدريــبــيـــــة ،وتـأهـــيل المدربيــن
وإصـــدار الـتـراخـيـــص للـمـقـيّـمـيـــن
الـمـجـتـازيـــن للـبـرامـــج الـــمعتمدة،
وذلــك بهــدف تنظيــم وتشــريع هــذه
المهنــة وتبنــي المعاييــر الدوليــة
فــي عمليــة تقييمهــا فــي الســوق
الســعودية.

مساهمة منسوبي تقييم
في تحقيق رؤيـــــة 2030

المحاور والمرتكزات
واألهداف

مبادرة تنفيذ
معايير التقييم الدوليــة

دعم وتحفيز فرص
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في مجال
تقييم المنشآت االقتصادية

برنامج تأهيل الكوادر من
المواطنين والمواطنات
للعمل في قطاع الذهب
والمجوهرات

العقــــار

المركبـــات

اآلالت والمعـــدات

المنشآت االقتصادية

التدريب خدمات الرقابة
األعضاء

التدريب خدمات الرقابة
األعضاء

التدريب خدمات الرقابة
األعضاء

التدريب خدمات الرقابة
األعضاء

الموارد البشرية

الشؤون المالية

تقنية المعلومات

التواصـل

المعادن الثمينة
واألحجار الكريمة
تدريب

خدمات الرقابة
األعضاء

الخدمات العامة
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شراكات الهيئة االستراتيجية
يســهم التعــاون والتواصــل بيــن الجهــات المحليــة والدوليــة فــي بنــاء الشــراكات
االســتراتيجية وتطويرهــا وتعزيزهــا بمــا يحقــق المصلحــة العامــة واألهــداف المنشــودة.
ولغــرض تطويــر مهنــة التقييــم ودعمهــا باالســتفادة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة
والمســاهمة فــي نقــل وتبــادل الخبــرات فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،وقعــت الهيئــة عــددً ا
مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم كمــا يلــي:

الهيئة العامة للنقل:
التعــاون فــي مجــاالت تقييــم المركبــات المســتخدمة فــي أنشــطة النقــل
العــام والتأجيــر وحوكمــة عمليــة التقييــم ألنشــطة النقــل البــري والتأجيــر
والتــي تشــمل تأهيــل مراكــز لتقييــم وفحــص ســامة وصالحيــة مركبــات
أنشــطة النقــل البــري والتأجيــر.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف):
وزارة الشؤون البلدية والقروية:
يهــدف التعــاون لتأهيــل منســوبي األمانــات والبلديــات العامليــن فــي مجــال
التقييــم العقــاري ،مــن خــال تدريبهــم وتطويــر قدراتهــم وتزويدهــم
بالمهــارات الالزمــة للقيــام بمهامهــم.

وزارة اإلسكان:
شــملت مذكــرة التفاهــم علــى مجموعــة مــن مجــاالت التعــاون المشــترك
فــي مجــال التقييــم العقــاري واالســتفادة مــن األنظمــة واإلمكانــات المتاحــة،
وتكامــل نظامــي «إيجــار» و»قيّــم».

مؤسسة النقد العربي السعودي:
يهــدف التعــاون لوضــع إطــار عمــل مشــترك بيــن الهيئــة والمؤسســة ،لتعزيــز
اإلشــراف والرقابــة علــى الجهــات الخاضعــة إلشــرافهما ،كل حســب اختصاصــه
النظامــي.
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يهــدف التعــاون لضــم شــهادات الهيئــة ضمــن برنامــج الشــهادات المهنيــة
االحترافيــة لمســار تقييــم العقــار ،وتقييــم المنشــآت االقتصاديــة ،وتقييــم
أضــرار المركبــات ،وبموجــب هــذا التعــاون ســيقوم الصنــدوق بتعويــض مبلــغ
مالــي للمجتازيــن الختبــارات الهيئــة فــي ذات الفــروع.

علم:
تهــدف االتفاقيــة لتعــاون الطرفيــن فــي فــرع تقديــر أضــرار المركبــات مــن
خــال توفيــر بيانــات المركبــات المتضــررة بواســطة خدمــة موجــز وهــي خدمــة
متطــورة تقــدم معلومــات وتقاريــر للباحثيــن عــن المركبــات المســتعملة
ـاء علــى معلومــات موثوقــة المصــدر.
لتســاعدهم فــي اتخــاذ قــرارات الشــراء بنـ ً

نجم:
يشــمل التعــاون بيــن الطرفيــن فــي مجــال تقديــر أضــرار المركبــات إلــى تحســين
بيئــة مراكــز تقديــر األضــرار وتوفيــر األدوات والبرامــج اإللكترونيــة الالزمــة لتطوير
عمليــات التقديــر ورفــع تأهيــل القائميــن بأعمــال التقديــر ومســاعدتهم علــى
مزاولــة المهنــة بشــكل منظــم وباحترافيــة تتوافــق مــع المعاييــر والممارســات
الدولية.
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وكالة سمة للتصنيف:
يهــدف التعــاون لبنــاء منهجيــة وإعــداد دليــل لتصنيــف منشــآت التقييــم
العقــاري ،بمــا يخــدم قطــاع التقييــم ويرفــع مــن مســتوى الثقــة والمهنيــة
فيــه.

الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين :CFA
تهــدف االتفاقيــة إلــى بحــث أوجــه التعــاون بيــن الهيئــة والجمعيــة ،وتبــادل
الخبــرات وتقديــم الفعاليــات المهنيّــة المشــتركة ،كذلــك منــح حاملــي
شــهادة المحلــل المالــي المعتمــد  CFAعضويــة الهيئــة فــي تقييــم المنشــآت
االقتصاديــة والتقييــم العقــاري.

مجلس معايير التقييم الدولية:
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الجمعية األمريكية للمقيمين (:)ASA
يهــدف التعــاون إلتاحــة االعتمــاد المتبــادل فــي فــرع تقييــم اآلالت والمعــدات
بيــن أعضــاء الهيئــة وأعضــاء الجمعيــة ،حيــث شــملت االتفاقيــة علــى اعتمــاد
البرامــج التدريبيــة الــذي تقدمهــا الهيئــة فــي هــذا الفــرع وتبــادل الخبــرات
ونقــل المعرفــة بيــن الطرفيــن.

المعهد الدولي لمقيمي األعمال (:)iiBV
يهــدف التعــاون بيــن الطرفيــن لتوفيــر البرامــج التدريبيــة لزيــادة مســتوى
المعرفــة المهنيــة ورفــع كفــاءة ممارســي المهنــة وتأهليهــم فــي فــرع
تقييــم المنشــآت االقتصاديــة فــي المملكــة.

مجلس المقيمين الماليزيين (:)JPPH

انضمــت الهيئــة إلــى عضويــة المجلــس بعــد حصولهــا علــى الموافقة الســامية
ّ
وتمثــل الهيئــة المملكــة فــي ثالثــة مجالــس تنفيذيــة وهي:
الكريمــة.
1.مجلس العضويات ونشر المعايير.
2.مجلس مراجعة واعتماد المعايير.
3.المنتدى االستشاري.

أســهم التعــاون بيــن الهيئــة والمجلــس فــي إكمــال برنامــج تأهيــل الممارســين
لمهنــة التقييــم العقــاري ،وإعــداد البرامــج التدريبيــة لفــرع تقييــم اآلالت
والمعــدات وغيرهــا مــن مجــاالت التعــاون.

المعهد الملكي للمساحين البريطاني (:)RICS

مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني (:)Thatcham

يهــدف التعــاون لدعــم المقيّميــن فــي المملكــة ورفــع مســتوى المهن ّيــة مــن
خــال االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي المجــال ،باإلضافــة لتعزيــز عضويــة
الهيئــة عالميً ــا وإتاحــة التقديــم علــى عضويــة المعهــد ألعضــاء الهيئة بحســب
المتطلبــات المتفــق عليهــا.

تأتــي هــذه الشــراكة فــي إطــار جهــود الهيئــة لتنظيــم وتطويــر مجــال تقييــم
المركبــات ،واســتقطاب الخبــرات لتأهيــل الــكادر الســعودي لممارســة مهنــة
تقييــم المركبــات ،وفقــً ألفضــل الممارســات والخبــرات العالميــة.
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معايير التقييم الدولية

مبادرة دعم الطالب الجامعيين

هـــي معاييـــر توجيهيــة للقيـــام بأعمـــال التقييـــم باســـتخدام المفاهيـــم
والمبـــادئ المعتـــرف بهـــا والتـــي تدعـــم االتســاق والثبــــات فــــي ممارســــة
التقييــــم ،حيــث تضــع اإلطــار العــام واإلجــراءات المطلوبــة لتقييــم األصــول
لمختلــف أغــراض التقييــم .وتأتــي مبــادرة الهيئــة فــي ترجمــة ونشــر هــذه
تأكيــدا لدورهــا المحــوري فــي المنطقــة ،وحرصهــا علــى تطويــر
المعاييــر،
ً
وتنظيــم مهنــة التقييــم والرفــع بمســتوى العامليــن فيهــا.

هــي مبــادرة أطلقتهــا الهيئــة لدعــم وتحفيــز طــاب الجامعــات علــى التســجيل
فــي الــدورات التدريبيــة فــي مختلــف فــروع التقييــم واالســتفادة مــن الخصــم
علــى رســوم الــدورات والــذي يبلــغ  ،50%والتقديــم علــى عضويــة الهيئــة،
واالســتفادة مــن كافــة الخدمــات والميــزات المقدمــة لألعضــاء الطــاب ،وقــد
حصــل  99طالــب علــى عضويــة الهيئــة خــال عــام .2019

مبادرة قدوة

مبادرة التعلم اإللكتروني عبر منصة BVR

عامــا ،حيــث تتيــح
هــي مبــادرة مخصصــة ألعضــاء الهيئــة ممــن تجــاوزت أعمارهــم 60
ً
لهــم فرصــة إكمــال مســار الزمالــة التدريبــي بــدون أي رســوم .وتهــدف "تقييــم" مــن هــذه
المبــادرة إلــى تحفيــز القــدوات مــن المنضميــن للبرامــج التدريبيــة فــي التقييــم واإلشــادة
باجتهادهــم.

هي مبادرة أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الـ
( ،Business Valuation Resources (BVRحيث تتيح هذه المنصة اإللكترونية
ألعضاء الهيئة في فرع تقييم المنشآت االقتصادية ،االطـــالع على العــديد من
المقاالت والكتب والبحوث والدراسات بتكاليف مخفضة.

بودكاست تقييم
يهــدف إلــى إثــراء المحتــوى العربــي فــي التقييــم مــن خــال اســتضافة ذوي
الخبــرة والمعرفــة ،لمناقشــة أبــرز األحــداث والمســتجدات فــي هــذا المجــال،
باإلضافــة للتحديــات التــي تواجــه المقيّميــن .وقــد القــت الحلقــة األولــى ،التــي
تناولــت موضــوع "المقيّــم العقــاري بيــن الثقــة والمهنيّــة" ،إقبــا ًلا كبيــرً ا مــن
المســتمعين ،وتخطــت حوالــي  10آالف مســتمع.
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المكتبة الرقمية
بهــدف إثــراء المحتــوى العربــي فــي مهنــة التقييــم وتوفيــر المراجــع العلميــة
والمصــادر التــي يمكــن للمختصيــن والمهتميــن االســتفادة منهــا بشــكل مجاني
وميّســير ،تــم تطويــر المكتبــة الرقم ّيــة والتــي تضــم جميــع المناهــج التدريبيــة
والداســات الســوقية واألوراق والبحــوث العلميــة باإلضافــة للمقــاالت المترجمــة.

األوراق العلمية
1.القيمة السوقية والقيمة العادلة.
2.منهجية تقييم العقارات تحت اإلنشاء.
3.أثر التقييم المهني على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
4.دراسة ألثر التقييم على تنامي أعمال المنشآت الصغيرة
والمتوسطة واالقتصاد السعودي.
5.سمات سوق مكة العقاري.
6.تقييم صناديق العقار المتداولة.
7.أبرز تحديات التقييم العقاري في مكة المكرمة.

المقاالت المترجمة
1.إرشادات تقييم الممتلكات الزراعية.
2.تقييم المستخدمين والمشتركين في المواقع والتطبيقات
اإللكترونية.
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 01المسـتوى األول
• RE101اإلطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري في السعودية ومعايير التقييم الدولية.

ينــص نظــام المقيّ ميــن المعتمديــن علــى أربعــة فــروع للتقييــم تقــوم الهيئــة علــى
تأسيســها والعمــل علــى تفعيلهــا ،وهــي فــرع تقييــم العقار وفــرع تقييم المنشــآت
االقتصاديــة وفــرع تقييــم اآلالت والمعــدات وفــرع تقديــر أضــرار المركبــات .وتعمــل
الهيئــة علــى تنظيــم وتطويــر وتأهيــل واعتمــاد المقيّ ميــن ،والرقابــة عليهــم فــي
هــذه الفــروع ،كالتالــي:

فرع تقييم العقار
يُقصــد بالعقــارات جميــع المصالــح 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.

تقييم العقار
ً
طبقــا لنــوع
هــو عمليــة تقديــر قيمــة العقــارات علــى اختــاف أنواعهــا،
محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.

• RE102مبادئ التقييم العقــاري األساسية.
• RE103إجراءات التقييم العقاري األساسية.

 02المستوى الثاني
• RE104التقييم العقاري باستخدام أسلوب التكلفة.
• RE105التقييم العقاري باستخدام أسلوبي السوق والدخل.
• RE106تحليل السوق ودراسات أعلى وأفضل استخدام للعقار.
• RE107األنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن.

 03المستوى الثالث
• RE108التطوير العقاري والتقييم باستخدام طريقة القيمة المتبقية.
• RE109اقتصاديات األراضي واالستثمار العقاري.
• RE110تطبيق مبادئ المحاسبة والتمويل والضرائب في التقييم العقاري.

 04المستوى الرابع
المســـار التدريبي
تعمــل الهيئــة علــى تقديــم التســهيالت واالمتيــازات لــذوي الخبــرات المهنيــة والعمليــة فــي مجــال
التقييــم العقــاري ،وذلــك مــن خــال المســار التدريبــي المهنــي المكــون مــن أربعــة مســتويات ،بحيــث
يشــمل كل مســتوى علــى عــدد مــن المناهــج ،كالتالــي:

• RE111التحليل المتقدم للسوق العقاري.
• RE112طرق متقدمة في التقييم العقاري باستخدام أسلوب الدخل.
• RE113تقييم العقارات المكتبية.
• RE114تقييم المراكز التجارية.
• RE115تقييم العقارات الفندقية والترفيهية.
• RE116تقييم العقارات التاريخية والتراثية.
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فرع تقييم المنشآت االقتصادية :

فرع تقييم اآلالت والمعدات :

يُقصــد بالمنشــآت االقتصاديــة منشــآت األعمــال ،أو مصالــح الملكيــة فيهــا علــى اختــاف حجومهــا،
ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات ،والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــا ،وتقييــم األصــول غيــر
الملموســة ،مثــل :بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة والشــهرة والملكيــة الفكريــة.

يُقصــد بــاآلالت والمعــدات جميــع األصــول الملموســة ،وجميع المصالــح والحقــوق وااللتزامــات المتعلقة
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.

تقييم المنشآت االقتصادية:
هــي عمليــة تقديــر قيمــة المنشــآت االقتصاديــة علــى اختــاف أنواعهــا،
ً
طبقــا لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.

تقييم اآلالت والمعدات:
ً
طبقــا
عمليــة تقديــر قيمــة اآلالت والمعــدات علــى اختــاف أنواعهــا،
لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.

المســـار التدريبي
المســـار التدريبي
يلتــزم المقيّ ــم فــي فــرع تقييــم المنشــآت االقتصاديــة باجتيــاز المســار التدريبــي المهنــي والــذي
يشــتمل علــى عــدد مــن المناهــج التدريبيــة ،كالتالــي:

01

المسـتوى األول
• BV 201مقدمة إلى تقييم األعمال.
• BV 202تكلفة رأس المال الدولية.

02

المستوى الثاني
• BV 203حالة دراسة شاملة في تقييم األعمال.
• BV 204مواضيع متقدمة في تقييم األعمال.

03

المستوى الثالث
• BV205تقييم األصول غير الملموسة.
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يلتــزم المقيّ ــم فــي فــرع تقييــم اآلالت والمعــدات باجتيــاز المســار التدريبــي المهنــي والــذي يشــتمل
علــى عــدد مــن المناهــج التدريبيــة ،كالتالــي:

 01المسـتوى األول
• ME400اإلطار التنظيمي لمهنة تقييم اآلالت والمعدات في السعودية ومعايير التقييم الدولية.
• ME401مبادئ تقييم اآلالت والمعدات وأساليب التقييم.
• ME402استيعاب سوق اآلالت وفهم إجراءات التقييم.

 02المسـتوى الثاني
• ME403التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات  -الصناعات العامة.

 03المسـتوى الثالث
• ME404التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات  -الصناعات المتخصصة.
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فرع تقدير أضرار المركبات:
يُقصــد بأضــرار المركبــات جميــع األضــرار التــي تصيــب المركبــات ،باختــاف أســبابها ،مثــل :الحــوادث
المروريــة أو الغــرق والســيول وغيرهــا.

نزع الملكيـــــة:
يشــمل البرنامــج اإلجــراءات العمليــة فــي نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة
(التقييــم والتعويــض) كمــا يلــي:
 -مقدمة حول نظام نزع الملكية في المملكة العربية السعودية.

تقييم أضرار المركبات:

 -الممارسة الحالية لنزع الملكية والتحديات التي تواجهها.

هــي عمليــة تقديــر قيمــة إصــاح المركبــة شــاملة األجــور وقطــع الغيــار
أو تقديــر القيمــة الســوقية للمركبــة قبــل الضــرر أو بعــده.

 أساليب التقييم العقاري ،وطرق معاينة وقياس العقار ،وتقرير التقييم. تطبيقات على طرق التقييم العقاري واستخدامها ألغراض نزع الملكية. -أفضل الممارسات الدولية في نزع الملكية وحساب التعويضات.

المســـار التدريبي
يلــزم علــى المقيّ ــم المعتمــد مــن الهيئــة فــي فــرع تقديــر أضــرار المركبــات اجتيــاز البرنامــج التدريبــي
المهنــي المكــوّ ن مــن مســتويين ،حيــث يشــتمل كل مســتوى علــى عــدد مــن المناهــج التدريبيــة،
كالتالــي:

 مهارات التفاوض وإدارة تجنب الخالف وحل النزاعات. المعايير الدولية للتقييم وأثرها في دعم الشفافية والمصداقية في نزع الملكية. -تطبيقات عملية إلجراء تقييم لنزع ملكية العقارات.

 01المسـتوى األول
• DA300مقدمة إلى معايير تقييم أضرار حوادث المركبات.
• DA301تصنيع وتصميم هيكل المركبة.

• DA302عملية اإلصالح والتقنيات الالزمة في بناء المركبة والمواد المستخدمة.

 02المستوى الثاني
• DA303أنظمة السالمة في المركبات الحديثة وتأثيرها على عمليات اإلصالح وأداء المركبة

• DA304إدارة عمليات التقدير.

96

97

2020

مالمح خطة

08

الباب الثامن

مالمح خطة 2020

مالمح خطة 2020
تبنــت الهيئــة خطتهــا االســتراتيجية بعــد اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،وتعمــل علــى
مراجعتهــا وتطويرهــا بشــكل ســنوي .ومــن هــذا المنطلــق تبنــت الهيئــة توجهاتهــا للعــام
 2020علــى أربــع ركائــز أساســية هــي:

ﺧﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻟﻌـــﺎم 2020
اﻟﺮﻛــﺎﺋــﺰ ارﺑـــــﻊ
تنظيم مهنة التقييم
ووضع المعايير
والتشريعات الالزمة.

ﻤﺎد
ﻋﺘ
واﻻ

ا
ﻟﺘﻨ
ﻈ

ﻢ
ﻴ

اﻟ
ﺘﻄ
ﻮ
ﻳ
ﺮ

تطوير مهنة التقييم
ورفع مستوى
العاملين فيها مهنيً ا
وفنيً ا وأخالقيً ا ،وتأهيل
واعتماد المقيّمين
لمزاولة مهنة التقييم
والرقابة على أدائهم.

اﻟ
ﺮ ﻗﺎ

ــــ

ﺑﺔ

ــ ﺔ

اﻟ

تفعيل الرقابة المهنية
على األعضاء والمنشآت
ً
وفقا لمعايير
المرخصة
التقييم الدولية.
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ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ

ﺗﺄﻫـــــــﻴﻞ
واﻋﺘﻤــــﺎد
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

ﺗـﻄـﻮﻳــــﺮ
ﻣـﻬـﻨـــــﺔ
اﻟﺘﻘــﻴﻴﻢ

16

ﻮﻋ

ﻴ

ﻤﻬ

ﻨﻴﺔ

اﻟ ﺘ

اﻟﺘﻨﻈـــﻴﻢ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﻋﺘﻤﺎد

زيادة ثقة المجتمع في
مهنة التقييم واالرتقاء
بها لمستوى المهن
المرموقة.

اﻟﺘﻮﻋــﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳـــــــــﺰ
ﻋﻤﻠﻴــــﺎت
اﻟﺮﻗــﺎﺑــــﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴـــﺔ
ﻟﻋـﻤـــــــــﺎل

ﺗﻄـــﻮﻳـﺮ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

ﻣﺆﺷــــــﺮ أداء

اوﻟﻮﻳـــــﺎت
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التخطيط لمشاريع 2020
األبعاد

الهدف االستراتيجي

المالي

تحسين
الكفاءة المالية

تأهيل واعتماد
المقيمين

العمالء
تطويـــــر
مهنـــــة
التقييم

تعزيز عمليات الرقابة
نشر هوية الهيئة
اإلجراءات
الداخلية

رفع الكفاءة
التشغيلية لألعمال

التطور
والنمو

تطوير رأس المال
البشري

BSC
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الوزن

المستهدف
2020

المتحقق
2019

تعزيز االستدامة المالية

%10

47,000,000

37.432.447

تحقيق التوازن المالي (اإليرادات للمصروفات)

%10

% 100

% 109.13

زيادة عدد األعضاء المستفيدين (المقيمين المعتمدين)

%10

400

367

نسبة المحافظة على األعضاء

%03

% 72

%71

رفع مهنية تقارير التقييم (مؤشر مركب)

%05

03

2.9

إجمالي عدد الدورات التدريبية

%08

260

243

إنشاء فروع جديدة لمهنة التقييم

%05

01

0

عدد المقررات المطورة

%04

40

24

مؤشر األداء

عدد التراخيص المهنية

%05

100

105

عدد حسابات منشآت التقييم

%05

85

195

عدد الدراسات المتخصصة

%03

06

10

عدد التقارير المراجعة بغرض الرقابة

%15

200

New

عدد الفعاليات

%03

35

32

نسبة التغيير في إنجاز المشاريع

%05

%10

%11

عدد اإلجراءات الموثقة/المؤتمنة

%05

40

63

حاملي الشهادات المهنية في مجال التخصص

%04

05

7

1

2

3

4

5

%60

%80

%100

%110

%120

ﺗﺨﻄﻴﻂ اداء
واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻄﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ
اداء

أﻫﺪاف وﻣﺆﺷﺮات
2020

إﻋﺪاد
اﻟﻤﻮازﻧﺔ

اداء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

اﻟﻘﺪرات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻣﻜﻮﻧﺎت
رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ورش ﻋﻤﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻداء
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الخاتمة

اشــتمل هــذا التقريــر علــى مــا حققتــه الهيئــة
للمقيميــن المعتمديــن فــي عــام ،2019
الســعودية
ّ
إلــى جانــب جهودهــا المميــزة فــي دعــم مهنــة
التقييــم مــن خــال عــدد مــن المبــادرات والمشــاريع،
إلــى جانــب الشــراكات االســتراتيجية الدوليــة
والمحليــة مــع الجهــات ذات العالقــة.
وإذا كانــت الهيئــة قــد وضعتهــا رؤيتهــا الراميــة
إلــى "ريــادة عالميــة وفــق معاييــر دوليــة لمهنــة
تقييــم مرموقــة وقيمــة موثوقــة" .فــإن العامليــن
فــي الهيئــة ،مــن مســؤولين وموظفيــن ،ســيعملون
علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة ،لالرتقــاء بمهنــة التقييــم
إلــى مصــاف المهــن المرموقــة ،والمســاهمة فــي
تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  :2030مجتمــع
حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح.
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