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خادم الحرمين الشريفين



صاحب السمو الملكي األمير

ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية





 ومــن أجــل دعــم وتنظيــم النشــاط العقــاري غيــر الحكومــي وتطويــره، لرفــع كفاءتــه ..
 وتشــجيع االســتثمار فيــه، بمــا يتفــق مــع أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، تــم
 إنشــاء الهيئــة العامــة للعقــار لتســهم يف تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات للمواطنيــن
ُتـعـــد ضـمـــن األهــــداف الـخـطـــوة  إذ إن هـــذه  الـعـالقـــة.   والمـطـوريـــن والـجـهـــات ذات 
 االستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، يف إطار تحسين

   أداء القطــاع العقــاري ورفــع مســاهمته يف الناتــج المحلــي وتســهيل اإلجــراءات
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يعتبـر القطـاع العقـاري مـن أهم روافد التنمية 
لــعدد  مهـم  ومحـرك  المملكـة  يف  الشـاملة 
مـن القطاعـات وداعـم لالقتصـاد والصناعـات 
المحلـي،  المحتـوى  مـن  ومدخالتـه  الوطنيـة 
ويحظـى القطـاع العقـاري واألنشـطة المرتبطة 
بـه بدعـم كبيـر مـن خـادم الحرميـن الشـريفين 
وسـمو ويل عهـده األميـن يحفظهمـا هللا، وقـد 
التوجيـه  بصـدور  القطـاع  هـذا  أهميـة  ُتوجـت 
السامي الكريم بأن تقوم الهيئة العامة للعقار 
للقطـاع  اسـتراتيجية شـاملة  وإعـداد  بصياغـة 
الـوزراء  مجلـس  قـرار  صـدر  كمـا  العقـاري، 
بمنـح الهيئـة العامـة للعقـار صالحيـة مباشـرة 
االختصاصـات، المقـررة نظاًمـا والمعهـودة إىل 
وزاريت العدل والشؤون البلدية والقروية، فيما 
ويحقـق  للعقـار،  العينـي  بالتسـجيل  يتعلـق 
توحيد اإلشـراف على تنفيذ تطبيق التسـجيل 
ولمـا  بالهيئـة  العينـي يف جهـة واحـدة، ممثلـة 
يف ذلـك مـن  أثـرٍ بالـغ  ٍ يف توحيـد الجهـود ورفـع 
العينـي،  التسـجيل  إجـراءات  وسـرعة  كفـاءة 
منـه،  المرجـوة  األهـداف  تحقيـق  واإلسـهام يف 
العقـار،  ملكيـة  موثوقيـة  زيـادة  يف  والمتمثلـة 
القطـاع. وتسـاهم  وتوفيـر معلومـات وبيانـات 

جهـود الهيئـة يف اقتـراح األنظمـة والتشـريعات 
ورفـع  القطـاع،  لنمـو  محّفـزة  بيئـة  إيجـاد  يف 
كفاءتـه وتهيئـة بيئـة جاذبـة لالسـتثمار، وزيـادة 

اإلجمـايل.   المحلـي  الناتـج  مسـاهمته يف 

للهيئــة  الســنوي  التقريــر  تقديــم  ويســرين 
إنجازاتهــا  يســتعرض  والــذي  2019م،  لعــام 
ويســتعرض  تحققــت  التــي  والمشــاريع 
يف  العقــاري  للقطــاع  الشــاملة  االســتراتيجية 
الــمــمــلــكــة وركــائــزهــا وأولــويــاتــهــا ومــبـادراتـهـا.

إدارة  مجلــس  وأعضــاء  باســمي  الختــام،  ويف 
الهيئــة، أرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  لمقــام 
الســمو  وصاحــب  العزيــز،  عبــد  بــن  ســلمان 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ويل العهــد 
الدائمــة  رعايتهمــا  -علــى  هللا  -حفظهمــا 
العقــاري  للقطــاع  المتواصــل  ودعمهمــا 
موصــول  والشــكر  المملكــة.  يف  واإلســكاين 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة ومنســويب الهيئــة علــى 
تــم  التــي  واإلنجــازات  بذلوهــا  التــي  الجهــود 

2019م. عــام  خــالل  تحقيقهــا 

وزير اإلسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدهللا الحقيل

يحظى القطاع 
العقاري واألنشطة 

المرتبطة به بدعم 
كبير من خادم 

الحرمين الشريفين 
وسمو ولي عهده 

األمين يحفظهما الله

منح الهيئة صالحية 
مباشرة االختصاصات، 

المقررة بما يتعلق 
بالتسجيل العيني للعقار
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كلمة

مـعــالـــــي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

محافظ الهيئة العامة للعقار
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أنجــزت الهيئــة يف عامهــا الثــاين 2019م، عــدداً 
القطــاع  لتنظيــم  والمشــاريع  المبــادرات  مــن 
كفاءتــه  ورفــع  بيئتــه  وتحســين  العقــاري 
وحيويتــه وزيــادة ثقــة المتعامليــن يف القطــاع، 
وكان مــن أهــم هــذه المبــادرات إصــدار معاييــر 
تصنيــف للمنشــآت العقاريــة، وافتتــاح مركــز 
مــن  مجموعــة  وإعــداد  العقــاري،  التحكيــم 
نظــام  وهــي:  بهــا  والرفــع  األنظمــة  مشــاريع 
الوســاطة  ونظــام  للعقــار،  العينــي  التســجيل 
العقارية، ونظام المســاهمات العقارية، ونظام 
ملكيــة وفــرز الوحــدات العقاريــة وإدارتهــا، كمــا 
أولــت الهيئــة أهميــة بالغــة خــالل عــام 2019م، 
لصياغــة اســتراتيجية شــاملة للقطــاع العقــاري 
اعتمادهــا  الحمــد  وللــه  تــم  وقــد  المملكــة  يف 
والتنميــة،  االقتصاديــة  الشــؤون  مــن مجلــس 
وركـزت االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلــى أربـــع ركـــائــــــز. 
قطــاع  خلــق  بهــدف  القطــاع  حوكمــة  أولهــا 
واســتدامة  تمكيــن  والثانيــة  منظــم،  عقــاري 
مســتوى  رفــع  خــالل  مــن  العقــاري  القطــاع 
شــفافية الســوق وبنــاء وتطويــر قــدرات القطــاع 
البشــرية وتحســين كفــاءة الخدمــات المقدمــة 
إجــراءات إلســتدامة األصــول  للقطــاع ووضــع 
الرســوم  هيــكل  جــودة  وتحســين  العقاريــة 
لزيــادة  الثالثــة  الركيــزة  وتهــدف  والضرائــب، 
فعاليــة الســوق مــن خــالل إيجــاد ســوق حيــوي 
وجــاذب ويمنــح الثقــة للمشــاركين مــن خــالل 

إنفــاذ نظــام التســجيل العينــي للعقــار وخفــض 
لــدى المحاكــم باإلجــراءات  القضايــا العقاريــة 
لتحقيــق  الهيئــة  تتخذهــا  التــي  االســتباقية 
هــذا الهــدف، فيمــا عملــت الهيئــة يف الركيــزة 
الرابعــة علــى خدمــة الشــركاء لتقديــم خدمــات 
تقنيــة مبتكــرة توطــد العالقــة بيــن المســتثمر 
والمســتفيد. وتضمنت االســتراتيجية الشــاملة 
للقطــاع العقــاري خمــس عشــرة أولويــة تنفــذ 
ووضعــت  مبــادرة،  عشــرة  ثمــان  خــالل  مــن 
وعشــرين  اثنيــن  االســتراتيجية  هــذه  لقيــاس 
مقيــاس أداء، ونســأل هللا التوفيــق لتنفيذهــا 
التطلعــات  يحقــق  وبمــا  االكمــل  الوجــه  علــى 

منهــا.  المرجــوة  واألهــداف 

جميــع  وباســم  باســمي  أرفــع  الختــام،  ويف 
بخالــص  للعقــار،  العامــة  الهيئــة  يف  زمــاليئ 
الحرميــن  خــادم  لمقــام  والعرفــان  الشــكر 
عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
علــى   - يحفظهمــا هللا   - العهــد  ســلمان ويل 
تلقاهمــا  اللذيــن  الكبيريــن  والرعايــة  الدعــم 
رئيــس  لمعــايل  بالشــكر  ونتقــدم  الهيئــة. 
مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس، ولمنســويب 
الهيئــة علــى مــا حققتــه الهيئــة مــن إنجــازات 

2019م. الثــاين  عامهــا  خــالل 

محافظ الهيئة العامة للعقار
عصام بن حمد المبارك

اعتمدت استراتيجية 
القطاع العقاري 

على أربع ركائز

تضمنت االستراتيجية 
الشاملة للقطاع 

العقاري خمس عشرة 
أولوية تنفذ من خالل 

ثمان عشرة مبادرة
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01
الباب األول: 

الملخص التنفيذي
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01
واصلـــت الهيئة ممارســـة مهامهـــا الرامية 
العقـــاري،  القطـــاع  وتنظيـــم  تطويـــر  إلـــى 
وفـــق ما التزمـــت به فـــي رؤيتها، بـــأن يكون 
ويتميـــز  وجاذًبـــا  حيوًيـــا  العقـــاري  القطـــاع 
بالثقـــة واالبتـــكار. وقـــد عملـــت، خـــالل عـــام 
2019، علـــى تنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــاريع، 
ومذكـــرات  االتفاقيـــات  مـــن  عـــدد  وإبـــرام 
العالقـــة،  ذات  الجهـــات  مـــع  التفاهـــم 
المؤتمـــرات  مـــن  عـــدد  فـــي  والمشـــاركة 
والمعـــارض، إضافة إلعـــداد وتنفيذ مجموعة 
مـــن الـــدورات التدريبيـــة، إلـــى جانـــب تنظيم 

عـــدد مـــن ورش العمـــل.



16



1441    1440
التقرير السنوي

17

رفع تعديل تنظيـــم الهيئة العامة للعقـــار بناًء على 
الجديدة. اختصاصاتها 

بنـــاء منصـــة المنشـــآت العقاريـــة المصنفـــة وفقـــًا 
الهيئـــة. لمعاييـــر 

تطوير منصة المؤشرات العقارية المرحلة األولى.

العينـــي  التســـجيل  نظـــام  تعديـــل  مشـــروع  رفـــع 
للعقـــار.

رفع مشروع نظام المساهمات العقارية.

إنشاء مركز للتحكيم العقاري.

األرشفة اإللكترونية.

اتفاقية مع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 
)يسر(.

مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنافسة.

المعلومـــات  مركـــز  مـــع  الســـحابية  الحوســـبة 
الوطنـــي.

توثيـــق وتطوير وأتمتـــة السياســـات واإلجراءات 
فـــي الهيئة.

االستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في 
المملكة 

رفع مشروع الوساطة العقارية 

تحديث الموقع اإللكتروني للهيئة.

المقر الجديد للهيئة.

اتفاقية مع وكالة التواصل في وزارة اإلعالم.

اتفاقية مع مركز المعلومات الوطني.

المشاريع

االتفاقيات ومذكرات التفاهم:

التدريب:
منهًجا تدريبًيا

20
متدرًبا

5417
مدينة
20
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02
الباب الثاني: 

تقديم
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02
تـــم إعـــداد هـــذا التقريـــر الســـنوي للهيئـــة 
العامة للعقار، وفــًقا للمــادة 29 مــن نظــام 
مجلـــــس الـــــوزراء، الصـــــادر باألمـــر الملكــــي 
رقــــم )أ/13( وتاريــــخ 3 ربيــــع األول 1414هـ، 
ليســـتعرض مـــا حققتـــه الهيئة مـــن إنجازات 
خـــالل العـــام الماضـــي. يســـتعرض التقريـــر 
المهـــام  مبيًنـــا  الهيئـــة،  وإدارات  قطاعـــات 
لـــكل قطـــاع وإدارة ومـــا حققتـــه  الموكلـــة 
القطاعات خالل العام الماضـــي. كما يتناول 
المبـــادرات والمشـــاريع التـــي تـــم إطالقها 

وأهـــداف كل مشـــروع.

كمـــا يســـتعرض التقريـــر الســـنوي، بشـــكل 
للقطـــاع  الشـــاملة  االســـتراتيجية  مختصـــر، 
العقـــاري الســـعودي، التـــي تـــم إعدادهـــا 
الكريـــم،  الســـامي  التوجيـــه  حســـب 
والمبـــادرات التـــي تضمنتها االســـتراتيجية، 
وما قامـــت به الهيئـــة في ســـبيل المواءمة 
مـــع أهداف رؤيـــة المملكـــة. وكان هذا ثمرة 
بيـــن  االســـتراتيجية  والشـــراكات  التعـــاون 
الهيئـــة والجهـــات الحكوميـــة والخاصة ذات 
العالقـــة، إلعداد هذا العمـــل لتمكين الهيئة 
العقـــاري  للقطـــاع  رؤيتهـــا  تحقيـــق  مـــن 

الســـعودي.
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الــرؤيــــــة

أن يكون قطاع العقار 
السعودي حيوًيا وجاذًبا 
ويتميز بالثقة واالبتكــار.

الباب الثاني: 02
تقديم
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المهام

اقتراح األنظمة واللوائح والسياسات 
ذات العالقة باألنشطة العقارية، 

والرفع عنها الستكمال ما يلزم في 
شأنها.

وضع الخطط الالزمة لممارسة 
اختصاصاتها واإلشراف على تنفيذها.

الترخيص لألنشطة العقارية واإلشراف 
عليها.

وضع المعايير الخاصة باألنشطة 
العقارية.

تنظيم المعارض العقارية بالتنسيق 
مع الجهات ذات العالقة.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد 
المنطقة أو المناطق العقارية التي 

يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل 
العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى 

به من أحكام.

وضع أسس تحديد المقابل المالي 
لألنشطة العقارية بما ال يخل بقواعد 

المنافسة.

تشجيع االستثمار في األنشطة 
العقارية، وتوفير البيئة المناسبة 

للمنافسة العادلة في هذا المجال.

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات 
المتعلقة بمجاالت عمل الهيئة.

التنسيق مع األجهزة المعنية من أجل 
ضمان تكامل البنى التحية للعقارات، 

وتحقيق األهداف والسياسات 
واالستراتيجيات الوطنية ذات العالقة.

نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري 
وأنشطته.

متابعة تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة 
بالعقار المبرمة بين المملكة والدول 

األخرى.

مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما 
يحقق له االستقرار والتوازن.

العمل على توفر التدريب والتأهيل 
الالزمين للمرخص لهم بمزاولة 

األنشطة العقارية وللعاملين في 
هذه األنشطة.

وضع الضوابط الالزمة لتنظيم 
اإلعالنات العقارية التي تنشر في 

جميع الوسائل والرقابة عليها.

إجراء البحوث والدراسات واإلحصاءات 
في مجال األنشطة العقارية.

إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على 
قواعد للمعلومات العقارية الالزمة 

لألنشطة العقارية.

تمثيل المملكة في المنظمات 
والمنتديات الدولية واإلقليمية، ذات 

العالقة باختصاصها.
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03
الباب الثالث: 

الوضع الراهــن
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03
يشمل الهيكل التنظيمي 

للهيئة القطاعات واإلدارات 
التالية:
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الهيكل التنظيمي

الباب الثالث: 03
الوضع الراهــن
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مجــــلس
اإلدارة

نصــت المــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )239( بتاريــخ 
25 / 4 / 1438هـــ، القاضــي بتأســيس الهيئــة العامــة للعقــار، 

علــى أن يكــون للهيئــة مجلــس إدارة برئاســة الوزيــر، وعضوية 
وممثليــن  للرئيــس(،  ونائًبــا  )عضــًوا  المحافــظ  مــن:  كل 

والتجــارة  والماليــة  والعــدل  اإلســكان  وزارات:”  عــن 
ــؤون  ــة والش ــروة المعدني ــة والث ــتثمار والطاق واالس

البلديــة والقرويــة  واالقتصــاد والتخطيــط”، إضافــة 
ذي  الخــاص  القطــاع  مــن  أعضــاء  ثالثــة  إلــى 

العالقــة بنشــاط الهيئــة، يعّينــون بقــرار مــن 
مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى اقتــراح مــن الوزير، 

وتكــون عضويتهــم لمــدة ثــالث ســنوات 
ويجــب  واحــدة.   مــرة  للتجديــد  قابلــة 

األجهــزة  ممثلــي  مرتبــة  تقــل  أال 
أو   )14( المرتبــة  عــن  الحكوميــة 

مــا يعادلهــا.

الثامنة  المـــادة  كمـــا نصـــت 
للهيئـــة  يكـــون  أن  علـــى 

بالمرتبـــة  محافـــظ 
يعّيـــن  الممتـــازة، 

بأمـــر ملكـــي بناًء 
علـــى ترشـــيح 

الوزيـــر.

الباب الثالث: 03
الوضع الراهــن
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معالي األستاذ 
إحسان بن عباس بافقيه

عضو مجلس اإلدارة 

المهندس
محمد بن عبد العزيز الوايلي

 عضو مجلس اإلدارة

ماجد بن عبدالله الحقيل 
رئيس مجلس اإلدارة

وزير اإلسكان

األستاذ
راكان بن عبدالعزيز الدخّيل

عضو مجلس اإلدارة 

عصام بن حمد المبارك
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
محافظ الهيئة العامة للعقار

الدكتور 
محمد بن ناصر الراجحي

عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير 
سعود بن طالل بن بدر آل سعود

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة 

األستاذ 
حمد بن علي الشويعر

 عضو مجلس اإلدارة

األستاذ 
سعيد بن محمد الغامدي

عضو مجلس اإلدارة 

الشيخ 
عبدالله بن عدنان السليمي

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
طارق بن عبدالله الشهيب

عضو مجلس اإلدارة 

الدكتور 
محمد بن حمد الفهد

عضو مجلس اإلدارة 



28

الوضــع الراهـــن

تتصل
بالمحافظ 
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 المحافظ

صــدر األمــر الملكــي رقــم: أ / 18 وتاريــخ: 13 / 1 / 1439هـــ، بتعييــن األســتاذ 
عصــام بــن حمــد بــن علــي المبــارك محافًظــا للهيئــة العامــة للعقــار بالمرتبــة 

الممتــازة.

تتصل بالمحافظ اإلدارات التالية بشكل مباشر:

مكتب المحافظ

الشؤون القانونية:  المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر: 

التواصـــل

وكذلــك  بالهيئــة،  المتعلقــة  األنشــطة  بتنســيق  وُيعنــى 
بالكيانــات الخارجيــة. كمــا يضمــن التنســيق والتوافــق بيــن 
ومجلــس  الهيئــة  إدارة  وأنشــطة  المحافــظ  مكتــب  أنشــطة 
اإلدارة وغيرهــا. ويوفــر الدعــم اإلداري للمحافــظ مــن خــالل:

تحديث اليوميات.	 
إدارة المراسالت.	 
التنسيق مع وحدات الهيئة لمباشرة المهام.	 
أداء األنشطة األخرى لدعم أعمال ومهام المحافظ.	 

وتعمــل علــى تقديــم المشــورة القانونيــة للوحــدات الوظيفيــة 
الحاجــة  حســب  الهيئــة  يف  والتشــغيلية  والمؤسســية 
والطلــب. كمــا تقــوم بالمشــاركة باقتــراح  األنظمــة واللوائــح 
بالتنســيق  العقاريــة،  باألنشــطة  العالقــة  والسياســات ذات 
مــع قســم األبحــاث وتطويــر األنظمــة وبــايق قطاعــات الهيئــة، 

والرفــع عنهــا الســتكمال مــا يلــزم يف شــأنها.

لممارســة  الالزمــة  الخطــط  وضــع  علــى  اإلدارة  وتعمــل 
اختصاصاتهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وتمــارس دورهــا يف 
التدقيــق علــى الوحــدات الوظيفيــة للهيئــة، لضمــان االمتثــال 
واللوائــح  والسياســات  والقواعــد  والتشــريعات  لألنظمــة 
ذات العالقــة. وكذلــك إدارة المخاطــر التــي تؤثــر علــى الهيئــة 

كمشــّرع ومشــرف علــى أنشــطة القطــاع العقــاري.

الداخليــة  التواصــل  أنشــطة  عــن  مســؤولة  اإلدارة  هــذه 
المحــددة  المعاييــر  تلبــي  أنهــا  للهيئــة، وضمــان  والخارجيــة 
وإرشــادات هويــة الهيئــة، وتغطــي األدوار الرئيســة التاليــة:

االتصال المؤسسي يف الهيئة.	 
العالقات العامة وأنشطة الفعاليات. 	 
وأنشــطة 	  وبرامــج  خدمــات  لتعزيــز  التســويق  أنشــطة 

الهيئــة. ومهــام 



30

قطاع التخطيط االستراتيجي 
ومكتب إدارة المشاريع

يقــوم بوضــع خطــة عمــل الهيئة الالزمــة لممارســة مهامها، 
واإلشــراف علــى تنفيذهــا، والتأكــد مــن تحديــد المشــاريع 

وحســب  المســتهدفة  بالجــودة  وتنفيذهــا  الرئيســة 
مبــادرات  علــى  اإلشــراف  وكذلــك  الزمنيــة،  الجــداول 

وفــرص التميــز ورفــع األداء. وتتبــع للقطــاع اإلدارات 
التاليــة:

إدارة التخطيط االستراتيجي

التميز المؤسسي إدارة األداء المؤسسي

مكتب إدارة المشاريع
التخطيــط  عمليــة  ورصــد  وتطويــر  بالتوجيــه  وتقــوم 
االســتراتيجي، لضمــان التعريــف بخطــة عمــل الهيئــة وقياســها 
علــى نحــو فعــال. كمــا تقــوم بصياغــة / تحديــث رؤيــة الهيئــة 
دراســات  وتنفيــذ  ووضــع  االســتراتيجية،  والخطــة  والرســالة 
الجــدوى والتحليــل )SWOT, PESTEL( مــن أجــل الحصــول 
أن  االســتراتيجي، وضمــان  االتجــاه  لتخطيــط  علــى مدخــالت 
تنفيذهــا  وضمــان  جيــًدا  مفهومــة  االســتراتيجية  األهــداف 
مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومــدراء العمــوم ومــدراء اإلدارات 
بالهيئــة. كمــا أن هــذه اإلدارة تشــرف علــى إعــداد اســتراتيجية 
القطــاع العقــاري، وإعــداد خطــط التنفيــذ لمبادراتهــا واإلشــراف 

أدائهــا. ومراقبــة  عليهــا 

للهيئــة،  الداخليــة  العمليــات  بنيــة  وإدارة  بتصميــم  وُيعنــى 
أدلــة  ذلــك  يف  بمــا  والمعاييــر  اإلجــراءات  منهجيــة  وتطويــر 
التشــغيل والنمــاذج واألدوات، والتحقــق مــن صحــة مواءمــة 
العمليــات الداخليــة مــع خطــة العمل، والسياســات والضوابط 

ومراقبتهــا. الداخليــة،  والمعاييــر 

الرئيســة  األداء  مؤشــرات   / التقييــم  أدوات  بتطويــر  وتقــوم 
لتقييــم ومواءمــة خطــة عمــل الهيئــة، وتطويــر األهــداف وخطــط 
وتقســيم  توزيــع  وضمــان  واإلدارات،  بالقطاعــات  األعمــال 
لتحديــد  التنظيمــي،  الهيــكل  أنحــاء  جميــع  يف  االســتراتيجية 
الرئيســة،  األداء  ومؤشــرات  واإلدارات  األقســام  مســؤوليات 
وتعزيــز إنشــاء بطاقــات األداء المتــوازن لضمــان مســاهمة كل 

قســم وفــرد يف تحقيــق أهــداف خطــة عمــل الهيئــة.

ويعمــل علــى تطبيــق جميــع مبــادئ إدارة المشــاريع، ووضــع 
)الجهــات  المخصصــة  المشــاريع  لجميــع  الفنيــة  الضوابــط 
الراعيــة للمشــروع، وخطــوط اإلبــالغ عــن المشــاريع، وهيــاكل 

الحوكمــة، وغيــر ذلــك(. 
حالــة  تقاريــر  ومراجعــة  إعــداد  علــى  المكتــب  يعمــل  كمــا 
المنجــزة،  المهــام  ونســبة  تبعاتهــا،  وتحديــد  المشــاريع 
والمخاطــر المتوقعــة، واألدلــة علــى أي إجــراءات تصحيحيــة 

اتخاذهــا. يتعيــن 

الباب الثالث: 03
الوضع الراهــن
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اســتراتيجية  لتدشــين  إعالميــة  خطــة  تطويــر 
القطــاع العقــاري علــى مســتوى الهيئــة وعلــى 

الخارجــي. المســتوى 

مشــاركة بعــض الجهــات الحكوميــة تجربــة الهيئــة 
العامــة للعقــار فــي رحلــة تطويــر االســتراتيجية.

تطويــر السياســات واإلجــراءات لجميــع قطاعــات 
فــي  تســهم  ســوف  والتــي  الهيئــة،  وإدارات 
تحقيــق االســتخدام األمثــل لإلمكانــات اإلداريــة 
والبشــرية المتوفــرة، واالســتثمار األمثــل للوقــت 

والجهــد. 

ــداف  ــع األه ــي ووض ــر إدارة األداء المؤسس تطوي
وإعــداد  للهيئــة  والتشــغيلية  االســتراتيجية 

األداء. بطاقــات 

.EPM تطوير منصة إدارة المشاريع

إعداد استراتيجية شاملة للقطاع العقاري بالمملكة، 
والتنمية.   االقتصادية  الشؤون  لمجلس  بها  والرفع 
وضمان  االستراتيجية  إعداد  إلى  المشروع  ويهدف 
خطط  ووضع  ومبادئها،  مبادراتها  تنفيذ  بدء 
الحوكمة مع الجهات المشاركة لكل مبادرة، والبدء 

بمتابعة األداء وقياس المؤشرات.

تحديــث الهيــكل التنظيمــي علــى ضــوء المســتجدات 
والمهــام اإلضافيــة التــي ُألحقــت بالهيئــة، مــن خــالل 

تقييــم فتــرة العمــل الســابقة.

ــي  ــام 2020 والت ــة للع ــاريع الهيئ ــة مش ــداد خط إع
ــاري. ــاع العق ــتراتيجية القط ــذ اس ــدم تنفي تخ

الفتــرة  خــالل  الهيئــة  مشــاريع  وإدارة  متابعــة 
 . ضيــة لما ا

عقــد ورش عمــل ولقــاءات خارجيــة وداخليــة للتعريــف 
ومناقشــة اســتراتيجية القطــاع العقــاري.

إنجازات القطاع في عام 2019
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بنــاء  أســاس  علــى  األنظمــة  وتطويــر  األبحــاث  قطــاع  يعمــل 
 ،)Evidence Based Policy( لألدلــة  وفًقــا  السياســات 

وذلــك مــن خالل التحليــل الدقيــق للبيانات وعمل الدراســات 
فــي  تســاهم  التــي  الســوق  ودراســات  العلميــة 

بنــاء وتطويــر القــرارات واألنظمــة، بنــاًء علــى األدلــة 
إدارات  ثــالث  مــن  القطــاع  ويتكــون  المســتخرجة. 

وهــي:  الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  مترابطــة  عامــة 

الباب الثالث: 03
الوضع الراهــن

 قطاع األبحاث 
وتطــوير األنـظــمة

إدارة التنسيق التنظيمي

تتمثــل مهــام هــذه اإلدارة يف دوريــن رئيســيين، األول يتعلــق 
بدراســة األنشــطة العقارية الحالية من ناحية الوضع القانوين، 
وتحديــد نــوع الســوق، وتحليــل نمــاذج أعمالهــا، وبحــث فــرص 
الخصخصــة وعمليــة التكامــل بيــن البرامــج، وذلــك لتســهيل 
الجهــات  بعــض  لــدى  الموجــودة  العقاريــة  األنشــطة  نقــل 
ورصــد  وتنســيق  الهيئــة،  إىل  الحــايل  الوقــت  يف  الحكوميــة 
الرئيســة  الوظيفيــة  الوحــدات  مــع  النقــل  لعمليــة  التقــدم 
األخــرى بالهيئــة. أمــا الــدور الثــاين لــإدارة فهــو تنســيق عمليــة 
كات مــع الجهــات األخــرى، التــي لديهــا  التكامــل وبنــاء الشــرا
العقــاري،  القطــاع  اإلمــداد يف  بسلســلة  عالقــة  ذات  أنشــطة 

كأحــد مكونــات »منظــوم القطــاع« العقــاري.  

إدارة تطوير األنظمة

الحاليــة  والقانونيــة  التشــريعية  الوثائــق  بدراســة  تقــوم 
للعقــارات، لدعــم تطويــر تشــريعات جديــدة للقطــاع أو تحديــث 
التوجيهيــة  والمبــادئ  األطــر  واســتخدام  ســابقة،  تشــريعات 
والسياســات  والتشــريعات  األنظمــة  وتحديــث  لتطويــر 
األبحــاث  إدارة  مخرجــات  مــن  باالســتفادة  وذلــك  المطلوبــة، 
والدراســات  الممارســات  أفضــل  واســتخدام  واإلحصــاءات، 
المعياريــة. كمــا تعمــل اإلدارة علــى وضــع المعاييــر الخاصــة 
التواصــل  إدارة  مــع  بالتنســيق  العقاريــة. وتعمــل  باألنشــطة 

جديــدة. تنظيمــات  أي  إطــالق  حــال  يف  العمــوم  لتثقيــف 

إدارة األبحاث واإلحصاءات
تعمــل اإلدارة علــى جمــع البيانــات األوليــة والثانويــة مــن مختلــف المصــادر، بهــدف تحليلهــا واســتخراج المعلومــات ذات العالقــة بالتنظيمــات 
العقاريــة. إضافــة إىل بنــاء ومراقبــة المؤشــرات العقاريــة ســواء الســعرية أو غيــر الســعرية التــي تســاهم يف رفــع شــفافية الســوق العقاريــة، وتحفيــز 

االســتثمار فيــه، ســواًء لألفــراد أو المنظمــات. كمــا تهــدف اإلدارة إىل إجــراء التقاريــر واألبحــاث والدراســات للســوق العقــاري.
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تطوير بوابة العقار الجيومكانية.

مشروع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.

مشروع تعديل نظام التسجيل العيني للعقار.

نظام الوساطة العقارية.

االستشارية  الشركة  مع  المنصة  تقييم  مشروع 
.JLL

مشروع تقييم منصة المؤشرات العقارية والشركة 
.Knight Frank االستشارية

في  المتخصصة   Colliers لشركة  الوصفي  التقرير 
مجال الخدمات العقارية و إدارة االستثمار. 

1

2

مشروع قياس األثر مع البنك الدولي.

منصة المؤشرات العقارية )المرحلة األولى(.

منصة المؤشرات العقارية )المرحلة الثانية(.

جمع بيانات طبقة العواصم اإلدارية والمحافظات.

من  البيع  تعامالت  بيانات  وتصحيح  جمع  مشروع 
وزارة العدل.

الوسطاء  مكاتب  مواقع  طبقة  بيانات  جمع 
العقاريين.

على  البيع  مشاريع  مواقع  طبقة  بيانات  جمع 
الخارطة )وافي(.

إنجازات القطاع في عام 2019
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إدارة التحقيق وفض النزاعات

إدارة خدمة الشركاء

إدارة االعتماد والتراخيص

وُتعنى هذه اإلدارة بالتحقيق يف المخالفات والشكاوى المضبوطة 
يف البرامـج واألنظمـة الخاضعـة إلشـراف الهيئـة، واتخـاذ مـا يلزم يف 

شأنها.

وتعمل اإلدارة على استقبال ومعالجة االستفسارات والبالغات 
مــن قبــل الشــركاء يف القطــاع العقــاري، ســواًء مــا يتعلــق بالهيئــة 
وخدماتهــا، أو المرخــص لهــم. كذلــك تقــوم اإلدارة بالتفتيــش علــى 
لضمــان  العقــاري،  القطــاع  لتقديــم خدمــات يف  لهــم  المرخــص 
اســتيفائهم لمتطلبــات االمتثــال، والمتطلبــات التنظيميــة التــي 

حددتهــا الهيئــة.

التعليــم  مؤسســات  أن  مــن  التأكــد  علــى  اإلدارة  وتعمــل 
ومقدمــي الخدمــات توّفــر التدريــب العقــاري والــدورات العقاريــة 
أداء  تحســين  وبالتــايل  الهيئــة،  وضعتهــا  التــي  للمعاييــر  وفًقــا 
الممارســين العقارييــن يف المملكــة. كمــا تعمــل علــى التأكــد مــن 
مناســبة  خلفيــة  ولديهــم  معتمديــن  العقارييــن  المشــاركين  أن 
واشــتراطات  إجــراءات  بحســب  مهنتهــم،  تراخيــص  لحملهــم 

العالقــة.  ذات  التراخيــص 

 قطاع العمليات 

يعمــل القطــاع علــى تنفيــذ خطــة عمــل الهيئــة، وعلــى إصــدار 
والشــركات  المكاتــب  وتصنيــف  واالعتمــادات  التراخيــص 

مخرجــات  إزاء  العمــل  يلزمــه  مــا  تنفيــذ  وعلــى  العقاريــة، 
قطــاع التخطيــط االســتراتيجي ومكتــب إدارة المشــاريع   

علــى  يعمــل  كمــا  األنظمــة.  وتطويــر  األبحــاث  قطــاع 
األنشــطة  علــى  واإلشــراف  النزاعــات  تســوية 

العقاريــة والبرامــج والمبــادرات المتعلقــة بذلــك. 
التاليــة: اإلدارات  للقطــاع  وتتبــع 

إنجازات القطاع في عام 2019

تدشين مركز التحكيم العقاري.

تنفيذ االستراتيجية اإلعالمية للمركز.

تجهيز وتنفيذ المقر الخاص بالمركز.

ومركز  العدل  وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
التحكيم العقاري.

إطالق المنصة اإللكترونية لمركز التحكيم العقاري.

إعداد حقائب ودورات تدريبية للمحكمين والمصلحين.

تأهيل واعتماد مصلحين ومحكمين للمركز.

في  للخبراء  متخصصة  تدريبية  ودورات  حقائب  إعداد 
فض النزاعات.
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إنشاء  متطلبات  لتطوير  استشارية  دراسة  إعداد 
بوابة الشركاء.

إعداد خطة للوعي العام بأهمية التوثيق لدى 
المستثمرين والمواطنين، لتحفيز تـسـجـيـل العقار 

عينيًا.

إعداد خطة آلية تنفيذ التسجيل العيني.

إنشاء مكتب إدارة برنامج التسجيل العيني.

واللجنة  العيني  للتسجيل  الدائمة  اللجنة  تشكيل 
الفرعية الفنية.

المنورة  والمدينة  المكرمة  لمكة  البيانات  جمع 
)وزارة  هي:  حكومية،  جهات  عدة  من  والرياض 
الطيران  هيئة  الدولة،  عقارات  هيئة  اإلسكان، 

المدني(. 

تصنيف  على  الحصول  ومعايير  اشتراطات  إعداد 
منشآت الوساطة العقارية.

إعداد دليل تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

إعداد العقود الموحدة.

العقارية  المكاتب  مشروع  في  المشاركين  تدريب 
النموذجية.

إنشاء منصة تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

المشاركة في تطوير تنظيم المساهمات العقارية.  

إعداد السياسات واإلجراءات لقطاع العمليات.

التواصل والتوعية مع مركز التواصل الحكومي.
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تقنية وأمن المعلومات رأس المال البشري

القيــام بتوفيــر الدعــم التقنــي الــالزم لتطويــر األداء المؤسســي، وذلك 
المعلومــات  بتقنيــة  المتعلقــة  الخدمــات  تنفيــذ جميــع  مــن خــالل 
التشــغيلي  التميــز  تحقيــق  علــى  الهيئــة  لمســاعدة  والدعــم، 
والكفــاءة. كمــا تضمــن ســالمة وأمــن عمليــات الهيئــة، فيمــا يخــص 
هــذه  وتشــمل مســؤوليات  الرقميــة.  واألصــول  المعلومــات  تقنيــة 
مجــاالت  كافــة  والفنيــة يف  التقنيــة  الحلــول  أفضــل  تطبيــق  اإلدارة 
وأنشــطة الهيئــة ابتــداًء مــن البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات، إىل 
أمــن المعلومــات، وذلــك مــن خــالل إنشــاء بوابــة إلكترونيــة، تحتــوي 
علــى قواعــد للمعلومــات العقاريــة الالزمــة لألنشــطة العقاريــة، ســواء 
الهيئــة أو الجهــات األخــرى المعنيــة، مــع تحديثهــا  لــدى  المتوفــرة 

دوريًــا، وإتاحتهــا للمعنييــن.

توفيــر جميــع احتياجــات رأس المــال البشــري للهيئــة، ووضــع خطــط 
المثــال  ســبيل  وعلــى  تنفيذهــا،  علــى  واإلشــراف  العاملــة  القــوى 
عالقــات  والمزايــا،  التعويضــات  والتعييــن،  االختيــار  الحصــر،  ال 

والتطويــر.  التدريــب  الموظفيــن، 

2019، علــى تقنيــن االســتقطاب، بحيــث  حرصــت الهيئــة، يف عــام 
يحقــق الجــودة والنــوع. لتتمكــن مــن بنــاء قاعــدة موظفيــن محترفيــن، 
مــن شــأنهم المســاهمة يف بنــاء قــدرات المســتهدف اســتقطابهم، 
األعــوام  يف  المتوســطة،  الخبــرات  وذوي  التخــرج،  حديثــي  مــن 
الالحقــة. وبهــذا، فــإن عــدد العامليــن يف الهيئــة 68 موظًفــا وموظفــة، 

ويمثــل العنصــر النســايئ حاليــاً نســبة 16 %.

كمــا حرصــت الهيئــة علــى تنميــة رأســمالها البشــري، وتطويــر قدراتــه 
مــن خــالل 80 دورة تدريبيــة، منهــا 30 دورة متخصصــة. حيــث بلــغ 
عــدد ســاعات التدريــب 3200 ســاعة تدريبيــة، بمتوســط 47 ســاعة 

تدريبيــة للموظــف.

الباب الثالث: 03
الوضع الراهــن

 قطاع الموارد المؤسسية

ُيعنــى بتقديــم الخدمــات المشــتركة لمنســوبي الهيئــة، 
والتــي تشــمل إدارات رأس المــال البشــري والمــوارد 

الماليــة وتقنيــة المعلومــات.

 68
موظًفا وموظفة، 

ويمثل العنصر النسائي 
نسبة 16 %.
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المرافق

الموارد المالية

وهــي وحــدة حديثــة ذات مجــال متعــدد التخصصــات، تهتــم بعمليــة 
واســتخداماتهم،  الموظفيــن  وحاجــات  المنشــآت  أعمــال  تنســيق 
وتطبيــق احتياجــات األطــراف المعينــة الداخليــة والخارجيــة، والبنــى 
توافــق  أجــل  مــن  وغيرهــا،  والميــاه  الطاقــة  وخدمــات  األســاس، 
للموجــودات  االفتراضــي  العمــر  وإطالــة  المتداخلــة،  الخدمــات 
واألصــول، والخدمــات المعنيــة. ومــن أهــم خدمــات إدارة المرافــق:

ميزانيــة  وإدارة  إعــداد  خــالل  مــن  للهيئــة  الماليــة  الشــؤون  إدارة 
الهيئــة، ومراقبــة أي تدفقــات ماليــة صــادرة أو واردة )بمــا يف ذلــك 
وإنهــاء  إعــداد  إدارة عمليــة  أســاس منتظــم. وكذلــك  النقــد(، علــى 
القوائــم الماليــة للهيئــة، واإلشــراف علــى إعــداد الميزانيــات الوظيفيــة 
التشــغيلية  والتقاريــر  األداء  تقاريــر  وتحليــل  ومراجعــة  الســنوية، 

الدوريــة.

الصيانة والتشغيل.	 
األمن والسالمة.	 
إدارة األصول والمستودعات.	 
المسطحات الخضراء 	 

والتشجير.

الضيافة.	 
إدارة الحركة.	 
إدارة االستقبال.	 
إدارة المساحة.	 
إدارة المراسالت.	 

إنجازات القطاع في عام 2019

تأسيس موقع سجل الشركاء.

تحديث موقع الهيئة بنسخته الحديثة.

تطوير موقع المؤشرات العقارية.

التوقيع اإللكتروني )االتصاالت اإللكترونية(.

نظام إدارة مكتب الدعم الفني.

نظام التعامالت اإللكترونية.

نظام إدارة مكتب المشاريع )تمام(.

نظام األرشفة اإللكترونية.
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األوامر السامية وقرارات 
مجلس اإلدارة

أواًل : 
تتــوىل الهيئــة العامــة للعقــار مباشــرة االختصاصــات – المقــررة نظاًما 
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  ووزارة  العــدل  وزارة  إىل  المعهــودة   –

فيمــا يتعلــق بالتســجيل العينــي للعقــار.

ثانًيا :
تقــوم الهيئــة العامــة للعقــار بمراجعــة نظــام التســجيل العيني للعقار 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 6( وتاريــخ 11 / 2 / 1423هـــ، 
وتنظيــم الهيئــة العامــة للعقــار الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
الالزمــة  التعديــالت  واقتــراح  1438هـــ،   /  4 / 25 وتاريــخ   )239(
عليهمــا خــالل )ســتين( يوًمــا، وذلــك بمــا يتفــق مــع مــا جــاء يف البنــد 
)أواًل( مــن هــذا القــرار، مــع اقتــراح تعديــل اســم الهيئــة بمــا ينســجم 
مــع أهدافهــا واختصاصاتهــا الجديــدة، وبمــا يتوافــق مــع التوجهــات 
االســتراتيجية والمســتجدات الحديثة يف موضوع التســجيل العيني 
التــي ســترفع  المقترحــات  العقاريــة يف  األنشــطة  وتطويــر  للعقــار، 

لتعديــل تنظيــم الهيئــة العامــة للعقــار.

ثالًثا: 
يعمــل بمــا ورد يف البنــد )أواًل( مــن هــذا القــرار بعــد نفــاذ التعديــالت 
بالمرســوم  الصــادر  للعقــار  العينــي  التســجيل  نظــام  الالزمــة علــى 
1423هـــ، وعلــى تنظيــم   / 2  / 11 6( وتاريــخ  الملكــي رقــم )م / 
رقــم )239(  الــوزراء  بقــرار مجلــس  الصــادر  للعقــار  العامــة  الهيئــة 
وتاريــخ  25 / 4 / 1438هـــ المشــار إليهمــا يف البنــد )ثانًيــا( مــن هــذا 

القــرار.

باالطــالع علــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثالثــة مــن تنظيــم الهيئــة 
العامــة للعقــار، بــأن تصــدر الهيئــة معاييــر خاصــة باألنشــطة العقاريــة 

يقــرر:

أواًل: 
الهيئــة معاييــر للمنشــآت العقاريــة بشــكل اختيــاري لرفــع  تصــدر 

التــي تقدمهــا. كفــاءة وجــودة الخدمــات 

ثانًيا: 
حوافــز  لتقديــم  الداعمــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع  الهيئــة  تنســق 

الهيئــة. بمعاييــر  الملتزمــة  للمنشــآت 

خارجًيــا  مراجًعــا  وشــريكه  الســبتي  صالــح  ســعد  شــركة  تعييــن 
لحســابات الهيئــة، لثــالث ســنوات ماليــة، والمنتهيــة يف: 31 ديســمبر 

2021م. ديســمبر   -31 2020م  ديســمبر   -31 2019م 

قرار مجلس اإلدارة رقم )1/6/م/19(  األمر السامي رقم )507( تاريخ 2 / 9 / 1440هـ:
تاريخ 18 /7/ 1440هـ  الموافق 25 /3 /2019م

قرار مجلس اإلدارة رقم )1/9/م/19( 
تاريخ 26/04/1441هـ الموافق 23/12/2019م:
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الباب الرابع: 

استراتيجية القطاع العقاري



4141

04
يمثل القطـــاع العقاري أحد أهـــم القطاعات 
التي تســـهم في الناتـــج المحلـــي، وتعتبر 
حيويـــة هـــذا القطاع أحـــد المؤشـــرات الدالة 
علـــى حيويـــة االقتصـــاد ومرونته، ويشـــكل 
وتنوعـــه،  ازدهـــاره  ترســـم  التـــي  الصـــورة 
الرتباطـــه بعدد مـــن القطاعـــات التنافســـية 
المشـــكلة للمنظومة االقتصادية والتنموية 

  . طن للو
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المرحلة األولى: 

المرحلة الثانية: 

المرحلة الثالثة: 

تقـــييــــــم الـوضــــــع الراهـــــن 
للقطاع العقاري.

تحديد التحديــــات والفجـــوات 
الرئيسة.

تحــديـــد األولويات وعوامـــــل 
النجاح، لتجاوز هذه التحديــات 
ومـــلء الفجــــوات من خـــــــالل 

المبادرات المقترحة.

حيــث أن تشــجيع االســتثمارات بهــذا القطــاع، وتنظيمــه ورفع كفاءة 
العامليــن فيــه، يرفــع نســبة إســهامه بخلــق الفــرص الوظيفيــة ألبنــاء 
وبنــات الوطــن. فقــد أولتــه الحكومــة الرشــيدة – أعزهــا هللا -عنايــة 
كبيــرة، بهــدف دعمــه علــى مواجهــة التحديــات، وذلــك وفــق منظــور 

مؤسســي اســتراتيجي فاعــل واقعــي ومتطلــع.

وقــد انعكســت هــذه العنايــة يف األهــداف والمبــادرات االســتراتيجية 
2030، وذلــك باســتهداف تحســين أداء القطــاع العقــاري،  لرؤيــة 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  التنميــة  تحقيــق  وزيــادة مســاهمته يف 

ودعــم إســهامه يف الناتــج المحلــي اإلجمــايل.

ووفًقــا لمــا حققتــه الهيئــة العامــة للعقــار يف عامهــا األول 2018، 
عبــر مبادراتهــا ومشــاريعها التــي نفذتهــا مــن أجــل تنظيــم القطــاع 
فيــه،  االســتثمار  وتشــجيع  كفاءتــه  زيــادة  يف  واإلســهام  العقــاري 
ودعًمــا لقدرتهــا بــأن تكــون المرجعيــة الموثوقــة للقطــاع واإلشــراف 
 08 وتاريــخ   )19708( رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  صــدر  عليــه، 
للقطــاع  شــاملة  اســتراتيجية  بإعــداد  بتكليفهــا  1440هـــ،   /10  /

الســعودي.  العقــاري 

استراتيجية
القطـــــاع العقــــاري

الباب الرابع: 04
استراتيجية القطاع العقاري

هـــذه  بإعـــداد  الهيئـــة  شـــرعت  وقـــد 
رؤيـــة  مـــع  المتوائمـــة  االســـتراتيجية 
2030 وإعـــداد قاعـــدة مشـــتركة مـــع 
رحلـــة  اشـــتملت  حيـــث  الرؤيـــة.  برامـــج 
بنـــاء االســـتراتيجية علـــى ثـــالث مراحـــل 

: ســـية سا أ

01

02

03
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بعــد ذلــك تــم “تحديــد األولويــات وعوامــل النجــاح” بـــ 15 أولويــة 
تتــم معالجتهــا مــن خــال 18 مبــادرة، وفــق الركائــز األربــع التــي 

ارتكــزت عليهــا االســتراتيجية.

أولويـــــــــة ركائز

كثر تم االجتماع معها جهة وأ

مبـــــــادرة
15 4

54

18

واشــتملت مرحلــة “تقييــم الوضــع الراهــن للقطــاع العقــاري”، 
بدراســة الوضــع الراهــن ألســواق العقــار المســتهدفة، لتشــمل:

تــم  الرئيســة”،  والفجــوات  التحديــات  “تحديــد  مرحلــة  ويف 
كثــر مــن 54 جهــة ذات عاقــة بالقطــاع العقــاري  االجتمــاع مــع أ
بشــكل رئيــس، مــن برامــج ووزارات وهيئــات وشــركات، وعــدد 
مــن المتخصصيــن، بغــرض االســتفادة مــن مرئياتهــم، وتحديــد 
العقــارات يف  قطــاع  علــى  الجهــات  هــذه  مــن  جهــة  كل  تأثيــر 

المطلوبــة. التنســيق  وجوانــب  المملكــة، 

وتقديــم تحليــل شــامل حــول حالــة العــرض، والطلــب، واألداء، 
لــكل ســوق مــن هــذه األســواق. 

السوق السكني	 
السوق المكتبي	 
سوق التجزئة	 

سوق السياحة والضيافة	 
سوق الصناعة	 
سوق الزراعة. 	 
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حوكمة القطاع 

خدمة الشركاء 

قطاع عقاري منظم.

تقديم خدمات مبتكرة، وتوطيد 
العالقة بين المستثمر ومقدم 

الخدمة والمستفيد.

ركائز االستراتيجية الشاملة
للقطاع العقاري السعودي

تمكين واستدامة القطاع 
قطاع عقاري شفاف 

ومستدام.

فاعلية السوق 
سوق حيوي وجاذب 

ويمنح الثقة للمشاركين.
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مشــروع تعديل تنظيم الهيئة 
العامة للعقار.

مشــــروع استراتيجيـــــة شاملة 
للقطاع العقاري.

مشــروع تعديل نظام التسجيل 
للعقار. العيني 

مشـــــروع
 نظــــام الوســــــاطة العقاريــــة.

مشروع 
نظام المســـــــاهمات العقارية.

مشـــروع نظـــــام ملكيــة وفــــرز 
الوحدات العقارية وإدارتها.

ركيزة حوكمة القطاع

ومــن خــالل هــذه الركيــزة، تــم تحديــد ثــالث أولويــات، تمثلــت فــي اقتــراح األنظمــة 
والتشــريعات وإصــدار اللوائــح والسياســات،  وتطويــر نمــاذج حوكمــة ووضــع خطط 

تواصــل فعالــة،  وتحســين آليــات اإلشــراف.

عــدة  الهيئــة  أعــدت  األولويــات،  هــذه  ولمعالجــة 
اآلتــي: شــملت  مشــاريع 
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ركيزة تمكين واستدامة القطاع

واشــتملت هــذه الركيــزة علــى أربــع أوليــات، وهــي، رفــع مســتوى شــفافية 
الســوق، وبنــاء وتطويــر قــدرات القطــاع البشــرية وتحســين كفــاءة الخدمــات 
المقدمــة للقطــاع، ووضــع إجــراءات اســتدامة األصــول العقاريــة، وتحســين جــودة 

هيــكل الرســوم والضرائــب.

ــن  ــدد ًا م ــة ع ــت الهيئ ــات أطلق ــذه األولوي ــة ه ولمعالج
المبــادرات، منهــا:

إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري

تطويــر اإلشــراف علــى التدريــب، ووضع معاييــر التأهيل 
واالعتمــاد والتصنيــف لجميــع المتخصصيــن فــي مجــال 

العقــارات

حيــث تــم إطــالق منصــة المؤشــرات العقاريــة لثــالث عشــرة منطقــة 
الربــع  2008 إىل  الفتــرة مــن عــام  وخمــس مــدن رئيســية، تغطــي 

الرابــع مــن عــام 2019.

حيث عملت الهيئة على اآلتي:

إعـــداد خطـــة، مـــع وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، لخلـــق 	 
ــه. ــاري وتوطينـ ــاع العقـ وظائـــف يف القطـ

إنشاء مؤشر لنسب التوطين للمهن العقارية ومتابعته.	 
إصدار معايير تصنيف المنشآت العقارية.	 
منح تصنيف لعدد 40 مكتًبا عقاريًا.	 
استقبال طلبات التصنيف.	 

بنـــاء  20 

5417  متـدرًبا 

تنفــيذ  236 

منهًجا تدريبًيا 

في 20 مدينة. 

دورة تدريبية
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إنشــاء آلية للتدقيق والتطبيق

معالجــة  لجنــة  علــى  اإلشــراف  مهــام  نقــل  تــم  حيــث 
أخطــاء وتســجيل الملكيــة مــن وزارة العــدل إىل الهيئــة 

العامــة للعقــار.

حيث عملت الهيئة على اآليت:

للعقــار 	  العينــي  التســجيل  نظــام  ورفــع  إعــداد 
الجديــد تنفيــذاً لألمــر الســامي الكريــم رقــم 507 

حيالــه. الــالزم  التخــاذ   ،1440  /9  /2 يف 

العــدل 	  وزاريت  مــن  دائمــة  لجنــة  تشــكيل 
مــن  بدعــم  للعقــار،  العامــة  والهيئــة  والبلديــات، 
لجنــة  لمســاعدة  للتنافســية،  الوطنــي  المركــز 
التســجيل العينــي للعقــار وفــق النظــام الحــايل، 
الجهــات. بيــن  اإللكتــروين  الربــط  إجــراءات  وبــدء 

كل 	  يف  العينــي  التســجيل  اســتكمال  يف  البــدء 
مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، والكتمــال 
التســجيل خــالل ثــالث ســنوات، حســب مــا قضــي 
بــه التوجيــه الســامي، والعمــل بالتــوازي للتنفيــذ 

يف مــدن المملكــة كافــة.

ركيزة فاعلية السوق

األراضــي  تســجيل  وهــي:  أولويــات،  ثــالث  علــى  الركيــزة  هــذه  واشــتملت 
والممتلــكات، وتملــك غير الســعوديين للعقار في مناطق مســتهدفة بالتطوير، 

واللوائــح. األنظمــة  وتنفيــذ 

ولمعالجــة هــذه األولويــات أطلقــت الهيئــة عــدد ًا مــن 
ــادرات، منها: المب

إنشــاء سجــــــل مركـــزي لألراضــــي 
والممتلكات
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تنظيم حماية الحقوق العقارية

وتهــدف هــذه المبــادرة إىل تعزيــز الثقــة ومصداقيــة 
القطــاع العقــاري، مــن خــالل مراجعــة السياســات 
حقــوق  بحمايــة  المتعلقــة  الحاليــة  والتشــريعات 

الملكيــات، وتحديــد إطــار الحمايــة لهــا.

ركيزة خدمة الشركاء

ــل  ــات ح ــين آلي ــي تحس ــت ف ــات، تمثل ــس أولوي ــى خم ــزة عل ــذه الركي ــتملت ه واش
النزاعــات العقاريــة، وتحســين إجراءات تســجيل األراضي والممتلــكات، وموثوقية 
والمســتثمرين  المواطنيــن  مــن  لــكل  الخدمــات  وتطويــر  العقاريــة،  التعامــالت 
والمطوريــن ومقدمــي الخدمــات العقاريــة، وتطويــر برامــج التســويق والمبيعات.

وقــد أطلقــت الهيئــة عــدًدا مــن المبــادرات المتعلقــة 
بهــذه الركيــزة ، منهــا:

تطويــر  إجرائــات وسياســات لحــل النزاعــات 
العقاريــة ) مركــز التحكيــم العقــار(

مركز االتصال وخدمة العمالء
والتســويق  المبيعــات  أنشــطة  تنظيــم 

العقاريــة للمشــروعات 

حيث قامت الهيئة بإنشاء مركز التحكيم العقاري ، 
لتسوية النزاعات العقارية، وتخفيض عدد القضايا 
العقارية المحّولة للمحاكم، ولدعم حيوية وجاذبية 

القطاع العقاري وتعزيز الثقة فيه.

إىل جانــب إنشــاء مركــز التحكيــم العقــاري ، عملــت 
الهيئــة علــى إنشــاء مركــز االتصــال وخدمــة العمــالء، 
بغيــة الوصــول إىل شــكاوى الشــركاء ليتــم التعامــل 

معهــا بشــكل ســريع، ممــا يســاهم برفــع الوعــي.  

تعزيــًزا للممارســات العادلــة يف القطــاع العقــاري، 
وتوحيــد  اإلرشــادات،  صياغــة  خــالل  مــن  وذلــك 
اإلرشــادات  ونشــر  الجــودة،  مراقبــة  مســؤوليات 
للشــركاء، باإلضافــة إىل تدقيــق ومراقبــة االمتثــال 

للوائــح.

إنشاء بوابة الشركاء

والتــي تمكّــن المســتفيد مــن التواصــل إلكترونًيــا 
مــع مركــز التحكيــم العقــاري، مــا يســهل ويســرع 

مــن عمليــة الفصــل يف النزاعــات. 
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إنجـــازات الـــهيئة 
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05
تباشـــر الهيئـــة أداء أدوارها ومســـؤولياتها 
المناطـــة بهـــا، كمرجعيـــة رئيســـة للقطـــاع 
العقـــاري فـــي المملكـــة، لتقتـــرح األنظمـــة 
باألنشـــطة  الخاصـــة  والسياســـات  واللوائـــح 
العقاريـــة، ووضع الخطـــط والمعايير الالزمة 
القطـــاع  ليكـــون  اختصاصاتهـــا،  لممارســـة 
للتنميـــة  ُممّكـــن  وشـــريك  فاعلـــة،  صناعـــة 

واالجتماعيـــة. االقتصاديـــة 

وقـــد عملـــت الهيئة خـــالل عـــام 2019 على 
ترجمة هـــذا المفهـــوم، من خـــالل مجموعة 
مـــن المشـــاريع التي تـــم إنجازها. وســـيتم 
إيراد هذه المشـــاريع واإلنجـــازات لكل قطاع 

الهيئة. قطاعـــات  من 
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قطاع التخطيط االستراتيجي
ومكتب إدارة المشاريع

استراتيجية القطاع العقاري السعودي 

ــة  ــداد دراس ــى إع ــى عل ــة األول ــتملت المرحل ــث اش ــن، حي ــالل مرحليت ــن خ ــروع م ــذا المش ــى ه ــة عل ــت الهيئ عمل
الوضــع الحالــي للقطــاع العقــاري، والمخاطــر المحتملــة وربطهــا ببرامج تحقيق رؤيــة 2030 واشــتملت المرحلة 

الثانيــة علــى تطويــر اســتراتيجية القطــاع العقــاري وإعــداد دراســة الوضــع الحالــي للقطــاع العقــاري.

أهداف المشروع

تحديد خط أساس لعناصر ومكونات القطاع العقاري 	 
السعودي، بحسب البيانات المتوافرة  من البيانات.

تحديــد 	  خــالل  مــن  المملكــة،  رؤيــة  مــع  المواءمــة 
وتحديــد  العقــاري،  بالقطــاع  العالقــة  ذات  الجهــات 
الرئيســة  التحديــات  وتوضيــح  وتأثيرهــا،  دورهــا 
والفجــوات يف القطــاع، ومــن ثــم تحديــد ارتبــاط رؤيــة 

المملكــة. يف  العقــارات  بســوق   2030

تقييــم 	  عبــر  واالجتماعــي،  الكلــي  االقتصــاد  دراســة 
الكليــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  االتجاهــات  أهــم 

العقــار.  علــى ســوق  تؤثــر  التــي 

األصــول 	  لفئــات  والطلــب  العــرض  فجــوة  تحليــل 
الرئيســة،  المملكــة  مــدن  يف  الرئيســة  العقاريــة 
.2030  –  2019 الفتــرة  يف  والطلــب  العــرض  وتوقعــات 

الباب الخامس: 05
إنجـــازات الـــهيئة

عقاريــة 	  أســواق   5 لـــ  المرجعيــة  المقارنــة  تحليــل 
المتقدمــة  األســواق  مــن  مزيــج  مــن  )تتكــون 

. ميــة( لنا وا

تحليــل الحالــة الراهنــة ألســواق العقــار المســتهدف 	 
يف المملكــة لفئــات األصــول العقاريــة.

العقاريــة 	  للمنظومــة  االقتصــادي  الحجــم  تقييــم 
   Saudi Real Estate Ecosystem الســعودية 
وذلــك لتعميــق فهــم األهميــة االقتصاديــة للمنظومــة 

ككل. العقاريــة 

تحليــل المشــهد التنظيمــي الحــايل للقطــاع العقــاري 	 
يف الجهــات ذات العالقــة، مــن خــالل تحليــل تفصيلــي 

لالختصاصــات والوظائــف التنظيميــة لــكل جهــة.

المرحلة األولى: إعداد دراسة الوضع الحالي للقطاع العقاري 
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المرحلة الثانية: تطوير استراتيجية 
القطاع العقاري 

توثيق السياسات واإلجراءات للهيئة 

اســتكملت الهيئــة، بهــذا المشــروع، مــا بدأتــه فــي 
المرحلــة األولــى مــن اســتراتيجية القطــاع العقــاري، 
تحديــد  علــى  المرحلــة  هــذه  فــي  التطويــر  واشــتمل 
والمســتهدفات  والمؤشــرات  واألهــداف  الركائــز 
والمبــادرات االســتراتيجية للقطــاع العقــاري، وحوكمــة 

االســتراتيجية.

واإلجــراءات  السياســات  بنــاء  فــي  الهيئــة  اســتمرت 
األمثــل  االســتخدام  لتحقيــق  قطاعاتهــا،  لجميــع 
واختصــار  المتوافــرة،  والبشــرية  اإلداريــة  لإلمكانيــات 
السياســات  تطويــر  خــالل  مــن  والجهــد،  الوقــت 
واإلجــراءات وتوثيق هندســة قواعد العمــل وإحكامها، 
ودعــم الهيئــة العامــة للعقــار، لتعزيــز تمحــور أعمالهــا 
وخدماتهــا حــول المســتفيد، والعمــل بمســتوى عــاٍل 

والجــودة. الكفــاءة  مــن 
أهداف المشروع

أهداف المشروع
تنظيــم القطــاع العقــاري، مــن خــالل نمــاذج حوكمــة، 	 

وخطــط تواصــل فعالــة مــع المشــاركين يف القطــاع 
العقــاري كافــة.

أن يكون القطاع العقاري شفاًفا ومستداًما.	 
أن يكــون القطــاع العقــاري حيويًــا، وجاذبًــا، ويمنــح 	 

للمشــاركين. الثقــة 
خدمــات 	  تقديــم  عبــر  الشــركاء،  جميــع  خدمــة 

مبتكــرة تســاعد يف توطيــد العالقــة بيــن المســتثمر 
. لمســتفيد ا و

اســتيفاء مــا ورد باألمــر الملكــي رقــم )أ،13( تاريــخ 	 
1414هـــ. األول  3ربيــع 

استعراض قطاعات الهيئة وانجازاتها.	 
استعراض مبادرات الهيئة وخططها.	 
العقــاري 	  القطــاع  اســتراتيجية  مالمــح  اســتعراض 

الســعودي.
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قطاع األبحاث
وتطــــوير األنظـــمة

تطوير منصة المؤشرات العقارية
المرحلة األولى 

األوىل(،  )المرحلــة  العقاريــة  المؤشــرات  منصــة  الهيئــة  طــورت 
بغيــة تعزيــز مبــدأ الشــفافية يف القطــاع العقــاري الســعودي، مــن 
علــى  الســعرية،  وغيــر  الســعرية  الســوق  مؤشــرات  تطويــر  خــالل 
مســتوى األحيــاء يف المــدن الخمــس )الريــاض، مكــة المكرمــة، جــدة، 
المملكــة،  مــدن  بقيــة  وعلــى مســتوى  الدمــام(،  المنــورة،  المدينــة 
مــن خــالل منصــات التواصــل المعتمــدة، وإتاحتهــا للمســتخدمين 

والمســتفيدين.

أهداف المشروع

االســتراتيجي 	  الهــدف  تحقيــق  إىل  الوصــول  دعــم 
وزيــادة  األســعار،  تقلــب  مــن  الحــد  يف  المتمثــل 
الحيويــة  لتحقيــق  والرقميــة(،  )الكميــة  المعامــالت 

للطلــب. واالســتجابة 
جذب االستثمار من خالل تعزيز مبدأ الشفافية.	 
عرضها عبر المنصات اإللكترونية.	 

الباب الخامس: 05
إنجـــازات الـــهيئة

إعداد ورفـــع  مشروع
 نظام الوساطة العقارية 

العقاريــة،  والمنشــآت  المكاتــب  أنشــطة  تنظيــم  الهيئــة  حّدثــت 
الصــادر عــام 1398 هـــ، بهــدف الرفــع مــن مســتوى الخدمــات التــي 
رؤيــة  مــع  كــب  يتوا بمــا  العقاريــة،  والشــركات  المكاتــب  تقدمهــا 
المملكــة 2030، ويســاهم يف تحقيــق توجهــات الهيئــة االســتراتيجية، 
مــن رفــع كفايــة الســوق العقــاري وتطويــره. إضافــة لرفــع مســاهمة 
خــالل  مــن  الوظائــف،  بخلــق  النشــاط  وهــذا  العقــاري  القطــاع 
الخدمــات المتعــددة التــي تقدمهــا هــذه المكاتــب، مثــل السمســرة، 

وغيرهــا. والتقييــم،  والتأجيــر،  والبيــع،  والوســاطة، 

أهداف المشروع

رفع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار 

رفعــت الهيئــة مشــروع تعديــل التنظيــم الخــاص بهــا، ونطــاق عملهــا، والمتضمــن بنــاء تشــكيل القطاعــات واإلدارات، 
وتحديــد الصالحيــات والمهــام والمســؤوليات لــكل منهــا، بمــا يمكــن الهيئــة مــن ممارســة اختصاصاتهــا، المنصــوص 

عليهــا فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )507( وتاريــخ 02 /09/ 1440هـــ، بجــودة وكفــاءة عاليــة.

أهـــــــداف
المشروع

تمكيــن الهيئــة مــن تأديــة مهامهــا بمــا يناســب 	 
مــع اختصاصاتهــا الجديــدة.

توضيح خطوط السلطات والمسؤوليات.	 
تسهيل إجراءات العمل داخل الهيئة وخارجها.	 

رفع وتحسين كفائة وفاعلية اإلجرائات المنظمة 	 
ألنشطة المكاتب والمنشآت العقارية .

تعزيز هذا النشاط لرفع مستوى مساهمته لخلق  	 
الوظائف للسعوديين.

تحقيق توجهات الهيئة االستراتيجية لرفع كفاءة 	 
السوق وتطويره.

تنوع الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب.	 
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رفع مشروع نظام المساهمات العقارية تعديل نظام التسجيل العيني للعقار

رفعت الهيئة للمقام الســامي مشــروع نظام المســاهمات العقارية، 
الــذي اشــتمل علــى دراســة الوضــع الراهــن للمســاهمات العقاريــة 
وتحدياتهــا، والصناديــق العقاريــة، ودراســة وتحليــل األنظمــة ذات 
ومذكــرة  العقاريــة  المســاهمات  نظــام  مســودة  وإعــداد  العالقــة، 

توضيحيــة للنظــام.

للتســجيل  الحــايل  النظــام  وتعديــل  تطويــر  علــى  الهيئــة  عملــت 
العينــي والرفــع بــه، بعــد دراســة معياريــة ألفضــل التجــارب المحليــة، 
مثــل تجربــة هيئــة المــدن االقتصاديــة، وأفضــل التجــارب الدوليــة يف 
صياغــة األنظمــة القانونيــة، لتطبيــق نظــام التســجيل العينــي للعقــار.

أهداف المشروع أهداف المشروع

تحفيز االسـتثمار يف القطاع العقاري يف المملكة، وإتاحة 	 
المسـاهمات  مـن  والحـد  للمسـتفيدين،  النشـاط  هـذا 

النظاميـة. غيـر  العقاريـة 
إيجـاد حلـول بديلـة للمطوريـن العقارييـن والمسـتثمرين 	 

محـدودة  مخاطـر  ذات  عقاريـة  مسـاهمات  لتأسـيس 
للجميـع. مجديـة  واسـتثمارية  اقتصاديـة  وبعوائـد 

السـعودي، 	  بالسـوق  المتنامـي  العقـاري  الطلـب  تلبيـة 
اإلسـكانية. المشـاريع  وبخاصـة 

رفع وتحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات والضوابط 	 
بالمساهمات العقارية.

تعزيز نشاط المساهمات العقارية مما يساعد برفع 	 
عدد المنتجات العقارية المطورة.

إعادة نافذة من نوافذ استثمار األموال على هذا النوع 	 
من النشاط العقاري.

وزيـــادة 	  الملكيـــة  لوثائـــق  المطلقـــة  الحجيـــة  إعطـــاء 
موثوقيتهـــا.

رفـــع مســـتوى الشـــفافية، وتوفـــر البيانـــات المكانيـــة 	 
ــا بالملكيـــة. وربطهـ

تقليـــل عـــدد النزاعـــات، وتقليـــل الوقـــت المســـتغرق 	 
لفضهـــا.

بالقطـــاع 	  لالســـتثمار  األجنبـــي  المـــال  رأس  جلـــب 
الشـــرائية  القـــوة  وتحفيـــز  الســـعودي،  العقـــاري 

اإلقتصـــاد. يف  المتاحـــة 
زيادة صحة البيانات.	 
استحداث وظائف لتنفيذ عملية التسجيل.	 
تسريع عملية التخطيط والموافقات.	 
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قطـــاع العمــــليات

إطالق مركز التحكيم العقاري

يف  بالنظــر  ُيعنــى  الــذي  العقــاري،  التحكيــم  مركــز  الهيئــة  أنشــأت 
النزاعــات العقاريــة، كأحــد الوســائل البديلــة وتشــجيع الصلــح لفــض 
النزاعــات، للمســاهمة يف خفــض النزاعــات الــواردة إىل المحاكــم، مــا 
يرفــع مــن جاذبيــة االســتثمار يف القطــاع العقــاري، ويعــزز الروابــط يف 

المجتمــع.

أهداف المشروع

تحفيــز االســتثمار يف القطــاع العقــاري يف المملكــة 	 
االســتثمارات  وجــذب  المحلــي،  االســتثمار  ودعــم 

األجنبيــة. 
خفــض أمــد النــزاع بيــن المتنازعيــن، وإيجــاد حلــول 	 

بديلــة لفــض النــزاع مثــل الصلــح والتحكيــم.
خفض تدفق القضايا العقارية للمحاكم.	 

منصة سجل الشركاء

عملــت الهيئــة علــى بنــاء هــذه المنصــة، بغــرض تلقــي االستفســارات 
ألصحــاب  الشــكاوى  علــى  والــرد  العمــوم،  يتداولهــا  التــي  العامــة 
التــي  التنظيميــة  المتطلبــات  جميــع  لتنفيــذ  العقاريــة،  المصالــح 

حددتهــا الهيئــة، داخــل منظومتهــا وخارجهــا.

أهداف المشروع

المقدمـــــــة 	  بالخدمــات  والتعريـــــــــف  الوعـــــــي  رفـــــــع 
. يـــــــن للمستفيد

الرد على االستفسارات التي تهم أصحاب المصلحة.	 
وحلهــا 	  المصلحــة،  أصحــاب  لشــكاوى  منفــذ  توفيــر 

لتحليلهــا. باإلضافــة 
المشــاركين 	  تســجيل  علــى  والتدقيــق  المراجعــة 

العقارييــن.
السرعة والجودة، يف جميع التعامالت المقدمة.	 

الباب الخامس: 05
إنجـــازات الـــهيئة
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تصنيف المنشآت العقارية

أطلقــت الهيئــة هــذا المشــروع يف إطــار جهودهــا الراميــة إىل تنظيــم 
أداء  مســتوى  لرفــع  والســعي  المملكــة،  يف  العقاريــة  األنشــطة 
القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها، ورفع كفاءتها وجودتها 
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة، حيــث قامــت الهيئــة بتدشــين 
أول مكتــب عقــاري مصّنــف حســب االشــتراطات والمعاييــر، والتــي 

مــن ضمنهــا اســتخدام العقــود الموحــدة. 

أهداف المشروع

تنظيم نشاط الوساطة العقارية.	 
جــودة 	  وتحســين  القطــاع،  يف  العامليــن  كفــاءة  رفــع 

العقاريــة. المنشــآت  مــن  المقدمــة  الخدمــات 
تطبيــق نمــاذج عقــود موحــدة، وحفــظ حقــوق كافــة 	 

األطــراف.
خدمــات 	  وتقديــم  العقــاري،  القطــاع  حيويــة  تعزيــز 

والتأميــن،  والتمويــل  االستشــارات،  مثــل  إضافيــة 
وغيرهــا.

أتمتــة العقــود الموحــدة، وتفعيــل منصــة إلكترونيــة 	 
للتصنيــف. موحــدة 
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قطاع
 الموارد المؤسسية

الحوسبة السحابية

عملــت الهيئــة علــى تحســين بيئتهــا اإللكترونيــة، مــن خــالل مشــروع 
إلنشــاء  التحتيــة  البنيــة  للهيئــة  يوفــر  الــذي  الســحابية،  الحوســبة 
األنظمة بمختلف أشــكالها واحتياجاتها، مثل: )لمؤشــرات العقارية، 
والبوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالهيئــة، والمشــاريع الداخليــة مثــل: 
الداخليــة  والبوابــة  اإللكترونيــة،  والمكتبــة  المشــاريع،  إدارة  أنظمــة 

لموظفــي الهيئــة، والتعامــالت اإللكترونيــة، واألرشــفة(.

أهداف المشروع

أهداف المشروع

تأســيس مركــز معلومــات متكامــل للهيئــة، ونقــل جميــع 
الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة بالهيئــة لمركــز المعلومــات 

الوطنــي.

تخزين وحفظ الملفات بشكل آمن.	 
ترتيب الملفات لسهولة الوصول إليها	 

االتصاالت اإلدارية

األرشفة اإللكترونية

تمكنــت الهيئــة مــن التحــول اإللكتــروين يف إدارة المعامــالت الداخليــة 
الورقيــة، لتســهيل عمليــة  والخارجيــة، والتخلــص مــن المعامــالت 
وتيســير  األوراق،  اســتهالك  معــدل  وتقليــل  المعاملــة،  متابعــة 

عمليــات التواصــل الداخلــي يف الهيئــة.

اإلدارات  الهيئــة علــى تطويــر نظــام حفــظ وأرشــفة ملفــات  عملــت 
مــن  ُيَمكّنهــا  الــذي  اإللكترونيــة،  األرشــفة  خــالل  مــن  والموظفيــن، 

عنهــا. والبحــث  أرشــفتها  وتســهيل  الملفــات  ترتيــب 

أهداف المشروع

وفهرســتها 	  اإلداريــة  المعامــالت  واســتقبال  إرســال 
إلكترونًيــا.

حفظ صور لما يصدر من المعامالت اإلدارية إلكترونًيا.	 
ثــم 	  وتســجيلها،  والمعامــالت  الــوارد  البريــد  اســتالم 

المعنيــة. الجهــات  إىل  توجيههــا 

الباب الخامس: 05
إنجـــازات الـــهيئة
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تحديث موقع الهيئة العامة للعقارالمقر الجديد للهيئة

عملــت الهيئــة علــى بنيــة تحتيــة متطــورة لمبنــى ذكــي، لخلــق بيئــة 
عمــل نموذجيــة فعالــة تســاعد علــى رفــع كفــاءة الموظفيــن، وتفعيــل 
الجديــد بمســاحة  المبنــى  بالشــكل األمثــل، وتــم تدشــين  التقنيــة 

إجماليــة 13,640م2، ويتكــون مــن ثمانيــة أدوار.

الرســمي  لموقعهــا  واألمنــي  التقنــي  المســتوى  الهيئــة  طــورت 
للعمــوم  الرســمية  واجهتهــا  يعتبــر  الــذي   ،www.rega.gov.sa
والمســتفيدين، حيــث يحتــوي علــى آخــر مســتجدات وأخبــار الهيئــة، 
تقدمهــا.  التــي  الخدمــات  وبوابــة  ومشــاريعها،  مبادراتهــا  وكذلــك 
المالحظــات  الســتقبال  األســاس  المنصــة  الموقــع  يعتبــر  كمــا 
واالستفســارات والشــكاوى القادمــة مــن العمــوم، ويتــم التعامــل 

الهيئــة. يف  الشــركاء  خدمــة  فريــق  طريــق  عــن  معهــا 

أهداف المشروع

أهداف المشروع اإلبــداع 	  علــى  ومحفــزة  مريحــة  عمــل  بيئــة  توفيــر 
واالبتــكار.

إختيار موقع متمّيز لتمكين الموظفين والمراجعين 	 
وزوار الهيئة لسهولة الوصول لمقر الهيئة واالستفادة 

من محطة )مترو الرياض( المجاورة للمقر.
تحسين فعالية العمل واإلنتاج.	 

تعريــف عــام عــن الهيئــة ورؤيتهــا ومهامهــا وأهدافهــا 	 
وغيرهــا مــن المعلومــات العامــة و الرئيســية

تفاصيل عن المبادرات والشركاء.	 
منصة تواصل مع العموم.	 
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خدمات المركز مزايا التحكيم العقاري

للتحكـــيم مزايــــا   عديــدة، ومنـهـــا : 

الباب الخامس: 05
إنجـــازات الـــهيئة

السرعة

قوة القرار

السرية

التخصص

التكلفة

يستهدف بحل أي نزاع عقاري خالل مدة ال تتجاوز الشهر.

قــرار التحكيــم نهــايئ وال يخضــع لالســتئناف، ويخضــع للبطــالن 
بحســب األحــوال المذكــورة يف المــادة )50( مــن نظــام التحكيــم 
الســعودي، والتــي تركــز علــى وجــود شــرط التحكيــم يف العقــود.

مــا يتميــز فيــه المركــز، أن هــذه الخدمــات ُتقــدم عبــر منصــة إلكترونيــة. وذلــك 
النزاعــات.  حــل  إجــراءات  وتســريع  لتســهيل 

ويف المرحلــة الاحقــة مــن إطــالق حزمــة الخدمــات اإللكترونية، ســيتمكن 
للمركــز،  اإللكترونيــة  البوابــة  عبــر  المــريئ  التواصــل  مــن  المســتفيد 

ممــا يســهل ويســرع مــن عمليــة الفصــل يف النزاعــات. علًمــا أن 
البوابــة اإللكترونيــة للمركــز تتمتــع بخاصيــة تمكيــن المســتفيد 

مــن االســتفادة مــن الخدمــات عبــر الموقــع اإللكتــروين، ســواء 
كان التصفــح مــن جهــاز الحاســب اآليل أو مــن الهاتــف 

المحمــول.

صريحــة  بموافقــة  إال  التحكيــم  إجــراء  يجــوز  ال 
مــن جميــع األطــراف المعنيــة، ويمكــن إدراج 

هــذه االتفاقيــة كشــرط يف العقــد. أو يجــوز 
مشــارطة  اتفاقيــة  إبــرام  لألطــراف 

النــزاع. نشــوء  عنــد  تحكيــم 

إجــراءات مركــز التحكيــم تتــم بســرية، وتــداول المذكــرات ليــس 
علنًيــا. وعــالوة علــى ذلــك، ال يتــم نشــر قــرار التحكيــم إال بــإذن 

صريــح مــن جميــع األطــراف.

للخبــرة  امتالكهــم  أســاس  دائًمــا علــى  المحكميــن  تعييــن  يتــم 
ويتــم  المركــز.  يف  يعملــون  وال  مســتقلون  وهــم  المطلوبــة، 

النــزاع. أطــراف  مــن  ترشــيحهم 

يتــم تحديــد التكاليــف علــى أســاس المبلــغ القائــم عليــه النــزاع، 
مــن خــالل آليــة تســمح لألطــراف بالعلــم مســبًقا بتكلفــة إجــراءات 

التحكيــم، التــي هــم علــى وشــك البــدء فيهــا.

التحكيم                   مشارطة التحكيم الصـلــــح  
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التأهيل والتدريب

المستفيدون من المركز

إنجازات المركز

العقــاري  التحكيــم  يف  متخصصــة  تدريبيــة  دورات  المركــز  يقــدم 
العقــاري. المعهــد  مــع  بالتعــاون 

أعضاء برنامج إيجار.	 
أعضاء برنامج اتحاد المالك.	 
جميع المعنيين بالقطاع العقاري لعملية الصلح.	 

إطالق المنصة اإللكترونية للمركز، التي 
تتيح رفع الدعاوى والبت فيها والرد 

إلكترونًيا.

إعداد حقائب ودورات تدريبية 
للمحكمين والمصلحين، ودورات 

تخصصية للخبراء يف فض النزاعات.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، 
بهدف الربط اإللكتروين إليداع 

قرارات التحكيم إلكترونًيا، واعتماد 
المركز كمركز مصالحة معتمد.

تأهيل واعتماد مصلحين ومحكمين 
للمركز. 

توقيع مذكرات تفاهم مع دار القرار 
بالبحرين، والمركز العريب للوساطة 

بلندن.

توقيع مذكرة تفاهم مع المركز 
اإلسالمي الدويل للمصالحة 

والتحكيم.
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الباب الخامس: 05
إنجـــازات الـــهيئة

المعهد العقاري

ُيعــد المعهــد أول كيــان تعليمــي متخصــص فــي مجــال العلــوم العقاريــة فــي المملكــة. حيــث 
تــم تأسيســه بتاريــخ   09 /11/ 1438هـــ،  بالتعــاون مــع شــركاء وبيــوت خبــرة محلييــن ودولييــن 
فــي المجــال العقــاري، ويعمــل المعهــد  علــى نشــر أفضــل الممارســات العالميــة فــي القطــاع 

العقــاري.

ــر المعهــد الــذراع التدريبــي للهيئــة العامــة للعقــار، إذ يختــص بتوفيــر التدريــب والتأهيــل  ويعتب
احترافيــة  شــهادات  ومنحهــم  الســعودي،  العقــاري  القطــاع  فــي  الممارســين  للمهنييــن 
تمكنهــم مــن دخــول ســوق العمــل بكفــاءة عاليــة، نظــًرا لكــون منظومــة  القطــاع العقــاري تعــد 

ــة. ــي  بالمملك ــر نفط ــاد الغي ــي اإلقتص ــة ف ــر منظوم أكب

إنجازات المعهد خالل عام 2019

ويهدف المعهد العقاري السعودي إلى: 

المساهمة يف تطوير وتنظيم 
السوق العقاري السعودي.

مشروع تطوير استراتيجية المعهد العقاري السعودي: العمل على تطوير النماذج التشغيلية الداخلية 
والخارجية للمعهد، وبرنامج تحفيز التدريب.

مشروع تحديث البوابة اإللكترونية: تحديث البوابة 
اإللكترونية للمعهد، بهدف أتمتة أعمال المعهد 

كافة.

تطوير حوكمة االحتياج التدريبي 
لمبادرات منظومة اإلسكان.

وضع األساس لقطاعات خدمات 
جديدة.

بناء القدرات المهنية السعودية.

المساهمة يف تسريع تنمية 
المهارات للعاملين المؤسسات 

القائمة ورفع كفاءتها.
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الخدمات التي يقدمها المعهد

يقــدم المعهــد مجموعــة مــن الخدمــات الموجهــة إىل األفــراد الراغبيــن 
بالتأهيــل للعمــل يف الســوق العقــاري الســعودي، وكذلــك إىل الجهــات 
الحكومية والخاصة، مثل: الوزارات، والهيئات ذات العالقة، وشــركات 
التطويــر العقــاري، والمكاتــب العقاريــة، والمكاتــب الهندســية، وبنــاة 
العقارييــن،  والوســطاء  والصيانــة،  التشــغيل  وشــركات  المســاكن، 

واتحــادات المــالك.

الدورات 
التدريبية

235

عدد 
المتدربين

5417

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية، قيادية 
ومهنية عقارية متنوعة.

توفير دورات “تدريب المدربين” يف 
المجاالت العقارية المختلفة.

تقديم أفضل االستشارات 
والبحوث العقارية ذات العالقة 

باهتمامات المعهد.

تبادل الخبرات والمعارف مع 
الجهات الشريكة والمستفيدة 

محلًيا ودولًيا.

وتتمثل خدمات المعهد يف:
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06
الباب السادس: 

األنشطة والفعاليات 
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06
التعـــاون  خـــالل  مـــن  الهيئـــة،  شـــاركت 
والتنســـيق مع الجهات ذات الصلـــة بالقطاع 
إضافـــة  مناســـبات،  عـــدة  فـــي  العقـــاري، 
لتنظيم عـــدد مـــن ورش العمـــل المتخصصة 
فـــي عـــدد مـــن الفعاليـــات المختلفـــة، فـــي 
إطـــار اســـتعراضها لخطة عملهـــا، والتعريف 

العقـــاري. القطـــاع  باســـتراتيجية 
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اللقاءات التعريفية

المؤتمرات والمعارض

لقاء سمو أمير القصيم

مؤتمر سايرك 5

لقاء مفتوح بغرفة المجمعة

معرض بيبان حائل

معرض سيتي سكيب جدة العقاري

اســتقبل صاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل 
بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيــم، يف مكتبــة بمقــر 
ديــوان األمــارة بمدينــة بريــدة، معــايل محافــظ الهيئــة العامــة للعقــار 
انعقــاد  بمناســبة  للمنطقــة  زيارتهــم  خــالل  لــه،  المرافــق  والوفــد 
بمجلــس  العقاريــة  الوطنيــة  للجنــة  الســادس  الــدوري  االجتمــاع 
بمحافظــة  التجاريــة  الغرفــة  اســتضافته  الــذي  الســعودية،  الغــرف 
عنيــزة. حيــث قــدم محافــظ الهيئــة لســمو أميــر القصيــم شــرًحا عــن 
الســعودي،  العقــاري  للقطــاع  ورؤيتهــا  للعقــار  العامــة  الهيئــة  دور 
الحكومــي  غيــر  العقــاري  النشــاط  تنظيــم  يف  الهيئــة  مهــام  مبيًنــا 
واإلشــراف عليــه وتطويــره، لرفــع كفايتــه وتشــجيع االســتثمار فيــه 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. أهــداف  بمــا يتفــق مــع 

شــاركت الهيئــة يف اللجنــة اإلشــرافية، للمؤتمــر الســعودي الــدويل 
الــذي رعــاه معــايل وزيــر اإلســكان، بتنظيــم   “  5 للعقــار “ ســايرك 

الســعودية. الغــرف  مجلــس 
كمــا شــاركت الهيئــة، أيًضــا، يف الجلســة الوزاريــة للمؤتمــر بحضــور 

معــايل المحافــظ األســتاذ عصــام بــن حمــد المبــارك.

شــارك نائــب محافــظ الهيئــة العامــة للعقــار للتخطيــط االســتراتيجي 
ومكتــب إدارة المشــاريع، يف اللقــاء المفتــوح الــذي نظمتــه الغرفــة 
التجاريــة الصناعيــة بمحافظــة المجمعــة ممثلــة باللجنــة العقاريــة، 
للتعريــف بالهيئــة العامــة للعقــار. حيــث اســتعرض النائــب، خــالل 
اللقــاء خطــة عمــل الهيئــة العامــة للعقــار ومبادراتهــا وبرامجهــا، يف 

إطــار عمــل الهيئــة علــى تنظيــم النشــاط العقــاري.

الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  مــن  العــرض  تنظيــم  تــم 
تضمنتهــا  التــي  األهــداف  مــع  تماشــياً  “منشــآت”،  والمتوســطة 
2030، المعنيــة باإلســهام يف رفــع عــدد ومســتوى  رؤيــة المملكــة 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، لتشــارك يف الناتــج المحلــي بمــا 

.% إىل35   %  20 نســبته 
وكانــت مشــاركة الهيئــة مــن خــالل جناحهــا، الــذي شــهد إقبــااًل كبيــًرا 
مــن قبــل زوار المعــرض، حيــث تــم توزيــع المطبوعــات والنشــرات 
التعريفيــة بعمــل الهيئــة ودورهــا التشــريعي والتنظيمــي للقطــاع 
العقــاري، وأبــرز المبــادرات والمشــاريع التــي تعمــل عليهــا الهيئــة.

إىل  ويهــدف  المملكــة،  يف  العقــاري  بالقطــاع  المعــرض  ويختــص 
تســليط الضــوء علــى أهــم توجهــات ســوق العقــار. وجــاءت مشــاركة 
الهيئــة يف المعــرض الــذي رعــاه معــايل وزيــر اإلســكان، مــن خــالل 
جنــاح للتعريــف بهــا وبدورهــا يف تنظيــم القطاع العقاري، والمشــاريع 
الفتــرة المقبلــة، وعــدد  التــي ســيتم إطالقهــا خــالل  الحاليــة وتلــك 
مــن الفعاليــات المتعلقــة بالقطــاع مــن محاضــرات ومقاطــع فيديــو 
ومنشــورات خاصــة، بهــدف إيصــال رســالتها إىل المســتفيدين مــن 

خدماتهــا.
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االتفاقيات ومذكرات التعاون

وكالة التواصل في وزارة اإلعالمالهيئة العامة للمنافسة

مركز المعلومات الوطني
برنامج التعامالت اإللكترونية 

الحكومية )َيّسر(

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العامــة للعقــار والهيئــة العامــة 
لـلمـنـافـســـة، بـهـــدف زيــــادة تـبـــــادل الــمــعــلــومــــات والــدراســـات بـــيــــن 
الجــانـبـيـــن وتـعـزيـــز الـعـمـــل الـمـشـتـــرك لـحـمــايــــة الـمـنـافـــسة العادلة 
وتشــجيعها ونشــر ثقافتهــا وتحســين البيئــة االســتثمارية يف القطــاع 
األســعار  وعدالــة  بالثقــة  ويتميــز  وجاذبــاً  حيويــاً  ليكــون  العقــاري 

والتنــوع واالبتــكار.

اإلعــالم  ووزارة  للعقــار  العامــة  الهيئــة  بيــن  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 
ممثلــة بوكالــة التواصــل. وتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل تأطيــر العالقــة 
بيــن الطرفيــن، والتنســيق بينهمــا، وذلــك يف ســبيل تحقيــق األهــداف 
ذات العالقــة، واإليــذان ببــدء االســتفادة مــن المعلومــات والخبــرات 

واإلمكانيــات المتاحــة لــدى الطرفيــن.

اإللكترونيــة،  الهيئــة  خدمــات  اســتضافة  إىل  االتفاقيــة  هــذه  ترمــي 
مركــز  بــإدارة  الخاصــة  التقنيــات  وتوفيــر  والخارجيــة،  الداخليــة 

المعلومــات.
وتــأيت االتفاقيــة يف إطــار رحلــة التحــول الرقمــي التــي تعمــل عليهــا 
الهيئــة، لتنفيــذ جميــع أعمالهــا بشــكل إلكتــروين، لتســهيل تقديــم 
خدماتهــا لشــركائها، وتمكينهــا مــن االرتبــاط والتكامــل مــع جميــع 

إلكترونًيــا. الحكوميــة  األجهــزة 

)يّســر(،  برنامــج  خدمــات  مــن  لالســتفادة  االتفاقيــة  هــذه  تهــدف 
بالربــط مــع الشــبكة الحكوميــة اآلمنــة، وقنــاة التكامــل الحكوميــة 

ومســتفيد. كمــزود 
وتهــدف الهيئــة مــن هــذه االتفاقيــة مــع يّســر إىل رفــع مســتوى جــودة 
الوســائل  أفضــل  باســتخدام  للمســتفيدين،  المقدمــة  الخدمــات 
وأحــدث التقنيــات لتمكينهــم مــن الحصــول علــى خدمــات حكوميــة 

كــب احتياجاتهــم. توا
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ورش العمل

ورشة عمل تصنيف المنشآت العقارية

ورشة عمل لمناقشة الخطة اإلعالمية 
لمنصة المؤشرات

ورشة عمل مصاحبة لمعرض سيتي 
سكيب

ورشة عمل لمناقشة استراتيجية 
القطاع العقاري

ورشة عمل اللجنة العقارية

ورشة عمل لمناقشة نظام المساهمات 
والوساطة العقارية

ورشة عمل لمناقشة التسجيل 
العيني للعقار

للتعريــف  متخصصــة  عمــل  ورشــة  الهيئــة  أقامــت 
بهــدف  العقاريــة.  الوســاطة  منشــآت  تصنيــف  بمشــروع 
وإيجــاد  بالمملكــة  العقاريــة  المنشــآت  مســتوى  تطويــر 
الســعوديين  والشــابات  للشــباب  نوعيــة  عمــل  فــرص 
وزيــادة تأهيلهــم ورفــع قدراتهــم المهنيــة، وتحســين كفــاءة 
الخدمــات التــي يقدمونهــا. وتناولــت الورشــة اشــتراطات 
تهــدف  حيــث  التصنيــف،  هــذا  علــى  للحصــول  الهيئــة 
الهيئــة مــن هــذا التصنيــف إىل تنميــة الكفــاءات الوطنيــة، 

وفاعليــة. بمهــارة  القطــاع  هــذا  تخــدم  التــي 
أقـامـــت الـهـيـئــــة ورشــــة عــمــــل مــــتخصصة يف مدينــة 
الــريـــــاض، لــمـــنــاقـشـــة الــخــطــــة اإلعـــالمـــيـــــة لــمــنــصـــــة 

المؤشــرات مــع شــركاء الهيئــة يف هــذه المنصــة.

 ،2019 جــدة  ســكيب  ســيتي  معــرض  هامــش  علــى 
للمعــرض  المصاحــب  المؤتمــر  ضمــن  الهيئــة  شــاركت 
الهيئــة. ومبــادرات  بمشــاريع  للتعريــف  عمــل  بورشــة 

مدينــة  يف  متخصصــة  عمــل  ورشــة  الهيئــة  نظمــت 
الريــاض لمناقشــة اســتراتيجية القطــاع العقــاري مــع 

الحكومــي. القطــاع  يف  العالقــة  ذات  الجهــات 

شــاركت الهيئــة يف ورشــة العمــل المنعقــدة بالغرفــة 
تحديــات  ناقشــت  والتــي  المكرمــة،  بمكــة  التجاريــة 

المقدســة. بالعاصمــة  العقــاري  القطــاع 

عقــدت الهيئــة ورشــة عمــل متخصصــة، لمناقشــة مســودة 
نظــام المســاهمات العقاريــة والوســاطة. وذلــك بحضــور 
المختصيــن والمهتميــن بالشــأن العقــاري، باإلضافــة إىل 
مــن  كل  يف  التجاريــة  بالغــرف  العقاريــة  اللجــان  أعضــاء 

الريــاض والدمــام وجــدة.
مدينــة  يف  متخصصــة  عمــل  ورشــة  الهيئــة  أقامــت 
العينــي  التســجيل  عمــل  خطــة  لمناقشــة  الريــاض 
للعقــار، وإيجــاد حلــول متكاملــة للتحديــات، والخــروج 
بخطــة تنفيذيــة بمشــاركة الجهــات ذات العالقــة مــن 

والخــاص. الحكومــي  القطــاع 
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تتطلع الهيئـــة، خالل العام الجـــاري 2020، 
إلـــى مواصلـــة عملهـــا لتحقيـــق أهدافهـــا، 
وفًقا لمتطلبـــات المرحلة، وذلك باســـتكمال 
مراحـــل بعـــض المبـــادرات والمشـــاريع التي 
تطويـــر  علـــى  العمـــل  وكذلـــك  أطلقتهـــا، 
مـــن  عـــدد  بإطـــالق  الداخليـــة،  العمـــل  بيئـــة 
المشـــاريع، والتـــي يمكـــن عرضهـــا، حســـب 

يلي:  كمـــا  القطاعـــات، 
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التخطيط االستراتيجي
ومكتب إدارة المشاريع

الباب السابع: 07
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مبــادرات  تنفيــذ  بــدء  ضمــان  إىل  المشــروع  يهــدف 
الجهــات  مــع  الحوكمــة  ووضــع خطــط  االســتراتيجية، 
المشــاركة لــكل مبــادرة، والبــدء بمتابعــة األداء وقيــاس 

المؤشــرات.

تصنيــف قائمــة مشــاريع الهيئــة، وترتيــب األولويــات، 
والقطاعــات  للهيئــة  المتــوازن  األداء  بطاقــات  ووضــع 
أداء  لبطاقــات  مواءمتهــا  مــن  والتأكــد  واإلدارات، 
طــوال  والبشــري  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  الموظفيــن، 

المشــروع. فتــرة  مــن خــالل تطويــر نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
العقــار.

دراســة تطبيــق مقابــل مــايل علــى األنشــطة والخدمــات 
االســتدامة  لتمكيــن  مــايل  نمــوذج  وبنــاء  العقاريــة، 

الماليــة.

لمكتــب  والفنــي  البشــري  والدعــم  الخدمــات  تقديــم 
المشــاريع. إدارة 

مشروع تنفيذ استراتيجية القطاع العقاري: 

مشروع تطوير إدارة األداء المؤسسي: 

المرحلة الثانية من دراسة تحفيز القطاع 
العقاري في المملكة:

مشروع تطوير المقابل المالي للخدمات 
واألنشطة العقارية: 

مشروع دعم مكتب إدارة المشاريع: 
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قطاع األبحـــاث
وتطـــوير األنظـــمــة

الفلــل واألراضــي،  إيجــار  أســعار  مــن حيــث متوســط 
ونســبة التغييــر يف متوســط أســعار إيجــارات الشــقق 
حـســـب عـــدد الـغــــرف، ونـسـبـــة الـتـغـيـيـــر يف أســعــــــار 
إيــجــــارات الــفــــلل، وعـــــدد عـــقـــــود اإليــجــــار الــمسجلة يف 
نظــام إيجــار، وعــدد المبــاين المســجلة يف نظــام إيجــار، 
وعــــدد الــشــقــــق/ الـــوحــــدات الــســكــنــيــة الــمــسجلة يف 
نظــام إيجــار، وعــدد األراضــي الســكنية، وعــدد األراضــي 

التجاريــة.

التقرير الوصفي للقطاع العقاري يف الرياض.

لطبقــة  الوصفــي  المحتــوى  تغذيــة  إىل  ويهــدف 
العقــار،  حالــة  عــن  الالزمــة  بالبيانــات  األراضــي  قطــع 
هــي  رئيســية  مــدن  لخمــس  عقــار  كل  ومواصفــات 
المنــورة،  المدينــة   ، المكرمــة  مكــة  جــدة،  )الريــاض، 

الدمــام(.

المناســب  الشــكل  تصميــم  إىل  المشــروع  ويهــدف 
لعــرض الخرائــط ومحتواهــا مــن البيانــات، مــن حيــث 
والمعلومــات  المســتخدمة،  والرمــوز  األلــوان  تناســق 

الــواردة فيهــا. يتــم عرضهــا، والتصنيفــات  التــي 

العقــار،  لهيئــة  التقنيــة  القــدرات  بنــاء  إىل  ويهــدف 
المهيكلــة،  صيغتهــا  يف  البيانــات  مــع  للتعامــل 
لتســهيل الوصــول إىل البيانــات وتصحيحهــا وتجهيزهــا 

م. لالســتخدا

ويهــدف المشــروع إىل تحديــث وتطويــر بوابــة العقــار 
الجيومكانيــة والوصفيــة، وإضافــة مجموعــة مــن أدوات 
إضافــة  وكذلــك  المتقدمــة.  واالســتعالم  التحليــل 
المزيــد مــن المؤشــرات العقاريــة ذات البعــد المــكاين 
بــإدارة  الخاصــة  األدوات  وبنــاء  الحراريــة،  والخرائــط 

والمســتخدمين. الصالحيــات 

البيانــات  بنــاء منظومــة جمــع  المشــروع إىل  ويهــدف 
لمعالجتهــا  العقــار،  وتطبيقــات  األنترنــت  مــن مواقــع 
وربطهــا مــع البيانــات العقاريــة المتوفــرة لــدى الهيئــة.

وتتضمــن مؤهــالت الناشــر وخبراتــه، واألصــول الفنيــة 
التــي يجــب عليــه التمكــن منهــا، والبيانــات التــي يجــب 
أن يفصــح عــن اطالعــه عليهــا، وااللتــزام بهــا. وتصنيــف 
انتهــاك  جــزاءات  ووضــع  العقارييــن،  اإلعالمييــن 

المهنيــة. األصــول 

دراسة تطوير مؤشرات العرض والطلب للسوق 
العقاري في منصة المؤشرات العقارية: 

الخطة التنفيذية لمشروع رفع ترتيب 
:GRETI المملكة في مؤشر الشفافية

مشروع تحديث قواعد البيانات الجيومكانية: 

مشروع تصميم خرائط األساس:

بناء مستودع البيانات العقارية:

مشروع تطوير بوابة العقار الجيومكانية: 

بناء منصة البيانات الضخمة:

مشروع الئحة النشر العقاري واإلعالنات:
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لنظام ملكية الوحدات العقارية وإدارتها وفرزها.

تنفيــذ خطــة منصــة ســير اإلنشــاءات )مشــروع تقنيــة 
المعنيــة(. المعلومــات 

خــالل،  مــن  اللجنــة  أعمــال  تطويــر  المشــروع  يشــمل 
التقنيــة. والبوابــة  التواصــل،  وخطــة  اللجنــة،  حوكمــة 

والتحليــالت  االستشــارات  تقديــم  عمليــة  لتنظيــم 
يــة. العقار

التخطيطيـــة  والتصنيفـــات  المعاييـــر  تطويـــر  دراســـة 
والعقـــارات.  المـــدن  يف  العقاريـــة 

بهدف تنظيم المزادات العقارية. لتنظيم عمليات إدارة المرافق.

والتــي تنظــم إدارة الشــؤون الماليــة والفنيــة نيابــة عــن 
مالــك منفعــة العقــارات.

مشروع اللوائح التنفيذية

مشروع تنفيذ منصة تتبع سير اإلنشاءات:  تطوير أعمال لجنة تسجيل أخطاء الملكية: 

الئحة االستشارات والتحليالت العقارية:

مشروع دراسات التطوير

مشروع الئحة المزادات العقارية: مشروع الئحة إدارة المرافق:

مشروع الئحة إدارة األمالك: 
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قطاع العمليات

تحفيز االستثمار

إدارة التواصل

منظومــة  مــع  التكامــل  خــالل  مــن  المنصــة  تطويــر 
العقــاري. القطــاع 

إعداد خطة العمل الالزمة إلقامة المنتدى 
العقاري يف عام 2021

العقــاري،  القطــاع  اســتراتيجية  تدشــين  مشــروع 
والحملــة اإلعالميــة المرافقــة للتعريــف باالســتراتيجية.

يومــي  صحفــي  )رصــد  الصحفــي  الرصــد  مشــروع 
لجميــع مــا يذكــر يف وســائل اإلعــالم عــن العقــار ومــا 

الهيئــة(. منســويب  جميــع  إىل  ويرســل  بــه،  يرتبــط 

التواصل لرفع التقرير للمقام السامي ومتابعته.
 

تطويــر خطــة التواصــل االســتراتيجية مــع الشــركاء يف 
القطــاع العقــاري.

تنفيذ وتطوير المرحلة الثانية من بناء بوابة الشركاء. 

ضمــن  واالمتثــال  التفتيــش  إدارة  وتفعيــل  تأســيس 
العمليــات. قطــاع 

مشروع تدشين استراتيجية القطاع مشروع تطوير منصة التصنيف: 
العقاري:

مشروع تحليل إعالمي لوسائل التواصل:

رفع مشروع التقرير السنوي للهيئة 2020: 

خطة التواصل االستراتيجية

بناء بوابة الشركاء: 

إدارة التفتيش واالمتثال: 

للتعريــف والتســويق للتصنيــف علــى مســتوى 
مناطــق المملكــة. 

مشروع المرحلة الثانية 
لتصنيف منشآت الوساطة العقارية:
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الموارد المؤسسية

دراســة الفجــوات ومــدى موائمــة اســتراتيجية التقنيــة 
مــع خطــة عمــل الهيئــة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة األمنيــة 
ألنظمــة منصــات الهيئــة، واالمتثــال لمتطلبــات األمــن 

الســيبراين.

تفعيل التحكيم اإللكتروين بشكل كامل
)االتصال المريئ وغيره(.

الحكوميــة  الحكوميــة وغيــر  القطاعــات  مــع  التكامــل 
البيانــات. لتوفيــر 

مشروع تطوير تجربة تهيئة الموظف الجديد.

نظام السالمة العامة يف المبنى.

مشــروع تنســيق الموقــع العــام يف الســاحة الشــرقية 
األرضيــة(،  المواقــف  منطقــة  )تجهيــز  المبنــى  مــن 
وتجهيز المبنى الســتقبال الزوار من ذوي االحتياجات 

الخاصــة.

إنشــاء نظــام ألتمتــة إجــراءات الهيئــة لتســهيل األعمــال 
الداخليــة والخارجيــة كافــة.

استراتيجية أمن وتقنية المعلومات: 

منصة التكامل: المرحلة الثانية من منصة مركز التحكيم: 

تطوير تجربة تهيئة الموظف الجديد

نظام السالمة العامة

مشروع تجهيز المرافق: 

أتمتة إجراءات وأنظمة الهيئة بالكامل:



الخاتمة
اشــتمل هــذا التقريــر الســنوي علــى مــا حققتــه الهيئــة يف عامهــا الثــاين 2019، إىل جانــب بعــض 

األنشــطة المميــزة لبعــض القطاعــات واإلدارات.

ومــا كان هــذا ليتحقــق لــوال توفيــق هللا أواًل، ثــم دعــم قيادتنــا الرشــيدة، وتوجيهــات معــايل رئيــس 

وأعضــاء مجلــس اإلدارة، ومســؤولية موظفــي الهيئــة والتزامهــم.

كانــت رؤيــة الهيئــة: أن يكــون القطــاع العقــاري حيويـًـا وجاذبـًـا ويتميــز بالثقــة واالبتــكار. وســيعمل، 

إن شــاء هللا، منســوبو الهيئــة كافــة علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة، ليشــارك القطــاع العقــاري يف 

مســيرة التنميــة، ويرفــع مــن مســاهمته يف الناتــج المحلــي اإلجمــايل، بالتوائــم مــع رؤيــة المملكــة 

2030م لمجتمــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح.
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