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خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

»هدفــي األول أن تكــون 
ناجحــًا  نموذجــًا  بالدنــا 
العالــم  فــي  ورائــدًا 
األصعــدة،  كافــة  علــى 
علــى  معكــم  وســأعمل 

ذلــك« تحقيــق 
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ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء 

األمير محمد بن سلمان آل سعود

ــًا  »طموحنــا أن نبنــي وطن
يجــد فيــه  ازدهــارًا،  أكثــر 
كل مواطــن مــا يتمنــاه، 
ــذي  ــا ال ــتقبل وطنن فمس
نبنيــه معــًا لــن نقبــل إال 
مقدمــة  فــي  نجعلــه  أن 

العالــم« دول 



1011 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

معالي وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة

أ. محمد بن عبدهللا الجدعان

الكــوادر  وتطويــر  تأهيــل  فــي 
الشــهادات  خــالل  مــن  الوطنيــة 
والبرامــج  المعتمــدة  المهنيــة 
التدريبيــة المتخصصــة وفــق أفضــل 
ــب  ــا يواك ــة وبم ــات الدولي الممارس
االســتراتيجية،  الهيئــة  توجهــات 
إلــى رفــع  الهيئــة  كمــا ستســعى 
وذلــك  بالمهنــة  الثقــة  مســتوى 
لهــا  المنظمــة  الجهــة  بصفتهــا 

المملكــة.  فــي 
وختامــًا يســرني أن أتقــدم بجزيــل 
ــس  ــاء مجل ــر ألعض ــكر والتقدي الش
العــام  وأمينهــا  الهيئــة  إدارة 
وجميــع منســوبيها علــى مــا بذلــوه 
مــن جهــود مميــزة ومــا قدمــوه 
أعمالهــم  أداء  فــي  تفــاٍن  مــن 
ــة  ــة ومواكب ــداف الهيئ ــق أه لتحقي
فيمــا  الرشــيدة  قيادتنــا  تطلعــات 
مهــام  مــن  الهيئــة  إلــى  أوكل 

واختصاصــات.

وهللا ولي التوفيق

تحفــظ  واعــدة،  مهنــة  التقييــم 
ــع  ــح وترف ــي المصال ــوق وتحم الحق
القــرار،  متخــذ  وتدعــم  الشــفافية 
وقــد عملــت الهيئــة علــى تحقــق 
وفــي  األهــداف،  مــن  العديــد 
التشــريعات  وضــع  مقدمتهــا 
البرامــج  وإعــداد  واألنظمــة 

للمقّيميــن.  التأهيليــة 
وبطمــوح متجــدد تســتمر الهيئــة 
وزارة  بإشــراف  مســيرتها  فــي 
بيــن  الوثيــق  لالرتبــاط  الماليــة، 
الماليــة  والمنظومــة  التقييــم 
وألن  بهــا،  المتعلقــة  واألنشــطة 
مــن  جوهــري  محــور  التقييــم 
ارتباًطــا  ويرتبــط  التنميــة،  محــاور 
كبيــًرا بمختلــف األنشــطة الماليــة 

 . يــة د قتصا ال ا و
خــالل  الهيئــة  حققــت  وقــد 
العــام الماضــي نقلــة نوعيــة فــي 
ــة الخدمــات  التحــول الرقمــي وأتمت
التحديــات  رغــم  كفاءتهــا،  ورفــع 
علــى  وأثرهــا  للجائحــة  المصاحبــة 
واألنشــطة  األعمــال  ممارســة 

االقتصاديــة. 
اآلمــال  لتحقيــق  واســتمرارًا 
والتطلعــات، فــإن الهيئة ستســتمر 
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كورونــا، والتــي قّدمنــا فيهــا ثــالث مبــادرات 
الماليــة  اآلثــار  تخفيــف  إلــى  تهــدف 
الهيئــة  أعضــاء  ودعــم  واالقتصاديــة 
مهنــة  لمزاولــة  المرخصــة  والمنشــآت 
الكبيــر  التقييــم. كمــا ســاهم االســتثمار 
الســنوات  خــالل  الهيئــة  أنفقتــه  الــذي 
الماضيــة فــي األنظمــة االلكترونيــة وأتمتة 
الجائحــة  مــع  التواكــب  مــن  اإلجــراءات 
بشــكل ســريع وســلس والتحــول الرقمــي 
التدريــب عــن  لألعمــال فأطلقنــا منصــة 
بشــكل  التأهيليــة  البرامــج  لتقديــم  بعــد 
االختبــارات  إلتاحــة  باإلضافــة  تفاعلــي 
لذلــك  ونتيجــة  بعــد.  عــن  اإللكترونيــة 
قّدمــت الهيئــة 301 دورة تدريبيــة اســتفاد 
دورة   189 منهــا  متــدرب   6587 منهــا 

الكترونــي.  بشــكل  قّدمــت 

فــي  جهودهــا  الهيئــة  واصلــت  كمــا 
تأهيــل األعضــاء وتوفيــر وســائل التطويــر 
أفضــل  إلــى  بهــم  لالرتقــاء  المســتمر 
االلتــزام  مــع  الممارســة  مســتويات 
بلــغ  حيــث  للمهنــة،  الدوليــة  بالمعاييــر 
ــن 534 عضــًوا  ــي األعضــاء المعتمدي إجمال
باإلضافــة  التقييــم  فــروع  مختلــف  فــي 
لمنــح 79 ترخيًصــا مهنًيــا لمنشــآت التقييم. 

ــل  ــل العم ــى تفعي ــة إل ــعت الهيئ ــد س وق
التكاملــي مــع الجهــات المعنيــة. وامتــدادًا 
ومواكبــة  الدوليــة  الهيئــة  لشــراكات 
لمــا تقدمــه المنظمــات المهنيــة، فقــد 
حصلــت الهيئــة علــى االعتمــاد المتبــادل 
بيــن عضويــة )تقييــم( وعضويــة المعهــد 
 »RICS“ القانونييــن  للمســاحين  الملكــي 
كأول منظمــة تقييــم فــي الوطــن العربــي 
يرفــع  ممــا  االعتمــاد  هــذا  علــى  تحصــل 

ــنوي  ــر الس ــارككم التقري ــي أن أش ــب ل يطي
للهيئة الســعودية للمقّيميــن المعتمدين 
يوضــح  والــذي  م،   2020 لعــام  )تقييــم( 
ــي  ــت ف ــي تم ــال الت ــادرات واألعم ــرز المب أب
رحلــة تنظيــم وتطويــر مهنــة التقييــم فــي 
المملكــة وتأهيــل المقّيميــن المعتمديــن 
والرقابــة علــى أدائهــم ومــا تحقــق فــي 
قطفناهــا  وطنيــــة  إنجــــازات  مــن  ذلــك 
بفضــــل اللـــــه ثـــــم بفضـــــل التوجيهـــــات 
الحكيمـــــة مــن قيادتنــا الرشــيدة ودعــم 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  معالــي 
ــي 2020  ــا ف ــز عملن ــة. وترّك ــاء الهيئ وأعض

ــا: ــاور أبرزه ــدة مح ــى ع عل
وتحســين  التنظيميــة  البيئــة  تطويــر 
أحــكام  لتطبيــق  الداعمــة  التشــريعات 
والالئحــة  المعتمديــن  المقّيميــن  نظــام 
ــن  ــن المعتمدي ــام المقّيمي ــة لنظ التنفيذي
والئحــة عضويــة الهيئــة والقواعــد العامــة 
ــا لمتطلبــات  لشــهادة زمالــة الهيئــة وفًق
واحتيــاج المهنــة والمهنييــن الممارســين 
الممارســات  مــع  يتواكــب  وبمــا  لهــا 
فــي  التقييــم  ســوق  ويخــدم  الدوليــة 
ــتمراًرا  ــه. واس ــف قطاعات ــة بمختل المملك
التشــريعية  المهنيــة  البيئــة  لتطويــر 
للهيئــة  العموميــة  الجمعيــة  ُعقــدت 
بإجــراءات  بعــد  عــن  م،   2020 عــام  فــي 
مؤتمتــة وصــوت األعضــاء خــالل الجمعيــة 
للهيئــة  الســنوي  التقريــر  اعتمــاد  علــى 
مراجــع  واختيــار  الماليــة  وقوائمهــا 
حســابات الهيئــة وانتخــاب ممثلــي الفــروع 

اإلدارة. مجلــس  لعضويــة 
علــى   2020 عــام  خــالل  ركزنــا  لقــد 
ورفــع  األعمــال  اســتمرارية  ضمــان 
لألعضــاء  المقدمــة  الخدمــات  كفــاءة 
والمســتفيدين خاصــة خــالل فتــرة جائحــة 

ــوق  ــر س ــم تطوي ــة ويدع ــتوى المهنّي مس
ويمّيــز  المملكــة،  فــي  العقــاري  التقييــم 
ــة  ــة الدولي ــم الثق ــة ويمنحه ــاء الهيئ أعض

وزيــادة فــرص التعلــم. 

وفــي ســبيل تطويــر منظومــة تقديــر، فقــد 
وتشــغيل  افتتــاح  علــى  الهيئــة  عملــت 
ــل  ــة ليص ــول المملك ــر ح ــز تقدي ــدة مراك ع
إجمالــي المراكــز حتــى 2020 إلــى عشــرة 
مراكــز فــي مدينــة الريــاض وجــدة وكل مــن 
ــين  ــة بتدش ــت الهيئ ــام، وقام ــر والدم الخب
لألضــرار  اإللكترونــي  التقديــر  خدمــة 
ــي  ــادث ف ــوع الح ــكان وق ــي م ــة ف الطفيف
مــع  بالتعــاون  المملكــة  مــدن  جميــع 
شــركة نجــم، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن 
مراكــز تقديــر خــالل عــام 2020م أكثــر مــن 

ألــف مســتفيد.  514

ــات  ــة النجاح ــة لمواصل ــن الهيئ ــعًيا م وس
اســتيفاء  علــى  والعمــل  واإلنجــازات 
احتياجــات المرحلــة القادمــة للمهنــة فــي 
المملكــة ومواجهــة التحديــات ســنعمل 
االســتراتيجية  الخطــة  تطويــر  علــى  مًعــا 
ــتراتيجية  ــة االس ــى مراجع ــاًء عل ــة بن للهيئ
المبــادرات والتوجهــات  الحاليــة وتحديــد 
حتــى  القادمــة  للســنوات  االســتراتيجية 
ــر  ــس معايي ــع مجل ــاون م ــام 2025 بالتع ع

 .»IVSC« الدوليــة  التقييــم 

األمين العام المكلف

م.فيصل بن بدر المنديل 
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يف  التقييم  لمهنة  المنظمة  الجهة  هي 
عىل  وتعمل  السعودية،  العربية  المملكة 
تتيح  التي  والتشريعات  األنظمة  وضع 
لمعايير  وفًقا  أعمالهم  ممارسة  للمقيّمين 
التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية 
المهنة  لهذه  الممارسين  وتأهيل  العتماد 
بناء عىل أسس علمية وممارسات عالمية. 
يُسهم التقييم يف حفظ الحقوق وتحقيق 
العدالة بين المستفيدين من خالل تقديم 
عالية  تقييم  وتقارير  مهنية  خدمات 
األساس  الناتج  بأن  نؤمن  وألننا  الجودة. 
لمهنة التقييم هو تعزيز الثقة والشفافية 
اللستثمار  جاذبة  بيئة  وخلق  السوق،  يف 
بما يتماشى مع رؤية 2030، اخترنا للقيمة 

ثقة شعاراَ لنا.

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

د الهيئة

ي الت
التقييم  مهنة  تنظيم 
الــمــعــايــيـــر  ووضع 
والتشريعات االلزمة

وي الت
التقييم  مهنة  تطوير 
مـــســـتـــوى  ورفـــــع 
مهنيّاً  فيها  العاملين 

ً وفنيّاً وأخالقيّا

ية التو
المجتمع  ثقة  زيادة 
الـتـقـيـيــم  مـهـنـة  يف 
واالرتقاء بها لمستوى 

المهن المرموقة

ية ة المه ال
المهنية  الرقابة  تفعيل 
عىل األعضاء والمنشآت 
المرخصة وفقاً لمعايير 

التقييم الدولية

ي ت  ال
د تم ا

تـــقــديــم الــبــرامــج 
وتـأهـيــل  التدريبية 
للحصول  المقيّمين 
عىل زمالة لهيئة



1617 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق و  ي الس التق

ة  ي ال
معايير  وفق  عالمية  ريادة 
مرموقة  تقييم  لمهنة  دولية 

وقيمة موثوقة

القي

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

دا الهيئة
تسعى الهيئة إىل تحقيق األهداف المنصوص عليها يف 

نظام المقيّمين المعتمدين، ولها عىل األخص ما يلي:

واعتماد  وتطوير  إعداد 
لفروع  موحدة  معايير 
التقييم مجتمعة، ومعايير 

لكل فرع من فروعه.

العامة  القواعد  وضع 
االلزمة المتحان الحصول 
لكل  الزمالة  شهادة  عىل 

فرع من فروع التقييم.

المهني  التعليم  دورات  تنظيم 
مستوى  لتطوير  المستمر 
والمشاركة  المهنة،  إىل  المنتمين 
المحلية  واللجان  الندوات  يف 
والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.

وإصدار  البحوث  إعداد 
الدراسات الدورية واألدلة 
وما  بالتقييم  الخاصة 

يتصل به.

المناسبة  اإلجراءات  وضع 
من  للتأكد  الميدانية؛  للرقابة 
بتطبيق  المعتمد  المقيّم  قيام 
معايير التقييم والتقيد بأحكام 

النظام والئحته التنفيذية. 

1
3

2

4

5

العدلاإلبداعاإلتقان  العملالشفافية
الجماعي

المهنّية

لة ال
وفق  التقييم  مهنة  تنظيم 
أفضل المعايير والممارسات 
الــدولــيــة، واإلشــراف عــلــى 
الثقة  ورفع  المقيّمين  تأهيل 

بالتقييم



1819 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

12

و  ي الس التق

 
التقيي

ا قيي العق  
والــحـقـوق،  الــمــصــالــح،  جـــمـــيــع 
بـمـلـكية  الــمـتـعـلـقـة  وااللتزامــــات 
المثبتة  التحسينات  بكل  العقارات 
والملحقات  دائم،  بشكل  عليها 
ذلك:  ومثال  بها،  المرتبطة  التابعة 
الملكية،  يف  والتصرف  التملك 
الملكية،  ونزع  والتأمين،  والرهن، 

واالرتفاق، واالنتفاع.

قيي الم   
دية ت ا

الملكية  مصالح  أو  األعمال،  منشآت 
سواء  حجومها،  اختالف  عىل  فيها 
والحقوق  شركات،  أم  فردية  أكانت 
وتقييم  بها،  المتعلقة  وااللتزامات 
براءات  مثل  الملموسة،  غير  األصول 
التجارية،  العالمات  و  االختراع، 

والشهرة، والملكية الفكرية.

34

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

قيي   
ا الم

يشمل عىل سبيل  المثال: معدات 
النقل، ومـعـدات الـبـنــاء واألجـهـزة 
المكتبـيـة ومــحـتــويــات الــمـبـانـي 
العامة، وجميع المصالح والحقوق 

وااللتزامات المتعلقة بها.

المعدا  قيي ا   
قولة الممتل الم

بتقدير  يُعنى  الذي  الفرع 
المركبة  إصالح  قيمة 
جميع  وتقدير  المتضررة، 
األضرار  أو  التكاليف 

المرتبطة بها.



2021 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

 المل 
ي الت



2223 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ي المل الت

متدرب
6,7876,787

دورة تدريبية
301301

عضو جديد
534534

فعالية مهنية
3838

ترخيص مهني
7979

حساب لمنشآت التقييم
7676

مستفيد من مراكز تقدير
ألف 514514

مراكز تقدير قائمة
1010

مراكز تقدير تحت اإلنشاء
1111

تقرير تقييم تم مراجعته
2,2382,238

دراسة وإصدار مهني
1212

اتفاقية ومذكرة تعاون
1212



2425 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

دا  ل ا
يم الهي الت



2627 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ل   
دا  ا

معالي أ. محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية – رئيس المجلس

معالي أ. سليمان بن عبد الرحمن القويز
مهتم بمهنة التقييم

الشيخ. فهد بن جار الله الجار الله
وزارة العدل

أ. ناصر بن محمد السبيعي
مهتم بمهنة التقييم

أ. نايف عبدالعزيز النعيم
ممثل فرع تقييم أضرار المركبات

أ. حمد بن علي الشويعر
ممثل فرع تقييم العقار

م. خالد بن محمد الدغيثر
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

م. عبدالله بن سعود الحّماد
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

د. ناصر بن محمد السعدون
وزارة التعليم

أ. حمزة بن عبدالعزيز العسكر
وزارة المالية

أ. معاذ أحمد الخلف
ممثل فرع تقييم المنشآت االقتصادية

د. محمد عيد القحطاني
ممثل فرع تقييم اآلالت والمعدات

أ. فهد بن محمد الطعيمي
محاسب قانوني ممارس



2829 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

لجنة المراجعة والمخاطر

لجنة االستثمار

الل 
ن  قة  الم

دا ل ا

1

2

لجنة االشراف عىل مقر الهيئة

لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمزة العسكر.
يترأس اللجنة:

وعضوية كل من:

3

4

الدكتور/ ناصر السعدون والدكتور/ فهد الزهراني.

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر السبيعي.
يترأس اللجنة:

وعضوية كل من:
العسكر  حمزة  األستاذ/  اإلدارة  مجلس  عضو 

واألمين العام المكلف المهندس/ فيصل المنديل.

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد الطعيمي.

عضو مجلس اإلدارة معالي األستاذ/ سليمان القويز.

يترأس اللجنة:

يترأس اللجنة:

وعضوية كل من:

وعضوية كل من:

الدكتور/ ناصر السعدون واألستاذ/ يوسف باشميل.

األستاذ/ حمد الشويعر واألستاذ/ باسل الفارس.



3031 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

القانونية والرقابة

يم الهي الت

األمين العام

مكتب األمين

نائب األمين العام

الرقابة المهنيةالشؤون القانونية

المركز االستشاري

التسويق

خدمات األعضاءالتعليم اإللكترونيالعقار

خدمات المنشآتعمليات التدريبالمنشآت االقتصادية

اآلالت والمعدات

أضرار المركبات

المعادن الثمينة 
واألحجار الكريمة

التوطين والترجمة 

العضوياتاألكاديميةالتطوير المهني

تطوير األعمالمكتب االستراتيجية والمشاريع

مستشار التميز المؤسسي 
والمشرف العام عىل التحول الرقمي

تقنية المعلومات

الحلول الرقمية

الدعم الفني

البيانات

التميز المؤسسي

األمن السيبراني

التخطيط وتطوير األعمال

االتصال المؤسسي

التواصل الداخلي

اإلعالم

خدمة العمالء

التواصل

الموارد البشرية

المالية

الخدمات العامة

الخدمات المشتركةالشؤون الهندسية

المشتريات



3233 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية د ال الموا

إجمالي عدد الموظفين

موظف

51

31

37

1481

14

6

51

31

37

1481

14

6

موظف

ساعة تدريبية

موظفة

شهادات مهنية

احصائيات عن تدريب الموظفين :

تهدف الهيئة إىل تعزيز وإثراء المهارات والجدارات لمنسوبيها وذلك من خالل وضع خطة تطويرية 
للموظفين تساهم يف إكسابهم خبرات نوعية مميزة.



3435 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية ي ا ت ة ا ال



3637 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية 2030  ا  د
مة و ي ال

معايير مستوى  رفع  أهمية  من   انطالقاً 
المحلي والسوق  المملكة  يف   التقييم 
المهنية المعايير  مالمسة  إىل   واحتياجها 
الخدمات بمستوى  واالرتقاء   االحترافية 
هذه بإطالق  الهيئة  قامت   المقدمة، 
 المبادرة التي ستساهم بشكل مباشر يف
الدولية المحترفة  المعايير  تلك   تطبيق 
 لخلق بيئة مهنية مميزة. وتهدف المبادرة
 إىل رفع مستوى تطبيق معايير التقييم يف
 المملكة وكفاءة الخدمات المهنية. والذي
إصدار حيث  من  إيجابي  أثر  له   سيكون 
المقيّمين، وتأهيل  التنفيذية   اللوائح 
إىل التقييم  خدمات  بمستوى   واالرتقاء 

 المعايير العالمية

الصغيرة المنشآت  أهمية  من   انطالقاً 
ً موضوعا يعد  والذي   والمتوسطة، 
ملموسة قيمة  يعطي  حيث   طموحاً 
الهيئة أطلقت   ، المنشآت  لهذه   وفعلية 
إعداد عىل  تشمل  التي  المبادرة   هذه  
المنشآت تقييم  يف  متخصص   برنامج 
أفضل وفق  والمتوسطة   الصغيرة 
إعداد ويتضمن  العالمية.   الممارسات 
وتدريب وتوطينها،  التدريب   مناهج 
 المدربين، لتأهيل مقيمين مهنيين لسوق
أعمال كافة  تقديم  يضمن  بما   العمل 
بقطاع االقتصادية  المنشآت   تقييم 
وذلك والمتوسطة  الصغيرة   المنشآت 
المملكة يف  الشريحة  هذه   ألهمية 

       العربية السعودية

لتحليل السوقية  الدراسة  إجراء   بعد 
المملكة، يف  والمجوهرات  الذهب   قطاع 
كوادر وجود  أهمية  إىل  الهيئة   انتهت 
المهنية نسبة  من  ترفع  مؤهلة   وطنية 
عملية وأن  خاصة  القطاع،  يف   والثقة 
وجود تحتاج  القطاع  هذا  يف   التقييم 
أطلقت لذلك  دقيقة.  ومعرفة    خبرة 
للعمل مقيّمين  لتأهيل  مبادرتها   الهيئة 
 يف هذا القطاع الحيوي، من خالل إعداد
المناهج وتوطين  واألنظمة،   اللوائح 
وإصدار المدربين  وتأهيل   التدريبية، 
للبرامج المجتازين  للمقيّمين   التراخيص 
وتشريع تنظيم  بهدف  وذلك   المعتمدة، 
يف الدولية  المعايير  وتبني  المهنة   هذه 
   عملية تقييمها يف السوق السعودية

تنفيذ معايير التقييم الدولية
 دعم وتحفيز فرص المنشآت
 الصغيرة والمتوسطة يف تقييم

المنشآت االقتصادية

 تأهيل الكوادر من المواطنين
 والمواطنات للعمل يف قطاع
الذهب والمجوهرات

تعمل الهيئة عىل تنفيذ ثالث مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 
وهو أحد البرامج الرئيسية للرؤية، وهذه المبادرات هي كالتالي :

�ǍǊǔǒѺѽҸҴǊ

المحاور والمرتكزات واألهداف

مبادرة تنفيذ معايير التقييم الدولية
 دعم وتحفيز فرص المنشآت الصغيرة
 و المتوسطة يف مجال تقييم المنشآت

االقتصادية

 برنامج تأهيل الكوادر من المواطنين
 والمواطنات للعمل يف قطاع الذهب

والمجوهرات

العقار

الموارد البشرية

الرقابةخدمات األعضاءالتدريب

المركبات

الشؤون المالية

اآلآلت والمعدات

تقنية المعلومات

المنشآت االقتصادية

التواصل

 المعادن الثمينة
واألحجار الكريمة

الخدمات العامة

�ѾҸұҿҊҴǊ�ҳҲӃҽ



3839 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية 2030  ا  د
مة و ي ال

12  مبادرة تنفيذ معايير
التقييم الدولية

 مبادرة دعم وتحفيز فرص
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يف تقييم المنشآت االقتصادية

 رفــــع مـسـتوى
التقييم  معايير 

 يف المملكة

 إعـــداد لـــوائــح
لفروع  تنفيذية 

 التقييم

يف مقيمين   تأهيل 
المنشآت تقييم   فرع 
 الصغيرة والمتوسطة

وزيادة والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  مقيمي  ودعم   تمكين 
مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يف االقتصاد

مـسـتوى  رفــــع 
 كفاءة الخدمات

 المهنية

مقيّمين  تأهيل 
 يف فروع التقييم

لتأسيس فرص   خلق 
صغيرة تقييم   لمنشآت 

  ومتوسطة

فروع  استحداث 
فـــي  جــــديــــدة 
مجاالت التقييم

بمستوى  االرتقاء 
 خدمات التقييم إىل
 المعايير العالمية

األهداف :األهداف :

األثر : األثر :

 مبادرة تأهيل الكوادر من3
 المواطنين والمواطنات للعمل
يف قطاع الذهب والمجوهرات

 المساهمة يف تنظيم سوق األحجار الكريمة والمعادن
الثمينة ورفع احترافية المقيّمين العاملين فيه

لية لدو ا يير  لمعا ا  تبني 
 يف عملية تقييم المعادن
واألحـــجــار  الــثــمــيــنــة 
السـوق  الــكــريــمـــة فــي 

 السعودي

الوظائف  خلق وتوطين 
 يف مجال تقييم المعادن
واألحـــجــار  الــثــمــيــنــة 

 الكريمة

ذات الجهات  مع   التكامل 
 العـالقـة لـتـنـظـيـم أعـمـال
واستيراد المعادن  فحص 
الثمينة واألحجار الكريمة

األهداف :

األثر :

يــع  تــنــظــيــم وتشــر
مهنة تقييم المعادن
 الــثـمـيـنـة واألحــجـار

الكريمة

 تقديم دورات تأهيلية يف
دن لمعا ا تقييم   مجال 
واألحـــجــار  الــثــمــيــنــة 

 الكريمة

ة د يا ز و فع   ر
 نــضــج مــهـنـيـة
 ممارسي أعمال

 التقييم



4041 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية ي ا ت ي ا
ية ي ا ت دا ا ا

 تشمل األهداف
 االستراتيجية

والتوجهات  التأسيس  نظام  يف  الهيئة  ألدوار  مواكبة  لعام 2020  السنوية  الهيئة  خطة  بناء  تم 
االستراتيجية مع مراعاة الكوادر البشرية والموارد المالية للهيئة. كما اعتمد مجلس اإلدارة كافة 

األهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء.

المعنية  الخارجية  الجهات  إحدى  مع  بالتنسيق  االستراتيجية  خطتها  إعداد  عىل  الهيئة  عملت 
الوضع  لتحليل  عمل  ورش  إقامة  عىل  االتفاق  تم  حيث  االستراتيجية.  واالستشارات  بالدراسات 
يف  الفاعلة  المشاركة  بهدف  ومتدربين  ومنسوبين  أعضاء  من  المصلحة  أصحاب  وضم  الراهن 
بناء االستراتيجية وإثرائها بمرئيات ووجهات نظر المشاركين يف مختلف أبعاد منهجيات التحليل 
العالقة  ذات  والمبادرات  االستراتيجية  والمرتكزات  بالتوجهات  التعريف  جانب  إىل  المستخدم، 

بالهيئة وأنشطتها.

تأهيل واعتماد المقيمين

تطوير مهنة التقييم

تحسين الكفاءة لمالية

رفع الكفاءة التشغيلية أللعمال

تنوع مصادر الدخل

رفع مستوى رضا المستفيدين

تطوير رأس المال البشري

نشر هوية الهيئة

الركائز األربعة

األولويات

تطوير رأس المال البشري

تطوير مهنة التقييم

تعزيز عمليات الرقابةتأهيل واعتماد المقيّمينرفع الوعي بمهنة التقييم

خطة تقييم لعام 2020

التطوير واالعتماد الرقابة المهنيةالتوعيةالتنظيم

 تحسين الكفاءة
المالية

 تأهيل واعتماد
المقيّمين

 تطوير مهنة
التقييم

 تعزيز عمليات
الرقابة

 رفع الكفاءة التشغيلية
أللعمال

 تطوير رأس المال
البشري

تحدد الخارطة االستراتيجية األبعاد التالية: (البعد المالي، بعد المستفيدين، بعد 
اإلجراءات الداخلية، بعد التطور والنمو) واألهداف االستراتيجية وآلية ارتباطها.

تحسين الكفاءة الماليةالمالي

المستفيدين

اإلجراءات الداخلية

التطور والنمو

رفع الكفاءة التشغيلية أللعمال

16 مؤشر أداء
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ية القي ه

يتم قياس مدى التقدم عن طريق منهجية بطاقة األداء المتوازن BSC وتكون آلية القياس بشكل ربع سنوي وتوضح بطاقة األداء المتوازن األهداف 
االستراتيجية والمؤشرات المرتبطة بها ووزن والمستهدف السنوي والربعي لكل مؤشر.

يتم تحديد وبناء مؤشرات األداء ضمن مراحل بناء الخطة السنوية التشغيلية للهيئة والتي تعتمد من مجلس اإلدارة من خالل تحديد أهداف استراتيجية 
للهيئة. كل هدف استراتيجي يحتوي عىل مؤشر أداء أو أكثر وتتبع الهيئة منهجية بطاقة األداء المتوازن (BSC) لبناء أهدافها االستراتيجية ومؤشرات األداء 
وآلية القياس لمدى التقدم. ويتم تسكين األهداف والمؤشرات يف أربعة أبعاد ( البعد المالي، بعد المستفيدين، اإلجراءات الداخلية، التطور والنمو) وتم 

تحديد األهداف االستراتيجية للهيئة لعام 2021 وفًقا ألدوار الهيئة يف نظام المقيّمين المعتمدين  ورحلة العميل ومشروع تحديث الخطة االستراتيجية.

التركيز  مجاالت  تعكس  والتي  للهيئة  االستراتيجية  أللهداف  تحقيق  يف  التقدم  مدى  قياس  خاللها  من  يتم 
وطبيعة األعمال للهيئة وفق ما تستهدفه للمرحلة القادمة.

ويتم تخصيص المؤشرات والمستهدفات االستراتيجية عىل اإلدارات وصوًال لمستوى الموظفين ويبلغ إجمالي 
المؤشرات المخصصة عىل مستوى الهيئة إللدارات و الموظفين أكثر من 400 مؤشر لقياس األداء.

16 مؤشر أداء

منهجية قياس األداء :

المتحقق الوزنمؤشر األداءالهدف االستراتيجياألبعاد
2019

المستهدف 
2020

المتحقق 
2020

تحسين الكفاءة الماليةالمالي
37,432.47747,000,00040,098,000%10تعزيز االستدامة المالية

تحقيق التوازن المالي
%112%100%109.13%10(اإليرادات للمصروفات)

العمالء

تأهيل واعتماد المقيّمين

زيادة عدد األعضاء المستفيدين (المقيّمين 
367400534%10المعتمدين)

%84%72%71%3نسبة المحافظة عىل األعضاء

2.933.28%5رفع مهنية تقارير التقييم (مؤشر مركب)

243260301%8إجمالي عدد الدورات التدريبية

تطوير مهنة التقييم

010%5إنشاء فروع جديدة لمهنة التقييم

244043%4عدد المقررات المطورة

10510079%5عدد التراخيص المهنية

1958576%5عدد حسابات منشآت التقييم

1067%03عدد الدراسات المتخصصة

NEW20002238%15عدد التقارير المراجعة بغرض الرقابةتعزيز عمليات الرقابة

323538%3عدد الفعالياتنشر هوية الهيئة

رفع الكفاءة التشغيلية اإلجراءات الداخلية
أللعمال

%9%10%11%5نسبة التغيير يف إنجاز المشاريع

634051%5عدد اإلجراءات الموثوقة/ المؤتمنة

756%4حاملي الشهادات المهنية يف مجال التخصصتطوير رأس المال البشريالتطور والنمو
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تم  قد ا
معية  ال

ية العمو

 عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية يوم األحد الموافق 27/9/2020 عن بعد من خالل نظام قيمة اإللكتروني بحضور 999 عضو من أصل
البنود االجتماع  أعمال  جدول  وتضمن  التجارة،  وزير  معالي  من  بتكليف  القويز  سليمان  األستاذ/  معالي  االجتماع  ورأس  تقييم  يف  عضو   1265 :

 وقام رئيس لجنة االشراف عىل انتخابات مجلس اإلدارة من وزارة التجارة األستاذ/ ناصر البقمي باستعراض نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة من المقيّمين المعتمدين والتي فاز فيها :

 إقرار الحسابات
الختامية للهيئة

 اعتماد تقرير مجلس
 اإلدارة السنوي عن

نشاط الهيئة

 تعيين مراجع
 حسابات الهيئة
وتحديد اتعابه

 انتخاب أعضاء مجلس
 إدارة الهيئة من

المقيّمين المعتمدين
أ. نايف عبدالعزيز النعيم

ممثل فرع تقييم أضرار المركبات
أ. حمد بن علي الشويعر

ممثل فرع تقييم العقار
أ. معاذ أحمد الخلف

ممثل فرع تقييم المنشآت االقتصادية
د. محمد عيد القحطاني

ممثل فرع تقييم اآلالت والمعدات
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األداء المالي للهيئة من عام 2014 - 2020 م

األرقام باآلالفاإليرادات المصروفات

ل دا الم ا

حوكمة إجراءات المشتريات

ــة  ــة التعاقــد لتأميــن احتياجــات الهيئ ــر آلي ــة خــالل عــام 2020 عــىل تحديــث إجــراءات المشــتريات وتطوي عملــت الهيئ
مــن الســلع والخدمــات، وذلــك بنــاء عــىل سياســات وإجــراءات موحــدة تتوافــق مــع نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة بهــدف الحصــول عــىل أفضــل قيمــة ممكنــة مــن عمليــات الشــراء. وتــم تكويــن مجموعــة مــن اللجــان لدعــم 
تنفيــذ األعمــال المتعلقــة بالمشــتريات ومنهــا: لجنــة فحــص العــروض والشــراء المباشــر ولجنــة فتــح العــروض، وســاهم 

ــز الشــفافية يف كافــة إجــراءات األعمــال والمشــتريات. تطبيــق اإلجــراءات يف تعزي

األداء المالي لعام 2020 م

مقارنة األداء الفعلي بما هو معتمد يف موازنة 2020 م

صافي اإليرادات للمصروفات

اإليراداتالمصروفات

األرقام باآلالف

األرقام باآلالف

35,267

47,25347,438

185

40,098

4,831

112% 35,267

35,26735,26740,09840,098

185

40,098

4,831

112%
المصروفات الفعلية

المخطط له

اإليرادات الفعلية

الفعلي

نسبة تغطية المصروفات 
من اإليرادات

74.6%84.5%
الفعليالفعلي المعتمد يف الموازنةالمعتمد يف الموازنة
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6587

13 15

301189 6587

13 15

301189
مستفيد

مدينة يف مختلف مناطق المملكة 
باإلضافة لتقديم الدورات يف دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

مدرب معتمد

دورة إلكترونيةدورة تدريبية

منها

80.2%80.2%
المتدربين  رضا  معدل 
عن خدمات األكاديمية

لجنة لمراجعة وتطوير 
المناهج التدريبية

لجان األكاديمية

االعتماد المتبادل

لجنة إلعداد بنك األسئلة 
ونماذج االختبارات

لجنة لمراجعة ومراقبة 
االختبارات عن بعد

لجنة لمناقشة مشاريع 
مرحلة الزمالة

االعتماد المتبادل بين عضوية الزمالة (FR TAQEEM) التي تمنحها الهيئة يف التقييم العقاري 
كأول   ،“RICS” القانونيين  للمساحين  الملكي  المعهد  يمنحها  التي   (MRICS) عضوية  وبين 
منظمة تقييم يف الوطن العربي تحصل عىل هذا االعتماد، ويهدف هذا االعتماد المتبادل لمنح 

أعضاء الهيئة الثقة الدولية وزيادة فرص التعلم وإكسابهم الخبرات عىل مستوى دولي. 
 (FRICS) و (MRICS) كما سيسمح هذا االعتماد لكل أعضاء المعهد الحاصلين عىل عضوية
بالحصول عىل زمالة الهيئة يف التقييم العقاري، مما يرفع من مستوى المهنيّة يف السوق وفًقا 

ألفضل الممارسات الدولية.

عدد الدورات التدريبية من عام 2014 - 2020 م
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534

79

83223

7684%

534

79

83223

7684%

عضو جديد

ترخيص جديد

عدد األعضاء الطالبعضو زميل

عىل منشأة جديدة المحافظة  نسبة 
تم االنتهاء من تصنيف 4 منشآت خالل عام 2020 م، ويساعد التصنيف المنشأة يف حوكمة األعضاء

اإلجراءات ويكسبها موثوقية أكبر لدى العمالء.

العضويات الجديدة منذ عام 2016 وحتى 2020 م
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ا الم قدي  ا 

مركز تحت اإلنشاءمراكز قائمة
10101111

١- مركز المالكي
 ٢- مركز شركة التقدير العالمية

٣- مركز باركود
٤- مركز كارتك
٥- مركز مطابقة
٦- شركة االتحاد

 ١- مركز مالكيرون لتقدير
أضرار المركبات
٢- مركز مقدار

 ١- مركز تسهيل لتقدير
أضرار المركبات

 ٢-مركز رواد التقدير
لتقدير أضرار المركبات

المدينة المنورة

أبها

جازان

تبوك

مكة المكرمة
الطائف

الجبيل

الرياض

الدمام والخبر

جدة

بريدة

القطيف
معدل وقت التقديرقيمة التقديراتمركبة مقدرةاألحساء

ألف

مقّدر

مليار

مستوى الرضا العام عن 
الخدمات

دقيقة

نسبة توطين المقدرين 
داخل المراكز

+514

60

+3.5

81%

15.8

58%

+514

60

+3.5

81%

15.8

58%

عدد المركبات المقدرة من عام 2018 إىل 2020 م
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افتتاح أول مركز لتقدير األضرار يف المنطقة الشرقية

افتتاح أول مركز لتقدير أضرار الشاحنات يف الرياض

التقدير المتنقل

يف  الشاحنات  أضرار  تقدير  يف  متخصص  مركز  أول  افتتاح  الهيئة  دشنت 
مدينة الرياض، مجّهز بأعىل المواصفات الفنيّة وأحدث المعدات واآلليات 
بمهنيّة  للمركبات  األضرار  تقرير  تقديم  يف  األضرار  مقدري  تساعد  التي 
الحقوق  حفظ  يف  يسهم  بما  المعتمدة،  المعايير  مع  وبالتوافق  واحترافية 

وحماية مصالح جميع الجهات ذات العالقة.

لخدمات  نجم  شركة  االستراتيجي  شريكها  مع  بالتعاون  الهيئة  أطلقت 
يف  إلكترونيًا  الطفيفة  األضرار  تقدير  مبادرة  من  األوىل  المرحلة  التأمين 
40 مدينة مختلفة يف المملكة، حيث ستساهم هذه المبادرة يف اختصار 
إنهاء  من  وتمكّنهم  الطفيف،  الضرر  ذات  الحوادث  يف  اإلجراءات  وتسهيل 

إجراءات التقدير يف مكان الحادث.

 اعتماد مراكز  تقدير

معسكر ذكاء

تفعيل المطالبة االلكترونية والربط مع شركات التأمين

اعتماد مراكز ” تقدير ” لتقدير األضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية 
تأجير  نشاط  يف  المستخدمة  للسيارات  االستهالك  أو  االستخدام  سوء  أو 

السيارات.

المشاركة يف معسكر ذكاء التدريبي بالتعاون مع ”منشآت، والذي يناقش 
”التقنية يف نشاط صيانة السيارات وقطع الغيار لتمكين المنشآت من ابتكار 

”نماذج أولية لمنتجات مبتكرة.

الراغبين  المستفيدين  تمكّن  بحيث  تقدير  مراكز  يف  إضافية  خدمة  إتاحة 
بإنهاء جميع إجراءات رفع المطالبة المالية لشركات التأمين للتعويض عن 
وتعزيز  العميل  تجربة  لتحسين  المبادرة  وتهدف  المركز  نفس  يف  األضرار 

تكامل الجهود وتظافرها.

ا الم قدي  ا 

للمرور  العامة  اإلدارة  مدير  وسعادة  الشرقية  المنطقة  أمير  سمو  بحضور 
وافتتاح  الشرقية  المنطقة  يف  المركبات  أضرار  تقدير  منظومة  تدشين  تم 
أول مركز يف محافظة الخبر بالتزامن مع مؤتمر السالمة المرورية الخامس.
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1210 1210
إجمالي المناهج المطورةاإلصدارات والدراسات المتخصصة

11 11

تقييم العقار

الثمينة تقييم المنشآت االقتصادية المعادن  تقييم 
واألحجار الكريمة

5533
تقييم اآلالت والمعدات

من  الحديثة  النسخة  إطالق 
معايير التقييم الدولية 2020.

غير  األصول  عن  دراسة  إعداد 
بالتعاون  بالمملكة  الملموسة 

مع شركة ديلويت.

خالصة  من  العربية  النسخة  إصدار 
تغييرات معايير التقييم الدولية 2020.

بالشهرة  تختص  عمل  ورقة  ونشر  ترجمة 
للمنشآت ”هل الشهرة أصل مستهلك؟“ المعدة 

من قبل مجلس معايير التقييم الدولية.

إصدار النسخة العربية من (معايير التقييم 
للمساحين  الملكي  للمعهد  العالمية 

.( RICS القانونيين

أزمة  تداعيات  عمل  ورقة  ونشر  ترجمة 
من  المعدة  الشركات  تقييم  عىل  كورونا 

قبل مجلس معايير التقييم الدولية.

مع  التعامل  عمل  ورقة  نشر 
أوقات  يف  التقييم  يف  اليقين  عدم 

اضطراب األسواق.

االنتهاء من إعداد دليل المراجعة 
المهنية لتقارير التقييم.

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

إرشادات  عمل  ورقة  نشر 
التباين يف نتائج التقييم.
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ية  ة ا ا
التسويقية

السعودي المحاسبين  منتدى  يف   المشاركة 
للمهن النظامية  البيئة  بعنوان  جلسة   وتقديم 

المالية يف المملكة

 المشاركة يف ملتقى بيبان وتقديم االستشارات من
 أعضاء الهيئة وعقد مجموعة من ورش العمل

السالمة معرض  فعاليات  يف   المشاركة 
المروية الخامس

عشر الـخامس  الوزاري  المؤتمر  يف   المشاركة 
 بجلسة بعنوان ”دور الجهات الحكومية يف تنمية

القطاع العقاري بمدينة مكة المكرمة“

15038 15038
مستفيد

ألف
فعالية مهنية

131 131

لقاء مهني

حفل إطالق برنامج األكاديميةورشة عمل

202044
مشاركات
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 إقامة الملتقى المهني المشترك يف تقييم الملكية
الفكرية

المشاركة يف ملتقى االستثمار البلدي (فرص)

إقامة الملتقى المهني يف التقييم العقاري

 المشاركة يف أسبوع المهنة يف جامعة الملك
سعود

ية  ة ا ا
التسويقية

 ورشة عمل واقع التقييم العقاري يف دول
الخليج يف ظل جائحة كورونا

تقديم سلسلة حلقات (مباشر مع مقيّم)

 تقديم ورشة تعريفية حول اللوائح المنظمة
لمهنة التقييم يف المملكة

 ورشة عمل (تداعيات أزمة كورونا عىل
تقييم الشركات)



6667 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

نظام التواصل

تويتر

ة  د التوا 
العم

62390337644000

529810993313900

62390337644000

529810993313900
تفاعلإعادة التغريدتغريدة

زيارةمتابع جديدإشارة
28169

لينكد ان

يوتيوب

3474733

9542232

50104010273

00:04:45

3474733

9542232

50104010273

2816900:04:45

تفاعلتعليق

ساعة مشاهدةمشترك

متابع جديدمرات العرض مشاركة جديدة

زيارة للحساب

معدل المشاهدةمشاهد

783

108781

783

108781 13877

10182

00:02:05

32:00:00

13877

10182

00:02:05

32:00:00
إجمالي المكالمات

إجمالي الطلبات 
المقفلة عبر النظام

متوسط مدة المكالمة

 متوسط مدة معالجة الطلب 



6869 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية  و ال الق
ة  ال



7071 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

عدي  
المقيمين المعتمدين 

تّضمنت االلئحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين ضوابط جديدة لمزاولة مهنة التقييم، وأوضحت إجراءات 
وأوضحت  اإلدارة.  أعضاء مجلس  بانتخاب  المتعلقة  إللجراءات  باإلضافة  أداءهم،  عىل  والرقابة  المقيّمين  قيد 
شهادة  منح  وشروط  التقييم،  فروع  مختلف  يف  المقيّمين  تأهيل  مسارات  الهيئة  زمالة  لشهادة  العامة  القواعد 

الزمالة، والسياسات والضوابط المتعلقة باالختبارات والدورات التدريبية.

بموجب  المعتمدين  المقيّمين  نظام  مواد  بعض  تعديل  تم 
المرسوم الملكي رقم م/109 وتاريخ 1441/8/22 هـ

كما صدر أمر سام كريم يف تاريخ 1442/3/26 ه يقضي بتغيير 
الجهة المشرفة عىل الهيئة من وزارة التجارة إىل وزارة المالية.

مشروع تطوير اللوائح المنظمة لمهنة التقييم

االلئحة التنفيذية 
لنظام المقيّمين 

الئحة عضوية الهيئة 1المعتمدين.
السعودية للمقيّمين 

القواعد العامة 2المعتمدين.
3لشهادة الزمالة يهـدف نظام المقيّمين المعتمدين إىل وضع الضوابط والمعايير 

االلزمة ألعمال تقييم العقارات والمنشآت االقتصادية والمعدات 
ورفع  التقييم  مهنة  وتطوير  ونحوها،  المنقولة  والممتلكات 

مستوى العاملين فيها.



7273 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ية  ة المه ال
عة  ا ية  ه

ي التقيي ق

تقرير تقييم تم مراجعته خالل عام 2020 من عدة مصادر 
وكانت المنهجية يف المراجعة مبنية عىل أربع ركائز

الخبرة 2,2382,238
المكتسبة

مستوى 
التأهيل 

نوع 
العميل

الشكاوى 
الواردة

يهدف المؤشر لتحسين وتجويد مخرجات التقارير المهنية الصادرة من المقيّمين.

المقيّمين  تنبيه  تم  تقرير 
المرصودة  المالحظات  عىل 

عليها

مخالفة تم ارتكابها من قبل ١٩ 
يف  النظر  للجنة  أحيلت  مقيماً 

المخالفات

المهنة  بمزاولة  تتعلق  مخالفة 
ترخيص،  عىل  الحصول  دون 
أحيلت لجهة الضبط المختصة

عقوبة أوقعتها لجنة النظر 
عىل المخالفين

2186611

20

2186611

نوع 20
إيقاف عن غرامة ماليةاللوماالنذارالعقوبة

شطب سجلممارسة المهنة

411131العدد
مؤشر رفع مهنية تقارير التقييم



7475 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق و 74 ي الس التق

ية  ل المه  الم
د الهيئة  ود  الم

ته ل ع  

مخالفات مهنية

مخالفات نظامية

تصنيف المخالفات المرصودة

التقييم بمعايير  االتزام  عدم  يف   تتمثل 
 المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب
أساس اختيار  أو  صحيحة  بطريقة   التقييم 
عدم أو  التقييم  غرض  مع  يتناسب  ال   قيمة 
تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم

 تتمثل بعد االتزام بما ورد يف نظام المقيّمين
 المعتمدين واللوائح المنظمة لمهنة التقييم
إبالغ وعدم  العضوية،  تجديد  (عدم   مثل: 
 الهيئة بعنوان المنشأة، وعدم توقـيـع تقريـر

التقييم أو وضع رقم الترخيص فيه)

أسباب وقوع المخالفات

جهود الهيئة يف التقليل من المخالفات

 عدم اكمال
 المسارات

المهنية للتأهيل
 انخفاض

األتعاب المهنية

 االستجابة
لطلبات العمالء

 عدم
االستقاللية

 إعداد وتطوير أدلة
الممارسة المهنية

 تحديث األنظمة
 واللوائح والقواعد

المنظمة لمهنة التقييم

 الرقابة اإللكترونية
عىل تقارير التقييم

 دعم استقاللية
المقيّم

 رفع الوعي لدى
المقيّمين

75 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
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ا   د الم
و ة 



7879 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ا  د ل الم
ة توا  ال

امتداداً لمبادرات دعم أعضاء (تقييم) والمنشآت المرخصة يف إطار تخفيف األثر المالي واالقتصادي لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا 
(كوفيد-١٩) قررت الهيئة ما يلي :

 
1221 

 
1221 

 
401 

 
401 

 
501 

 
501 

 532,865 SR225,015 SR1,379,701SR

عدد المستفيدين

طلبحسابعضو

 عدد حسابات
عدد طلبات االسترداد المنشآت المستفيدة

إجمالي المبالغ المستردة :األثر المالي :األثر المالي :

من  واالعفاء  الهيئة  عضوية  تمديد 
العضويات  لتجديد  المالي  المقابل 
الفعالة بدون مقابل لمدة ثالثة أشهر.

بعد  عن  الدورات  بتفعيل  البدء 
لخدمة  االلكترونية  واالختبارات 

الراغبين بإكمال المسار التأهيلي.

واالعفاء  المنشأة  حساب  مدة  تمديد 
من المقابل المالي لتجديد الحسابات 
الفعالة بدون مقابل لمدة ثالثة أشهر.

عقد اجتماعات لجان مناقشة الزمالة 
عن بعد للمساهمة يف تخريج األعضاء 

ومنحهم شهادة الزمالة.

تمكين المسجلين يف الدورات التدريبية 
من إلغاء التسجيل واسترداد المقابل 

المالي كامًال.

اإللكتروني  التقدير  خدمة  تدشين 
وقوع  مكان  يف  الطفيفة  أللضرار 
المملكة  مدن  جميع  يف  الحادث 

بالتعاون مع شركة نجم.

1

4

2

5

3

6
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م  و ال الت



8283 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

مة  ن ا  
ية ت ل ا

نظام قيمة

منصة قيم

تطبيق قيمة

للمستفيدين،   ” تقييم   ” تقدمها  التي  الرسمية  اإللكترونية  للخدمات  بوابة 
التدريبية  الدورات  يف  كالتسجيل  اإلجراءات،  وأتمتة  مهامهم  لتسهيل 
والحصول عىل العضويات وتجديدها، واستعراض الفعاليات، مما يسهم 

يف رفع جودة الخدمات المقدمة للمقيّمين وتحسين تجربتهم.

التقييم  خدمات  من  المستفيدين  بين  الربط  إىل  يهدف  إلكتروني  نظام 
ومنشآت التقييم المرخصة، حيث يتيح للمستفيدين الحصول عىل العديد 
جميع  ومتابعة  بينها،  والمفاضلة  التقييم،  عملية  لتنفيذ  العروض  من 

خطوات العملية وإدارتها بشكل كامل عن طريق نظام ” قيّم“.

من  بالمقيّمين  المتعلقة  المهام  إدارة  تسهيل  عىل  قيمة  تطبيق  يعمل 
الدورات التدريبية والعضويات والتقارير وإدارة حسابات منشآت التقييم. 
باإلضافة لعرض اإلحصاءات وتفعيل وسائل التواصل لتسهيل الخدمات 

المقدمة ورفع جودتها.

نظام المنافسات

الموقع الرسمي للهيئة

نظام قياس األداء

نظام التواصل

تقوم الهيئة من خالل النظام بطرح المنافسات لمختلف المشاريع لتقديم 
المنافسات  الستعراض  باإلضافة  المذكورة  المواصفات  بحسب  الخدمات 

السابقة والمنتهية.

 يحتوي الموقع الرسمي عىل نبذة عن الهيئة واألنظمة واللوائح والمسارات 
والمنشآت أللعضاء  والوصول  الرقمية،  للمكتبة  باإلضافة   التدريبية 

المرخصة يف مختلف فروع التقييم

نظام إلكتروني فعال إلدارة مؤشرات األداء الرئيسية، ومتابعة مدى تقدم 
الهيئة يف تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية. وعملت الهيئة عىل تطوير 
مجموعة متوازنة من مؤشرات قياس األداء التي تدعم تنفيذ االستراتيجية 

بصورة فعالة.

بطريقة  عليها  واإلجابة  واالستفسارات  االقتراحات  استقبال  يتيح  نظام 
فعالة، تضمن الرد عىل المستفيدين يف أسرع وقت. ويتيح النظام تقديم 
والبريد  الجوال  الهاتف  عىل  تنبيهات  عىل  والحصول  ومتابعتها،  الطلبات 
اإللكتروني عند تغيير حالة الطلب مما يساعد يف سهولة متابعة الطلبات.



8485 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ي   
م و ال الت

الشبكة  مع  الربط  عمليات  إتمام 
الحكومي  التكامل  وقناة  الحكومية  

(GSB) اآلمنة (GSN)

باشر  نظام  مع  الربط  عملية  إتمام 
المرورية  الحوادث  بمباشرة  الخاص 

من قبل اإلدارة العامة للمرور

خدمة مؤتمتة خالل عام 2020 م

5151

تطوير نظام لتحليل أضرار المركبات باستخدام الذكاء االصطناعي
لتحليل  إلكتروني  نظام  تطوير  تم  سعود،  الملك  جامعة  مع  بالشراكة 
بيانات تقدير أضرار المركبات بما يهدف إىل رفع مستوى مهنية المقدرين

الجمعية  اجتماعات  عقد  إجراءات  أتمتة 
العمومية ولجنة النظر يف المخالفات ولجنة 
القيد من خالل نظام قيمة، باإلضافة إلتاحة 
خدمتي معاين وقارن لمنشآت التقييم

بعد  عن  التعلم  إلدارة  نظام  تطوير 
واالختبارات المهنية

التحول  لمواكبة  الهيئة  من  سعياً  وذلك 
واالمتيازات  التسهيالت  وتقديم  الرقمي 
يف  والعملية  المهنية  الخبرات  لذوي 

مجال التقييم

الربط  وإتاحة  النظام  تطوير 
األنظمة  مع  والتكامل  اإللكتروني 

األخرى مثل : منصة عاين

تطوير نظام تقدير االلكتروني
يهدف النظام إىل رفع جودة تقدير أضرار 
التقدير  إجراءات  وتسهيل  المركبات 
وتعزيز عمليات الرقابة عىل التقارير



8687 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

لية  ال الم
لية الد



8889 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

 ديوان المظالم

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

من  االستفادة  أبرزها  متعددة  مجاالت  لتحقيق  تهدف  تعاون  مذكرة 
الفروع  مختلف  يف  التقييم  مجال  يف  تقييم  استشارات  مركز  خدمات 
وتكليف  التقييم  لتقارير  نموذج  إلعداد  باإلضافة  نظاًما  عليها  المنصوص 
المقيّمين المعتمدين لمباشرة طلبات التقييم الواردة من محاكم الديوان 
بهدف رفع مهنية تقارير التقييم يف القضايا المنظورة يف ديوان المظالم 

والتأكيد عىل االلتزام بالمعايير المعتمدة.

التقدير  للجان  استرشادي  لدليل  الهيئة  إعداد  إىل  االتفاقية  تهدف 
تقييم  وإجراءات  آليات  تطوير  بهدف  البلدية  العقارات  لتقييم  واالستثمار 
المهنية  التساؤالت  لكافة  مرجًعا  الدليل  يعتبر  حيث  البلدية،  العقارات 

ويشمل أمثلة تطبيقية وملحقات نموذجية استرشادية.

لية  ا الم ال
لية الد

مركز اإلسناد والتصفية (إنفاذ)

صندوق التنمية العقارية

بنك الجزيرة

الجهات  يخدم  بما  الطرفين  بين  التكامل  لتفعيل  تهدف  تعاون  اتفاقية 
القضائية والحكومية فيما يتعلق بالتصفية والبيع وتضم االتفاقية عدة 
مجاالت منها التكامل التقني للتحقق من توفر رخصة المقيّم المسجل يف 
المشتركة  التسويقية  البحوث  وإجراء  فعاليتها،  وصالحية  المركز  خدمات 
والتي تساهم يف تطوير األعمال، باإلضافة إىل نقل المعرفة بين منسوبي 

الطرفين فيما يخص أعمال التقييم والتصفية، وآليتهما التأهيلية.

منشآت  خدمات  من  واالستفادة  اإللكتروني  الربط  تفعيل  إىل  االتفاقية  تهدف 
المباشر  التقني  الربط  ويمكّن  قيّم،  نظام  عبر  المهنة  لمزاولة  المرخصة  التقييم 
بين الجهتين لصندوق التنمية العقارية سهولة الوصول إىل المنشآت المرخصة 
آلية  يوفر  الذي  النظام  عبر  معها  اإللكتروني  التعامل  وضمان  العقاري  التقييم  يف 
لوحة  يوفر  كما  إلكتروني  بشكل  التقييم  عملية  وإجراءات  خطوات  كافة  لمتابعة 
يف  وتوزيعها  وتحليلها  التقييم  عمليات  متابعة  من  الصندوق  تمكّن  مؤشرات 

مختلف مناطق المملكة.

اتفاقية ربط تقني اللستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين عبر نظام 
قيّم، حيث قامت الهيئة بتوفير إمكانية استخدام النظام للربط مع أنظمة 
ومتابعة  المرخصة  للمنشآت  التقييم  مهام  إسناد  بهدف  الداخلية  البنك 
تنفيذ العملية إلكترونيًا مما يساهم يف رفع مستوى مهنية تقارير التقييم 

وتحسين جودتها.



9091 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

الهيئة العامة لعقارات الدولة

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

شركة علم

نجم لخدمات التأمين

مذكرة تفاهم بهدف تطوير أوجه التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدورات 
إىل  الطرفين  ويسعى  العقاري،  التقييم  مجال  يف  المتخصصة  التدريبية 
طرح برنامج تطويري مشترك اللستفادة من ممارسات التقييم يف األسواق 
يف  األساسية  والطرق  العقار  وقياس  معاينة  واستراتيجيات  الدولية، 

التقييم العقاري وفق معايير شاملة ومحددة.

مذكرة تعاون لـتنفيذ عدة مبادرات تخدم طالب ”التمويل واالستثمار“ يف 
مجال التقييم. وتهدف لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم الطرفين وإىل 
المساهمة يف تطوير مهنة التقييم وتعزيز ثقافة الشهادات المهنية وربط 

مخرجات التعليم الجامعي بسوق العمل.

تقديم خدمة تقدير أضرار الحوادث المرورية الطفيفة للمركبات يف الميدان 
خالل نظام باشر دون الحاجة لزيارة أحد مراكز تقدير.

 التوسع الجغرافي لمراكز تقدير، وإنشاء 8 مراكز لتقييم أضرار المركبات يف 
مختلف مدن ومحافظات المملكة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

(IVSC) مجلس معايير التقييم الدولية

للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  المهنية  الكوادر  لتأهيل  تهدف  تفاهم  مذكرة 
والدخل، وتعاون الطرفان يف مجال تقديم االستشارات والبرامج التدريبية 
يف التقييم العقاري باإلضافة لتقديم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة 
المجاالت  يف  والتعاون  الطرفين  بين  والبيانات  المعلومات  وتبادل  العامة 

اإلعالمية.

اتفاقية تعاون بهدف دعم وتمكين القطاع غير الربحي من االستفادة 
من نظام قيّم لتنفيذ عمليات التقييم بمقابل مادي محدد، بحيث تقوم 

الهيئة بتوفير إمكانية استخدام النظام للجهات التابعة للوزارة.

التعاون مع مجلس المعايير يف مشروع مراجعة سالمة اإلستراتيجية الحالية 
القادمة (2025-2021) وتحديد  للمرحلة  الطريق  وخارطة  الخطة  وتطوير 
األولويات والمبادرات واألهداف بما يتواكب مع الممارسات الدولية بالتعاون 
التقييم  معايير  مجلس  يعد  حيث  الدولية.   التقييم  معايير  مجلس  مع 
الدولية (IVSC) المنظمة المعنية بإصدار معايير التقييم وتنسيق الجهود 
الدولية يف ذات المجال، ويضم لعضويته أكثر من 100 منظمة حول العالم .
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الركائز األربعة

 ١٦ مؤشر أداء

األولويات

خطة عام ٢٠٢١

التطوير واالعتماد الرقابة المهنيةالتوعيةالتنظيم

وية  ة الس ال
لع  2021

ة  د ال
وية 2021 الس

الرؤية والرسالة والقيماستراتيجية الهيئة 2020-2014نظام المقيّمين المعتمدين

الهيكل التنظيمي والكوادر البشريةمبادرات رؤية 2030الركائز واألهداف االستراتيجية

 منهجية قياس األداء ومتابعة
مشروع مراجعة سالمة االستراتيجيةالتقدم يف المشاريع
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وية  ة الس ال
يلية   الت

اعتماد الخطة التشغيلية من مجلس اإلدارة

مراحل إعداد الخطة التشغيلية شاملة األهداف والمؤشرات والمشاريع

 إعداد مسودة
موازنة الهيئة ٢٠٢١ م

 إعداد مسودة
الخطة التشغيلية

 مراجعة االستراتيجية
وتحليل الوضع الراهن

 ورش عمل مع اإلدارات لتطوير
المؤشرات والمستهدفات

لوي  ا
ي   الت

 مراجعة وتطوير الخطة
االستراتيجية للهيئة ٢٠٢١-٢٠٢٥

 تأهيل المقيّمين يف فرع تقييم
 المعادن الثمينة واألحجار الكريمة
وفرع تقييم اآلالت والمعدات

 تطوير أدوات وبرمجيات
 باستخدام الذكاء االصطناعي
لتعزيز عمل المقيّمين

 رفع درجة المؤشر المركب
لمهنية تقارير التقييم

 تطوير منصة التعليم
اإللكتروني
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األثر المتوقعاسم األولوية

تطوير مهنة التقييم ومهنية المقيّمين من خالل التكامل مع التوجهات مراجعة سالمة الخطة االستراتيجية للهيئة
الدولية يف مجال التقييم

أبرز المعالم أللولية حتى نهاية عام ٢٠٢١

اختيار بيت الخبرة لتطوير االستراتيجية والبدء بتنفيذها

المواءمة بين المعايير الدولية والتطبيقات المحلية

اعتماد االستراتيجية

تدشين االستراتيجية

األثر المتوقعاسم األولوية

تطوير مهنة التقييم يف المملكة من خالل مراجعة وتطوير المسارات رفع درجة الؤشر المركب لمهنية تقارير التقييم
المهنية وتكثيف عمليات الرقابة والضبط

أبرز المعالم أللولية حتى نهاية عام ٢٠٢١

تحديث واعتماد منهجية مراجعة تقارير التقييم لكافة الفروع

تطبيق المنهجية والبدء بقياس المهنية للتقارير بشكل ربعي

تحليل مخرجات القياس وتحديد مجاالت التطوير

وضع خطط عمل لمجاالت التطوير

األثر المتوقعاسم األولوية

(e-learning ) سهولة الوصول للمواد التعليمية التي تقدمها الهيئة، وإتاحة فرصة منصة التعليم اإللكتروني
التعلم الذاتي للمستفيدين

أبرز المعالم أللولية حتى نهاية عام ٢٠٢١

إعداد المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي

بناء وتطوير بنك األسئلة وأتمتة آلية االختبارات

تدشين المنصة وبدء تنفيذ الدورات اإللكترونية

األثر المتوقعاسم األولوية

برنامج تأهيل المقيّمين يف فرع تقييم المعادن الثمينة واألحجار الكريمة 
وفرع تقييم اآلالت والمعدات

المساهمة يف تنظيم عمل المقيّمين ورفع مستوى مهنية األعضاء 
الممارسين لهذا المجال

أبرز المعالم أللولية حتى نهاية عام ٢٠٢١

تطوير المناهج التدريبية والمسار التأهيلي

تحديث االلئحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين

االنتهاء من تجهيز المركز التدريبي

البدء بعقد الدورات التدريبية وتأهيل مقيّمي المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

التعاون مع الجهات ذات العالقة لتطوير وتأهيل منسوبي قطاع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

األثر المتوقعاسم األولوية

تطوير أدوات وبرمجيات باستخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز عمل 
المقيّمين

تعزيز مهنية تقارير التقييم حيث تساهم برمجيات وأدوات الذكاء 
االصطناعي يف مساعدة المقيّم يف اتخاذ أكثر موثوقية

أبرز المعالم أللولية حتى نهاية عام ٢٠٢١

تطوير مستودع البيانات وتكامله مع كافة المصادر المختلفة

بناء وتصميم األدوات والبرمجيات االلزمة لتحليل البيانات وتصميمها

تطوير وبناء dashboard لتعزيز عمليات الرقابة

تطوير برمجيات باستخدام الذكاء االصطناعي تمكن المقيّم من رفع مهنية تقارير التقييم

تطوير لوحة المؤشرات العقارية



100101 �ǨҿһҔҴǊ�ҐӂҐүҁҴǊҹӂҎҸҁҦҸҴǊ�ҹӃҸӃүҸҵҴ�ѾӂǒҿҦҔҴǊ�ѾѹӃҾҴǊ

المستهدف الوزنمؤشر األداءالهدفاألبعاد
2021

تحسين الكفاءة الماليةالمالي
549,370,604تحقيق اإليرادات المقدرة

%10104تحقيق التوازن المالي (اإليرادات) للمصروفيات

المستفيدين

تأهيل واعتماد المقيمين

10270زيادة عدد الحاصلين عىل العضوية

%365نسبة المحافظة عىل األعضاء

7458 اجمالي عدد الدورات التدريبية

تطوير مهنة التقييم

73رفع مهنية تقارير التقييم ( مؤشر مركب )

51انشاء فروع جديدة لمهنة التقييم

580عدد التراخيص المهنية

550عدد حسابات منشآت التقييم

510عدد اإلصدارات المهنية

تعزيز عمليات الرقابة
102000عدد التقارير المراجعة بغرض الرقابة

105عدد عمليات الفحص الميداني

540عدد الفعاليات المهنيةرفع الوعي بمهنة التقيم

رفع الكفاءة التشغيلية أللعمالاإلجراءات الداخلية
%510نسبة التغيير يف إنجاز المشاريع

520عدد اإلجراءات المؤتمنة

35عدد حاملي الشهادات المهنية يف مجال التخصصتطوير رأس المال البشريالتطور والنمو

�ǄǊǒӆǊ�ǍǊҐҖѵҷ
ǣ�ǶǴǶǵ�ǣѺҦҴ�ѾѹӃҾҵҴ

�ѾҷӋғ�ѾҦ҆ǊҐҷ
ѾӃ҇ӃҀǊҐҁғӊǊ

تسعى الهيئة بالشراكة مع مجلس معايير التقييم الدولية لمراجعة سالمة االستراتيجية الحالية للهيئة والتي تنتهي بنهاية عام 2020 م، وتطوير الخطة االستراتيجية 
للهيئة للمرحلة القادمة بناء عىل تحليل الوضع الراهن ومقارنته مع المنظمات الدولية.

شاملة  للهيئة  االستراتيجية  للتوجهات  تفصيلية  عمل  خطة  تطوير 
وتقييم  تحليل  بعد  تطويرها  سيتم  التي  والمرتكزات  واألهداف  المبادرات 

الوضع الراهن.

 تطوير النموذج
المالي والتشغيلي

مراجعة الوضع 
الراهن لمسارات 
التطوير المهني. 

 تقييم مستوى نضج 
 األنظمة التقنية
والحلول الرقمية

تحديد أبرز 
أصحاب المنفعة 
يف مهنة التقييم.  

 مراجعة الجوانب
 المتعلقة بالتسويق

والتواصل

تقييم آليات 
الرقابة المهنية 
المطبقة حاليا. 

مراحل المشروع

مخرجات المشروع

المرحلة الثانية المرحلة األوىل

 مراجعة االستراتيجية الحالية وتحديد التوجهات
إعداد خارطة طريق شاملة وخطة عمل تفصيليةتحديث ومراجعة المبادرات واألهداف االستراتيجيةاالستراتيجية للمرحلة القادمة
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الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولاسم المشروع

مراجعة سالمة الخطة االستراتيجية

تعديل وتطوير نظام المقيمين المعتمدين

إنشاء مستودع للبيانات

تطوير منصة للتعلم التكيفي االلكتروني

تطوير مناهج التعليم المستمر

إعداد برنامج جودة األداء المهني

تحديث واعتماد منهجية مراجعة تقارير التقييم

تخريج أول دفعة لحفل الزمالة



104105 و  ي الس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتق

ع وا 

و 104 ي الس التق

قيي

قدي

www.taqeem.gov.sa

www.taqdeer.sa

الموقع الرسمي

الموقع الرسمي

wa.me/966112737777

920000460

:واتس اب األعمال

هاتف خدمة العمالء

@taqeem_gov_sa

@taqdeer_sa

:الحساب الرسمي يف تويتر

:الحساب الرسمي يف تويتر

@TaqeemCare
حساب خدمة العمالء يف تويتر

105 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

920011244
هاتف مركز االتصال




