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نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

للمجد والعلياء

أكد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن مناسبة الذكرى 
الثامنة والثمانين للمملكة العربية السعودية، نستذكر فيها ما قام به مؤسس بالدنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود - رحمه الله - وأبناؤه البررة من بعده، جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد - حفظه الله - بهذه المناسبة، فيما يلي نصها:

"تحتفل بالدنا العظيمة هذا اليوم بيومها مستذكرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – الذي بتوفيق من 
الله سبحانه– وحد هذا الوطن وأرسى دعائم الدولة من بعده أبناؤه البررة ليكملوا مسيرة البناء لهذا الكيان الشامخ.

إننا في يوم الوطن نفتخر بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسالمية وعربية ، ودور مؤثر في تحقيق األمن والسلم اإلقليمي 
والدولي، وإنجازات اقتصادية وتنموية بعمل مؤسسي يهدف إلى تحقيق االزدهار االقتصادي واألمن االجتماعي بجهود أبنائه وبناته 
وبتظافر جميع الجهات الحكومية وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، والسعي الجاد لتحقيق أهداف 
رؤية 2030 التي تستشرف المستقبل وتسعى لوضع بالدنا الغالية في مقدمة األمم بمتابعة دائمة وتوجيهات كريمة ودعم مستمر 

من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .
إن هذه المناسبة العزيزة تستوجب منا حمد الله سبحانه وتعالى على ما أكرم به بالدنا من خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج 
والمعتمرين والزوار، وهي رعاية تجلت في النجاح الكبير لموسم الحج األخير والثناء الدائم ممن أكرمه الله بأداء النسك على جهود 
بما   ، والخدمات  المقدسة  للمشاعر  المستمر  التطوير  الدائم على  المضياف، وحرصها  السعودية وشعبها  العربية  المملكة  حكومة 

يكفل أداء النسك بكل يسر وسهولة.
حفظ الله قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وأدام على وطننا الغالي أمنه وازدهاره. إنه سميٌع مجيب."
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الميمونة  المسيرة  السعوديين  فيها  يستذكر  والتي  الوطني  لليوم   88 الذكرى  علينا  تحل 
التي صنعها القائد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود- طيب الله ثراه -، الذي صنع ملحمة 
وحكومتها  بشعبها  المتالحمة  السعودية  العربية  المملكة  أركان  لتشييد  والبناء  التوحيد 
الرشيدة، لتتواصل مسيرة التنمية جيال بعد جيل، حتى أضحت المملكة واحدة من كبرى الدول 

التي تحظى بمكانة اقتصادية هامة بين دول العالم...           التفاصيل صفحة ٢



٢   -   نشرة وافي - العدد األول 
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اليوم الوطني 88 ..
فجٌر متجدٌد لمواصلة تحقيق تنمية مستدامة 

في قطاع اإلسكان.
والتي  الوطني  لليوم   88 الذكرى  علينا  تحل            

التي  الميمونة  المسيرة  السعوديين  فيها  يستذكر 

صنعها القائد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود- 

والبناء  التوحيد  ملحمة  صنع  الذي   ،- ثراه  الله  طيب 

المتالحمة  السعودية  العربية  المملكة  أركان  لتشييد 

بشعبها وحكومتها الرشيدة، لتتواصل مسيرة التنمية 

كبرى  المملكة واحدة من  بعد جيل، حتى أضحت  جيال 

بين دول  التي تحظى بمكانة اقتصادية هامة  الدول 

السياسات  ثم  تعالي  الله  من  بفضل  وذلك  العالم، 

القيادة  تتبناها  التي  التنموية 

الحكيمة في إدارة دفة أمور الدولة، 

لينعم المواطن بفيض من الرفاهية 

والرخاء.

والعزم  الحزم  دولة  إلى  ووصوال 

الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

األمين  الله-، وولي عهده  -يحفظه 

صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – 

-، الذي عزز دفع عجلة  الله  يحفظه 

الغالية،  لمملكتنا  والنماء  التطّور 

والطموحة  الحكيمة   2030 برؤية 

تنموي  اقتصاد  إلى  للوصول 

نوعي، يترجم أحالم السعوديين في 

الوصول إلى الصدارة في شتى المجاالت.

 

منظومة  هي  المملكة  تشهدها  التي  التنمية  إن 

تعزيز  إلى  سعيًا  القطاعات  مختلف  طالت  متكاملة 

قطاع  أن  شك  وال  للمواطنين،  المتكاملة  الخدمات 

تحظى  التي  القطاعات  تلك  بين  من  يأتي  اإلسكان 

بكل الدعم واالهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين 

من  المواطنين  لتمكين  األمين،  عهده  ولي  وسمو 

يلّبي تطّلعاتهم  الذي  المالئم  السكن  الحصول على 

وبناء  قدراتهم،  مع  ويتناسب  رغباتهم  مع  ويتوافق 

عليه ظّلت وزارة اإلسكان تواصل جهودها في تنظيم 

القطاع إليجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم 

التمّلك السكني  الفئات، وفي إطار رفع نسب  جميع 

16 جهة  تتعاون فيه  الذي  االسكان  برنامج  تم اطالق 

والذي   ،2030 المملكة  رؤية  برامج  كأحد  حكومية، 

عام  بحلول   60% إلى  التمّلك  نسبة  رفع  يستهدف 

2020 وإلى %70 بحلول عام 2030.

إطالق  على  الماضية  الفترة  خالل  الوزارة  عملت  كما 

ضمن  المتنوعة  والتسهيالت  الخيارات  من  المزيد 

وحدة  لشراء  قرض  تقديم  شملت  "سكني"،  برنامج 

الذاتي،  للبناء  وقرض  السوق،  من  جاهزة  سكنية 

التنمية  صندوق  من  المدعومة  العقارية  والقروض 

العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، 

باإلضافة إلى االستمرار في تسليم الوحدات السكنية 

المجانية،  واألراضي  الوزارة،  مشاريع  ضمن  الجاهزة 

اإلنشاء  تحت  السكنية  المشاريع  من  المزيد  وطرح 

بالشراكة مع المطّورين العقاريين المؤهلين.

للزكاة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الوزارة  أعلنت  كما 

"بتحمل  القاضي  الملكي  األمر  تنفيذ  عن  والدخل 

 850 عن  يزيد  ال  بما  المضافة  القيمة  ضريبة  الدولة 

إطار  في  وذلك  األول"،  المسكن  قيمة  من  ألف 

–رعاها  الدولة  توفرها  التي  المتواصلة  التسهيالت 

الله- للمواطنين كافة.

وعلى صعيد سياسات التنظيم لقطاع اإلسكان، كانت 

ُأطلقت  التي  والمبادرات  البرامج  من  العديد  هناك 

خالل العام الجاري والتي كان لها األثر االيجابي على 

االرتقاء والنهوض بقطاع اإلسكان  المواطنين وعلى 

ليصبح أكثر توازنًا واستقرارًا واستدامة.

 

ويأتي من بين ذلك اطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات 

اإليجار التي تستهدف حماية أطراف العملية اإليجارية 

"البناء  منصة  اطالق  وكذلك  اإليجار،  سوق  وتنظيم 

في  االستدامة  تنمية  في  تسهم  التي  المستدام" 

جودة  وضمان  مراقبة  معايير  ووضع  السكني  البناء 

وكذلك  الطاقة،  استهالك  كفاءة  ورفع  المباني 

لتصبح  اإلسكاني  والرصد  الدراسات  إدارة  إنشاء 

المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد اإلسكاني 

رصد وجمع  العمل على  يتم من خاللها  إذ  بالمملكة، 

إضافة  اإلسكان،  بقطاع  العالقة  ذات  البيانات  وتحليل 

تتيح  دقيقة  سعرية  مؤشرات  توفير  في  دورها  إلى 

للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل، أيضًا إطالق منصة 

من  الكثير  تقّدم  التي  الوحدات  وفرز  المالك  اتحاد 

ذات  السكنية  المجمعات  ضمن  للمواطنين  الخدمات 

الملكية المشتركة، وأيضًا ما تم توقيعه من اتفاقيات 

اإلسكان  مبادرة  الربحي ضمن  غير  القطاع  مع جهات 

هذه  ضمن  وحدات  من  تسليمه  تم  وما  التنموي 

المبادرة لخدمة الفئات األشد حاجة، إلى جانب استمرار 

سبق  التي  الرافدة  والمبادرات  البرامج  في  الجهود 

"وافي"  وبرنامج  البيضاء"  "األراضي  مثل  إطالقها 

العقبات  من  الكثير  تذليل  في  "إتمام"،  مركز  وكذلك 

وضمان ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة 

المناسبة وتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن 

األمثل بين العرض والطلب.

قيادتنا  من  والالمحدود  المتواصل  للدعم  واستمرارًا 

للهيئة  الفاعل  الدور  يبرز  اإلسكان،  لقطاع  الرشيدة 

العامة للعقار التي تعمل على مجموعة من المهام، 

وترخيصها  العقارية  لألنشطة  المعايير  وضع  تشمل 

البيئة  وتوفير  االستثمار  وتشجيع  عليها،  واإلشراف 

ورفع  المجال،  هذا  في  العادلة  للمنافسة  المناسبة 

وكذلك  وأنشطته.  العقاري  القطاع  بأنظمة  الوعي 

العقاري  التمويل  إلعادة  السعودية  الشركة  إنشاء 

لدعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري بما يخدم 

المواطنين للحصول على التمويل العقاري المناسب 

لتمّلك المساكن.

الحرمين  خادم  يحفظ  أن  القدير  العلي  الله  نسأل 

الشريفين وسمو ولي عهده األمين، وأن يديم على 

بالدنا عّزها وأمنها واستقرارها ويوفقها لكل خير.
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األول  العدد  صدور  يواكب  واالعتزاز  الفخر  بكل 
من مجلة “وافي” ذكرى اليوم الوطني المجيد 
وال  السعودية،  العربية  المملكة  الغالي  لبلدنا 
بهذه  الخارطة  على  البيع  برنامج  في  يسعنا 
المناسبة العزيزة على قلب كل محب لثرى هذا 
الوطن الغالي،  وكفريق  يعتز بإسهاماته في 
نرفع  أن  إال  الغالي  لبلدنا  الشامخ  البناء  هذا 
الحرمين  خادم  لمقام  وأصدقها  التهاني  أجمل 
الله  حفظهما  األمين  عهده  وولي  الشريفين 

تعالى .

   و نتطلع من خالل هذه العدد  إلى تقديم محتوى 
التطوير  بأنشطة  ماله عالقة  كل  متخصص في 
لنشرع  الخارطة،   على  البيع  بنظام  العقاري 
الكريم  القارئ  إلثراء  للتواصل  نافذة  خالله   من 
برنامج   من  المرخصة  المشاريع  بمستجدات  
“وافي” مما يجعلها مصدرًا موثوقاًً لمعلومات 
راغبي  للمواطنين  حثيثًا  ومحفزًا  المشاريع  تلك 

التملك في هكذا مشاريع.
 

الخارطة  البيع على  بنظام  العقاري  التطوير  إن 
اليوم هو مستقبل العقار لما يتميز به من  يعد 
يحقق  أنه  إذ   ، األطراف  لجميع  مشتركة  مصالح 
الفائدة والمصلحة للمطور العقاري والمشتري 
متزنة وشراكة حقيقة  يخلق سوقًا عقارية  مما 
“وافي”  مجلة  في  نسعى  كما  الطرفين،  بين 
إلى تقديم التجارب النموذجية واألكثر تميزًا في 
هذا المجال من خالل تسليط الضوء في كل عدد 
على تجربة قائمة حققت نجاحا واقعًا وملموسًا.

 
رفع  هي  إليها  نسعى  التي  الرؤى  أهم  أحد 
الوحدات  بيع  بنظام  التطوير  بمزايا  الوعي 
العقاري  المطور  لدى  الخارطة  على  العقارية 
كمكاتب  األخرى  المعنية  واألطراف  والمشتري 
المحاسبة  مكاتب  و  الهندسي  االشراف 
العقاري،  التمويل  وشركات  والبنوك  القانونية 
مما ينعكس بشكل أو بآخر على السوق العقاري 

وزيادة المعروض المتناسب مع الطلب.
 

نقل  في  إسهامًا  يأتي  نقدمه  ما  ختامًا، 
للمستفيدين  الدقيقة  والمعلومة  المعرفة 
على  البيع  لمشاريع  والمرتقبين   الحاليين 
قيمتها  تفوق  والتي  حاليًا  المرخصة  الخارطة   
ريال سعودي، في خطوة نهدف من  50 مليار 
خاللها إلى إثراء هذا المجال مع المحافظة على 

حقوق جميع األطراف.

كلمـة العـدد
»يوٌم مجيد و مستقبٌل زاهر«

وكيل الوزارة للتطوير العقاري أ/ محمد بن سعود الغزواني

اليوم الوطني 88 .. 

ذكرى للتنمية والترابط.. 

ملــف اإلسكــان نمـوذجـــًا

   نمر هذا اليوم بمناسبة غالية على كل محب لهذا 

للتآلف  الحقيقي  المعنى  ُتجسُد  المعطاء،  الوطن 

والترابط والمحبة بين القيادة والشعب، وتبرز اللحمة 

ما  وُتظهر  صورها،  وأقوى  أبهى  في  الوطنية 

على  وتطور  نهضة  من  والمواطن  الوطن  يعيشه 

كافة األصعدة وفي كل المجاالت.

رؤيتها  خالل  من  السعودية  العربية  المملكة  إن 

بإتقان واحتراف على مواكبة التطورات  2030 عملت 

من  المتقدمة  الدول  مصاف  إلى  للوصول  العالمية 

إلى  والسعي  لديها  الشبابية  الطاقات  تسخير  خالل 

تطوير الكوادر البشرية.

قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين 

عهده  وولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

راحة  سبيل  في  جهدًا  تدخر  لم  سعود  آل  عبدالعزيز 

بيئة  توفير  إلى  دومًا  وتسعى  وبذلته  إال  الموطنين 

الخير  يسودها  متقدمة،  مزدهرة  مطمئنة،  آمنة 

والعطاء والتطور والنماء.

نماء وازدهار بشكل عام  المملكة من  إن ما شهدته 

يرسمه  ما  يترجم  خاص  بشكل  اإلسكان  ملف  وفي 

بعيدة  استراتيجية  خطط  من  العهد  ولي  سيدي 

السعودي  للمواطن  إسكانية  حلول  إليجاد  المدى 

نسبة  وترفع  له،  الحياتية  البيئة  تحسين  في  تسهم 

تناظر  صحية  عقارية  بيئة  يخلق  مما  السكن  تملك 

مثيالتها في الدول العالمية.

وزارة اإلسكان بدورها تضع نصب أعينها توجيهات ولي 

العهد واهتمامه البالغ بالتيسير على المواطنين في 

ملف اإلسكان، ومن أجل ذلك رسمت الخطط ووضعت 

بتنظيم  الوزارة  بدأت  حيث  القطاع،  لتنمية  اإلجراءات 

مختلف  مع  شراكات  وعقد  العقاري  التطوير  قطاع 

الجهات لتطويره وتحسينه، مما سيوفر مساكن ذات 

جودة عالية بأسعار مناسبة.

الغالية  المناسبة  بهذه  التهنئة  نقدم  اليوم  بدورنا 

علينا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

اإلسكان  وزير  الله-، ومعالي  -حفظهما  األمين  عهد 

األستاذ ماجد بنعبدالله الحقيل، وكل مواطن سعودي 

كريم، كما نسأل المولى أن يديم علينا األمن واألمان 

والرخاء واإلزدهار.

األمين العام/ نايف الشريف



إصدار  إلى  السعودية  العربية  المملكة  عمدت       

العقارية  الوحدات  وتأجير  بيع  نشاط  لتنظيم  ضوابط 

على الخارطة بقرار من مجلس الوزراء عام 1473ه من 

العقارية والسعي إلى تطويرها  أجل تنظيم السوق 

وحمايتها من عمليات البيع الوهمية.

ويعتبر البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي 

حققت نجاحا في العديد من دول العالم، حيث تعتمد 

وسعر  عالية  بجودة  العقار  على  تملك  على  طريقته 

من  العقاري  للمطور  يتيح  كما  جانب،  من  مناسب 

جانب آخر الحصول على تمويل مباشر من خالل دفعات 

المشترين وبدون نسبة فائدة خالفا لوسائل التمويل 

األخرى مما يساعد في خفض تكاليف المشروع.

"وافي"  الخارطة  على  والتأجير  البيع  برنامج  ويمنح 

في وزارة اإلسكان أنواعا متعددة من الرخص لشركات 

أو  التسويق  أو  البيع  في  الراغبة  العقاري  التطوير 

العرض لمشاريعها قبل أو أثناء البناء أيا كان نشاطها 

سكنيا أو تجاريا أو صناعيا أو غيره، حيث تمكن الرخص 

المطور من ممارسة النشاط بما يضمن حقوق كافة 

األطراف دون إخالل.

البيع والتأجير  وحرصت وزارة اإلسكان من خالل برنامج 

على الخارطة "وافي" على إيجاد جهة مخولة نظامًا 

العقارية  الوحدات  بيع  تراخيص مزاولة أنشطة  بإصدار 

على الخارطة في المملكة العربية السعودية، لخدمة 

الوطن والمواطن في مجال التطوير العقاري من خالل 

تنفيذية  وآليات  سياسات  ووضع  والمتابعة  اإلشراف 

فعالة للبرنامج، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك 

المشترين من خالل  العقارية، وحفظ حقوق  الوحدات 

تكفل ذلك، ورفع مستوى  التي  األنظمة واالجراءات 

في  لإلسهام  العقاري،  السوق  في  الشفافية 

العقارية،  المشاريع  تنمية  خالل  من  المعروض  زيادة 

والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.

بقرار  تشكيلها  أمر  صدر  لجنة  البرنامج  على  ويشرف 

من مجلس الوزراء، تضم كال من وزارة الشؤون البلدية 

السعودي،  العربي  النقد  ومؤسسة  والقروية، 

والهيئة  العدل،  ووزارة  واالستثمار،  التجارة  ووزارة 

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، باإلضافة 

اللجنة  تتشارك  الخاص، كما  القطاع  إلى عضوين من 

العالقة  ذات  األخرى  الحكومية  الجهات  من  عدد  مع 

المطورين  خدمات  ومركز  العقارية  التنمية  كصندوق 

العقاريين "إتمام".

منح الترخيص خالل ١٠ أيام
مدة  خالل  التراخيص  منح  في  اللجنة  مهام  وتتركز 

الشروط  ووضع  الطلب  اكتمال  من  أيام   ١٠ أقصاها 

والتسويق  بالبيع  للترخيص  الالزمة  والمتطلبات 

والعرض للوحدات العقارية على الخارطة.

 توفير المسكن المالئم للمواطنين 
بأسعار مناسبة

في  المرخصة  الخارطة  على  البيع  مشاريع  وتتوزع 

مختلف مناطق المملكة، حيث تتمركز أغلب المشروعات 

أخرى  مشاريع  توجد  حين  في  الرئيسية  المدن  في 

لوزارة  تابع  هو  ما  منها  المدن،  مختلف  على  موزعة 

اإلسكان وآخر مملوك لشركات خاصة.

30  رخصة خالل ٢٠١٨

وافي"رخصًا  أصــدر  ٢٠١٨م  الجاري  العام  بداية  منذ 

30 مشروعًا،  لتصل بذلك إجمالي قيمة المشاريع  لـ 

التي يشرف عليها البرنامج أكثر من 50 مليار ريال في 

كافة مناطق المملكة.

للمواطنين  المالئم  المسكن  توفير  "وافي"  وَيعَتِبر 

أجلها  من  يعمل  التي  األهداف  أحد  مناسبة  بأسعار 

البرنامج، حيث يرخص لبيع األراضي والوحدات العقارية 

باختالف أنواعها وأغراضها على الخارطة قبل أو خالل 

أيضا إصدار رخص  البرنامج  يعتمد  إذ  مرحلة تطويرها، 

على  والخارجية  الداخلية  العقارية  الوحدات  تسويق 

الخارطة داخل المملكة، ورخص عرض الوحدات العقارية 

الداخلية والخارجية على الخارطة في المعارض داخل 

المملكة.

٤   -   نشرة وافي - العدد األول 

 نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

تراخيص “وافي”.. المزايا والحقوق



 نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

نشرة وافي - العدد األول   - ٥

لبرنامج  التنظيمي  الدور  إطار  وفي 

واضحة  آليات  اعتمد  "وافي" 

بمختلف  التراخيص  إلصدار  وميسرة 

أنواعها منذ البدء في تقديم الطلب 

تجتمع  التي  اللجنة  موافقة  وحتى 

التراخيص  العتماد  أسبوعي  بشكل 

لكافة  واستيفائها  دراستها  بعد 

المطور  إبالغ  يتم  حيث  المتطلبات، 

اتخاذه  يتم  إجراء  بأي  العقاري 

إدارة  قبل  من  بأول  أواًل  طلبه  على 

العمليات في "وافي".

 مزايا وحقوق وافي"
العديد  على  البرنامج  ويحتوي 

العقاري  للمطور  المزايا  من 

والمستأجرين،  للمشترين  وكذلك 

البيع  عمليات  من  الحماية  منها 

حقوق  وحفظ  واالحتيال  الوهمية 

خالل  من  والمستأجر  المشتري 

األنظمة واإلجراءات، والحصول على 

وزيادة  أقل،  بتكلفة  عقارية  وحدات 

المعروض والخيارات لتناسب الجميع.

البيع  رخص  في  "وافي"  ويفرض 

التهميش على صك أرض المشروع 

كأحد  العقاري  للمطور  المملوكة 

الشروط التي تضمن التزامه وتحفظ 

وحين  المشروع،  في  المشتري  حق 

بشكل مبدئي  المشروع  من  االنتهاء 

مبلغ  على  التحفظ  البرنامج  يشترط 

كضمان  المشروع  قيمة  من   5%

السباكة  وأعمال  اإلنشائية  لألعمال 

والكهرباء.

المشترين  حقوق  "وافي"  ويحمي 

من خالل إيداع أموال المشترين في 

الضمان  حساب  إلى  المشروعات 

وجود  واشتراط  بالمشروع،  الخاص 

ومحاسب  هندسي  استشاري 

قانوني، عالوة على متابعة ميدانية 

الفريق  من  المرخصة  للمشاريع 

وجوالت  البرنامج،  في  الهندسي 

والرقابة  الضبط  فريق  من  رقابية 

وتصنيف  تأهيل  على  والعمل  كذلك، 

تقييم المطورين العقاريين.

المشروعات  عرض  رخص  وفي 

الخارجية على الخارطة يحظر البرنامج 

أو  بيع  نشاط  مزاولة  من  المطورين 

تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، 

اإلعالم  وسائل  في  عنها  اإلعالن  أو 

المحلية أو الخارجية أو تسويقها في 

المملكة أو العرض عنها في معارض 

إال بعد الحصول على الترخيص الالزم.

ويستقبل "وافي" حاليا جميع طلبات 

وتأهيل  الخارطة  على  البيع  ترخيص 

منصة  خالل  من  االستشارية  المكاتب 

على  تحتوي  موحدة  إلكترونية 

مسارات عديدة عبر 3 مراحل الذي تم 

والتي  منها  األولى  المرحلة  تدشين 

ترخيص  طلب  على  الحصول  تتيح 

عدد  مع  والربط  الخارطة،  على  البيع 

كوزارتي  العالقة  ذات  الجهات  من 

السعودية  والهيئة  والتجارة،  العدل 

السعودية  والهيئة  للمحاسبين، 

للمهندسين.

ويسعى "وافي" من خالل هذا الربط 

إنشاء  إلى  المختلفة  الجهات  مع 

قاعدة بيانات تحتوي على معلومات 

على  والتأجير  البيع  مشاريع  جميع 

الخارطة في المملكة ومتابعة الطلب 

إلكترونية واحدة توفر  بوابة  من خالل 

إلى  إضافة  المستفيد،  ووقت  جهد 

إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خالل 

نظام "سداد".

تأهيل المكاتب الهندسية 
تأهيل  على  حاليا  البرنامج  ويعمل 

على  للعمل  الهندسية  المكاتب 

من  الخارطة  على  البيع  مشاريع 

المتخصصة  الدورات  من  عدد  خالل 

تهدف  التي  الدقيقة  واإلجراءات 

بجودة  متكاملة  خدمة  تقديم  إلى 

الدولة  على  التكاليف  وخفض  عالية، 

توليد  المساهمة في  إلى  باإلضافة 

لرؤية  تحقيقا  للسعودية  الوظائف 

المملكة 2030.

اإلشراف  في  "وافي"  يعتمد  كما 

على كافة العمليات والمشاريع على 

متميزة  سعودية  وكوادر  كفاءات 

العالمية  الخبرات  من  استفادت 

على  البيع  مجال  في  السابقة 

المشاريع  قيمة  تصل  حيث  الخارطة، 

مليار   50 عليها  اإلشراف  يتم  التي 

ريال.

وحرصا من البرنامج على التواصل مع 

رقما  خصص  فإنه  معه  المتعاملين 

كافة  على  للرد  يعمل  موحدا  مجانيا 

موقع  إلى  إضافة  االستفسارات، 

إلكتروني متكامل يحتوي على كافة 

وتفاصيلها  المرخصة  المشروعات 

على  عالوة  بها،  اإلنجاز  ونسبة 

التواصل الدائم على مدار الساعة عبر 

التواصل  موقع  في  البرنامج  حساب 

االجتماعي تويتر.

تطبيق  مؤخرًا  البرنامج  ودشن 

"وافي" لألجهزة الذكية للتواصل مع 

التطبيق  يحتوي  حيث  المستفيدين، 

والمخصصة  "راصد"  نافذة  على 

المشروعات  حول  البالغات  الستقبال 

المخالفة.

تراخيص “وافي”

 تمويل مباشر

 من

المستفيدين

عوائد
أفضل 

شراكات
أفضل

ثقة أكبر

 أكثر أمانًا

 وحفظًا

للحقوق

 أكثر
فاعلية



٦   -   نشرة وافي - العدد األول 
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تقارير محاسب قانونيتقريرًا دوريًا

تقارير أمين حساب

تقارير استشاري هندسي

اتصااًل هاتفيًا

خبرًا صحافيًا

متدربًا من فريق العمل



مجلة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي - وزارة اإلسكان

نشرة وافي - العدد األول   - ٧

المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32":

شارك برنامج البيع و التأجير على الخارطة " وافي " في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 

32 " مطلع شهر فبراير 2018 لمدة 21 يومًا والذي أقيم  تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. 

الزوار والزائرات للجناح وتعريفهم وتوعيتهم بمفهوم البيع على الخارطة والمنتجات  كما تم استقبال 

لوزارة  التابعة  الخارطة  على  البيع  مشاريع  وعرض  للمستفيدين،  البرنامج  يقدمها  التي  والضمانات 

اإلسكان )سكني( وكذلك المشاريع المرخصة للقطاع الخاص. 

معـــرض "ريستــاتيكــس الريــاض" العـقـاري 2018:

شارك برنامج البيع و التأجير على الخارطة "وافي" بمعرض ريستاتيكس الرياض العقاري 2018 في 

من  وزائرة  زائر  ألف   55 من  أكثر  المعرض  زوار  عدد  بلغ  حيث  أيام،  أربعة  لمدة  الماضي  إبريل  شهر 

المهتمين بالشأن العقاري وذوي العالقة به، 

ورشــة عمـل تعريفيــة بمنصـة وافـي اإللكترونيــة: 

في إطار عمل برنامج البيع و التأجير على الخارطة " وافي " على أتمتة جميع الخدمات والتراخيص 

والطلبات عقد البرنامج في مقره الرئيسي ورشة عمل تدريبية على مدى يومين حول نظام عمل 

منصة وافي اإللكترونية نهاية شهر يونيو الماضي بحضور يصل إلى ٤٥ متدربًا.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالمنصة اإللكترونية والخدمات التي تتيحها وكيفية التقديم والحصول 

على جميع الرخص الخاصة بالبيع على الخارطة وإنهاء جميع المعامالت من خاللها دون الحاجة إلى 

زيارة مقر البرنامج.

فعاليات في
2018



٨   -   نشرة وافي - العدد األول 

نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

أقام برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" احتفاال باليوم الوطني 88، بحضور األمين العام للجنة.

وتخلل االحتفال سرد تاريخي للمملكة العربية السعودية منذ تأسسيها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب 

الحرمين  الغالية  في هذا العهد الميمون عهد خادم  اليوم بالدنا  التي تعيشها  بالنهضة الحضارية والتنموية  ثراه- مرورًا  الله 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-  ، كما شارك منسوبو "وافي" باالحتفال بهذه المناسبة متوشحين ألوان شعار 

الوطن الغالي ، متمنين لبلدنا مزيدًا من الرخاء واالستقرار.

منسوبو “وافي” يحتفلون باليوم الوطني 88



نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

نشرة وافي - العدد األول   - ٩

محارضة تعريفية لعدد من املطورين العقاريني واملختصني يف الجبيل 

بالتعاون مع غرفة الرشقية.

محارضة تعريفية لعدد من املطورين العقاريني واملختصني يف تبوك 

بالتعاون مع غرفة تبوك.

محارضة تعريفية لعدد من املطورين العقاريني واملختصني يف الدمام 

بالتعاون مع غرفة الرشقية.

محارضة تعريفية لعدد من املطورين العقاريني واملختصني يف القصيم 

بالتعاون مع غرفة القصيم.

محارضة تعريفية لعدد من املطورين العقاريني واملختصني يف الرياض 

بالتعاون مع غرفة الرياض.

الرشقية

الصناعية في  التجارية  الغرف  بالشراكة مع  تعريفية  برنامج "وافي "خمس ورش عمل  أقام         
بذات  الجاري بحضور مطورين عقاريين وآخرين مختصين  العام  بداية  المملكة منذ  مختلف مناطق 

الشأن.

وتعد شراكة "وافي" مع الغرف التجارية استراتيجية وممتدة، إذ أن ضوابط مجلس الوزراء الصادرة 
لتنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة عام 1437هـ نصت على التنسيق مع اللجان العقارية في 
الغرف التجارية الصناعية لإلعالن عن أي أمر جديد يخص مختلف نشاطات البيع والتأجير على الخارطة 

والتوعية بها في وسائل اإلعالم.

والتعاون  واإلسكان،  العقار  قطاعي  في  العمل  أداء  تحسين  على  "وافي"  برنامج  من  وحرصًا 
المستمر لخدمة المطورين العقاريين في مناطق المملكة على حد سواء، فإن الشراكة مع الغرف 
التجارية أثمرت بعدد من ورش العمل التعريفية بقواعد العمل المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية 

على الخارطة.

محتوى  تقديم  إلى   - مختصا   200 نحو  الحالي  العام  خالل  حضرها  التي   - العمل  ورش  وتهدف 
الحفاظ على  برنامج "وافي" وما يقدمه من مزايا وآليات تسهم في  تعريفي وآخر توعوي عن 
عليها  يشرف  التي  المرخصة  المشروعات  مختلف  في  المشتري  حق  وحفظ  المطور  التزامات 

البرنامج وتتجاوز قيمتها 50 مليار ريال.

وافي والغرف التجارية السعودية
شراكة وبناء



١٠   -   نشرة وافي - العدد األول 

نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

        استعرض برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" 

خالل المعرض والمنتدى األول لمشاريع البيع على الخارطة 

الذي  "وافيكس2018"  السعودية  العربية  المملكة  في 

عبدالله  بن  ماجد  األستاذ  اإلسكان  وزير  معالي  افتتحه 

العاصمة  في   2018 31-28مارس  من  الفترة  خالل  الحقيل 

في  الناجحة  والدولية  المحلية  التجارب  من  عددا  الرياض، 

مجال التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

من  عدد  "وافيكس2018"  ومنتدى  معرض  في  وشارك 

خدمات  مركز  منها  اإلسكان  وزارة  وبرامج  المبادرات 

المطورين العقاريين "إتمام" الذي استعرض 

ومزاياها،  للمطورين  يقدمها  التي  خدماته 

"المعهد  من  كل  مشاركة  إلى  إضافة 

العقاري" واتحاد المالك ومبادرة "شراكات" 

بأجنحة مخصصة الستقبال الزوار والمهتمين 

واستعراض  استفساراتهم  على  والرد 

خدماتهم التي تحقق أهداف وزارة اإلسكان 

لزيادة العرض وتمكين الطلب .

حفل  خالل  اإلسكان  وزير  معالي  دشن  كما 

الذكية،  لألجهزة  "وافي"  تطبيق  االفتتاح 

الذي يخدم المستفيدين من مطورين ومشترين ويساهم 

التراخيص  وآلية  الخارطة  على  البيع  ببرنامج  التعريف  في 

المستفيدين  تمكين  إلى  إضافة  وأنواعها،  يمنحها  التي 

عن  اإلبالغ  و  المرخصة  المشاريع  عن  االستفسار  من 

عرضها  أو  تسويقها  يتم  التي  المشاريع  في  المخالفات 

المشاريع  لتلك  الضامنة  وافي  رخصة  على  الحصول  دون 

التطبيق،  في  المتاح  "راصد"  قسم  خالل  من  وجودتها 

هذا  في  التنظيم  مستوى  ورفع  الشفافية  تعزيز  بهدف 

النوع من أنشطة التطوير العقاري، ويتيح التطبيق كذلك 

متابعة آخر الفعاليات واألخبار المتعلقة بأنشطة البرنامج.

نايف  األستاذ  وافي  لبرنامج  العام  األمين  اكد  جانبه  من 

للتعريف  اقامته  من  الهدف  حقق  المعرض  أن  الشريف  

بهذا النوع من التطوير العقاري والخدمات التي يقدمها 

المزايا  و  وافي  رخص  وأنواع  الخارطة  على  البيع  برنامج 

التي يحققها كال من المشتري والمطور . 

وأشار إلى التفاعل الكبير الذي حظيت به جلسات المنتدى 

المصاحبة للمعرض.

وتناول المنتدى  محور تناول التجارب اإلقليمية والعالمية 

الخارطة،  على  البيع  بنظام  العقاري  التطوير  مجال  في 

والمتخصصين  والمستشارين  الخبراء  من  عدد  بمشاركة 

في التطوير العقاري بهذا النظام بجمهورية مصر العربية 

الشقيقة، حيث تم مناقشة تجربة دعم المطورین العقاریین 

في  المقدمة  والخدمات  اإلنشاء،  تحت  المشاريع  في 

وأنظمة  العقاري،  التطویر  وقطاع  االستشارات  مجالي 

ومزايا  ومواده،  له  الحاكمة  والوثائق  العقاري  التمويل 

التمويل العقاري، والصعوبات العملية التي تعوق التوسع 

في استخدامه.

للتعميـر  - المصريـة  إلى ذلك قدمت الشـركة السـعودية 

الذي جاء بشراكة سعودية – مصرية  نبذة حول تأسيسها 

ومشـروعاتها  الخارطة،  على  البيع  بمشاريع  وعالقتها 

شركة  طرحت  فيما  المصـري،  السـوق  فـي  وإنجـازاتها 

التجربة  وتميز  الخارطة  على  البيع  سياسة  للبناء  عمار 

في  الخارطة،  على  البيع  مشاريع  إدارة  في  النسائية 

السوق العقاري بمصر.

وأكد الشريف نجاح معرض ومنتدى وافيكس 

وزير  معالي  توجيه  و  بدعم  ثم  الله  بتوفيق 

اإلسكان و االهتمام الكبير والمتابعة المباشرة 

محمد  األستاذ  اللجنة  رئيس  سعادة  من 

الغزواني مما يدعونا لبذل الجهد ومضاعفته 

للبدء مباشرة في الترتيب للنسخة الثانية من 

تجربة معرض ومنتدى  وتكرار   2019 وافيكس 

جديدة،  محلية  تجارب  الستعراض  "وافيكس" 

بيئة  أخرى تساعد في تحسين  وخبرات دولية 

الخارطة  على  البيع  بنظام  العقاري  التطوير 

"المشاريع تحت اإلنشاء" في المملكة.

 

الجدير بالذكر أن عدد زوار معرض ومنتدى "وافيكس2018" 

تجاوز ألفي شخص تعرفوا من خالل ورش العمل والجلسات 

في  التملك  آلية  ومفهوم  طبيعة  على  المعرض  وأجنحة 

مشاريع البيع على الخارطة، وكذلك المشاريع تحت اإلنشاء 

للجهات المشاركة، كما اطلعوا على ما تقدمه المؤسسات 

التمويلية من حلول تمويلية متنوعة في هذا القطاع.



 نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

نشرة وافي - العدد األول   - ١١



١٢   -   نشرة وافي - العدد األول 

نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

وافي يوقع مذكرة تعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

    وقع برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" مذكرة 
تعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بحضور 
األمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف الشريف، 
والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

تطوير  في  الطرفين  جهود  ضمن  المذكرة  توقيع  ويأتي 
والتوسع  وتنظيمها   ، العقار  بنشاط  المختصة  المعارض 
ومعالجات  استقبال  آليات  تحديد  المذكرة  وتضمنت   ، فيها 
طلبات إقامة فعاليات االعمال المختصة بالعقار، وإجراءات 
الرقابة عليها ، وتحديد آليات للتعاون المشترك في الرقابة 
طرح  خاللها  يتم  التي  والتعريفية  التجارية  المعارض  على 
 ، الخارطة  على  البيع  بنظام  عقارية  مشاريع  وتسويق 
وآلية لتبادل المعلومات ، والربط اإللكتروني بين الجهتين ، 

والعمل المشرك في استقطاب فعاليات االعمال المختصة 
بالعقار، وإيجاد روزنامة سنوية لذلك .

نايف  الخارطة  على  والتأجير  البيع  برنامج  أمين  وأوضح 
التسويقية  االنشطة  ستدعم  التعاون  مذكرة  أن  الشريف 
وضمان  "وافي"،  برنامج  من  المرخصة  العقارية  للمشاريع 
المشاريع  هذه  مثل  في  التملك  في  الراغبين  حقوق 
المرخصة،  غير  او  الوهمية  المشاريع  من  وحمايتهم 
األهداف  من  العديد  تحقيق  في  سيسهم  ذلك  أن  مبينا 
للجانبين لخدمة الوطن والمواطن، وفتح آفاق من التعاون 

المستقبلي بين الجهتين.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض 
التعاون  مذكرة  أن  العيسى  طارق  المهندس  والمؤتمرات 

للمعارض  الوطني  البرنامج  سياسة  إطار  في  تأتي 
والمؤتمرات الرامية إلى تفعيل نشاطاته، وتكثيف جهوده 
إلقامة عالقات وثيقة مع الجهات ذات الصلة في القطاعين 
ستشهد  المقبلة  الفترة  أن  موضًحا  والخاص،  الحكومي 
المجتمعية  أهدافه  لتحقيق  للبرنامج  مدروسة  انطالقة 

كافة.
في  المختصة  المرخصة  األعمال  فعاليات  عدد  أن  وأوضح 
 )57( بلغ  2017م  عام  اقيمت في  التي  الخارطة  البيع على 
فعالية أعمال، بنسبة ارتفاع مقدارها )%216( مقارنًة بعدد 
فعاليات األعمال المختصة بالبيع على الخارطة التي أقيمت 

في عام 2016م البالغ عددها )18( فعالية أعمال.

ورشة عمل “وافي” ألمناء حسابات مشاريع الببع على الخارطة في البنوك

أقام برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" ورشة تعريفية بقواعد عمل تنظيم حساب 
الضمان وآلية إ دارة الحساب لمشاريع البیع على الخارطة لعدد من أمناء حسابات الضمان 

في البنوك بمدينة الرياض.
 وتطرقت الورشة إلى نبذة تعريفية ببرنامج "وافي" والحوافز التي تقدمها وزارة اإلسكان 
للمطورين العاملين على مشروعات البيع على الخارطة، إضافة إلى عرض مقترح لكيفية 

إدارة حساب الضمان ونموذج وثيقة الصرف.

كما عرضت الورشة منصة "وافي" اإللكترونية - التي دشنها معالي وزير اإلسكان مؤخرا- 

وقت  تقليص  في  المنصة  فائدة  على  عالوة  خاللها،  من  التراخيص  على  التقدم  وآليات 

المستفيدين وأتمتة العمليات في البرنامج.



 نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

ديار السالم
أحد مشاريع البيع على الخارطة المرخصة

النموذجية
حي السالمة ٢ - جدة الموقع

١٤٠ شقة سكنية عدد الوحدات

١٢/٢٤/ ٢٠١٤ تاريخ إصدار الرخصة

٢٠١٨/٠٥/١٥ تاريخ تسليم المشروع

نسبة اإلنجاز ١٠٠  ٪

نسبة المشاكل والشكاوى صفر  ٪

نشرة وافي - العدد األول   - ١٣

السالمة  الواقع في حي  السالم”  “ديار  ٌيعد مشروع        
بمدينة جدة أحد المشاريع النموذجية التي تم بيعها بنظام 

البيع على الخارطة )أثناء إنشاء المشروع(.
من  االنتهاء  تم  سكنية  شقة   140 من  المشروع  ويتكون 
تسليمها خالل شهر مايو الماضي بعد اكتمال إنجازه بنسبة 

.%١٠٠
تسليم  بموعد  اللتزامه  وفقا  نموذجيا  المشروع  ويعتبر 
لم  حيث  المحدد،  الوقت  في  للمشترين  السكنية  الوحدات 
يسجل برنامج “وافي” أي شكوى حول المشروع خالل فترة 

تنفيذه.
خالل  “وافي”  في  الهندسي  الفريق  المشروع  وزود 
تضمن  التي  الهندسية  بالتقارير  اإلنشاء  مراحل  مختلف 

جودة المشروع وسالمته من أي أخطاء إنشائية.

“مشروع العدد”



١٤   -   نشرة وافي - العدد األول 

- نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

         ُيعد التأهيل العقاري أحد شروط الحصول على رخصة البيع على الخارطة، حيث تحصل الشركة العقارية على شهادة تأهيل 

المطورين بعد تقديمها على لجنة تأهيل المطورين، ويعتبر هذا التأهيل بمثابة التصنيف الذي يظهر قوة الشركة التنظيمية 

والمؤسسية ومالءتها المالية وسيرة إنجازاتها.  

تقوم الشركة الراغبة في الحصول على التأهيل بتقديم المستندات المطلوبة كالسجل التجاري  )المتضمن لنشاط التطوير 

العقاري(، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس وشهادة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشهادة تصنيف من وزارة 

الشؤون البلدية والقروية –إذا كانت الشركة المتقدمة مقاواًل-وشهادة من مصلحة الزكاة والدخل تثبت عدم وجود مستحقات 

مالية على الشركة، باإلضافة إلى تزويد لجنة تأهيل المطورين بسير ذاتية لمديري الشركة وقائمة بالمشاريع التي تم إنجازها 

من قبل.

وُتدعم هذه المستندات بقوائم مالية لممارسات الشركة آلخر ثالث سنوات مرفق معها شهادة تحليل بيانات من نظام "سمة" 

للتأكد من عدم وجود أي تعثرات مالية على الشركة، وبعد توفر كل هذا المتطلبات تقوم الشركة بتقديم طلب التأهيل من 

خالل مركز خدمات المطورين )إتمام(، وتعمل على متابعة الطلب مع لجنة تأهيل المطورين حتى تحصل على شهادة تأهيل 

المطورين. وبذلك يحق للشركة المؤهلة التقدم لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة حسب درجة التأهيل وحجم المشروع.



نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

نشرة وافي - العدد األول   - ١٥

لمشاريع التطوير العقاري الخاصة بوزارة اإلسكان
ولجنة البيه والتأجير على الخارطة “وافي”



الحكومية  الخدمات  نضج  مؤشر  في  اإلسكان  وزارة  حصلت           

الرئيسية إلكترونيًا  الذي يحلل مستوى الرقمنة للخدمات اإللكترونية 

للمواطنين/المقيمين/ الحكومية  الجهات  مختلف  تقدمها  التي 

 ٪١٠٠ الحكومية اآلخرى على نسبة  الزوار وقطاع األعمال والجهات 

حسب تقييم برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يسر(. 

هذا وقد شاركت وافي بـ 15 خدمة الكترونية مع توفير جميع االدوات 

التقنية والمعلوماتية المبينة لها.

١٦   -   نشرة وافي - العدد األول 

نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

وزارة اإلسكان تحصد ١٠٠٪
 في مؤشر نضج الخدمات الحكومية اإللكترونية



 نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

نشرة وافي - العدد األول   - ١٧



 نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة - وافي

وافـي يرخـص ألكــثر مــن 10500 وحـدة خـالل شهـر 

wafi@housing.gov.sa wafi.housing.gov.sa@wafi__sa
نسعد بتواصلكم

Mediawafi@housing.gov.sa

خالل الفترة من
٢٠١٨/٨/١٣م وحتى ٢٠١٨/٩/١٣م

wafi.housing.gov.sa
https://api.whatsapp.com/send?phone=966920004831



