العدد الثالث ( - )٣ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م
نشرة دورية تصدر عن إدارة التواصل باألمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة  -وافي

مجلـس الــوزراء يمنـح لجنـة البيـع على الخــارطـة
صالحية استكمال إجراءات إفراغ أصول المشاريع المتعثرة فورًا.

محتـــوى العــــــدد

جوائز وافي
صفحة 2

ترخيص وافي
للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة
صفحة 3

فعـــاليـــات
وافي
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ

تبين عدم جديته ،إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص

9/9/1440هـ الموافق  14مايو 2019م على منح لجنة البيع

أو أي أعمال احتيالية.

والتأجير على الخارطة "وافي" صالحية إحالة وثائق المشروع
واألوراق المتعلقة به – بعد إتمام تصفيته أو بيعه – إلى
كتابات العدل الستكمال إجراءات اإلفراغ ،على أن يكون ذلك
بصفة االستعجال.
ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى تسريع وتيرة إعادة الحقوق
إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها ،وحفظ
حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير
العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل
برنامج "وافي" ،حيث نص القرار على إضافة صالحية اإلحالة
في الفقرة ( )3إلى البند (ثامنا) من الضوابط المتعلقة ببيع
وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة بقرار مجلس
الوزراء رقم ( )536وتاريخ 4/12/1437هـ.
ويشير البند "ثامنا" من ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية
على الخارطة إلى أنه يجوز للجنة اتخاذ قرار مسبب بإعادة

وتؤكد الفقرة ( )2من البند (ثامنا) على أنه في حال عدم قدرة
المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة
أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ
التدابير الالزمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين
وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب االستشاري

صفحة 5

مشـروع العــدد
صفحة 6

والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة
المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" مشكلة من
وزارة اإلسكان ،ووزارة العدل ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية،
ووزارة التجارة واالستثمار ،ومؤسسة النقد العربي السعودي،
والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ،إضافة
إلى عضوين من القطاع الخاص ،كما تعمل بشكل مستقل في
وضع الشروط والمتطلبات الالزمة لتنظيم النشاط العقاري،

صفحة 8

وقد أصدرت مؤخرا العديد من التنظيمات العقارية التي
تساهم في تنظيم السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري،

النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حاالت منها

مما جعل خيار االستثمار والشراء على الخارطة خيارا مميزا

عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خالل

يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب

المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع ،أو توقفه عن إكماله مع

الهندسية المختصة.

تعديل المادة 16
من قواعد الترخيص
صفحة 10

وزير اإلسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء بمنح وافي صالحية
اإلحالة الفورية للمشاريع المتعثرة إلى كتابة العدل.

 - ١نشرة وافي  -العدد الثالث

رفع معالي وزير اإلسكان األستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ،أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله -على صدور قرار مجلس الوزراء بمنح لجنة
البيع والتأجير على الخارطة "وافي" صالحية إحالة وثائق المشاريع واألوراق المتعلقة بها بعد
		
إتمام تصفيتها أو بيعها إلى كتابة العدل الستكمال إجراءات اإلفراغ بصفة االستعجال....
التفاصيل صفحة ٢
					
			

صفحة 12

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

وزير اإلسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس
الوزراء بمنح لجنة البيع والتأجير على الخارطة
صالحية اإلحالة الفورية للمشاريع المتعثرة إلى
كتابة العدل.
رفع معالي وزير اإلسكان األستاذ ماجد بن عبد الله

التملك بين المواطنين.

استكمال تنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة

الحقيل ،أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم

وأوضح أن قرار منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة

بال تأخر أو تعثر وبجودة عالية وفق أعلى المعايير

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي

"وافي" الصالحية إلحالة وثائق مشاريع البيع على

والشروط ،مع وضع العقوبات والجزاءات الالزمة في

عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن

الخارطة بعد إتمام التصفية أو البيع إلى كتابة العدل

حال تأخر المطورين العقاريين في التنفيذ والتسليم

سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله -على صدور قرار

الستكمال إجراءات اإلفراغ بشكل عاجل ،يُعد خطوة

مجلس الوزراء بمنح لجنة البيع والتأجير على الخارطة

هامة ستسهم – بإذن الله  -في استقرار قطاع

أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالبناء.

"وافي" صالحية إحالة وثائق المشاريع واألوراق

اإلسكان ،وزيادة موثوقيته ،وحفظ حقوق المشترين

المتعلقة بها بعد إتمام تصفيتها أو بيعها إلى كتابة

والمستثمرين في القطاع والممولين ،والتأكد من

العدل الستكمال إجراءات اإلفراغ بصفة االستعجال.

يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"
مشكلة من وزارة اإلسكان ،ووزارة العدل ،ووزارة
الشؤون البلدية والقروية ،ووزارة التجارة واالستثمار،
ومؤسسة

النقد

العربي

السعودي،

والهيئة

ً
استكماال للدعم
وأكد معاليه على أن هذا القرار يأتي

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ،إضافة

الكبير الذي يحظى به قطاع اإلسكان وجميع األنشطة

إلى عضوين من القطاع الخاص ،كما تعمل بشكل

المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين

مستقل في وضع الشروط والمتطلبات الالزمة

الشريفين وسمو ولي عهده األمين -يحفظهما
ً
مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير كبير في تنظيمالله
القطاع العقاري وزيادة فاعليته ،وتطوير القطاع
العقاري كرافد محوري من روافد التنمية في
ُ
مشددا على أن هذا القرار
اقتصاد الوطني المحلي،
سيكون له اثر في حفظ حقوق األطراف من مواطنين

لتنظيم النشاط العقاري وقد أصدرت مؤخرا العديد
من التنظيمات العقارية التي تساهم في تنظيم
السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري ،مما جعل
خيار االستثمار والشراء على الخارطة خيارا مميزا
يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من

ومستثمرين وممولين ،وبالتالي تسريع وزيادة نسب

المكاتب الهندسية المختصة.

بهدف تحفيز مطوري مشاريع البيع على الخارطة

وافي يطلق جوائزه السنوية
أعلن برنامج البيع على الخارطة "وافي" ،خالل معرض ومنتدى "وافيكس  ،"2019إطالق مشروع جوائز وافي
السنوية ،والتي تتضمن ثالث جوائز لكل من التميز العقاري ،وأفضل مشروع سكني ،وأفضل تصميم معماري.
وتهدف هذه الجوائز إلى تشجيع وتحفيز مطوري مشاريع البيع على الخارطة للتميز ،على أن تتقدم الشركات بطلب
ً
وفقا للنموذج المعد لها.
الترشح لكل جائزة
ولضمان مبدأ التنافسية في الجائزة؛ وضع برنامج "وافي" عدة معايير من ضمنها الكفاءة والجودة واإلنجاز واالبتكار
والتناسق مع البيئة والتوازن واالنسجام بين كافة مكونات التصميم المعماري.
كما أعلن البرنامج عن إتاحة التقدم إلى الجائزة من خالل موقع إلكتروني سيتم اإلعالن عنه قريبًا.

 - ٢نشرة وافي  -العدد الثالث

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

قواعد الترخيص

للمنشآت الصغيرة

والمتوسطــة الراغبة بممارسة نشاط التطوير
العقاري بنظام البيع على الخارطة.

اعتمدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"

مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي

في قرارها رقم ( )296/6وتاريخ 16/05/1440هـ،

الصادر من جهة االختصاص وال تشمل المساحات

قواعد الترخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الخاصة بالخدمات.

الراغبة بممارسة نشاط التطوير العقاري بنظام

كما يمكن للمطور الحصول على الرخصة الثانية بعد

البيع على الخارطة.

اكتمال المشروع األول المرخص له ،وفي حال عدم

هذا القرار يهدف إلى:

امتالك المطور ألرض المشروع ،يجب تزويد اللجنة

 .١وضع الحدود الدنيا من االشتراطات والمتطلبات

باالتفاقية المبرمة بين المطور ومالك األرض أو

الالزمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول

مالك منفعتها.

على ترخيص ممارسة النشاط.

ويمكن االطالع على كافة قواعد العمل عبر الموقع

 .٢تحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير

اإللكتروني لوافي من خالل قسم األنظمة واللوائح

المحافظات ومراكز المناطق العمرانية.

وأشارت اللجنة ،إلى أنه يمكن للمطور التقدم بطلب

 .٣تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لالستثمار

ً
وفقا
الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط؛

في التطوير العقاري.

ً
ً
ً
مرفقا
إلكترونيا
ورقيا أو
للنموذج المعد إلى اللجنة

 .٤خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط

به صورة من السجل التجاري ،وشهادة تتضمن سالمة

البيع على الخارطة.

السجل االئتماني له من شركة مرخص لها بالخدمات

وجاء القرار بعد النظر في كافة الجوانب النظامية،

االئتمانية ،على أال يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثالثة

وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )536وتاريخ

أشهر من تقديم الطلب ،والصك اإللكتروني لملكية

1437 /12 /4ه القاضي بالموافقة على ضوابط بيع

ً
وخطابا بالموافقة على التهميش
عقار المشروع،

وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة ،مبيّنة أن

ً
إضافة إلى التراخيص
على صك أرض المشروع،

أي مشروع لم تتجاوز مسطحات البناء فيه 5000م2

النظامية

والمعمارية

يعتبر من المشاريع الصغيرة ،ويتم تصنيف المشروع

المعتمدة من جهات االختصاص بالموافقة على

ضمن المشاريع المتوسطة إذا لم تتجاوز مسطحات

ً
وبيانا يوضح فيه أسعار وحدات
إنشاء المشروع،

البناء 10000م .2مسطحات البناء تمثل مجموع

المشروع وعددها ومساحاتها.

والتصاميم

الهندسية

كلمـة العـدد
“وافي” ..رضا المستفيد أوالً
يمر العالم بالوقت الذهبي لمنصات التواصل
االجتماعي التي باتت محرك التواصل األبرز
في جميع الدول ومؤشرا مهما للمجتمعات،
والقضايا التي تهمها ،واليوم تتنافس جميع
الجهات الخدمية من أجل تقديم أفضل خدمة
وتسويق منتجاتها عبر منصاتها في تلك
الوسائل ،وقياس مدى الرضا عن مختلف
الخدمات التي تقدمها.
رؤية  2030وضعت من أبرز مستهدفاتها تحقيق
الرفاهية ورضا المواطن والمقيم عن كافة
الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ،حيث
سعت لتقليل اإلجراءات الحكومية والتقليص من
البيروقراطية التي تسهم في تأخير تقديم
بعض الخدمات للمواطن ،مما ينعكس أثره عليه
بالدرجة األولى وعلى الجهة المزودة بالخدمة
تباعا ،عالوة على االنخفاض في مؤشرات أداء
الجهة.
وتماشيا مع هذه الرؤية الطموحة في تقديم
أفضل درجات الخدمة للمستفيدين ،عكف
“وافي”  -الذي يعد أحد أهم القطاعات العقارية
التي تندرج تحت وزارة اإلسكان  -على وضع
منصات تواصل متكاملة لخدمة المستفيدين
من مشاريع التطوير العقاري بنظام البيع
على الخارطة سواء كانوا مشترين أو مطورين
عقاريين أو مكاتب هندسية ومحاسبية ،حيث
سهلت آليات التواصل بمختلف الطرق والرد
على استفساراتهم بشكل كامل عبر مختلف
المنصات.
موقع وافي اإللكتروني يستقبل خالل الشهر
مئات الطلبات للترخيص أو الشكاوى كذلك
البالغات المقدمة عن المشاريع كل ذلك يتم
من خالل منصة إلكترونية واحدة ،كما لم يغفل
“وافي” عن خدمة المستفيدين من مستخدمي
التقنيات الحديثة ،حيث وفر لهم تطبيقا لألجهزة
الذكية يمكنهم من اإلبالغ على المشروعات
المخالفة للوائح التطوير العقاري بنظام البيع
على الخارطة ورصدها مع إتاحة رفع الصور.
وفيما يتعلق بمنصات التواصل االجتماعي يقدم
وافي خدمة “واتساب األعمال” التي يسعى
من خاللها إلى خلق طرق جديدة وتفاعلية
مباشرة مع المستفيد على مدار الساعة ،حيث
تمت معالجة نحو  300طلب مؤخرا من خالل
منصة الواتساب ،إضافة إلى حساب “وافي”
عبر موقع تويتر الذي يجيب على استفسارات
المغردين بشكل مستمر ومباشر.
إن أهم ما يشغل فريق عمل “وافي” اليوم هو
كيفية التطوير المستمر للعمل واالرتقاء بجودته
من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة
للمستفيد وتحقيق أعلى معايير الرضا عن
الخدمات التي يقدمها البرنامج ،واإلسهام في
تحقيق استراتيجية وزارة اإلسكان في أحد أهم
منتجاتها السكنية التي تقدمها.

إدارة التحــريــر

نشرة وافي  -العدد الثالث ٣ -

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

بالتعـاون مع المعهـد العقـاري السعـودي
وافي يواصل تقديم الدورات المتخصصة في
التطوير العقاري ونظام البيع على الخارطة
في إطار التعاون المثمر بين لجنة البيع على الخارطة

 -١التطوير العقاري لمشاريع البيع على الخارطة.

(وافي) والمعهد العقاري السعودي تم عقد

 -٢المحاسب القانوني لمشاريع البيع على الخارطة.

مجموعة من الدورات العقارية المتخصصة خالل الربع

 -٣االستشاري الهندسي لمشاريع البيع على

األول وبداية الربع الثاني لعام 2019م في عدد من

الخارطة

مناطق المملكة تركزت على الموضوعات التالية:

وتهدف هذه الدورات إلى رفع المستوى المعرفي

 - ٤نشرة وافي  -العدد الثالث

بنظام البيع على الخارطة في المملكة العربية
السعودية وتأهيل العاملين فيه ليصبحوا أكثر
ً
إلماما باألنظمة والتشريعات والشروط والمتطلبات
المتعلقة بالبيع أو التسويق أو العرض على الخارطة.

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

فعاليات
وافـــي
معرض "ريستاتكس الرياض" العقاري

معرض "ستي سكيب" جدة -
محاضرة تعريفية حول القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخارطة
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة -
معرض "ريستاتكس الرياض" العقاري

معرض "ستي سكيب" جدة -
معرض "ستي سكيب" جدة -

معرض "ستي سكيب" جدة

محاضرة تعريفية حول القواعد المنظمة
لنشاط البيع على الخارطة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة  -زيستاتيكس الرياض

معرض "ستي سكيب" جدة

معرض "ستي سكيب" جدة

نشرة وافي  -العدد الثالث ٥ -

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

“مشروع العدد”
أحد مشاريع البيع على الخارطة المرخصة

النموذجية

 - ٦نشرة وافي  -العدد الثالث

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

الموقع
عدد الوحدات

المنطقة الشرقية  -الخبر
 187( 198شقة سكنية  11 +محالت تجارية)

رقم الرخصة وتاريخها
تاريخ تسليم المشروع المتوقع

نسبة اإلنجاز

نسبة المشاكل والشكاوى

 / 78مارس 2019
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نشرة وافي  -العدد الثالث ٧ -

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

برعاية معالي وزير اإلسكان وتنظيم (وافي)
“وافيكس  ”2019يختتم نسخته الثانية في جدة بحضور أكثر من 4
آالف زائر ومشاركة مختصين من اإلمارات

اختتم منتدى "وافيكس  "2019لمشروعات البيع على

أبرز محاور جلسات وافيكس : 2019

ألف وحدة سكنية يتوقع أن تصل إلى  70ألف وحدة سكنية

الخارطة ،الذي افتتحه معالي وزير اإلسكان ماجد بن عبد

قدم المتحدثون المختصون بالشأن الهندسي والفني

في المملكة بحول الله تعالى.

الله الحقيل ،وأعقبه بتدشين المعرض المصاحب بمشاركة

والعقاري العديد من المحاور التي تم مناقشتها ،شملت

أسس التصميم

دولة اإلمارات العربية المتحدة كضيف شرف.

في جلسات اليوم األول التخطيط العمراني وجودة الحياة،

تطرق المهندس عبد الرحمن الخنين من وكالة وزارة

وتكامل وسائل النقل العام مع المشاريع اإلسكانية،

اإلسكان للشؤون الفنية في جلسة بعنوان "وسع ادراكك

وشهد المنتدى حضوًرا مميزًا للمختصين في الشأن
العقاري وأكثر من  4آالف زائر ،وذلك خالل فترة إقامته
في فندق هيلتون جدة في الفترة من  9إلى  11مارس
الماضي.
التوصيات:
خلص برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" من خالل
"وافيكس  "2019بعد استعراض تجربة اإلمارات العربية
المتحدة في مجال التطوير العقاري بنظام البيع على
الخارطة إلى عدد من التوصيات شملت االستفادة من
تجربة هيئة أبوظبي لإلسكان في مجال الربط اإللكتروني
بين الجهات المعنية باإلسكان ،واالستفادة من التقنيات
والتطبيقات اإللكترونية الحديثة للتقليل من مدة الحصول
على الموافقات والتراخيص الالزمة ،والعمل على تشجيع
المطورين العقاريين لتبني تقنيات البناء الحديثة لتحقيق
النتائج المتوقعة منها في تخفيض تكاليف البناء وتقليص
مدة التنفيذ.
كما أكدت التوصيات على ضرورة التوعية بجدوى التملك
في مشاريع البيع على الخارطة وأثرها في تقليل قيمة
الوحدات العقارية وجودة البناء مع التركيز على العنصر

والدور الحكومي في دعم قطاع اإلسكان (تجربة دولة
اإلمارات العربية المتحدة) ،وإدارة عمليات التطوير العقاري
والنماذج التقليدية والحديثة في ذلك الجانب ،فيما شملت
محاور جلسات اليوم الثاني واألخير ،تخفيض تكاليف البناء،
ووسع إدراكك قبل تصميم دارك ،والتصميم الهندسي
في خدمة مشاريع البيع على الخارطة ،واختتمت بدور
اإلعالم والتسويق في مشاريع البيع على الخارطة.
الذكاء الصناعي
في هذا المحور المهم تحدث مدير إدارة االبتكار في
وزارة اإلسكان المهندس حسام الغامدي عن تقنيات البناء
ودورها في "تخفيض تكاليف البناء" ، ،مبينا أنه اليوم يتم
التصنيع عن طريق المصنع ،باستخدام الخرسانات في
الهياكل ،ثم الوحدات المسبقة الصنع ،حتى يُشكل البيت
ويتم تركيبه في الموقع ،أما الطرق الحديثة فيدخل فيها
الذكاء الصناعي" ،وشدد على أن تقنيات البناء يخفض
عملية هدر الطاقة وتكاليف البناء ،وأن المصانع ال تتجاوز
فيها نسبة الخطأ  ،3%كما أن األيدي العاملة يمكن
أن تقوم بأعمال غير مهنية ،ناهيك عن مخاطر الصحة
والسالمة والتكلفة االجمالية للبناء والتشغيل.

قبل تصميم دارك" ،إلى تصميم المنزل ،الذي يجب أن
يتسم بالربط بين الكتلتين الخارجية بالداخلية ،وضرب مثال
بالكعبة المشرفة في توسعتها الجديدة التي تمنح
المعتمرين رؤيتها من الدخول إلى الخروج ،مضيفا أن
أهمية التوازن واستخدام األلوان يعطي مدلوال نفسيا
ويحقق الهوية.
ناقش المحاضر بكلية العمارة بجامعة اإلمام عبد الرحمن
الفيصل محمد المحمدي "التصميم الهندسي في خدمة
ً
مشيرا أن مشاريع البيع على
مشاريع البيع على الخارطة"،
الخارطة أصبحت تشكل النسيج العمراني ،مما يضمن وجود
فراغات تضمن رفاهية المواطن في الحي ،مبي ًنا أنهم
يهدفون الى رفع الوعي لدى المطور العقاري والمالك
في تكوين الفراغات الخارجية ،التي يكمن دورها في
توزيع الكتل على المساحات ،باإلضافة لدورها االجتماعي
واألمني".
رياض أبو ظبي
أوضح المهندس أحمد الزعابي وهو مدير مشاريع أول
بشركة مدن العقارية اإلماراتية  ،أن تصاميم المنازل في
أبو ظبي تمت عبر شركة حديثة لتطوير المشاريع السكنية
والسياحية واالستثمارية ،مبي ًنا حصولهم على أكبر مشروع

الهندسي في تصميم الوحدات العقارية المعروضة للبيع

وكشف أن بناء المنزل حقق إنجازات عديدة في  2018في

على الخارطة وتوفير الخيارات المتعددة لتلبية الرغبات

مدة التنفيذ حيث استغرقت "الفيال" يومان فقط ،بينما

في أبو ظبي وهو مشروع مدينة الرياض على مساحة

المختلفة ،بجانب تكثيف الحمالت التعريفية بمزايا مشاريع

استغرقت طباعة المنزل بأيدي سعودية  25ساعة فقط.

 8آالف هكتار ،وتم عمل تصاميم للبنية التحتية لخدمة

لكل شريحة مستهدفة.

سيصل التمويل في  2019إلى  2مليار ريال ينتج عنه 35

تدريبة
مختلفةخالل مبادرة تحفيز تقنيات البناء،
متخصصةأنه من
الغامدي
البيع على الخارطة وتحديد الرسائل التسويقية المناسبةدوراتوختم

 - ٨نشرة وافي  -العدد الثالث

جميع المستفيدين ،وتهيئتها لتكون منطقة سكنية توفر
االحتياجات األساسية مثل العيادات والمدارس واألسواق.

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

اإلعالم والتسويق

وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني ،فيما مثل هيئة

القدرات واإلمكانات التي يتمتع بها الطرفان في السوق

حول "دور اإلعالم والتسويق في مشاريع البيع على

أبو ظبي لإلسكان اإلماراتية ،المدير العام حمد العامري.

المحلي واإلقليمي ،وتبادل الخبرات في قطاع التسويق

الخارطة" تحدث مدير قناة االقتصادية بقنوات دبي مروان

وتتيح هذه االتفاقية دعم عالقات التعاون االستراتيجي

ومشاريع البيع على الخارطة ،وتبادل العروض والطلبات

الحل ،والرئيس التنفيذي لشركة بن فقيه المهندس

بشكل فعال ،وبهدف توحيد الجهود لالرتقاء بالعمل

والفرص االستثمارية في مجال البيع على الخارطة،

فيصل الدوسري ،ورئيس قسم دعم العمليات العقارية

المؤسسي وخدمة المتعاملين بكافة الفئات لما لها من

واالستفادة من االستراتيجيات والخطط واإلحصاءات

بدائرة التخطيط العمراني والبلديات اإلمارتية المهندس

انعكاس على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.

المتعلقة بمشاريع البيع على الخارطة ،ودعم المبادرات
التطويرية في القطاعات المختصة بمشاريع البيع على

فهد النعيمي ،تحدثوا عن أهمية التسويق في مشاريع
البيع على الخارطة ،وعن الدور الرئيس لإلعالم بوسائله

كما وقعت وزارة اإلسكان السعودية ممثلة في وكالة

الخارطة ،وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي

المختلفة للتعريف بمزايا التملك للمسكن من خالل الشراء

برنامجا تعاونيًا مع دائرة التخطيط
التطوير العقاري،
ً

يقدمها الطرفان ،والعمل على استكشاف سبل التعاون

المبكر للوحدة السكنية في مشاريع يتم تطويرها بنظام

العمراني والبلديات اإلماراتية ،على هامش المنتدى.

التي تخدم المطورين في قطاع مشاريع البيع على

البيع على الخارطة.

وقعها من الجانب السعودي المشرف العام على وكالة

الخارطة في البلدين.

االتفاقيات الموقعة في وافيكس

التطوير العقاري محمد الغزواني ،فيما وقعها من

كما وقعت وزارة اإلسكان السعودية ممثلة في وكالة

الجانب اإلماراتي وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات

برنامجا تعاونيًا مع دائرة األراضي
التطوير العقاري،
ً

على هامش معرض ومنتدى "وافيكس  "2019وقعت

اإلماراتية المهندس مبارك الظاهري.

واألمالك اإلماراتية ،حيث قام بتمثيل وزارة اإلسكان،

وزارة اإلسكان ،ممثلة في لجنة البيع والتأجير على
ً
تعاونيا مع هيئة أبو ظبي
برنامجا
الخارطة (وافي)،
ً

وتتيح االتفاقية تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة

المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد

بالقطاع العقاري بين الطرفين مع التركيز على الجوانب

الغزواني ،فيما مثل دائرة األراضي اإلماراتية ،المدير العام

لإلسكان اإلماراتية ،قام بتمثيل اللجنة المشرف العام على

المتعلقة بالبيع على الخارطة ،والعمل على استثمار

للدائرة سلطان بن مجرن.
نشرة وافي  -العدد الثالث ٩ -

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

 - ١٠نشرة وافي  -العدد الثالث

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

نشرة وافي  -العدد الثالث ١١ -

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

نسعد بتواصلكم
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