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الدليل اإلجرائي لقرار توطين األنشطة والمهن العقارية

ً
حرصا من وزارة املوارد البشرية والتنمية االحنماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتحة ومستقرة للمواطنين واملواطنات فى مختلف
وبناء على توحه الوزارة فى توطين القطاعات واستهداف األنشطة واملهن
مناطق اململكة ،ورفع مستوى مشاركتهم فى سوق العمل،
ً
ً
وفقا ألهداف رؤية  ،2030وإشارة للقرار الوزاري رقم ( )212535وتاريخ (1442/11/24هـ) بشأن توطين عدد من األنشطة واملهن
التخصصية فى قطاع العقار لنمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل فى القطاع الخاص.
ويعتير هذا القرار ضمن محموعة من قرارات التوطين الني عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الخهات الخكومية واإلشرافية
املعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية ،وتوسيع دائرة املشاركة مع القطاع الخاص املتوافقة مع
ً
متعارضا مع
اسيراتيحية التوطين املعنية بتنمية رأس املال البشري ،وتعزيز املساهمة فى املنظومة االقتصادية ،وال يعتير بدي ًل أو
ً
سابقا من قبل الوزارة.
قرارات التوطين الصادرة
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل فى األنشطة املستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل ،وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على
استيعاب الكوادر البشرية.
تم إعداد هذا الدليل لتوضيج كافة تفاصيل قرار التوطين بما فى ذلك األنشطة واملهن املستهدفة والشروط العامة ،وبرامج الدعم الني
ً
شيوعا.
تقدمها منظومة املوارد البشرية والتنمية االحنماعية ،باإلضافة إلى اإلحابة على التساؤالت األكير
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تسمل هذه األنشطة ما يلى:
-

األنشطة العقارية في
املمتلكات اململوكة أو
املؤجرة

شراء وبيع وتأحير وتشغيل العقارات اململوكة ملكية خاصة أو املؤحرة ،مثل:
 البنايات املكونة من شقق ومنازل
 املبانى غير السكنية ،بما فيها صاالت العرض ومرافق التخزين الذانى ،ومراكز التسوق
 األراضي

-

تأحير البيوت والشقق املفروشة وغير املفروشة للستعمال الدائمً ،
عاده على أساس شهري
أو سنوي

-

تقسنم األراضي إلى حصص دون إدخال إصلحات على األراضي

-

تشغيل مواقع البيوت املتنقلة السكنية

تسمل هذه األنشطة ما يلى:
األنشطة العقارية علي
أساس رسوم أو عقود

-

الوساطة فى شراء وبيع وتأحير العقارات مقابل رسم أو على أساس عقد
إدارة العقارات على أساس رسم أو عقد

الوساطة العقارية

ممارسة نشاط التوسط فى إتمام صفقة عقارية بين طرفيها ،وذلك مقابل الخصول على عمولة.
ويسمل ذلك الوساطة االلكيرونية من خلل وسائل التقنية كاملواقع االلكيرونية ومنصات التواصل
االحنماعي ونحوها.

البناء املستدام

هو برنامج يهدف إلى تمكين املواطن من التحقيق من حودة وسلمة بناء الوحدة السكنية أثناء
بنائها من قبل فاحصين معنمدين حيث تحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة
حودة تنفيذ البناء.

اتحاد املالك

هو اتحاد يضم حميع ملك الوحدات السكنية ذات االحزاء املشيركة حيث يسهل لهم هذا االتحاد
الوصول للخدمات والتواصل وتنظنم املكان وإدارة املبانى ذا االحزاء املشيركة وخلق بيئة سكنية صحية
ومنظمة تخلق على املدى الطويل تعايش وراحة مشيركة

فترة السماح

هي الفيرة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه ،ويسمج للمنشأة خلل هذه
الفيرة العمل على ما ُئمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.

الدعم
والتوظيف
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أنشطة وكلء وسماسرة العقارات

يقصد بها برامج الدعم والتوظيف املقدمة من قبل منظومة املوارد البشرية لتحفير القطاع
ودعمه.

الدليل اإلجرائي لقرار توطين األنشطة والمهن العقارية

 3.1األنشطة املستهدفة والنسب امللزمة:
توطين نسبة  %70من احمالى عدد العاملين لدى املنشآت العاملة فى األنشطة العقارية فى املمتلكات اململوكة أو املؤحرة ،واألنشطة العقارية على
أساس رسوم أو عقود ،واألنشطة الفرعية لها حسب الخدول أدناه ،علي أال يقل عدد السعوديتن في املنشأة عن موظف سعودي واجد كحد أدني.
رمز النشاط

وصف النشاط

681010

شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسنمها وأنشطة البيع على الخارطة

681021

إدارة وتأحير العقارات اململوكة أو املؤحرة (سكنية )

681022

إدارة وتأحير العقارات اململوكة او املؤحرة (غير سكنية )

681029

املؤحرة
األنشطة العقارية األخرى فى املمتلكات اململوكة أو ّ

681090

أنشطة اخرى خاصة باألنشطة العقارية فى املمتلكات اململوكة أو املؤحرة

682010

أنشطة وكلء السماسرة ( مكاتب الداللين )

682020

أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة

682090

أنشطة اخرى خاصة باألنشطة العقارية على أساس عقد او نظير رسم

941212

حمعيات اتحاد ملك العقار ذو امللكية املشيركة

 3.2املهن املستهدفة والنسب امللزمة:
قصر العمل على السعوديين بنسبة  %100للعاملين فى املهن التالية:

مهن الوساطة العقارية
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مهن البناء املستدام

مهن التحكيم العقاري

رمز املهنة

مسمى املهنة

رمز املهنة

مسمى املهنة

مسمى املهنة

5113063

وسيط عقاري

2211061

مهندس مستدام معنمد

ّ
محكم عقاري

5121033

وسيط بيع وتأحير
عقارات

2211051

مهندس مقنم معنمد

مصلج عقاري

5113013

سمسار أراضي وعقارات

2212311

مهندس فاحص حودة

-

4123023

كاتب تسحيل أراضي
وعقارات

2212321

فاحص مبانى حاهزة

-

5113053

مسوق عقاري
ّ

-

-

-

1213012

مدير اتحاد ملك (مدير
عقار)

-

-

-
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 3.3الوصف الوظيفي للمهن املستهدفة:

املسمى الوظيفي

وسيط عقاري

مسوق عقاري
ّ

مدير اتحاد مالك

مهندس مستدام معيمد

مهندس مقيم معيمد

مهندس فاجص جودة

فاجص مباني جاهزة

ّ
محكم عقاري

مصلح عقاري
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الوصف الوظيفي
يتولى إبرام عقود الوحدات العقارية بشأن البيع والشراء والتأحير.
ترتيب صفقات اإليحار والبيع والشراء بالنيابة عن العملء ،والقيام باألنشطة ،مثل توفير قائمة باملمتلكات ،وإحراء
مقابلت مع العملء املحنملين ومرافقة العملء إلى موقع املمتلكات ،وتحرير العقود وتنفيذ الصفقات.

يتولى تسويق الوحدات العقارية بشأن البيع والشراء والتأحير

مدير عام اتحاد امللك الذي يتولى تنفيذ قرارات محلس إدارة االتحاد

مهندس مستدام معنمد سيكون حلقة الوصل فى املشاريع الني ترغب فى الخصول على شهادة نظام تقينم
االستدامة .كما سيكون مسؤول قيادة فريق العمل لتحقيق عدد النقاط املتفق على تحقيقها فى نظام تقينم
مستدام

مهندس مستدام مقنم يعين عن طريق برنامج البناء املستدام وهو طرف ثالث يقنم املعايير املرفوعة فى مرحلة
التضمنم ومرحلة اإلنشاء ومرحلة التشغيل

مهندس مستقل ومحايد بين حميع األطراف (املالك واملقاول) ويتخذ الفاحص قراره بالقبول أو الرفض وفق
املعايير املعنمدة وال يليرم الفاحص بتوقيع أي مستند فى املوقع ويقوم الفاحص بتوثيق العيوب املحددة مع الصور
والبيانات الخطية بالنظر إلى الوضع العام للبناء وكذلك املرحلة املحددة للفحص
مهندس مستقل ومحايد بين حميع األطراف ويتخذ الفاحص قراره بالقبول أو الرفض وفق املعايير املعنمدة وال
يليرم الفاحص بتوقيع أي مستند فى املوقع ويقوم الفاحص بتوثيق العيوب املحددة مع الصور والبيانات الخطية
بالنظر إلى الوضع العام للبناء

التحكنم فى املنازعات العقارية

الصلج فى املنازعات العقارية
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 3.4آلية اجتساب نسب التوطتن:
عند احتساب نسبة التوطين من إحمالى العاملين ينم التقريب إلى العشرات (من  0.49فأقل يقرب إلى الصفر ،ومن  0.5فأعلى يقرب إلى .)1
الخدول التالى يمثــل آليــة احتســاب نســبة ( )%70املطلوب توطينها فى األنشطة العقارية مــن إحمالــي عــدد املوظفيــن فــي تلــك الوظائــف:
العدد اإلجمالي للموظفتن

عدد املوظفتن السعوديتن املطلوب

العدد اإلجمالي للموظفتن

عدد املوظفتن السعوديتن املطلوب

موظف واجد

موظف واحد سعودي

 13موظف

تسعة موظفين سعوديين

موظفتن اثنتن

موظف واحد سعودي

 14موظف

عشرة موظفين سعوديين

ثالثة موظفتن

موظفين اثنين سعوديين

 15موظف

 11موظف سعودي

أربعة موظفتن

ثلثة موظفين سعوديين

 16موظف

 11موظف سعودي

خمسة موظفتن

أربعة موظفين سعوديين

 17موظف

 12موظف سعودي

ستة موظفتن

أربعة موظفين سعوديين

 18موظف

 13موظف سعودي

سبعة موظفتن

خمسة موظفين سعوديين

 19موظف

 13موظف سعودي

ثمانية موظفتن

ستة موظفين سعوديين

 20موظف

 14موظف سعودي

تسعة موظفتن

ستة موظفين سعوديين

 21موظف

 15موظف سعودي

عشرة موظفتن

سبعة موظفين سعوديين

 22موظف

 15موظف سعودي

 11موظف

ثمانية موظفين سعوديين

 30موظف

 21موظف سعودي

 12موظف

ثمانية موظفين سعوديين

 100موظف

 70موظف سعودي

 3.5تاريخ تطبيق قرار التوطتن وفترة السماح:
فيرة السماح :هي الفيرة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق وتنفيذ القرار ،ويمكن للمنشأة خلل هذه الفيرة العمل على ما ُئمكنها
من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها .وسينم تطبيق العقوبات املنصوص عليها فى هذا الدليل والعقوبات النظامية بعد
انتهاء فيرة السماح على حميع املنشئات غير املليرمة بنسبة التوطين.

نشر القرار الوزاري

فيرة السماح

البدء بتطبيق القرار







1442/11/24هـ
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 90يوم ًا من تاريخ نشر القرار

 1442/02/24هـ

الدليل اإلجرائي لقرار توطين األنشطة والمهن العقارية

سوف ينم تقديم حزمة من املحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص فى توظيف السعوديين تسمل اليرامج التالية:
.1

دعم عملية االستقطاب والبحث عن العاملين املناسبين.

.2

دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.

 .3دعم عملية التوظيف واالستقرار الوظيفي.
 .4أولوية االستفادة من كافة برامج دعم التوطين املتاحة لدى املنظومة.
 .5برامج الدعم والتوظيف من خلل صندوق تنمية املوار البشرية "هدف".

فى حال عدم تقيد املنشأة بتوطين األنشطة واملهن أو النسب املحددة للتوطين كما وردت فى القرار الوزاري والدليل االحرانى ،أو إسناد أي من مهام
تلك املهن املوطنة إلى عامل غير سعودي – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – تحت أي مسمى وظيفي آخر ،فسينم تطبيق العقوبات املنصــوص
عليهــا فــي القــرار الــوزاري رقـم  178743وتاريخ  1440/9/27ه ـ ومـا يطـرأ عليـه مـن تعديلت.
فى حالة وحود عامل يعمل فى أحد املهن ّ
املوطنة بمسمى مهني مختلف ،سينم تطبيق عقوبة (توظيف عمالة غير سعودية فى مهن مقصورة على السعوديين)
املنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم  178743وتاريخ 1440/9/27هـ وما يطرأ عليه من تعديلت ،ألنه مهما اختلفت املسميات الوظيفية فإن التوصيف
املهني ألداء املهام هو العامل الرئيس فى الخكم على وحود مخالفة من عدمها.
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هل يتعارض هذا القرار مع أي من قرارات التوطتن في املناطق؟
ً
ً
ووفقا للتواريخ
وفقا ملذكرات التفاهم مع إمارات املناطق الني تم توقيعها
 يتكامل هذا القرار مع ما ورد من قرارات فى توطين األنشطة
الواردة بها ،وفى حال وحود تباين فى نسب التوطين ينم تطبيق النسبة األعلى.

هل يسمل القرار أنشطة تطوير مشاريع املباني (التطوير العقاري)؟
 ال يسمل القرار أنشطة تطوير مشاريع املبانى للبيع ،باعتبارها ضمن أنشطة التشييد والبناء.

هل يسمل القرار أنشطة تقسيم وتحستن األراضي؟
 ال يسمل القرار أنشطة تقسنم وتحسين األراضي ،باعتبارها ضمن أنشطة التشييد والبناء.

هل يسمل القرار أنشطة خدمات دعم وإدارة املرافق؟
 ال يسمل القرار أنشطة خدمات دعم وإدارة املرافق ،باعتبارها ضمن أنشطة التشغيل والصيانة.

هل يسمل القرار أنشطة خدمات تقييم العقارات؟
 ال يسمل القرار أنشطة خدمات تقينم العقارات فى هذه املرحلة.

هــل يحــب تطبيــق القــرار فــي كل مناطــق اململكــة أم فــي املــدن الكبيــرة فقــط؟
 نعم يسمل حميع املناطق حسب القرار الوزاري.

ميي سيبدأ التفتيش علي األنشطة الواردة في القرار؟
فى التاريخ املحدد لتطبيق وتنفيذ القرار.

ماهي العقوبات املترتبة علي عدم االلترام بالقرار؟
 العقوبات امليرتبة على القرار هي ضبط مخالفة املادة  36من نظام العمل وفق حدول املخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم
( )178743وتاريخ  1440/09/27هـ ،مع مراعاة أي تعديلت تطرأ عليه.

هل يمكن االستفادة من خدمات وزارة املوارد البشرية والتيمية االجيماعية خالل فترة السماح؟
 نعم ،يمكن االستفادة من خدمات الوزارة خلل فيرة السماح.
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هل يطبق القرار علي مسمى التصنيف الوطيي لألنشطة االقتصادية ( (ISIC4فقط أو علي النشاط الفعلي للمنشاة؟
 ينم تطبيق القرار على مسمى التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية والنشاط الفعلى للمنشآت.

هل يحب أن تكون عقود العاملتن في املهن املوطنة بدوام كامل؟
 العاملين السعوديين املطلوب تواحدهم والذين تربطهم بصاحب العمل علقة تعاقدية ألداء عمل بصورة رئيسية مقابل أحر ،من
املمكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل – حزنى – مرن "العمل بالساعة") حسب الشروط املحددة للحتساب.

هل سييم تعديل نسبة التوطتن مستقب ًال؟
 تعمل وزارة املوارد البشرية والتنمية االحنماعية على خفض معدل البطالة واملساهمة فى توفير وظائف ملئمة للسعوديين من خلل
عدة مبادرات ينم إطلقها ،ولتحقيق ذلك تراحع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين املطلوبة عير إحصاء عدد الخريحين والباحثين عن
عمل ،وقدرة وسعة استيعاب سوق العمل ،لضمان مشاركة الخريحين فى سوق العمل بشكل تلقانى.
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