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4 هيئة منذ التأسيسال

التقييمألعمالالالزمةاملعاييرو الضوابطلوضعاملعتمديناملقّيميننظامصدرفقدالسعودية،العربيةاململكةفيوممارساتهاالتقييممهنةتنظيمألهميةنظًرا
.التجارةوزارةإشرافتحتتعملللربحهادفةوغيراعتباريةشخصيةذاتكهيئة"املعتمدينللمقّيمينالسعوديةالهيئة"وإنشاء

اليةاملوزيريكون وأنالهيئةعلىاملشرفةالجهةهياملاليةوزارةتكون أنعلىينصوالذي26/03/1442بتاريخالصادر(17103)رقمامللكياملرسوموبموجب
.إدارتهامجلسرئيسهو

العمل تحت إشراف وزارة املالية العمل تحت إشراف وزارة التجارة ّيمين إنشاء الهيئة السعودية للمق
املعتمدين

2020 2014 20132014

مدينإصدار نظام املقّيمين املعت
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:التاليةاألدوارتحقيقعلىوتعملالسعوديةالعربيةاململكةفيوممارستهاالتقييممهنةتنظيمإلىالهيئةتسعى

هيئةدور ال

تنظيم مهنة التقييم ووضع
ةوالتشريعات الالزماملعايير 

تطوير مهنة التقييم ورفع
ًيا مستوى العاملين فيها مهن

وفنًيا وأخالقًيا

زاولة تأهيل واعتماد املقّيمين مل
مهنة التقييم والرقابة على

أدائهم

ة زيادة ثقة املجتمع في مهن
توى التقييم واالرتقاء بها ملس

املهن املرموقة

تفعيل الرقابة املهنية على
األعضاء واملنشآت املرخصة 

ليةوفقا ملعايير التقييم الدو 

التوعيةالتنظيم الرقابةالتطوير االعتماد
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املستفيد

التفعيل

حوكمة مهنة التقييم

املهنة

التشريع

احتياج

التمكين

املقّيم

التوعية والتواصل

التطوير املنهي

الرقابة املهنية

قضية/إنفاذاعتراض/قبول تقريرطلبقدرةترخيصعضويةتدريبإعدادتنظيمفهم
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:والدوليةواإلقليميةاملحليةالجهاتمعالهيئةوتقاطعاتالتقييمملهنةاملتكاملةاملنظومةأدناهالتصنيفيمثل

حوكمة مهنة التقييم

املاليةواملؤسسات الصناديق 

املستفيدين

مرخصة في مختلف فروع منشأة450+
التقييم

(الدوليةقليمية و اإل)املهنيةنظمات املبرامج تحقيق الرؤية

مستفيد من خدمات التقييم1,000,000+ 

برنامج اإلسكان برنامج تطوير القطاع المالي برنامج التحول الوطني

التقييممنشآت

والجهات الحكوميةالوزارات والهيئات

خاصالقطاع ال
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بناءالومعداتالنقلمعدات:املثالسبيلعلىيشمل
ميعوجالعامة،املبانيومحتوياتاملكتبيةواألجهزة
.بهااملتعلقةوااللتزاماتوالحقوق املصالح

وتقدير،املتضررةاملركبةإصالحقيمةبتقديرُيعنى
.بهااملرتبطةاألضرارأوالتكاليفجميع

كيةلمباملتعلقةوااللتزاماتوالحقوق املصالحجميع
دائم،بشكلعليهااملثبتةالتحسيناتبكلالعقارات

ملكالت:ذلكومثالبها،املرتبطةالتابعةوامللحقات
،لكيةاملونزعوالتأمين،والرهن،امللكية،فيوالتصرف
.واالنتفاعواالرتفاق،

فرع تقييم العقار

فاختال علىفيهاامللكيةمصالحأواألعمال،منشآت
والحقوق ،شركاتأمفرديةكانتأسواءحجومها،

لموسة،املغيراألصول وتقييمبها،املتعلقةوااللتزامات
مللكيةواوالشهرةالتجاريةوالعالماتاالختراعبراءاتمثل

.الفكرية

:اهالفروع أدنفي ةتخصصالبرامج التدريبية املتكمن أهمية تنظيم مهنة التقييم وممارساتها في حاجة تأهيل املهنيين واعتمادهم من خالل 

الوضع الراهن

فرع تقييم المنشآت االقتصادية

فرع تقييم اآلالت واملعدات

فرع تقييم أضرار املركبات 



9

أبرز إحدىمعبالتعاون لىاألو االستراتيجيةخطتهاإعدادعلىعملتحيثاليوم،إلىتأسيسهامنذللهيئةاالستراتيجيةالخطةتطويررحلةالشريحةهذهتستعرض
القادمةاألربعةلألعواميةاالستراتيجتوجهاتهاتطويرعلىالهيئةوعملت.املحليينالشركاءأحدمنإضافيتطويريليهاالعالم،مستوى علىاالستشاريةالشركات

.الدوليةالتقييممعاييرمجلسبخبرةباالستعانة

اتيجيةالخطةتطوير رحلةتلخيصيمكن :التاليةاملراحلفياملاضيةالسنواتخاللللهيئةاالستر

2017 - 20152025 - 2022 2021 - 2018

شريك محلي

تطوير الخطة االستراتيجية
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مراحلثالثمنةمنهجياعتمادتمحيثالقادمة،املرحلةمستهدفاتلتنفيذالهيئةوضعتهاالتيوالخطواتاالستراتيجيةالتوجهاتأدناهعملالإطاريحدد
.القادمةلألعوامالبشري املالورأساملبادراتو األهدافتحديدفيتساهم

املرحلة الثانية

اتيجية تصميم االستر

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

إطار عمل الخطة االستراتيجية

التحليل

داخليالتحليلال➢

.  الوضع الراهنوتقييممراجعة األداء▪
.الداخليةورش العمل▪

الخارجيتحليلال➢

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

املرحلة األولى

اتيجية تطوير االستر

.وخطة التنفيذطريق الخارطة ▪
.املحدثتشغيليالنموذج والالتنظيميهيكل ال▪
.الياملنموذج ال▪
.التوسع في املوارد البشرية▪
.إدارة والتغييرالتواصل و ▪
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.الخطة االستراتيجية للهيئةمجموعة واسعة من املصادر لتطوير بواالستعانةاملوضحة أدناهتم االستفادة من املدخالت 

14املرجعيةاتاملقارن

Stakeholders

75ورش العمل واالجتماعات

.اإلدارةمجلسأعضاء•
.املعتمديناملقّيمين•
.املصلحةأصحابممثلي•
.التنفيذيةواإلدارةالهيئةأمانة•
.الهيئةمنسوبي•

5تطوير االستبانات

يتعلقفيمامرئياتهمعلىلحصول ابهدفمستفيدا350يقاربمافيهاشاركاستباناتخمستطويرتم
.التقييمفروعمنفرعكلفيالسوق احتياجتقييمإلىباإلضافةالهيئةلدىوالتسويقالتواصلجوانبب

مدخالت الخطة االستراتيجية

10أصحاب املصلحة

55الوثائقمراجعة 

.املاليةوزارةواستراتيجيةرؤيةالبرامج•
.املعتمديناملقّيميننظام•
.التنفيذيةاللوائح•
.املهنةوسلوكآدابميثاق•
.الهيئةزمالةلشهادةالعامةالقواعد•
.التقييممهنةممارسةأدلة•
.املستمرالتعليموسياساتقواعد•
.العميلرحلة•
.األداءومؤشراتالهيئةاستراتيجية•
.التواصلو التسويقمنهجية•
.التقييمتقاريرمنعينة•
.املاليالنموذج•
.الدوليالبنكوثائق•

:أبرز الوثائق التي تمت مراجعتها

:الدول التي تم أخذها باالعتبار عند إجراء املقارنة املرجعية.تم حصر أصحاب املنفعة بناًء على تحليل داخلي



12 املحتويات

عامةنظرة1.

الراهنالوضعتحليل2.

االستراتيجيةتصميم3.
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الراهنالوضعوتقييماألداءمراجعة.1

األداء
.األداءقياسمؤشراتو االستراتيجيةاألهدافشاملة(2020-2018)لألعوامالهيئةاستراتيجيةمراجعة•
.املجاالتمختلففيوإنجازاتهاالهيئةأداءمراجعة•

والرقابةاملنهيالتطوير 
.التقييمفروعكافةفياملنهيواالعتمادالتأهيلمساراتمراجعة•
.التنفيذيةواللوائحاملهنيةاملمارسةأدلةفيالتطويروفرصالفجواتتحديد•
.املهنيةالرقابةوإجراءاتمنهجياتمراجعة•

والتواصلالتسويق
.املستهدفةوالفئاتالتواصلآلياتوتحليلوتقييمهااملتاحةالتواصلقنواتعلىاالطالع•
.السوق احتياجاتودراسةالتسويقيةاألنشطةفهم•

الرقميالتحول 
.املقّيمينأعماللدعماملستخدمةوالحلول واألدواتاإللكترونيةالهيئةألنظمةالرقميالنضجتقييم•

الداخليةالعملورش.2

ةالتنفيذيواإلدارةالهيئةأمانةمعاالجتماعات
.املستقبليةاملستهدفاتبتنفيذللبدءاملطلوبالدعمعلىوالحصول املناسبةالعملآليةلتحديدالهيئةمنسوبيمعواملقترحاتالتوصياتوبحثالنقاش•

التحليل الداخلي
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املرجعيةاتاملقارن1.

.الدوليةاملهنيةالتقييممنظماتأبرز معاملرجعيةاملقارناتإجراء•
.ةرجعياملاملقارناتمناملستفادةالدروسحصر•

السوق احتياجاتتحليل.2

.والتواصلالتسويقباملتعلقةجوانبالتقييمغرضلونشرهااالستباناتإعداد•
.التقييممنشآتمعبالتعاون للسوق تحليلإجراء•

املعنييناملصلحةأصحابمشاركة.3

.العالقةذاتالحكوميةالجهاتوبعضاألعضاءمعجتماعاتاال و الهيئةإدارةمجلسأعضاءمععملالورشمنمجموعةعقد•

التحليل الخارجي
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نقاط 
القوة

نقاط 
الضعف

التهديداتالفرص

SWOTالتحليل الرباعي 

ة لسوق بمدى الحاجفي اوعي كافي عدم وجود•
.إلى التقييمات املهنية

اء وجود فجوات في الخبرات املتخصصة ألد•
.بعض أعمال التقييم

قلة عدد املقيمين وجودة أعمال بعض •
.املقيمين

ي وجود تصور بأن الهيئة متخصصة فقط ف•
.فرع التقييم العقاري 

.فروع التقييم وتنوعهاتعدد •
.ملكةالحصرية بتنظيم مهنة التقييم في امل•
.املحتوى العربي•
.شراكات دولية قويةوجود •
.حكوميالدعم وجود ال•
.منهي ممتازوجود أساس•
.وجود أعضاء متفاعلين وداعمين•

. من خالل إنشاء فروع جديدةزيادة حجم املهنة •
.  الحاليةفروع التقييمزيادة الطلب على •
م االستفادة من قاعدة بيانات تقارير التقيي•

.وتفعيلها
.جامعيةتضمين مناهج التقييم في التخصصات ال•
.تنفيذ برامج التعليم املنهي املستمر•
مللكية في مجال أعمال نزع افرص العمل للمقّيمين•

. وتقييم اآلالت واملعدات
ل مواد من خالالتسويق للهيئة تمكين األعضاء من •

.تسويقية مشتركة
ي الشرق أن تكون الهيئة املرجع املنهي للتقييم ف•

.األوسط وشمال إفريقيا

.االستدامة املاليةضمان •
عدم وجود إلزام على الجهات بتكليف املقّيمين •

.املعتمدين
واحتمال ( AVM’s)انتشار أدوات التقييم االلكتروني •

. تأثيرها على املهنة
ر حجم وجود انطباع بأن رسوم التقييم املنخفضة وصغ•

. السوق قد يؤثر على التوسع في عدد األعضاء
هات تداخل بعض األعمال التشريعية بين الهيئة والج•

ن الحكومية األخرى مثل الهيئة السعودية للمراجعي
.واملحاسبين وهيئة السوق املالية

ية مما يسبب اآلثار املترتبة على قرب انتهاء الفترة االنتقال•
.عقارفقد بعض األعضاء واملرخصين في فرع تقييم ال



16 املحتويات

عامةنظرة1.

الراهنالوضعتحليل2.

االستراتيجيةتصميم3.
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قياس األداء 

األداءقياساملبادرات ومؤشراتواألهداف االستراتيجية املحاور 

تصميم الخطة االستراتيجية

الرئيسيةالتحديات 

الهرم االستراتيجي

النتائج والتوصيات
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.تم حصر أبرز التحديات التي تواجه الهيئة ومهنة التقييم وممارسيها من خالل تحليل الوضع الراهن والنقاش مع أصحاب املصلحة

هيئة عدم توفر مصادر كافية للبيانات يمكن للمقّيمين وال
احة غير االعتماد عليها واستخدامها، حيث تعتبر البيانات املت

.الجودة املطلوبةبدقيقة وال تتسم 

ي املواءمة بين العرض والطلب لخدمات التقييم ف

.السوق 

يلال تزال بعض الفروع املتخصصة ال تقدم التأه
واق املطلوب لتعزيز الجودة كما هو مطبق في األس

.األكثر نضًجا

لحة ارتباط بعض األمور التشريعية مع بعض أصحاب املص
السوق هيئةو الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبينمثل 

.ة باملهنةوتأثير ذلك على تحديد نطاق األعمال املتعلقاملالية 

وية وجود العديد من ممارس ي املهنة غير الحاصلين على عض

لتأثيره الهيئة مما يؤثر على فرص العمل لألعضاء باإلضافة

.سلبا على املهنة

التحديات الرئيسية

رير عدم التزام بعض املقّيمين بإيداع تقا
.التقييم

ة على قد تؤثر قلة جودة بعض املمارسات في املنطق
.فرص العمل للمقّيمين

ي من قد ال يحمل بعض املقّيمين املستوى الكاف
.الخبرة كما لو كانوا يعملون في أسواق ناضجة

ية ضمان االستدامة املالية واألنشطة االستثمار 
ير للتوسع في الخدمات املقدمة من الهيئة لتطو 

.املهنة

ل في عدم نضوج فروع التقييم األخرى حتى اآلن كما هو الحا

رسين فرع تقييم العقار وال يوجد عدد كاف من األعضاء واملما
.للمهنة للقيام بأعمال التقييم في القطاعات األخرى 
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.لسنوات القادمةلاألولويات أبرز تعكس والتي استراتيجيةأهداف ستة ركائز أساسية و أربعحول ( 2025-2022)استراتيجية الهيئة لألعوام تتمحور 

ملخص الخطة االستراتيجية

اتيجية اتيجية ركائز استر مؤشر لقياس األداءأهداف استر

4615

مبادرات

8



20 الهرم االستراتيجي

الرؤية

رفع االرتقاء بجودة مهنة التقييم في اململكة و 

.لدوليةمستوى املنتمين إليها، لتحقيق الريادة ا

الرسالة
يادة الوعي واإلشراف على تنظيمها واالرتقاء بالخدمات املقدمة ملمارسيها والسعي لز مهنة التقييمتطوير 

.  املهنةوالشفافية في 

االستراتيجيةاملحاور 

لرقابيةاالتنظيمية و تعزيز البيئة •
تطوير فعالية املنظمة•

ضمان االستدامة املالية•

تمكين رأس املال البشري •

األداءقياساملبادرات ومؤشرات

األهداف االستراتيجية

والرقابةالتنظيم  التطوير املؤسس ي الوعي التطوير املنهي

رفع الوعي بمهنة التقييم•تحسين جودة مهنة التقييم•
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.القادمةلألعواماالستراتيجيةواملستهدفاتالتوجهاتمعتتوافقللهيئةجديدةرؤيةاقتراحتم،االستراتيجيةتصميممرحلةخالل

الحاليةرؤية الهيئة

رؤية الهيئة الجديدة

رؤية الهيئة

."قةموثوريادة عاملية وفق معايير دولية ملهنة تقييم مرموقة وقيمة "

".يادة الدوليةاالرتقاء بجودة مهنة التقييم في اململكة ورفع مستوى املنتمين إليها، لتحقيق الر "
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ين إليها، االرتقاء بجودة مهنة التقييم في اململكة ورفع مستوى املنتم"
".لتحقيق الريادة الدولية

سسسا طمسسسول الهيئسسسة ألن تصسسسب  كريسسسادة مسسسدىيعكسسس تحقيسسسق ال
ً
يان

سسسا بسسسين منظمسسسات 
ً
يها لسسسدعم العامليسسسة وسسسسعالتقيسسيم مهنًيسسا مرموق

.نيةأعضائها من خالل االعتماد املتبادل مع املنظمات امله

بيسق األنظمسسة تسساهم مواكبسة املعسايير املهنيسة املعتمسدة دولًيسا وتط

م وتعزيسز واللوائ  الصادرة محلًيا في رفع جودة مخرجات التقيسي

.أفضل املمارسات

رؤية الهيئة



23 قيم الهيئة

املهنية
1

ها، الحفاظ على أفضل املعايير وتعزيز تطبيق
وتقديم مستويات متميزة من الدعم والخدمات 

.واملنتجات

العدل
2

فعال العمل بشفافية ووضوح من خالل التواصل ال

. داخلًيا وخارجًيا

جتمعاملفيالثقةلتعزيزواالحترامالصدقإظهار
.السوق فيالعدلتحقيقوضمان

الشفافية
4

العمل على فهم احتياجات العمالء والسعي 

.إلشراكهم وأخذ مرئياتهم بشكل مستمر

النزاهة
3

ثقة االسترشاد بمبادئ قوية لبناء وترسيخ ال

.واملصداقية

التركيز على العميل
5

.اململكةفياملهنةالحتياجاألساسيةالسماتلتمثلالقيمتتكاملكماالقادمة،للمرحلةاالستراتيجيةالتوجهاتلتحقيقممكًناالقيمتعتبر
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.والتوجهات الدولية للمهنةالتقييم في اململكةاالستراتيجية احتياجات مهنة األهداف تواكب

األهداف االستراتيجية

تحسين جودة مهنة التقييم 1

والرقابيةتعزيز البيئة التنظيمية  2

ضمان االستدامة املالية 3

رفع الوعي بمهنة التقييم  4

تطوير فعالية املنظمة 5

تمكين رأس املال البشري  6
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.اءر مؤشر أدتم صياغة التوجهات في الخطة من خالل أربع ركائز استراتيجية تم تخصيصها على ستة أهداف ويتم قياس مدى التقدم فيها عبر خمسة عش

ارتباط األهداف االستراتيجية باملبادرات واملؤشرات

تحسين جودة مهنة التقييم

األهداف االستراتيجية املحاور االستراتيجية

التطوير املنهي 11.16

املؤشرات# 

الوعي رفع الوعي بمهنة التقييم 2 2.12

والرقابةالتنظيم  والرقابيةتعزيز البيئة التنظيمية 3 3.11

تطوير فعالية املنظمة

ضمان االستدامة املالية

4.1

4.2

2

2

تمكين رأس املال البشري  4.32

التطوير املؤسس ي  4
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.  تمثل املبادرات الرئيسية التوجهات واألهداف املستقبلية للهيئة، وتشمل كل مبادرة مجموعة من املشاريع التي تساهم في تنفيذها

ملخص املبادرات

جودة مهنة التقييم و تحسين مخرجات

وفعالةمتنوعةتطوير منتجات 

يرهاتطو وتعزيز والكفاءاتبناء القدرات

هانمو و استمراريتهاودعمالتقييم منشآتتمكين 

بدور الهيئة وهويتهاالوعي تعزيز 

لدوليتعزيز املشاركة والتواجد على الصعيد ا

قّيمينمنهجية متكاملة للرقابة على أداء املتطبيق 

يمخلق بيئة جاذبة ملهنة التقي



27 على مستوى الهيئة–مؤشرات قياس األداء 

مؤشرات األداء الرئيسية  األهداف االستراتيجية  األبعاد االستراتيجية

تحقيق النمو املخطط في اإليرادات$ 
ضمان االستدامة املالية  املالي

نسبة تحقيق التوازن املالي %

إجمالي فرص التعاون مع  املنظمات الدولية# 

تحسين جودة مهنة التقييم 

املستفيدين

عدد املتدربين املؤهلين للحصول على زمالة الهيئة في جميع فروع التقييم# 

املحافظة على منشآت التقييم% 

املحافظة على األعضاء% 

عدد اإلصدارات املهنية واملنشورات التعليمية# 

(مؤشر مركب)مهنية تقارير التقييم وجودتها % 

املنشآت التي تمت مراقبة جودة أدائها املنهي من إجمالي املنشآت املرخصة%  قابيةتعزيز البيئة التنظيمية والر 

رضا املستفيدين والعمالء النهائيين% 
رفع الوعي بمهنة التقييم

عدد الفعاليات املهنية # 

(مؤشر مركب)مستوى النضج في الحوكمة % 
تطوير فعالية املنظمة اإلجراءات الداخلية

التأخير في إنجاز املشاريع%  

املحافظة على املوظفين ذوي األداء املرتفع% 
تمكين رأس املال البشري  التعلم والنمو

متوسط عدد الساعات التدريبية لكل موظف# 



28 الهيكل التنظيمي

مكتب األمين العام

الرقابة املهنيةالشؤون القانونية

فرع تقييم العقار
فرع تقييم املنشآت 

االقتصادية

فرع تقييم املعادن الثمينة 
واألحجار الكريمة

فرع تقييم اآلالت 
واملعدات

التخطيط

التوطين والترجمة

األكاديمية تقنية املعلوماتالعضويات

األمن السيبراني املركز االستشاري 

فرع تقييم أضرار 
املركبات

الخدمات املشتركة

املاليةالشؤون

املشتريات

ةاملوارد البشري

الخدمات 
العامة

التواصل

العاماألمين

التخطيط وتطوير األعمال

الشؤون القانونية والرقابة املهنية

االستراتيجية 
ومكتب املشاريع

تطوير األعمال 
واملنتجات

التميز املؤسس ي

التواصل 
املؤسس ي

التواصل 
الداخلي

اإلعالم 
والتسويق

خدمة العمالء

نائب األمين العام

البياناتعمليات التدريب
الحلول 
الرقمية

البنية التحتية 
وقواعد 
البيانات

خدمات منشآت 
التقييم

األعضاءخدمات

التطوير املنهي

إدارة املرافق

مجلس اإلدارة

املراجع الداخلي

بناء املحتوى 
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..ا لكمشكرً 


