ألاوكاف وإلاظكان الخىمىي
بعذاد وجلذًم
ألاصخار  /عبذهللا بً مدضً الىمري
اإلاشرف العام على الاصكان الخىمىي بىزراة الاصكان

اإلادخىٍاث
بشهامج إلاظكان الخىمىي

جلىُاث البىاء الحذًثت ودورها في جفعُل اصتراجُجُاث ؤلاصكان الخىمىي
ججارب دولُت
دور الىكف في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت

الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechكممكً
الصىذوق الىكفي لإلصكان
ؤصئلت وهلاشاث

ؤلاصكان الخىمىي
ً
ؤلاصكان الخىمىي برهامج ؤظللخه وصاسة إلاظكان اصدشعارا لىاحبها ججاه حمُع شرائذ اإلاجخمع

إلاظكان الخىمىي

بصكان الشرائذ اإلاضتهذفت وجمكُنهم وجإهُلهم
بالشراكت مع اللعاع غحر الربحي

إلاظكان امليعش

إلاظكان الخعاووي

جىفحر الضكً اإلاالئم للفئاث ألاشذ خاحت

دعم جإصِط حمعُاث حعاوهُت لإلصكان،
جضم ً
فئاجا مخجاوضت ومخصىصت

ٌضتهذف البرهامج جدليم هخائج احخماعُت واكخصادًت

مكافدت الفلش
وحعضيض الترابط الاجخماعي

جمكين الىصىل للخذماث
مثل الخعليم والصخت وغيرها

دعم جىميت كطاع إلاوشاء
والاكخصاد

جكامل ؤلاصكان الخىمىي مع اللعاع غحر ربحي
برهامج ؤلاصكان الخىمىي ًخكامل في اصتراجُجُخه مع اللعاع غحر الربحي وبرامج اإلاضاولُت الاحخماعُت

جىفير وخذاث ظكىيت
مذعىمت للمعخفيذًً

إهفاق سأط مالي

خشذ املىاسد

الخدلم مً أهليت
املعخفيذًً

جلييم خالت املعاكً

مهام جىفيزًت

دعم الصياهت والترميم

دمج ألاظش املعخفيذة

خذماث املعخفيذًً

دراصت مدلُت
ًدخاج اإلاضخفُذون في ااإلاذن الرئِضت لحل لخدضحن الظروف اإلاعِشُت وجدضحن مضخىي الخمكحن
الخصائص
ً
• ؤكرب بلى الاظخلالليت بذًل مً الارجباط باإلاجخمع اإلادلي

الاخخياجاث
• ًُمكً الاهخلال ظاإلاا كاهذ الخذماث مخىفرة (مثل :اإلاضاحذ
واإلاذارش واإلاضدشفُاث واإلادالث الخجارٍت وما بلى رلك)

• ؤكثر مالءمت للعِش في مجخمع مخىىع مع وصائل الراخت اإلاشتركت
(على صبُل اإلاثال :اإلاضاخاث اإلاشتركت)

• كبىل الشلم في اإلاباوي مىخفضت الارجفاع

• حجم ألاظشة أصغش ً
وضبُا ملارهت مع اإلاضخفُذًً في اللري
والضىاحي

• كبىل وخذاث راث أحجام أصغش لكل ؤصرة ملارهت باإلاضخفُذًً
في اللري والضىاحي

اإلاصذر :جدلُالث بىصعً كىوضلخِىج حروب

دراصت مدلُت
ًدخاج اإلاضخفُذون اللري والضىاحي لحل لخدضحن الظروف اإلاعِشُت وجدضحن مضخىي الخمكحن
الخصائص
• زلافت عائلُت /كبلُت كىٍت ،مما ًجعل ألامر ً
صعبا لالهخلال
• الاصخلاللُت والخصىصيت

الاخخياجاث
• وحىد اإلاجزل في مىكع كشيب ً
جذا مً املىكع الخالي للمضخفُذًً
• ضرورة جىفحر وخذاث معخللت ؤو ،مذاخل مضخللت على ؤكل جلذًر
• ؤحجام أكبر للىخذاث العكىيت لكل ؤصرة

• حجم ألاظشة أكبر ً
وعبيا ملارهت باإلاضخفُذًً اإلاذن الرئِضت
• همغ معِش ي خارجي  ،سعي  /صساعت

اإلاصذر :جدلُالث بىصعً كىوضلخِىج حروب

• معاخت أسطيت خاسجيت ُم ّ
عيجت جابعت للمجزل

جعىٍر العشىائُاث وألاخُاء الفلحرة
ًخعلب جعىٍر العشىائياث وألاخياء الفليرة ً
ً
مخصصا
ههجا
جدشابه "العشىائياث" في املىاطم الخظشيت

حعشيف العشىائياث
• مجمىعت الىخذاث الىاكعت ؤو اللرٍبت مً وصغ اإلاذن الكبحرة دون الخصىل على جشاخيص
بىاء
• جذوي جىدة الىخذاث العكىيت خُث ؤن صكان اإلاىازل هم مً ًلىم بخصمُمها
ً
• ظىاء الظشوف الصخيت بضبب جذهىر البيُت الخدخُت ،مثال :الشىارع اإلاغمىرة بمُاه
الصرف الصحي ،والاهلعاع اإلاخكرر للكهرباء ،وجكرر الحرائم بضبب الخماش الكهربائي،
وصىء خالت خعىط ألاهابِب
• حشكل عادة مىطلت مدفىفت باملخاطش وجىدشش فيها الجشائم
اإلاصذر :دراصت العشىائُاث  --حامعت عفذ ،برادهان ماهتري ؤواش ًىحاها  -الهىذ ،جدلُالث بىصعً كىوضلخِىج حروب

ًخطلب اجباع مىهج مخصص لعادة الخطىيشًُ ،دذد لكل خالت على خذة
العىامل

•
•
•
•
•

مىهجياث
الخكامل

• بعادة جعىٍر العشىائُاث لىفغ مجمىعت العكان
• ججميع ألاظش مً العشىائُاث ألاخري للجذوي اإلاالُت ؤو اعخباراث اإلاضاخت

مىهجياث
الخطىيش

املىكع
عذد العكان في العشىائُاث
معاخت العشىائُاث
جثمين ؤراض ي العشىائُاث
الحذ ألاكص ى مً الكثافت العكاهيت في العشىائُاث

• بعادة جعىٍر العشىائُاث على هفغ ألاسض
• هلل الضكان بلى وخذاث صكىُت في أماكً جذًذة  -بما على ؤرض حي عشىائي آخر ؤو
مىكع حذًذ

اإلادخىٍاث
برهامج ؤلاصكان الخىمىي

جلىياث البىاء الخذًثت ودوسها في جفعيل اظتراجيجياث إلاظكان الخىمىي
ججارب دولُت
دور الىكف في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت

الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechكممكً
الصىذوق الىكفي لإلصكان
ؤصئلت وهلاشاث

اصخعراض جكىىلىحُاث البىاء ( 1مً )2
جكىىلىجيا البىاء (زىائيت ألابعاد 2.5 ،بعذ)
إطاساث الخشظاهت معبلت الصب
• ًخم بهخاج ألاعمذة عً ظرٍم صب الخرصاهت في كالب كابل إلعادة الاصخخذام في
بِئت مضُعر عليها خارج اإلاىكعً .خم ججمُعها ً
معا وبوشائها في اإلاىكع.
ألىاح خشظاهت معبلت الصىع
• ؤلىاح حذارٍت كبحرة وخرصاهت معالجت خارج اإلاىكع زم ًخم جىصُلها بإشكال ؤفلُت
ؤو عمىدًت في اإلاىكع لدشكُل مربع مثل الهُاكل

الىكذ الالصم للدشييذ

الخذ مً وكذ البىاء

الخذ مً الكلفت

 6ؤشهر

40%

كىي العمل8% :
وكذ مهذور30% :

 6ؤشهر

50%

كىي العمل15% :
وكذ مهذور35% :

ألىاح وإطاساث مً الصلب الخفيف
• ًخم بوشاء اإلاكىهاث عً ظرٍم الثني ،وٍخم حشكُل وجلعُع اإلاىاد خارج اإلاىكع.
بمجرد جصيُعهاً ،خم ججمُع كعع الصلب ضمً اإلاىكع

 6ؤشهر

ههج الخصميم إلى الليمت
• ظرٍلت جصمُم حشمل اصخخذام كاجالىغاث اإلاىخجاث اللُاصُت واللابلت إلعادة
الاصخخذام ،ووخذاث الخصمُم ورصىماث البىاء

 6ؤشهر

30%

25%

اإلاصذر :البدىر الصحفُت ،الىذوة الذولُت خىل النهىض بةدارة ؤلاوشاء والعلاراث ،مجلط اإلاباوي العالُت واإلاىئل الحضري ،هُئت البىاء والدشُِذ ،البدىر الجامعُت ،كضم ؤلاصكان في البلذان ،ملابالث الخبراء

كىي العمل45% :
وكذ مهذور22% :

ؤلاحمالي15% :

أمثلت مً دول امللاسهت
املعياسيت

اإلاملكت اإلاخدذة
(صُتي آًالهذ 1.7 :ؤلف شلت)

(مشروع250 :Bhiwadi Santushti
شلت)

اإلاكضُك

حىىب ؤفرٍلُا

اصخعراض جكىىلىحُاث البىاء ( 2مً )2
الخكىىلىجيا زالزيت ألابعاد

الىكذ الالصم
للدشييذ

الخذ مً وكذ البىاء

الطباعت زالزيت ألابعاد
ُ
• حضخخذم مىاد حشبه الخرصاهت لدشكُل الجذران عبر رافعت /صلالت مبرمجت

هفم صب الخشظاهت
ً
• ُجصف الىخذاث بشكل خرف “ "Lمللىب ،وٍخم ربعها معا في الجسء العلىي
لدشكُل هفمً .خم اصخخذام عجالث وروافع مذمجت لخدرٍك اإلاىكع وضبغ
الارجفاع

مالخظت :حشمل آلُاث الذعم اللادرة على اصخخذام الخلىُاث زالزُت ألابعاد
اإلاصذر :البدىر الصحفُت ،الىذوة الذولُت خىل النهىض بةدارة ؤلاوشاء والعلاراث ،مجلط اإلاباوي العالُت واإلاىئل الحضري ،هُئت البىاء والدشُِذ ،البدىر الجامعُت ،كضم ؤلاصكان في البلذان ،ملابالث الخبراء

جخفيع الكلفت

أمثلت مً دول امللاسهت
املعياسيت

اإلادخىٍاث
برهامج ؤلاصكان الخىمىي

جلىُاث البىاء الحذًثت ودورها في جفعُل اصتراجُجُاث ؤلاصكان الخىمىي
ججاسب دوليت
دور الىكف في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت

الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechكممكً
الصىذوق الىكفي لإلصكان
ؤصئلت وهلاشاث

جمخذ بعض البرامج لعذة علىد
جمخذ بعض البرامج لعذة علىد مع وصىل رروة العرض بلى  370ؤلف وخذة/صىت في البرازٍل
رسوة العشض2

(وخذاث/ظىت)

عذد الىخذاث اإلاعروضت باآلًلف
3,000

 170ألف
كىرٍا الجىىبُت1

2,570
2,330

 370ألف

2,000

البرازٍل

2,300

 25ألف
هىلىذا3

1,053
1,000

 38ألف

صىغافىرة
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ً
مازرا ً
عامال ً
ؤًضا  .2ؤعلى مخىصغ صىىي خمس ي  .3جإزحر الهذم ًللل مً العرض الكلي في الضىق .البُاهاث كبل عام  1995غحر مخىفرة .مالخظت :ابُاهاث لعرض الخارٍخُت غحر مخىفرة لصترالُا | بُاهاث العرض غحر مخىفرة للهىذ واإلاكضُك
 .1كان العرض فُما ًخجاوز ملُىوي وخذة صكىُت
اإلاصذر :مركس اإلاذن الصالحت للضكً ،مجلط جىمُت ؤلاصكان ،حامعت صىغافىرة الىظىُت ،مصرف الخىمُت آلاصُىي ،حامعت دلفذ للخكىىلىحُا  -هىلىذا

اإلادخىٍاث
برهامج ؤلاصكان الخىمىي

جلىُاث البىاء الحذًثت ودورها في جفعُل اصتراجُجُاث ؤلاصكان الخىمىي
ججارب دولُت
دوس الىكف في الخىميت الاكخصادًت والاجخماعيت

الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechكممكً
الصىذوق الىكفي لإلصكان
ؤصئلت وهلاشاث

ألاوكاف ركحزة للىمى الاكخصادي والاحخماعي
كاهذ وما زالذ ألاوكاف سكيزة للىمى الاكخصادي والاجخماعي على مذي الخارٍخ ؤلاصالمي

ألاوكاف عبر الخاسيخ إلاظالمي
ّ
شكلذ ألاوكاف عبر الخاسيخ سكيزة أظاظيت للخىميت الاجخماعيت والاكخصادًت في
املجخمعاث إلاظالميت
• ؤوكف الرصىل صلى هللا علُه وصلم صبعت خىائغ ؤوص ى بها مخحرًم للرصىل
صلى هللا علُه وصلم
• زبذ ؤن حمُع الصحابت رضىان هللا عليهم كذ وكفىا ،ومً رلك وكفي بئر رومت
وبحرخاء
• ازدهرث ألاوكاف في العصر ألامىي هدُجت احضاع ركعت الذولت الاصالمُت
واصخدذر لألخباش دًىاها مضخلل
• جىصع هظام الىكف خالل العصر العباس ي واحضعذ مصارفه لدشمل اإلاكخباث
واإلاصحاث وغحرها

ألاوكاف في اململكت العشبيت الععىدًت
عىاًت الذولت باألوكاف حششيعا وجىظيما وخماًت
• ؤوكفذ ؤعُان عذًذة على خذمت الحرمحن الشرٍفحن
• اإلاملكت العربُت الضعىدًت همىرج جلخذي به كافت الذول ؤلاصالمُت
ألاوكاف في سؤيت 2030
• عسمذ اللُادة الضعىدًت على بخُاء الذور الحُىي للعمل الىكفي في اإلاجخمع

الذور اإلادخمل لألوكاف في رئٍت اإلاملكت 2030
خذدث رئٍت  2030الذور اإلادخمل لألوكاف في اإلاملكت ،بما في رلك كعاع ؤلاصكان
خذدث سؤيت  2030الذوس املعخلبلي لللطاع غير الشبحي
في الاكخصاد الععىدي

إلاظكان هى أخذ أهم اللطاعاث املعتهذفت مً كبل
اللطاع غير الشبحي
الصخت
الخعليم
إلاظكان

• صيادة حجم اللطاع غير الشبحي

ألابدار

• جعىٍر أهظمت اللعاع
• حشجيع ألاوكاف كمصادر جمىٍل مضخذامت

البرامج الثلافيت
البرامج الاجخماعيت

انمصدر :رؤية  ،2030اإلسكان انتنمىي

دور ألاوكاف في الخىمُت الاكخصادًت

هخائج مباشرة
•

•
•
•

جخفف ألاعباء عً اإلاىازهت العامت للذولت و جىجيه الذعم الخكىمي للبرامج
راث ألاولىٍت
جدىٍل ؤمىال الىاكفحن و بًراداث ألاوكاف بلى أصىل مىخجه في آلُت اكخصادًت
جساوج بحن الادخار والاصدثمار
حضاهم في جخفيع وعب البطالت بخىلُذها لىظائف بمخخلف الذرحاث في:
– اإلاشارَع و الاصدثماراث الىكفُت مباشرة
– اللعاعاث الخذمُت التي جيشإ لخذمت اإلاشارَع الىكفُت
دعم وجعىٍر ألاوكاف السراعُت خعىة عملُت على ظرٍم جدليم ألامً الغزائي
للمجخمع

هخائج غحر مباشرة
•
•
•
•
•

عىصر فاعل في الخىميت الشاملت املعخذامت
جدفيز مشاسكت اللطاع الخاص في اصدثمار و حشغُل اإلاشارَع الىكفُت ؤو
الخذمُت اإلارافلت
حعبئ اإلاىارد اإلاالُت لخمىيل مشاسيع البنى الخدخُت و اإلايشأث الصىاعُت
والصحُت والضُاخُت
جذعم اإلاشارَع الشيادًت و ألاظش املىخجت
مصارفها على اإلاضخدلحن لها جىمي الطلب على الضلع و الخذماث وجيشغ
الحركت الاصدثمارٍت

دور ألاوكاف في الخىمُت الاحخماعُت
الىكف رافذ رئِط لخمىٍل اليشاط الخحري في ؤي مجخمع
ظبُعت الىكف وشروظه وضىابعه جدىاصب مع الحاحت الذائمت للماصضاث والجمعُاث الخحرًت بعكط الصذكاث اإلاخصصت ًلخخُاحاث معُىت جىلط ي
باهلضائها

الرعاًت الاحخماعُت للىكف ملذمت للخىمُت الشاملت
ٌعسز مشاركت اإلاجخمع في الشإن العام بخعبئت اإلاىارد لإلهفاق الاحخماعي في مجاًلث الصحت و الخعلُم وغحر رلك
الىكف ؤخذ عىاصر فروض الكفاًت

دراصت معُارٍت
جىىع صىادًم ألاوكاف بهفاكها في مجاًلث ؤزر مخعذدة

مجاالث أزش ألاوكاف

اإلاملكت العربُت الضعىدًت1

ؤلاماراث العربُت اإلاخدذة
الكىٍذ
مصر
جركُا
مالحزًا
ؤهذوهِضُا

دًييت
• اإلاضاحذ
• بصكان ألائمت

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

اجخماعيت
• دعم الُخامى
• دعم الفلراء

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

حعليميت
• اإلاذارش
• الجامعاث

✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓

صخيت
• اإلاضدشفُاث
• ألادوٍت
• الللاخاث

✗
✓
✓
✗
✓
✗
✓

زلافيت

Housing
إظكان

• اإلاخاخف ؤلاصالمُت
• اإلاكخباث

• بصكان اإلاجخمعاث
الفلحرة

✗
✗
✗
✗
✓
✗
✓

✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗

 .1األوقاف انعامة ( أي باستثناء أوقاف انجامعات مثم وقف جامعة انمهك فهد نهبتزول وانمعادن ووقف جامعة انمهك سعىد ،ونذنك يظهز أن انتعهيم نيس أحد مجاالت األثز)
المصدر :الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف باإلمارات العربية المتحدة ،األمانة العامة لألوقاف بالكويت ،هيئة األوقاف المصرية ،إدارة األوقاف والزكاة والحج بماليزيا ،مجلس األوقاف األندونيسي

جىميت اكخصادًت
• السراعت
• الصىاعت
• الضُاخت

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

اإلادخىٍاث
برهامج ؤلاصكان الخىمىي

جلىُاث البىاء الحذًثت ودورها في جفعُل اصتراجُجُاث ؤلاصكان الخىمىي
ججارب دولُت
دور الىكف في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت

الخكىىلىجيا املاليت  FinTechكممكً
الصىذوق الىكفي لإلصكان
ؤصئلت وهلاشاث

الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechكممكً
• ماهي الخكىىلىحُا اإلاالُت FinTech؟
• متى بذؤث؟
• الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechواللعاع غحر الربحي .
• الخمىٍل الجماعي Crowed Funding؟
• ججارب هاجحت

مىصت الخمىٍل الخجمُعي

اإلادخىٍاث
برهامج ؤلاصكان الخىمىي

جلىُاث البىاء الحذًثت ودورها في جفعُل اصتراجُجُاث ؤلاصكان الخىمىي
ججارب دولُت
دور الىكف في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت

الخكىىلىحُا اإلاالُت  FinTechكممكً
الصىذوق الىكفي لإلظكان
ؤصئلت وهلاشاث

فُذًى حعرٍفي عً الصىذوق الىكفي لإلصكان

جإصط الىكفي لالصكان
جإصط الصىذوق لدضهُل الاصخفادة مً ألاوكاف في برامج ؤلاصكان الخىمىي
ًذًر البىك ؤلاصالمي الصىذوق
وٍدصل على العىائذ

خشذ اإلاىارد

لجىت ألاوكاف بغشفت
الشياض

ألاصىل

البىك إلاظالمي للخىميت

ألاصىل
ًمكً للبىك ؤلاصالمي جكلُف ظرف
خارجي إلدارة الصىذوق
انمصدر :بي سي جي

العىائذ

طشف زالث
الصىذوق الىكفي

جدلُم شرط الىاكفحن

دعم

وصاسة إلاظكان
بشهامج إلاظكان الخىمىي

صىرة مً الىاكع والخعلعاث اإلاضخلبلُت
صِخم جدلُم شرط واكفي الصىذوق الىكفي لإلصكان مً خالل صرف عىائذه على جىفحر الضكً اإلاالئم لألصر ألاشذ خاحت في اإلاجخمع
ً ...
غذا

اليىم ...

الهذف :جىفير العكً املالئم للششائذ ألاشذ خاجت مً العكان
•
•
•
•
•

الحجم اإلاىاصب
ألامان
اإلاُاه الجارٍت
ؤلامذاد بالكهرباء
الصرف الصحي

• مضخفُذو الضمان
الاحخماعي (مثل :اليضاء
بذون عائل ،وكبار الضً،
وروي ؤلاعاكت ،وألاًخام)... ،

ؤدواث جدلُل العرض والعلب
صدضهم هم ؤداة الخدلُل اإلاخلذم لذي وزارة ؤلاصكان في جىخُذ بُاهاث العرض والعلب ،لضمان ؤعلى كفاءة في خذمت الفئت اإلاضتهذفت

املعخفيذون (وصاسة العمل
والخىميت الاجخماعيت)

ألاساض ي املخاخت (وصاسة
إلاظكان)

املعخفيذون (صىذوق
الخىميت العلاسيت)

جىصيع املعخفيذًً

جىصيع ألاساض ي املخاخت

سبط املعخفيذًً ملاسهت باألساض ي

جلذًش عذد املعخفيذًً لكل كطعت أسض

العشض

الطلب

املعخفيذون (وصاسة
إلاظكان)

ولكم جضيل الشكش....
الرٍاض
اإلاملكت العربُت الضعىدًت

Tel.
+00 966 11 2033839
Mobile +00 966 56 5566 123

أخىكم
عبذهللا بً مدعً الىمشي

a.nimri@housing.gov.sa
www.housing.sa

