
عرض خطة عمل الهيئة العامة للعقار 
وأهم المبادرات والمشاريع



6 اتفاقيات

22
ورشة عمل

26 مبادرة
ومشروع

118
 دورة منفذة

في عامها األول 2018 م
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تخدم المبادرات والمشاريع خطة عمل الهيئة والتي ترتكز على رؤيتها:

رؤيتنا :  أن يكون قطاع العقار السعودي

االبتكارالثقةجاذبًاحيويًا وو ويتمّيز
بـــ
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توفير
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تحفيز االستثمار

خدمة الشركاءبناء قدرات القطاع

التدقيق واإلنفاذ

خطة عمل
الهيئة العامة

للعقار

مسارات 

التسجيل العيني للعقار

القاعدتين األساسيتين للخطة

التخطيط واالعتماد

/rega_ksarega.ksa

خطة عمل الهيئة:



5

مسار توفير شفافية السوق:-

 وأهم ادوات المسار األول شفافية السوق العقاري ومنها بناء المؤشرات العقارية 

وتوفير اإلحصاءات وكفاءة إعداد التقارير الدورية وجودة االبحاث والدراسات

ــة  ــة العام ــة والهيئ ــة والقروي ــؤون البلدي ــدل ووزارة الش ــكان ووزارة الع ــن وزارة اإلس ــتركة م ــة مش ــكيل لجن ــم تش وت

لإلحصــاء والهيئــة العامــة للعقــار لبنــاء منصــة إلكترونيــة )website( تمثــل واجهــة للمؤشــرات العقاريــة، والتــي ُتمّكــن 

المســتخدمين مــن الحصــول علــى المؤشــرات بطريقــة ســريعة وســهلة االســتخدام.

مقارنة معيارية للمؤشرات العقارية المستخدمة في عشر )10( دول.	 

تحديد المؤشرات العقارية وطرق حسابها.	 

تحديد مصادر البيانات لكل مؤشر.	 

 بــدأت اللجنــة بخمــس مؤشــرات وهــي: ) مؤشــر متوســط المتــر – مؤشــر نســبة التغيــر فــي ســعر المتــر – مؤشــر  	 
ــدن  ــس م ــي خم ــتكون ف ــات ( وس ــة الصفق ــدل قيم ــر مع ــات – مؤش ــة الصفق ــر قيم ــات – مؤش ــدد الصفق        ع

      بأحيائها وهي ) مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – الدمام – جدة ( وباقي مناطق المملكة .

اإلطالق التجريبي للمنصة الختبارها وأخذ مرئيات المهتمين بالقطاع	 
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مسار بناء قدرات القطاع العقاري: 
ومنها المعهد العقاري الذراع التدريبي للهيئة

2507
شهادة اجتياز

2873
متدرب

 13
منهج  ُمطّور

 5
حقائب تدريبية 

جديدة  

تستهدف تطوير قدرات  
العاملين في القطاع
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مسار بناء قدرات القطاع العقاري: 

مشروع تحديث تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية : 
يهــدف إلــى تحديــث تنظيــم أنشــطة المكاتــب والشــركات العقاريــة، الصــادر فــي عــام 1398 ه، لرفــع كفــاءة المكاتــب 

والشــركات العقاريــة وتحســين اداءهــا وخدماتهــا.

وإلى أن تكتمل صياغة التنظيم فقد عملت الهيئة مع شركاءها على إصدار
 معايير تصنيف الشركات العقارية 

وأهــم مــا تضمنتــه هــذه المعاييــر التــزام الشــركات العقاريــة بتنفيــذ مبــادرات تطويــر القطــاع وتأهيل موظفيهــا إلدارة 
البرامــج التالية:

برنامج إيجار  ا   اتحاد المالك  ا  التسويق العقاري  ا  وافي  ا  التمويل العقاري  ا  توطين الوظائف في الشركات العقارية

ــات  ــن الجه ــة م ــز مقدم ــن الحواف ــة م ــى حزم ــف عل ــر التصني ــة لمعايي ــات مطابق ــدم خدم ــي تق ــركات الت ــل الش وتحص
الداعمــة للمشــروع :
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مسار تحفيز االستثمار:

مبادرة تعديل نظام التسجيل العيني للعقار

 وهــي مبــادرة لتعزيــز الثقــة بالقطــاع العقــاري وتشــجيع االســتثمار فيــه ومعالجــة الصعوبــات والتحديــات في   	 
       نظــام التســجيل العينــي للعقــار ، وقامــت الهيئــة لهــذا الغــرض بدراســة مــا واجــه التســجيل العينــي فــي 

      الفترة الماضية من تحديات.

ودراسة أفضل الممارسات الدولية.	 

إعداد خطة تفصيلية آللية التنفيذ األمثل للنظام.	 

 االنتهــاء مــن المرحلــة التجريبيــة األولــى والثانيــة ، ومواءمــة االجــراءات للتســجيل وعكــس مالحظــات المرحلــة 	 
التجريبية في مشروع تعديل النظام الحالي.  

نظام المساهمات العقارية

أقامت الهيئة ثالث )3( ورش عمل في كل من الرياض وجدة والخبر.	 

انهت من دراسة الواقع الحالي للمساهمات العقارية وافضل الممارسات الدولية	 

االنتهاء من التحليل واعداد التوصيات	 

تعمل على صياغة مشروع النظام الجديد	 
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مسار خدمة  الشركاء:

مبادرة مركز التحكيم العقاري:

 حصلت الهيئة على  رخصة مركز للتحكيم العقاري، من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية	 
      كأول مركز ترخص له اللجنة.

 تم إعداد الحقيبة التدريبية للمحكمين العقاريين، وتسليمها للمعهد العقاري السعودي	 
     تمهيًدا للبدء بالتدريب.

 تم استكمال تجهيز مقر المركز ، وتنظيم لوائحه اإلدارية والمالية، وإجراءات عمله	 
     وهيكله اإلداري ونموذجه التشغيلي.

أقامت ورشة عمل لشرح آلية عمل المركز.	 

وقامت بعقد دورة التحكيم العقاري لـ 36 متخصص.	 
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مشروع استراتيجية القطاع العقاري:

تم تقسيم المشروع لمرحلتين:

1. دراسة الوضع الحالي للقطاع العقاري
2. صياغة استراتيجية القطاع العقاري

تنفــذ الهيئــة المرحلــة األولــى لتقييــم الوضــع الحالــي  بدراســة مؤامــة االســتراتيجية   مــع مســتهدفات برامــج تحقيــق 

الرؤيــة الثالثــة عشــر، ولهــذا الهــدف عقــدت الهيئــة اجتماعــات ثنائيــة مســتقّلة مــع أربعيــن جهــة ذات عالقــة بالموائمــة 

مــن أصــل 53 جهــة تســتهدف المواءمــة معهــا. 

وأكملنا في الهيئة إلعداد استراتيجية القطاع العقاري التالي:

تقرير تقييم القطاع العقاري وقدراته.	 

تقرير النظرة العامة على التنظيمات العقارية	 

 منهجية المقارنة المعيارية لقطاع العقار في عدة اقتصاديات ذات صفات مشابهة 	 
وذات ميزات يستفاد منها.  

وتعمل الهيئة على طرح كراسة الشروط والمواصفات للمرحلة الثانية.



www.rega.gov.sa
@rega_ksa

الهيئة العامة للعقار 
تسعد بالتواصل معكم من خالل:

شكًرا لكم 

رقم االتصال الموحد 
92 0 02 7 1 7 1


