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لرفع نسبة تمل
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المواطنين للمن ل األول
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إهداء

من فريق العمل

إىل لك من يبين ذكرايته ..
و إىل املاكن اذلي حيتضهنا ..
وإىل من هيمه سكين ..
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رسالة

من فريق العمل
يعد التغير في قطاع اإلسكان من أهم التحوالت التي
حدثت في اململكة العربية السعودية خالل الثالث أعوام
املاضية وذلك بعد أن تمت إعادة هيكلة قطاع اإلسكان
وأصبح منظومة اقتصادية متكاملة.
فإن القطاع العقاري تم تأسيسه من جديد وتم وضع
حجر األساس لسوق اإلسكان الذي يعتبر عدة أسواق
متداخلة مع بعضها البعض (سوق التمويل العقاري
ودعم التمويل ،سوق اإليجار ،سوق التطوير العقاري
واإلستثمار ،التنظيم العقاري بشكل عام) ،رفع نسبة
تملك املواطنين الذي يقوده برنامج سكني ،برنامج
اإلسكان (أحد برامج الرؤية الثالثة عشر) الذي يعد
العين التي تراقب األداء بشكل ربعي ويح�ضى بإهتمام بالغ
من سمو ولي العهد  -يحفظه هللا.
وبدعم من القيادة الرشيدة ،نجزم اليوم أن مشكلة
اإلسكان لم تعد موجودة بل انتهت واصبحت من ذكريات
املا�ضي...
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همة حتى القمة..
فريق عمل االتصال املؤس�ضي بوزارة اإلسكان يعي أن
التحدي الذي كان بالسابق هو تحويل الخطط ً إلى واقع
وكيف تكون عقالني في التخطيط خصوصا قصيرة
األجل ،كالسفينة الجديدة التي يطلقها صانعيها إلى املاء،
تميل في البداية وترتبك وقد تثير توقعات بالفشل أو
النجاح ولكن بعد عدة دقائق تستقر لتبحر وتشق
األمواج.
فوق هام السحب..
في هذه النسخه توثيق عمل ما يقارب الثالثة أعوام من
قصص التحول والنجاح ،ومواجهة التحديات وإدارتها،
نضعها بين أيديكم ،ونأمل أن تشاركوها مع الزمالء
لديكم ،منتظرين مالحظاتكم وانتقادكم ودعمكم عبر
االيميل التاليpublic.relations@housing.gov.sa :
فريق عمل  -اإلدارة العامة لالتصال املؤس�ضي والعالقات
العامة  -وزارة اإلسكان.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :اﻟﺘﺤﻮل واﻻﺑﺘ,ﻜﺎر

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮﻳ,ﺮ

نموذج العمل التقليدي
نموذج العمل الجديد
إطالق برنامج سكني

الهوية البصرية
مكتبة الصور
اللوحات التعريفية
املرئي (الفيديوهات)
الصحف
املؤتمرات واإلطالقات
مراكزالحجوزات
املطويات واملطبوعات
اإلنفوجرافك
رسائل التواصل اإلجتماعي
موقع سكني اإللكتروني
شخصية سكني
التواصل اإلجتماعي
نماذج التواصل
التقييم الشهري املستمر
ماذا قالو عنا

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺘـﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

االستراتيجية
األهداف
الجمهور
الرسائل والوسائل
التوقيت والجدولة
آلية التنفيذ
املؤشرات وإدارة املخاطر
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻧﺠﺎزات واﻷرﻗﺎم

اإلنجازات املباشرة
اإلحصائيات العامة
مؤشرات األداء
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مقدمة

ابدأ وضع النهاية أوالً
كمعظم البدايات التي يحركها الطموح نحو مستقبل
أفضل ،حركتنا طموحاتنا الراسخة تجاه مملكتنا
الغالية ،بأن ًينعم مواطنوها باستقرارسكني دائم ،ويكون
مجتمعها قادرا على تحقيق أهدافه وإعداد أجيال واعدة
تنعم بخيرات هذا الوطن.
كان أبرز تحدي واجهته وزارة اإلسكان هواإلصالح الهيكلي
لقطاع اإلسكان ،وذلك عبر التأثير على منظومة العرض
بزيادته (الشراكة مع املطورين العقاريين) وتمكين الطلب
(الشراكة مع املؤسسات التمويلية) باإلضافة إلى تنظيم
القطاع عبر إصدار السياسات والتشريعات واللوائح
الداعمة.
شكلت هذه التحديات بيئة محفزة ساعدت على خروج
برنامج سكني للوجود'' ،سكني'' الذي انطلق نحو مواجهة
وبناء األهداف وابتكارالحلول واملنتجات الغير
التحديات ً
تقليدية تحقيقا لتطلعات املواطنين وطموح القيادة.
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المنهجية

طريقنا الذي سلكناه

تم إعداد هذا الكتيب لتوثيق جزء من قصة اإلسكان في
اململكة خالل األعوام  2016و  2017و  ،2018وقمنا بتبويبه
وفق التسلسل الزمني ملراحل برنامج سكني.
في القسم األول من هذا الكتيب تم إيضاح التحوالت
الجديدة املستهدفة وفق رؤية اململكة  2030مع تحليل
للوضع السابق وبناء الوضع الجديد املستهدف باإلضافة
لتحديد الفجوة (الحاجة) وابتكارالتدخل املناسب ملعالجتها
(سكني).
في القسم الثاني تم شرح الخطة واالستراتيجية املستخدمة
حيث تم عرضها وفق منهجية اتصالية منطقية واضحة
العناصر (األهداف ،الجمهور ،الرسائل ،الوسائل) مع
إضافة مؤشرات ملراقبة األداء وقياسه (قبل التنفيذ ،أثناء
التنفيذ ،وبعد التنفيذ).
في القسم الثالث تم عرض أبرز اإلنجازات واألرقام  ،وفي
القسم األخير تم اإلسهاب في عرض الهوية البصرية لبرنامج
سكني واألعمال واألفكار اإلبداعية املرتبطة به وكذلك
الحمالت اإلعالمية واإلعالنية وأعمال العالقات العامة التي
تم تنفيذها ،باإلضافة إلى عرض للبحوث واستطالعات
الرأي.
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القسم األول:

التحول واالبتكار
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رؤية المملكة

اليوجد حد لطموحاتنا

أطلق صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع رؤية اململكة  2030والتي
تعتمد على ثالث محاور رئيسية هي املجتمع الحيوي واالقتصاد
املزدهروالوطن الطموح.
وضعت الرؤية مستهدفات واضحة لكل وزارة وجهة ،وفيما يخص
اإلسكان فقد تم استهداف رفع نسبة تملك املواطنين للمنازل إلى
 %60بحلول  2020وإلى  %70بحلول .2030
إن هذا الهدف الطموح يتطلب من وزارة اإلسكان  -الجهة
التنفيذية املسؤولة عن تحقيق الهدف  -إيجاد حلول عاجلة وغير
تقليدية لذا كانت وزارة اإلسكان أمام تحديات كبرى لتحقيق هذا
الهدف.
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نموذج العمل التقليدي
منطقة الراحة
على مدى عقود كانت سياسات قطاع اإلسكان في اململكة
ترتكزعلى منتج واحد ورئي�ضي وهو إقراض املواطنين عن
طريق صندوق التنمية العقارية ،وعلى الرغم من الزيادة
الكبيرة في رأس مال الصندوق (أكبـر صندوق إقراض
عقاري في العالم) إال أن أعداد املواطنيـن الراغبيـن في
ً
ً
االقتـراض تزداد عاما بعد عام ،وتبعا لذلك كانت قائمة
االنتظار للحصول على قرض سكني طويلة تصل مدة
االنتظار إلى متوسط  13عام.
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وفي فتـرة سابقة قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان في
نهاية السبعينات امليالدية ببناء عدد محدود من املجمعات
السكنية العاجلة في الرياض وجدة والدمام وتم توزيعها
على املواطنيـن عبـر صندوق التنمية العقارية خالل
التسعينات امليالدية.
كما أن قوائم منح األرا�ضي للمواطنيـن في وزارة الشؤون
ً
ً
البلدية والقروية كانت تأخذ وقتا طويال إلنجازها ،هذا
باإلضافة إلى أن أغلب املخططات اململوكة للبلديات
تكون في أطراف املدن وغير مكتملة الخدمات األمر الذي
لم يجعلها بيئة سريعة الجذب للتوسع العمراني وتملك
املواطنيـن.

نموذج العمل الجديد
الخيال الممكن
أمام مستهدفات الرؤية التي تدفع رفع نسب تملك
املواطنين إلى  %60بحلول  2020وإلى  %70بحلول
 2030كان البد أن تقوم وزارة اإلسكان بالتفكير خارج
الصندوق والخروج بحلول مبتكرة تحقق طموح
القيادة وتطلعات املواطنين ،لذا قامت الوزارة بتطوير
نموذج عمل يعالج االختالل الهيكلي الحاصل في قطاع
اإلسكان.

• دعم العرض عبر الدخول في شراكات مع املطورين
وأراض مطورة
العقاريين لضخ وحدات سكنية
ٍ
بأسعار اقتصادية وجودة عالية وخيارات متعددة،
مع تحويل دور وزارة اإلسكان من مطور إلى مراقب
ومنظم ومحفز.

ارتكز نموذج الوزارة على الحركة في اتجاهين
رئيسيين هما:
• تمكين الطلب عبر فتح اإلقراض املدعوم من الدولة
عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري مع
تحويل دور صندوق التنمية العقارية من ُمقرض إلى
داعم وممكن.

%70
%60
2020

2030

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻠﻚ
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إطالق برنامج سكني
إعادة ابتكار الحلول
املنتجات والخدمات الناجحة هي التي تستطيع الوصول
للجمهور ببساطة ويكون الجمهور قادر على فهمها
والتعاطي معها بسهولة ،لذا كان برنامج سكني الواجهة
التي تخاطب األنا  ..تخاطب كل شخص لوحده  ..تخاطب
كل عائلة لوحدها  ..وتوفرلهم خيارات متعددة تتما�ضى مع
حاجاتهم ومتغيراتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ً
إن الحكومات والشركات تبذل جهودا كبيرة من أجل
تقديم منتجات وخدمات مناسبة وجاذبة يسهل قبولها
وطلبها والتعامل معها ،لذا قامت وزارة اإلسكان بابتكار
''سكني'' وقدمته كحل واضح وبسيط ومباشر َي ُ
سهل على
جميع شرائح املجتمع معرفته وفهمه والتعامل معه بثقة.

ُيخفي هذا الحل خلفه عمليات كثيرة متداخلة ومعقدة
(اتفاقيات تمويل ،اتفاقيات دعم ،تحليل عميق
للمستفيدين ،تطوير وتحسين منتجات حالية أو
مستقبلية ،تحسين تجربة العميل ،مركز اتصال ،بوابة
إلكترونية ،مشاريع سكنية متعددة ،مشاريع بنية تحتية في
جميع انحاء اململكة) وغيرها العديد من العمليات املرتبطة
بسلسلة من اإلجراءات اإللكترونية وغير اإللكترونية
للطلب واملوافقة والتحقق والتوثيق واملصادقة ومع
أطراف متعددة (حكومية ،قطاع خاص ،مواطنين).

التحول واإلبتكار 17 -

القسم الثاني:

التخطيط واالستراتيجية
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االستراتيجية

التخطيط الذكي مفتاح الوصول
في بداية عام  2017وضعنا املستهدفات الرئيسية لبرنامج
سكني بطريقة  OGSMوالتي تعد واحدة من أهم الطرق
لصياغة االستراتيجيات املتبعة في تحقيق األهداف
األداء ،وتم تطبيقها في أكثرمن  500شركة تعد من
وقياس ً
األكثر نجاحا حول العالم ،وتتميز هذه الطريقة بقدرتها
على توحيد جهود فرق العمل وتعزيز السرعة وتحسين
الفرص السوقية للمنظمات والشركات.
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االستراتيجية
وتم تطبيقها كالتالي:
ً

املستهدف (:)Objective

رفع نسبة تملك املواطنين للمنازل من  %47إلى %60
بحلول 2020م.

الهدف (:)Goal

 تخصيص  280ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2017و  300ألف خيار سكني وتمويلي في عام
2018م ،و  200ألف خيار سكني وتمويلي 2019م
ويقصد بالتخصيص إنتاج حلول سكنية متنوعة
تناسب احتياجات املواطن.
 يتم اإلستفادة من هذه املنتجات أو الحلول خالل 3أعوام على األقل.

االستراتيجية (:)Strategy
ً
أوال :ضخ وحدات سكنية جديدة في السوق

• استكمال بناء أكثـر من  10آالف وحدة سكنية خالل
عامي 2017م و 2018م وإتاحتها للمواطنيـن
• طرح مشاريع جديدة تحت اإلنشاء ،بعدد 200
ألف وحدة سكنية خالل االعوام 2017م و2018م
و2019م بالشراكة مع القطاع الخاص

ثانيا :إيجاد حلول سكنية جديدة وتطويرحلول
سكنية حالية:
 تخفيض الدفعه املقدمة للتمويل العقاري من %30إلى .%5
 إتاحة التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية منالسوق.
 إتاحة القروض لبناء منزل على أرض سكنية يملكهااملواطن (البناء الذاتي).
 إتاحة التمويل لشراء الوحدات السكنية منمشاريع الوزارة الجاهزة.
 تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم (ملن أخذتمويل عقاري قبل إطالق الحلول التمويلية).
 تحمل ضريبة القيمة املضافة عند شراء املنـزلاألول لجميع املواطنيـن.
 أرض سكنية مجانية (بإمكان املستفيد اختيارها منعشرات املخططات عبـر موقع سكني).
 اتاحة التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنيةتحت اإلنشاء.
 مبادرات خاصة تستهدف فئات معينة:• مبادرة العسكريين
• مبادرة املدنيين ملن اعمارهم تتجاوز  50أو متقاعد

ألف خيار سكني يتم تخصيصة
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االستراتيجية
أدوات القياس
يتم قياس أداء العمل ونتائج االستراتيجية من خالل توثيق العمل في إنجاز املحاور التالية:

أدوات القياس الرئيسية

أهداف التواصل الخاصة (تشغيلية):

 -1نسبة التملك
تعكــس معيــار اإلنجــاز فــي برنامــج ســكني والــذي نســتهدف
مــن خاللــه رفــع نســبة التملــك إلــى  %50فــي  2017و %52
فــي  2018واعتمــاد هيئــة اإلحصــاء كمرجــع للقيــاس.

يتكــون مــن هــدف اتصالــي واضــح يهــدف لتعزيــز الصــورة
الذهني ــة وتح ــدد في ــه الفئ ــة املس ــتهدفة بش ــكل دقي ــق
لتحقي ــق الوص ــول الكام ــل إل ــى املس ــتفيدين.

 -2االستفادة من الحلول:
ع ــدد األس ــر الت ــي ستس ــتفيد م ــن حل ــول برنام ــج س ــكني
 100,000أس ــرة س ــعودية ف ــي نهاي ــة ع ــام .2018
وتم تحديد مركز العمليات التشغيلية الداخلية لفريق
سكني كمرجع لقياس الزيادة.

أدوات القياس الثانوية
 -1زيادة أعداد املوافقات:
نهــدف الوصــول لزيــادة  %40فــي عــدد املوافقــات والتــي
تمث ــل اعتم ــاد س ــكني لتموي ــل املواطني ــن واس ــتكمالهم
ش ــروط الحص ــول عل ــى الق ــرض العق ــاري.
وتم تحديد مركز العمليات التشغيلية الداخلية لفريق
سكني كمرجع لقياس الزيادة.
 -2نسبة الوعي ببرنامج سكني:
حي ــث نس ــتهدف رف ــع نس ــبة الوع ــي بالبرنام ــج إل ــى %60
م ــا سيس ــاهم ف ــي س ــرعة قب ــول املس ــتفيدين للمنتج ــات
الجدي ــدة وزي ــادة اإلقب ــال عل ــى الخي ــارات الس ــكنية
والحل ــول التمويلي ــة واعتمدن ــا اس ــتطالعات مرك ــز
الح ــوار الوطن ــي الدوري ــة كمرج ــع له ــذه األداة.
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أهداف التواصل
إع ــالم املواطني ــن بالتخصي ــص للمنتج ــات الس ــكنية
املختلف ــة.
الفئة املستهدفة
قاعدة بيانات أسماء املستفيدين في وزارة اإلسكان
قاعــدة بيانــات أســماء املســتفيدين فــي صنــدوق التنميــة
العقاريــة.
الصورة السائدة:
تم التوصل لها بعد دراسة انطباعات املستفيدين
حول وزارة اإلسكان:
“مس ــتعد أنتظ ــر عل ــى األق ــل أع ــرف أن عن ــدي بي ــت
مخص ــص ل ــي”
حول صندوق التنمية العقارية:
“ليش انتظر  10سنوات أو أكثر عشان آخذ تمويل”
الفائدة املرجوة
 زيادة نسبة تملك املواطنين ملساكنهم. توفير السكن املالئم.هدف التواصل
 نشر الوعي بالتخصيص %100 معاينة املنتج %60 -قبول املنتج %40
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االستراتيجية
أول ثالثة أشهر
لوحظ بعد البدء في تطبيق الحلول السكنية أن لغة
ً
الخطاب تحتاج إلى تسهيل وتبسيط مثال:
املالحظة األولى :لغة الخطاب
 تسهيل بعض املفردات بحيث تصل الفائدةللمواطن بشكل مباشر وواضح ،وقمنا بتغيير بعض
املصطلحات لتحقيق هذا الهدف.
على سبيل املثل:
• منتج سكني = وحدة سكنية
• تمويل مدعوم = قرض عقاري
• أرا�ضي سكنية = أرا�ضي سكنية مجانية
املالحظة الثانية :ثقة املستفيدين
 ضرور رفع الثقة بمنتجات سكني وتعزيز االنطباعاإليجابي لتحفيز املستفيدين على تجربة اإلستفادة
من الخدمة أو املنتج.
 بدأنا في تصوير تسليم الوحدات السكنية وقمنابإطالق حملة #أنا_استلمت
املالحظة الثالثة :خدمة العمالء
 خالل إطالق املوجة األولى كثرت االستفساراتحول املنتجات املختلفة بين الصندوق والوزارة.
 تم اتخاذ قرار بتطوير مركز اتصال موحد الستقبالالشكاوي وخدمة العمالء رقم.199090 :
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املالحظة الرابعة :التواصل الداخلي.
 ضرورة تطوير التواصل داخل الوزارة وبين شركاءالبرنامج بشكل فعال ملواكبة اإلقبال من قبل
املستفيدين.
 تفعيل التواصل الداخلي بين اإلدارات والفروع. تفعيل التواصل مع البنوك. تدريب الفروع. تدريب موظفي مركز االتصال. اطالق خدمة املستشارالعقاري.املالحظة الخامسة :حملة توعوية لغير املخصص لهم.
 أهمية وصول البرنامج للعمالء املحتمليـنومخاطبتهم بشكل متواصل.
 وقد فعلنا هذه الطريقة من خالل طلبات تحديثالبيانات وإرسال رسائل نصية تتناول إعالنات
التخصيص واملشاريع الجديدة.
املالحظة السادسة :االنشطة اإلتصالية الغير
مباشرة.
 نظرا ألهمية االنشطة اإلتصالية غيـر املباشر علىاملدى املتوسط والطويل وباعتباره أحد أدوات
تعزيز الثقة.
 استخدمنا قنوات االتصال املختلفة:• تقارير صحفية
• حوارات تلفزيونية
• الترويج للمشاريع عبـر مواقع التواصل االجتماعي
ومركزاالتصال املوحد

األهداف االتصالية العامة
المعرفة أساس الحل
يمكن تقسيم األهداف االتصالية لسكني إلى ثالثة
أنواع هي:
• أه ــداف معرفي ــة (التوعي ــة ،إعط ــاء معلوم ــات،
تصحي ــح معلوم ــات خاطئ ــة ،التعري ــف بالف ــرص
املتا ح ــة)
• التأثي ــر فــي االتجــاه (تعزيــز االتجــاه اإليجابــي ،معالجــة
االتج ــاه الس ــلبي ،اس ــتقطاب االتج ــاه املحاي ــد)
• توجيه السلوك (شارك ،سجل ،احجز ،اتصل)

االتجاه :خلق انطباع إيجابي عن الحلول املتاحة
وكيفية اإلستفادة منها.
السلوك :التعاطي اإليجابي مع املنتجات املعروضة
وبدء املواطنيـن بالشراء وتملك املساكن وفق اآللية
الجديدة ،وبالتالي رفع نسبة تملك املواطنيـن.

الوعي :تعريف املواطنيـن بآلية العمل الجديدة
وجهود الوزارة وأهدافها لرفع نسبة تملك املواطنيـن
للمساكن والوصول إلى نسبة تملك  %60في  2020ثم
الوصول إلى نسبة تملك  %70في .2030
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الجمهور
تفحص الوجوه
ُ
تم تجزئة الجمهور إلى فئات بغرض صياغة الرسائل
املالئمة لكل شريحة واستخدام الوسائل االتصالية
املناسبة لها.

الجمهور األسا�سي:
املواطنون واملواطنات املسجلين على قوائم وزارة
اإلسكان وصندوق التنمية العقارية والذين يبلغ
عددهم قرابة  1.45مليون ،وتتوفر لهذا الجمهور
قاعدة بيانات حديثة تحتوي على خصائصه
الديموغرافية (العمر ،الجنس ،الحالة االجتماعية،
الحالة االقتصادية ،املوقع الجغرافي) باإلضافة إلى
بيانات التواصل معه والوصول إليه.

• الجمهور األسا�سي يتم استهدافه بشكل مباشر.

الجمهور املساند:
• الجهات الحكومية ذات العالقة (وزارة الشؤون
البلدية ،وزارة العدل ،مؤسسة النقد ،مجلس
الشورى)

تم تحديد سمات الجمهور املستهدف وخصائصه
الديموغرافية.
يمكن تقسيم جمهور سكني إلى ثالث فئات رئيسية،
وكل فئة تم تقسيمها إلى شرائح:

• الجمهور املساند غيـر مستهدف بحد ذاته ،بل
يساعد في الوصول للجمهور األسا�ضي عبر املساندة
في بث املحتوى وتعزيز الرسالة باعتباره طرف ثالث،
باإلضافة إلى ترويج منتجاته املرتبطة بسكني.
• الجمهور الثانوي غيـر مستهدف لكنه يتعرض
لرسائل سكني عبـر وسائل االتصال الجماهيـري.
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• البنوك وشركات التمويل العقاري
• شركات التطوير العقاري
الجمهور الثانوي:
املواطنون السعوديون غير املسجلين على قوائم وزارة
اإلسكان.

الرسائل والوسائل
إقناع العالم
محتوى الرسائل:

 معلومات وتوعية :لتنوير الجمهور بالتحول الذيحصل ،وتنوع املنتجات السكنية املطروحة
 طلب وحث :إقناع الجمهور باالرتباط بهذهاملنتجات وشرائها
ُ
كتبت الرسائل وفق نوعين من االستماالت
اإلقناعية:
جزء بسيط منها عاطفي (تأمين بيت لألسرة) الجزء
األكبر عقالني (فرصة مناسبة).

الوسائل املستخدمة وأشكال الرسائل:

• الوسائل اإلعالمية :خبـر ،مقال ،تحقيق ،تقرير،
صورة ،كاريكاتيـر ،إنفوجرافيك ،وسائط.
• وسائل العالقات العامة :بوسترات ،مطويات،
اجتماعات ،ندوات وورش عمل ،مؤتمرات صحفية،
معارض.
• الوسائل اإلعالنية :إعالن صحف ،إعالن إذاعي
أو تلفزيوني ،إعالن طرق ،إعالن في األسواق أو
املطارات ،إعالنات على املواقع اإللكترونية والشبكات
االجتماعية ،خيم تسويقية ،رسائل نصية .sms
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التوقيت والجدولة
أوركسترا متناغمة
سكني ينفذ حمالت اتصالية طوال العام ،تنشط
في منتصف كل شهر ميالدي ملدة أسبوع حيث يتم
تخصيص املنتجات السكنية للمواطنين واإلعالن عنها
عبر مؤتمر صحفي.
متساو منذ بداية العام
يتم جدولة الرسائل بشكل
ٍ
ً
وحتى نهايته مع زيادتها أحيانا عندما تستدعي األمور،
وذلك بناء على البحوث االستطالعية مع األخذ في
االعتبار عند إرسال رسائل سكني أالتكون متزامنة مع
األحداث املحلية الرئيسية حتى ال تضعف الرسالة أو
يقل التعرض لها.
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متواز ومتناسق مع حمالت
تسير حمالت سكني بشكل
ٍ
البنوك واملؤسسات التمويلية واملطورين العقاريين
واألطراف ذات العالقة ،ويساعد هذا التنسيق على
منع االزدواجية والتعارض وإعطاء زخم أكبر وخلق
اتجاه عام.

آلية التنفيذ
صنع بفخر في السعودية
تنفذ أعمال سكني بشكل كامل داخل وزارة اإلسكان
ً
وخصوصا األعمال االتصالية حيث يتولى فريق
اإلعالم وفريق العالقات العامة وفريق التسويق
واملنتجات تخطيط وتنفيذ أعمال سكني.
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المؤشرات وإدارة المخاطر
بكل ثقة نحو الوجهة التي نريد
تم تحليل النشاط االتصالي والتعرف على التصورات
الذهنية عند مختلف شرائح الجمهور املستهدف وبناء
خط األساس ،مع تصميم مجموعة من املؤشرات
للحصول على تغذية عكسية من مصادر متعددة
ولتقييم األداء االتصالي واإلقناعي والتعرف على
ردود األفعال ،وتتميز هذه املقاييس بصدقها (القياس
الفعلي ملا نريد) وثباتها (إعطاء نفس القراءات مع
تكرار القياس).

• مقاييس ومؤشرات قبلية وبناء خط األساس.
• مقاييس ومؤشرات أثناء التنفيذ لتقييم وتعديل أي
انحراف سلبي عن املخطط.
• مقاييس ومؤشرات بعد االنتهاء من التنفيذ للتأكد
من تحقيق األهداف.
ً
كما تم أيضا تحليل وتقييم املخاطر االتصالية
والتشغيلية املتوقعة وبناء خطة ملنع حدوث هذه
املخاطر وإدارتها متى ما وقعت.
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القسم الثالث:

اإلنجازات واألرقام
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اإلنجازات المباشرة
همة تغلب أمة
يواصل برنامج سكني انتشاره وتحقيقه لألرقام وتجاوزه
للتحديات وتقديمه للمنتجات وبناءه للشراكات.
ولذا فإن أهم إنجازاتنا املباشرة تمثلت في اآلتي:
• رفع نسبة تملك املواطنين للمساكن.
• التوزع الجغرافي على أرض اململكة باملشاريع السكنية
املتنوعة.
• تنوع الحلول السكنية كي تناسب مختلف حاجات
وتطلعات الجمهور.
• بلغ عدد املستفيدين من الدعم السكني أكثرمن نصف
مليون مستفيد خالل عامي  2017و .2018
• شراكات سكني مع القطاع الخاص لتسهيل العمليات
التمويلية واإلسراع في عملية التمليك.
• أطلق البرنامج مبادرتين (مبادرة تحمل الضريبة املضافة
ومبادرة قروض العسكريين) وذلك إلضافة مزيد من
الحلول السكنية لتشمل جميع مستحقي الدعم
السكني.
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اإلنجازات المباشرة
حلول سكني

زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض

ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻄﻮرﻳBﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳHﻴـﻦ

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﻋـــﺪد  50ﻣﻄــﻮر ﻋﻘــﺎري
إﻧﺠــﺎز  67ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻨﻲ
ﺗﻮﻓﺮ  126أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳSﺮﻫﺎ ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ

 -1اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺪﻋﻮم
• اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء • ﺷﺮاء اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
• اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ • ﻓﻠﻞ اﻟﻮزارة اﻟﺠﺎﻫﺰة

 -2اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
 -3ﺗﺤﻮﻳBﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﺎﺋﻢ إﻟﻰ ﻣﺪﻋﻮم
 -4ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳHﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 -5ﻣﺒﺎدرة دﻋﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴNﲔ
واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻌﻤﺮ  50ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق
 -6ﻣﺒﺎدرة ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﻳBﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم ﻣﻌﻠﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻜﻨﻲ
sakani.housing.sa
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إحصائيات عامة
حديث األرقام

إﻧﺠﺎز

282,744
ﺧﻴﺎر ﺳﻜﻨﻲ وﺗﻤﻮﻳﻠﻲ

إﻧﺠﺎز

300,495
ﺧﻴﺎر ﺳﻜﻨﻲ وﺗﻤﻮﻳﻠﻲ

إﻧﺠﺎز

اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

200,000
ﺧﻴﺎر ﺳﻜﻨﻲ وﺗﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

783,239
ﺧﻴﺎر ﺳﻜﻨﻲ وﺗﻤﻮﻳﻠﻲ
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إحصائيات عامة
سكني في أرقام

يناير  -يونيو 2019

ﻋﺪد اﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻮاردة ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

521,940

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺮﺳﻠﻪ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارة

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارة
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

40

67

200,000

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات
ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ

7,364,471

16

ﻗﺮض ﻋﻘﺎري
ﺗﺨﺼﻴﺺ وﺣﺪات ﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻠﻞ اﻟﻮزارة
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ

200,000
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مؤشرات األداء
جدول خط األداء (المستهدف والفعلي)

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ

2016

2017

2018

2019

2020

-

%50

%52

%56

%60

%47

%49.9

*%53

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ  -اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ  -اﻟﻔﻌﻠﻲ

* ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ  67أﻟﻒ اﺳﺮة اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ )ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ(

اﻟﻤﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء

2016

2018

2017

2019

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ  -اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

-

200,000 300,000 280,000

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ  -اﻟﻔﻌﻠﻲ

-

200,000

282,744

300,495

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻨﻲ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

2018

2019

2016

2017

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل  -اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف**

-

-

150,000 100,000

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل  -اﻟﻔﻌﻠﻲ

-

-

*157,000

-

* اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻋﻼن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ دﻳﺴﻤﱪ  2018ﻟﻌﺎم 2019

** ﻣﺴﺘﻬﺪف داﺧﻠﻲ

ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ

2016

2017

2018

2019

زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ  -اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

-

-

%60

%70

زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ  -اﻟﻔﻌﻠﻲ

-

-

%70

-

اﻟﻤﺼﺪر :اﺳﺘﻄﻼع ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ
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مؤشرات األداء
نتائج محققة

 بنهاية الربع%70 ارتفاع نسبة الوعي إلى
.م2018 الثالث لعام
ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ؟
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23%
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35%

ﻻ
51%
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65%
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49%
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70%

2018
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مؤشرات األداء
نتائج محققة

هيئة االحصاء تعلن إرتفاع نسبة التملك إلى
 %50في عام 2017
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مؤشرات األداء
نتائج محققة

مؤسسة النقد تعلن إرتفاع
التمويل العقاري ألول مرة
في اململكة خالل عامي 2017
و2018

اعالن ميزانية اململكة العربية السعودية بتاريخ 18
ديسمبر 2018م  143 ،ألف اسرة سعودية استفادت
من برنامج سكني
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مؤشرات األداء
نتائج محققة

اعالن ميزانية اململكة العربية السعودية بتاريخ  18ديسمبر 2018م،
 143ألف اسرة سعودية استفادت من برنامج سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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مؤشرات األداء
نماذج من األخبار المختلفة عن سكني
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القسم الرابع:

اإلبداع والتطوير
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المحتوى اإلبداعي
صيد األفكار وترويضها
• الهوية البصرية
• مكتبة الصور
• املحتوى اإلبداعي
• البحوث واالستطالعات

اإلبداع والتطوير 53 -

المحتوى اإلبداعي
الهوية البصرية
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المحتوى اإلبداعي
مكتبة الصور

اإلبداع والتطوير 55 -

المحتوى اإلبداعي
اللوحات التعريفية
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المحتوى اإلبداعي
المرئي (فيديوهات)

اإلبداع والتطوير 57 -

المحتوى اإلبداعي
الصحف

ُ

g.sa

sakani.housin

٢٠١٨

21,840
7,686

5,854

8,300

١٤,٠٠٠

ww w.e ska n.g

ov .sa

ov.sa
www.redf.g
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المحتوى اإلبداعي
المؤتمرات واإلطالقات

اإلبداع والتطوير 59 -

المحتوى اإلبداعي
مراكز الحجوزات
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المحتوى اإلبداعي
المطويات والمطبوعات

اإلبداع والتطوير 61 -

المحتوى اإلبداعي
اإلنفوجرافيك
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المحتوى اإلبداعي
رسائل التواصل االجتماعي

اإلبداع والتطوير 63 -

المحتوى اإلبداعي
موقع سكني اإللكتروني

 - 64اإلبداع والتطوير

المحتوى اإلبداعي
شخصية سكني
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نماذج التواصل
التواصل االجتماعي
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٠٥٨٠٤٥٦٨٤٩

نماذج التواصل
التواصل االجتماعي
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نماذج التواصل
محتوى صحفي
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نماذج التواصل
محتوى صحفي
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نماذج التواصل
وتفقد مشاريع الوزارة
تدشين وتسليم
ّ

ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن رﻣﺎح

ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﻮاة

ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن ﺟﺎزان

ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن اﻟﻌﻴCﻴﻨﺔ
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نماذج التواصل
وتفقد مشاريع الوزارة
تدشين وتسليم
ّ

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي إﺳﻜﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﻨﺎن

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي إﺳﻜﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﻴﺰة

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي إﺳﻜﺎن ﺣﺎﺋﻞ

زﻳﺎرة أرض ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻴﺔ

زﻳﺎرة ﺧﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ

زﻳﺎرة ﻓﻴﻼ إﺷﺮاق ﻟﻴﻔﻴﻨﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
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نماذج التواصل
وتفقد مشاريع الوزارة
تدشين وتسليم
ّ

ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻓﺘCﺘﺎح ﻓﻴﻼ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء

زﻳﺎرة ﺧﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺸﺮوع ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﺎر

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع راﺑﻎ

ﺗﻔﻘﺪ ﺑﻨﺎء أول ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد

ﺗﺴﻠﻴﻢ وزﻳbﺮ اﻹﺳﻜﺎن ووزﻳbﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻼﻋﺒﲔ
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نماذج التواصل
وتفقد مشاريع الوزارة
تدشين وتسليم
ّ

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳbﺮ ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪي اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﻴﺎن ) اﻟﺮﻳﺎض(

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳbﺮ ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪي اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮي
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﻴﺎن ) اﻟﻘﺼﻴﻢ (
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نماذج التواصل
لقاءات الجهات ذات العالقة في
الغرف التجارية بعدد من المناطق
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نماذج التواصل
افتتاح معرض سكني إكسبو
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نماذج التواصل
مؤتمر ميزانية الدولة 2018
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نماذج التواصل
اتفاقية تمويل أول مشاريع تحفيز تقنية البناء
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التقييم الشهري المستمر
بغرض التطوير املستمر وضمان سير العمل وفق خططنا املنهجية ،كانت البحوث واالستطالعات مصدرنا األول
واألفضل ملعرفة رضا املستفيدين وآرائهم عن املنتجات املقدمة وجودتها ومتابعة األداء الفعلي وقياس األعمال
املنفذة والتحقق من جودة ماتم إنجازه.
ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎك ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؟

70%

66%

60%

50%

50%

34%

40%
30%

30%

36%
24% 26%

22%

20%

12%

10%
0%

ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ؟
%40

34%

%35
%30

26%

%25
%20

15%

%15
%10
%5
%0
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3%

5%

17%

التقييم الشهري المستمر

ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎك ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻚ؟
%60

50%
%50

%40

%30

25%

%20

8%

%10

13%
3%

%0

ﻫﻞ ﺑﺪأت إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻼم؟

20%

80%
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التقييم الشهري المستمر

ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
آراء اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮزارة

2018

2018

61%

58%

29%

23%

16%

13%

2018

2018

64%

56%

23%

25%

13%

19%

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ
70%

13%
5%
أخرى
أخرى
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ال ح
ال ح

11%

التلفزيون
التلفزيون

وسائل التواصل
االجتماعي
وسائل التواصل االجتماعي

التقييم الشهري المستمر

ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻚ ﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺳﻜﻨﻲ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؟

40

30

20
32.37%
30.23%
21.96%

10

15.42%

معظم األوقات

نادرا

ً
احيانا

ً
دائما

0

ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻋﻠﻤﻚ؟

70%

65%

60%
550%
40%

19%

30%
20%
10%

12%

0%

ال أتابع موقع ال أجد أن املعلومات
اتوقع استالم رسالة
الوزارة اإللكتروني متداولة بشكل واسع
اشعارنصية أو
بشكل مستمر
اتصال هاتفي
من قبل الوزارة

1%

3%

ً
غيرمهتم حاليا

أخرى
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وﻟﻦ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ..
رﺣﻠﺔ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة ..ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻨﻬﺞ وﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺳـــﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت واﻟﺤﻠـــﻮل اﻟﺠﺪﻳـــﺪة ﺣﺘـــﻰ
ﻧﺘﻤﻜ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ أﻫﺪاﻓﻨ ــﺎ وﺧﺪﻣ ــﺔ ﺟﻤﻴ ــﻊ اﻟﻤﺴ ــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺑﻤـــﺎ ﻳﻮاﻛـــﺐ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬـــﻢ.

ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻧﺠﺎزات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م
 -1ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ,ﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ  2أﻟﻒ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  16أﻟﻒ ﻋﻘﺪ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ 2019م
 -2ارﺗﻔﺎع ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
وﺻﻞ اﻟﻤﻌﺪل إﻟﻰ  9آﻻف أرض ﺑﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ 2019م
 -3ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  16أﻟﻒ أﺳﺮة ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ
 -4ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
ﻗﺮاﺑﺔ  %3ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي
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