
تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص



"شراكات"التعريف ببرنامج 

يسعى الى تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص عن برنامج من وزارة االسكان 

طريق طرح العديد من الفرص االستثمارية على شركات التطوير العقاري 

سبة بمختلف انواعها اليجاد حلول سكنية لجميع فئات المجتمع المختلفة باسعار منا

.وجودة عالية



أهداف البرنامج

.تسهيل االستثمار في القطاع السكني وتوفير الوحدات السكنية بسعر مناسب وجودة عالية

.موازنة الطلب والعرض ومواكبة احتياجات المواطن السعودي

.ايجاد بيئة مناسبة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين

.م2020كمستهدف لعام % 52الى % 47رفع نسبة التملك من 

.رفع كفاءة المطورين وزيادة التنوع في المنتجات السكنية

.تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات االسكان وبرامجه المختلفة

.تحفيز ودعم وسائل االبتكار وتقنيات البناء الحديثة

.زيادة االثر االيجابي لتحفيز القطاع السكني لتحقيق مردود اقتصادي افضل



فوائد البرنامج



منظومة الشراكات



البرنامجحوافز

تحفيز مطوري القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متقدمةوذلك بتقديم منظومة الشراكة

(برنامج إتمام)تسريع االجراءات مع القطاعات الحكومية األخرى للحصول على الرخص 

(وافي)تقديم المنتجات السكنية لبرنامج البيع على الخارطة 

تقديم استثناءات متعلقة بقوانين البناء بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

تقديم دفعة مالية مقدمة للمطور العقاري لتسهيل بدء المشروع

تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وتقنيات البناء الحديثة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

زيادة المحتوى المحلي وذلك عبر توطين الوظائف

.توفير قاعدة بيانات متكاملة لمعلومات المستحقين وصوال الى المنتج المناسب لكل المواطنين

دعم الناتج القومي، يؤثر قطاع االسكان في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والمقاوالت وغيرها

ابتكار حلول مناسبة الستخدام األراضي الحكومية غير المستغلة

عمل نماذج شراكة جاذبة استثماريا للمطورين العقاريين المحليين والدوليين



انجازات البرنامج 

تخصيص وحدات سكنية ألعداد كبيرة من مستحقي الدعم السكني

(م2017آالف وحدة سكنية بنهاية عام 110يتوقع أن يصل العدد إلى )

عمل حمالت تسويقية ومعارض تتم اقامتها في مواقع المشاريع وتسهيل اجراءات المستحقين

المساهمة في ايجاد المنتج السكني المناسب لكل متقدم عبر بوابة إسكان

ترسية مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية على مطوري القطاع الخاص بنظام البيع على الخارطة

الربط مع البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري

جذب الشركات العقارية العالمية وذلك عبر تقديم عروض عن الفرص االستثمارية في قطاع اإلسكان بالمملكة بالتعاون 

مع الهيئة العامة االستثمار

.توفير قاعدة بيانات متكاملة لمعلومات المستحقين وصوال الى المنتج المناسب لكل المواطنين



بالفيديومخرجات البرنامج



Thank You
شكرا  


