


الرؤيـــــــــــة

الرســــــالة

توفير البيئة المناسبة ليكون القطاع العقاري قطاعًا 
منتجًا يواكب توجهات رؤية المملكة 2030.

أن يكون العقار صناعة فاعلة ، وشريك ممكن 
لألنشطة االقتصادية واالجتماعية المختلفة لتحقيق 

أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة. 
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أهداف اللجنة
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد مبادرات 

تساهم في تطوير برامج االستثمار في القطاع العقاري.
تحسين بيئة االستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة في القطاع 

العقاري.
بناء القدرات الوطنية في القطاع العقاري.

رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية 
االقتصادية واالجتماعية .

العمل مع الجهات ذات العالقة لتطوير برامج القطاع العقاري من 
الناحية التقنية.

العمل بشكل دؤوب مع الجهات ذات العالقة لنكون شركاء 
فاعلين في صناعة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري.

تعزيز أواصر التعاون مع المنشآت العقارية والجهات ذات العالقة 
لتحسين بيئة األعمال.

زيادة قوة وتنوع الجذب االستثماري في القطاع العقاري لتنمية 
األصول العقارية.

تفعيل دور المرأة كعنصر فعال في القطاع العقاري.
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رئيس وأعضاء اللجنة

األعضاء:

تشكلت اللجنة العقارية للدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارة غرفة الرياض للفترة ) 2020م  ــ  2024م (

محمد بن عبدالله المرشد
رئيس اللجنة

ماجد بن محمد الشلهوب 
نائب رئيس اللجنة

 ياسر مسلم الحربي 
 مدير أعمال اللجنة

1 - أحمد بن عبدالرحمن العجالن
2 - د.تركي بن عبدالله اليحيى

3 - خالد بن عبدالله العجالن
4 - رياض بن أحمد الثقفي

5 - سلطان بن زكري الزكري
6 - سلطان بن عبدالله الشالش
7 - سعد بن عبدالعزيز العجالن
8 - طارق بن عبدالعزيز الشويعر

9 - م.علي بن محمد الشهري
10 - عبدالله بن سليمان المهنا

11 - م.عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد
12 - عبدالرحمن بن صالح السيف

13 - عبدالعزيز بن صالح الراجحي
14 - م.عبدالعزيز بن ناصر الداود
15 - عبدالعزيز بن هالل ال داود

16 - عبدالمجيد بن عبدالله العثيم
17 - غيداء بنت موسى الموسى

18 - م.محمد بن خالد الدريبي
19 - محمد بن سعد العجالن
20 - محمد بن مالك األحمد

21 - نادر بن حسن العمري
22 - نوف بنت إبراهيم بن سعيدان

23 - هيثم بن عبدالعزيز الغنام
24 - د.ياسر بن محمد الحربي



ملتقى صناع العقار

فعالية

اللقاء مع أصحاب السمو والمعالي: )3( لقاءات
وش العمل: )9( ورش عمل

اللقاءات: )21( لقاء
الندوات: ندوة واحدة

المحاضرات: )3( محاضرات
مبادرة اللجنة العقارية بعنوان )تقدير الرموز(: زيارة واحدة

مبادرة المعرفة العقارية: مبادرة واحدة
الزيارات للمشاريع: زيارتين

لجنة التشريعات 
وبيئة االعمال 

لجنة االستثمار 
العقـــــــاري 

لجــــنة تطــــــوير 
المبادرات العقارية 

اللجان الفرعية

الملتقيات

الحضـــــــور أجمالي عدد الفعاليات
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10 استطالعات رأي

مذكرتين مع وزارة االستثمار 
وهيئة تطوير بوابة الدرعيــــة

عدد أعضاء اللجنة

 26 عضـــــــــو

نسبة تفاعل أعضاء اللجنة

% 85
النشاط اإلعالمي

93

المشاركات في المسؤولية 
االجتمــاعية المشــــاركة في 

حملة جود اإلسكان

أهم الموضوعــــات التـي 
ناقشتها اللجنة العقارية 

29 موضوع

مبادرة واتس آب أعمـــــــال 
اللجنة العقارية تم اطالق 

المبادرة

مبادرة المعرفة العقارية
مبادرة تقدير الرموز
مبادرة فرص الرؤية

مبادرة مرازيم مبادرة العقار الجديد

االجتماعات الدورية للجان 
الرئيســية والفرعيـــة 24 

اجتماع للجنة الرئيسية 
واللجان الفرعية

االجتماعات المشـــتركة مع 
اللجان األخرى 3 اجتماعات 

للجنة العقارية مع لجنة 
االعالم الرقمي

استطالعات الرأي

مذكرات التفاهم

نشاطتفاعلاالعضاء

المشاركات

موضوعات

المبادرات

اجتماعات
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القضايا والموضوعات الرئيسية التى ناقشتها اللجنة:  

المعوقات التي تواجه المطورين 	 
العقاريين في شركة المياه 

الوطنية.
 مشروع تنظيم المزادات العقارية	 
إجراءات كود البناء السعودي	 
معايير جودة الحياة في القطاع 	 

العقاري
إيقاف أو إلغاء الصكوك.	 
إيقاف تراخيص البناء.	 
عمل لجان التفتيش بخصوص 	 

التوطين.
مبادرة »معالجة التشوه البصري« 	 

والمتعلقة بتسوير األراضي.
المساهمة مع الجهات الحكومية 	 

في االستثمار بالتقنية العقارية.
العمل على معالجة التحديات في 	 

الصناديق العقارية.

فرص االستثمار ومتابعة االتفاقيات 	 
المبرمة مع الجهات الحكومية.

االستدامة المالية للمشاريع العقارية.	 
مقترحات عن الئحة التصرفات البلدية.	 
مشروع معايير ترخيص تقديم االستشارات 	 

العقارية وتحليل أسواق العقار.
مشروع ضوابط اإلعالنات العقارية 	 

وتسويقها االلكتروني التابع للهيئة 
      العامة للعقار.

الدليل االسترشادي لرحلة المطور العقاري 	 
لمنتج البيع على الخارطة.

 ضريبة التصرفات العقارية.	 
 أثر إطالق الشائعات عن السوق العقاري 	 

واالعالنات المظللة.
الملكية لبعض االحياء السكنية القائمة.	 
القطاع العقاري.	 
اإلجراءات المتخذة من الجهات ذات 	 

العالقة في جودة البناء.

التوطين لوظائف القطاع العقاري.	 
التمويل العقاري.	 
نظام الوساطة العقارية.	 
بحث العقبات العقارية لقرارات نزع 	 

الملكية لبعض االحياء السكنية القائمة.
البرامج العقارية العلمية والتدريبية 	 

المتاحة.
البورصة العقارية.	 
حصر التحديات التي تواجه أنشطة 	 

القطاع العقاري.
استرداد ضريبة القيمة المضافة 	 

للمطورين العقاريين.
التحديات التي تواجه القطاع العقاري 	 

في شبكة )إيجار(.
التحديات التي تواجه االستثمار العقاري 	 

في أمانة منطقة الرياض.
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الفعاليات: 

الملتقيات:
ملتقى »صناع العقار« 

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية واالسكان 
بتاريخ 29 مارس 2021م.

اللقــــــاء 
مع معالي محافظ الهيئة العامة 

للزكاة والضريبة والجمارك 
 بتاريخ 14 فبراير 2021م.

اللقــــــاء 
مع معالي رئيس هيئة سوق المال 

 بتاريخ 20 يونيو 2021م.

اللقــــــاء 
مع سمو أمين منطقة الرياض 

بتاريخ 08 سبتمبر 2021م.
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ورش العمل:

ورشة عمل :
»تعريفات تطبيق وتطبيقات كود البناء الكود السعودي«  

بتاريخ 5 يناير 2021م.

ورشة عمل :
الوساطة العقارية التحديات والحلول المقترحة« 

بتاريخ 09 سبتمبر 2021م.

ورشة عمل :
التعريف في مركز االسناد والتصفية )إنفاذ(«

 بتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

ورشة عمل :
التعريف في برامج الهيئة العامة للعقار للتعريف 

وأنشطتها المبنية على ركائز االستراتيجية الشاملة 
للقطاع العقاري« بتاريخ 27 سبتمبر 2021م.

ورشة عمل :
إجراءات كود البناء السعودي

 بتاريخ 12 أكتوبر 2021م.

ورشة عمل :
نظام الوساطة العقارية 

بتاريخ 08 ديسمبر 2021م.

ورشة عمل :
خدمات التطوير العقاري .. رؤية مستقبلية« 

بتاريخ 31 مارس 2021م.

ورشة عمل :
اللجنة العقارية مع شركة ثقة بخصوص المزادات العقارية 

االلكترونية بتاريخ 01 يونيو 2021م.

ورشة عمل :
»االستدامة المالية وأثرها على المخططات بعد التطوير« 

بمشاركة المستثمرين والمطورين العقاريين«
 بتاريخ 14 يونيو 2021م.
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اللقاءات:

اللقــــــاء التعريفي
»الكود السعودي للمباني السكنية«

 بتاريخ 11 يناير  2021م.

اللقــــــاء 
مع الرئيس التنفيذي لمركز برنامج 

جودة الحياة بتاريخ 02 فبراير 2021م.

اللقــــــاء 
مع إدارة االستثمار في المؤسسة 

العامة لتحلية المياه المالحة 
بتاريخ 04 مارس 2021م

اللقــــــاء 
مع نائب الرئيس التنفيذي للدراسات 

والتخطيط بالهيئة الملكية لمدينة 
الرياض بتاريخ 10 مارس 2021م.

اللقــــــاء 
مع الهيئة العامة للعقار و«شركة الدكتور 

أحمد الصقيه محامون ومستشارون« 
بتاريخ 16 مارس 2021م

اللقــــــاء 
بمستهدفات القطاع العقاري« 

بتاريخ 22 ابريل 2021م

اللقــــــاء 
مع الرئيس التنفيذي لشركة المياه 

الوطنية بتاريخ 02 يونيو 2021م

اللقــــــاء 
مع الجمعية التعاونية إلسكان اإلعالميين 

بتاريخ 07 يونيو 2021م.

اللقــــــاء 
مع رئيس لجنة البيع والتأجير على 

الخارطة )وافي( بتاريخ 18 يناير 2021م.

اللقــــــاء 
مع نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات 

الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية 
بتاريخ 20 يناير 2021م.

اللقــــــاء 
مع مدير عام مركز خدمات المطورين 

العقاريين )إتمام( 
بتاريخ 11 فبراير 2021م

اللقــــــاء 
مع نائب محافظ الهيئة العامة للعقار 

لألبحاث وتطوير األنظمة
بتاريخ 26 يناير  2021م.
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اللقاءات:

اللقــــــاء التعريفي
عن »الدليل االسترشادي برحلة 

المطور العقاري لمنتج البيع على 
الخارطة« بتاريخ 13 يونيو 2021م

اللقــــــاء 
مع الجمعية التعاونية إلسكان 

اإلعالميين بتاريخ 15 يونيو 2021م.

اللقــــــاء 
مع مستشار سمو أمين منطقة 
الرياض بتاريخ 27 يونيو 2021م.

اللقــــــاء 
مع الشركة الوطنية لإلسكان 

بتاريخ 13 سبتمبر 2021م.

اللقــــــاء 
مع جامعة الملك سعود

 بتاريخ 11 أكتوبر 2021م.

اللقــــــاء 
مع مدير عام استقطاب وجذب 

االستثمارات في هيئة تطوير بوابة 
الدرعية بتاريخ 01 يوليو 2021م.

اللقــــــاء 
مع وكيل المحافظ لالستراتيجية 

والتطوير في هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك بتاريخ 14 يوليو 2021م.

اللقــــــاء 
مع شركة بصمة للتقييم العقاري

 بتاريخ 04 أغسطس 2021م.

اللقــــــاء 
مع شركة السليمان العقارية

 بتاريخ 25 أغسطس 2021م. 



الندوات:

المحاضرات:

الندوة االلكترونية بعنوان: 
التخطيط إلدارة المرافق بالمشاريع الكبرى 

بتاريخ 21 سبتمبر 2021م.

المحاضرة التوعوية 
عن أساسيات التعامل مع تقرير 

التقييم العقاري بتاريخ 27 يونيو 2021م. 

المحاضرة التوعوية 
عن التقييم العقاري ألغراض النزاعات 
والتقاضي بتاريخ 28 سبتمبر 2021م.

المحاضرة التوعوية 
عن التمويل العقاري  

بتاريخ 29 نوفمبر 2021م.
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أستطالعات الرأي:
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حول التحديات التي تواجه المطورين العقاريين 
للحصول على شهادة تأهيل مطور عقاري

 بتاريخ 14 يناير 2021م.

حول التحديات التي توجه المهتمين في خدمات 
برنامج إيجار 

عن البورصة العقارية« بتاريخ 07 ابريل 2021م.

للمهتمين في القطاع العقاري حول أبرز األسئلة 
المراد طرحها خالل ملتقى صناع العقار

 بتاريخ 25 مارس 2021م.

عن بمبادرة معالجة التشوه البصري والمتعلقة 
بتسوير األراضي

 بتاريخ 14 ابريل 2021م.

حول موضوع )التحديات التي تواجه المستثمرين 
في المشاريع المكتبية( بتاريخ 29 يونيو 2021م.

التحديات التي تواجهكم في استخراج رخص البناء
 بتاريخ 15 أغسطس 2021م.

حول استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين
 بتاريخ 13 سبتمبر 2021م.

مشتركي غرفة الرياض عن العقبات العقارية لقرارات نزع الملكية 
لبعض االحياء السكنية القائمة بتاريخ 10 نوفمبر 2021م.

مشتركي غرفة الرياض حول التحديات والحلول التي تواجه 
القطاع العقاري بتاريخ  01 نوفمبر 2021م.



المبادرات:

مبادرة المعرفة العقارية:

مبادرة اللجنة العقارية بعنوان )تقدير الرموز(:  

مبادرة واتس آب أعمال اللجنة العقارية:  

تنظيم اللجنة العقارية ضمن مبادرة )المعرفة العقارية( اللقاء التعريفي عن »الئحة رسوم األراضي البيضاء 
المعدلة« بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم األراضي البيضاء في وزارة الشؤون البلدية واإلسكان 

بتاريخ 05 مايو 2021م.

زيارة نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة العقارية األستاذ / محمد بن عبد الله المرشد وعدد من أعضاء 
اللجنة للشيح / ناصر بن محمد السبيعي والشيخ/عبدالعزيز بن محمد السبيعي ضمن مبادرة اللجنة العقارية 

بعنوان )تقدير الرموز( بتاريخ 30 مارس 2021م.

تم تخصيص رقم جوال: 0509402873 للتفاعل واالطالع على أنشطة وخدمات اللجنة العقارية بغرفة الرياض.
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المشاركات المجتمعية:

الزيارات للمشاريع:

مذكرات التفاهم:

المساهمة والتفاعل في الحملة الخيرية اإلعالمية لــ )جود اإلسكان( 
ومبادرة اللجنة العقارية في التكفل في حالة إنسانية ضمن الحملة. 

زيارة اللجنة العقارية لمشروع بوابة الشرق ومدينة المستقبل 
بتاريخ 28 أكتوبر 2021م.

توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية وهيئة تطوير بوابة 
الدرعية على هامش ملتقى »صناع العقار« 

بتاريخ 29 مارس 2021م.

توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية ووزارة االستثمار 
على هامش ملتقى »صناع العقار«

 بتاريخ 29 مارس 2021م.
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نسعد في تقديم مقترحاتكم ومشاركاتكم
من خالل واتس آب أعمال اللجنة العقارية

هاتف: 4040044 تحويلة: 353 / 652
y.harbi@rdcci.org.saالبريد اإللكتروني:

على الرقم: 

0509402873



دورة مجلس اإلدارة الثامنة عشرة

شكرًا لكم

chamber.sa


