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وال�رام� :ج
ض
األرا� ي�
(�ود لإلسكان ،إتمام ،وا ف� ي�،
أهم املبادرات ب
ج
البيض ــاء ،مالك ،ج
إي�ار ،سك�ن ي� ،اإلسكـ ــان التعاو�ن ي� والتنـموي،
ضريبة الق�يمة املضافة ،فرز الوحدات العقارية)

ج
إن�ازات القطاع اإلسكا�ن ي� ف� ي� الـمملكة

معدالت ال�نمو السكا�ن ي� ج
مل�موعة دول العشرين
مقارنة يب� ن� تملك الشباب للمسكن ف� ي� السعودية وأمريكا وبريطانيا
مقارنة يب� ن� ج
ح�م اإلنفاق ف� ي� قطاع اإلسكان لبعض الدول

دليل مستفيدي ومستحقي برام�ج اإلسكان
�
ف� ي� الـمملكة خالل عام  2017م 2020 -م
برنام� سك�ن ي�
ج
�

برنام� سك�ن ي�
ج
أرقام عن
�
أبرز ج
ال�رنام�
إن�ازات ب
ج
رحلة املواطن ل�تملك السكن
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مقدمة

تعت�ر ج
حا�ة اإلنسان للمسكن ضرورة من ضروريات الحياة ؛
ب
فالـمسكن هو أسـ ـ ــاس األمن واالستقـ ــرار للعا�ئ ل ــة وال ج
ـم��تمع
وهو حلم كل مواطن.

الهدف
من التقرير
تسليط الضوء على سرعة التطور ف� ي� قطاع اإلسكان باململكة
القياس� ف� ي� نسبة ال ت�ملك للوحدات
العربية السعودية ،واالرتفاع
ي
السكنية من عام  2016ال ت� ي� بلغت  47%مقارنة بعام 2020
إذ بلغت  62%وبذلك تصل نسبة ال ت�ملك ف� ي� السعودية إلى
توف�ر
ي
األساس� ف� ي�
معدالت عاملية تنافسية؛ لتحقيق هدفها
ي
ف�ات ج
امل� ت�مع بالسعر املناسب وا جل�ودة
بي�ة سكنية تال�ئ م ج�ميع ئ
ئ
العالية.
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لـمحة تاريخية عن
ف
تطور اإلسكان � ي� السعودية
مرحلة التوحيد عام 1937م
ا

 1.5مليون إلى  2مليون نسمة

قدر عدد السكان ف� ي� عام 1932م.
كانت مكة ج
و�دة والرياض آنذاك من املدن ذات السيادة
والرفعة ،حيث أنها تفردت ب ن�مط معماري فريد وخاص بها،
َّ
ج
مستخدما
املسلح
وح�ارة ومل يكن اإلسمنت
ط� ٍن�
و�نيت من ي
ُب
ً
بعد!
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مرحلة اكتشاف النفط
ف� ي� عام 1939م 1969 -م

أعلن امللك عبد العزيز آل سعود -رحمه هللا -انطالقة عهد
بتدش� ن� أول شحنة من النفط السعودي
ي
الرخاء وال ن�ماء ،وقام
مواكبة لتطور إنتا�ج النفط ف� ي� اململكة ،الس ي ّ�ما أن صناعاته قد
�
تطورت وعوا�ئ ده ارتفعت؛ فازدادت االع ت�مادات املخصصة للت ن�مية
ج
واال� ت�ماعية.
االقتصادية

حيث تم إنشاء أول مصنع لإلسمنت ف� ي� ج�دة عام 1956م
وتوالت بعدها املصانع ،وتوسع العمران ،وظهرت مدن ج�ديدة،
وبدأت البيوت اإلسمنتية الحديثة باالنتشار ح ت�ى أن نمط تصم�يم
أك�ر اتساع �ًا خاص ً�ة
الطرق والشوارع قد ي
تغ�ر وأصبحت الطرق ث
ف� ي� األحياء ا جل�ديدة.
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مرحلة االزدهار االقتصادي وإرساء
قواعد الصناعة عام 1970م 1998 -م

مالي� ن�
ي
4

عــدد الس ـك ــان ف� ي� ع ـ ــام ،1974
وكانت نسبـة سكان املدن ثّ
تم�ل:
46%

 20مليون
عدد السكان ف� ي� عام 1998م،
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـ ـسـ ـبـ ــة سـ ـ ـكـ ــان امل ـ ــدن:
74%

ومن هنا تتضح لنا ا جل�هود ال ت� ي� بذلت إلرساء الت ن�مية الشاملة.

ف� ي� عام 1971م
تأسست اإلدارة العامة لإلسكان وال ت� ي� أصبحت ف� ي� 1975م
ض�من وزارة األشغال العامة واإلسكان.

ف� ي� عام 1974م
تأسس صندوق الت ن�مية العقارية.

 250مليون ريال

ج
م�موع رأس مال صندوق
الت ن�مية العقارية.

791,400

وحدات سكنية تم بناؤها من
قروض صندوق الت ن�مية.

3000

مدينة وقرية امتدت لها خدمات
ال ت�مويل واالست ث�مار السك ن� ي�.

 +1مليون

م� ً
قطعة أرض تم توزيعها ج
انا.
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ركزت خطط الت�نمية على مبدأ ج
تش�يع الصناعات الوطنية ف� ي� كافة
ج
اإلنتا� من الضرا�ئ ب،
ج
امل�االت؛ من خالل الحوافز كإعفاء وسا�ئ ل
�
وإنشاء مناطق صناعية داخل املدن ،وتقديم التسهيالت
الت�نموية .وقد انعكس هذا على قطاع اإلنشاء والبناء بشكل
ج
وم�ثمر.
إي� با� ي� ُ

 44,4مليار ريال

ج
ـال� القـ ـ ــروض الـمقدم ــة من
إ�م ي
قِ�بل صنـدوق الت ن�ميـ ـ ــة الصنـ ــاعية
لتطوير وإنشاء شركات ومصانع
األسمنت ح�تى عام 1994م.

6000

عدد مصانع البناء ف� ي� مختلف
مناطق اململكة.

مرحلة تطوير القدرات الوطنية
عام 1999م – 2015م

ف� ي� عام 2007م
ُ
�أ
الهي�ة العامة لإلسكان وال�ت ي� كانت من أولويات هذه
نش�ت
ئ
ئ
ي
وتحف��ز وتنشيط دور القطاع ا خل�اص؛ مما أثمر
املرحلة تطوير
عن رفع نسبة ال�تملك وزيادة املعروض العقاري
شهدت هذه املرحلة ارتفاع حصص الوحدات السكنية الحديثة
بمعدالت نمو وصلت إلى  9%وانخفضت حصة املساكن
الشعبية.
ف� ي� مارس عام 2011م
كانت الوالدة التاريخية لوزارة اإلسكان حيث
ا جل�ديدة ف� ي� قطاع اإلسكان؛ لتواكب معدالت
والتطور العمرا�ن ي� الحديث.

ثّ
م�لت النقلة
ال�نمو السكا�ن ي�

ف� ي� عام 2012م
صدرت موافقـة ج
م�لس الـوزراء على نظام الرهن العقـاري ا جل�ديد
ـمواطن� ن�
ي
بواب ـ ــة إسك ـ ـ ــان ،الستالم طلبات ال
و ُ�أ طلقت
والتحقق من البيانات بكل يسر وسهولة.
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مرحلة التحول الوط ن� ي�
ورؤية اململكة عام 2016م 2030 -م

رسمت اململكة خارطة طريق نحو ت�نمية وطنية مستقبلية
متكاملة ،وتمثلت ف� ي� برنام� (التحول الوط�ن ي� )2020؛ جل�عل
ج
ازدهارا.
أك�ر
ً
اقتصاد اململكة ث
ـمواطن� ن� للمنـ ــازل إلى
ي
واستهدفت الرؤية رفع نسبة تملك ال
 60%بحلول 2020م وإلى  70%بحلول 2030م.

60%

70%

8

ج
ت�ارب عالـمية
ف� ي� قطـ ــاع اإلسكان
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ج�مهورية سنغافورة
عدد السكان:

 5.704مليون نسمة.

اإلس� ج
راتي�ية الر�ئ يسية:
ت

ض
لألرا� ي� وتنـمـيتها.
ملكية الدولـة

اإلحصا�ئ يات الر�ئ يسية:
 1,000,000وحدة سكنية
ّ
وتسكن
ُب�نيـت منذ عام 1961م
 % 90من السكان.

عام 1960م
هي�ة اإلسكان والت�نمية السنغافورية لتحل محل
تأسست ئ
الفق�رة،
ي
وكالة التخطيط ،وتهدف إلى بناء مشاريع سكنية لألسر
وبعد  4سنوات اه�تمت ببناء الشقق لألسر األعلى دخ ًال.
 1,000,000وحدة سكنية
لهي�ة اإلسكان والت�نمية تم بيعها ج
وتأ� ي�رها على دفعات،
تابعة ئ
املواطن� ن� على منح حكومية لشراء امل�ن�ز ل.
ي
ويحصل بعض
أمريك�
 217,000دوالر
ي
ّ
يقدر متوسط سعر الوحدة السكنية التابعة للمشروعات
الحكومية ،بي�نما يصل متوسط سعر الوحدات ا خل�اصة إلى ثالثة
أضعاف ال�ثمن املشار إليه.
20%
هي نسبة مايضعه املواطن من دخله الشهري واستخدامه
كوديعة؛ لشراء شقة مدعومة من الحكومة من صندوق
االدخار املركزي.

source: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/495168
https://bit.ly/3tfHbua
https://bit.ly/2RoURpM
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ج�مهورية مصر العربية
عدد السكان:

 100.4مليون نسمة.

اإلس� ج
راتي�ية الر�ئ يسية:
ت
الدعم الحكومي السك ن� ي�.

ف� ي� عام 1996م
تأسست وزارة اإلسكان واملرافق والت ن�مية العمرانية املصرية ،
حيث ج
و�نت
وا�ه اإلسكان املصري مشاكل وتحديات عديدة َب
ً
عاما املاضية فقط  35%من
الثالث� ن�
ي
الحكومة على مدار
الف�رة ثّ
تم�ل إنتا�ج القطاع ا خل�اص
الوحدات السكنية ،و ف� ي� ذات
ت
�
إلى ما يقارب  65%من ج
مال� اإلنتا�؛ مما أدى إلى اتساع
إ�
ي
ج
ج
الف�وة يب� ن� العرض والطلب على السكن.
49%
من األسر املصرية مل تستطع تحمل تكاليف املسكن على الرغم
من توفر نحو  12.5مليون وحدة سكنية خالية.

ً
وفقا لدراسة التعداد السكا�ن ي� ف� ي� مصر ف� ي� عام 2016م

ف� ي� عام 2016م
إس� ج
راتي�ية واضحة
حرصت وزارة اإلسكان املصرية على وضع ت
تمثل رؤية متكاملة لقطاع اإلسكان بفاعلية إذ ركزت رؤيتها
الفق�رة ف� ي� ج
إي�ار أو شراء
ي
على تطوير قطاع اإلسكان ودعم األسر
مساكن خاصة.
تم إطالق مشروع اإلسكان ج
اال� ت�ماعي بمبادرة البنك املركزي
لقروض ال ت�مويل العقاري املدعومة.
 400,000وحدة سكنية
ج
مال� ما تبنته وزارة اإلسكان مشروع اإلسكان املتوسط الذي
إ� ي
أتاح وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من املقدمة ف� ي� القطاع
ا خل�اص.
ا

source: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/09/egypt_housing_strategy_arabic.pdf
https://aawsat.com/home/article/1855891/ | Egypt Income Expenditure Consumption Survey https://datacommons.org/place/country/EGY?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en
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مدينة فيينا ،ال ن�مسا
عدد السكان:

 1.7مليون نسمة.

اإلس� ج
راتي�ية الر�ئ يسية:
ت
الدعم الحكومي السك ن� ي�.

حافظت فيينا على السكن بأسعار معقولة ملدة قرن من الزمان ؛
ض
األرا� ي� ،واستخدام
كب�ر من
من خالل امتالك املدينة جل�زء ي
ا خل�دمات البلدية التطويرية للحفاظ على انخفاض تكاليف ج
اإلي�ار.
ف� ي� عام  2019م
يعيــش  60%من سك ـ ــان فيين ـ ــا ف� ي�  420،000وح ـ ــدة سكنية
إمـ ـ ــا أن تكون مقدمة من قِ�بل سلطة البلديــة ،أو من قبل
مخططات اإلسكان ج
اال��تماعي األخرى ،وتركز ال�نمسا على إعانات
اإلسكــان ف� ي� ج�انب العرض من خالل رابطة اإلسكان محدودة
بتوف�ر مساكن ج
لإلي�ار
ي
وهر�ا
ًي
زء ج�
الربح ) (LPHAال�ت ي� تشكل ج� ً
بأسعار معقولة.

420,000
وحدة سكنية بلدية ،باإلضافة إلى وحدة سكنية مدعومة اليوم
من الحكومة.
11,000
ج
إنتا� وحدات سكنية ج�ديدة
ج
م�موع ما تهدف إليه املدينة من
�
ً
سنويا لتتناسب مع ال�نمو السكا�ن ي� املتوقع.
 1.3مليار يورو
ج
بحوال� 720
ح�م االست�ثمارات املمولة لـ  18,000وحدة سكنية،
ي
مليون يورو من مدينة فيينا .حيث ج
كب�ر
ت�نبت فيينا إلى حد ي
تض�خّ م أسعار املساكن ،مع بقاء تكلفة السكن
حوال�  25%من
ي
الدخل.

source: https://bit.ly/2Slh8VL
https://bit.ly/3h62DQd

12

04

أبو ظ�ب ي� ،اإلمارات
عدد السكان:

 2,908,173مليون نسمة.

اإلس� ج
راتي�ية الر�ئ يسية.
ت
الدعم الحكومي السك ن� ي�.

ف� ي� عام  2012م
ً
توف�ر متطلبات
ي
حرصا على
هي�ة أبوظ�ب ي� لإلسكان
تأسست ئ
األك�ر ف� ي� دولة اإلمارات حيث تُ� ِّ
شكل
ب
املواطن� ن� ،وهي اإلمارة
ي
حوال�  84%من ج
مال� مساحة الدولة .وتقدم
مساحتها
إ� ي
ي
الهي�ة عدة برام�ج منها برنام�ج الشيخ زايد لإلسكان الذي يقدم
ئ
�
�
مس�ردة ،واملساكن
الغ�ر
القروض دون فوا�ئ د ،واملنح املالية ي
ت
الحكومية.
ف� ي� عام  2018م
ً
ً
ً
مسكنا
حكوميا بق�يمة
أرضا سكنية و 798
تم تخصيص 696
ً
قرضا لشراء مسكن ج�اهز بق�يمة ج
إ�مالية
 1.6مليار درهم و163
للمواطن� ن�.
ي
تُ�قدر ب  195.6مليون درهم
ف� ي� عام  2020م
شاط�ئ املرفأ ف� ي� أبو ظ� يب� الذي ي�ض م  410وحدة
� مشروع
أن�ش � ئ
�
سكنية.
ف� ي� عام  2021م
كت�ب يت�ض من تصام�يم
توف�ر ِّي
ي
أطلقت مبادرة بي�ت ي� وت�ش مل
للراغب� ن� ف� ي� بناء
ي
املعن�ة
ّي
مساكن متنوعة ومع�تمدة من ا جل�هات
مسكن على األرض املخصصة لهم وذلك من خالل التعاون مع
استشار� ي� القطاع الخ�اص من ذوي السمعة املرموقة وا خل� ب�رة
ي
العريقة ف� ي� ج
م�ال التصم�ي م.

source: https://www.adha.gov.ae/ar/news-detail?id=406 | https://www.adha.gov.ae/ar/about-us?tab=1
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-seven-emirates/abu-dhabi | https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/benefits-for-emiratis/landhomeallocation/Grants/emirati-housing-programmes-in-abu-dhab
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مؤشر تملك الـمسكن
ف� ي� دول العـالـم
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source: https://www.statista.com/statistics/246355/home-ownership-rate-in-europe/ | https://tradingeconomics.com/country-list/home-ownership-rate
https://www.alriyadh.com/1077758 | https://arabic.arabianbusiness.com/content/331004 | https://datausa.io/profile/geo/morocco-in
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/safe-haven-new-plans-social-housing-projects-are-set-increase-activity-real-estate-sector
| https://books.openedition.org/ifpo/5038?lang=en
https://timesofoman.com/article/81939-oman-ranks-second-in-the-world-for-private-home-ownership

نموذ� قطاع
ج
تطور
ف �
اإلسكــان � ي� الـمملـكـة

15

ج
اإلسكا�ن� ف� ي� اململكة العديد
وا�ه القطاع
ي
إس� ج
راتي�ية
من التحديات ،وذلك قبل تطوير ت
ً
تماشيا مع رؤية  ،2030ومنها
اإلسكان
بعد 2017

قبل 2017

إنخفاض ج
الك�رى
الف�وة ب
يب� ن� العرض والطلب

ج
الك�رى
الف�وة ب
يب� ن� العرض والطلب

أك�ر من مليون مستفيد فّ
و�ر لهم
ث
حلول سك ــنية وتمويلية ح�تى عام
2020م.

الك�رى ،حيث بلغ
الس ي ِّ�ما ف� ي� املدن ب
ال�راكمي على الـمساكن
الطلب ت
مليون ونصف طلب.

وال�ت ي� تعت ـ ـبــر متدني ـ ــة مقـ ـ ــارنـ ــة
بالدول األخرى.

ً
عاما
15

هي مدة انتظار املواطن أن يحصل
على قرض أو دعم سك�ن ي�.

ً
عاما
39

متوسط عمر الـمواطن ف� ي� تملك
املسكن ف� ي� السابق.

إس� ج
راتي�ية تطوير القطاع اإلسكا�ن ي� ا جل�ديد ف� ي� اململكة (رؤية (2030
ت

 47%نسبة تملك
الـمساكن

ارتفاع نسبة ال ت�ملك
إلى 62%

اإلس� ج
راتي�ية ح�تى عام
منذ إطالق
ت
2020م.

استحقاق فوري

أك�ر من
ي
للمواطن وذلك
بتوف�ر ث
 140مشروع لب ـ ـنـ ــاء الوح ـ ــدات
السكنية.

ً
عاما
33

أصبح عمر املواطن ل ت�ملك املسكن.

إس� ج
ج
راتي�ية قطاع اإلسكان ا جل�ديدة
ات�اهات ت
تسهيل ج
إ�راءات مسار ال ت�ملك للمستفيد مع ضخ عدد من الوحدات
السكنية املدعومة ف� ي� السوق.
تقديم القروض املدعومة من الدولة عن طريق البنوك وشركات ال ت�مويل
يس� من صندوق الت�نمية العقارية.
العقاري بدعم ر�ئ ي
عقاري� ن� ج
ي
إنشاء شراكات مع مطورين
إلي�اد وحدات سكنية وأرا�ض ٍ
مطورة بأسعار مناسبة ،ج
و�ودة عالية ،وخيارات متعددة.
تحويل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان من مطور إلى
مراقب ومنظم ومحفز.
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أسلوب العمل ا جل�ديد:
رؤية مستقبلية لقطاع اإلسكان
بنهاية عام 2025م:

 40ألف

 157مليار

توف�رها لألسر
وحـدة سكنيـة تنــمويـة سيتـم ي
األشد ج
حا�ة.

املحل�
النات�
ج
ريال مقدار املساهمة ف� ي� رفع
ي
�
ج
مال�.
اإل� ي

 355+ألف

80%

تمويل� ج�ديد.
عقد
ي

املواطن� ن� عن خدمات برنام�
ي
مستوى رضا
ج
اإلسكان.

بنهاية عام 2030م:

70%

للمواطن� ن�.
ي
نسبة ال ت�ملك للوحدات السكنية

 38ألف

للسعودي� ن�.
ي
فرصة وظيفية

ال�رام�ج والـمبادرات
أهم ب
�
سك ن� ي�

املواطن� ن� من اختيار نوع السكن املناسب لهم من خالل خطوات
ي
تمك� ن�
ي
سهلة وبسيطة.

ج�ود اإلسكان

خ�ري يهدف إلى إشراك ج
امل��تمع ف� ي� تقديم العطاء ا خل� ي�ري
مشروع ي
إلك�رونية موثوقة.
السك ن� ي� من خالل منصة ت
source: https://www.housing.gov.sa/ar/initiatives
https://www.housing.gov.sa/ar/news/1681
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إتمام

توف�ر ج
م�موعة متكاملة من ا خل�دمات اإلدارية واالستشارية من
ي
ج
العقاري� ن� ،وتسريع حصولهم على االع�تمادات
ي
تمك� ن� املطورين
ي
أ�ل
وال�راخيص.
ت

ُم ّالك

مش�ركة؛ وذلك خل�لق
ملك� ن� بوحدة سكنية
إنشاء اتحاد ي�ض م ج�ميع امل ت� ي
ت
بي�ة سكنية صحية ومنظمة.
ئ

ج
إي�ار

إلك�رونية متكاملة تهدف إلى تنظ�يم قطاع ج
اإلي�ار العقاري ف� ي�
شبكة ت
(املستأ�ر ،ج
ج
السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية ج
املؤ�ر،
اإلي�ارية
الوسيط العقاري).

وا ف� ي�

ج�هة متخصصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية
على ا خل�ارطة ف� ي� السعودية ،وإصدار شهادات القيد ف� ي� ج
س�ل املطورين
العقاري� ن� وشركات التطوير العقاري.
ي

األرا� ي� البيضاء
ض

ج
ض
وتش�يع
األرا� ي� البيضاء ؛ خل�لق فرص است ث�مارية
تحف��ز وتطوير
ي
القطاع ا خل�اص على املشاركة ف� ي� تطوير حلول سكنية.

اإلسكان الت ن�موي

توف�ر وحدات سكنية بحق االنتفاع لألسر املستحقة واألشد ج
حا�ة فــي
ي
مول� ن� برعاية وزارة املوارد البشرية والت�نمية ج
ج
اال��تماعية
امل��تمع من امل�ش ي
ج
املس� يل� ن� ف� ي� بوابة الدعم السك ن� ي�.

التعاو�ن�
اإلسكان
ي

بتوف�ر وحدات
ي
تنظ ي�م قطاع ا جل�معيات التعاونية السكنية ؛ للمساهمة
سكنية ميسورة التكاليف.

البناء املستدام

توف�ر عدد من الخ�دمات ال�ت ي� تساهم ف� ي� استدامة الوحدات السكنية:
ي
(فحص ج�ودة البناء  -فحص املبا�ن ي� ا جل�اهزة  -تقي ي�م استدامة املبا�ن ي�).
18

املعهد العقاري السعودي

معهد متخصص ف� ي� نشر أفضل املمارسات العاملية ف� ي� القطاع العقاري،
املمارس� ن� ف� ي� القطاع العقاري
ي
ي
وتوف�ر التدريب والتأهيل
ي
للمهني� ن�
اح�رافية لدخول السوق بكفاءة عالية.
السعودي ،ومنحهم شهادات ت

مبارة البناء الحديث

دعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث ،واالست ث�مار
مك� ن� املواطن من ج
إي�اد مسكن يل ب ِّ� ي� تطلعاته ف� ي�
ف� ي� التقنيات املتطورة؛ ل�ت ي
قياس� ذي ج�ودة عالية وتكلفة تنافسية.
وق�
تٍ
ي ٍّ

ضريبة التصرفات العقارية للمسكن األول

تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية ح�تى مليون ريال من
ق�يمة املسكن األول؛ وذلك لتقليل تكلفة امتالك املسكن املناسب على
املواطن� ن�.
ي

فرز الوحدات العقارية

فرز (تقس ي�م) مب�نى أو ج
م�مع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد
من خالله كافة املعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة
األرض ،ومن ج
املش�ركة ف� ي� العقار وحقوق االستخدام.
األ�زاء
ت

حلول تمويلية وسكنية مقدمة للمواطن
منسو� ي� ا جل�هات الحكومية
مبادرة دعم
ب

منسو� ي�
للمؤهل� ن� من
ي
تسهيل تملك املسكن األول
ب
وزارة التعل�يم ووزارة اإلعالم والقطاعات العسكرية من
خالل قرض إضا ف� ي� حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل
إلى  10%من ق�يمة املسكن وبحد أقصى مبلغ  95ألف
ريال.

ي
القروض السكنية اإلضافية
للعسكري� ن�

منسو� ي�
للمؤهل� ن� من
ي
تسهيل تملك املسكن األول
ب
القطاع العسكري من خالل قرض إضا ف� ي� حسن يصرف
كدفعة مقدمة تصل إلى  20%من ق�يمة املسكن وبحد
أقصى مبلغ  140ألف ريال.

دعم األرامل واملطلقات

تسهيل تملك املسكن األول لألرامل واملطلقات من
خالل دعم بنسبة  100%على أرباح القروض السكنية
ال�ت ي� تصل إلى  500ألف ريال.

خدمة املستشار العقاري

تقديم أفضل الحلول السكنية بعد دراسة البيانات
واملستندات املرفقة من مقدم الطلب ل�ض مان حصوله
على الحلول ال ت�مويلية املناسبة.

منت� البناء الذا�ت ي�
ج
�

املؤهل� ن� من بناء وحداتهم السكنية ب�ج ودة
ي
تمك� ن�
ي
عالية وتكلفة أقل ،وذلك من خالل منت�ج ات م�ض مونة
مع التعاون مع أصحاب االختصاص ف� ي� م�ج ال البناء.

منت�ج شراء الوحدات من السوق
�

الحصول على قرض عقاري مدعوم األرباح لشراء وحدة
سكنية �ج اهزة من السوق ويمكن للمستحق اختيار
بناء على الشروط واألحكام.
املوقع ً

منت� فلل الوزارة ا جل�اهزة
ج
�

بي�ة سكنية متكاملة ال�خ دمات واملرافق لتناسب
ي
توف�ر ئ
رغبات األسرة السعودية وتل ب ِّ� ي� متطلباتها.

منت�ج وحدات تحت اإلنشاء
�

بيع الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير
نموذ� الوحدة السكنية واع ت�مادها
ج
أو البناء وي ت�م تصم�يم
�
وال��ز ام املطور العقاري بالتنفيذ وفق التصام�يم
ت
واملواصفات املتفق عليها.

األرا� ي� ج
ض
امل�انية
ج
منت�
�

ض� م�ج انية ،ض�من
إتاحة فرصة الحصول على أرا� ي
مخططات مك�تملة البنية التحتية ف� ي� عدد من املدن.
source: https://www.housing.gov.sa/ar/news/1681
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ج
إن�ازات القطاع
ف
ـا�ن� � ي� الـمملكــة
ـ
ك
اإلس
ي
من 2017م ح ت�ى نهاية 2020م

20

تمويل�
ي

 424ألف

قرض عقاري مدعوم
من البنوك واملؤسسات
ال�تمويلية.

 1.4مليار

ض
لألرا� ي�
إيرادات الرسوم
البيضاء ُصرفت ف� ي� تطوير
املشاريع السكنية والب�نى
التحتية فيها.

 259ألف

عقد القروض العقارية
ف� ي� 2020م.

شراكات

 141ألف

طورت لتفعيل
وحدة سكنية ِّ
الشراكة مع القطاع الخ�اص،
حيث يبلغ متوسط أسعارها
( 750 – 250ألف ريال).

46

اتفاقية تم توقيعها لإلسكــان
املؤسس� مع ج�هات حكومية
ي
وشبه حكومية لـمنسوبيها.

30+

هندس� ومعماري
تصم�يم
ي
ع�ر تطبيق
ج�اهز للبن ــاء ب
ســك ن� ي�.

سياسات

 1.4مليون

عقد سك ن� ي� ج
ع�ر
وت�اري موثق ب
منصة ج
إي�ار.

وتحف��ز أساليب البناء
ي
تطوير
الـحديث ف� ي� مشــاريع اإلسكان
باململكة.

ابتك ـ ــار حـ ــلول رقميـ ــة
وتقنية لتسريع ال�تملك
للمواطن� ن�.
ي

21

ج
ا��تماعي

47%

املواطن� ن�
ي
ارتفاع نسبة تملك
للمساكن خالل  4سنوات ف� ي�
عــام 2020م وذلك أعلى من
املستهدف بنسبة .8%

 46ألف

 1مليون

وحدة سكنية قدمت
لألسـ ــر األش ـ ـ ــد ح ـ ج
ـا�ة ف� ي�
مناطق اململكة بالشراكة
مع القط ــاع الغـ ـ ـ يـ�ر ربحي
وأك�ر من  350ج�معية.
ث

أسرة سعودية وفر لها
حلول سكنية ح ت�ى عام
2020م.

خدمات

إطالق تطبيق سك ن� ي� للهواتف
الذكية.

ً
شامل
تأسيس مركز سك�ن ي�
ً
عددا من املدن السعودية.

نموا ف� ي� نسبة
السعودية من الدول األعلى ً
ّ
تملك الـمساكن ض�من ج
م�موعة العشرين
أظهرت دراسة أن السعودية حصلت على مرتبة متقدمة يب� ن� دول
ج
املواطن� ن�.
ي
م�موعة العشرين  G20ف� ي� نمو نسب ال�ت ّملك يب� ن�

3.60%

1.41%

0.86%

0.69%

0.67%

0.62%

0.14%

-0.39%

-0.90%

https://cutt.us/H5o4E / Achievements-Ministry-Housing2020

|

-2.92%

السعودية أمريكا

كندا

تركيا

كوري ـ ـ ـ ـ ــا
ا جل�نوبية

فرنسا

إيطاليا

أملانيا

أس�راليا
ت

بريطانيا

source: https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/housing/
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/133608
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مقارنة يب� ن� ج
ح�م اإلنفاق
ف� ي� قطاع اإلسكان لبعض الدول
*بالـمليار ريال سعودي

103B
بريطانيا

15B

هون� كون�
ج
ج
�

62B
السعودية

191B

19B

أمريكا

أس�راليا
ت

ّ
لف�ة
املساكن
ك
تمل
مقارنة يب� ن� معدالت
ئ
الشباب ف� ي� السعودية وبريطانيا وأمريكا
ّ
نظ� ُره ف� ي� بريطانيا وأمريكا
السعودي� ن� للمساكن يفوق ي
ي
تملك الشباب
للف�ة العمرية ( )35-15سنة.
ئ

39.4%

9.7%
بريطانيا

السعودية

35.6%
أمريكا

مقارنة يب� ن� عدد عقود ال ت�مويل العقارية ال ت� ي�
منحت ف� ي� السعودية يب� ن� عامي 2020 - 2016م
ارتفع عدد القروض العقارية إلى معدالت تاريخية مل يسبق تحقيقها من قبل.

2016
2020

 22,000عقد

 295,590عقد

| source: www.statista.com/statistics/318836/hong-kong-public-expenditure-by-type/
statistics/298909/united-kingdom-uk-public-sector-expenditure-housing-support/
| www.pgpf.org/blog/2020/07/how-does-the-federal-government | www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1334457
fas.org/sgp/crs/misc/IF11327.pdf
www.argaam.com/en/article/articledetail/id/570928
| www.statista.com/statistics/321065/uk-england-home-owners-age-groups/
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دليل مستفيدي ومستحقي برام�
ج
اإلسكان ف� ي� اململكة خالل عام 2017م
-2020م
املستحق“ :حصول املواطن على األهلية ج
ملنت�ات وزارة اإلسكان”.
ج
منت�ات وزارة اإلسكان”.
املستفيد“ :امتالك املواطن واستفادته من

1%

1%

مكة املكرمة390,872 :

3%

2%

الرياض352,581 :

املنطقة الشرقية271,007 :

3%

7%

21%

عس�ر127,186 :
ي

املدينة املنورة118,774 :

16%

ج�ازان90,209 :

تبوك56,505 :

23%

1%

القص�يم54,901 :
حا�ئ ل41,108:

ج
ن�ران34,364 :

7%

2%

ا جل�وف25,213 :

5%

الحدود ال�ش مالية20,161 :
الباحة16,375 :

ج
واملستحق� ن�:
ي
مال� املستفيدين
إ� ي

نسبة الذكور واإلناث منهم:

91.5%

63%

1,715,500
ج
مال� املستفيدين
إ� ي

913,784
998,352
ج
املستحق� ن�
ي
مال�
إ� ي

الف�ة العمرية:
ئ
أقل من 8,861 :25
0.9%

من 34-25
37.4%

من 44-35

39.8%

من 54-45
14.8%

من 64-55
5.7%

أك�ر من 65+
ث

1.5%

ج
مال� الذكور
إ� ي

81,527
ج
مال� اإلناث
إ� ي

37%

8.2%

الوظا�ئ ف:
أعمال حرة291,404 :
29.2%

موظف حكومي268,241 :
26.9%

عسكري227,017 :
22.7%

متقاعد78612 :
7.9%

ال يعمل37795:
3.8%

موظف قطاع خاص18,393 :
1.8%
source: https://www.housing.gov.sa/ar/news/1977
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برنام� سك ن� ي�
ج
عن
�

أطلق برنام�ج سك�ن ي� عام 2017م ؛ لرفع
�
نسبة التـملك للمواطنيـن وتحسـيــن ج
ت�ربة
املستفيد المتالك البيت األول

أرقـ ــام سك ن� ي�
 345+مليون

 4.5مليون

 2.7مليون

مليون زيارة لتطبيق ومنصة
سك ن� ي� خالل عام 2020م.

توصية قدمتها خدمة املستشار
العقاري.

عملية تحميل لتطبيق سك�ن ي�.

أك�ر من مليون
ث

390,819

أسرة استفادت من برنام�
ج
سك�ن ي� ف� ي� عام 2020م.

280,000

وتمويل� تم تقديمه
منت�ج سك ن� ي�
ي
�

277,835

220,000

78,000

أسرة استفادت ح ت�ى عام
2020م.

عدد العقود املوقعة لكافة
(األرا� ي� ج
ج
ض
امل�انية -
املنت�ات
ال�تمويل القا�ئ م).

ع�ر
أسرة يستهدفها سك ن� ي� ب
حلوله املتنوعة ف� ي� عام 2021م.

18,214

50,000

عدد الوحدات املطروحة للبيع
ملنت� البيع على الخ�ارطة 2020م.
ج
�

ع�ر( :فلل الوزارة ال جـ�اهـ ــزة ،وحــدات سكني ـ ــة تحت
ب
أرا� ي� ج
اإلنشـ ــاء ،ض
ع�ر التـ ـم ــويـ ــل املدعوم).
م�اني ـ ــة؛ ب

أسرة استفادت من القرض
العقاري املدعوم لخ�يار البناء
الذا�ت ي� خالل 2020م.

وحدة سكنية تحت اإلنشاء ف� ي�
2021م.

source: Achievements-Ministry-Housing2020
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رحلة الـمواطن ل ت�ملك الـمسكن

يمكن للمواط ـ ــن الحص ــول على خدمـ ــات سك�ن ي� واالستفــادة منها
بطريقت� ن� :إما بالتقديم عن طريق تطبيق سك ن� ي� أو موقع سك ن� ي�،
ي
وإما زيارة معرض سك�ن ي�.

تتلخص املراحل ف� ي� ثالث نقاط ر�ئ يسية:

الدخول على موقع أو
ج
والتس�يل.
تطبيق سك�ن ي�

التأكد من االستحقاق
(االستحقاق فوري).

اختيار املنت�ج املناسب
�
من ا خل�يارات.

source: Achievements-Ministry-Housing2020
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رحلة الـمواطن ل ت�ملك الـمسكن

الطريقة األولى:

الطريقة الثانية:

الدخول على التطبيق أو املوقع

زيارة مركز سك ن� ي�

إلك� ً
رونيا لتسهيل ج
اإل�راءات
التقديم ت
على املواطن.

تق ـ ـ ــع فروع مرك ـ ــز سك ن� ي� ف� ي� مدينـ ــة
الرياض وا خل� ب�ر ج
و�دة.

ج
التس�يل كمستفيد

ا خل�دمة ال�ش مولية

إدخال املعلومات املطلوبة.

التأكد من استحقاق العميل للقرض
ومقداره.

األهل�ة
ّي
التأكد من

التخطيط السك ن� ي�

التأكد من البيانات الشخصية لتحقيق
االستحقـ ــاق الفوري ،ويمك ـ ــن تقديم
اع�راض عند عدم االستحقاق.
ت

إرش ـ ـ ــاد العمي ـ ـ ــل ألفضل املسـ ـ ـ ــارات

والخ�يارات للبنوك حسب وضع العميل.

ا جل�هات ال�تمويلية

ج
تس�يل الدخول بنـ ـ ـ جـ�اح
عند
يمكن الوصـ ــول إلى الـمش ــروع
املراد ج
ع�ر عدة طرق
الح�ز فيه ب

إمكانيـ ـ ـ ــة الحصـ ـ ــول على التـ ــمويل من

 11ج�هة مختلفة.

املش ـ ــاريع.
شركات التطويـ ــر العق ـ ــاري.
البحث عن مشروع محدد حسب
“نوع املشروع” أو “املنطقة” أو كليهما.

تتوفر خيارات سكنية مختلفة
تال�ئ م كل مواطن من ا خل�يـ ــارات
املتاحة
الشراء من السوق
(زيارة ا �جل هة ال�تمويلية).

البناء الذا�ت ي�

املسار
األول
املسار
الث ــا�ن ي�
املســار
الثالث
املسار
الرابـع

ممر املعرفة (رؤية املشاريع)
الحصول على قرض عقاري لشراء بيت
أو شقة ج�اهزة.

الحصول على قرض عقاري للشراء على
ا خل�ريطة.

الحصول على قرض عقاري لبناء أرض
ً
سابقا.
يملكها العميل
الحصول على قرض عقاري لبناء أرض
من مخططات سك ن� ي�.

(زيارة ا �جل هة ال�تمويلية).

وحدات تحت اإلنشاء

ا

(ح�ج ز الوحدة عن طريق موقع سك�ن ي� ،والحصول
على عرض السعر ،وزيارة ال�ج هة ال�تمويلية).

ا

أرض ج
م�انية

(ح�ج ز األرض عن طريق موقع سك�ن ي�).

فلل الوزارة

(ح�ج ز الوحدة عن طريق سك�ن ي� والحصول على
عرض السعر وزيارة ا �جل هة ال�تمويلية).
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فريــق
عم ــل التقرير
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فريق عمل التقرير
مروة ا جل�ازي  -مدير أبحاث السوق
مدير أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس علوم حياتية من ا جل�امعة
األردنية ،حاصلة على شهادات متخصصة متعددة ف� ي� التسويق الرقمي ،متخصصة ف� ي�
م�ال االستشارات والتسويق ،مه ت�مة ف� ي� ج
ج
م�ال األبحاث وتحليل البيانات.

املط�ري  -مدير التسويق
فواز ي
متخصص بالتسويق والعالقات العامة ،حاصل على بكالوريس تسويق من ج�امعة امللك
خب�ر بصناعة املحتوى والتسويق الرقمي ،ومه�تم بريادة األعمال واالبتكار.
سعود ،ي

غالية الحموي  -مدير التصم�يم
اس� ج
مختصة ف� ي� ج
راتي�يات
البي�ية وتطويرها ،ي
خب�رة ف� ي� ت
م�ال التصمي ــم اإلبــداعي وتصم�ي م النظم ئ
تصم�يم العالمات ج
رافيك� ووسا�ئ ط
الت�ارية والحكومية .حاصلة على بكالوريوس تصم�يم ج�
ي
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
رقمية من ج�امعة ي

سارة الصالح  -محلل أبحاث السوق
محلل أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ,حاصلة على ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة
ج
وال� ج
ج
وات�اهاته
األم�رة نورة .متخصصة ف� ي� تحليل السوق
ي
ر�مة من ج�امعة
اإلن� يل��ز ية ت
وإعداد وإنتا�ج محتوى التقارير .مه ت�مة ف� ي� إدارة األبحاث وريادة األعمال.
�

العوبثا�ن�  -مسؤول أبحاث السوق
عب�ر
ي
ي
مسؤول أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� تقنيات
برنام� الشراكة يب� ن� ج�امعة مدينة دبلن ج
األم�رة نورة،
ي
و�امعة
ج
التسويق واالبتكار من
�
متخصصة ف� ي� إعداد وانتا�ج محتوى التقارير .مه ت�مة ف� ي� إدارة االبحاث والتطوير.
�

وفاء الشهري  -باحث اقتصادي
باحث ومحلل اقتصادي ف� ي� أوشن إكس حاصلة على ج
در�ه البكالوريوس ف� ي� تخصص
املال� واالقتصادي
االقتصاد من ج�امعة ي
االم�رة نورة ،متخصصة بابحاث السوق والتحليل ي
وإعداد وانتا�ج التقارير.
�

عبدهللا الشيبان  -مسؤول عالقات عامة
م�ال اإلعالم والعالقات العامة ،حاصل على ج
متخصص ف� ي� ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� العالقات
خب�ر بالتسويق وصناعة املحتوى ،ومه�تم بريادة األعمال
العامة من ج�امعة امللك سعود ،ي
واالبتكار.

نورة الدهم�ش ي�  -مدقق لغوي
مختصة ف� ي� ج
م�ال التدقيق اللغوي ف� ي� شركة أوشن إكس ،مه�تمة بصناعة املحتوى ،حاصلة
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة العربية ،ج
على ج
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
ب�امعة ي
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عن أوشن إكس

أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام
للقطاع� ن� الحكومي وا خل�اص؛
ي
2012م تقدم خدماتها االستشـ ـ ــارية
من خالل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أبحاث السوق
هي أحد إدارات أوشن إكس ال�ت ي� تختص بنشر التقارير والـمعلومات
ف� ي� مختلف ال ج
ـم�االت للقطاع الحكومي والخ�اص ؛ من خالل استخــدام
أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة التطور
املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .وقد حصلت اإلدارة على اع�تماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي�
ج
م�ال األبح ـ ـ ـ ــاث والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية
و ” “insights associationاألمريكية.

www.oceanx.sa/reports

@Oceanxksa
شركة أوشن إكس لالستشارات املهنية
OCEANX PROFESSIONAL CONSULTING CO.
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa
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