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الفصل األول :نطاق برنامج تحقيق الرؤية
يهــدف هــذا الفصــل إلــى تحديــد نطــاق البرنامــج بالتفصيــل؛ مــن خــال اســتعراض وصــف البرنامــج وأهــداف الرؤيــة مــن
املســتوى الثالــث ذات العالقــة املباشــرة وغي ــر املباشــرة املعتمــدة فــي وثيقــة إطــاق البرنامــج.
أ .وصف برنامج اإلسكان
يهــدف البرنامــج لتقديــم حلــول ســكنية تمكــن األســر الســعودية مــن تملــك املنــازل املناســبة أو االنتفــاع بهــا وفــق
احتياجاتهــم وقدراتهــم املاديــة وتحســين الظــروف لألجيــال الحاليــة واملســتقبلية ،وذلــك مــن خــال توفي ــر حلــول تمويليــة
مدعومــة ومالئمــة بالتــوازي مــع زيــادة العــرض للوحــدات الســكنية بأســعار مناســبة فــي مــدة قياســية ،وتنفيــذ برامــج
متخصصــة إلســكان الفئــات األكث ــر حاجــة فــي املجتمــع ،وتطوي ــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع اإلســكان،
وتعظيــم األثــر االقتصــادي منــه ،وتعزيــز جاذبيتــه للقطــاع الخــاص وتنميــة املحتــوى املحلــي ،ممــا يــؤدي إلــى خلــق مزيــد
مــن فــرص العمــل وتمتي ــن القاعــدة االقتصاديــة للمملكــة.
يشمل نطـاق عمل البرنامج( )3محاور (زيادة العرض وتمكين الطلب وتنظيم القطاع):

نحو مالئم بقطاع اإلســكان ،عن طريق العمل ضمن عدة مســارات تشــمل( ،على
 .1زيادة املعروض من املســاكن على ٍ
ســبيل املثال ال الحصر):
• تنظيم الكثافة السكانية وإعادة تطويـر مراكز املدن لتقليل مساحات األرا�ضي اإلضافية املطلوبة.
• توفيـر األرا�ضي املالئمة وتبادل األرا�ضي مع الحكومة إلقامة مشروعات سكنية جديدة.
• إنتــاج وحــدات ســكنية فــي زمــن قيا�ســي عــن طريــق دفــع قطــاع التطوي ــر العقــاري إلــى اســتخدام أحــدث تقنيــات
البنــاء والتشــييد ،وبنــاء قــدرات القطــاع بشــكل عــام.
• برامج الشراكة مع القطاع الخاص.
 .2تمكيــن املســتفيدين (الطلــب) مــن الحصــول علــى الســكن املالئــم ،عــن طريــق العمــل ضمــن عــدة مســارات تشــمل،
(علــى ســبيل املثــال ال الحصــر):
• خدمة الشرائح التي تحتاج إلى مبادرات تعاونية ،وميسرة لإلسكان املجاني بحق االنتفاع.
• تفعيل برامج اإلسكان املؤس�سي لتغطية احتياجات املستفيدين العاملين في القطاعات الحكومية.
• توفي ــر حلــول تمويــل مناســبة الحتياجــات مختلــف الشـرائح عب ــر تحويــل صنــدوق التنميــة العقاريــة إلــى مؤسســة
(ســرك).
تمويليــة ،وإنشــاء الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري ِ
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 .3تنظيم قطاع اإلسكان ،عن طريق العمل ضمن عدة مسارات تشمل ،على سبيل املثال:
• تنظيم بيئة التطويـر العقاري عن طريق تمكين وتنظيم البيع على الخارطة.
• تنظيم العالقة بيـن املالك وقاطني الوحدات السكنية الخاضعة للملكية املشتركة.
• تقليــص املــدة الزمنيــة للحصــول علــى تراخيــص التطوي ــر العقــاري عــن طريــق تفعيــل مركــز خدمــات املطوريــن
العقارييــن (إتمــام).
ال يتضمن نطاق البرنامج ما يلي:

ســيتفادى البرنامــج بقــدر اإلمــكان إنشــاء الوحــدات واملجمعــات الســكنية وتمويلهــا بشــكل مباشــر ،وسيســتفيد مــن
القطــاع الخــاص فــي هــذا الشــأن.
ب .أهداف المستوى الثالث ذات العالقة المباشرة من برنامج اإلسكان
 .2.6.2إتاحة فرص تملك السكن املالئم لألسر السعودية
ج .أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غيـر المباشرة من برنامج اإلسكان
 1.3.1ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الشعور باالنتماء الوطني
 2.3.2تحسين املشهد الحضري في املدن السعودية
 2.6.1دعم مشاركة األسر في اإلعداد ملستقبل أبنائها
 2.6.4تمكين املواطنين عبـر منظومة الرعاية االجتماعية
 2.6.5تحسين كفاءة وفعالية منظومة الرعاية االجتماعية
 3.3.2تطويـر االقتصاد الرقمي
 3.3.7زيادة نسبة التوطين بالقطاعات غيـر النفطية
 6.1.1دعم وتمكين التخطيط املالي

الفصل الثاني  Iتطلعات برنامج تحقيق الرؤية

الفصل الثاني :تطلعات برنامج تحقيق الرؤية
 .1يعمل البرنامج على تحسين جوانب القطاع اإلسكاني من خالل (  ) 5محاور :
ســـهولة الحصـــول على المســـكن

المناســـب مـــن خـــال الحلـــول
التقنيـــة المختلفـــة التـــي توفـــر
الشـــفافية والموثوقيـــة

المستفيدين

رفـــع متانـــة القطـــاع بمـــا فيـــه مـــن

تحفيز مشـــاركة القطـــاع الخاص في
تمويـــل القطـــاع الســـكني بتكلفـــة
معقولـــة للمواطـــن

القطاع التمويلي

المطورين

القطاع الخيـري

زيـــادة عـــدد المطوريـــن فـــي

مشاركة فاعلة للقطاع الخيــــري

الوحـــدات المتوفـــرة ويــــرفع

فـــي تمويـــل مشـــاريع الفئـــات

مـــن جودتهـــا
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فـــي زيـــادة جاذبيتـــه للمســـتثمرين
ومســـتوى الثقـــة فيـــه للمواطنيـــن

القطـــاع ممـــا يزيد مـــن خيارات
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قطاع وبيئة اإلسكان

التنظيمات والمعلومات للمســـاهمة

من أفراد ومؤسســـات تســـاهم

األكثــــر حاجـــة للمحتاجين

ً
وبناء على ذلك يأتي األثر اإليجابي على صعيدين هما :
صعيد االقتصاد الكلي:

املساهمة في رفع املحتوى املحلي في القطاع إلى .% 73.6
صعيد برنامج اإلسكان:

• زيادة نسبة تملك املنازل املناسبة للسعوديين إلى .% 60
• االســتفادة مــن فــرص التمويــل العقــاري املمكنــة مــن خــال رفــع إجمالــي القــروض العقاريــة القائمــة إلــى  502مليــار
ريــال.
• خفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى  5أضعاف.
 .2دراسة معيارية لنسب تملك المنازل:
قام فريق البرنامج بمراجعة الطموحات املذكورة في وثيقة إطالق البرنامج وتدعيمها بالدراسات املعيارية والتحليالت
الالزمــة للوصــول إلــى مســتهدف نســبة تملــك املنــازل املناســبة للســعوديين ،فقــد جــرى العمــل علــى دراســة معياريــة لعــدة
اقتصــادات متقدمــة ،وكانــت خالصاتهــا األساســية كالتالي:
ّ
ال يوجــد نســبة موحــدة و صحيحــة لنســبة التملــك لــكل االقتصــادات ،حيــث تظهــر الدراســات عــدة نطاقــات لنســب
التملــك العامليــة:
• نطاق متوسط منخفض . % 50 - 40 :
• نطاق متوسط مرتفع . % 70 - 60 :
• نطاق مرتفع .% 90 :
تعتمــد نســب التملــك علــى عــدة جوانــب منهــا الرغبــات االجتماعيــة وخيــارات املواطنيــن ،والجوانــب االقتصاديــة مثــل
ســوق العمــل والتمــدن وغي ــرها.

وقد تبع هذه الدراسة تحاليل خاصة باململكة العربية السعودية شملت:
• الوضــع الحالــي :تقــدر نســبة تملــك البنــاء املســلح الحاليــة فــي اململكــة بحــدود  ،% 50والتملــك للمنــازل الغيــر املســلحة
(مثــل :البنــاء غي ــر األســمنتي) بحــدود  ،% 13أمــا اإليجــار فيقــدر بحــدود .% 37
ّ
• الرغبــة االجتماعيــة والخيــارات الســابقة :هنــاك تفضيــل كبي ــر لتملــك املنــازل ،ويالحــظ ذلــك مــن خــال اســتبيانات
املواطني ــن والخيــارات الســابقة مثــل الدعــم املباشــر مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة وإعــان دعــم القطــاع ب 250مليــار
ريــال لتوفي ــر  500ألــف مســكن .
• الديموغرافيــة :ترتفــع نســبة الشــباب فــي املجتمــع الســعودي ،وهــذا يتطلــب خلــق وظائــف جديــدة بشــكل كبي ــر خــال
الســنوات القادمــة ،ال ســيما فــي ظــل رؤيــة اململكــة  2030ممــا يحتــم وجــود مجــال للتنقــل املنهــي.
 .3حــدد برنامــج اإلســكان أهــداف تملــك المنــازل المناســبة لألســر الســعودية علــى
النحــو التالــي:
• الوصول لنسبة تملك تقدر ب  % 60في عام  2020مما يساهم في تخفيف ضغط الطلب الحالي و الزيادة تدريجيا.
• توفيـر حلول للفئات األقل قدرة من خالل دعم اإليجار وحق االنتفاع املجاني.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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أ .التزامنا في 2020
من أجل تحقيق طموحات رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030سيلتزم هذا البرنامج بتحقيق عدد من النجاحات
علــى جوانــب متعــددة متعلقــة باالقتصــاد الكلــي و خاصــة بالبرنامــج بحلــول عــام  2020م  ،والتــي بدورهــا ستشــكل لبنــة
أساســية فــي تحقيــق طموحــات 2030م علــى صعيديــن وتفصيلهــا فــي مــا يلــي:
صعيد االقتصاد الكلي:
املساهمة في رفع املحتوى املحلي في القطاع إلى % 63.5

ب .مؤشرات ومستهدفات برنامج تحقيق الرؤية
أوال :مساهمة برنامج تحقيق الرؤية في مؤشرات االقتصاد الكلي
ً
حــدد فريــق البرنامــج بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة مقــدار مســاهمة البرنامــج فــي مؤش ـرات االقتصــاد الكلــي
للمملكــة العربيــة الســعودية ،علــى النحــو املفصــل أدنــاه:

صعيد البرنامج:
• زيادة نسبة تملك املنازل املسلحة بين املواطنين السعوديين الى .60%
• خفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى  5أضعاف.
• االســتفادة مــن فــرص التمويــل العقــاري املمكنــة مــن خــال رفــع إجمالــي القــروض العقاريــة القائمــة إلــى 502
مليــار ريــال ســعودي.

مؤشر اآلداء
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مساهمة البرنامج في الناتج المحلي اإلجمالي (الغير نفطي)
بنــاء علــي عــدد الوحــدات املضافــة واعتمــادا علــى نمــوذج تحليــل وزارة اإلقتصــاد والتخطيــط (املركــز الوطنــي للدراســات
االســتراتيجية والتنمويــة)

ً
املســتهدف  73.9 :مليــار ريــال فــي عــام  ،2020أمــا تراكميــا فاملســتهدف هــو
 155.7مليــار ريــال.
خط األساس 8.8 :مليار ريال لعام 2017م.

اإليـرادات غيـر النفطية
جمع اإليـرادات املتوقعة من مبادرات ذات ايـراد متوقع

املستهدف  7.4 :مليار ريال ـ
يبلغ خط األساس في عام  2017م  0.01مليار ريال

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

مؤشر اآلداء

المستهدف في 2020

التوظيف في القطاع الخاص (تراكمي)
أهــم جوانــب الوظائــف املباشــرة هــي الخدمــات والتصنيــع بتقنيــات البنــاء ويتوقــع بــأن يســاهم البرنامــج بمجمــوع  469ألــف
وظيفــة.

 37.000وظيفة مباشرة
 71.000وظيفة غيـر مباشرة
 361.000وظيفة بناء

النسبة من المحتوى المحلي
فرض تأثي ــر برنامج تقنيات اإلسكان والبناء الحديثة في مختلف العناصر املكونة لسلسلة القيمة الخاصة بقطاع اإلسكان
تــم حســاب نســبة املحتــوى املحلــي الناتــج باتبــاع طريقــة وحــدة نمــاء للمحتــوى املحلي.

املستهدف % 63.5 :
يبلغ خط األساس في عام  2017م % 54.1

التأثيـر على معدل التضخم
بناء على مدخالت برنامج اإلسكان ونموذج تحليل وزارة اإلقتصاد والتخطيط

املستهدف 0.06% :
خط األساس % 0.04 :لعام 2017م

االستثمار غيـر الحكومي (تراكمي)

املستهدف  187.7 :مليار ريال ـ
يبلغ خط األساس في عام  2017م  5.4مليار ريال

نمو معدل االستهالك
بناء على مدخالت برنامج اإلسكان ونموذج تحليل وزارة اإلقتصاد والتخطيط

املستهدف 0.01% :
خط األساس % 0.17 :لعام 2017م

ميزان المدفوعات (تراكمي)
مجموع املدفوعات للخارج املتوقع الناتج عن برنامج اإلسكان واملكون من
 /1األرباح املعادة  /2الواردات  /3التحويالت

املستهدف  85.8 )-( :مليار ريال
خط األساس 7.6 )-( :مليار ريال

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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ثانياً  :مؤشرات البرنامج ( وتشمل مؤشرات المبادرات المحورية ) :
جرى وضع مؤشرات تقوم بقياس وتوجيه األثر الذي سيحدثه البرنامج  ،حيث تعكس هذه املؤشرات أولويات البرنامج التي جرى استقاؤها من رؤية اململكة العربية السعودية .2030
مؤشر اآلداء
نسبة تملك المنازل بيـن المواطنين السعوديين
يتم حساب النسبة بقسمة عدد منازل السعوديين اململوكة املناسبة على إجمالي عدد األسر السعودية

املستهدف % 60 :
يبلغ خط األساس في عام  2016م % 50

مكرر متوسط سعر الوحدة الى اجمالي دخل الفرد السنوي
نسبة متوسط سعر الوحدة (شقة أو فيال) إلى متوسط دخل الفرد السنوي

املستهدف  5 :أضعاف
يبلغ خط األساس في عام  2015م  9.9أضعاف

إجمالي القروض العقارية القائمة (التمويل العقاري)
إضافة القروض القائمة لبرنامج إسكان إلى حجم القروض القائمة من البنوك وشركات التمويل وصندوق التنمية العقارية.
مؤشر رضا المستفيدين عن البرامج اإلسكانية المقدمة لهم
قيــاس مــدى رضــا املســتفيدين مــن برامــج اإلســكان وتشــمل جــودة الوحــدات املقدمــة لهــم ،ســهولة الوحــدات ،مســتوى
الشــفافية مــع املســتفيدين ،االهتمــام بخدمــات املســتفيدين.
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املستهدف  502 :مليار ريال ـ
يبلغ خط األساس في عام  2017م  290مليار ريال
املستهدف % 70 :
يبلغ خط األساس في عام  2017م % 43

قوة أساسات القطاع العقاري
يحــدد مســتوى قــوة اساســات القطــاع العقــاري بنــاء علــى عــدة عناصــر ومؤش ـرات داخليــة وعامليــة (مؤش ـرات ســهولة
ممارســة األعمــال) ويشــمل توافــر معلومــات ومؤشــوات القطــاع ،نســبة التشــريعات الهامــة املفعلــة ،مؤش ـرات تســجيل
امللكيــة والحصــول علــى االئتمــان ،انفــاذ العقــود.

املستهدف % 85 :
يبلغ خط األساس في عام  2017م % 43.8

نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري
قياس معدل النمو السنوي للقطاع العقاري (ملكية املساكن) باملقارنة مع العام السابق

املستهدف % 7 :
يبلغ خط األساس في عام  2017م % 3.63

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

الفصل الثالث  Iالوضع الحالي

قبل الشروع في رسم استراتيجية البرنامج ،تم دراسة الوضع الحالي لإلسكان في اململكة من جانبيـن؛ األول  :التحديات األساسية الحالية ،والثاني :الجهود التحولية الحالية  ،التي تدخل ضمن إطار البرنامج ،وتساهم بالطموحات املحددة.
يتطرق هذا الفصل إلى هذين الجانبيـن على نحو مفصل كما يلي :

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ

ﺟﻬﻮد ﺧﺎرج اﻟﻮزارة

أوال  :التحديات األساسية الحالية ..
يمكن تقسيم تحديات برنامج اإلسكان الحالية التي يسعى ملعالجتها إلى ( ) 2أجزاء سيتم تفصيلها أدناه:
• تحديات القطاع بشكل عام.
• الفجوة بيـن العرض والطلب خصوصا في املدن الكبرى (الطلب املتراكم).
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ﺗﺤﺪﻳﺎت وزارة اﻹﺳﻜﺎن

 .1تحديات القطاع بشكل عام:
يواجه قطاع اإلسكان ً
ّ
ّ
عددا من التحديات تتمحور حول :املواطن ،املمول ،املطور ،صانع السياسات والقطاع غير الربحي كما في الرسم البياني التالي:

SR
SR

اﻻﻋﺘﻤﺎدات واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻷراﺿﻲ

اﺧﺘﻼف أوﻗﺎت
إﺻﺪار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

ﺗﻘﺎدم ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ

ﻋﺐء إﻳﺼﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات

ﻋﺪم ﻣﻮاءﻣﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة

7

6

5

4

11

10

9

8

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت

ﻗﻄﺎع إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ

ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻋﺪم ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﺿﻌﻒ
ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

24

ﻗﺪرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮﺣﺪات

23

اﻟﻤﻄﻮر
ّ
)ﺑﻨﺎة اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ(

ﻋﻘﻮد وأﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺎت
)(PPP

22

اﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮم

3

2

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ورﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ

ﺳﺠﻞ
اﻷراﺿﻲ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ
)اﻟﻐﻴﺮ رﺑﺤﻲ(

21

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺤﺪد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،وﻟﺠﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻘﻴﻮد
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ

اﻟﻤﻤﻮل
ّ

1

اﻟﺘﺒﺮع ﻟﻺﺳﻜﺎن
ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻨﻮات واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺤﺠﺰ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺮﻫﻦ
اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺷﻲ اﻹﺳﻜﺎن
ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺿﻤﺎﻧﺎت

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﻄﺮ أزﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺎري

20

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ

16

19
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺐء اﻟﺪﻋﻢ

15

14

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
)ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت(

17

13

12

18

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ
اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ
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 .2الفجوة بيـن العرض والطلب في المدن الكبرى:
لقــد بلــغ الطلــب املتراكــم علــى اإلســكان  1.45مليــون طلــب فــي مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية (كامــل قائمــة بوابــة إســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة) ومــن املالحــظ أنــه يوجــد ارتفــاع فــي بعــض املــدن ،علــى ســبيل املثــال ،نجــد أن بوابــة إســكان
فقــط ،تضمنــت  10مــدن هــي األكث ــر طلبــا  ،بمــا يشــكل حوالــى  % 60مــن املســتهدف فــي  ،2020ويبقــي حوالــى  % 40للمــدن األصغــر حجمــا واملناطــق األخــرى.
ثم يتوزع الطلب الكلي كذلك على عدة مناطق بتركيز أكبر من غيـرها كما يوضح الشكل أدناه:

مقياس الطلب على اإلسكان

أدنى

أعلى

هنالــك حاجــة الــى  300ألــف وحــدة «انتفــاع» للفئــات األكث ــر حاجــة مــن متقدمــي وزارة اإلســكان ووزارة
العمــل والشــؤون االجتماعيــة
المدينة المنورة

طلب على  106ألف وحدة سكنية
القصيم

طلب  79ألف وحدة سكنية

مكة المكرمة

طلب على  281ألف وحدة سكنية
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الرياض

عسيـر

طلب على  325ألف وحدة سكنية

طلب على  191ألف وحدة سكنية

المنطقة الشرقية

جازان

طلب على  242ألف وحدة سكنية

طلب على  79ألف وحدة سكنية

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

ثانيا  :الجهود التحولية الحالية
كما استعرض برنامج اإلسكان قبل الشروع في وضع خطته التنفيذية جميع الجهود الحالية من أجل مراجعتها واالستفادة منها كنقطة انطالق لتصميم مبادرات البرنامج ،وتتمحور أهم الجهود الحالية حول:
• جهود تقودها وزارة اإلسكان
• جهود خارج الوزارة
 .1الجهود الحالية التي تقودها وزارة اإلسكان :
ً
تقود الوزارة عددا من املبادرات التي تؤثر على مختلف مكونات سلسلة القيمة ،أهمها ملخصة بالرسم أدناه:

إتمام

اتحاد المالك

•
• تس ــريع التصاري ــح مم ــا يمك ــن املطورين من إدارة مش ــاريعهم و تقديم االلتزامات
اعتماد مشاريع اجمالي مساحتها يتجاوز  44مليون م.2

املالية بش ــكل افضل.

رسوم األراضـي البيضاء

وافـي

•
• تحري ــر أرا�ضــي أواســط املــدن التــي لــم يتــم

•
• تقليل التكلفة الرأسمالية للمطورين لتحفيزهم.
• حماية املواطنين في حال تعثر املطور.

 40%من األرا�ضي في املدن الرئيسية.

تطوي ــرها حيــث تتوفــر البنيــة التحتيــة.

مشاريع تتجاوز قيمتها  50مليار تحت التنفيذ.

التنظيم وتقليل التكلفة والمخاطر

نموذج الشراكات (سكني)

•
• تحفيـز املواطنين لتملك وحدات اقتصادية.
• رفع القيمة السوقية للعقار.
• رفع كفاءة قطاع إدارة املرافق.

•
• توفيـر وحدات بأسعار معقولة بشكل مبتكر من ناحية الخيارات.
• توفيـر مجتمعات سكنية متكاملة توفر نمط حياة أفضل للمواطنين.
•  120ألف وحدة و 75ألف قطعة أرض في .2017

ايجــار

القطاع الثالث واإلسكان التنموي

أكثـر من  540جمعية (سكنية وتجارية).

•
• تسهيل الدفعات الشهرية.
• توفيـر التأمين الشامل للوحدات.
• حماية األطراف وفض النزاعات العقارية.
تسجيل ما يقارب  4.000وسيط عقاري.

الحلول التشغيلية

إدراج  40 - 30مطور جديد ضمن برامج الوزارة.

•
• تطويـر التشريعات واللوائح الالزمة ملفهوم االنتفاع.
• بناء منصة الكترونية للتمويل الجمعي.

تعظيم دور القطاع غيـر الربحي في إسكان الشرائح األقل دخال.

المساهمة في العرض

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

19

 .2جهود خارج الوزارة
وتبرز عدد من الجهود الحالية في قطاع اإلسكان من خارج الوزارة ،يلخصها الشكل التالي:

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
دعم السيولة من خالل تسنيد محافظ القروض ملستثمرين دوليين.
تعميق القطاع املالي من خالل إصدار سندات محلية.
معالجة عدم املواءمة بيـن القروض طويلة األجل والودائع قصيـرة األجل.
تثبيت أسعار الفائدة ملدد طويلة ملساعدة املستفيدين.

صندوق التنمية العقارية

مؤسسة النقد العربي السعودي

نموذج عمل يعتمد على استثمار موارد الصندوق وتحسين كفاءة الصرف لضمان خدمة عدد اكبر من
مرونة أكبر في تخفيض الدفعة األولى ( من  % 30إلى .)% 15

املواطنين.

سياســات نقدية تســهم في توفي ــر ســيولة اضافية في الســوق (تخفيض نســبة وزن املخاطر للضمان

دعم قطاع التمويل العقاري من خالل التعاون مع القطاع املصرفي وشركات التمويل العقاري ودعم

العقــاري مــن  % 100إلــى  % 75والعمــل علــى زيــادة الخفــض).

صناعة التطويـر لالنتقال من انجازات عشوائية الى منتجات ذات جودة افضل جاذبة لالستثمار.

التنسيق املباشر بيـن املؤسسة والوزارة مما يسهل طرح منتجات مالية جديدة.

توفيـر الدعم الفني والهند�سي للحفاظ على االلتزام وجودة التطويـر الستدامة االصول املستثمرة.
اطالق برنامج ضمان القرض العقاري في نهاية الربع الرابع  2017م لتمكين وصول التمويل لشرائح من
املواطنين لم يكن لهم القدرة.
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الفصل الرابع  Iاستراتيجية برنامج تحقيق الرؤية

الفصل الرابع :استراتيجية برنامج تحقيق الرؤية
يلخــص هــذا الفصــل االســتراتيجية التــي علــى أساســها ســيتم تنفيــذ البرنامــج وتحقيــق الطموحــات وااللتزامــات املحــددة،
ويتنــاول ركائــز االســتراتيجية ،واالعتبــارات االســتراتيجية ،والتعارضــات املتوقعــة علــى مســتوى البرامــج.
أ .ركائز االستراتيجية
تم االعتماد على عدة مدخالت لالستراتيجية ونجاح برنامج اإلسكان:
• التقســيم التفصيلي لقوائم املســتفيدين في وزارة اإلســكان وصندوق التنمية العقارية ،حيث تم تحليل بيانات
حوالي  1.45مليون مســتفيد.
• صــوت املواطــن ،وذلــك مــن خــال مشــاركة املواطنيــن فــي  14جلســة نقــاش مباشــرة و أكث ــر مــن ألــف لقــاء وذلــك
بالتعــاون مــع مركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي.
• ورش عمــل البرنامــج ،شــارك فيهــا أكث ــر مــن  500مشــارك مــن أكث ــر مــن  48جهــة علــى مــدى  3أســابيع بمــا فــي ذلــك
الجهــات الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص (املطوريــن) والقطــاع املالــي (البنــوك).
• الدراســات املعياريــة العامليــة ودراســات القطــاع ومدخــات الخب ـراء التــي ســمحت بتحليــل معطيــات عــدة دول
واســتخراج دروس رئيســة مســتفادة  ،وأهــم خالصاتهــا مــا يلــي :
• سنغافورة  :حيث الفائدة املرتفعة لتنظيم مجتمعات سكنية متكاملة حيثما اعتمدت الدولة على ذلك.
• البرازيل  :حيث تعطي أهمية لبناء هوية تالمس اهتمامات املواطن وجعلها األساس للتواصل.
• ماليزيا  :حيث تمت مراجعة كيفية نجاح شركة إعادة التمويل (كاجاماس) وتسهيلها لسيولة السوق.
• تركيــا  :حيــث التركيــز علــى طريقــة إعــادة تأهيــل أواســط املــدن ،وكيفيــة العمــل بالش ـراكة مــع القطــاع
الخــاص واســتخدام تقنيــات البنــاء.
• املكســيك  :حيــث تــم اســتنتاج خالصتيــن أساســيتين  ،األولــى  :أهميــة الخدمــات (مثــل التعليــم والصحــة) إذ
إن نقصهــا أدى لخــروج الســكان مــن الوحــدات ،والثانيــة  :طريقــة نجــاح برنامــج االدخــار والضمانــات.
• الواليات املتحدة األميـركية  :حيث تعطي أهمية للتأكد من املالءة املالية وقدرة إعادة الدفع للمقترضين.
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وقــد أســهمت هــذه المدخــات بتفصيــل االســتراتيجية ودعــم عوامــل نجــاح برنامــج
اإلســكان مــن خــال (  ) 4محــاور :
• االستراتيجية العامة.
• االستراتيجية وتحول القطاع.
• التوجه العام للتواصل.
• خطة التنفيذ ونظام الحوكمة.

 .1االستراتيجية العامة:

يلخص الجدول التالي محاور استراتيجية برنامج اإلسكان لخدمة المواطنين وتحسين القطاع:

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ وﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

1

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎن

2

اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

3

اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت

4

أﺳﺲ اﻟﻘﻄﺎع

5

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ )اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ( ،ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة ،اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ

إدارة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر )ﻣﺜﺎل :اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻨﻜﻴﺎ ،اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ(

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
زﻳﺎدة اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ واﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض

• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮم ،ﺿﻤﺎن اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ

• أراﺿﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وإﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

• ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

• ﻣﻨﺘﺠـــﺎت ﻣﺎﻟﻴـــﺔ ﻋﻘﺎرﻳـــﺔ أﺧـــﺮى )ﻣﺜـــﺎل:
ﺗﻤﻮﻳﻞ :اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ،اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﻃﺔ(

• أراﺿﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

• ﻧﻤﺎذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

• اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

• اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

• ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻴﺮي

ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
• إدارة اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ
• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وأداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ

إﻳﺼﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻻﻋﺘﻤﺎدات

رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﺠﺮﺑﺘﻪ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﻋﻼم

أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺳﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع )ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ،اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﻃﺔ(...

ﺳﺠﻞ اﻷراﺿﻲ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات

ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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 .2االستراتيجية وتحول القطاع:
تساهم استراتيجية اإلسكان بمعالجة تحديات القطاع الرئيسية من خالل :
تحول من
االعتماد على التمويل الحكومي مايستغرق فترة أطول للحصول عليه.
محدوديــة مشــاركة املنظمــات والجمعيــات الخي ــرية فــي قطــاع اإلســكان وغيــاب الوعــي بمفهــوم الجمعيــات
التعاونيــة وقلــة مســاهمتها باملعــروض مقارنــة باملعــدالت الدوليــة

تحول إلى
تحــول الــى تمكيــن املواطــن مــن الحصــول علــى التمويــل مــن القطــاع الخــاص بشــكل أســرع مــع توفيــر الضمانــات
والدعــم الــازم
مشــاركة فاعلــة للمنظمــات والجمعيــات الخي ــرية فــي برامــج االنتفــاع للفئــات األكث ــر حاجــة وتفعيــل دور
الجمعيــات التعاونيــة لإلســكان وتمكينهــا ممــا يزيــد املعــروض.

محدودية الوحدات املناسبة ألصحاب الدخل املتوسط واملنخفض

توفي ــر وحــدات ســكنية بأســعار مقبولــة موائمــة للجميــع باســتخدام تقنيــات البنــاء ،مــع االســتفادة مــن
الوحــدات الحاليــة فــي الســوق.

خطط إسكان غيـر متوافقة مع خطط التنمية األخرى (العمل ،التخطيط العمراني)

مجتمعات متوسطة الكثافة السكانية مع نمط عيش متكامل «العمل ،العيش ،الشراء ،الترفيه ،والتعلم».

محدودية املساهمة في ميزان املدفوعات ،خلق الوظائف ،واملحتوى املحلي

قطــاع ّ
فعــال ومســاهم فــي نمــو االقتصــاد بمــا فــي ذلــك مي ـزان املدفوعــات ،خلــق الوظائــف للســعوديين وزيــادة
املحتــوى املحلــي .
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زيادة الوصول للتمويل:
كمــا تســهم االســتراتيجية فــي زيــادة الوصــول للتمويــل مــن خــال تقســيم قوائــم املســتفيدين إلــى خمــس فئــات علــى أســاس تقييمهــا البنكــي والتخطيــط ملنتجــات لــكل مــن هــذه الفئــات تمكــن الطلــب وتوفــر عــرض البنــاء املناســب ،و يمكــن تفصيلهــا
فــي الرســم التالــي:
*

1

%15

2

%32

3

%38

4

%10

1

2

4

3

5

1

)(PPP

(PPP
1

5

60

%5

* آﻻف اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎن اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم2017
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

25

تم تطويـر خطة التسليم لمنتجات التمويل ونوع الوحدات خالل السنوات القادمة لمختلف الفئات المخدومة:

2017
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2018

2019

2020

يساهم برنامج اإلسكان في تقديم حلول مناسبة للفئات الخمس المقيمة بنكياً :

 /1الحلول المقدمة للفئة المقبولة بنكياً :

 /2الحلول المقدمة للفئة شبه المقبولة بنكياً :
2017

29,133

0

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻄ

29,133

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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/3الحلول المقدمة للفئة غيـر المقبولة بنكياً :
وﺻـــﻒ اﻟﻔﺌــــﺔ

 4و  /5الحلول المقدمة للفئتين (محدودي الدخل) و (الشرائح الخاصة):
2017

2018

2019

2020

2020

2017

2018

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﺨﺎص و اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻀﻌﻒ

0

10,000

20,000

ً

40,000

0

0

ﻣﻼءﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺜﺎل :دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ(.

وﺣﺪات اﻟﺴﻮق

ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ

0

5,000

5,000

5,000

0

5,000

اﻟﻌﺮض ،ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻟﻺﻳﺠﺎر و ﻗﺮوض ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎزل اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮم وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع

0
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15,000

25,000

45,000

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

0

5,000
30,000

مثال :يجسد المثال التالي كيفية خدمة المواطنين من خالل االستراتيجية ،عبـر رحلة المواطن /فيصل من الفئة شبه المقبولة بنكياً .

الح ــل  : 4وح ــدات برنام ــج البي ــع عل ــى الخارط ــة
(وافـــي) بالمشـــاركة مـــع القطـــاع الخـــاص
علـــى أراضـــي وزارة اإلســـكان  /األراضـــي
الحــل  : 3دعــم الفائــدة بمــا
الحــل  : 1يُمكنــه برنامــج

الحــل  : 2تخفيــض الدفعــة

ضمــان التمويــل العقــاري

األولــى إلــى 15%

الخاصـــة بقيمـــة  500ألـــف ريـــال تقريبًـــا

يصــل إلــى  500ألــف ريــال

مــن الحصــول علــى التمويــل

القسط

الرهن
العقاري

%30
%15

القسط

فيصل
يبلغ من العمر  43عاماً  ،ويعيش
في منزل مستأجر ،ولكنه يـريد
دائما ،حيث إنه ُيعيل أسرة
منزل
ً
ً
مكونة من  5أفراد ويبلغ دخله
الشهري  10,000ريال.

الشهري المعادل

الشهري المعادل

الرصيد
البنكي
العائـق  : 4معظـم الوحدات

تصنيف
سمة

العائــق  : 3ارتفــاع كبيـــر
فــي معــدالت الفائــدة علــى
العائــق  : 2ال يملــك مدخــرات

األقســاط الشــهرية

ليسـت

المتنـاول

فـي

الرتفاع أسـعارها (أغلى من
 500ألـف ريـال)

تغطــي نســبة  30%للدفعــة
العائــق  : 1ال تصنفــه البنــوك
بالجــدارة االئتمانيــة

األولــى

حوالي  %32من المتقدمين مثل فيصل

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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 .3التوجه العام للتواصل :
اشــتملت ركائــز االســتراتيجية علــى وضــع خطــة تواصــل مــع املســتفيدين ،وذلــك عب ــر تصميــم وإعــداد وتنفيــذ حملــة
تواصــل علــى مســتوى البرنامــج وعلــى مســتوى املنتــج  ،علــى النحــو التالــي:
على مستوى البرنامج من خالل حمالت متنوعة عن وزارة اإلسكان ستركز على:
• ترسيخ التوقعات.
• تسليط الضوء على الوعي بالوضع الراهن  /الشفافية.
• تفاعل الدولة مع تحدي اإلسكان لتمكين وتسهيل الحلول في القطاع.
• الدعم الكامل من الحكومة لبرنامج اإلسكان وتعزيز و تأكيد دورها في التمكين.
• توافق منضبط بشأن التوقعات وتحسين نتائج اإلسكان مقارنة بالنظراء.
• رسائل منسقة حول مسارات التملك.

 .4خطة التنفيذ ونظام الحوكمة :
وآخــر ركائــزة االســتراتيجية هــو ان برنامــج اإلســكان يعمــل علــى االســتفادة مــن مــوارد املعلومــات التفصيليــة التخــاذ
قـرارات الدعــم ،ويعــزز ذلــك بآليــة واضحــة للتنفيــذ .وتــم تحديــد منهجيــة واضحــة لتخطيــط العــرض والطلــب وذلــك
مــن خــال:
ّ
أ ـ تحليل توفر األرا�ضي ومواقعها وجاهزية البنية التحتية.
ب ـ تحليل أسعار الوحدات في املدن.
ج ـ تطويـر هيكلة التنفيذ املتكاملة
د ـ تصور أولي لحوكمة برنامج اإلسكان -الحوكمة على مستوى املدينة
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على مستوى المنتج من خالل:
• شفافية حول استحقاق كل املستفيدين.
تجربة ُم ّ
خصصة ( ،تالمس إحتياج املواطن بشكل خاص ) .
•
• رسائل مخصصة لفئة املستفيد املعني التي تعالج العقبات الخاصة بالفئة.
• التحول من توزيع املساكن بنظام التخصيص إلى االختيار املوجه.
• مراعاة الوضوح حول من يحصل على ماذا ومتى.

توفر األراضي ومواقعها وجاهزية البنية التحتية:
 .4أ  -تحليل ّ
تلــي دراســة الطلــب ،دراســة تفاصيــل تواجــد األرا�ضــي فــي املــدن وجاهزيــة البنيــة التحتيــة مــن خــال التعــاون مــع البلديــات ومــزودي البنيــة التحتيــة واالعتمــاد علــى تحليــل قاعــدة
بيانــات األرا�ضــي بمــا فيهــا األرا�ضــي البيضــاء و تكمــن فائــدة هــذه الدراســات فــي زيــادة فعاليــة الدعــم الحكومــي املقــدم ،وفــي فــرص املواءمــة بي ــن العــرض والطلــب ،وفــي تحديــد
أولويــة تقديــم الدعــم.
 .4ب  -تحليل أسعار الوحدات في المدن
بعــد تحديــد عــدد مــن املــدن التــي تتوافــر فيهــا األرا�ضــي والبنيــة التحتيــة ،تتــم دراســة أســعار األرا�ضــي بنــاء علــى البيانــات املتوفــرة كالتــي تقدمهــا وزارة العــدل حســب الرســم
التوضيحــي أدنــاه (مثــال :مدينــة الريــاض) وســوف يمكــن للبرنامــج العمــل مــع املطوريــن للوصــول للتكلفــة املقبولــة للوحــدة بنــاء علــى معلومــات دقيقــة :

دراسة أسعار األراضي على
مستوى األحياء داخل المدينة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

31

 .4ج  -تطويـر هيكلة التنفيذ المتكاملة:
سيتم تنفيذ برنامج اإلسكان حسب الخطة العامة التالية:

اﻟﻨﺸﺎط

ﻳﻮﻟﻴﻮ

إﻃﻼق
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إﻃﻼق
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

2017

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺪن
ذات
اﻷوﻟﻮﻳﺔ

ﻣﺴﺎر
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪن

اﺑﺮﻳﻞ

2018

ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﺑﺮﻳﻞ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2019

ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﻛّ ﺰ
إﻧﻄﻼق اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﻛّ ﺰ

تسهيل التنفيذ وزيادة التركيز على اإلنجاز وحل المشكالت للمدن الرئيسية
تسهيل التنفيذ وزيادة التركيز على اإلنجاز وحل المشكالت للمدن الرئيسية
تسهيل التنفيذ وزيادة التركيز على اإلنجاز وحل المشكالت للمدن الرئيسية
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وزﻳﺎدة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ
ﻣﺪن
أﺧﺮى
اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺮﻛﺰي
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻘﺒﺔ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ )اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى(
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ،إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ(

اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻨﺼﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء أو
ﻣﻨﺼﺎت ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ(

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻢ

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وإدارة اﻷداء وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اﻹﺑﻼغ واﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

إﻃﻼق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﺑﺮﻳﻞ

2020
ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

تصور أولي للهيكل التنظيمي لحوكمة برنامج اإلسكان ( اإلطار العام ) مفصل في الرسم التالي:

)16

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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تصور أولي للهيكل التنظيمي لحوكمة برنامج اإلسكان  -دور مكتب البرنامج مفصل في الرسم التالي :

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

)16

4

4
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 .4د  -تصور أولي لحوكمة برنامج اإلسكان -الحوكمة على مستوى المدينة

ستساهم الحوكمة على مستوى المدينة في تحسين كفاءة العمل من خالل (  ) 3جوانب:
)1املشاركة بفعالية على مستوى املنطقة لضمان تنفيذ املشروعات
 )2الفاعلية من خالل إدارة كل جوانب التنفيذ ودمجها على مستوى مكتب البرنامج املخصص باملدينة
ً
ً
)3حل املشكالت بشكل سريع وفعال من خالل إعطاء مجلس املنطقة دورا محوريا في التنفيذ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ

ً

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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• فوائد الحوكمة على مستوى المدينة
• التركيــز القــوي علــى خصائــص التحديــات مــن خــال هيــكل مخصــص علــى مســتوى املدينــة ووظائــف ذات أدوار
مخصصــة.
• املشــاركة املباشــرة مــن مجلــس املنطقــة لدعــم املواءمــة بي ــن القـرارات االســتراتيجية وإزالــة العوائــق التنفيذيــة فــي
مســتوى املدينــة.
• املشــاركة املباشــرة ألفــرع املــدن مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســيين (مثــل األمانــة ،فــرع املنطقــة لشــركات الكهربــاء،
ومــا إلــى ذلــك) مــع أدوار مخصصــة علــى مســتوى املــدن وعلــى مســتوى املشــروع ومؤشـرات اآلداء الرئيســية).
• املشــاركة املباشــرة للقطــاع الخــاص فــي املدينــة (بمــا فــي ذلــك مــدراء املصــارف فــي املدينــة ،واملطوريــن املحلييــن،
وغي ــرها).

36
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• فوائد الحوكمة المركزية على مستوى المدينة
• استخدام مظلة البرنامج لحل القضايا التي تتطلب مساندة تنظيمية أو تشريعية.
• تســهيل الق ـرارات الرئيســية (مثــل املوافقــات علــى امليزانيــة) مــن خــال مواءمــة الجهــات املعنيــة املركزيــة (مثــل
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ووزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة).
• االستفادة من املنصات املركزية واملبادرات من خالل البرنامج.
• القــدرة علــى التصعيــد إلــى الجهــات اإلشـرافية العليــا (علــى ســبيل املثــال ،اللجنــة االســتراتيجية ومجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة).

ب .االعتبارات االستراتيجية
ً
ـددا مــن القـرارات بشــأن االعتبــارات االســتراتيجية املوجــودة داخــل إطــار البرنامــج (سـ ً
ـواء كانــت تعارضــات أو اعتماديــات) بنـ ًـاء علــى التحليــات والدراســات
اتخــذ برنامــج اإلســكان عـ
املعياريــة املرفقــة .تفســر هــذه االعتبــارات ســبب اختيــار وتصميــم املبــادرات ذات العالقــة.
الموضوع

الوصف

( )1العمل على ترميم وتطويـر املنازل الغير املسلحة

تحسين بيئة املسكن للفئات الساكنة في مباني طوب وذلك بإعادة ترميمها وجعلها منازل مسلحة

( )2توسيع امليزانية الرأسمالية املخصصة لبرنامج ضمانات
التمويل العقاري وضمانات البيع على الخارطة والبناء الذاتي

ً
• توفيـر التمويل املناسب للمستفيدين املحتملين (شبه مقبولين بنكيا) من خالل مبادرة ضمان عقود التمويل العقاري لتتناسب مع الحاجة لحدود 290
ألف منتج قرض مضمون – حيث تمت دراسة املستفيدين املحتملين (شبه املقبولين ً
بنكيا) وحساب نسبة تعثر تقديـرية بحدود ( 7%متحفظة مقارنة
باالرقام التاريخية بحدود  )% 1مما يجعل نسبة التعثر املركبة بحدود -% 7- 5وستستمر البنوك واملؤسسات املالية بالقيام بالتحقق من املستفيدين

( )3قدرة القطاع املصرفي على استيعاب وتنفيذ حجم القروض
(املضمونة)

• قدرة القطاع املصرفي على استيعاب وتنفيذ حجم القروض (املضمونة) القادمة إلى السوق خالل السنوات الثالث املقبلة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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الوصف

الموضوع

القرار المتخذ وتبعاته

( )4قدرة سوق املطورين العقاري على التوسع لتنفيذ الوحدات
الالزمة

• قدرة سوق املطورين العقاري على التوسع لتنفيذ الوحدات الالزمة إلى
ً
وخصوصا
عشرة أضعاف املقياس من خالل ترتيبات مع مقدمي تقنيات البناء
الدوليين (مثال)Sany :

• يجب اتخاذ قرارات لدعم وتحفيز مقدمي تقنيات البناء
ً
وخصوصا الشركات الدولية

()5شفافية البيانات مع مؤشرات األسعار

• شفافية البيانات مع مؤشرات األسعار من قبل الهيئة العامة للعقار املنشأة
ً
حديثا ( )REGAلتمكين سوق العقارات ببدء العمل بالتوازي مع سوق اإلسكان
بأسعار معقولة

• يجب تفعيل وتمكين الهيئة العامة للعقار

()6مواءمة برنامج خلق فرص العمل الوطنية مع مواقع
املستفيدين

• العمل على توفيـر فرص عمل عند مواقع املستفيدين الذين يتم التخصيص
لهم من خالل برنامج اإلسكان بحلول عام  2020من أجل مواءمة املوظفين مع
السكن

• يجب اتخاذ قرار من الجهات املختصة (مثل وزارة االقتصاد
والتخطيط) من أجل مواءمة املوظفين مع السكن

()7التعجيل (بسندات امللكية) وتفعيل سجل األرا�ضي

• التعجيل (بسندات امللكية) وتفعيل سجل األرا�ضي من خالل شركة صندوق
االستثمارات العامة ( )PIFاملسؤولة عن إدارة سجل األرا�ضي (مهم ً
جدا

• يجب اتخاذ قرار مع شركة صندوق االستثمارات العامة ()PIF
لتفعيل سجل األرا�ضي.

للشراكات مع القطاع الخاص).
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ج .التعارضات واالعتماديات مع البرامج األخرى
عمــل فريــق برنامــج تحقيــق الرؤيــة علــى تحديــد أوجــه التعــارض واالعتماديــات املحتملــة مــع برامــج الرؤيــة األخــرى ،فــي حــال وجودهــا ،مــن أجــل الرفــع للجهــات العليــا ليتــم أخــذ آرائهــم وتوجيهاتهــم حيالهــا .تــم تفصيــل هــذه التعارضــات  /االعتماديــات
علــى النحــو املوضــح أدنــاه:
البرامج ذات العالقة

الفرص

وجه التعارض  /االعتماد

( )1برنامج تطوير القطاع املالي

• مبالغ كبيـرة من رأس املال
 -إدخال شركات إعادة التمويل لتأمين وتبادل/تجارة الرهون العقارية

• التركيز الشديد على الرهون العقارية عالية املخاطر.
 -يـركز املستثمر على العقار بدال من األسواق العامة.

( )2برنامج تحقيق التوازن املالي

• تقديم برامج ادخار للموظفين الحكوميين تخفيض مخرجات التدفق النقدي

• متطلبات ميزانية عالية على املدى القصيـر ،قد تؤثر على
مستهدفات امليزانية املتوازنة.

( )3برنامج التحول الوطني

• تنسيق جهود التخطيط في مجال البنية التحتية مع عدة جهات منها وزارة
البيئة واملياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية

• اختالف األولويات بيـن توجهات برنامج اإلسكان والجهات األخرى
مما قد يؤثر على تسليم الوحدات.

( )4برنامج صندوق االستثمارات العامة

• تمكين اإلسكان عن طريق الدعم املالي
• دعم توفيـر اإلسكان/املنازل عن طريق شركة التطوير العقاري (في حال توافقها)

• االزدواجية وعدم االتساق مع الشركة الوطنية لإلسكان وشركة
التطوير العقاري.

( )5برنامج جودة الحياة

• تحسين املعيشة والنسيج الحضري من خالل مجتمعات إسكان

• بناء منتجات سكنية دون توفيـر البنية التحتية غيـر املادية
وإيجاد املزيد من التمدد الحضري العشوائي.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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الفصل الخامس  Iمحفظة مبادرات برنامج تحقيق الرؤية واإلطار الزمني لها

الفصل الخامس :محفظة مبادرات برنامج تحقيق الرؤية واإلطار الزمني لها
أ .محفظة المبادرات
تم ترجمة طموحات والتزامات برنامج اإلسكان ،وركائز االستراتيجية ،واالعتبارات االستراتيجية إلى عدد من املبادرات التي تشكل لبنة أساسية في تحقيق تطلعات رؤية اململكة العربية السعودية .2030
وتم النظر في املبادرات الحالية ذات العالقة ،وربط ما يخدم التزامات البرنامج بشكل أسا�سي ،مع الركيزة االستراتيجية ذات العالقة ،فيما تم إحالة باقي املبادرات األخرى إلى مزيد من الدراسة والتحليل للنظر في مستقبلها.
وقد تم تصميم املبادرات وبناؤها وفق دراسة تحليلية ملتطلبات البرنامج ،واستعراض ألفضل املمارسات الدولية ،واختيار ما يناسب السياق في اململكة العربية السعودية  ،وفيما يلي استعراض موجز لتلك املبادرات.

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تحديد سياسات اإلسكان
بالمواءمة مع البرامج
والسياسات الوطنية
األخرى

تطويـر الكثافة
السكانية

تهدف هذه املبادرة تحقيق أق�صى استفادة من األرا�ضي
السكنية غير املستغلة داخل النطاق العمراني ذو
الكثافة السكانية العالية بحيث يتم توزيع الكثافة
السكانية على جميع املناطق داخل النطاق العمراني و
بما يتوافق مع مناسبة االرا�ضي لتنفيذ عمليات البناء
ً
عليها وفقا للمعايير العاملية

وزارة الشؤون
البلدية والقروية

تحقيق أق�صى استفادة من األرا�ضي داخل النطاق العمراني لخلق مساكن جديدة
ملختلف شرائح املجتمع

تمكين الحصول على
التمويل

الدعم السكني

هو برنامج يهدف إلى تقديم الدعم املالي للعسكريين
لتسهيل امتالكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول
على تمويل عقاري ،وسيتم ذلك عبـر توفير دعم مالي
للدفعة األولى للتمويل بحد أق�صى  140ألف ريال تقدم
للمستفيد كقرض عقاري يبدأ في سداده بعد انتهاء
التمويل.

صندوق التنمية

تقديم الدعم السكني من خالل تغطية جزء من قيمة العقار كقرض عقاري
بنسبة ال تتجاوز  20%من قيمة العقار وبقيمة ال تتجاوز  140ألف ريال

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

للعسكريين
(قرض عقاري)

وصفها

معايير القبول في البرنامج:
• أن يكون على أحد قوائم اإلنتظار في وزارة اإلسكان أو
صندوق التنمية العقارية
• أن يكون مازال في الخدمة العسكرية
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العقارية

الجهة
القائدة

األثر المتوقع
• املساهمة في رفع نسبة التملك إلى
.% 60

• املساهمة في رفع نسبة التملك
للمستفيدين خالل فترة االنشاء
للشراء على الخارطة او ضمان
املشاريع التي سيتم ترسيتها من قبل
فريق الشراكات في وزارة اإلسكان.

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تمكين الحصول على
التمويل

ضمانات التمويل
العقاري

• تهدف هذه املبادرة على إنشاء برنامج لتقديم ضمانات للتمويل العقاري تمكن شريحة املستفيد
شبه املقبولة بنكيا مثل املواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص أو رواد األعمال من الحصول
على تمويل سكني مناسب (حيث أن املمولين ال يفضلون إقراضهم ألنهم يعتبرونهم يعملون في
شركات غير معتمدة وتكون احتمالية عدم استمرارهم بالعمل بها أو عدم استمرار الشركة مرتفعة
وهذا النوع من املخاطر ال يرغب املمول العقاري التعرض لها بدون هوامش أرباح عالية جدا) .أيضا
ستتضمن املبادرة الراغبيـن في الحصول على تمويل في مناطق جغرافية نائية .إضافة الى السماح
للمتقاعدين ولكبار السن باالستفادة من الراتب التقاعدي حيث ان التمويل املصرفي يتوقف عند
عمر التقاعد والذي قد يكون في عمر مبكر في بعض الحاالت مثل العسكريين وهذا من شأنه تحقيق
هدف الوزارة في زيادة الوصول للتمويل لجميع الشرائح.

صندوق التنمية
العقارية

ضمان البيع على
الخارطة والبناء الذاتي

تهدف هذه املبادرة على إنشاء برنامج لتقديم ضمانات للتمويل العقاري تمكن املواطنين من
الحصول على تمويل لبناء منازلهم على أراضيهم الخاصة (بناء ذاتي) او الحصول على تمويل
للشراء من مطورين على الخارطة (البيع على الخارطة) حيث ان البنوك ال تمول هذا النوع من
العمليات الرتفاع مخاطر االنشاء ومخاطر عدم استخدام مبالغ التمويل في الغرض األسا�سي وهو
االنشاء ومخاطر جودة البناء ومخاطر ارتفاع تكاليف مواد البناء خالل فترة االنشاء ومخاطر عدم
قدرة وكفاءة املطور او املقاول خصوصا ملن يعتبر تصنيفهم في وزارة الشؤون البلدية والقروية
وهيئة املقاولين متوسط فما دون وبمعنى اخر يقوم هذا البرنامج بتقديم ضمان للمشاريع شبه
ً
املقبولة بنكيا.

صندوق التنمية
العقارية
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

تمكين الحصول على
التمويل

تطويـر منتجات
التمويل السكني

44

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تمكين سوق التمويل من اتاحة منتجات مبتكره سوف
يرفع مستوى الحلول التمويلية ويزيد نسبة التملك
حيث أن الربط التقني يمثل العائق االكبر في برنامج
اإلسكان

صندوق التنمية
العقارية

• استحداث منتجات تمويل سكني جديدة
• تقليص الوقت الالزم للحصول على تمويل سكني
• زيادة جودة املعلومات املطلوبة من جهات التمويل
• رفع وتمكين كفاءة الحلول التمويلية بيـن كافة اطراف الربط التقني و التطوير

صكوك صندوق التنمية
العقاري

إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل
ً
حصصا شائعة في ملكية موجودات الصندوق قائمة
ً
فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب ،وتصدر
وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه .ستسهم املبادرة في
توفير السيولة الالزمة للصندوق للوفاء بالتزاماته
وتحقيق أهدافه االستثمارية .كما ستساهم في دعم
سوق التمويل العقاري وسوق أدوات الدين في اململكة
العربية السعودية.

صندوق التنمية
العقارية

• توفير السيولة الالزمة للصندوق للوفاء بالتزاماته
• توفير السيولة الالزمة للصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية
• دعم سوق التمويل العقاري في اململكة العربية السعودية
• دعم سوق أدوات الدين في اململكة العربية السعودية

تذليل الصعوبات
والعوائق التي قد تواجه
املمولين العقاريين
إلصدار أوراق مالية في
السوق الثانوية للتمويل
العقاري

تهدف هذه املبادرة إلى مراجعة األنظمة والتشريعات
والتنظيمات املختلفة التي تمثل عوائق امام إصدار
أوراق مالية في السوق الثانوية للتمويل العقاري

هيئة السوق
املالية

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

• زيادة التمويل واالستثمار املتوفر للقطاع السكني والعقاري بما في ذلك
االستثمارات الخارجية

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

تمكين الحصول على
التمويل

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تنظيم االيجار
املنتهي بالتمليك

• وضع تنظيم (تشريع) برنامج لإليجار املنتهي بالتمليك
لتوفير مسار واضح للتملك للمستفيدين الغير قادرين
على الحصول على القرض العقاري او اإلسكان امليسر.
يكون ذلك بدعم دفعات اإليجار ومساندة املواطنين
على إدخار جزء مما كانوا سيدفعونه لإليجار

صندوق التنمية
العقارية

• وضع املستفيدين الغير قابلين للتمويل او اإلسكان التنموي على مسار
للتملك و تحسين وضعهم السكني

الدعم املالي ملستحقي
الدعم السكني

تقديم دعم مالي للمستفيدين في مختلف برامج الدعم
السكني للحصول على التمويل العقاري من خالل
الشراكة مع البنوك وشركات التمويل وذلك لالستفادة
من خبرة وكفاءة وسعة انتشار القطاع املصرفي وذلك
لضمان جودة وسرعة الخدمة املقدمة ملستحقي الدعم
السكني على ان تقوم الوزارة وصندوق التنمية العقارية
من خالل املبادرة وعوائد التحصيل واالستثمار في
الصندوق بسداد التكاليف ملبلغ تمويلي ال يتجاوز 500
ألف ريال بشكل كامل أو جزئي للمستحقين كمنحة
وتكون نسبة الدعم مبنية على أساس دخل االسرة
وعدد افرادها حسب مصفوفة الدعم املعتمدة ،كما
و تغطي املبادرة رسوم القيمة املضافة املستحقة على
الدعم.

صندوق التنمية
العقارية

• توفير برامج دعم سكني تتالءم مع جميع الحلول التمويلية املتوفرة لدى
الجهات التمويلية املشاركة وذلك لتوفير السكن املالئم للمستفيدين من
مختلف برامج الدعم السكني بنهاية 2020

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

تمكين الحصول على
التمويل
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وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

برنامج دعم
الدفعة املقدمة
(قرض عقاري)

تقديم الدعم املالي لفئة محددة من املستفيدين من ذوي
األعمار من  45سنة و أعلى لتسهيل امتالكهم للمساكن
بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري ،وسيتم ذلك
عبـر توفير دعم مالي للدفعة األولى للتمويل يبدأ من 10%
إلى  20%على حسب مستوى دخل وحجم العائلة بحد
أق�صى  140ألف ريال تقدم للمستفيد كقرض عقاري يبدأ
في سداده بعد انتهاء التمويل .وتشمل املبادرة املواطنين
املسجلين في مختلف برامج الدعم السكنية.
معاييرالقبول في البرنامج:
• مرشح لبرنامج القرض العقاري
• العمر أعلى من  45سنة
• الراتب أقل من  14ألف ريال

صندوق التنمية
العقارية

• تقديم الدعم السكني للمستفيدين بنهاية  2020وذلك بتغطية جزء من
قيمة العقار كقرض عقاري بنسبة ال تتجاوز  20%من قيمة العقار وبقيمة
ال تتجاوز  140ألف ريال

تعاون وزارة اإلسكان
ووزارة املالية لتسهيل
قروض اإلسكان
للموظفين الحكوميين

تعاون وزارة اإلسكان ووزارة املالية لتسهيل قروض
اإلسكان من البنوك ملوظفي الحكومة من خالل توفيـر
ضمانات سارية تسمح للبنوك بتوفيـر حلول تمويلية
للفئات شبه املقبولة بنكيا.

وزارة املالية

• رفع قابلية املستفيدين للتمويل وترسيخ ثقافة االدخار في املجتمع

قرض عقاري لتحسين
املساكن الغير مسلحة

• يمتلك بعض املواطنين مساكن ذات بناء غير مسلح
ال تعتبر من نسبة التملك ( )50%كخط أساس لبرنامج
اإلسكان
• يعتزم البرنامج خدمة جزء من هذه الشريحة بقروض
عقارية أو دعم مالي تساعد املواطنين على تحسين وضع
املساكن بشكل سريع
• توفير قروض أو دعم مالي للمواطنين بغرض تحسين
أوضاعهم السكنية (من منازل غير مسلحة –إلى مساكن
مسلحة)

صندوق التنمية
العقارية

• رفع نسبة التملك للوحدات املسلحة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تمكين الحصول على
التمويل

برنامج دعم
املواطنين غيـر
القادرين على
دفع أجرة املسكن
(دعم اإليجار)

تتلخص املبادرة في جانبيـن هما :
• دعم املواطنين غير القادرين على سداد أجرة املسكن وفق
ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( ،)405من خالل
سداد األجرة عمن صدر بحقهم أمر تنفيذ ،وإدراجهم في
برامج تنموية تساعد في عدم تكرار تعثرهم.
* دعم ايجار للمواطنين غير القادرين على سداد أقساط
التمويل العقاري السكني والتي صدر بحقها أمر تنفيذ
على املسكن وبيعه لسداد مديونية املمول وذلك من خالل
تطبيق نفس املعايير واأللية التي ستطبق على املتعثرين في
دفع اجرة املسكن.

وزارة اإلسكان

• التقليل من التعثر في سداد اجرة املسكن
• االستقرار األسري

تنفيذ وحدات مالئمة
بسعر مناسب

تطويـر الشراكة مع
مطوري القطاع الخاص
على األرا�ضي الحكومية
(أرا�ضي وزارة اإلسكان)

تطوير اليات الشراكة بيـن وزارة اإلسكان (القطاع العام)
و املطورين العقاريين (القطاع الخاص) وذلك لتطوير
منتجات سكنية للمستحقين على أرا�ضي الوزارة .وتهدف
هذه املبادرة إلى توفير الوحدات السكنية بالسعر و الجودة
املناسبة للمستحقين ،وتحقيق األهداف االستراتيجية
للوزارة املتمثلة في زيادة املعروض السكني ورفع نسبة
التملك بحلول ، 2020وذلك عن طريق االستفادة املثلى
من األرا�ضي الوزارية لتطوير أحياء وضواح سكنية ذات
استخدام متعدد و خليط من مختلف شرائح الدخل.

وزارة اإلسكان

• تحفيز املعروض العقاري وزيادة عدد الوحدات السكنية املتاحة للتخصيص
وتوقيع العقود مع املستفيدين.

دعم الشراكات
واالستثمار مع القطاع
الخاص لتحفيز تطويـر
منتجات سكنية (ارا�ضي
املطورين)

تحفيز املطورين من القطاع الخاص من خالل تسهيل
اإلجراءات و الحصول على التراخيص الالزمة (مركز إتمام)
و منح استثناءات محفزة و برامج شراكة من خالل استثمار
مباشر في املشروع وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية
بأسعار مناسبة على أرا�ضي القطاع الخاص .وتهدف املبادرة
إلى تخصيص الوحدات السكنية بالسعر و الجودة املناسبة
للمستحقين وتحقيق األهداف اإلستراتيجية للوزارة املتمثلة
في زيادة معروض ورفع نسبة التملك ،وذلك عن طريق عقد
شراكات مع مطوري القطاع الخاص على أراضيهم لتطوير
أحياء وضواح سكنية ذات استخدام متعدد و خليط من
مختلف شرائح الدخل.

وزارة اإلسكان

• تمكين املطورين العقاريين من التطوير الشامل لتطوير احياء مكتملة.
• تحفيز املعروض العقاري ورفع االنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة.
• زيادة عدد وحجم الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع جديدة في
قطاع اإلسكان .

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تنفيذ وحدات مالئمة
بسعر مناسب
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الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تطويـر الشراكة
مع كبار مالكي
األرا�ضي الخاصة
لتطويـر املنتجات
السكنية على
األرا�ضي البيضاء

بسبب وجود االرا�ضي البيضاء داخل الكتل العمرانية
ووصول الخدمات لها ،تم تطوير برنامج إلشراك كبار
ّ
ّ
عملية تطوير الوحدات
ملك األرا�ضي البيضاء في
ّ
ّ
السكنية املنشودة وتحقيق
السكنية لتحقيق األهداف
عوائد مالية ألصحاب األرا�ضي وذلك عبـر مجموعة
من املحفزات التي توفر قيمة مضافة لهم للشراكة مع
وزارة اإلسكان ودعمهم بمطورين محليين وعامليين ذوي
خبرات ما ينتج عنها من مشاريع سكنية يخصص جزء
منها أو كلها ملستحقي الدعم السكني.

وزارة اإلسكان

• االستفادة من األرا�ضي داخل النطاق العمراني
• تحفيز املعروض العقاري ورفع اإلنتاجية لتوفير منتجات سكنية.

توفيـر مزيد من األرا�ضي
للتطويـر املشترك على
أرا�ضي القطاع العام
(اإلسكان املؤس�سي)

توفير مزيد من االرا�ضي املناسبة ملشاريع اإلسكان من
خالل االستفادة من ارا�ضي القطاع العام ،وذلك من
خالل خلق شراكات حقيقية مع الجهات الحكومية
التي يتوفر لديها شريحة كبيرة من املوظفين بهدف
االستثمار في قطاع اإلسكان على األرا�ضي التي تملكها
هذه الجهات وتصميم برامج تتيح ملنسوبي تلك الجهات
فرص االدخار والتملك واالستثمار بما يتناسب مع
احتياجاتهم بتكاليف وتسهيالت تتناسب مع مستوى
دخلهم مع توفير عدد من املحفزات

وزارة اإلسكان

• زيادة مساحات األرا�ضي املتوفرة من القطاع العام للمشاريع السكنية

تطويـر أرا�ضي وزارة
اإلسكان

تنفيذ البنية التحتية البسيطة (تسوية وسفلتة للطرق)
ألرا�ضي وزارة اإلسكان في مختلف مناطق اململكة
لالستفادة منها في توفير املنتجات السكنية ملستحقي
الدعم السكني من مختلف برامج الوزارة.

وزارة اإلسكان
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(بالتوافق مع الوظائف من خالل إعطاء األولوية ملوظفي الجهة الحكومية التي
تملك األرض)

• إنشاء البنية التحتية ألرا�ضي وزارة اإلسكان املطورة ببنية تحتية بسيطة.

الركيزة االستراتيجية
تنفيذ وحدات مالئمة
بسعر مناسب

اسم المبادرة

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

التبني واالستثمار
في تقنيات البناء
املتقدمة من الجيل
الرابع ( )4.0وتسويقها
على املستوى التجاري

دراسة التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء وإدخالها
في برنامج إسكان واعتمادها وتجريبها وتحديد الفرص
االستثمارية إلدخالها إلى اململكة العربية السعودية
واملساعدة في تسويقها

وزارة اإلسكان

• زيادة نسبة املحتوى املحلي في تقنيات البناء الحديثة مما سيساهم في زيادة
املحتوى املحلي في قطاع اإلسكان من  54%إلى 74%
• توطين تقنيات البناء الحديثة
• زيادة عدد الشركات املتخصصة في الجييل الرابع من الصناعة
• تفعيل اإلستثمار في التقنيات املستقبلية في اململكة العربية السعودية.

إنشاء منصة لتحفيز
بناء املساكن

تهدف هذه املبادرة الى إنشاء منصة لتعزيز بيئة البناء
العامة وتعزيز نمو القطاع من خالل تفعيل سوق
بناء املساكن وتطبيق أفضل املمارسات واملعايير
لتقنيات البناء الحديثة عالية الكفاءة املعتمدة في
وزارة اإلسكان ،والتي من شأنها دعم األفراد في بناء
املساكن الخاصة بهم إضافة الى دعم املنشآت الصغيرة
واملتوسطة في تحسين وتوسيع مشاريعهم والتأهل
للمشاركة في مشاريع الوزارة و يخدم هدف الوزارة
بخلق مجتمعات وتوفير خدمات متكاملة

وزارة اإلسكان

• تطوير منصة البناء الذاتي من خالل تصميم نماذج معيارية (النمذجة )
ّ
للبناء إضافة الى توفير وحدات سكنية بجودة عالية مما يمكن فرصة توفير
قروض سكنية للمواطنين بمنتج مالي مناسب (مثل :قرض للبناء الذاتي)
• تقليل مدة البناء بحوالي  50%مقارنة باألساليب التقليدية و تخفيض تكلفة
البناء بنحو 30%

تصميم وتنفيذ امليكنة
الصناعية لقطاع
اإلسكان وتطويـر
النموذج التشغيلي
في القطاع وعقد
الصفقات

• إستقطاب و تأهيل تقنيات البناء الحديثة املالئمة
للبيئة املحلية
• بناء النموذج التشغيلي لتقنيات البناء الحديثة لرفع
الطاقة اإلنتاجية و خفض التكاليف و رفع الجودة
• تحفيز بناء مصانع إنتاج الوحدات السكنية و مزودي
تقنيات الحديثة

وزارة اإلسكان

• املساهمة في بناء وحدات سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديثة ونهج
امليكنة الصناعية.
• تقليل مدة مشاريع البناء وتخفيض تكلفة البناء
• توليد  18,000وظيفة
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الركيزة االستراتيجية
تنفيذ وحدات مالئمة
بسعر مناسب

اسم المبادرة
تمويل املشاريع الناشئة
التي تتبنى الحلول

تشجيع الشركات الناشئة التي تعالج تحديات قطاع
اإلسكان و إنشاء آلية تمويل من خالل تأسيس صندوق
داخل وزارة اإلسكان بالتعاون مع هيئة املنشآت الصغيرة و
املتوسطة و صناديق رأس املال االستثماري و الحاضنات.

االبداعية واملبتكرة في
قطاع اإلسكان
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وصفها

الجهة
القائدة
وزارة اإلسكان

األثر المتوقع
• تطوير تقنيات بناء وتشييد محلية جديدة تدعم زيادة املحتوى املحلي في
قطاع اإلسكان من  54%إلى 74%

املعهد العقاري السعودي

إدخال وتعزيز مفاهيم وأساليب تقنيات البناء الحديثة
ّ
واملستقبلية لدى الشباب السعودي وبناء املهارات والقدرات
من خالل توسيع دور املعهد العقاري السعودي وتنفيذ
ّ
التدريبية وورش العمل واعتماد الشهادات االحترافية.
الدورات

وزارة اإلسكان

• زيادة نسبة املحتوى املحلي في تقنيات البناء الحديثة مما يساهم في زيادة
املحتوى املحلي في قطاع اإلسكان من  % 54إلى % 74

إنشاء برنامج اإلسكان
التعاوني لبناء مساكن
ميسورة التكاليف

انشاء برنامج يختص باإلسكان التعاوني يقوم بتطوير
القطاع من خالل تحديث األنظمة والتشريعات والتوعية
بالجمعيات التعاونية لإلسكان وتوفير الدعم املالي من
خالل ضمانات القروض ،واالستفادة من تقنيات البناء
الحديثة في بناء مساكن ميسورة التكاليف من خالل تمكين
املستفيدين من االشتراك والتعاون في انشاء جمعيات
تعاونية.

وزارة اإلسكان

• زيادة املعروض من الوحدات ذات القيمة املقبولة لخدمة فئات املجتمع
متوسطة الدخل.
• زيادة عدد الجمعيات التعاونية لإلسكان وتقبل املجتمع ملفهوم اإلسكان
التعاوني.
• تخفيض النفقات التشغيلية لإلسكان التنموي الخاصة ببند الصيانة
والتشغيل نتيجة اسناد صيانة نسبة من الوحدات السكنية املوفرة من
اإلسكان التنموي للجمعيات التعاونية لإلسكان.

تطويـر برامج اإلسكان
امليسر

تطوير برنامج اإلسكان امليسر لغرض توفير مساكن قائمة
على مبدأ االنتفاع للمواطنين األشد حاجة املسجلين في
برامج الضمان االجتماعي وبوابة إسكان بالتعاون مع
القطاع غير الربحي وبرامج املسؤولية االجتماعية في القطاع
الخاص.

وزارة اإلسكان

• زيادة عدد الوحدات السكنية التنموية لخدمة االسر األشد حاجة املسجلة
في الضمان االجتماعي وبوابة اإلسكان على أساس مبدأ االنتفاع.
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تنفيذ وحدات مالئمة
بسعر مناسب

مركزية املشتريات

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

• تخفيض تكلفة مواد البناء املستخدمة في مشاريع
وزارة اإلسكان ورفع مستوى الجودة والربحية من
خالل وضع معايير ملواد البناء وتنظيم شراكات بيـن
املوردين واملطورين لتوفير وحدات سكنية بأسعار
مناسبة وجودة عالية

وزارة اإلسكان

• انخفاض في تكلفة البناء من خالل االستفادة من وفرة متطلبات مواد البناء
• جودة أفضل ملواد البناء املستخدمة عبـر اعتماد مواصفات ومعايير موحدة
ً
• جلب إيرادات غير نفطية بما يقارب  100مليون ريال سنويا وقابلة للزيادة بدء من
2020

مبادرة استدامة

إنشاء منظومة متكاملة تعنى بالجودة وبالتنمية املستدامة
لقطاع البناء في اململكة العربية السعودية ،وذلك عن
طريق تطبيق آليات وإجراءات لضمان ومراقبة جودة
البناء واملساهمة في رفع كفاءة استهالك الطاقة واملياه

وزارة اإلسكان

• ضمان ومراقبة الجودة للمنتجات السكنية ،وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة
لعدد  260ألف وحدة.
• انخفاض املخاطر املحتملة والتكاليف املترتبة عليها بتوفير الضمان و التأمين الالزم
لـ  260ألف وحدة.
• فرص وظيفية :مدققين ( ،)1,500مهندسين لدى منشآت صغيرة ومتوسطة (.)5000

املنصة الوطنية
للوحدات العقارية
املفرزة (تنظيم اتحادات
املالك وفرز الوحدات
العقارية)

في ظل اعتزام البرنامج تحفيز العديد من املنتجات
السكنية الواقعة ضمن ملكية مشتركة (مثال :الشقق
و املجمعات السكنية) ،فإنه من الضروري وجود
نظام اتحاد املالك وفرز الوحدات العقارية لحفظ
حقوق املالك ولتنظيم العالقة بيـن مالك وشاغلي
الوحدات السكنية ذات امللكية املشتركة من خالل
تطوير األنظمة واليات الرقابة وخدمات إدارة املرافق
واملجمعات والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي للتعايش
السكني املشترك.

وزارة اإلسكان

• توفير بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للمجمعات السكنية.
• جلب ايرادات غير نفطية مقدارها  195مليون ريال.
• توليد  4400وظيفة بحلول عام 2020م.
• دعم  108منشآت صغيرة ومتوسطة في قطاع إدارة املرافق اواملجمعات بحلول
عام 2020م.
• العائد على الناتج القومي املحلي  405مليون ريال سعودي بحلول عام 2020م.
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تنفيذ وحدات مالئمة
بسعر مناسب

إسكان  1إسكان 2

• يهدف مشروع إسكان  1إلى تقديم قروض عقارية
للمستفيدين بواقع  500ألف ريال لكل قرض عقاري
بالشراكة مع القطاع الخاص على أرا�ضي الوزارة
املطورة في موقع غرب مطار امللك خالد بالرياض
• يهدف مشروع إسكان  2إلى تقديم قروض عقارية
للمستفيدين بواقع  500ألف ريال لكل قرض بالشراكة
مع القطاع الخاص على أرا�ضي الوزارة املطورة في
مواقع جدة ،املدينة املنورة ،القطيف ،والدمام

وزارة اإلسكان

• املساهمة في رفع نسبة التملك.

تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

التجربة الشمولية
(التقنية وخدمة
العمالء)

تهدف هذه املبادرة الى انشاء منصة لخدمة مستفيدي
برنامج اإلسكان حيث يتم من خاللها تسهيل عملية
البحث عن منتج عقاري سكني واملعاينة والتواصل مع
البنوك للحصول على قبول مبدئي لإلقراض (بوجود
موظف خدمة عمالء قادر على إجابة كل االستفسارات
بخصوص املنزل واملساعدة في التقديم للحصول على
قرض) والربط مع املطورين واملسوقين لتحسين رحلة
العميل في البحث عن السكن

وزارة اإلسكان

• زيادة الخيارات املتاحة للمواطنين

إعادة تأهيل فروع
صندوق التنمية
وإطالق مراكز خدمة
شاملة للمستفيدين
واستشارية ووساطة
مالية للمواطنين

دراسة وضع فروع الصندوق وإعادة تأهيلها وتدريب
موظفيها وتطويرهم لتصبح فروع نموذجية وتشتمل
على مراكز خدمة شاملة للمواطنين يتواجد بها ممثلون

صندوق التنمية
العقارية
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عن املمولين و تمكن املستفيد من إنهاء جميع إجراءات
التمويل وتقديم خدمات استشارية ووساطة مالية
متكاملة للمستفيدين

• تحسين مدى رضا املستخدمين خالل رحلة العميل

• تحسين وتطوير فن التعامل مع املستفيدين ورفع مستوى الر�ضى لدى
املستفيد.
• الرقي في تقديم خدمات الصندوق بصورة إبداعية
• تحسين إجراءات العمل في تقديم الخدمات

الركيزة االستراتيجية
تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

اسم المبادرة

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

ايصال خدمات الكهرباء

تعزيز املنظومة الكهربائية بإنشاء محطات توليد
ملواكبة الطلب املتنامي على الكهرباء.

وزارة لطاقة
والصناعة
والثروة املعدنية

• ايصال البنية التحتية ملشاريع اإلسكان وفق املدة والتكلفة املخطط لها
ملشاريع برنامج اإلسكان

توفيـر خدمات الصرف
الصحي

التوسع في خدمات الصرف الصحي وزيادة التغطية
لرفع الضرر البيئي ومواكبة النمو العمراني.

وزارة البيئة
واملياه والزراعة

• رفع نسبة التغطية لتصل إلى % 65

ايصال مياه الشرب
للمستهلكين

التوسع في خدمات املياه وزيادة التغطية لتلبية
احتياجات الشرب ملواكبة النمو على الطلب.

وزارة البيئة
واملياه والزراعة

• رفع عدد السكان الذين تتوفر لديهم مياه الشرب إلى  34,9مليون نسمة (مع

اعاده استخدام املياه
املعالجة

زيادة االستفادة من مياه الصرف الصحي املعالجة

وزارة البيئة
واملياه والزراعة

النمو املستقبلي)
• زيادة نسبة تغطية املياه للسكان إلى  % 92في .2020
• تمديد أطوال شبكات املياه ب  15ألف كم في 2020
• إيصال خدمة املياه إلى أكثـر من  500ألف منزل

كمصدر بديل للمياه للمحافظة على املياه الجوفية
عن طريق تنفيذ محطات معالجة ،وتأهيل املحطات
القائمة ،وتحسين نوعية املياه املنتجة لالستفادة منها
في برامج إعادة االستخدام.

• رفع نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي إلى  % 35في 2020
• رفع عدد محطات املعالجة املتقدمة إلى  20في 2020
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الجهة
القائدة

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

إنشاء وتطويـر آلية
متكاملة لتخطيط
وتنفيذ البنية
التحتية لبرنامج
اإلسكان

تهدف املبادرة الى إنشاء دليل إجراءات متكامل لتنسيق
الجهود بيـن الجهات ذات العالقة بتخطيط وتنفيذ البنية
التحتية من أجل تسهيل وتسريع مشاريع البنية التحتية

وزارة اإلسكان

توفيـر مصادر تمويل
كافية ومتنوعة لتنفيذ
مشاريع البنى التحتية

تهدف هذه املبادرة إلى ايجاد مصادر تمويل و بدائل
متنوعة وكافية لتمويل وتقليل تكلفة مشاريع البنية
التحتية الرا�ضي الوزارة في مختلف مناطق اململكة

وزارة اإلسكان
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األثر المتوقع
• زيادة عدد مشاريع التطوير العقاري الشامل
• تقليل الوقت املستغرق في تطوير األرا�ضي لالستفادة منها في مشاريع اإلسكان
• تقليل تكلفة تنفيذ البنية التحتية من خالل االتنسيق بيـن مختلف الجهات
املنفذة للبنية التحتية

• توفير املصادر التمويلية لتنفيذ البنية التحتية ملشاريع اإلسكان وفق املدة
والتكلفة املخطط لها ملشاريع برنامج اإلسكان

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

إشراك القطاع
الخاص في االعمال
املساندة للتنفيذ

من أكبر عوائق توسع القطاع املصرفي في التمويل السكني هو
صعوبة وعدم وضوح وطول اجراءات التنفيذ على االخالل
بعقود التمويل وعدم الوفاء بااللتزامات املترتبة عليها من
ما يزيد مخاطر القطاع ويؤدي الى احجام املمولين وارتفاع
التكلفة على املواطن وهذه املبادرة ستمكن القطاع الخاص
من زيادة فاعلية التنفيذ على املساكن وحلحلة العوائق اعاله
من خالل الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض اعمال
التنفيذ استنادا للفقرة  2من املادة  93من نظام التنفيذ
والتي تنص على االستعانة بشركة أو أكثـر للقيام بأعمال
التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

وزارة العدل

• تعزيز مشاركة املصارف واملؤسسات التمويلية في عقود التمويل العقاري
حول اإلغالق والقيام بذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص ( 5إلى  ٪ 7من
املخاطر اإلجمالية للتخلف عن السداد)
• رفع مستوى الخدمة في حاالت التنفيذ

إنشاء شركة تطويـر
متكاملة معنية بتطويـر
البنية التحتية

• تهدف املبادرة الى إنشاء دليل إجراءات متكامل
لتنسيق الجهود بيـن الجهات ذات العالقة بتخطيط
وتنفيذ البنية التحتية من أجل تسهيل وتسريع مشاريع
البنية التحتية

وزارة اإلسكان

• زيادة عدد مشاريع التطوير العقاري الشامل
• تقليل الوقت املستغرق في تطوير األرا�ضي لالستفادة منها في مشاريع اإلسكان

تطويـر أطر الشراكات
وتحفيز االستثمار في
القطاع السكني

• وضع إطار عام للمبادرات وتطوير السياسات و
اإلجراءات و اللوائح و األنظمة الخاصة لتوفير وحدات
سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وزارة اإلسكان

• تقليل تكلفة تنفيذ البنية التحتية من خالل مختلف الجهات املنفذة للبنية
التحتية

• لتسهيل إجراءات عقد الشراكات مع القطاع الخاص و العام و األرا�ضي
البيضاء لتوفير منتجات سكنية
• تطوير اللوائح واالنظمة الحالية ملواكبة التغيرات االقتصادية
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

توحيد عقود
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وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تهدف املبادرة إلى إصدار عقد موحد للتمويل العقاري
بشقيه املرابحة وااليجارة ،وذلك لتمكين الجهات
التمويلية املختلفة من اللجوء للقضاء التنفيذي في
حال تعثر املقترضين مما يقلل مخاطر وتكلفة التمويل.

مؤسسة النقد
العربي السعودي

• تقليل املخاطر على البنوك واملؤسسات التمويلية في اإلقراض في القطاع
السكني
• زيادة العقود التمويلية املتوفرة للقطاع السكني

إنشاء الشركة الوطنية
لإلسكان

تهدف هذه املبادرة إلى انشاء شركة تابعة للوزارة تمثل
ذراعا استثماريا و تنمويا وتتضمن مجموعة من وحدات
األعمال التي تساهم في تطوير بيئة إسكانية متكاملة
وتسعى الستدامة موارد الوزارة وتخفيض االعتماد
على ميزانية الدولة تماشيا مع أهداف رؤية  ،2030كما
تساهم في استقطاب تقنيات بناء حديثة وتطوير برامج
مبتكرة تدعم قطاع اإلسكان

وزارة اإلسكان

• دعم املعروض من املساكن من خالل الشراكة مع القطاع الخاص و
االستثمار في مشاريع التطوير العقاري السكني على مستوى اململكة واستدامة
موارد الوزارة وتقليل االعتماد على ميزانية الدولة تماشيا مع أهداف رؤية 2030

ترقية مركز
خدمات املطورين
وإعطائه األولوية
لتحفيز تسريع
إصدار جميع
املوافقات
والتراخيص الالزمة
ملشاريع التطويـر
السكني

مركز خدمات املطورين (إتمام) بوضعه الحالي يقدم
خدمات التراخيص للمشاريع السكنية من خالل
مجموعة من االتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية
ذات العالقة ،وتهدف مبادرة الترقية إلى رفع كفاءة
املركز وزيادة أثره االيجابي في السوق العقاري للمشاريع
السكنية وذلك من خالل رفع مستوى الصالحية للمركز
ً
وتحسين اإلجراءات الحالية والربط الكترونيا مع جميع
الجهات ذات العالقة وتقديم مجموعة من الخدمات
الجديدة للمطورين العقاريين.

وزارة اإلسكان

• تقليل املدة الزمنية املطلوبة للحصول على التراخيص واملوافقات للتطوير
العقاري لتصل إلى  60يوم
• زيادة عدد الخدمات املقدمة للمطور العقاري من خالل عمل منصة شاملة
لجميع اإلجراءات للبدء بالتطوير العقاري.

التمويل العقاري

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

تحويل صندوق
التنمية العقارية الى
مؤسسة مالية

تهدف هذه املبادرة الى تحويل الصندوق الى مؤسسة
تمويلية تعمل وفق أفضل املمارسات العاملية ،تقدم
منتجات تمويل جديدة تعتمد على التمويل غير املباشر
من خالل البنوك واملؤسسات التمويلية ،وذلك لتخفيف
االعتمادية على الدعم الحكومي .ويسعى الصندوق من
خالل هذه املبادرة الى تحقيق األهداف التالية:
ّ
والفعال للمستفيدين املؤهلين
توفير الدعم الكافيتطوير برامج لدعم التمويل العقاري للمستفيدين مندعم اإلسكان
ّ
أن يصبح مؤسسة فاعلة في السوق معتمدة بشكل كليعلى مواردها دون الحاجة إلى تمويل الدولة
تشجيع مؤسسات التمويل العقاري على تطوير وابتكارمنتجات تمويل لألفراد متوسطي الدخل
توفير تمويل ّفعال يمكن شرائح مختلفة في املجتمع من
تأمين سكن كريم

الجهة
القائدة
صندوق التنمية
العقارية

األثر المتوقع
• زيادة نسبة ملكية البيوت لألسر السعودية من  % 50إلى  % 60بحلول عام
2020
• زيادة نسبة تمويل العقارات في الناتج املحلي اإلجمالي من  % 8إلى % 15
بحلول عام 2020
• زيادة نسبة مساهمة قطاع العقارات في الناتج املحلي اإلجمالي من  % 5إلى 10
 %بحلول عام 2020
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الركيزة االستراتيجية
تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

اسم المبادرة

وصفها

وضع املعاييـر،
واملواصفات ،واألدلة
اإلرشادية لتقنيات
البناء الحديثة

إنشاء قواعد ومعايير ّ
محلية لتصميم وتركيب منتجات
البناء  2Dو ،3Dوقواعد ومعايير محلية لالستدامة،
واألدلة اإلرشادية لنظام إدارة معلومات املباني ((،BIM
وتبسيط عملية اعتماد تقنيات البناء الحديثة.

وزارة اإلسكان

• زيادة الوعي والفهم لدى املطورين العقاريين واملقاولين واملهندسين في القطاع
العقاري في اململكة العربية السعودية في استخدام وتبني تقنيات البناء الحديثة
• تسهيل اعتماد تقنيات البناء الحديثة مما يحفز القطاع الخاص على االبتكار
وجلب التقنية

الترخيص لشركة
تسجيل عقود
االيجار التمويلي

التنفيذ على عقود اإليجار التمويلي يقت�ضي توثيق
العقود من خالل الشركة املعنية بذلك واملذكورة في
نظام التمويل العقاري والئحته التنفيذية ،ويستدعي
ذلك التنسيق مع وكالة التنفيذ ووكالة التوثيق في وزارة
العدل ،وإنشاء الشركة املعنية بذلك.

مؤسسة النقد
العربي السعودي

• زيادة عدد العقود التمويلية املتوفرة في القطاع العقاري
• تقليل نسبة املخاطر على البنوك واملؤسسات التمويلية في االستثمار في القطاع
العقاري

تهدف املبادرة الى إطالق مجموعة حمالت توعوية
وتثقيفية لشرح برامج التمويل السكني الجديدة واملزايا
املقدمة للمستفيدين لزيادة الوعي لديهم ،و تنفذ
هذه الحمالت بالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل
(املمولين العقاريين ،وزارة اإلسكان ،مؤسسة النقد
العربي السعودي) ،و من املتوقع ان تؤدي هذه الحمالت
إلى زيادة إقبال املستفيدين على برامج التمويل املناسبة
لكل منهم ومساعدتهم على التملك .كما يشتمل البرنامج
خمس حمالت رئيسية( :حملة التواصل الداخلي -
حملة التوعية ببرامج التمويل من الصندوق  -الحملة
التثقيفية عن منتجات ومتطلبات التمويل ،الحملة
التثقيفية عن اختيار السكن املناسب  -الحملة
التثقيفية عن التخطيط واملسؤولية املالية)

صندوق التنمية
العقارية

• رفع نسبة الوعي ببرامج وحلول تمويلية من صندوق التنمية العقاري لجميع
الفئات املستهدفه.
• رفع نسبة رضا املستفيدين عن الخدمات التي يقدمها الصندوق التنمية
العقاري

إطالق حمالت توعوية
وتثقيفية تشمل جميع
الجهات ذات العالقة
(املواطنون ،املوظفون،
الجهات املمولة،
والجهات الحكومية)
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الجهة
القائدة

األثر المتوقع
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تحسين العمليات وآداء
القطاع العقاري

تعزيز أسس القطاع
العقاري

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

إطالق حمالت
توعوية وتسويقية
لرفع مستوى الوعي
حول تقنيات البناء
الحديثة واملبتكرة.

رفع مستوى الوعي بتقنية البناء الحديثة بيـن مالك
املساكن واملكاتب الهندسية واملقاولين واملطورين
العقاريين من خالل إطالق حمالت توعوية وتسويقية
رئيسية وعقد املؤتمرات الدولية وإنشاء مركز خدمة
العمالء

وزارة اإلسكان

• رفع نسبة تقبل املواطنين إلستخدام تقنيات البناء الحديثة في املساكن
الخاصة بهم

تنفيذ الخطة
التسويقية لبرنامج
اإلسكان

اطالق عدة حمالت اعالنية لرفع وعي املستفيدين
وتحسين الصورة الذهنية من خالل حمالت تسويقية:
• حملة االطالق الرسمي (برنامج اإلسكان)
• حملة قصة نجاح (برنامج اإلسكان)
• حملة اطالق سكني ( 4فوائد)
• حملة سكني في املدن
• حملة سكني للتثقيف وتغيير املفاهيم
• حملة التواصل الداخلي

وزارة اإلسكان

• رفع مستوى الوعي عن البرنامج
• تغيير املفاهيم الخاطئة عن القطاع
• زيادة الشفافية في القطاع

إنشاء املركز
الوطني للبحوث
والرصد اإلسكاني

تهدف هذه املبادرة الى انشاء مركز وطني للبحوث
ً
ً
والرصد اإلسكاني بحيث يصبح مرصدا قطاعيا ُيعنى
بتوفير كافة البيانات ذات العالقة بقطاع اإلسكان ،بما
يسهم في تحقيق شفافية سوق اإلسكان وتحسين اليات
اتخاذ القرارات املتعلقة بقطاعي اإلسكان والعقار في
اململكة.

وزارة اإلسكان

• رفع مستوى الشفافية بسوق اإلسكان  ،وتشجيع االستثمار بالقطاع،
ً
لوجود رصد محايد ودقيق لسوق اإلسكان من خالل مؤشرات تصدر تباعا
( 59مؤشر) خالل فترة املشروع تغطي مختلف جوانب قطاع اإلسكان ومنها
العرض والطلب.
• تنمية الوعي اإلسكاني ودعم متخذي القرار بقطاع اإلسكان واملهتمين
والباحثين من خالل توفير  36دورة تدريبية وورشة عمل و 59بحث ودراسة
ونشرة وتقرير منشور حتى نهاية العام 2020م
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تعزيز أسس القطاع
العقاري

تطويـر حلول لتعزيز
ثقة القطاع الخاص
في ملكية األرا�ضي

اإلشراف على تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار
وتنسيق جهود الجهات ذات العالقة واالستفادة من
أفضل املمارسات الدولية في توثيق األمالك.

الهيئة العامة
للعقار

• تحسين بيئة االستثمار
• تحسين ترتيب اململكة في التصنيف العالمي ملوثوقية الصكوك

تطوير برنامج البيع على
الخارطة ليشمل الفرز

تطوير برنامج البيع على الخارطة لتفعيل رخصة
التطوير الشامل عن طريق الفرز املبكر لألرا�ضي
حيث أن فرز األرا�ضي املبكر سيساعد املطورين
العقارين في الحصول على التمويل الالزم لتطوير
املشاريع واملستفيدين للحصول على التمويل الالزم
لشراء الوحدات (شركات التمويل/البنوك) و سيضمن
حقوق االفراد الراغبيـن في التملك في مشاريع البيع على
الخارطة

وزارة اإلسكان

• تمكين املطورين العقاريين من الحصول على التمويل خالل املراحل املبكرة
في مشاريع التطوير العقاري مما يشجعهم على التركيز على خدمة مبادرات وزارة
اإلسكان .ضمان حقوق املستفيدين (االفراد) وتسهيل الحصول على التمويل

إنشاء الهيئة العامة
للعقار

تأسيس هيئة عقارية لرفع كفاية القطاع وتشجيع
االستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،حيث تتولى الهيئة تنظيم جميع ما يتعلق
بشؤون القطاع العقاري وإعداد االستراتيجيات الالزمة
لذلك

الهيئة العامة
للعقار

• رفع مستوى كفاءة وكفاية التنظيم للقطاع العقاري في اململكة
• رفع آداء القطاع في املؤشرات املستهدف قياسها حسب خطتها االستراتيجية

املبكر لألرا�ضي
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الجهة
القائدة

األثر المتوقع
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تعزيز أسس القطاع
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الجهة
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األثر المتوقع

إنشاء مركز
لتسوية النزاعات
العقارية

إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية وذلك بهدف
تخفيض عدد القضايا العقارية املحولة للمحاكم
والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع
األطراف ذات العالقة وتعزيز الثقة به.

وزارة اإلسكان

• تقليل عدد النزاعات القضائية ذات العالقة بالقطاع العقاري
• تقليص املدة الزمنية إلنهاء النزاعات العقارية.

إنشاء لجان
التسوية وفض
النزاعات العقارية

تهدف هذه املبادرة الى مساعدة املحاكم على االستفادة
من الخبرات الفنية واملهنية في القضايا العقارية
املعروضة للنظر على القضاء.

الهيئة العامة
للعقار

• تحسين جودة تقارير الخبراء العقاريين املقدمة للقضاء
• مساعدة القضاء على سرعة صدور االحكام القضائية
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الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تعزيز أسس القطاع
العقاري

تنظيم قطاع اإليجار

هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة االيجار في
اململكة بشكل متوازن من خالل إيجاد حلول مستدامة
لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع
األطراف املعنية بالعملية اإليجارية .وتعتبر الشبكة
االلكترونية لخدمات االيجار من أهم تلك الحلول التي
تهدف إلى تنظيم العالقة بيـن أطراف العملية التأجيرية
(املستأجر ،املؤجر ،الوسيط العقاري) والتي تتضمن
مجموعة من الخدمات املتكاملة التي ستساهم في تهيئة
قطاع االيجار بالشفافية والثقة والحيادية ،إلى جانب
ممارسة نشاط االشراف والرقابة على املكاتب العقارية

وزارة اإلسكان

دراسة تقليل ضريبة االستقطاع withholding tax
على االستثمارات العقارية في قطاع اإلسكان في اململكة
لتحفيز املستثمرين األجانب على شراء األسهم العقارية
مقارنة بالدول األخرى

وزارة املالية

منح حوافز ضريبية
لالستثمار في األوراق
املالية العقارية
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األثر المتوقع
• تحسين آداء قطاع االيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج املحلي
• رفع الشفافية في قطاع اإليجار في اململكة و رفع مستوى وجودة الخدمات
املقدمة للمستأجر
• تحفيز املستثمرين واملطورين العقارين على زيادة املعروض العقاري السكني
للتأجير
• تقليل النزاعات العقارية ذات العالقة بقطاع التأجير السكني وحفظ حقوق
أطراف العملية اإليجارية
• توثيق عقود اإليجار في شبكة ايجار حتى نسبة 95%

• زيادة السيولة املتوفرة في القطاع العقاري
• زيادة العقود التمويلية للمطورين العقارين واملقترضين في اململكة

الركيزة االستراتيجية

اسم المبادرة

وصفها

تعزيز أسس القطاع
العقاري

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

فرض رسوم على
األرا�ضي البيضاء

فرض رسوم سنوية على األرا�ضي البيضاء ،اململوكة
لشخص أو أكثـر بنسبة  ٪ 2,5من قيمة األرض .لتحفيز
أصحاب االرا�ضي على تطويرها أو سداد الرسم كما
ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على
مشاريع اإلسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في
قطاع اإلسكان لتقديم الحلول واملنتجات

وزارة اإلسكان

• توفير مزيد من املساحات املعروضة من األرا�ضي السكنية بما يساعد في
تحقيق التوازن بيـن العرض والطلب
• توليد ايرادات لوزارة اإلسكان للصرف على مشاريع اإلسكان والبنية التحتية
مما يدعم العرض في قطاع اإلسكان لتقديم الحلول واملنتجات

مراجعة ضوابط
الحدود االئتمانية
للتمويالت
املمنوحة
للمواطنين

مراجعة ضوابط الحدود االئتمانية للتمويالت املمنوحة
للمواطنين وذلك عن طريق ضبطها من جهة املمولين
وتحسين سلوك االقتراض لدى املواطنين لتحسين
فرصهم في الحصول على تمويل عقاري.

مؤسسة النقد
العربي السعودي

• تفعيل التمويل املسئول والحد من زيادة أعباء التمويل على املواطنين وذلك
عن طريق ضبطها من جهة املمولين وتحسين سلوك االقتراض لدى املواطنين

سداد ضريبة
القيمة املضافة
نيابة عن املستفيد
للمسكن األول

لتقليل كلفة امتالك املسكن املناسب على املواطنين،
ستتحمل وزارة اإلسكان سداد ضريبة القيمة املضافة
نيابة عن مستفيدي وزارة اإلسكان للمسكن األول،
تهدف هذه املبادرة الى تخصيص ميزانية سنوية
معتمدة من وزارة املالية تخصص لسداد ضريبة
القيمة املضافة ملستفيدي الوزارة للمسكن األول.

وزارة اإلسكان

• تذليل العقبات امام املواطنين المتالك املسكن
• تشجيع املطورين للعمل مع وزارة اإلسكان لزيادة املعروض من الوحدات
السكنية املناسبة
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الركيزة االستراتيجية
تعزيز أسس القطاع
العقاري
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اسم المبادرة

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

تطبيق نظام جباية الزكاة
الجديد:
• مراجعة معاييـر
احتساب الوعاء الزكوي
املطبق على االدوات
املالية لتعزيز االستثمار
في االوراق املالية العقارية
• مراجعة معاييـر
احتساب الوعاء الزكوي
املطبق على شركات
التمويل بما يضمن توفيـر
مستوى مماثل للمعاملة
وتطويـر املنافسة

• مراجعة معاييـر احتساب الوعاء الزكوي على ان
تشمل االدوات واالوراق املالية اصدارات الصكوك مثل
صكوك الرهن العقاري.
• مراجعة معاييـر احتساب الوعاء الزكوي على شركات
التمويل لتحفيز االستثمار في القطاع العقاري بما
يتوافق مع احكام الشريعة.

وزارة املالية

• رفع االستثمار في قطاع التمويل العقاري والسكني

مراجعة االنظمة
والتشريعات واإلجراءات
الخاصة بتراخيص
التطوير العقاري

دراسة جميع التنظيمات واإلجراءات املتعلقة بإصدار
املوافقات واالعتمادات و التراخيص املتعلقة بالتطوير
العقاري السكني بهدف إعادة هندستها وتعديل ما يلزم
من تشريعات ولوائح لتيسير الحصول على التراخيص،
وإيجاد مسار سريع إلنهاء طلبات التراخيص املعلقة
ً
(سواء بالرفض أو
لدى الجهات املقدمة للتراخيص
القبول أو الرد باملالحظات) ،كما تشمل املبادرة على
دراسة فرص اشراك القطاع الخاص في عملية اصدار
التراخيص

وزارة اإلسكان

• تقليل املدة الزمنية املطلوبة للحصول على التراخيص واملوافقات للتطوير
العقاري لتصل إلى  60يوم
• زيادة عدد مشاريع التطوير العقاري الشامل.
• زيادة الشفافية لدى قطاع التطوير العقاري ووضوح األدوار واملسؤوليات
املتعلقة بالتراخيص.
ي
• تطوير االنظمة واالجراءات بالجهات ذات العالقة بالتطوير العقار .
• رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في اصدار التراخيص
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الركيزة االستراتيجية
تعزيز أسس القطاع
العقاري

حوكمة البرنامج

اسم المبادرة

وصفها

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

إنشاء كيان تنظيمي
لتنظيم طرق البناء التي
تعتمد على تقنيات البناء
الحديثة والتأكد من
تطبيق املواصفات واملعايير
واألدلة اإلرشادية

إنشاء هيئة تنظيمية تتبع للشؤون الفنية بوزارة اإلسكان
للموافقة على تقنيات البناء الحديثة والترخيص لها
واإلشراف على تطبيق األنظمة واملعايير الصادرة عنها.
(إنشاء كيان جديد )

وزارة اإلسكان

• تنظيم قطاع تقنيات البناء الحديثة مما يسمح بزيادة تبني التقنيات الجديدة
في القطاع العقاري

تصميم وتفعيل محفظة
من الحوافز لتشجيع
استخدام الحلول
والتقنيات املستدامة

• في ظل سعي رؤية اململكة  2030إلى التركيز على كفاءة
إستهالك الطاقة و املياة و كل ما من شأنه تبني الحلول
املستدامة ,و حيث أن الوحدات السكنية النازلة للسوق
من اهم ممكنات تحقيق هذا الهدف من خالل دعم مواد و
أساليب البناء املستدامة.
• وضع برنامج تحفيزي ملالكي املنازل لالستفادة من الحلول
التقنية واألجهزة املنزلية التي تقلل من استهالك الطاقة واملياه
(مثل فرض ضرائب إضافية على األجهزة ذات االستهالك
العالي للطاقة  -وتوفير إعفاءات ضريبية على األجهزة األكثـر
كفاءة)

وزارة اإلسكان

• تقليل التكلفة التشغيلية واإلنفاق السنوي على اإلسكان

تأسيس وإدارة مكتب
برنامج اإلسكان

تهدف هذه املبادرة إلى تأسيس مكتب برنامج اإلسكان و ذلك
لإلشراف على مرحلة التصميم و التنفيذ للبرنامج بما يحقق
األهداف االستراتيجية لرؤية اململكة  2030واملستهدفات
الخاصة بالبرنامج إضافة الى توفير الدعم املطلوب للبرنامج
( املالي  ,التقني  ,ادارة تنفيذ املبادرات  ,التقارير  ,التصعيد و
حل املشكالت) .

وزارة اإلسكان

• رفع نسبة اإلنجاز على مؤشرات ومبادرات برنامج اإلسكان

تطوير مكتب تحقيق
الرؤية لتنفيذ برامج
رؤية  2030ذات
العالقة

تطوير وتفصيل مهام مكتب تحقيق الرؤية ووظائفه
والنموذج التشغيلي والتفويض الخاص به بما يتوائم مع
متطلبات برامج رؤية اململكة  2030ذات العالقة وديناميكة
وزارة اإلسكان .ثم تحديد الخطة املالية الخمسية ووضع
خطة االنتقال والتطبيق الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية

وزارة اإلسكان

• تحقيق املوائمة االستراتيجية بيـن وزارة اإلسكان والجهات الشقيقة ورؤية اململكة
2030
• تطوير التوجه االستراتيجي للوزارة
• ضمان التنفيذ األمثل لخطط الوزارة
• االستجابة لألولويات الوطنية ،وديناميكية املنظومة واحتياجات املواطنين.
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ب .المبادرات المحورية
ً
تــم تحديــد عــدد مــن املبــادرات لتكــون بمثابــة مبــادرات محوريــة بنــاء علــى أثرهــا اإليجابــي املتوقــع .فــي حي ــن ستســعى الجهــات املعنيــة إلــى تنفيــذ كافــة املبــادرات املشــار إليهــا أعــاه ،وســتحظى املبــادرات املحوريــة بمزيــد مــن التركي ــز مــن قبــل القيــادة
ملتابعتهــا وإنجاحهــا.
ً
تــم تحديــد املبــادرات املحوريــة بنــاء علــى معياريــن همــا :األثــر ،وإمكانيــة تحقيقــه ،مــع وضــع األولويــة لألثــر املتوقــع للبرنامــج ،والــذي تــم النظــر إليــه مــن خــال األثــر اإليجابــي املباشــر ،وغي ــر املباشــر ،وتمكيــن الجهــات األخــرى .وفيمــا يلــي اســتعراض
لتلــك املبــادرات املحوريــة باإلضافــة الــى أثرهــا املتوقــع.
اسم المبادرة

وصفها

( )1التجربة الشمولية
(التقنية وخدمة العمالء)

• تهدف هذه املبادرة الى انشاء منصة لخدمة مستفيدي برنامج اإلسكان حيث
يتم من خاللها تسهيل عملية البحث عن منتج عقاري سكني واملعاينة والتواصل
مع البنوك للحصول على قبول مبدئي لإلقراض (بوجود موظف خدمة عمالء
قادر على إجابة كل االستفسارات بخصوص املنزل واملساعدة في التقديم
للحصول على قرض) والربط مع املطورين واملسوقين لتحسين رحلة العميل في
البحث عن السكن

• ّ
تغير جذري في طريقة التعامل مع املستفيدين يمزج بيـن التقنية الحديثة وأفضل املمارسات في خدمة
العمالء مما يحسن جودة خدمة املستفيدين بشكل كبيـر.
• مبادرة شاملة إبداعية ستغيـر من طريقة العمل في القطاع بشكل كبيـر.

( )2إنشاء منصة لتحفيز
بناء املساكن

• تهدف هذه املبادرة الى إنشاء منصة لتعزيز بيئة البناء العامة وتعزيز نمو
القطاع من خالل تفعيل سوق بناء املساكن وتطبيق أفضل املمارسات واملعايير
لتقنيات البناء الحديثة عالية الكفاءة املعتمدة في وزارة اإلسكان ،والتي من
شأنها دعم األفراد في بناء املساكن الخاصة بهم إضافة الى دعم املنشآت الصغيرة
واملتوسطة في تحسين وتوسيع مشاريعهم والتأهل للمشاركة في مشاريع الوزارة و
يخدم هدف الوزارة بخلق مجتمعات وتوفير خدمات متكاملة

• هذه املبادرة تؤدي إلى رفع جودة البناء الذاتي ،الحصول على تمويل من البنوك ،تحفيز تبني تقنيات البناء
الحديثة وتقليل تكلفة بناء املسكن
• مبادرة شاملة إبداعية ستغيـر من طريقة العمل في القطاع بشكل كبيـر
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سبب االختيار

اسم المبادرة

وصفها

سبب االختيار

( )3تصميم وتنفيذ
امليكنة الصناعية لقطاع
اإلسكان وتطويـر النموذج
التشغيلي في القطاع
وعقد الصفقات

• إستقطاب و تأهيل تقنيات البناء الحديثة املالئمة للبيئة املحلية
• بناء النموذج التشغيلي لتقنيات البناء الحديثة لرفع الطاقة اإلنتاجية و
خفض التكاليف و رفع الجودة
• تحفيز بناء مصانع إنتاج الوحدات السكنية و مزودي تقنيات الحديثة

• سيمكن قطاع اإلسكان من
 −تقديم “منتجات ممتازة” بأسعار متعددة للسوق السعودي واألسواق األخرى
 −بناء أول نظام إسكاني متكامل ملختلف مراحل سلسله القيمة
 −خلق مكانة عاملية للمملكة في مجال اإلسكان
• زيادة التوطين في مختلف العناصر املكونة لسلسلة القيمة الخاصة ببناء املساكن
• االستفادة من القدرة اإلضافية وتحسين املعامل االقتصادي نتيجة زيادة اإلنتاجية
• اعتماد النهج الصناعي في عملية البناء ،وازدياد الطلب على السعوديين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية
• مبادرة شاملة إبداعية ستغيـر من طريقة العمل في القطاع بشكل كبيـر

( )4ضمانات التمويل
العقاري

• تهدف هذه املبادرة إلى إنشاء برنامج لتقديم ضمانات للتمويل العقاري تمكن
شريحة املستفيدين شبه املقبولة بنكيا مثل املواطنين الذين يعملون في القطاع
الخاص أو رواد األعمال من الحصول على تمويل سكني مناسب (حيث أن
املمولين ال يفضلون إقراضهم ألنهم يعتبرونهم يعملون في شركات غير معتمدة
وتكون احتمالية عدم استمرارهم بالعمل بها أو عدم استمرار الشركة مرتفعة
وهذا النوع من املخاطر ال يرغب املمول العقاري التعرض لها بدون هوامش أرباح
عالية جدا) .أيضا ستتضمن املبادرة الراغبيـن في الحصول على تمويل في مناطق
جغرافية نائية .إضافة الى السماح للمتقاعدين ولكبار السن باالستفادة من
الراتب التقاعدي حيث ان التمويل املصرفي يتوقف عند عمر التقاعد والذي
قد يكون في عمر مبكر في بعض الحاالت مثل العسكريين وهذا من شأنه تحقيق
هدف الوزارة في زيادة الوصول التمويل لجميع الشرائح.

• تمكن هذه املبادرة من تمويل مئات اآلالف من املواطنين من شراء املسكن الخاص بهم حيث البنوك ال تقبل
بإقراضهم على وضعهم الحالي
• مبادرات ملعالجة تحديات سلسلة القيمة ومبنية على توطيد التعاون بيـن األجهزة الحكومية والعمل
املشترك
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ج .منهجية تصنيف المبادرات

ﻣﺤﻮرﻳﺔ
• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺔ
• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ
• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺪر ًا أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ

ذات أﺳﺒﻘﻴﺔ
• ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺤﻮرﻳﺔ و ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﻨﺠﺎح

• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس

• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺼﺒﻮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2020

• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﱰاوح ﻣﻦ  6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻋﺎم واﺣﺪ

• ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري )ﻣﺤﻮرﻳﺔ وذات أﺳﺒﻘﻴﺔ(

• ﺗﻄﻮﻳﺮ أراﺿﻲ وزارة اﻹﺳﻜﺎن

• ﺿﻤﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﻃﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ

• "ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻴﻜﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج

• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ

• اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت"

ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن

• ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻃﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ

• إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻨﺎة اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ

• اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮزة )ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻼك

• اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳÓﲔ )ﻗﺮض ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﺴﻦ(

• اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ )اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء(

وﻓﺮز اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ(

• إﺳﻜﺎن  1و إﺳﻜﺎن 2

• "ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺻﺪار

• ﺳﺪاد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت و اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻜﻨﻲ"

• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻏﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد أﺟﺮة اﻟﻤﺴﻜﻦ)دﻋﻢ اﻹﻳﺠﺎر(

• إﻃﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﺗﻘﻨﻴﺎت

• ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻐﲑ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ )اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻐﲑ ﻣﺴﻠﺢ(

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة

• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ )ﻗﺮض ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﺴﻦ(

• ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﻜﺎن

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﻴﺴﺮ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻔﺮز اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻸراﺿﻲ

• دﻋﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺎت واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ

ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ) أراﺿﻲ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ(

• ﺗﺄﺳﻴﺲ وإدارة ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻮري اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ  2030ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

• إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

الفصل السادس  Iالممكنات

احتساب المحتوى المحلي لبرنامج اإلسكان
تؤثرعوامل عديدة على املحتوى املحلي أهمها في الرسم التوضيحي التالي :

اﻟﻮﺻﻒ
▪

ﻣﺠــﻤﻮع اﻷرﺑــﺎح اﻟــﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻣــﺼﺤﺤﺔ ﻟــﺘﻜﻮﻳــﻦ اﻷﺻــﻮل (capital
) formationاﻻﺳــــﺘﻬﻼك ،واﻷﻣــــﻮال اﻟﻤﺴــــﺘﺜﻤﺮة ﻓــــﻲ اﻟــــﺨﺎرج.
ﺗﺨﺼﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻀﺎف اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

اﻟﻤﺤﻮل ﻟﺨﺎرج
اﻟﻨﻘﺪ
ّ
اﻟﻤﻤﻠﻜـــــﺔ ﻣـــــــــــــــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

▪

ـﻤﺤﻮﻟـــﺔ ﻟـﺨــﺎرج اﻟـﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻣــــﻦ ﻗـﺒــﻞ
ﻣﺠـﻤﻮع اﻷرﺑـﺎح اﻟـﺘﺸﻐﻴﻠﻴـﺔ اﻟ
ّ

ﻛــــــــﻞ اﻟﻤـــــــــﻮاد

▪

ﺑــﻴﻊ اﻟــﻤﻮاد واﻟﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻮردة ﻣــﻦ ﺟــﻬﺔ ﻏــﻴﺮ ﻣﺤــﻠﻴﺔ ﻟــﺠﻬﺔ

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
Cash Left

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

واﻟﺨﺪﻣــــــــــــــــﺎت

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

ﻣﺤـﻠﻴﺔ ،وﻳـﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ اﻟـﻤﻮاد واﻟـﻤﻮاد اﻟﻤﺸـﺘﺮاة ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺠﻬﺎت

اﻟﻤﺴﺘـــــــــــﻮردة

رواﺗــﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ
ﻧــﻔـﻘــﺎت اﻟﺮواﺗـــــــــــــﺐ
و اﻷﺟـــــــــــــــــــــﻮر
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اﻟﺸﺮﻛــــﺎت ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻤــــﺎر أو اﻻدﺧــﺎر

اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴــــــــــــــــــــــــﻦ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرــﺠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻓﺪﻳــﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

▪

▪

رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻠﻴﺎ

ﺗــﺤﻮﻳــﻞ اﻟــﻨﻘﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻦ )ﺗــﺤﻮﻳــﻼت ﺧــﺎرﺟــﻴﺔ( ﺑــﻤﺎ ﻻ ﻳــﺸﻤﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻷﺻﻮل أو اﻷﺳﻬﻢ

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

حســاب المحتــوى المحلــي بنــاءاً علــى القيمــة التــي تبقــى فــي االقتصــاد بعــد خصــم الهــدر (االستيـــراد ،التحويــات النقديــة و األربــاح المحولــة للخــارج) مــن مختلــف الجوانــب
وذلــك حســب المنهجيــة المفصلــة فــي الرســم التوضيحــي التالــي :

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ )اﻟﻬﺪر(
1

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ% ،

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

1

اﻟـﻤﻮاد )ﻣـﺜﻞ :اﻟـﻤﻮاد اﻟـﺨﺎم ،ﻣـﻮاد اﻟﺘﺸـﻄﻴﺐ ،ﻣـﻨﺘﺠﺎت

%100

ﻟ ــﻘﻴﺎس اﻟ ــﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤ ــﻠﻲ ﺑ ــﺸﻜﻞ دﻗ ــﻴﻖ ،ﺗ ــﻢ ﺗﺤ ــﻠﻴﻞ  3ﻣﺴ ــﺘﻮﻳ ــﺎت ﻣ ــﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ )اﻟﻬﺪر(

اﻟﻜﻬــﺮﺑــﺎء( واﻟﺨــﺪﻣــﺎت )ﻣــﺜﻞ :اﻟــﺘﺼﻤﻴﻢ ،اﻻﺳــﺘﺸﺎرات
وإدارة اﻟــﻤﺸﺎرﻳــﻊ اﻟــﻌﻘﺎرﻳــﺔ واﻟــﻤﻄﻮرﻳــﻦ اﻟــﻌﻘﺎرﻳــﻴﻦ(

X

اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

2

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺗـﺤﻮﻳـﻼت اﻟـﻌﻤﺎﻟـﺔ اﻟـﻮاﻓـﺪة ﻟـﺨﺎرج اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑـﻤﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻤﻄﻮرﻳـــــــــــــــﻦ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴـــــــــــــــﻦ
واﻟﺨﺪﻣــــــــــــــــﺎت

2
3

(100-X-Y-Z)%

Y

Z
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴـــــــــــــﻦ

ﻣــــﺮاﺣــــﻞ ﺳــــﻠﺴﻠﺔ اﻟــــﻘﻴﻤﺔ ﺑــــﻤﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــــﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

3

ﻣﺼﻨﻌـــــــــــــــــﻲ
اﻟﻤـــــــــــــــــــــــــﻮاد
اﻟﺨــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎم

اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎرج
اﻟـﻤﺤﻮﻟـﺔ ﻟـﻠﺨﺎرج ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ
ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻷرﺑـﺎح اﻟـﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻷرﺑــﺎح اﻟﻤﺤﻮﻟــﺔ
ﻟﻠﺨــــــــــــــــــﺎرج

اﻟﺘﺤﻮﻳــــــﻼت
اﻟﻨﻘﺪﻳــــــــﺔ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﻤﺴﺘﻮى :1
اﻟــﻤﻄﻮرﻳــﻦ اﻟــﻌﻘﺎرﻳــﻴﻦ ﺑــﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ

ﺧـــــــﺪﻣـــــــﺎت إدارة اﻟـــــــﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳـــــــﻊ

واﻻﺳﺘﺸﺎرات

اﻟﻤﺴﺘﻮى :2
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ،واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :3
ﻣـــــــﺼـﻨـﻌـﻲ اﻟـــــــﻤـﻮاد اﻟـــــــﺨـﺎم )ﻣـــــــﺜـﻞ

اﻹﺳـــــــﻤـﻨـﺖ ،اﻟـﺤـــــــﺪﻳـــــــﺪ( واﻷدوات

اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﺳﺘﻬﻼك
اﻹﺳﻜﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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عملية حساب خط األساس للمحتوى المحلي من خالل األخذ بعين االعتبار أهم ثالثة مصادر هدر ،يوضحها الرسم التالي بطريقة تدريجية :
 /١استيـراد المواد على مستوى المقاولين والمصنعين  /الموردين.

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

• ﺣﻮاﻟـــﻲ  %2ﺧﺪﻣـــﺎت ﻋﻘﺎرﻳـــﺔ – ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣـــﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﻣﻦ

%35

%100

ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

• ﺣﻮاﻟﻲ  %17.5ﻣﻮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎول ،ﻣﺜﻞ:
 ﺣﻮاﻟﻲ  %7ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ )أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ،اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ( ﺣﻮاﻟﻲ  %5ﻣﻮاد وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﻄﻴﺐ )اﻟﻤﻄﺒﺦ ،اﻷرﺿﻴﺎت ،ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻴﺎه( -ﺣﻮاﻟﻲ  %2ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

• ﺣﻮاﻟﻲ  %15ﻣﻮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ:
 ﺣﻮاﻟﻲ  %8-%6ﺣﺪﻳﺪ – ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮرد ﺻﻔﺎﺋﺢ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻘﻀﺒﺎن )ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪ 12%ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ  60%-50ﻣﻦ ﻣﻮاده اﻟﺨﺎم ﻣﺴﺘﻮردة(
ﻳﻮرد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﺎﺑﻼت
 -ﺣﻮاﻟﻲ  2%ﻧﺤﺎس ّ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻜﺎن

 /2تحويالت العمالة الوافدة
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

35%
٣٥٪
• %0.3

100%

10%

•

%6
%11

•

%5

%22

•

 /3األرباح المحولة للخارج :

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

%35
%35

ﺗﺤﻮل ﻟﻠﺨﺎرج
ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن  3%ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ّ

%1

اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
ﻟﻠﺨﺎرج

%100

%10

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻜﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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بأخذ كل مصادر الهدر في سلسلة القيمة على جميع المستويات فإن خط األساس للمحتوى المحلي في القطاع يساوي % 54

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

%35

%54

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

74

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

%1

اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎرج

%100

%10

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻜﺎن

لتعظيم نسبة التوطين في قطاع اإلسكان:
يتعي ــن التركي ــز علــى تقليــل استي ــراد املــواد الخــام وزيــادة الســعودة (توطي ــن الوظائــف) ،وذلــك فــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة مــن املطوريــن إلــى مصنعــي املــواد ومورديهــا ،ويمكــن تحقيــق النتائــج املعنيــة مــن الســيناريوهات الثالثــة
املطروحــة فــي املصفوفــة و الرســم التحليلــي أدنــاه عب ــر التركي ــز علــى زيــادة املنتــج املحلــي للمــواد و األيــدي العاملــة:
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ

ﺳﻌﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ) ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ (

ﻋﺎم  ) 2030ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ (

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

%20

%60

%59

%78

%69

%40

%60

%64
أ

ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر  3ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
%80

%69

%74

%74

%80

%77

أ
ﺗﻤﻜﻴ ــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻹﺳﻜــﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ز�ــﺎدة اﺳﺘﺨــﺪام
ﺗﻘﻨﻴ ــﺔ اﻹﺳﻜــﺎن اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼ�ﻴـﻊ

ب
ﺳ�ﻨﺎر�ﻮ ﻃﻤﻮح ﻳﺘﺨﻠﻠﮫ اﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻌـﻮدة ﻓﻌﺎﻟـﺔ

)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ (

%85

%73

%77

%92

%78

%82

ب

واﻋﺘﻤـﺎد ﺿ�ﻴﻞ ﻋ�� اﺳﺘ��ادات اﳌﻮاد

%84

%81
ج
%85

ج
ﺳ�ﻨﺎر�ـﻮ ”ﺷﺎﻣــﻞ“ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﻮ�ــﺎت اﺳﺘ��اد ﻗﺼـﻮى

%90

ﻧﻈﺮ�ـﺔ ،و ﺳﻌـﻮدة ﺷﺒـﮫ �ﺎﻣﻠـﺔ �� ﻣﺠﻤـﻞ ﺳﻠـﺴـﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ

ويعتقد البرنامج بأن السيناريو ( أ ) هو األكثـرواقعية ألنه ال يتطلب توطين صناعات بشكل يزيد من كلفة الوحدات.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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وتم عمل مقارنة لمخرجات هذه السيناريوهات كما يوضح الشكل أدناه:

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ

1

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

54
54

64
64

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

73
73

74
74

!

ـﺘﺤﻮل إﻟــﻰ اﻹﺳــﻜﺎن اﻟــﺼﻨﺎﻋــﻲ واﻻﻧــﺘﻘﺎل إﻟــﻰ ﻗــﻄﺎع إﺳــﻜﺎن ُﻣـﺮﺗ ـﻜﺰ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻣــﻊ ﺗــﻮﻗــﻊ زﻳــﺎدة
اﻟـ ّ
ﺳﻌﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ  ٪40-35ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

!

ﺗــﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋــﺘﻤﺎد ﻋــﻠﻰ اﻻﺳــﺘﻴﺮاد اﻟــﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻟــﻠﻤﻮاد واﻟــﻤﻌﺪات )ﻋــﺒﺮ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣــﻨﺼﺔ ﺷـﺮﻛــﺎت ﺑــﻨﺎء اﻟــﻤﻨﺎزل ،
ـﺘﺤﻮل
إﻣـﻜﺎﻧـﻴﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎ ﻟـﻠﻤﻘﺎوﻟـﻴﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺑـﻤﺎ ﻳـﺤﻘﻖ اﻗـﺘﺼﺎدﻳـﺎت اﻟﺤﺠـﻢ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟ ّ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
2

+

54
54

66
66

79
79

81
81

!

زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﻮدة ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ إﻟﻰ  60ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻧﺸﺎءات

!

ﺗـﻮﻃـﻴﻦ ﺑـﻼط اﻟﺴـﻴﺮاﻣـﻴﻚ ﺑـﺎﻟـﻜﺎﻣـﻞ ،ﻣـﻌﺪات اﻟـﺘﺪﻓـﺌﺔ واﻟـﺘﻬﻮﻳـﺔ وﺗـﻜﻴ©ﻴﻒ اﻟـﻬﻮاء و اﻟـﻤﻌﺪات اﻟﻜﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴﺔ
اﻟـﻤﻴﻜﺎﻧـﻴﻜﻴﺔ ،ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻵﺛـﺎر اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﺳـﺘﻴﺮاد ﻫـﺬه اﻟـﻤﻮاد )ﻋـﻠﻰ

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى

ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻼط اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ~  ٪35أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ (

اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
3

ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
 %90ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺤﻠﻲ

76

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

54
54

71
71

87
87

90
90

!

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﻮدة ﺷﺒﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺒﻨﺎء ،واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ > ٪20إﻟﻰ  ،٪80 +ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻫﺮة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )إذ أن
رواﺗﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳ©ﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء  3ﻣﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رواﺗﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳ©ﻴﻦ(

!

اﻻﺳــﺘﻌﺎﺿــﺔ اﻟــﻜﺎﻣــﻠﺔ ﻋــﻦ اﻟــﻮاردات ﻋــﻠﻰ اﻟـﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎر اﻟــﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘﻜﻠﻔﺔ  -ﻣــﻊ اﺳ ـﺘ©ﺜﻨﺎء اﻟــﻤﻮاد
اﻟـﺨﺎم ﻏـﻴﺮ اﻟـﻤﺘﻮﻓﺮة )ﻣـﺜﻞ ﺣـﺒﻴﺒﺎت ﺧـﺎم اﻟﺤـﺪﻳـﺪ واﻟـﻨﺤﺎس واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﺨﺸـﺒﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻬﺎ إﻧـﺘﺎج ﺳـﻌﻮدي
ﻣﻮﺟﻮد(

يســاهم الســيناريو ( أ ) فــي زيــادة المحتــوى المحلــي مــن  % 54إلــى  % 74فــي قطــاع اإلســكان عبـــر زيــادة معــدل توطيــن الوظائف (الســعودة) و نســبة

المحتــوى المحلــي لمــواد البنــاء ،ويوضــح الرســم البياني التالــي التفاصيل:

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺴﺒﺐ

 680أﻟﻒ وﺣﺪة

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻮﺻﻒ

ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻟﻠﻮﺻول

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ّ
اﻟﺘﺤﻮ ل إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻣﺘﻄﻮر

زﻳــﺎدة ﻧﺴﺒـﺔ ﺗﻮﻃﻴــﻦ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ إﻟـﻰ
%40

إﻟﻰ  %60ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن.

ﺗﺤﺘﻮي ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %50

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻮﻃﻴﻦ

ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ

) ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ و ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺮاﻓﻌﺎت و ﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء و ﻋﻤﺎل اﻟﻠﺤﺎم و ﻏﻴﺮﻫﻢ (

ﺗﺤﺘﻮي ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳــﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄــﺔ و ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %50

ﺳﻴﺆدي اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ،ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي ﺑﺪوره إﻟﻰ

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﺠﺎم و اﻟﻤﻮاد.

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺎﻳﺘﻴﺢ زﻳﺎدة ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻮاد.

زﻳـــــــﺎدة اﻟﻤﺤﺘــــﻮى

اﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻤــﻮاد
إﻟـﻰ %78

ﺗﻌﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻊ و رﺑﻂ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد

ﺟﻬﺎز ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً .

ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
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ولكم الشكر

