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ل األول لرفع نسبة تمل المواطنين للمن

برنامج سكني
ية المملكة 2030 يق قصة التحول في أحد برام ر تو

إصدار خا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 
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إهداء 
من فريق العمل

إىل لك من يبين ذكرايته ..

و إىل املاكن اذلي حيتضهنا ..

وإىل من هيمه سكين ..

V4 2019/9/18
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رسالة 
من فريق العمل

التي  التحوالت  أهم  من  اإلسكان  قطاع  في  التغير  يعد 
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 
العقاري  التمويل  )سوق  البعض  بعضها  مع  متداخلة 
ودعم التمويل، سوق اإليجار، سوق التطوير العقاري 
العقاري بشكل عام(، رفع نسبة  التنظيم  واإلستثمار، 
برنامج  سكني،  برنامج  يقوده  الذي  املواطنين  تملك 
يعد  الذي  عشر(  الثالثة  الرؤية  برامج  )أحد  اإلسكان 
العين التي تراقب األداء بشكل ربعي ويح�ضى بإهتمام بالغ 

من سمو  ولي العهد - يحفظه هللا.

مشكلة  أن  اليوم  نجزم  الرشيدة،  القيادة  من  وبدعم 
اإلسكان لم تعد موجودة بل انتهت واصبحت من ذكريات 

املا�ضي...



التحول واإلبتكار - 5

همة حتى القمة..
فريق عمل االتصال املؤس�ضي بوزارة اإلسكان يعي أن 
التحدي الذي كان بالسابق هو تحويل الخطط إلى واقع 
قصيرة   

ً
خصوصا التخطيط  في  عقالني  تكون  وكيف 

األجل، كالسفينة الجديدة التي يطلقها صانعيها إلى املاء،
أو  بالفشل  توقعات  تثير  وقد  وترتبك  البداية  في  تميل 
وتشق  لتبحر  تستقر  دقائق  عدة  بعد  ولكن  النجاح 

األمواج.

فوق هام السحب..
في هذه النسخه توثيق عمل ما يقارب الثالثة أعوام من 
قصص التحول والنجاح، ومواجهة التحديات وإدارتها، 
الزمالء  مع  تشاركوها  أن  ونأمل  أيديكم،  بين  نضعها 
لديكم، منتظرين مالحظاتكم وانتقادكم ودعمكم عبر 

public.relations@housing.gov.sa :االيميل التالي

فريق عمل - اإلدارة العامة لالتصال املؤس�ضي والعالقات 
العامة - وزارة اإلسكان.
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مقدمة 
ابدأ وضع النهاية أوالً

مستقبل  نحو  الطموح  يحركها  التي  البدايات  كمعظم 
مملكتنا  تجاه  الراسخة  طموحاتنا  حركتنا  أفضل، 
الغالية، بأن ينعم مواطنوها باستقرار سكني دائم، ويكون 
 على تحقيق أهدافه وإعداد أجيال واعدة 

ً
مجتمعها قادرا

تنعم بخيرات هذا الوطن.

كان أبرز تحدي واجهته وزارة اإلسكان هو اإلصالح الهيكلي 
لقطاع اإلسكان، وذلك عبر التأثير على منظومة العرض 
بزيادته )الشراكة مع املطورين العقاريين( وتمكين الطلب 
)الشراكة مع املؤسسات التمويلية( باإلضافة إلى تنظيم 
واللوائح  والتشريعات  السياسات  إصدار  عبر  القطاع 

الداعمة.

شكلت هذه التحديات بيئة محفزة ساعدت على خروج 
برنامج سكني للوجود، ''سكني'' الذي انطلق نحو مواجهة 
التحديات وبناء األهداف وابتكار الحلول واملنتجات الغير 

 لتطلعات املواطنين وطموح القيادة.
ً
تقليدية تحقيقا
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المنهجية
طريقنا الذي سلكناه

من قصة اإلسكان في  تم إعداد هذا الكتيب لتوثيق جزء 
اململكة خالل األعوام 2016 و 2017 و 2018، وقمنا بتبويبه 

وفق التسلسل الزمني ملراحل برنامج سكني.

التحوالت  إيضاح  تم  الكتيب  هذا  من  األول  القسم  في 
تحليل  مع   2030 اململكة  رؤية  وفق  املستهدفة  الجديدة 
الوضع الجديد املستهدف باإلضافة  للوضع السابق وبناء 
لتحديد الفجوة )الحاجة( وابتكار التدخل املناسب ملعالجتها 

)سكني(.

في القسم الثاني تم شرح الخطة واالستراتيجية املستخدمة 
حيث تم عرضها وفق منهجية اتصالية منطقية واضحة 
مع  الوسائل(  الرسائل،  الجمهور،  )األهداف،  العناصر 
إضافة مؤشرات ملراقبة األداء وقياسه )قبل التنفيذ، أثناء 

التنفيذ، وبعد التنفيذ(.

وفي   ، في القسم الثالث تم عرض أبرز اإلنجازات واألرقام 
القسم األخير تم اإلسهاب في عرض الهوية البصرية لبرنامج 
وكذلك  به  املرتبطة  اإلبداعية  واألفكار  واألعمال  سكني 
الحمالت اإلعالمية واإلعالنية وأعمال العالقات العامة التي 
واستطالعات  للبحوث  عرض  إلى  باإلضافة  تنفيذها،  تم 

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 وزير الدفاع رؤية اململكة 2030 والتي 
تعتمد على ثالث محاور رئيسية هي املجتمع الحيوي واالقتصاد 

املزدهر والوطن الطموح.

وضعت الرؤية مستهدفات واضحة لكل وزارة وجهة، وفيما يخص 
اإلسكان فقد تم استهداف رفع نسبة تملك املواطنين للمنازل إلى 

60% بحلول 2020  وإلى 70% بحلول 2030.

الجهة   - اإلسكان  وزارة  من  يتطلب  الطموح  الهدف  هذا  إن 
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 

ترتكز على منتج واحد ورئي�ضي وهو إقراض املواطنين عن 

طريق صندوق التنمية العقارية، وعلى الرغم من الزيادة 

إقراض  )أكبـر صندوق  الصندوق  في رأس مال  الكبيرة 

إال أن أعداد املواطنيـن الراغبيـن في  عقاري في العالم( 

 لذلك كانت قائمة 
ً
 بعد عام، وتبعا

ً
االقتـراض تزداد عاما

االنتظار للحصول على قرض سكني طويلة تصل مدة 

االنتظار إلى متوسط  13 عام.

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 

خالل  العقارية  التنمية  صندوق  عبـر  املواطنيـن  على 

التسعينات امليالدية.

كما أن قوائم منح األرا�ضي للمواطنيـن في وزارة الشؤون 

هذا  إلنجازها،   
ً
طويال  

ً
البلدية والقروية كانت تأخذ وقتا

للبلديات  اململوكة  املخططات  أغلب  أن  إلى  باإلضافة 

تكون في أطراف املدن وغير مكتملة الخدمات األمر الذي 

لم يجعلها بيئة سريعة الجذب للتوسع العمراني وتملك 

املواطنيـن.
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نموذج العمل الجديد

تملك  نسب  رفع  تدفع  التي  الرؤية  مستهدفات  أمام 

بحلول   %70 وإلى   2020 بحلول   %60 إلى  املواطنين 

2030 كان البد أن تقوم وزارة اإلسكان بالتفكير خارج 

طموح  تحقق  مبتكرة  بحلول  والخروج  الصندوق 

القيادة وتطلعات املواطنين، لذا قامت الوزارة بتطوير 

نموذج عمل يعالج االختالل الهيكلي الحاصل في قطاع 

اإلسكان.

ارتكز نموذج الوزارة على الحركة في اتجاهين 
رئيسيين هما:

تمكين الطلب عبر فتح اإلقراض املدعوم من الدولة   •

مع  العقاري  التمويل  وشركات  البنوك  طريق  عن 

تحويل دور صندوق التنمية العقارية من ُمقرض إلى 

داعم وممكن.

دعم العرض عبر الدخول في شراكات مع املطورين   •

مطورة  وأراٍض  سكنية  وحدات  لضخ  العقاريين 

بأسعار اقتصادية وجودة عالية وخيارات متعددة، 

مع تحويل دور وزارة اإلسكان من مطور إلى مراقب 

ومنظم ومحفز.

الخيال الممكن

%70

رفع نسبة
التملك

2
0
3
0

%60

2
0
2
0
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إطالق برنامج سكني

املنتجات والخدمات الناجحة هي التي تستطيع الوصول 

فهمها  على  قادر  الجمهور  ويكون  ببساطة  للجمهور 

لذا كان برنامج سكني الواجهة  والتعاطي معها بسهولة، 

التي تخاطب األنا .. تخاطب كل شخص لوحده .. تخاطب 

كل عائلة لوحدها .. وتوفر لهم خيارات متعددة تتما�ضى مع 

حاجاتهم ومتغيراتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

أجل  من  كبيرة   
ً
جهودا تبذل  والشركات  الحكومات  إن 

تقديم منتجات وخدمات مناسبة وجاذبة يسهل قبولها 

لذا قامت وزارة اإلسكان بابتكار  وطلبها والتعامل معها، 

''سكني'' وقدمته كحل واضح وبسيط ومباشر َيسُهل على 

جميع شرائح املجتمع معرفته وفهمه والتعامل معه بثقة.

ُيخفي هذا الحل خلفه عمليات كثيرة متداخلة ومعقدة 

عميق  تحليل  دعم،  اتفاقيات  تمويل،  )اتفاقيات 

أو  حالية  منتجات  وتحسين  تطوير  للمستفيدين، 

بوابة  مستقبلية، تحسين تجربة العميل، مركز اتصال، 

إلكترونية، مشاريع سكنية متعددة، مشاريع بنية تحتية في 

جميع انحاء اململكة( وغيرها العديد من العمليات املرتبطة 

اإللكترونية  وغير  اإللكترونية  اإلجراءات  من  بسلسلة 

ومع  واملصادقة  والتوثيق  والتحقق  واملوافقة  للطلب 

أطراف متعددة )حكومية، قطاع خاص، مواطنين(.

إعادة ابتكار الحلول
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القسم الثاني:

التخطيط واالستراتيجية
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االستراتيجية
التخطيط الذكي مفتاح الوصول

في بداية عام 2017 وضعنا املستهدفات الرئيسية لبرنامج 
سكني بطريقة OGSM والتي تعد واحدة من أهم الطرق 
األهداف  تحقيق  في  املتبعة  االستراتيجيات  لصياغة 
وقياس األداء، وتم تطبيقها في أكثر من 500 شركة تعد من 
وتتميز هذه الطريقة بقدرتها   حول العالم، 

ً
األكثر نجاحا

على توحيد جهود فرق العمل وتعزيز السرعة وتحسين 
الفرص السوقية للمنظمات والشركات.



20 - االستراتيجية

:)Objective( املستهدف
 %60 47% إلى  رفع نسبة تملك املواطنين للمنازل من 

بحلول 2020م.

:)Goal( الهدف
عام  في  وتمويلي  خيار سكني  ألف   280 تخصيص   -

عام  في  وتمويلي  سكني  خيار  ألف   300 و   2017

2019م  ألف خيار سكني وتمويلي   200 و   2018م، 

متنوعة  إنتاج حلول سكنية  بالتخصيص  ويقصد 

تناسب احتياجات املواطن.

يتم اإلستفادة من هذه املنتجات أو الحلول خالل 3   -

أعوام على األقل.

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

ً
 أوال

استكمال بناء أكثـر من 10 آالف وحدة سكنية خالل   •

عامي 2017م و 2018م وإتاحتها للمواطنيـن

 200 بعدد  اإلنشاء،  تحت  جديدة  مشاريع  طرح   •

2017م و2018م  ألف وحدة سكنية خالل االعوام 

و2019م بالشراكة مع القطاع الخاص

:  إيجاد حلول سكنية جديدة وتطوير حلول 
ً
ثانيا

سكنية حالية:

تخفيض الدفعه املقدمة للتمويل العقاري من %30   -

إلى %5.

إتاحة التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية من   -

السوق.

إتاحة القروض لبناء منزل على أرض سكنية يملكها   -

املواطن )البناء الذاتي(.

من  السكنية  الوحدات  لشراء  التمويل  إتاحة   -

مشاريع الوزارة الجاهزة.

تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم )ملن أخذ   -

تمويل عقاري قبل إطالق الحلول التمويلية(.

املنـزل  املضافة عند شراء  القيمة  تحمل ضريبة    -

األول لجميع املواطنيـن.

أرض سكنية مجانية )بإمكان املستفيد اختيارها من   -

عشرات املخططات عبـر موقع سكني(.

الوحدات السكنية  اتاحة التمويل العقاري لشراء   -

تحت اإلنشاء.

مبادرات خاصة تستهدف فئات معينة:  -

• مبادرة العسكريين

• مبادرة املدنيين ملن اعمارهم تتجاوز 50 أو متقاعد

وتم تطبيقها كالتالي:

ألف خيار سكني يتم تخصيصة

االستراتيجية
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االستراتيجية

أدوات القياس الرئيسية

1- نسبة التملك

تعكـــس معيـــار اإلنجـــاز فـــي برنامـــج ســـكني والـــذي نســـتهدف 

مـــن خاللـــه رفـــع نســـبة التملـــك إلـــى 50% فـــي 2017 و %52 

فـــي 2018 واعتمـــاد هيئـــة اإلحصـــاء كمرجـــع للقيـــاس.

2- االستفادة من الحلول:

عـــدد األســـر التـــي ستســـتفيد مـــن حلـــول برنامـــج ســـكني 

.2018 100,000 أســـرة ســـعودية فـــي نهايـــة عـــام 

وتم تحديد مركز العمليات التشغيلية الداخلية لفريق 

سكني كمرجع لقياس الزيادة.

أدوات القياس الثانوية

1- زيادة أعداد املوافقات: 

نهـــدف الوصـــول لزيـــادة 40% فـــي عـــدد املوافقـــات والتـــي 

تمثـــل اعتمـــاد ســـكني لتمويـــل املواطنيـــن واســـتكمالهم 

شـــروط الحصـــول علـــى القـــرض العقـــاري.

وتم تحديد مركز العمليات التشغيلية الداخلية لفريق 

سكني كمرجع لقياس الزيادة.

2- نسبة الوعي ببرنامج سكني:

 %60 حيـــث نســـتهدف رفـــع نســـبة الوعـــي بالبرنامـــج إلـــى 

مـــا سيســـاهم فـــي ســـرعة قبـــول املســـتفيدين للمنتجـــات 

الســـكنية  الخيـــارات  علـــى  اإلقبـــال  وزيـــادة  الجديـــدة 

مركـــز  اســـتطالعات  واعتمدنـــا  التمويليـــة  والحلـــول 

لهـــذه األداة. الحـــوار الوطنـــي الدوريـــة كمرجـــع 

أهداف التواصل الخاصة )تشغيلية(: 

يتكـــون مـــن هـــدف اتصالـــي واضـــح  يهـــدف لتعزيـــز الصـــورة 

الذهنيـــة وتحـــدد فيـــه الفئـــة املســـتهدفة بشـــكل دقيـــق 

لتحقيـــق الوصـــول الكامـــل إلـــى املســـتفيدين.

أهداف التواصل 

الســـكنية  للمنتجـــات  بالتخصيـــص  املواطنيـــن  إعـــالم 

املختلفـــة.

الفئة املستهدفة 

قاعدة بيانات أسماء املستفيدين في وزارة اإلسكان 

قاعـــدة بيانـــات أســـماء املســـتفيدين فـــي صنـــدوق التنميـــة 

العقاريـــة.

الصورة السائدة: 

تم التوصل لها بعد دراسة انطباعات املستفيدين

حول وزارة اإلسكان:

بيـــت  عنـــدي  أن  أعـــرف  األقـــل  علـــى  أنتظـــر  “مســـتعد 

لـــي” مخصـــص 

حول صندوق التنمية العقارية:

“ليش انتظر 10 سنوات 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 

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

في تطبيق الحلول السكنية أن لغة  لوحظ بعد البدء 

:
ً
الخطاب تحتاج إلى تسهيل وتبسيط مثال

املالحظة األولى: لغة الخطاب

الفائدة  تصل  بحيث  املفردات  بعض  تسهيل   -

للمواطن 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 االنطباع   -

اإليجابي لتحفيز املستفيدين على تجربة اإلستفادة 

من الخدمة أو املنتج.

وقمنا  السكنية  الوحدات  تسليم  تصوير  في  بدأنا   -

بإطالق حملة #أنا_استلمت

املالحظة الثالثة: خدمة العمالء

االستفسارات  كثرت  األولى  املوجة  إطالق  خالل    -

حول املنتجات املختلفة بين الصندوق والوزارة.

تم اتخاذ قرار بتطوير مركز اتصال موحد الستقبال   -

الشكاوي وخدمة العمالء رقم: 199090.

املالحظة الرابعة: التواصل الداخلي.

ضرورة تطوير التواصل داخل الوزارة وبين شركاء   -

قبل  من  اإلقبال  ملواكبة  فعال  بشكل  البرنامج 

املستفيدين.

تفعيل التواصل الداخلي بين اإلدارات والفروع.  -

تفعيل التواصل مع البنوك.  -

تدريب الفروع.  -

تدريب موظفي مركز االتصال.  -

اطالق خدمة املستشار العقاري.  -

املالحظة الخامسة: حملة توعوية لغير املخصص لهم.

املحتمليـن  للعمالء  البرنامج  وصول  أهمية   -

ومخاطبتهم بشكل متواصل.

وقد فعلنا هذه الطريقة من خالل طلبات تحديث   -

إعالنات  تتناول  نصية  رسائل  وإرسال  البيانات 

التخصيص واملشاريع الجديدة.

املالحظة السادسة: االنشطة اإلتصالية الغير 
مباشرة.

نظرا ألهمية االنشطة اإلتصالية غيـر املباشر على   -

أدوات  أحد  وباعتباره  والطويل  املتوسط  املدى 

تعزيز الثقة.

استخدمنا قنوات االتصال املختلفة:  -

تقارير صحفية   •

حوارات تلفزيونية  •

الترويج للمشاريع عبـر مواقع التواصل  االجتماعي   •

ومركز االتصال املوحد

أول ثالثة أشهر
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يمكن تقسيم األهداف االتصالية لسكني إلى ثالثة 

أنواع هي:

معلومـــات،  إعطـــاء  )التوعيـــة،  معرفيـــة  أهـــداف   •

بالفـــرص  التعريـــف  خاطئـــة،  معلومـــات  تصحيـــح 

املتاحـــة(

التأثيــــر فـــي االتجـــاه )تعزيـــز االتجـــاه اإليجابـــي، معالجـــة   •

ــاه الســـلبي، اســـتقطاب االتجـــاه املحايـــد( االتجـ

توجيه السلوك )شارك، سجل، احجز، اتصل(  •

الوعي: تعريف املواطنيـن بآلية العمل الجديدة 

وجهود الوزارة وأهدافها لرفع نسبة تملك املواطنيـن 

للمساكن والوصول إلى نسبة تملك 60% في 2020 ثم 

الوصول إلى نسبة تملك 70% في 2030.

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.

األهداف االتصالية العامة

المعرفة أساس الحل
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الجمهور

تفُحص الوجوه

تم تجزئة الجمهور إلى فئات بغرض صياغة الرسائل 

املالئمة لكل شريحة واستخدام الوسائل االتصالية 

املناسبة لها.

وخصائصه  املستهدف  الجمهور  سمات  تحديد  تم 

الديموغرافية.

يمكن تقسيم جمهور سكني إلى ثالث فئات رئيسية، 

وكل فئة تم تقسيمها إلى شرائح:

• الجمهور األسا�سي يتم استهدافه بشكل مباشر.

• 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.

الجمهور األسا�سي:

وزارة  قوائم  على  املسجلين  واملواطنات  املواطنون 

يبلغ  والذين  العقارية  التنمية  وصندوق  اإلسكان 

الجمهور  لهذا  وتتوفر  مليون،   1.45 قرابة  عددهم 

خصائصه  على  تحتوي  حديثة  بيانات  قاعدة 

الحالة االجتماعية،  الجنس،  )العمر،  الديموغرافية 

إلى  باإلضافة  الجغرافي(  املوقع  االقتصادية،  الحالة 

بيانات التواصل معه والوصول إليه.

الجمهور املساند:

الشؤون  )وزارة  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات   •

مجلس  النقد،  مؤسسة  العدل،  وزارة  البلدية، 

الشورى(

• البنوك وشركات التمويل العقاري

• شركات التطوير العقاري

الجمهور الثانوي:

املواطنون السعوديون غير املسجلين على قوائم وزارة 

اإلسكان.
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الرسائل والوسائل

إقناع العالم

محتوى الرسائل:
معلومات وتوعية: لتنوير الجمهور بالتحول الذي   -

حصل، وتنوع املنتجات السكنية املطروحة

طلب وحث: إقناع الجمهور باالرتباط بهذه   -

املنتجات وشرائها

تبت الرسائل وفق نوعين من االستماالت 
ُ

ك

اإلقناعية:

الجزء  لألسرة(  بيت  )تأمين  عاطفي  منها  بسيط  جزء 

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 

.sms االجتماعية، خيم تسويقية، رسائل نصية
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التوقيت والجدولة

أوركسترا متناغمة

تنشط  العام،  طوال  اتصالية  حمالت  ينفذ  سكني 

حيث يتم  في منتصف كل شهر ميالدي ملدة أسبوع  

تخصيص املنتجات السكنية للمواطنين واإلعالن عنها 

عبر مؤتمر صحفي.

العام  بداية  منذ  الرسائل بشكل متساٍو  يتم جدولة 

 عندما تستدعي األمور، 
ً
وحتى نهايته مع زيادتها أحيانا

في  األخذ  مع  االستطالعية  البحوث  على  بناء  وذلك 

االعتبار عند إرسال رسائل سكني أالتكون متزامنة مع 

األحداث املحلية الرئيسية حتى ال تضعف الرسالة أو 

يقل التعرض لها.

تسير حمالت سكني بشكل متواٍز ومتناسق مع حمالت 

العقاريين  التمويلية واملطورين  البنوك واملؤسسات 

ويساعد هذا التنسيق على  واألطراف ذات العالقة، 

زخم أكبر وخلق  منع االزدواجية والتعارض وإعطاء 

اتجاه عام.
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آلية التنفيذ

صنع بفخر في السعودية

تنفذ أعمال سكني بشكل كامل داخل وزارة اإلسكان 

فريق  يتولى  حيث  االتصالية  األعمال   
ً
وخصوصا

التسويق  وفريق  العامة  العالقات  وفريق  اإلعالم 

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 

املؤشرات  من  مجموعة  تصميم  مع  األساس،  خط 

متعددة  مصادر  من  عكسية  تغذية  على  للحصول 

على  والتعرف  واإلقناعي  االتصالي  األداء  ولتقييم 

ردود األفعال، وتتميز هذه املقاييس بصدقها )القياس 

مع  القراءات  نفس  )إعطاء  وثباتها  نريد(  ملا  الفعلي 

تكرار القياس(.

مقاييس ومؤشرات قبلية وبناء خط األساس.  •

مقاييس ومؤشرات أثناء التنفيذ لتقييم وتعديل أي   •

انحراف سلبي عن املخطط.

من التنفيذ للتأكد  مقاييس ومؤشرات بعد االنتهاء   •

من تحقيق األهداف.

االتصالية  املخاطر  وتقييم  تحليل   
ً
أيضا تم  كما 

هذه  حدوث  ملنع  خطة  وبناء  املتوقعة  والتشغيلية 

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.

حاجات  مختلف  تناسب  كي  السكنية  الحلول  تنوع   •
وتطلعات الجمهور.

بلغ عدد املستفيدين من الدعم السكني أكثر من نصف   •
مليون مستفيد خالل عامي 2017 و 2018.

شراكات سكني مع القطاع الخاص لتسهيل العمليات   •
التمويلية واإلسراع في عملية التمليك. 

أطلق البرنامج مبادرتين )مبادرة تحمل الضريبة املضافة   •
وذلك إلضافة مزيد من  ومبادرة قروض العسكريين( 
الدعم  مستحقي  جميع  لتشمل  السكنية  الحلول 

السكني. 
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جميع األرقام معلنه على بوابة سكني
sakani.housing.sa

الحلول السكنية

1- القرض العقاري المدعوم
 • الوحدات السكنية تحت اإلنشاء  • شراء الوحدات من السوق

• البناء الذاتي • فلل الوزارة الجاهزة

2- األراضي السكنية المجانية 
3- تحويBل القرض العقاري القائم إلى مدعوم

4- مبادرة القروض السكنية للعسكريHني في الخدمة
5- مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيNني
والمتقاعدين لعمر 50 سنة وما فوق

6- مبادرة تحمل ضريBبة القيمة المضافة

التي تم تطويSرها عرب برنامج سكني

زيادة العرض

الشراكة مع
المطوريBن العقاريHيـن
عـــدد 50 مطــور عقــاري
إنجــاز 67 مشروع سكني

توفر 126 ألف وحدة سكنية

تمكني الطلب

الشراكة مع
البنوك

والمؤسسات
التمويلية

اإلنجازات المباشرة

حلول سكني
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إحصائيات عامة

إنجاز 

إنجاز 

إنجاز 

مجموع ماتم تخصيصه
للمستفيدين

خيار سكني وتمويلي

خيار سكني وتمويلي

النصف األول

خيار سكني وتمويلي

خيار سكني وتمويلي

282,744

300,495

200,000

783,239

حديث األرقام
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سكني في أرقام

إحصائيات عامة

عدد اإلتصاالت
الواردة من
المستفيدين

521,940

عدد الزيارات
للموقع

اإللكرتوني
7,364,471

المستفيدين
عدد الرسائل
المرسله

200,000

إجمالي
مشاريع الوزارة

40

مشاريع الوزارة
مع القطاع الخاص

67

المؤسسات
التمويلية
المعتمدة

16

قرض عقاري

تخصيص وحدات جاهزة من السوق

تخصيص ترشيح الوحدات السكنية
تحت اإلنشاء

تخصيص فلل الوزارة

تخصيص األراضي السكنية المجانية

200,000

يناير - يونيو 2019
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2016201720182019التخصيص (تخصيص منتج فعلي للمواطن)

280,000300,000200,000-تخصيص منتجات سكنية - المستهدف

282,744300,495200,000-تخصيص منتجات سكنية - الفعلي

المصدر: موقع سكني - قائمة المستفيدين

مؤشرات األداء

20162017201820192020نسبة التملك

60%56%52%50%-رفع نسبة التملك - المستهدف

53%*49.9%47%رفع نسبة التملك - الفعلي

المصدر: هيئة اإلحصاء* بعد إضافة 67 ألف اسرة استفادت من عقود الدعم السكني 

2016201720182019عدد األسر السعودية المستفيدة

100,000150,000--االستفادة من الحلول - المستهدف**

-157,000*--االستفادة من الحلول - الفعلي

* المصدر: وزارة المالية - اعالن ميزانية الدولة ديسمرب 2018 لعام 2019
** مستهدف داخلي

2016201720182019نسبة زيادة الوعي

70%60%--زيادة الوعي - المستهدف

-70%--زيادة الوعي - الفعلي

المصدر: استطالع مركز الحوار الوطني 

جدول خط األداء )المستهدف والفعلي(
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مؤشرات األداء

ارتفاع نسبة الوعي إلى 70% بنهاية الربع 

الثالث لعام 2018م.

نتائج محققة

هل سبق لك أن سمعت عن برنامج سكني؟

Q1
Q2

نعم
77%

نعم
70%

ال
30%

ال
23%

نعم
ال65%

35%

Q3
Q4

نعم
ال49%

نعم51%
ال46%

54%

Q3 2018
2017

برنامج سكني ينجح في تحقيق أهدافه

 π≤j …ô``¡

 â``eÉb  IQGRƒ``dG  ¿C
 ájôjƒ£J äÉcô``
 AÉæÑd ∫É``jQ äGQÉ«∏e áà°S á``ª«≤H
 ∫Ó``N á``«æµ°S Ió``Mh ∞``dC
 ¿ƒµ«°S ¬``fC
 ∫ÓN »æµ°S ´hô``
 ≈``∏Y  IhÓ
 äÉ¡Lh äÉ``°ù°SD
 »``ëHôdG 

 ÈY á``≤KƒŸG Oƒ``≤©dG ¿C
 ô``jRh  ∫É``b  ,
 á≤KƒŸG Oƒ≤©dG Oó``Y ¿E
 ≈àM ó≤Y ∞``dC

 ÒÑc ¿Éµ°SE’G ´É``£b ¿C
 IQGRƒdG ¿C
 ó``MC
 ≥«°ùæàdÉHh
 ≈``©°ùJ á``«eƒµM á``¡L 
 Ò`
 πµd á``Ñ°SÉæŸG á``«æµ°ùdG ∫ƒ``∏◊G
 ∂∏ªàdG á``Ñ°ùf ™``aôd ,

 Ωƒ``°SQ  è``eÉfôH  ¿C
 ” ¬fC
 ¿ƒ«∏e 

 ,èeGôH Ió``Y È``Y πª©dG ¥ƒ``°S
 øY ó``jGõàŸG ∫GDƒ``°ùdG ∫ƒ``Mh

``ù∏›h  á``«eƒª©dG  á``«©ª÷G
.áeÉ©dG áfÉeC’Gh IQGOE’G

 »``ëLGôdG
üæe

h
UƒdG
2030

WEG
 ´ƒ£àŸG ≈∏Y π¡°ùJ Éªc ,´ƒ£àdG

 ‘ ÖZôj ø``e hCG
 ¬JGÈÿ É≤ah áÑ°SÉæŸG á«Yƒ£àdG

.¬JGQóbh ¬JÉfÉµeEGh

Vƒe ∫ƒ``M
 ≈``∏Y  á``≤aGƒŸG  ‘  π``ãªàŸGh

TC’G  á``Ä«g AÉ``°ûfEG
 ±ó``¡J »àdG ,á``bÉYE’G

°TC’G
h º``¡ÑjQóJh

`µ“h  º``YOh  ,á``Hƒ∏£ŸG
h  ,É``«©ªà›  º``¡àcQÉ°ûe

``UôØdG
 äÉ``Äa »``bÉÑH º``¡JGhÉ°ùeh ,º``¡d
 QÉ≤ŸGh ™bGƒŸG áÄ«¡Jh ,™ªàéŸG
 áÑ°SÉæe É¡∏©Lh É``¡fhOÉJôj »àdG

.º¡JÉLÉ«àM’
 QƒàcódG ∫Éb ,¬à«MÉf øe

 ,º``«∏©àdG  ô``jRh  ;≈``°ù«©dG



اإلنجازات واألرقام - 39

مؤشرات األداء

هيئة االحصاء تعلن إرتفاع نسبة التملك إلى 

50% في عام 2017

نتائج محققة
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مؤشرات األداء

إرتفاع  تعلن  النقد  مؤسسة 

مرة  ألول  العقاري  التمويل 

 2017 عامي  خالل  اململكة  في 

و2018 

نتائج محققة

 18 بتاريخ  العربية السعودية  اململكة  اعالن ميزانية 

143 ألف اسرة سعودية استفادت  2018م ،  ديسمبر 

من برنامج سكني 
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مؤشرات األداء

2018م،  ديسمبر   18 اعالن ميزانية اململكة العربية السعودية بتاريخ 

143 ألف اسرة سعودية استفادت من برنامج سكني 

نتائج محققة
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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



اإلنجازات واألرقام - 51

مؤشرات األداء

نماذج من األخبار المختلفة عن سكني



52 - اإلبداع والتطوير

القسم الرابع:

اإلبداع والتطوير
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المحتوى اإلبداعي
صيد األفكار وترويضها

• الهوية البصرية
• مكتبة الصور

• املحتوى اإلبداعي

• البحوث واالستطالعات
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الهوية البصرية

المحتوى اإلبداعي
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مكتبة الصور

المحتوى اإلبداعي
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اللوحات التعريفية

المحتوى اإلبداعي
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المحتوى اإلبداعي

المرئي )فيديوهات(



58 - اإلبداع والتطوير

١٤,٠٠٠

www.eskan.gov.sa

www. redf .gov . sa

٢٠١٨ 21,840
sakani.housing.s

a

ُ

 

8,300 5,854 7,686

المحتوى اإلبداعي

الصحف
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المحتوى اإلبداعي

المؤتمرات واإلطالقات
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المحتوى اإلبداعي

مراكز الحجوزات
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المحتوى اإلبداعي

المطويات والمطبوعات
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المحتوى اإلبداعي

اإلنفوجرافيك
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المحتوى اإلبداعي

رسائل التواصل االجتماعي
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المحتوى اإلبداعي

موقع سكني اإللكتروني
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المحتوى اإلبداعي

شخصية سكني
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نماذج التواصل

التواصل االجتماعي
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نماذج التواصل

التواصل االجتماعي

٠٥٨٠٤٥٦٨٤٩
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نماذج التواصل

محتوى صحفي
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نماذج التواصل

محتوى صحفي
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نماذج التواصل

تدشين وتسليم وتفّقد مشاريع الوزارة

تدشني مشروع إسكان رماح

تدشني مشروع إسكان جازان

تدشني مشروع إسكان حفر الباطن تدشني مشروع إسكان النبهانية

تدشني مشروع إسكان المخواة

تدشني مشروع إسكان العيCينة
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نماذج التواصل

تدشين وتسليم وتفّقد مشاريع الوزارة

زيارة خيمة مبيعات التحالف

زيارة أرض مشروع مرسيةتسليم مستفيدي إسكان حائل

تسليم مستفيدي إسكان محافظة عنيزةتسليم مستفيدي إسكان محافظة الشنان

زيارة فيال إشراق ليفينج التحالف
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نماذج التواصل

تدشين وتسليم وتفّقد مشاريع الوزارة

تفقد مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية

زيارة خيمة مبيعات مشروع شمس الديار

تسليم وزيbر اإلسكان ووزيbر العمل والتنمية 
االجتماعية للوحدات السكنية الخاصة بجمعية 

أصدقاء الالعبني

افتCتاح فيال تابعة لتقنية البناء

تفقد بناء أول منزل بالطابعة ثالثية األبعاد

تسليم المستفيدين في مشروع رابغ
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نماذج التواصل

تدشين وتسليم وتفّقد مشاريع الوزارة

تسليم معالي الوزيbر لمستفيدي اإلسكان التنموي
بالتعاون مع جمعية بنيان ( القصيم )

تسليم معالي الوزيbر لمستفيدي اإلسكان التنموي بالتعاون مع 
جمعية بنيان ( الرياض)
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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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66%

34%

50%

22%
30%

26%

12%

36%

24%

0%

10%

20%
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70%

26%

34%

3%
5%

15%17%
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ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة اإلسكان بشكل عام؟

ما نوع المنتج الذي حصلت عليه؟

التقييم الشهري المستمر

كانت البحوث واالستطالعات مصدرنا األول  بغرض التطوير املستمر وضمان سير العمل وفق خططنا املنهجية، 

الفعلي وقياس األعمال  واألفضل ملعرفة رضا املستفيدين وآرائهم عن املنتجات املقدمة وجودتها ومتابعة األداء 

املنفذة والتحقق من جودة ماتم إنجازه.
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25%

50%

8%
13%

3%
%0
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%40
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%60

20%

80%

ما مدى رضاك عن المنتج المخصص لك؟

هل بدأت إجراءات االستالم؟

التقييم الشهري المستمر
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التقييم الشهري المستمر

من أين سمعت عن برنامج سكني

64%56% 61%

23%

16%13%13%19%

29%23%25%

58%

2018201820182018

سهولة التقديم
آراء المواطنني حول مدى سهولة التقدم لطلب خدمات الوزارة

أخرى

13%11%

70%

5%

ح وسائل التواصلالتلفزيونال
االجتماعي

حأخرى وسائل التواصل االجتماعيالتلفزيونال
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التقييم الشهري المستمر

ما أسباب عدم علمك؟

ما مدى متابعتك لبوابة سكني اإللكرتونية؟

اتوقع استالم رسالة
اشعار نصية أو
اتصال هاتفي

من قبل الوزارة

ال أتابع موقع
الوزارة اإللكتروني

بشكل مستمر

ال أجد أن املعلومات
متداولة بشكل واسع

ً
أخرىغير مهتم حاليا

65%

12%

19%

1%3%

معظم األوقاتنادرا
ً
دائما

ً
احيانا

0
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40

32.37%

30.23%

21.96%

15.42%
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550%
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ماذا قالو عّنا

المقاالت الصحفية
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ماذا قالو عّنا

المقاالت الصحفية
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ماذا قالو عّنا

أبرز المواد الصحفّية
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ماذا قالو عّنا

أبرز المواد الصحفّية
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ماذا قالو عّنا

أبرز المواد الصحفّية
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ماذا قالو عّنا

أبرز المواد الصحفّية
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ولن نتوقف هنا..

رحلة سكني مستمرة.. على ذات النهج وبتصاعد مستمر
ســـنطلق المزيـــد مـــن المنتجـــات والحلـــول الجديـــدة حتـــى 
ــتفيدين  ــا وخدمـــة جميـــع المسـ نتمكـــن مـــن تحقيـــق أهدافنـ

بمـــا يواكـــب تطلعاتهـــم.

بعض من انجازات برنامج سكني خالل عام 2019م

2019

-1

-2

-3

-4

ارتفاع المستفيدين من التموي,ل العقاري
من قرابة 2 ألف عقد بالشهر إلى قرابة 16 ألف عقد 

بالشهر بنهاية أغسطس 2019م

ارتفاع توزيع األراضي السكنية المجانية للمواطنني
وصل المعدل إلى 9 آالف أرض بشهر أغسطس 2019م

ارتفاع األسر المستفيدة من الحلول السكنية
متوسط  16 ألف أسرة بالشهر

ارتفاع نسبة التملك للمواطنني
قرابة 3% بشكل سنوي
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