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

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
الجديد  المالي  للعام  للدولة  العامة  الميزانية  سعود،  آل  عبدالعزيز 
فيها  أعلن  والمواطنات،  للمواطنين  كلمة  ووجه   ، هـ   1441  /  1440

الميزانية، وفيما يلي نصها:
"بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 
السعودية،  العربية  المملكة  تاريخ  في  ميزانية  كأكبر   )2019( 1441هـ 
تهدف إلى دعم النمو االقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة اإلنفاق، 
رؤية  أهداف  ضمن  وذلك  المالي،  واالستقرار  االستدامة  وتحقيق 

المملكة 2030.
اإلصالح  طريق  في  قدمًا  المضي  على   – الله  بعون   – عازمون  إننا 
االقتصادي وضبط اإلدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع 
الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين 

متميزة.
) ترليون ومئة وستة مليارات ريال( بزيادة تبلغ )سبعة بالمئة( عن المتوقع صرفه بنهاية  ويبلغ اإلنفاق في هذه الميزانية 
المتوقع  عن  بالمئة(  )تسعة  تبلغ  بزيادة  ريال(  مليار  وسبعين  وخمسة  مئة  )تسع  اإليرادات  تبلغ  كما   ، 2018م  المالي  العام 
بنهاية العام 2018م، وتأتي هذه الميزانية استمرارًا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات األساسية للمواطنين، وتطوير 

الخدمات الحكومية.
إن اهتمامي األول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجاالت، 
وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ 

ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة األمن واالستقرار والنماء".
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 اإلصالحات االقتصادية والهيكلية في
 االقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة

 نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة
2030.

 اإلصالحات والمبادرات االقتصادية
 المطبقة خالل العامين الماضيين
 أسهمت في خفض معدالت عجز

الميزانية

 ميزانية هذا العام تواصل رفع كفاءة
 اإلدارة المالية العامة وتعزيز االستقرار

االقتصاري واالستدامة المالية

 من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج
 المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام

2019 إلى %2.6

 ارتفعت اإليرادات غير النفطية من 127
 مليار ريال في 2014 إلى 287 مليار

 ريال في 2018 ومن المتوقع أن تصل
إلى 313 مليار ريال في 2019

 حريصون على تبني أعلى معايير
 الشفافية واإلفصاح المالي والعمل
 على تحسيت جودة الحياة وااستثمار
 في البنية التحتية للحاضر واألجيال

القادمة

سمو ولي العهد عقب 
إعالن ميزانية المملكة

2019

مشــروع العــدد

أهم
منجزات2018

خادم الحرمين الشريفين: ميزانية العام 2019 م
داعمة للنمو االقتصادي وتحقيق االستدامة واالستقرار المالي
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العربية  المملكة  في  االقتصادي  القطاع  يشهد 
ويأتي  متسارعًا،  وتطورًا  نوعية  قفزات  السعودية 
تشمل  والتي  المقبل  للعام  الدولة  ميزانية  إعالن 
متانة  على  كداللة  المملكة  تاريخ  في  إنفاق  أكبر 
التعامل  العالية على  الغالي، وقدرته  اقتصاد وطننا 
العالمي،  االقتصاد  بها  يمّر  التي  المتغيرات  مع 
العديد  الماضية  األعوام  خالل  المملكة  شهدت  حيث 
دفع  في  ثمارها  آتت  التي  اإلصالحية  الخطوات  من 
صارمة  وإجراءات  انطالقها،  ومواصلة  التنمية  عجلة 
للنهوض  القطاعات  جميع  خدمة  في  تصّب  وحازمة 
بها إلى مستويات أعلى من اإلنجاز واإلنتاج والتفّوق، 
الحياة  مقومات  ويعزز  المواطن  يخدم  ما  كل  لتوفير 
الكريمة له، ولعل أبلغ دليل على ذلك حجم االستثمار 
االستثمار"  مستقبل  "مبادرة  شهدته  الذي  الكبير 
من  العديد  وتوقيع  مؤخرًا  الرياض  في  أقيمت  التي 
مليار  الـ50  يتجاوز  بما  عالمية  شركات  مع  االتفاقيات 

دوالر في العديد من القطاعات الحيوية والهامة.
إن ميزانية الخير التي ُأعلن عنها اليوم بإنفاق يتجاوز 
تسير  دولتنا  أن  على  بالغًا  دلياًل  ُتعد  ريال  الترليون 
ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم، وتحقيق  بخطى 
الرفاهية ألبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات 
التي تواجههم، وتجاوز التحديات االقتصادية الراهنة 
الخدمية  القطاعات  جميع  تحظى  إذ  والمستقبلية، 
بكل الرعاية والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين 
ولي  وسمو  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
الملكي األمير محمد بن  عهده األمين صاحب السمو 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهم الله-، حيث 
وشاملة  واضحة  بخطط  وعزم  بحزٍم  المملكة  مضت 
المواطنين،  تطلعات  وتلبية  الدخل،  مصادر  لتنويع 

واالرتقاء بمختلف المجاالت.

ويعّد قطاع اإلسكان ضمن أولويات القيادة، إذ يحظى 
برعاية كبيرة وتوجيهات سديدة ومتابعة دائمة إليجاد 
من  المواطنين  تمكين  ُتسرع  التي  الناجحة،  الحلول 
الحصول على السكن المالئم ورفع نسب التملك بين 
وبرنامج   ،2030 المملكة  رؤية  تماشيًا مع  المواطنين 
الدعم  القطاع  هذا  يجد  إذ   ،2020 الوطني  التحول 
-يحفظه  الشريفين  الحرمين  خادم  لدن  من  المستمر 
نواصل  اإلسكان  وزارة  في  يجعلنا  الذي  األمر  الله-، 
رغبات  وتلبية  األمر،  والة  تطلعات  لتحقيق  جهودنا 
المواطنين والمواطنات، واالستفادة مما ُخصص لها 
من  المواطنين  تمكين  نحو  مسيرتها  مواصلة  في 
إسكانية  بيئة  وتيسير  وتنظيم  المالئم  السكن  تملك 
متوازنة ومستدامة، وفق خطة طموحة تتضمن الكثير 
من البرامج والمبادرات وتخصيص المزيد من الخيارات 

السكنية والتمويلية في جميع مناطق المملكة.
واستمرارًا لجهود الدولة أّيدها الله في تأمين السكن 
مطلع  اإلسكان  وزارة  أعلنت  للمواطنين،  المناسب 
لبرنامج  الثانية  المرحلة  إطالق  عن  الجاري  العام 
"سكني" بمستهدف يصل إلى 300 ألف خيار سكني 
نحتفل  العام  هذا  نهاية  في  نحن  وها  وتمويلي، 
مواطن  ألف   100 وتمكين  المستهدف،  هذا  بتحقيق 
الدولة  من  مدعوم  عقاري  قرض  على  الحصول  من 
بناء الوحدة السكنية التي تلبي احتياجهم،  لشراء أو 
وكذلك توفير أكثر من  14 ألف فيال سكنية جاهزة ضمن 
مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إضافة 
المحافظات،  من  عدد  في  مجانية  أرض  ألف   75 إلى 
كما أننا وفي ختام هذه المرحلة تمكنا من إطالق أكثر 
من 60 مشروعًا سكنيًا جديدًا لبناء وحدات سكنية توفر 
والفلل  الشقق  بين  متنوعة  وحدة  ألف   125 من  أكثر 
ضمن  متنوعة  وتصاميم  بمساحات  هاوس  والتاون 

مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية 
والتحتية، بما يتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، 

ودعم كامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
الكريم  للتوجيه  وانفاذًا  أيضًا  الدولة  جهود  وضمن 
في  المواطنين  عن  المضافة  لقيمة  ضريبة  بتحمل 
ألف   16 من  أكثر  الوزارة  أصدرت  األول  المسكن  شراء 
شهادة لتحمل الضريبة عن المواطنين، كما أن الوزارة 
تراعي احتياج كافة فئات المجتمع، حيث تضع من بين 
الضمان  ومستفيدي  حاجة  األشد  الفئات  أولوياتها 
بتوفير  الوزارة،  قوائم  في  المسجلين  االجتماعي 
ريال  مليار   6 وتخصيص  األسر،  لهذه  سكنية  وحدات 
لطرح وتنفيذ هذه الوحدات السكنية لهم، وسيستمر 
تقديم الخدمات للمواطنين بمستهدف أكبر خالل العام 
2019 سعيًا إلى تسريع الحصول على السكن المالئم، 
مع تقديم كافة الضمانات للجودة واألسعار المناسبة، 
برامج  من  اطالقه  تم  ما  إلى  باإلضافة  ذلك  يأتي 
ومبادرات رافدة تهدف إلى تنظيم القطاع اإلسكان، 
مثل رسوم األراضي البيضاء، وبرنامج "ايجار"، وبرنامج 
احتياج  مراعاة  إلى  إضافة  وغيرها،  المالك"  "اتحاد 
الدخل  ومحدودي  االجتماعي  الضمان  مستفيدي 

بإطالق برنامج "اإلسكان التنموي".
وختامًا نسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين 
الدين والوطن،  الشريفين وسمو ولي عهده لخدمة 
كما نسأله لوطننا الغالي مزيدًا من التنمية والتطور 

وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان.
 
 

ماجد بن عبدالله الحقيل
          وزير اإلسكان

1,1067%9% 975
تريليون ريال

حجم اإلنفاق
زيادة اإلنفاق

عن 2018
مليار حجم
اإليرادات

زيادة اإليرادات
عن 2018

تركز على الخدمات األساسية للمواطنين 
وتطوير الخدمات الحكومية.

ميزانية الخير ..
اقتصاٌد متين .. والمواطن أواًل.



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

نشرة وافي - العدد الثاني   - ٣

   عندما كانت فرص التملك للعقارات متاحة لشريحة 
كبيرة من المواطنين سواء بشراء األراضي المطورة 
متناسبة  سعرية  وبقيم  للسكن  الجاهزة  البيوت  أو 
مع قدرات المواطنين الشرائية، لم يكن حينئذ هناك 
حاجة للشراء المبكر قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو 
كبديل  الخارطة”  على  “البيع  يسمى  ما  أو  البناء 

لعملية التملك أو الشراء المباشر.
وال ريب أن شراء وحدة عقارية مكتملة التطوير هي 
الخيار األمثل للثقافة المحلية على مدى عقود من 
الزمن، وكما نعلم أن قرار الشراء لمنتجات مرتفعة 
السعر ومن ذلك شراء العقارات يمر القرار بمراحل 
عوامل  الزمنية  مدتها  يحدد  معقدة  سيكولوجية 
الشرائية  والقدرة  للمنتج  الحاجة  شدة  أهمها  من 
ومدى توفر البدائل ووفرتها، لذلك كان خيار الشراء 
للعقار غير المكتمل اليوم بدياًل مفضاًل في أسواق 
المحلي  العقار  سوق  أصبح  بل  وإقليمية،  عالمية 
من  األسلوب  لهذا  حيًا  مثااًل  األخيرة  سنواته  في 

أساليب التملك.
إذًا يأتي السؤال لماذا وافي؟ فمع ازدياد الحاجة 
الجديد  النمط  وتراقب  وتنظم  تشّرع  رسمية  لجهة 
الشراء في مخططات  العقار من خالل  لخيار تملك 
األراضي تحت التطوير أو لوحدات سكنية أو تجارية 
في مشاريع التزال في مراحل التطوير المختلفة، 
جاءت قرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا النشاط 
الوحدات  بيع  لضوابط  األخيرة  الصيغة  إلى  وصواًل 
 536 رقم  المجلس  بقرار  الخارطة  على  العقارية 
وتاريخ 4/12/1437هـ نصت على حظر مزاولة أنشطة 
بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة -مهما 
كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها -سواء 
أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم 
اإلعالن  أو  غيرها،  أم  أم سياحية  أم صناعية  خَدمية 
أو  الخارجية،  أو  المحلية  اإلعالم  وسائل  في  عنها 
تسويقها في المملكة، أو عرضها في معارض؛ إال 
الترخيص الالزم لمزاولة النشاط  بعد الحصول على 

من اللجنة.
على  الحصول  اشتراطات  أن  البعض  يعتقد  وقد 
للجهات  البيروقراطية  صور  من  ضربًا  الرخص  هذه 
العقاري  التطوير  مشاريع  تعيق  التي  الحكومية 
الصحة،  عن  عار  اتهام  ذلك  أن  إال  إنجازها،  وسرعة 
وجهة  وزارات  بمشاركة  اللجنة  هذه  جاءت  إنما 
حكومية معنية بالشأن العقاري وممثلين مستقلين 
للقطاع الخاص جاءت هذه اللجنة وذراعها التنفيذي 
حقوق  لحفظ  )وافي(  للجنة  العامة  األمانة 
المواطنين الراغبين في التملك في هكذا مشاريع 
الحقوق  لضياع  تجنبًا  ثم  ومن  تعثرها  لعدم  ضمانًا 
سنوات  بعد  التملك  حلم  وتبخر  والمعنوية  المالية 

من االنتظار.
المساهمات  لحقبة  المرة  التجربة  آثار  وبقيت 
من  البعض  عاشها  والتي  حاضرة،  العقارية 
وآمال،  أحالم  معها  ضاعت  لسنوات  السعوديين 
بل ضاع كل ما جمع من أموال، وكانت تلك المرحلة 
نواة لما نحن بصدده اليوم، حين استشعرت الدولة 
الحاجة الماسة لسن ضوابط وأنظمة  الله،  وفقها 
أو  أراضي  بيع  على  الموافقة  وآلية  عملية  تضبط 
وعود  مقابل  نقدية  مبالغ  واستالم  عقارية  وحدات 
أن  أهمها  اشتراطات  وفق  مبكرة  بيع  وعقود 
تودع المبالغ في حساب ضمان مخصص للمشروع 
وكذلك  المعتمدة،  البنوك  احدى  لدى  المعني 
إيقاف التصرف في ملكية األرض التي يقام عليها 
المشروع من خالل تهميش صك األرض حتى اكتمال 
للمشتري  الوحدة  افراغ  ثم  ومن  التطوير  مراحل 

ليتحقق بذلك الوفاء بالبيع.

كلمـة العـدد
لماذا وافي؟

جاء إعالن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - للميزانية العامة للدولة 
والتي تعد األكبر في تاريخ السعودية خطوة تعكس ما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي وقوة ونماء 

متزايد عامًا بعد عام.
ويؤكد ما أعلن عنه سيدي خادم الحرمين الشريفين – أّيده الله - من تخصيص أكبر إنفاق في تاريخ المملكة 
حقيقة االقتصاد السعودي وقوته على كافة األصعدة والمستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، ويمثل 

ثقاًل اقتصاديًا يالحظه القاصي والداني.
وقابل هذا اإلعالن اهتمام عالمي بقدرة حكومتنا الرشيدة على مواكبة كافة المتغيرات المالية العالمية 
اإلصالح  خطة  تحققها  التي  النجاحات  مدى  إلى  يشير  مما  بالعالم،  تعصف  التي  االقتصادية  والتحديات 
االقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة، وما تقوم به من تعزيز ملحوظ لمتانة 

وقوة وحيوية اقتصادنا وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
بتلمس  الكريمة  قيادتنا  اهتمام  على  واضًحا  دلياًل  المعيشة  غالء  بدل  صرف  بتمديد  الكريم  األمر  ويعد 
تخصيصه من  تم  القطاعات، وما  لمختلف  السخي  تواصل دعمها  التي  للمواطنين،  المختلفة  االحتياجات 
يعكس  ما  القطاع،  هذا  تواجه  التي  التحديات  لتجاوز  األهمية  بالغ  فهو  اإلسكان  لوزارة  ضخمة  ميزانية 

اهتمام القيادة بتوفير كل اإلمكانات وتقديم الحلول التي تضمن توفير المسكن المالئم للمواطن.
إن ما توليه القيادة من دعم كبير لمختلف المجاالت يدعونا إلى مزيد من الجهد المضاعف والعمل الدؤوب 
من كافة القطاعات في وطننا الغالي لتحقيق الريادة العالمية والوصول إلى الصورة البهية والمكتملة 

لرؤية المملكة العربية السعودية خالل العام 2030م.
المشرف العام على قطاع التطوير العقاري
محمد بن سعود الغزواني

رئيس التحرير / موسى الكثيري

ميزانية 2019 م..
قـــوة اقتصــادية عنــوانهــا
التنميــة ورفاهية المواطـن

لجنة البيع على الخارطة ُتقر العقد الموحد 
االسترشادي بين المشتري والمطور.

الشريف: عملنا بالشراكة مع األطراف المعنية حتى 

وصلت اللجنة للصيغة النهائية

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" العقد االسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام والذي 
يهدف لتنظيم العالقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة – تحت 

اإلنشاء - مع المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، وبيان  االلتزامات والحقوق لجميع األطراف.
اللجنة أقرت  البيع على الخارطة األستاذ نايف بن نواف الشريف مؤكدًا أن  أوضح ذلك األمين العام للجنة 
المطورين  بمشاركة  اقراره  قبل  العقد  مسودة  حول  المالحظات  إلبداء  الفرصة  أتاحت  أن  بعد  العقد 
بالقطاع  والمهتمين  المرتقبين،  أو  الحاليين  الخارطة  على  البيع  مشاريع  في  والمشترين  العقاريين، 

العقاري وتنظيماته حول البنود والفقرات التي اشتملها العقد.
وأوضح الشريف أن أمانة اللجنة تعمل دوما بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخارطة من مطورين 
عقاريين والمكاتب االستشارية القانونية والهندسية والمالية إضافة للمشترين في تلك المشاريع للخروج 
بما  اإلخالل  عدم  إلى  الدائم  السعي  مع  المشروع،  أطراف  جميع  متطلبات  مع  تتناغم  وقرارات  بصيغة 
َتقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )536( وتاريخ 
04/12/1437هـ، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القوانين الالزمة على مخالفي أنظمة البيع على 

الخارطة المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة الالزمة.
يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة 
بمختلف أنواعها )سكنية -تجارية -استثمارية -مكتبية -خدمية -صناعية -سياحية(، ورخصة تسويق العقارات 
الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع األراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على 
تسويق  ورخصة  الخارجية،  المعارض  في  الخارطة  على  العقارية  الوحدات  عرض  رخصة  وكذلك  الخارطة، 
العقارات الداخلية على الخارطة مقابل استالم مبالغ حجز، و يرصد ويراقب برنامج وافي أي مشروع عقاري 

يطرح بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على احدى هذه الرخص. 
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   حوار العدد
المطور العقاري والمستشار 

المهندس/ زكي فارسي

م.فارسي: 
“لجنــة البيـع على الخارطــة قـّدرت تجـربتنــا 
وشاركتنا نجاحنا ودعمت وسهلت اإلجراءات”

“مهندسي وافي كانــوا يـــزورون المشروع 
بصفة دورية”.

٤   -   نشرة وافي - العدد الثاني 

أكد المطور العقاري والمستشار م. زكي فارسي أن 

تقبل المجتمع لفكرة البيع والتأجير على الخارطة في 

تصاعد مستمر، بل وبات متقباًل جدًا عند فئة كبيرة من 

أعوام،  قبل  بداياته  في  عليه  كان  بما  مقارنة  الناس 

ذلك  إلى  أدت  التي  األسباب  أهم  من  أن  موضحًا 

مما  والعقود  التنفيذية  والمواصفات  باألداء  االلتزام 

أثمر في بناء الثقة بين المشتري والمطور.

وأشار المهندس فارسي: "كنت من األوائل الذين بنوا 

عدة مشاريع للبيع على الخارطة بنجاح تام وإنجاز في 

للبيع  ناجحة  أكبر تجربة عملية  الوقت المحدد وحققت 

على الخارطة للقطاع الخاص"، 

مشاريع  لرواد  خصصناه  الذي  الحوار  في  ذلك  جاء 

البيع على الخارطة ومنهم المهندس زكي فارسي:

1. نظام البيع على الخارطة أو البيع المبكر هو نظام 

على  الضوء  تسليط  منك  نريد  عليه  متعارف  عالمي 

فوائده بالنسبة للمطور والمشتري؟ 

للطرفين،   )Win-Win( نظام  هو  الخارطة  على  البيع 

من  ولديه  المطور  يبدأ  حيث  والمشتري(،  )المطور 

وأثناء  مبكرا  المشروع  لوحدات  المؤكدة  المبيعات 

على  لالطمئنان  القوي  الدافع  يعطيه  مما  التنفيذ 

المشروع  تنفيذ  في  االستثمار   ونجاح  المبيعات 

وبالتالي فإن المطور يجني أرباحًا بالنسبة المتعارف 

مضطرًا  ليس  وهو  العاملة  أمواله  على  عليها 

مما  أمواله،  من  المشروع  تكاليف  كامل  الستثمار 

بنفس  مشروع  من  أكثر  تطوير  يستطيع  أنه  يعني 

جني  وبالتالي  الواحد،  للمشروع  الكاملة  التكلفة 

من  جزء  على  الواحد  المشروع  من  المناسبة  األرباح 

المشتري  وكأن  الواحد،  للمشروع  ماله  رأس  كامل 

المطور  عن  المالي  العبء  تخفيف  في  يساهم 

أمواله  على  األرباح  من  معينة  بنسبة  يكتفي  الذي 

ذلك  يعود  أن  شك  وال  يعني  مما  فقط  المستخدمة 

على تخفيض قيمة بيع الوحدة العقارية.

في  المشتري  يجنيها  أخرى  مميزات  هناك  أن  كما 

كل  عمل  طلبه  مثل  الخارطة  على  البيع  مشاريع 

احتياجه  لتلبي  وحدته  بتصميم  الخاصة  التعديالت 

الوحدة  تنفيذ  بدء  قبل  الفعلية  أسرته  واحتياجات 

واختيارات مواد التشطيب التي تناسبه وما إلى ذلك، 

بشكل  المشتري  على  الدفع  سهولة  إلى  إضافة 

دفعات ميسرة بدال من سداد كامل القيمة بعد انتهاء 

المشروع.

الخارطة  على  البيع  لجنة  مع  تجربتكم  عن  حدثنا   .2

المعايير  رأيتم  للحصول على رخص مشاريعكم وكيف 

واألنظمة التي تعمل بها؟

لجنة  أول  في  العقارية  الوطنية  اللجنة  مع  شاركت 

لوضع  الوزراء  بمجلس  الخبراء  هيئة  في  تشكلت 

يتم  أن  يجب  التي  الضوابط  حول  المبدئية  األفكار 

دعيت  قد  انني  واعتقد  الخارطة  على  للبيع  فرضها 

ألنه في ذلك الوقت لربما انا الوحيد الذي بنى عدة 

مشاريع للبيع على الخارطة وكلها كانت ناجحة وتمت 

لها  وصدرت  إفراغها  وتم  للمالك  وسلمت  وأنجزت 

للبيع  ناجحة  عملية  تجربة  أكبر  فكانت  ملكية  صكوك 

على الخارطة للقطاع الخاص وكنت سعيدًا جدا ألكون 

من  لالستفادة  واضح  توجه  في  اللجنة،  أعضاء  أحد 

هذه التجربة ومن خبرات القطاع الخاص التي أصبحت 

جزءًا من معادلة إخراج األنظمة والضوابط.

التجربة األخرى الناجحة هي تجربتنا عندما عزمنا على 

متخوفًا  كنت  حيث  الخارطة،  على  البيع  رخصة  إصدار 

قليال ألنها تجربة جديدة أن نصدر رخصة بضوابط فعلية 

والوقت كان تغير نوعا ما النتهاء مدة من الزمن منذ 

مشروعنا  بدأنا  أن  إلى  الخبراء  هيئة  في  مشاركتي 

الجديد.

من  جديدًا  تعاونًا  وجدت  حيث  عارمة  سعادتي  كانت 

وكأنهم  الخارطة  على  البيع  لجنة  من  وصادقًا  نوعه، 

وحاولوا  المشروع  لنجاح  يسعون  الذين  الشركاء 

سواء  المختلفة  الجهات  مع  مساعدتنا  اإلمكان  قدر 

حساب  يخص  فيما  البنوك  مع  أو  المالي  المحاسب 

الضمان أو العقود أو كتابة العدل.

وخالل فترة التنفيذ تطرأ وتستجد أشياء لم نكن نتخيلها 

وجدتهم  اللجنة  على  األمور  هذه  طرحنا  عندما  ولكن 

اإلجراءات  بعض  تعديل  وتم  طرحنا  استوعب  من  خير 

وُعِمَمت للجميع كي تعم االستفادة منها.

أرى  وأنا  كنت سعيدا  واألنظمة  للمعايير  بالنسبة  أما 

مختلف  في  المشاريع  يزورون  كانوا  الذين  األفراد 

دورية،  بصفة  المملكة ومن ضمنها مشروعي  أنحاء 

جودة  بأعلى  المعايير  بتطبيق  ملتزمين  كانوا  حيث 

وبأعلى معيار حتى يتأكدوا من التزامي بالضوابط ، 
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وأنا في الحقيقة كنت فخورا بتطبيق كافة المعايير 

كان  مهما  وعليه  سواء،  حد  على  الجميع  على 

الجميع  على  بالعدالة  طبق  فإذا  دقيقًا  التطبيق 

نفسه  على  فرض  الذي  المطور  ينجح  فسوف 

المصداقية المهنية. 

3. ما مدى تقبل الناس لهذا النظام في المملكة 

العربية السعودية؟ وهل يمكن تغيير ثقافة الشراء 

وتملك السكن في المملكة؟

ال بد أن نعلم أن هذا النظام قديم جدًا في معظم 

جزءًا   أصبح  وبالتالي  الزمن  من  عقود  ومنذ  الدول 

ونما وتعدل على مدى  تطور  المجتمع،  ثقافة  من 

لباقي  نسبة  جديدًا  المملكة  في  أنه  إال  عقود، 

الدول. 

ومن خالل تجربتنا في مجال التطوير العقاري بنظام 

الفكرة  لهذه  الناس  تقبل  فإن  الخارطة  على  البيع 

كان متحفظًا  في بدايته ثم تدرج في تصاعد مستمر 

إلى أن أصبح متقباًل جدًا، 

باألداء  تام  التزام  من  إنما  فراغ  من  يأتي  ال  وهذا 

من  بالعقود  وااللتزام  التنفيذية  والمواصفات 

الطرفين من أجل بناء الثقة بين )المشتري والمطور( 

والذي أثمر عن مسيرة عمرها أكثر من 35 سنة.

فنحن نجد اآلن فهمًا وإدراكا أكبر وأوسع وتقبال لهذا 

النظام، وأعتقد أن األنظمة والضوابط الجديدة عند 

كل  ستجعل  المطور  قبل  من  تطبيقها  من  التأكد 

مطور جدير بثقة عمالئه ويتدرج الوضع نحو تقبٍل أكثر 

لهذا النظام، 

أما موضوع ثقافة الشراء والتملك فيمكن تغييرها 

والمدعومة  الواضحة  األنظمة  هناك  كانت  كلما 

على  والمطور  المشتري  الطرفين  تحمي  والتي 

الطرفين. طمأنينة  من  تزيد  وبالتالي  سواء،  حد 

وتعديل  التجربة  تزايد  مع  أنه  شك  أدنى  لدي  ليس 

المطورين من  بما يسهل عمل  األنظمة والضوابط 

جهة ويزيد من ثقة وأمان المشترين من جهة فإن 

شريحة كبيرة من المجتمع سوف تتجه للشراء على 

الخارطة وبالتالي سوف تشجع المطورين لالستثمار 

في مشاريع أكثر وأكبر.

 

بنظام  مميزة  ومشاريع  رائدة  تجارب  لكم  كان   .4

البيع على الخارطة في المملكة كيف تقيمون هذه 

التجربة )سلبًا وايجابا(؟

على  البيع  بنظام  كانت  التطويرية  مشاريعنا  كل 

الخارطة قبل أن يكون هناك أي جهة رسمية تشرف 

أو  بداية  التجارة  وزارة  مثل  مشاريعنا  على  أو  علينا 

وزارة اإلسكان حاليا، وكنا نحن ندير هذه المنظومة 

خالل  من  تام  وانفراد  باستقاللية  مشاريعنا  في 

نظام  أي  فرض  قبل  المشاريع  هذه  لتطوير  رؤيتنا 

الله سبحانه  رقيب سوى  علينا  يوجد  أو ضوابط وال 

وتعالى، ولوال أنها كانت تجارب إيجابية )لم تكن وال 

استمرت  لما  والعقبات(  المصاعب  من  تخلو  شك 

مسيرتنا أكثر من 35 عامًا في مشروع تلو اآلخر حتى 

لكن  اآلن،  حتى  ريادية  مشاريع   8 عدد  الى  وصلت 

لكوننا  التحدي والصبر،  الكثير من  كان فيها  وللحق 

لم  والذي  المجال  هذا  في  والمتفردين  األول  كنا 

سابق  من  معه  تعاملت  أن  حكومية  لجهة  يسبق 

فكان السعي إلنجاح كل مشروع مرهقا ولكن النجاح 

تحقق والحمد والفضل لله.

5. كيف ترون توجه المستثمرين لتنفيذ مشاريع البيع 

على الخارطة في المملكة؟

إذا ُذللت العقبات التنظيمية مع االستمرار في دعم 

المطورين الرواد ذوي السمعة فإن مجال االستثمار 

انطالقة  الخارطة سيشهد  البيع على  في مشاريع 

وقفزة واسعة ألن االستثمار في البيع على الخارطة 

وتسهيل  ميكنة  شريطة  للمستثمرين  جاذبة  بيئة 

الحصول على التراخيص واألذونات والفسوحات ومن 

ثم آلية تطبيق هذه الضوابط.

للمطورين  تشجيعية  حوافز  ايجاد  أتمنى  كما 

بالضوابط  والملتزمين  مشاريعهم  في  الناجحين 

وذلك لخلق جو تحفيزي ونظامي لألفضل واألحسن 

وما إلى ذلك.

وكلما تشجعت الوزارة في تسهيل وتذليل العقبات 

الختصار الوقت لدى المستثمرين كلما تحسن العائد 

اإلجراءات  وتسريع   تسهيل  فإن  االستثمار،  على 

هذه  في  المستثمرين  رغبة  سيزيد  والتراخيص 

فيها  تتجمد  مهدرة،  فترة  توجد  ال  ألنه  المشاريع 

رؤوس أموالهم أو أجزاء منها مهما قلت.

نشرة وافي - العدد الثاني   - ٥
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فارسي 7
أحد مشاريع البيع على الخارطة المرخصة

النموذجية

محافظة  في  رائعين  برجين  من  المكون  المشروع  هذا  يقع 
ويعتبر مشروع فارسي7    الجنوبية،  أبحر  وبالتحديد في  جدة 
إنجازها  تم  التي  المملكة  في  المتميزة  المشاريع  أحد 
تحت  )مشاريع  الخارطة  على  البيع  بنظام  بالكامل  وبيعها 

اإلنشاء( .
يتألف المشروع من برجين رئيسيين بارتفاع 129م ومكون من 
43 طابقًا تحوي 149 وحدة موزعة ما بين شقق وفلل سكنية، 
وحدائق  صحية  وأندية  السيارات  مواقف  إلى  باإلضافة 

وصاالت احتفاالت وغيرها من المرافق.
االنضباط،  في  النموذجية  المشاريع  أحد  يمثل   7 فارسي 
أي  عليه  تسجل  فلم  والتسليم  الجودة  بمعايير  وااللتزام 
االنتهاء  وحتى  التطوير  فترة  طوال  المشترين  من  شكوى 

من التسليم.

٦   -   نشرة وافي - العدد الثاني 

“مشروع العدد”
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مدينة جدة الموقع

١٤٩ شقق وفلل سكنية عدد الوحدات

١٢/٠٧/ ٢٠١٠ تاريخ إصدار الرخصة

٢٠١٣/٠٦/٣٠ تاريخ تسليم المشروع

نسبة اإلنجاز ١٠٠  ٪

نسبة المشاكل والشكاوى صفر  ٪

نشرة وافي - العدد الثاني   - ٧



نظم برنامج البيع على الخارطة وافي بالشراكة مع برنامج اإلسكان بمدينة جدة ورشة بعنوان: 

تحديات قطاع التطوير العقاري -النظرة المستقبيلية-، لتحقيق أهداف الشراكة مع القطاع الخاص 

التطوير  قطاع  على  العام  المشرف  سعادة  بحضور  وذلك  اإلسكان،  برنامج  مستهدفات  يخدم  بما 

العقاري بوزارة اإلسكان األستاذ/ محمد بن سعود الغزواني وبمشاركة نخبة من المطورين العقاريين 

للقطاع الخاص ومشاريع اإلسكان في المنطقة الغربية، حيث تم استعراض مجموعة من التحديات 

التي تواجه قطاع  التطوير العقاري واالستماع إلى وجهات النظر والمقترحات والكثير من اآلراء حول 

سير عمل الشراكة مع الوزارة في مشاريع اإلسكان المختلفة. 

وتركزت محاور الورشة على أربعة عناصر هي: 

1. التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المطورين العقاريين

2. دور التحفيز الذي تقدمه الوزارة لمطوري مشاريع اإلسكان

3. أشكال الشراكات التي تبنتها الوزارة مع المطورين العقاريين. 

4. الدعم المطلوب الذي يترقبه المطورون من الوزارة واستقبال اآلراء والمقترحات التي سيقدمها 

المطورون.

بالشراكة مع برنامج اإلسكان ... وافي ينظم ورشة: 

تحديات قطاع التطوير العقاري “النظرة المستقبلية”

ومنتدى  معرض  من  الثانية  النسخة  "وافي"  الخارطة  على  والتأجير  البيع  برنامج  ينظم 
اإلسكان  وزير  معالي  برعاية  يقام  الذي   ،"2019 "وافيكس  الخارطة  على  البيع  مشاريع 
األستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مدينة جدة لمدة أربعة أيام خالل شهر مارس المقبل.

أوضح ذلك المشرف على التطوير العقاري رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المشرف العام على 

للمعرض  المبكر  والتجهيز  اإلعداد  في  بدأ  "وافي"  أن  إلى  الفتا  الغزواني،  سعود  بن  محمد  المعرض 

المبذولة  الجهود  إطار  في  يأتي   "2019 "وافيكس  معرض  أن  مبينا  المصاحبة،  والندوات  والجلسات 

السكنية  الوحدات  توفير  وأهميته في  العقاري  التطوير  النوع من  بهذا  التعريف  "وافي" في  لبرنامج 

المشروع، سواء  تنفيذ  أو خالل مرحلة  االنشاء قبل  تحت  المشاريع  المبكر في  والشراء  التملك  لراغبي 

من مستفيدي برنامج "سكني" التابع للوزارة أو من عمالء مشروعات القطاع الخاص بنظام البيع والتأجير 

على الخارطة.

في  سكنية  لوحدات  متنوعة  وخيارات  نماذج  للزوار  سيقدم   "2019 "وافيكس  أن  إلى  الغزواني  وأشار 

الفرصة لمشاركة  الحاصلة على ترخيص "وافي"، كما سيتيح  الخارطة  العقارية على  عدد من المشاريع 

المكاتب الهندسية والمحاسبية الحاصلة على تأهيل برنامج "وافي"، إضافة إلى مشاركة عدد من البنوك 

والجهات التمويلية في المعرض.

كما سيشارك عدد من شركات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، وسيصاحب المعرض جلسات 

وندوات تناقش مشروعات البيع على الخارطة وتستعرض التجارب الناجحة فيها خالل عقود طويلة والحلول 

اإلسكانية المتميزة التي تم االستفادة منها.

الجدير بالذكر أن معرض ومنتدى "وافيكس" أقيم العام الماضي بنسخته األولى في مدينة الرياض كأول 

معرض متخصص لمشاريع البيع على الخارطة في المملكة، بحضور تجاوز الـ 5 االف زائر بما فيهم عدد من 

الوزراء والمسؤولين والمختصين، تم خالله استعراض العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال البيع 

على الخارطة.
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٨   -   نشرة وافي - العدد الثاني 

برعاية معالي وزير اإلسكان:

"وافي" ينظم معرض 

ومنتدى وافيكس لمشاريع 

البيع على الخارطة بنسخته 

الثانية في جدة

مارس القادم
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و افـي في صور



عبدالله  بن  ماجد  اإلسكان  وزير  معالي  أّكد 

المواطنين  عدد  إجمالي  أن  الحقيل 

المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية 

التي قدمتها وزارة اإلسكان وصندوق التنمية 

ألف   143 يتجاوز   ،2018 عام  خالل  العقارية 

األسر  إجمالي  أن  عن  كاشفًا  سعودية،  أسرة 

على  الحصول  من  تمكنت  التي  السعودية 

العام  هذا  خالل  "سكني"  برنامج  عبر  منازل 

مناطق  مختلف  في  أسرة  ألف   62 يتجاوز 

مشروعًا   42 هناك  أن  عن  كاشفًا  المملكة، 

هذا  بنائها  في  الوزارة  بدأت  جديدًا  سكنيًا 

العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية. 

إعالن  مع  تزامنًا  أقيم  صحفي  مؤتمر  خالل  وأوضح 

من  العديد  واجهت  الوزارة  أن  عن  الدولة  ميزانية 

دعاها  ما  التمويل،  مجال  في  خاصة  التحديات 

على  "سكني"  برنامج  عن  اإلعالن  منذ  العمل  إلى 

والتي  السعودية  لألسر  المناسبة  الحلول  إيجاد 

تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، موضحًا 

أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي 

التمويلية  والمؤسسات  والبنوك  السعودي، 

التمويل  على  المواطنين  حصول  تسهيل  على 

بتحمل  الدولة  تكفل  مع  لهم،  المناسب  العقاري 

الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 

تم  كما  ريال،  ألف   14 عن  رواتبهم  تقل  لمن   100%

إجراء العديد من التعديالت على التمويل العقاري 

 5% إلى  المقدمة  األولى  الدفعة  بتخفيض  وذلك 

لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط 

في مشاريع الوحدات السكنية تحت اإلنشاء. 

وحول تطوير األراضي وتسليمها للمواطنين بشكل 

مجاني أّكد الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 

للمواطنين  تسليمها  سيتم  أرض  قطعة  ألف   236

إقامة  على  العمل  أو  بنائها،  لبدء  مجاني  بشكل 

عليها  سكنية  مشاريع 

المطورين  مع  بالشراكة 

العقاريين، مبّينًا أن إجمالي 

األراضي  تلك  مساحات 

تتجاوز 230 مليون متر مربع. 

أنه:  اإلسكان  وزير  وأضاف 

"سكني"  عن  اإلعالن  "منذ 

تم إطالق عدد من المشاريع السكنية في مختلف 

مناطق المملكة لتوفير عشرات اآلالف من الوحدات 

السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، 

حتى  فعليًا  بناؤها  بدأ  التي  المشاريع  عدد  ووصل 

وحدة  ألف   69 يقارب  ما  توفر  مشروعًا   42 اليوم 

حديث  بناء  تقنيات  تستخدم  منها   50% سكنية، 

العالية،  جودتها  وضمان  إنجازها  سرعة  لضمان 

للمواطنين  السكنية  الوحدات  تسليم  بدء  وسيتم 

إلى  الوزارة سعت  أن  إلى  2019"، الفتًا  ابتداًء من 

كافة  تناسب  بأسعار  السكنية  الوحدات  هذه  توفير 

ألف   750 وحتى  ألف   250 بين  تتراوح  المتقدمين 

ريال. 

وأّكد الحقيل أن الدولة -أّيدها الله- تولي اهتمامًا 

كبيرًا لمستفيدي اإلسكان التنموي من المسجلين 

في قوائم الضمان االجتماعي ومن في حكمهم، 

توقيع  التنموي  اإلسكان  برنامج  ضمن  تم  حيث 

ألف   23 نحو  لبناء  ريال  6 مليار  تتجاوز  بمبالغ  عقود 

 32 الفئة، إضافة إلى تخصيص  وحدة سكنية لهذه 

ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات 

السكنية  الحلول  لتوفير  ربحي  غير  وقطاع  خيرية 

المناسبة للمستفيدين. 

وزارة  نفذتها  التي  والتشريعات  السياسات  وحول 

انفاذًا  أنه  القطاع، أوضح معاليه،  لتنظيم  اإلسكان 

لألمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة 

القيمة المضافة عن المسكن األول تم إصدار أكثر من 

16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها األسر 

في تملك مساكنهم، كما تم تطبيق برنامج فرض 

400 مليون  أكثر من  البيضاء على  رسوم األراضي 

وإصدار  للرسوم،  الخاضعة  المدن  في  مربع  متر 

1200 أمر سداد، إضافة إلى تخصيص إيرادات رسوم 

األراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي 

الوزارة، وذلك تمهيدًا لتسليمها للمواطنين مجانًا، 

أو إقامة مشاريع سكنية عليها. 

تحديات  واجه  القطاع  أن  إلى  اإلسكان  وزير  وأشار 

تم  حيث  خاص  بشكل  التشريعات  إطار  في  كثيرة 

يهدف  والذي  إليجار  اإللكترونية  الشبكة  إطالق 

العملية  أطراف  حقوق  وحفظ  العالقة  تنظيم  إلى 

اإليجارية )المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري(، 

ألف   100 من  أكثر  توثيق  تم  الجهود  هذه  وضمن 

 10 اعتماد  تم  كما  اإللكترونية،  الشبكة  على  عقد 

آالف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، 

عقد  اعتماد  تم  العدل  وزارة  مع  بالتنسيق  أنه  كما 

تقليل  في  يساهم  مما  تنفيذي  كسند  اإليجار 

المتعثرين  بدعم  الوزارة  وتقوم  االيجارية،  القضايا 

عن  العاجزة  أو  حاجة،  األشد  األسر  من  اإليجار  في 

وزارة  مع  بالتنسيق  قاهرة،  لظروف  اإليجار  دفع 

العدل، مبّينًا أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت 

برنامج "مالك" بما يحقق بيئة من التعايش بين مالك 

وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة 

العالقة  وتنظم  األطراف  جميع  حقوق  تحفظ  حيث 

ألف   12 تمثل  اتحاد   2500 تسجيل  وتم  بينهم  فيما 

وحدة سكنية.

“اإلسكان خالل 2018م”
وزير اإلسكان:

“خدمنا 143 ألف أسرة هذا العام.. 
و42 مشروعـًا جديـدًا بدأنا بناؤها”
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١٠   -   نشرة وافي - العدد الثاني 
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١٢   -   نشرة وافي - العدد الثاني 
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١٤   -   نشرة وافي - العدد الثاني 
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