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مقدمة
مـعــالـــــي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

محافظ الهيئة العامة للعقار

قامــت الهيئــة بفضــل مــن هللا وتوفيقــه منــذ بدايــة 
عملها يف عام 2018م إىل نهاية الربع الثالث من عام 
2019م، بإطــاق  )45(  مبــادرة لتحقيــق مجموعــة 
مــن األهــداف لتنظيــم القطــاع العقــاري وزيــادة الثقــة 
فيــه وتحســين كفاءتــه وجاذبيتــه وتيســير اســتدامته 
وبنــاء قدراتــه ورفــع مســتوى الخدمــات التــي تقــدم 
للمتعامليــن يف القطــاع العقــاري، و كان مــن أهــم 
مــن  مجموعــة  إعــداد  اســتكمال  المبــادرات  هــذه 

األنظمــة والرفــع بهــا وهــي :-

نظام التسجيل العيني للعقار	 
نظام الوساطة العقارية	 
نظام المساهمات العقارية	 
نظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وادارتها.  	 
اســتراتيجية شــاملة لقطــاع العقــار يف المملكــة 	 

بمشــاركة 54 جهــة معنيــة بالقطــاع العقــاري .
 

باإلضافــة اىل قيــام الهيئــة بتنفيــذ خطــة عملهــا لرفــع 
مســتوى الشــفافية وتحســين بيئــة القطــاع العقــاري 
واســتكمال بفضــل هللا تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات 

منهــا :-

إنشاء مركز التحكيم العقاري.	 
تصنيــف المنشــآت العقاريــة حســب المعاييــر 	 

التــي أصدرتهــا الهيئــة .
اطــالق منصــة المؤشــرات العقاريــة لثالثــة عشــر 	 

بالمملكــة وتشــمل مؤشــرات عقاريــة  منطقــة 
لخمــس مــدن رئيســية بأحيائهــا.

بوابــة 	  القطــاع  وتطويــر  تحســين رحلــة عمــالء 
الهيئــة. شــركاء 

االستمرار يف بناء قدرات القطاع العقاري ورفع 	 
مســتوى تأهيــل العامليــن فيه، وعقــد 193دورة 
مــن خــالل ذراعهــا االكاديمــي المعهــد العقــاري 
الســعودي والتــي اســتفاد منهــا 4309 يف عــدد 
العقــاري  القطــاع  تهــم  التــي  المجــاالت  مــن 
ومنهــا التطويــر العقــاري لمشــاريع البيــع علــى 
وفحــص   ، البنــاء  جــودة  فحــص  و  الخارطــة، 
المرافــق، والتســويق  ، وإدارة  الجاهــزة  المبــاين 
العقــاري، وفــرز الوحــدات العقاريــة و إدارة اتحــاد 

المــالك  .

وفقنا هللا جميعاً لما يحبه ويرضاه

قيام الهيئة بتنفيذ خطة 
عملها لرفع مستوى 

الشفافية وتحسين بيئة 
القطاع العقاري واستكمال 

بفضل هللا تنفيذ عدد من 
المبادرات

“بناء قدرات القطاع 
العقاري ورفع مستوى 

تأهيل العاملين فيه، وعقد 
193دورة من خال ذراعها 
االكاديمي المعهد العقاري 

السعودي. 
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الــرؤيــــــة

أن يكون قطاع العقار 
السعودي حيوًيا وجاذًبا 
ويتميز بالثقة واالبتكــار.
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المهام

اقتراح األنظمة واللوائح والسياسات، 
ذات العالقة باألنشطة العقارية.

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.

وضع أسس تحديد المقابل المايل 
لألنشطة العقارية، بما ال يخل بقواعد 

المنافسة.

تشجيع االستثمار يف األنشطة 
العقارية، وتوفير البيئة المناسبة، 
للمنافسة العادلة، يف هذا المجال.

التنسيق مع األجهزة المعنية، من 
أجل ضمان تكامل البنى التحية 

للعقارات، وتحقيق األهداف 
والسياسات واالستراتيجيات الوطنية، 

ذات العالقة.

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات، 
المتعلقة بمجاالت عمل الهيئة.

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 يف هذه 
األنشطة.

وضع الضوابط الالزمة لتنظيم 
اإلعالنات العقارية التي تنشر يف 

جميع الوسائل والرقابة عليها.

إجراء البحوث والدراسات 
واإلحصاءات يف مجال األنشطة 

العقارية.

إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على 
قواعد، للمعلومات العقارية الالزمة، 

لألنشطة العقارية.

تمثيل المملكة يف المنظمات 
والمنتديات الدولية واإلقليمية، ذات 

العالقة باختصاصها.



12

استــراتيـجــيــة 
الهيئــة

استراتيجية الهيئة تشمل خمسة مسارات رئيسة 
هي :

توفير شفافية 
السوق 

التدقيق 
واإلنفاذ 

بناء قدرات 
القطاع 

تحفيز 
االستثمار 

خدمة
الشركاء 

وترتكز استراتيجية الهيئة على قاعدتين 
أساسيتين هما :

التخطيط
واالعتماد

التسجيل
العيني للعقار  
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كما تم إعداد اللوائح الداخلية التالية:

الئحة عمل مجلس 
اإلدارة ولجانــه

الئحة المستشارين 
والخبــراء

الئحة المراجعة 
الداخليــة

مصفوفة 
الصالحيات
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الوضـع
الراهــن

02
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هيكلهـا  تصميـم  علـى  للعقـار  العامـة  الهيئـة  عملـت 
أساسـيتين: قاعدتيـن  لضمـان  التنظيمـي 

المواءمة مع األولويات االستراتيجية خال 	 
المرحلتين: المؤقتةوالمستقبلية.

توافـر اإلمكانـات واآلليـات المطلوبـة التـي تسـمح 	 
بفعاليـة  إليهـا  المسـندة  المهـام  بتحقيـق  للهيئـة 

عاليـة.

وقد تم تصميم الهيكل التنظيمي على أساس 
مجموعة من المبادئ التوجيهية المستمدة من:

استراتيجية الهيئة.	 
النموذج التشغيلي المستهدف.	 
بعـض المعطيـات مـن المقارنـات المعياريـة ذات 	 

الصلـة.

واسـتخدمت الهيئـة يف ذلـك منهجيـة تـم إعدادهـا مـع 
شركة “ارنست أند يونغ” االستشارية إلعداد التصميم 
والربـط  المنهجيـة  يف  االتسـاق  لضمـان  التنظيمـي 
اسـتراتيجية  خـال  مـن  االسـتراتيجية،  باألولويـات 
شـركة  مـع  إعدادهـا  تـم  التـي  للعقـار  العامـة  الهيئـة 
“ماكينـزي” االستشـارية. ويتشـكل الهيـكل التنظيمـي 

التاليـة: والوحـدات  واإلدارات  القطاعـات  مـن 
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الهيكل التنظيمي
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مجلس اإلدارة

نصــت المــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )239( بتاريــخ 25 / 4 
/ 1438هـــ القاضــي بتأســيس الهيئــة العامــة للعقــار، علــى أن يكــون للهيئــة 
ونائًبــا  )عضــًوا  المحافــظ  مــن:  كل  وعضويــة  الوزيــر  برئاســة  إدارة  مجلــس 
والتجــارة  والماليــة  والعــدل  اإلســكان   ” وزارات:  عــن  وممثليــن  للرئيــس( 
واالستثمار والطاقة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والقروية  واالقتصاد 
والتخطيــط، إضافــة إىل ثاثــة أعضــاء مــن القطــاع الخــاص ذي العاقــة بنشــاط 
الهيئــة، يعّينــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء على اقتــراح من الوزير  وتكون 
عضويتهــم لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، ويجــب أال تقــل 
مرتبــة ممثلــي األجهــزة الحكوميــة عــن المرتبــة )الرابعــة عشــرة( أو مــا يعادلهــا.

كمــا نصــت المــادة الثامنــة علــى أن يكــون للهيئــة محافــظ بالمرتبــة الممتازة، 
يعّيــن بأمــر ملكــي بنــاًء علــى ترشــيح الوزيــر.

الوضــع الراهـــن



2018 |التقرير السنوي 

19

معايل األستاذ 
إحسان بن عباس بافقيه

عضو مجلس اإلدارة 

المهندس
محمد بن عبد العزيز الوايلي

 عضو مجلس اإلدارة

ماجد بن عبدهللا الحقيل 
رئيس مجلس اإلدارة

وزير اإلسكان

األستاذ
كان بن عبدالعزيز الدخّيل را

عضو مجلس اإلدارة 

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

الشيخ 
عبدهللا بن عدنان السليمي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ 
حمد بن علي الشويعر
 عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير 
سعود بن طال بن بدر 

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
طارق بن عبدهللا الشهيب

عضو مجلس اإلدارة 

األستاذ 
سعيد بن محمد الغامدي

عضو مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة 
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١- المحافظ

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

الممتازة.

تتصل بالمحافظ اإلدارات التالية بشكل مباشر:

التدقيـق الداخلـي وإدارة المخاطـر: وتعمـل اإلدارة علـى وضـع الخطـط 	 
وتمـارس  تنفيذهـا،  علـى  واإلشـراف  اختصاصاتهـا  لممارسـة  الالزمـة 
التدقيـق علـى الوحـدات الوظيفيـة للهيئـة، لضمـان االمتثـال  دورهـا يف 
لألنظمة والتشريعات والقواعد والسياسات واللوائح بالمملكة العربية 

السـعودية،. وكذلـك إدارة المخاطـر التـي تؤثـر علـى الهيئـة كمشـرّع.

التواصل: هذه اإلدارة مسؤولة عن أنشطة التواصل الداخلية والخارجية 	 
الهيئـة،  المحـددة وإرشـادات هويـة  المعاييـر  تلبـي  أنهـا  للهيئـة وضمـان 

وتغطـي األدوار الرئيسـية التاليـة:
االتصال المؤسسي يف الهيئة.. 1
العالقات العامة وأنشطة الفعاليات. . 2
أنشـطة التوعيـة العامـة لتعزيـز خدمـات وبرامـج وأنشـطة ومهـام . 3

الهيئة.

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

اإلداري للمحافــظ مــن خــالل:
تحديث اليوميات.. 1
إدارة المراسالت.. 2
التنسيق مع وحدات الهيئة لمباشرة المهام.. 3
أداء األنشطة األخرى لدعم أعمال ومهام المحافظ.. 4

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

الهيئــة، والرفــع عنهــا الســتكمال مــا يلــزم يف شــأنها.

الوضــع الراهـــن
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2 -قطاع التخطيط االستراتيجي 
وإدارة المشاريع 

العقــاري  والقطــاع  الهيئــة  ألعمــال  االســتراتيجية  الخطــط  بوضــع  يقــوم 
والتأكــد  تنفيذهــا،  علــى  واإلشــراف  لمهامهــا،  الهيئــة  لممارســة  الازمــة 
مــن تحديــد المشــاريع الرئيســية وتنفيذهــا بالجــودة المســتهدفة وحســب 
الجــداول الزمنيــة، وكذلــك اإلشــراف علــى مبــادرات وفــرص التميــز. وتتبــع 

التاليــة: اإلدارات  للقطــاع 

الخطــة 	  عناصــر  خــالل  مــن  وتقــوم  االســتراتيجي:  التخطيــط  إدارة 
االســتراتيجية بالتوجيــه وتطويــر ورصــد عمليــة التخطيــط االســتراتيجي، 
لضمــان التعريــف باســتراتيجية الهيئــة وقياســها علــى نحــو فعــال. كمــا 
تقــوم بصياغــة / تحديــث رؤيــة الهيئــة والرســالة والخطــة االســتراتيجية، 
ووضــع وتنفيــذ دراســات الجــدوى والتحليــل )SWOT, PESTEL( مــن 
أجــل الحصــول علــى مدخــالت لتخطيــط االتجــاه االســتراتيجي، وضمــان 
أن األهــداف االســتراتيجية مفهومــة جيــًدا وضمــان تنفيذهــا مــن قبــل 

اإلدارة التنفيذيــة ومــدراء العمــوم ومــدراء اإلدارات بالهيئــة.

التقييــم / مؤشــرات 	  أدوات  بتطويــر  وتقــوم  المؤسســي:  األداء  إدارة 
األداء الرئيســية لتقييــم ومواءمــة الخطــط االســتراتيجية بالهيئــة، وتطويــر 
األهداف وخطط األعمال بالقطاعات واإلدارات، وضمان توزيع وتقسيم 
االســتراتيجية يف جميــع أنحــاء الهيــكل التنظيمــي، لتحديــد مســؤوليات 
األقســام واإلدارات ومؤشــرات األداء الرئيســية، وتعزيــز إنشــاء بطاقــات 
األداء المتــوازن لضمــان مســاهمة كل قســم وفــرد يف تحقيــق األهــداف 

االســتراتيجية للهيئــة.

إدارة 	  مبــادئ  جميــع  تطبيــق  علــى  ويعمــل  المشــاريع:  إدارة  مكتــب 
المخصصــة  المشــاريع  لجميــع  الفنيــة  الضوابــط  ووضــع  المشــاريع، 
)الجهــات الراعيــة للمشــروع، وخطــوط اإلبــالغ عــن المشــاريع، وهيــاكل 
المشــروع  حالــة  تقاريــر  ومراجعــة  وإعــداد  ذلــك(.  إىل  ومــا  الحوكمــة 
وتحديــد تبعاتــه ونســبة المهــام المنجــزة، والمخاطــر المتوقعــة، واألدلــة 

اتخاذهــا. يتعيــن  إجــراءات تصحيحيــة  علــى أي 

التميــز المؤسســي: وُيعنــى بتصميــم وإدارة بنيــة العمليــات الداخليــة 	 
للهيئة، وتطوير منهجية اإلجراءات والمعايير بما يف ذلك أدلة التشغيل 
والنمــاذج واألدوات، والتحقــق مــن صحــة مواءمــة العمليــات الداخليــة 
مــع االســتراتيجية العامــة، والسياســات والضوابــط والمعاييــر الداخليــة، 
وضمــان  التنظيمــي  الهيــكل  وتحديــث  تطويــر  جانــب  إىل  ومراقبتهــا، 

مواءمتــه مــع الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية.
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3 -قطاع الموارد المؤسسية

ُيعنى بتقديم الخدمات المشــتركة لمنســويب الهيئة، والتي تشــمل إدارات 
رأس المــال البشــري والمــوارد الماليــة وتقنيــة المعلومات.

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

والتطويــر. التدريــب  الموظفيــن،  عالقــات 
حرصــت الهيئــة يف عــام 2018 علــى تقنيــن االســتقطاب بحيــث يحقــق 
الجــودة والنــوع. لتتمكــن مــن بنــاء قاعــدة موظفيــن محترفيــن مــن شــأنهم 
المســاهمة يف بنــاء قــدرات المســتهدف اســتقطابهم مــن حديثــي التخــرج، 
وذوي الخبــرات المتوســطة يف األعــوام الالحقــة. وبهــذا فــإن عــدد العامليــن 

يف الهيئــة 50 موظفــاً. بنســبة ســعودة 100 %

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

ومراجعــة وتحليــل تقاريــر األداء والتقاريــر التشــغيلية الدوريــة.

تقنيــة وأمــن المعلومــات: القيــام بتوفيــر الدعــم التقنــي الــالزم لتطويــر 	 
األداء المؤسســي، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ جميــع الخدمــات المتعلقــة 
التميــز  الهيئــة علــى تحقيــق  المعلومــات والدعــم لمســاعدة  بتقنيــة  
التشــغيلي والكفــاءة. كمــا تضمــن ســالمة وأمــن عمليــات الهيئــة فيمــا 
يخــص تقنيــة المعلومــات واألصــول الرقميــة. وتشــمل مســؤوليات هــذه 
اإلدارة: تطبيق أفضل الحلول التقنية والفنية يف كافة مجاالت وأنشــطة 
الهيئة ابتداًء من البنية التحتية لتقنية المعلومات إىل أمن المعلومات. 
وذلــك مــن خــالل إنشــاء بوابــة إلكترونيــة تحتــوي على قواعد للمعلومات 
العقاريــة الالزمــة لألنشــطة العقاريــة، ســواء المتوفــرة لــدى الهيئــة أو 

ــا، وإتاحتهــا للمعنييــن. يً الجهــات األخــرى المعنيــة مــع تحديثهــا دور

الوضــع الراهـــن
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4- قطاع األبحاث وتطوير األنظمة

يعمــل قطــاع األبحــاث و تطويــر األنظمــة علــى أســاس بنــاء السياســات وفًقــا 
لألدلــة )Evidence Based Policy( ، وذلــك مــن خــال التحليــل الدقيــق 
للبيانــات وعمــل الدراســات العمليــة و دراســات الســوق التــي تســاهم يف 
بنــاء و تطويــر القــرارات واألنظمــة، بنــاًء علــى األدلــة المســتخرجة. ولذلــك 
يتكــون القطــاع مــن ثــاث إدارات عامــة مترابطــة لتحقيــق هــذا الهــدف. وهي: 

إدارة األبحــاث واإلحصــاءات: تعمــل اإلدارة علــى جمــع البيانــات األوليــة 	 
والثانويــة مــن مختلــف المصــادر بهــدف تحليلهــا واســتخراج المعلومــات 
ذات العالقــة بالتنظيمــات العقاريــة. وأيًضــا لبنــاء ومراقبــة المؤشــرات 
العقارية ســواء الســعرية أو غير الســعرية التي تســاهم يف رفع شــفافية 
الســوق العقاريــة وتحفيــز االســتثمار فيــه ســواًء لألفــراد أو المنظمــات. 
للســوق  والدراســات  واألبحــاث  التقاريــر  إجــراء  اىل  اإلدارة  تهــدف  كمــا 

العقــاري.

والقانونيــة 	  التشــريعية  الوثائــق  بدراســة  تقــوم  األنظمــة:  إدارة تطويــر 
الحاليــة للعقــارات لدعــم تطويــر تشــريعات جديــدة للقطــاع أو تحديــث 
لتطويــر  التوجيهيــة  والمبــادئ  األطــر  واســتخدام  ســابقة،  تشــريعات 
وذلــك  المطلوبــة،  والسياســات  والتشــريعات  األنظمــة  وتحديــث 
باالســتفادة أيًضــا مــن مخرجــات إدارة األبحــاث واإلحصــاءات واســتخدام 
أفضل الممارســات والدراســات المعيارية. كما تعمل اإلدارة على وضع 
المعاييــر الخاصــة باألنشــطة العقاريــة، وتعمــل بالتنســيق مــع الجهــة 

اإلعالميــة لتثقيــف الجمهــور يف حــال إطــالق أي تنظيمــات جديــدة.

التنســيق التنظيمــي: تتمثــل مهــام هــذه اإلدارة يف دوريــن رئيســيين، 	 
أولهمــا يتعلــق يتعلــق بدراســة األنشــطة العقاريــة الحاليــة مــن ناحيــة 
الوضــع القانــوين وتحديــد نــوع الســوق وتحليــل نمــاذج أعمالهــا وبحــث 
فــرص الخصخصــة وعمليــة التكامــل بيــن البرامــج، وذلــك لتســهيل نقــل 
األنشــطة العقاريــة مــن الجهــات الحكوميــة الحاليــة إىل الهيئــة، وتنســيق 
ورصــد التقــدم لعمليــة النقــل مــع الوحــدات الوظيفيــة الرئيســية األخــرى 
لــإدارة فهــو تنســيق عمليــة التكامــل وبنــاء  الثــاين  الــدور  بالهيئــة. أمــا 
كات مع الجهات األخرى، التي لديها أنشــطة ذات عالقة بسلســلة  الشــرا
اإلمــداد يف القطــاع العقــاري، كأحــد مكونــات »اإليكوسيســتم« العقــاري.    

5-  قطاع العمليات

يعمــل علــى تنفيــذ اســتراتيجية الهيئــة وتنفيــذ مخرجــات قطــاع األبحــاث 
وتطويــر األنظمــة، وعلــى إصــدار التراخيــص واالعتمــادات وتصنيف المكاتب 
والشــركات العقاريــة. كمــا يعمــل علــى تســوية النزاعــات واإلشــراف علــى 
األنشــطة العقاريــة والبرامــج والمبــادرات المتعلقــة بذلــك. وتتبــع للقطــاع 

اإلدارات التاليــة:

 االعتمــاد والتراخيــص : وتعمــل اإلدارة علــى التأكــد مــن أن مؤسســات 	 
التعليــم ومقدمــي الخدمــات توّفــر التدريــب العقــاري والــدورات العقارية 
وفًقــا للمعاييــر التــي وضعتهــا الهيئــة وبالتــايل تحســين أداء الممارســين 
العقارييــن يف المملكــة. كمــا تعمــل علــى التأكــد مــن أن المشــاركين 
تراخيــص  لحملهــم  مناســبة  خلفيــة  ولديهــم  معتمديــن  العقارييــن 

مهنتهــم. 

خدمة  الشــركاء : وتعمل اإلدارة على تناول االستفســارات العامة التي 	 
يتداولهــا الجمهــور وتوفيــر منفــذ لشــكاوى أصحــاب المصالــح العقاريــة. 
المشــاركين  بالمراجعــة والتدقيــق علــى تســجيل  اإلدارة  تقــوم  كذلــك 
االمتثــال  لمتطلبــات  اســتيفائهم  وضمــان  المملكــة،  يف  العقارييــن 

والمتطلبــات التنظيميــة التــي حددتهــا الهيئــة

التحقيــق وفــض النزاعــات : وُتعنــى بالتحقيــق يف الشــكاوى والحــاالت 	 
التحليــل  مــن  المزيــد  تتطلــب  التــي  العقــارات  قطــاع  يف  الحرجــة 
النزاعــات  حــال  يف  الوّديــة  الحلــول  إيجــاد  علــى  وتعمــل  والمــداوالت، 

العقاريــة.  بالمعامــالت  المتعلقــة 
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مــن  عــدٍد  علــى  للعقــار  العامــة  الهيئــة  عملــت 
المشــاريع خــال عــام 2018/2019، وحققــت الهيئــة 
معــدالت إنجــاز عاليــة يف مختلــف مشــاريع القطاعــات 
بأهــداف  المتعلقــة  األداء  مؤشــرات  مــع  المتوافقــة 
الهيئــة االســتراتيجية، كمــا سيســتعرض هــذا التقريــر 
الحًقــا مراحــل ســير عمــل هــذه المشــاريع، والتــي مــن 

أبرزهــا:
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قطاع التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع :

قطاع األبحاث وتطوير األنظمة

مشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع.. 1
مشروع بناء وتطوير نظام إدارة المشاريع المؤسسية.. 2
مشروع إدارة األداء والتميز المؤسسي.. 3
مشروع استراتيجية الهيئة العامة للعقار )الخطة . 4

التأسيسية للهيئة(.
دراسة تطوير استراتيجية القطاع العقاري – المرحلة . 5

األوىل )دراسة الوضع الحايل(.
مشروع التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار لعام . 6

.2018
مشروع رحلة عميل.. 7
مشروع إدارة االداء المؤسسي.. 8
دراسة تطوير استراتيجية القطاع العقاري – المرحلة . 9

الثانية )اإلطار االستراتيجي وتحديث خطة عمل الهيئة(.
إعداد دليل اإلجراءات وإعادة هندسة إجراءات العمل.. 10

 مشروع بناء نموذج اقتصادي لقطاع العقار.. 1
مشروع تطوير نظام أنشطة المكاتب والشركات العقارية.. 2
مبادرة تعديل نظام التسجيل العيني للعقار.. 3
مشروع نقل األنشطة العقارية من وزارة اإلسكان إىل الهيئة.. 4
مشروع جمع البيانات وتصحيحها.. 5
مشروع »أتمتة« تحليل البيانات.. 6
مشروع منصة المؤشرات العقارية.. 7
مشروع استراتيجية المؤشرات العقارية.. 8
مشروع تنظيم الهيئة الجديد.. 9

مشروع قياس األثر.. 10
مشروع تصميم تجربة المستخدم للمؤشرات العقارية.. 11
12 ..)JLL( مشروع تقييم منصة المؤشرات العقارية
13 ..)Knight Frank( مشروع تقييم منصة المؤشرات العقارية

بنــاء  أســاس  علــى  األنظمــة  تطويــر  و  األبحــاث  قطــاع  ويعمــل 
السياســات وذلــك مــن خــال التحليــل الدقيــق للبيانــات وعمــل 
الدراسات العملية و دراسات السوق التي تساهم يف بناء و تطوير 
القــرارات واألنظمــة وقــد نفــذ القطــاع العديــد مــن اإلنجــازات وهــي:

قطـــــاع  المــــــــــوارد المؤسسية:

مشروع الحوسبة السحابية.. 1
مشروع نظام األرشفة واالتصاالت اإلدارية.. 2
مشروع البوابة الداخلية والمعامالت اإللكترونية.. 3
مشروع أفضل بيئة عمل.. 4
مشروع جدير إلعداد الخطط التدريبية والتطويرية.. 5
مشروع تقييم وإدارة المخاطر.. 6
مشروع تحديث موقع الهيئة العامة للعقار.. 7
مشروع البوابة الداخلية.. 8
مشروع االرشفة واالتصاالت االدارية.. 9

تجهيز مبنى الهيئة الجديد.. 10
تجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات يف المقر . 11

الجديد للهيئة.
مشروع دراسة استشارية لتطوير متطلبات إنشاء . 12

بوابة الشركاء.
مشروع تطوير إدارة رأس المال البشري.. 13

الملخص التنفيذي

قطاع العمليات:

كما ينفذ قطاع العمليات بالهيئة استراتيجيتها ، وتنفيذ 
مخرجات قطاع األبحاث وتطوير األنظمة كما لدى لقطاع 

إنجازات ومنها :-

كما ُيعنى قطاع الموارد المؤسسية بتقديم الخدمات 
المشتركة لمنسويب الهيئة وقد أتم :-

مبادرة مركز التحكيم العقاري.. 1
مبادرة مكتب خبراء النزاعات العقارية.. 2
مبادرة تطوير حلول لتعزيز ثقة القطاع يف موثوقية األراضي.. 3
دراسة تطوير تنظيم المساهمات العقارية -المرحلة األوىل.. 4
مشروع تأسيس مركز خدمة الشركاء.. 5
برنامج تصنيف المكاتب والشركات العقارية.. 6
مشروع سجل خدمة الشركاء.. 7
مشروع دراسة أفضل الممارسات لتأسيس إدارة التفتيش . 8

واإلمتثال بالهيئة العامة للعقار.
برنامج التسجيل العيني.. 9
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ورش العمل :

نظمــت الهيئــة اثنتيــن وعشــرين )22( ورشــة عمــل يف مختلــف مناطــق المملكــة، بهــدف التعريــف بأعمالهــا وخططهــا 
االســتراتيجية. وُخصصــت عــددٌ مــن هــذه الــورش لبحــث مشــاريع ومبــادرات الهيئــة واســتطالع أراء المهتميــن مــن القطــاع 

العــام والخــاص.  
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االتفاقيات :

التدريب :

وقعــت الهيئــة ســت )6( اتفاقيــات مــع شــركائها مــن القطــاع الحكومــي 
والقطــاع الخــاص، بهــدف التعــاون، بشــكل عــام وبشــكل خــاص، لتبــادل 
المعلومــات والبيانــات بهــدف تعزيــز خطــط عمــل الهيئــة يف التنميــة 

العقاريــة وتوســيع أطــر التعــاون مــع شــركائها.

الــذراع  الســعودي  العقــاري  المعهــد  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  أعــدت 
للخبــراء  موجهــة  تدريبيــة  حقائــب   )5( خمــس  للهيئــة  األكاديمــي 
العقارييــن، وخبــراء فــض النزاعــات والمحكميــن العقارييــن. بهــدف 
التعرّف على احتياجاتهم الفنية يف ممارســة أعمالهم. والحقائب هي:

االحتياجــات الفنيــة )نــدب الخبيــر( يف النزاعــات العقاريــة: هيئــات . 1
النظر.

العقاريــة: . 2 النزاعــات  يف  الخبيــر(  )نــدب  الفنيــة  االحتياجــات 
القضــايئ. المكتــب  لــدى  والباحثــون  المستشــارون 

االحتياجــات الفنيــة )نــدب الخبيــر( يف النزاعــات العقاريــة: قضــاة . 3
التنفيــذ.

االحتياجــات الفنيــة )نــدب الخبيــر( يف النزاعــات العقاريــة: قضــاة . 4
الدرجــة األوىل واالســتئناف.

الــدورة التدريبيــة المتخصصــة: المحكميــن يف برنامجــي إيجــار . 5
المــالك. واتحــاد 

الملخص التنفيذي
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مشـروًعا

اتـفـاقـيـــات

دورة تدريبية للموظفين            

ورشة عمل

حقائب تدريبية

مكالمة استفسار

متابًعا لحساب الهيئة يف تويتر

عدد زوار الموقع الرسمي   

45

07

 49

32

05

12,393

26,302

 69,796
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أنشطة وإنجازات 
الهيئة

04
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المسارات االستراتيجية:

أنشطة وإنجازات 
الهيئة

كمــا عملــت الهيئــة علــى تنفيــذ خطتهــا االســتراتيجية للعــام 2018، مــن خــالل التركيــز 
علــى تطويــر التشــريعات المرتبطــة بالعقــار، وإطــالق عــدٍد مــن المبــادرات المتعلقة ببرامج 
تحقيــق الرؤيــة 2030، إضافــة للمبــادرات الرئيســية األخــرى، والتــي تــم إنجــاز بعضهــا ومــن 

هــذه المبــادرات:

إنشاء مركز التحكيم 
العقاري

إنشاء مكتب خبراء 
النزاعات العقارية

تطوير حلول لتعزيز 
ثقة القطاع الخاص يف 

موثوقية األراضي

تعديل نظام التسجيل 
العيني للعقار

اإلشراف على المعهد 
العقاري السعودي

تطوير الممكنات 
االستراتيجية 

والتشغيلية للهيئة 
العامة للعقار

يعتبــر القطــاع العقــاري مــن أبــرز القطاعــات المضّمنــة برؤيــة المملكــة 2030 
بهــدف إيجــاد بدائــل غيــر نفطيــة لتنويــع مصــادر الدخــل، ولدعــم التنميــة الشــاملة 
والنهــوض بمســتقبل البــالد والوصــول بهــا إىل الهــدف المنشــود: مجتمــع حيــوي، 

اقتصــاد مزدهــر، وطــن طمــوح. 

ويف ضــوء هــذه الرؤيــة التــي تعــد محــركًا رئيســًيا لالســتثمار العقــاري، أعــّدت الهيئــة العامــة 
للعقــار خطــة عملهــا االســتراتيجية مــن خــالل التوجهــات الرئيســية التاليــة:

التوافق مع رؤية المملكة 2030.
مقارنات معيارية دولية.	 
استطالع آراء العموم.	 
التشاور مع ذوي االختصاص يف القطاع العقاري.	 
دراسة تجارب الجهات التنظيمية يف المملكة.	 

ومــن أجــل هــذا قامــت الهيئــة بدراســة وتحليــل العديــد مــن التجــارب المحليــة 
والعالميــة لتوظيــف أهــم الــدروس المكتســبة مــن الجهــات المنظمــة للقطــاع 
العقــاري يف عــدد مــن الــدول اإلقليميــة والعالميــة، ومــن هــذه الــدول: اإلمــارات 
كونــج  وهونــج  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات  وأســتراليا  المتحــدة  العربيــة 
وســنغافورة، إضافــة إىل االســتماع آلراء العمــوم والمختصيــن حيــث نّظمــت عــدة 
لقــاءات مــع المختصيــن والمهتميــن يف هــذا القطــاع مــن عقارييــن ومطوريــن 

ين. ومســتثمر

إن الهــدف األساســي للهيئــة كمــا جــاء يف تنظيمهــا، هــو تنظيــم النشــاط العقــاري 
غيــر الحكومــي واإلشــراف عليــه وتطويــره لرفــع كفاءتــه وتشــجيع االســتثمار فيــه 

بمــا يتفــق مــع أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ولتحقيــق هــذا الهــدف تســعى الهيئــة إليجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين المحليين 
مســاراتها  خــالل  مــن  وذلــك  المملكــة،  باقتصــاد  ثقتهــم  وتعزيــز  والدولييــن 

االســتراتيجية.
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فيما نفذت الهيئة وفق الخطة االستراتيجية عدًدا من المشاريع وهي:

تطوير تنظيم أنشطة 
المكاتب والشركات 

العقارية

إعادة دراسة وتطوير 
تنظيم المساهمات 

العقارية

إنشاء مركز اتصال 
خدمة الشركاء للقطاع 

العقاري

مشروع استراتيجية 
الهيئة

بناء النموذج 
االقتصادي، وقياس أثر 
السياسات والبرامج 
على السوق العقاري

مشروع إنشاء الهوية 
والسمة

مشروع الهيكل 
التنظيمي للهيئة

تطوير أعمال 
»الحوكمة« الداخلية 

للهيئة

إنشاء وتنفيذ 
استراتيجية االتصال 

واإلعالم للهيئة

بناء منصة المؤشرات العقارية )السعرية وغير 
السعرية( بالتنسيق مع وزارات اإلسكان، والعدل، 
والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة لإلحصاء

توفير مقر مؤقت 
للهيئة



المعهد العقاري 
السعودي

05



|التقرير السنوي 



36

المعهد العقاري

تأســس المعهــد العقــاري الســعودي بموجــب قــرار وزيــر 
اإلســكان، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للعقــار، رقــم 
8792، تاريــخ 24/4/ 2017م، وُيعــد أول كيــان تعليمــي 
المملكــة.  يف  العقاريــة  العلــوم  مجــال  يف،  متخصــص 
خبــرة  وبيــوت  شــركاء  مــع  بالتعــاون  المعهــد،  ويعمــل 
محلييــن ودولييــن يف المجــال العقــاري، علــى نشــر أفضــل 

الممارســات العالميــة، يف القطــاع العقــاري.

ويعتبــر المعهــد الــذراع التدريبــي للهيئــة العامــة للعقــار، إذ يختــص 
بتوفيــر التدريــب والتأهيــل للمهنييــن الممارســين يف القطــاع العقــاري 
الســعودي، ومنحهــم شــهادات احترافيــة تمكنهــم مــن دخــول ســوق 
كبــر قطــاع  العمــل بكفــاءة عاليــة، نظــًرا لكــون القطــاع العقــاري يعــد أ

اقتصــادي غيــر نفطــي يف المملكــة.

ويهدف المعهد العقاري السعودي إىل: 

المساهمة يف تطوير 
وتنظيم السوق العقاري 

السعودي.

بناء وتطوير المهارات 
المهنية للشباب 

السعودي.

وضع األساس لقطاعات 
خدمات جديدة.

المساهمة يف تسريع 
تنمية القدرات لدى 
المؤسسات القائمة.
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مجلس
 رئيس مجلس اإلدارة -محافظ الهيئة العامة للعقار إدارة المعهد

 األستاذ عصام بن حمد المبارك

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور سعيد بن سعد القرين

الدكتور سعيد بن سعد القرين
) رئيَســــا (

األستاذ أحمد بن محمد المختار الشنقيطي 
)رئيَسا(

األستاذ عبدالعزيز بن محمد القاسم 
)رئيًسا(

األستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ 
)عضَوا(

األستاذ عبدالهادي بن فهد آل مفرح القحطاين 
)عضًوا(

األستاذ حسن بن سعيد الماضي 
)عضًوا(

الدكتور محمد بن عبدهللا العوض 
)عضًوا(

األستاذ حمزة بن عبدالعزيز العسكر 
)عضًوا(

الدكتور سعيد بن سعد القرين 
)عضًوا(

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

لجنة الترشيحاتلجنة المراجعةاللجنة التنفيذية
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المبادئ التوجيهية

التشغيل الفّعال والقابل للتطوير  التوافق مع رؤية 2030  

الجودة العالية   االستدامة المالية  

الرؤيــة  أهــداف  مــع  المعهــد  توافــق 
األثــر  ومخرجاتــه  ألنشــطته  يكــون  وأن 

أهدافهــا. تحقيــق  يف  المباشــر 

تكــون  وأن  بفاعليــة  المعهــد  تشــغيل 
آليــة التشــغيل قابلــة للتطويــر إلحــداث 
يف  اإلســكان  قطــاع  علــى  األكبــر  األثــر 

المملكــة. أنحــاء  جميــع 

قيــاس نتائــج المعهــد بشــكل مســتمر 
وإبــرازه كمؤسســة متميــزة عالمًيــا.

الماليــة  االســتدامة  المعهــد  تحقيــق 
والبعيــد  المتوســط  المــدى  علــى 
وتنفيذ نموذج أعمال إبداعي مســتقل 

الحكوميــة. المــوارد  علــى  يعتمــد  ال 

المعهد العقاري
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الخدمات التي يقدمها المعهد

تبادل المعرفةالدورات التدريبية

االستشارات والبحوثتدريب المدربين

إعــداد وتنفيــذ برامــج تدريبيــة قياديــة 
لتأهيــل  متنوعــة،  عقاريــة  ومهنيــة 
مــن  العقــاري  الســوق  يف  العامليــن 
مطوريــن ووســطاء عقارييــن وغيرهــم 
مــن مــزاويل األنشــطة العقاريــة، وذلــك 
وفًقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات، 
شــهادات  توفيــر  إىل  باإلضافــة 
مــع  بالتعــاون  ومعتمــدة  متخصصــة 
والعالميــة،  المحليــة  الخبــرة  بيــوت 
ُتمكـّـن حامليهــا مــن ممارســة العمل يف 

عاليــة. بكفــاءة  العقــاري  الســوق 

تبــادل الخبــرات والمعــارف مــع الجهــات 
الشــريكة والمســتفيدة محلًيــا ودولًيــا، 
وذلــك عــن طريــق إقامــة ورش العمــل 
والمنتديــات  بالمؤتمــرات  والمشــاركة 
االحتياجــات  لتحديــد  والمعــارض 
التدريبيــة لمبــادرات برنامــج اإلســكان 
الدراســات  وإجــراء  العقــاري،  والقطــاع 
الطلــب  حجــم  ومعرفــة  التســويقية 

والــدورات. للبرامــج 

المدربيــن«  »تدريــب  دورات  توفيــر 
المختلفــة  العقاريــة  المجــاالت  يف 
للــدورات التــي يقدمهــا المعهد، ليكونوا 
مؤهليــن للقيــام بالتدريــب مــن خــالل 
كــز  المعهــد العقــاري الســعودي والمرا

المعتمــدة.

تقديــم أفضــل االستشــارات والبحــوث 
وإيجــاد  العقــاري  الســوق  لتطويــر 
الحلــول الممكنــة لمواجهــة التحديــات.

يقدم المعهد مجموعة من الخدمات، الموجهة إىل األفراد الراغبين بالتأهيل، للعمل يف السوق 
العقاري السعودي، وكذلك إىل الجهات الحكومية، والخاصة، مثل: الوزارات، والهيئات ذات 

العاقة، شركات التطوير العقاري، المكاتب العقارية، المكاتب الهندسية، بناة المساكن، شركات 
التشغيل والصيانة، الوسطاء العقاريين، واتحادات الماك.

وتتمثل خدمات المعهد يف:
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الدورات التي نفذها المعهد خالل عام 
2019 / 2018

فرز الوحدات العقاريةمدير اتحاد ماكمقدمة يف اتحاد الماك  

فهــم أساســيات إدارة اتحــادات المــالك 
المتدربيــن  وتوعيــة  و«حوكمتهــا« 
الصلــة  ذات  والسياســات  باللوائــح 
بالمجمعــات الســكنية واتحــاد المــالك، 
ذات  العقــارات  خصائــص  وفهــم 
إطــار  وتحديــد  المشــتركة  الملكيــة 

المــالك. اتحــاد  عمليــات 

بنــاء المعــارف والخبــرات يف إطــار إدارة 
اتبــاع  عبــر  المــالك  اتحــاد  عمليــات 
أفضــل الممارســات المهنيــة، وتأهيــل 
اتحــاد  كمديــر  للعمــل  متــدرب  كل 
مــالك معتمــد يمتلــك الكفــاءة يف إدارة 
المــالك  واتحــاد  العقاريــة  المجمعــات 

باللوائــح. اإللمــام  عبــر 

تمكيــن المتــدرب مــن تحديــد معاييــر 
ذات  عقــارات  إىل  العقــارات  تحويــل 
إجــراءات  وتطبيــق  مشــتركة  ملكيــة 
فــرز الوحــدات العقاريــة علــى مســتوى 
المملكــة، واســتخدام النظــام االلكتــروين 
وكذلــك  العقاريــة،  الوحــدات  لفــرز 
بالطــرق  الوحــدة  مســاحة  حســاب 
الصحيحة وتقسيم الحصص الشائعة 

المشــتركة. المناطــق  يف 

نفذ المعهد العقاري الســعودي خال عام 2018  عدد 118 دورة 
تدريبية، استفاد منها 2873 متدربًا غطت 15 منطقة ومدينة  يف 

مختلــف أنحــاء المملكــة. وجــاءت الــدورات على الشــكل التايل :

10819240 071603

عدد 
دورات

عدد 
المتدربين

عدد
المناطــق

193

4309

15
خــــــــــــــال عــــــــام  2018

المعهد العقاري
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أساسيات إدارة المرافق

الوساطة العقارية

فحص المباين الجاهزة

فحص جودة البناء

التسويق العقاري

مستدام للمباين السكنية الجديدة  

إدارة  بأهميــة  المتدربيــن  تعريــف 
)المســاكن(  الماديــة  األصــول 
بهــا،  الخاصــة  الصيانــة  واحتياجــات 
وتكلفتهــا علــى القيمــة طويلــة األجــل، 
واإللمــام بأنــواع برامــج صيانــة المرافــق 
تطويــر  وكذلــك  وأدواتهــا.  وأنظمتهــا 
المرافــق  إدارة  يف  العامليــن  مهــارات 
صيانــة  إدارة  بــأدوات  والتعريــف 
نظــام  لفعاليــة  وتقييــم  المرافــق، 
االســتدامة  لتنفيــذ  وفعاليــة  الصيانــة 
وأثرهــا علــى تكاليــف صيانــة المرافــق 

المالــك. مشــاركة  وعلــى 

للوســيط  المهنــة،  بأخالقيــات  اإللمــام 
المســؤولية،  ومعرفــة  العقــاري، 
النظاميــة والقانونيــة، لمهنــة الوســاطة 
نظــام  واســتيعاب  وفهــم  العقاريــة، 
ــا. وأيًضــا  اإليجــار وكيفيــة تطبيقــه عملًي
اإللمــام بــدور الوســيط، يف نظــام اإليجــار، 
والتمكــن  ودقيــق،  واضــح  بشــكل 
مــن أداء الوســاطة يف تأجيــر الوحــدات 

لســكنية. ا

العمــل،  وإجــراءات  بمهــارات  اإللمــام 
مبــاين  كفاحــص  للعمــل  والتأهيــل 
جاهــزة، وكذلــك اإللمــام بجميــع جزئيــات 
وأنظمــة المبــاين والمهــارات المكتســبة 
الالزمة لتقييم تلك الجزئيات واألنظمة 
المســتخدمة  واألدوات  المبنــى  يف 
إلتمام علمية الفحص بشــكل صحيح، 
ومعرفة المعايير والمقاييس العالمية 
المســتخدمة يف عمليــة فحــص المبــاين 

ومعاييــر الســالمة المرتبطــة بهــا.

تأهيــل المتــدرب لالنضمــام، كفاحــص 
معتمــد، يف خدمــة فحــص جــودة البنــاء، 
مــن برنامــج »البنــاء المســتدام« أثنــاء 
عمــل  آلليــة  شــرح  وتقديــم  التنفيــذ، 
الخدمــة، وتوضيــح أهــم مهــام وواجبــات 

الفاحــص.

العقــاري  بالتســويق  التعريــف 
والتفريــق بينــه وبيــن البيــع العقــاري، 
الســوق  دراســة  عمــل  كيفيــة  وتعلّــم 
دراســة  علــى  والقــدرة  العقــاري 
ســلوك المســتهلك العقــاري وتســعير 
المنتجــات والخدمــات العقاريــة وفهــم 
للمنتجــات  العقــاري  الترويــج  عمليــة 
علــى  التعــرف  وكذلــك  والخدمــات. 
وكيفيــة  الشــخصي  البيــع  عمليــة 
االســتفادة منهــا ومعرفــة الفــوارق بيــن 

العقارييــن. الوســطاء  أنــواع 

بنظــام  لإلمــام  المهندســين،  تأهيــل 
الســكنية  للمبــاين  »مســتدام  التقييــم 
الجديــدة«، وتقديــم شــرح كامــل لنظــام 
وأنشــطة  عمــل،  ورش  مــع  التقييــم، 

النظــام. فهــم  لترســيخ  تطبيقيــة 

1818 49

255 16

244 12

129 07

17 01

39 02
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مستهدفات التدريب 
لعام  2018

التطوير العقاري لمشاريع 
المناهج التي تم البيع على الخارطة  

تطويرها

الدورات التي 
تم تنفيذها

عدد المتدربين

عدد الحاصلين 
على شهادات 

االجتياز

المستهدف
المحقق

المستهدف
المحقق

المستهدف
المحقق

المستهدف
المحقق

10
13

160
118

 4000
2873

2507
3200

التمويل
العـــــقــــــــاري

معرفــة الشــروط والمتطلبــات الالزمــة، لمنــح التراخيــص 
وكيفيــة تجهيــز المســتندات لذلــك، والتعريــف باألطــراف 
المســؤولة يف المشــروع وتحديــد مســؤولية كل منهــم، 
مشــروع  يف  المســتهلكين  بحقــوق  الخاصــة  والشــروط 
التطوير العقاري. وأيًضا متابعة األداء بالمشروع وكيفية 
النظاميــة  بالضوابــط  واإللمــام  اإلنجــاز  نســب  حســاب 
المتعلقــة بوحــدات البيــع علــى الخارطــة، والتعــرّف علــى 
علــى  البيــع  لمشــاريع  التســويق  يف  المهمــة  النمــاذج 
مــن  إعدادهــا  يجــب  التــي  الفنيــة  والتقاريــر  الخارطــة، 
االستشــاري الهندســي. وكذلــك التعــرّف علــى حســاب 
الضمــان وشــروطه واســتخداماته ونســب الصــرف منــه.

معرفة المتدرب لإجراءات، المرتبطة بالتمويل العقاري، 
واستعمال النظام الحاسويب للصندوق، واإللمام بشروط 

وأحكام وإجراءات الصندوق.

21 02

42 03

الدورات التي نفذها المعهد خالل عام 
2018

المعهد العقاري





44

rega.gov.sa


