
مداخلة حول البرنامج الخصوص ي للسكن االجتماعي

املهندس مراد القيزاني
مدير عام وحدة انجاز البرنامج الخصوص ي للسكن االجتماعي



البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

الالئقغيرالالسكنانتشارمنوالحدالسكنيالمجالفيالعجزالستيعابمنهاسعيا
إحداث2012لسنةالتكميليالماليةبقانون الحكومةأقّرتالفوضوي،والبناء
االجتماعيدبالبعاالقتصاديالبعدفيهيقترن االجتماعيللسكنخصوصيابرنامجا
ري،الحضواالدماجاالجتماعياالنسجاموتعزيزاالجتماعيالسكنلتوفيريسعى
:عنصريناالجتماعيللسكنالخصوصيالبرنامجويشمل

.عتهاتوسأوترميمهاأوجديدةبمساكنوتعويضهاالبدائيةالمساكنإزالة1.

.ةاجتماعيمقاسموتوفيروتهيئةأواجتماعيةمساكنوتوفيرإنجاز2.



العنصر األول

وتعويضها بمساكن جديدةإزالة المساكن البدائية
أو توسعتها أو ترميمها

البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
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: شروط االنتفاع 
تملكوالئيابدامسكناتشغلالتياالجتماعيةالفئاتالبرنامجمنالعنصرهذاضمنبالتدخالتتنتفع
للسكنى،قابالمحال

:  أولويات االنتفاع 

:يير التاليةيتم ترتيب الفئات االجتماعية المرشحة لالنتفاع بهذا البرنامج باالعتماد على المعا
المسكن،حالة.1
للعائلة،الشهري الدخلـ2
والعائالتفضةالمنخبالتعريفةبالعالجالمنتفعينوقائمةالمعوزةالعائالتبقائمةالترسيمـ3

االنتظار،بقائمةالمسجلة
العائلة،فيالمعاقيناألفرادعددـ4
.الكفالةفيواألصولاألبناءعددـ5
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(للمسكن )للتدخل الجمليةالكلفة 

%50تتحملالدولة

التدخلكلفةمن

سنة25علىتسديدهاويتمالكلفةبقيةالمنتفعيتحمل▪

.إمهالسنةمعفائضبدون

ىعلالمنجزةالجديدةللمساكنبالنسبةدينارألف35لإلنجازالقصوىالكلفةوتبلغ

أخرى،مناطقفيالمنجزةالجديدةللمساكنبالنسبةدينارألف45والمكانعين
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العنصر األول
أو توسعتهاوتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمهاإزالة المساكن البدائية

مسكنا جديدا،10000: المخطط❑

:مليون دينار210تناهزمسكنا بكلفة 9200أبرمت اتفاقيات مع المجالس الجهوية إلنجاز حوالي ❑

مسكنا،7456عدد المساكن التي تم التدخل بها حوالي ✓

مسكنا5247عدد المساكن الجاهزة والتي تم تسليمها ✓

2020مسكنا من المبرمج االنتهاء من أشغالها موفى 2200عدد المساكن في طور اإلنجاز ✓

2021مسكنا خالل الثالثية األولى 1750من المبرمج االنطالق في إنجاز حوالي ✓



العنصر الثاني

إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية 

وإنجاز وتهيئة مقاسم اجتماعية 
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:أولويات االنتفاع بالبرنامج 

الجتماعيةاووضعيّتهالمنتفعدخلحسبالبرنامجبتدخالتاالنتفاعأولويةتحّدد

:التاليةالمقاييسووفق

العائلة،دخل•

العائلة،فيالمعوقيناألفرادعدد•

التكوين،أوالدراسةيزاولونالذيناألبناءعدد•

الكفالة،فيواألصولاألبناءعدد•

العمريّةالفئة•

:  شروط االنتفاع بالمساكن االجتماعية
والكنىللسمعداعقاراتمتلكالالتيالعائالتالعنوانهذاضمنالواردةبالتدخالتتنتفع

.المضمونالمهنياألدنىاألجرمراتثالثالخامالشهريالعائليدخلهايفوق



:اجتماعياومقسما يعتبر مسكنا 

.2م50المغطاةمساحتهتتعدىالالذيللتوسعةالقابلالفرديالمسكن▪

المشتركةالمساحاتباعتبار2م75المغطاةمساحتهتتعدىالالذيالجماعيالمسكن▪

.الفنيةالخصوصيةذاتالمقاسمباستثناء،2م160مساحتهتتجاوزالالذيالمقسم▪
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األرضثمن+المسكنكلفةمن%50تتحملالدولة

الشبكات،بمختلفوالربطوالمراقبةوالدراسات

المسكنفةكلمنالمتبقيالمبلغالمنتفعيتحمل

،سنة25علىتسديدهويتم

بالنسبة للمسكن

بالنسبة للمقسم

لفبمختالربطثمن+المقسمكلفةمن%50تتحملالدولة

الشبكات،

المقسمفةكلمنالمتبقيالمبلغالمنتفعيتحمل

،سنة15علىتسديدهويتم

1العائالت من صنف
(مرة األجر األدنى المهني المضمون1الذين ال يفوق دخلهم الشهري الخام 1صنف)
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دينار10.000حدودإلىيصلالذيالمنحةمبلغتتحملالدولة

ضاألرثمن+المستفيدةالعائلةوصنفالمسكنكلفةحسب

الشبكات،بمختلفوالربطوالمراقبةوالدراسات

منقيالمتبالمبلغالمنتفعيتحمل

:علىتسديدهويتمالمسكنكلفة

،2للصنفبالنسبةسنة20*

،3للصنفبالنسبةسنة15*

بالنسبة للمسكن

بالنسبة للمقسم

منللعائالتبالنسبةالمقسمكلفةمن%30تتحملالدولة

الربطثمن+3صنفمنللعائالتبالنسبة%20و2صنف

الشبكات،بمختلف

منقيالمتبالمبلغالمنتفعيتحمل

15علىتسديدهويتمالمقسمكلفة

سنة،

:3و2العائالت من صنف
(مرة األجر األدنى المهني المضمون2و1الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين : 2صنف)

(مرات األجر األدنى المهني المضمون3و2الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين : 3صنف)



إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية تقدم 

وتهيئة مقاسم اجتماعية 

البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
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مطلبا،234.000: عدد المطالب الواردة ❑

:مليون دينار كاآلتي900بكلفةمسكنا ومقسما اجتماعيا 13.500المبرمج انجازه حاليا حوالي ❑

:مليون دينار500بكلفة تناهز ومقسما اجتماعيا مسكنا 8400انجاز المرحلة األولى تم االنطالق في✓

3700قطر،دولةوحكومةالدولةميزانيةبينمشتركبتمويلدينارمليون 200تقديريةبكلفةومقسمامسكنا
4700للتنمية،السعوديالصندوق منميسربتمويلدينارمليون 300تقديريةبكلفةومقسمامسكنا

%90حوالي : التقدم العام لإلنجاز

مليون 400مسكنا اجتماعيا بكلفة تناهز 5100من المبرمج االنطالق في انجاز المرحلة الثانية حوالي✓
،بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنميةدينار 

تقدم انجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية،



البحث عن التمويل 
مسكنا ومقسما اجتماعيا20000إلنجاز حوالي 

مليون دينار1800بكلفة تناهز 

ا على اجتماعيومقسما مسكنا 4000حوالي 

أراضي دولية 

حوالي تقدر ببكلفة 

دينارمليون300

:موزعة كاآلتي

في إطار ا اجتماعيومقسما مسكنا 16000حوالي 

الشراكة بين القطاع العام والخاص

حواليتقدر ببكلفة 

دينارمليون1500



اتللفئالكبيرةلالنتظاراتواالستجابةالستمراريتهوضماناالمشروعلضخامةنظرا

رنامجالباحداثمنذانجازهتملماأوليتقييموبعدوالظروف،اآلجالأحسنفيبهالمستهدفة

راجعةمضرورةإلىالتوصلتموالصديقة،الشقيقةالبلدانتجاربمعوبالمقارنة2012سنة

:مستوياتعدةعلىاستراتيجيته

للسكنالخصوصيالبرنامجمكوناتضمنالضروريةوالتجهيزاتالمرافقانجازبرمجة✓

االجتماعي،

اعي،االجتمالسكنمشاريعفيالمتجددةوالطاقاتالطاقةفياالقتصادمكونةادراجفيالشروع✓

لمزيدصديقةوالالشقيقةالبلدانمختلفمعالخبراتتبادلاتفاقياتوتفعيلابراممزيدعلىالحرص✓

االجتماعي،السكنمجالفيالمقارنةالتجاربمناالستفادة

،االنجازنسقلتسريعوالخاصالعامالقطاعبينالتشاركيالتوجهتفعيل✓

اعينظرة استشرافية للبرنامج الخصوصي للسكن االجتم



شكرا على حسن االنتباه


