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ّ
للمقيمين
ملخص الخطة االستراتيجية للهيئة السعودية
املعتمدين ()2025-2022

املحتويات

 .1نظرة عامة
 .2تحليل الوضع الراهن
 .3تصميم االستراتيجية
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الهيئة منذ التأسيس
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نظرا ألهمية تنظيم مهنة التقييم وممارساتها في اململكة الع ربية السعودية ،فقد صدر نظام ّ
ً
املقي مين املعتمدين لوضع الضوابط واملعايير الالزمة ألعمال التقييم
ّ
للمقيمين املعتمدين" كهيئة ذات شخصية اعتبارية وغير هادفة للربح تعمل تحت إشراف وزارة التجارة.
وإنشاء "الهيئة السعودية
وبموجب املرسوم امللكي رقم ( ) 17103الصادر بتاريخ  26/03/1442والذي ينص على أن تكون وزارة املالية هي الجهة املشرفة على الهيئة وأن يكون وزير املالية
هو رئيس مجلس إدارتها.

2013

إصدار نظام ّ
املقيمين املعتمدين

2014

2014

2020

إنشاء الهيئة السعودية للمق ّيمين
املعتمدين

العمل تحت إشراف وزارة التجارة

العمل تحت إشراف وزارة املالية

دور الهيئة
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تسعى الهيئة إلى تنظيم مهنة التقييم وممارستها في اململكة العربية السعودية وتعمل على تحقيق األدوار التالية:

التنظيم

التطوير

االعتماد

الرقابة

تنظيم مهنة التقييم ووضع
املعايير والتشريعات الالزمة

تطوير مهنة التقييم ورفع
مستوى العاملين فيها مهن ًيا
ً
ً
وفنيا
وأخالقيا

تأهيل واعتماد ّ
املقيمين ملزاولة
مهنة التقييم والرقابة على
أدائهم

تفعيل الرقابة املهنية على
األعضاء واملنشآت املرخصة
وفقا ملعايير التقييم الدولية

التوعية
زيادة ثقة املجتمع في مهنة
التقييم واالرتقاء بها ملستوى
املهن املرموقة

حوكمة مهنة التقييم
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ّ
املقيم

املهنة
التشريع

احتياج

فهم

الرقابة املهنية
التطوير املنهي
التوعية والتواصل

املستفيد
التمكين

تنظيم

إعداد

تدريب

عضوية

التفعيل

ترخيص

قدرة

طلب

تقرير

قبول/اعتراض

إنفاذ /قضية

حوكمة مهنة التقييم
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يمثل التصنيف أدناه املنظومة املتكاملة ملهنة التقييم وتقاطعات الهيئة مع الجهات املحلية واإلقليمية والدولية:
الوزارات والهيئات والجهات الحكومية

برامج تحقيق الرؤية

برنامج التحول الوطني

املنظمات املهنية (اإلقليمية والدولية)

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج اإلسكان

الصناديق واملؤسسات املالية
القطاع الخاص

املستفيدين

 1,000,000+مستفيد من خدمات التقييم
منشآت التقييم
 450+منشأة مرخصة في مختلف فروع
التقييم

الوضع الراهن
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تكمن أهمية تنظيم مهنة التقييم وممارساتها في حاجة تأهيل املهنيين واعتمادهم من خالل البرامج التدريبية املتخصصة في الفروع أدناه:

فرع تقييم العقار

فرع تقييم اآلالت واملعدات

جميع املصالح والحقوق وااللتزامات املتعلقة بملكية
العقارات بكل التحسينات املثبتة عليها بشكل دائم،
وامللحقات التابعة املرتبطة بها ،ومثال ذلك :التملك
والتصرف في امللكية ،والرهن ،والتأمين ،ونزع امللكية،
واالرتفاق ،واالنتفاع.

يشمل على سبيل املثال :معدات النقل ومعدات البناء
واألجهزة املكتبية ومحتويات املباني العامة ،وجميع
املصالح والحقوق وااللتزامات املتعلقة بها.

فرع تقييم المنشآت االقتصادية

فرع تقييم أضراراملركبات

منشآت األعمال ،أو مصالح امللكية فيها على اختالف
حجومها ،سواء أكانت فردية أم شركات ،والحقوق
وااللتزامات املتعلقة بها ،وتقييم األصول غير امللموسة،
مثل براءات االختراع والعالمات التجارية والشهرة وامللكية
الفكرية.

ُيعنى بتقدير قيمة إصالح املركبة املتضررة ،وتقدير
جميع التكاليف أو األضرار املرتبطة بها.

تطويرالخطة االستراتيجية
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تستعرض هذه الشريحة رحلة تطوير الخطة االستراتيجية للهيئة منذ تأسيسها إلى اليوم ،حيث عملت على إعداد خطتها االستراتيجية األولى بالتعاون مع إحدى أبرز
الشركات االستشارية على مستوى العالم ،يليها تطوير إضافي من أحد الشركاء املحليين .وعملت الهيئة على تطوير توجهاتها االستراتيجية لألعوام األربعة القادمة
باالستعانة بخبرة مجلس معايير التقييم الدولية.
يمكن تلخيص رحلة تطوير الخطة االستر اتيجية للهيئة خالل السنوات املاضية في املراحل التالية:

شريك محلي

2017 - 2015

2021 - 2018

2025 - 2022

إطارعمل الخطة االستراتيجية
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يحدد إطار العمل أدناه التوجهات االستراتيجية والخطوات التي وضعتها الهيئة لتنفيذ مستهدفات املرحلة القادمة ،حيث تم اعتماد منهجية من ثالث مراحل
تساهم في تحديد األهداف واملبادرات ورأس املال البشري لألعوام القادمة.

املرحلة الثانية

املرحلة األولى

تصميم االستر اتيجية

التحليل
➢ التحليل الداخلي
▪
▪

مراجعة األداء وتقييم الوضع الراهن.
ورش العمل الداخلية.

➢ التحليل الخارجي
▪
▪
▪

املقارنات املرجعية.
تحليل احتياجات السوق.
مشاركة أصحاب املصلحة املعنيين.

تطوير االستر اتيجية

▪
▪
▪
▪
▪
▪

النتائج والتوصيات.
التحديات الرئيسية.
قياس األداء.
الهرم االستراتيجي.
املحاور واألهداف االستراتيجية.
املبادرات الرئيسية.

▪
▪
▪
▪
▪

خارطة الطريق وخطة التنفيذ.
الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي املحدث.
النموذج املالي.
التوسع في املوارد البشرية.
التواصل وإدارة والتغيير.

مدخالت الخطة االستراتيجية
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تم االستفادة من املدخالت املوضحة أدناه واالستعانة بمجموعة واسعة من املصادر لتطوير الخطة االستراتيجية للهيئة.
أصحاب املصلحة

املقارنات املرجعية
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تم حصرأصحاب املنفعة ً
بناء على تحليل داخلي.
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الدول التي تم أخذها باالعتبارعند إجراء املقارنة املرجعية:

Stakeholders

مراجعة الوثائق
أبرز الوثائق التي تمت مراجعتها:
• برامج الرؤية واستراتيجية وزارة املالية.
• نظام ّ
املقيمين املعتمدين.
• اللوائح التنفيذية.
• ميثاق آداب وسلوك املهنة.
• القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة.
• أدلة ممارسة مهنة التقييم.
• قواعد وسياسات التعليم املستمر.
• رحلة العميل.
• استراتيجية الهيئة ومؤشرات األداء.
• منهجية التسويق والتواصل.
• عينة من تقارير التقييم.
• النموذج املالي.
• وثائق البنك الدولي.

ورش العمل واالجتماعات

55
•
•
•
•
•

75

أعضاء مجلس اإلدارة.
ّ
املقيمين املعتمدين.
ممثلي أصحاب املصلحة.
أمانة الهيئة واإلدارة التنفيذية.
منسوبي الهيئة.

تطوير االستبانات
تم تطوير خمس استبانات شارك فيها ما يقارب  350مستفيدا بهدف الحصول على مرئياتهم فيما يتعلق
بجوانب التواصل والتسويق لدى الهيئة باإلضافة إلى تقييم احتياج السوق في كل فرع من فروع التقييم.

5

املحتويات

 .1نظرة عامة
 .2تحليل الوضع الراهن
 .3تصميم االستراتيجية
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التحليل الداخلي
 . 1مراجعة األداء وتقييم الوضع الراهن
األداء
•
•

مراجعة استراتيجية الهيئة لألعوام ( ) 2020-2018شاملة األهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء.
مراجعة أداء الهيئة وإنجازاتها في مختلف املجاالت.

التطويراملنهي والرقابة
•
•
•

مراجعة مسارات التأهيل واالعتماد املنهي في كافة فروع التقييم.
تحديد الفجوات وفرص التطوير في أدلة املمارسة املهنية واللوائح التنفيذية.
مراجعة منهجيات وإجراءات الرقابة املهنية.

التسويق والتواصل

•
•

االطالع على قنوات التواصل املتاحة وتقييمها وتحليل آليات التواصل والفئات املستهدفة.
فهم األنشطة التسويقية ودراسة احتياجات السوق.

التحول الرقمي

•

تقييم النضج الرقمي ألنظمة الهيئة اإللكترونية واألدوات والحلول املستخدمة لدعم أعمال ّ
املقيمين.

 . 2ورش العمل الداخلية
االجتماعات مع أمانة الهيئة واإلدارة التنفيذية

•

النقاش وبحث التوصيات واملقترحات مع منسوبي الهيئة لتحديد آلية العمل املناسبة والحصول على الدعم املطلوب للبدء بتنفيذ املستهدفات املستقبلية.
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التحليل الخارجي

.1
•
•

املقارنات املرجعية
إجراء املقارنات املرجعية مع أبرز منظمات التقييم املهنية الدولية.
حصر الدروس املستفادة من املقارنات املرجعية.

 . 2تحليل احتياجات السوق
•
•

إعداد االستبانات ونشرها لغرض تقييم الجوانب املتعلقة بالتسويق والتواصل.
إجراء تحليل للسوق بالتعاون مع منشآت التقييم.

 . 3مشاركة أصحاب املصلحة املعنيين
•

عقد مجموعة من ورش العمل مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة واالجتماعات مع األعضاء وبعض الجهات الحكومية ذات العالقة.
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التحليل الرباعي SWOT
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نقاط
القوة

•
•
•
•
•
•
•

تعدد فروع التقييم وتنوعها.
الحصرية بتنظيم مهنة التقييم في اململكة.
املحتوى العربي.
وجود شراكات دولية قوية.
وجود الدعم الحكومي.
وجود أساس منهي ممتاز.
وجود أعضاء متفاعلين وداعمين.

نقاط
الضعف

•

•
•

•

عدم وجود وعي كافي في السوق بمدى الحاجة
إلى التقييمات املهنية.
وجود فجوات في الخبرات املتخصصة ألداء
بعض أعمال التقييم.
قلة عدد املقيمين وجودة أعمال بعض
املقيمين.
وجود تصور بأن الهيئة متخصصة فقط في
فرع التقييم العقاري.

الفرص

•
•
•
•
•
•
•

•

زيادة حجم املهنة من خالل إنشاء فروع جديدة.
زيادة الطلب على فروع التقييم الحالية.
االستفادة من قاعدة بيانات تقارير التقييم
وتفعيلها.
تضمين مناهج التقييم في التخصصات الجامعية.
تنفيذ برامج التعليم املنهي املستمر.
فرص العمل ّ
للمقيمين في مجال أعمال نزع امللكية
وتقييم اآلالت واملعدات.
تمكين األعضاء من التسويق للهيئة من خال ل مواد
تسويقية مشتركة.
أن تكون الهيئة املرجع املنهي للتقييم في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.

التهديدات

•
•
•

•
•
•

ضمان االستدامة املالية.
عدم وجود إلزام على الجهات بتكليف ّ
املقيمين
املعتمدين.
انتشار أدوات التقييم االلكتروني ( ) AVM’sواحتمال
تأثيرها على املهنة.
وجود انطباع بأن رسوم التقييم املنخفضة وصغر حجم
السوق قد يؤثر على التوسع في عدد األعضاء.
تداخل بعض األعمال التشريعية بين الهيئة والجهات
الحكومية األخرى مثل الهيئة السعودية للمراجعين
واملحاسبين وهيئة السوق املالية.
اآلثار املترتبة على قرب انتهاء الفترة االنتقالية مما يسبب
فقد بعض األعضاء واملرخصين في فرع تقييم العقار.

املحتويات

 .1نظرة عامة
 .2تحليل الوضع الراهن
 .3تصميم االستراتيجية
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تصميم الخطة االستراتيجية

17

التحديات الرئيسية

النتائج والتوصيات

قياس األداء

الهرم االستراتيجي

املحاور واألهداف االستراتيجية

املبادرات ومؤشرات قياس األداء

التحديات الرئيسية
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تم حصر أبرز التحديات التي تواجه الهيئة ومهنة التقييم وممارسيها من خالل تحليل الوضع الراهن والنقاش مع أصحاب املصلحة.
ّ
للمقيمين والهيئة
عدم توفرمصادركافية للبيانات يمكن
االعتماد عليها واستخدامها ،حيث تعتبرالبيانات املتاحة غير
دقيقة وال تتسم بالجودة املطلوبة.

عدم التزام بعض ّ
املقيمين بإيداع تقارير
التقييم.

املواءمة بين العرض والطلب لخدمات التقييم في
السوق.

قد تؤثرقلة جودة بعض املمارسات في املنطقة على
ّ
للمقيمين.
فرص العمل

ال تزال بعض الفروع املتخصصة ال تقدم التأهيل
املطلوب لتعزيزالجودة كما هو مطبق في األسواق
األكثر ً
نضجا.

قد ال يحمل بعض ّ
املقيمين املستوى الكافي من
الخبرة كما لو كانوا يعملون في أسواق ناضجة.

ارتباط بعض األمور التشريعية مع بعض أصحاب املصلحة
مثل الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين وهيئة السوق
املالية وتأثيرذلك على تحديد نطاق األعمال املتعلقة باملهنة.

ضمان االستدامة املالية واألنشطة االستثمارية
للتوسع في الخدمات املقدمة من الهيئة لتطوير
املهنة.

وجود العديد من ممارس ي املهنة غيرالحاصلين على عضوية
الهيئة مما يؤثرعلى فرص العمل لألعضاء باإلضافة لتأثيره
سلبا على املهنة.

عدم نضوج فروع التقييم األخرى حتى اآلن كما هوالحال في
فرع تقييم العقاروال يوجد عدد كاف من األعضاء واملمارسين
للمهنة للقيام بأعمال التقييم في القطاعات األخرى.

ملخص الخطة االستراتيجية
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تتمحور استراتيجية الهيئة لألعوام ( ) 2025 - 2022حول أربع ركائز أساسية وستة أهداف استراتيجية والتي تعكس أبرز األولويات للسنوات القادمة.

4

6

8

15

ركائز استر اتيجية

أهداف استر اتيجية

مبادرات

مؤشر لقياس األداء

الهرم االستراتيجي

20
الرؤية
االرتقاء بجودة مهنة التقييم في اململكة ورفع
مستوى املنتمين إليها ،لتحقيق الريادة الدولية.
الرسالة
تطوير مهنة التقييم واإلشراف على تنظيمها واالرتقاء بالخدمات املقدمة ملمارسيها والسعي لزيادة الوعي
والشفافية في املهنة.
املحاور االستراتيجية

التطويراملنهي

التطويراملؤسس ي

التنظيم والرقابة

الوعي

األهداف االستراتيجية
•

تحسين جودة مهنة التقييم

•

رفع الوعي بمهنة التقييم

•

تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية

املبادرات ومؤشرات قياس األداء

•

تطوير فعالية املنظمة

•

ضمان االستدامة املالية

•

تمكين رأس املال البشري

رؤية الهيئة
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خالل مرحلة تصميم االستراتيجية ،تم اقتراح رؤية جديدة للهيئة تتوافق مع التوجهات واملستهدفات االستراتيجية لألعوام القادمة.

رؤية الهيئة الحالية

رؤية الهيئة الجديدة

"ريادة عاملية وفق معايير دولية ملهنة تقييم مرموقة وقيمة موثوقة".

"االرتقاء بجودة مهنة التقييم في اململكة ورفع مستوى املنتمين إليها ،لتحقيق الريادة الدولية".

رؤية الهيئة

22

"االرتقاء بجودة مهنة التقييم في اململكة ورفع مستوى املنتمين إليها،
لتحقيق الريادة الدولية".
ً
يعكسسس تحقي سسق الري سسادة م سسدى طم سسول الهيئ سسة ألن تص سسب كيان سسا
ً
ً
مهنيسسا مرموق سسا ب سسين منظم سسات التقيسسيم العاملي سسة وس سسعيها ل سسدعم
أعضائها من خالل االعتماد املتبادل مع املنظمات املهنية.
تسساهم مواكبسة املعساييراملهنيسة املعتمسدة ً
دوليسا وتطبيسق األنظمسسة
واللوائ الصادرة ً
محليا في رفع جودة مخرجات التقيسيم وتعزيسز
أفضل املمارسات.

قيم الهيئة
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تعتبر القيم ً
ممكنا لتحقيق التوجهات االستراتيجية للمرحلة القادمة ،كما تتكامل القيم لتمثل السمات األساسية الحتياج املهنة في اململكة.

2

1

3

املهنية

العدل

النزاهة

الحفاظ على أفضل املعايير وتعزيز تطبيقها،
وتقديم مستويات متميزة من الدعم والخدمات
واملنتجات.

إظهار الصدق واالحترام لتعزيز الثقة في املجتمع
وضمان تحقيق العدل في السوق.

االسترشاد بمبادئ قوية لبناء وترسيخ الثقة
واملصداقية.

4

5

الشفافية

التركيز على العميل

العمل بشفافية ووضوح من خالل التواصل الفعال
ً
داخليا وخار ً
جيا.

العمل على فهم احتياجات العمالء والسعي
إلشراكهم وأخذ مرئياتهم بشكل مستمر.

األهداف االستراتيجية
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تواكب األهداف االستراتيجية احتياجات مهنة التقييم في اململكة والتوجهات الدولية للمهنة.

1

تحسين جودة مهنة التقييم

2

تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية

3

ضمان االستدامة املالية

4

رفع الوعي بمهنة التقييم

5

تطوير فعالية املنظمة

6

تمكين رأس املال البشري

ارتباط األهداف االستراتيجية باملبادرات واملؤشرات
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تم صياغة التوجهات في الخطة من خالل أربع ركائز استراتيجية تم تخصيصها على ستة أهداف ويتم قياس مدى التقدم فيها عبر خمسة عشر مؤشر أداء.

األهداف االستراتيجية

املحاور االستراتيجية

 #املؤشرات

1

التطويراملنهي

1.1

تحسين جودة مهنة التقييم

6

2

الوعي

2.1

رفع الوعي بمهنة التقييم

2

3

التنظيم والرقابة

3.1

تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية

1

4.1

تطوير فعالية املنظمة

2

4

التطويراملؤسس ي

4.2

ضمان االستدامة املالية

2

4.3

تمكين رأس املال البشري

2

ملخص املبادرات
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تمثل املبادرات الرئيسية التوجهات واألهداف املستقبلية للهيئة ،وتشمل كل مبادرة مجموعة من املشاريع التي تساهم في تنفيذها.

تحسين مخرجات وجودة مهنة التقييم

تعزيز الوعي بدور الهيئة وهويتها

تطوير منتجات متنوعة وفعالة

تعزيز املشاركة والتواجد على الصعيد الدولي

بناء القدرات والكفاءات وتعزيزتطويرها

تطبيق منهجية متكاملة للرقابة على أداء امل ّ
قيمين

تمكين منشآت التقييم ودعم استمراريتها ونموها

خلق بيئة جاذبة ملهنة التقييم

مؤشرات قياس األداء – على مستوى الهيئة
األبعاد االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

املالي

ضمان االستدامة املالية
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مؤشرات األداء الرئيسية
 $تحقيق النمو املخطط في اإليرادات
 %نسبة تحقيق التوازن املالي

 #إجمالي فرص التعاون مع املنظمات الدولية
 #عدد املتدربين املؤهلين للحصول على زمالة الهيئة في جميع فروع التقييم

تحسين جودة مهنة التقييم

 %املحافظة على منشآت التقييم
 %املحافظة على األعضاء

املستفيدين

 #عدد اإلصدارات املهنية واملنشورات التعليمية
 %مهنية تقارير التقييم وجودتها (مؤشر مركب)

تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية
رفع الوعي بمهنة التقييم
اإلجراءات الداخلية

تطوير فعالية املنظمة

التعلم والنمو

تمكين رأس املال البشري

 %املنشآت التي تمت مراقبة جودة أدائها املنهي من إجمالي املنشآت املرخصة
 %رضا املستفيدين والعمالء النهائيين

 #عدد الفعاليات املهنية
 %مستوى النضج في الحوكمة (مؤشر مركب)
 %التأخير في إنجاز املشاريع
 %املحافظة على املوظفين ذوي األداء املرتفع
 #متوسط عدد الساعات التدريبية لكل موظف

الهيكل التنظيمي
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مجلس اإلدارة
األمين العام

املراجع الداخلي

مكتب األمين العام

التخطيط وتطويراألعمال
الشؤون القانونية والرقابة املهنية

الشؤون القانونية

تطوير األعمال
واملنتجات

االستراتيجية
ومكتب املشاريع

الرقابة املهنية

التواصل

الخدمات املشتركة
إدارة املرافق

املوارد البشرية

الشؤون املالية

الخدمات
العامة

املشتريات

املركز االستشاري

التطويراملنهي

بناء املحتوى

فرع تقييم أضرار
املركبات

التوطين والترجمة

فرع تقييم العقار

فرع تقييم املنشآت
االقتصادية

فرع تقييم املعادن الثمينة
واألحجار الكريمة

فرع تقييم اآلالت
واملعدات

خدمات األعضاء

اإلعالم
والتسويق

التواصل
املؤسس ي

خدمة العمالء

التواصل
الداخلي

نائب األمين العام

العضويات
خدمات منشآت
التقييم

التميز املؤسس ي

األمن السيبراني

األكاديمية
التخطيط

عمليات التدريب

تقنية املعلومات
البيانات

الحلول
الرقمية

البنية التحتية
وق واعد
البيانات
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ً
شكرا لكم..

