أوضح معالي االمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صححافي أن المجلحس محام بد ارتحر ت ريحر لج حر
الخدمات والمرافق العامر والبيئر حول مشكلر االتكان حيث توصل التخاذ ال اررات االتير المكو ه من تتعر ب ود رئيتير يحتحو كحل ب حد
على عدد من االهداف التي يتعى كل م ها الى تح يق االتتراتيجير المراد الوصول اليها وهي :
أوال  :االتراع في اعادة االتتراتيجير الوط ير الشاملر ( التفصيلير ) لالتكان ضمن الجدول الزم ي المحدد مع االخذ في الحتبان ال مو
التكا ي والفئات التكا ير والظروف االجتماعير واالمتصادير مع وضع اليات للت فيذ مع توفير الدعم الالزم لها  ،ومد صوت على ال رار

 81عضوا.

ثا يا  :اصدار التشريعات الت ظيمير التالير وتحديثها لالزمر لحل مشكلر االتكان على المديين ال صير والبعيد من خالل :
•

ظام للتمويل الع ار يتضمن ت ظيم العالمر بين الجهات الممولر والمتتفيدين وضمان ح وق جميع االطراف .

•

تشجيع ميام مؤتتات وشركات مالير وب وك متخصصر في التمويل والرهن الع ار ومتا دتها .

•

تشجيع الب وك المحلير في تتهيل عمليات التمويل اال شاء المتاكن وخاصر للمواط ين ذو الدخل المحدود .

•

ظام الرهن الع ار لت ظيم اجراءات الرهن الع ار للجهات الممولر .

•

ظام جباير الزكاة على االراضي المعدة كعروض للتجارة .

•
•

تحديث وتطوير ظام ص دوق الت مير الع ار ودعمه مع ايجاد اليه في تحصيل ال روض.

وضع الئحر ت ظيمير التتئجار الوحدات التك ير ت ظم العالمر بين المالك والمتتأجر لضمان ح وق الطرفين .

ومد صوت على ال رار  80عضوا .
ثالثا  :تطوير اليه م ح االراضي وايصال الخدمات لها وتأهيل االحياء ال ديمر من خالل :
 .1اي ححاف م ح ح وتطبيححق م ح ح اال ارضححي الكبي حرة وامتصححار م ح ح اال ارضححي التححك ير للم حواط ين طب ححا ل حرار مجلححس الححوزراء رمححم 153
وتاريخ 1407/7/19هح .

 .2تطوير المخططات الحكومير المخص صر لم ح المواط ين واعطاء اولير لتوفير الخدمات الالزمر لها مع وضحع اليحات لمشحاركر
ال طاع الخاص .
 .3إعادة تأهيل االحياء الشعبير والعشوائير والمتاكن ال ديمر والمتدهورة وتطويرها ووضع اليه لمشاركر ال طاع الخاص .
 .4تشحجيع ال طححاع الخحاص علححى االتحتثمار فححي تحوفير الخححدمات والم ارفححق العامحر فححي المخططحات ميححر المخدومحر وضححمان مححردود
م اتب لهذه االتتثمارات.

 .5وضع الئحر ت ظيمير للمتاهمات الع ارير للحد من المضاربات الع ارير .
وصوت على هذا  82عضوا .
رابعا  :تفعيل دور ال طاع الخاص وتشجيع االتتثمارات المحلير والخارجير في بر امج االتكان من خالل التياتات التالير :

 .1تشجيع شركات ال طاع الخاص والشركات المتاهمر وخاصر التي تتاهم فيها الحكومحر والهيئحات شحبه الحكوميحر بمح ح محروض
تك ير بدون فوائد لم تتبيها أو امامر مجمعات تك ير خاصر بها .

 .2تشجيع الجمعيات والمؤتتات الخيرير على توتيع اعمالها في دعم تملك المتاكن للمواط ين محن ذو الحدخل المححدود وا شحاء
المتاكن .
 .3تشجيع المتتثمرين على امامر المجمعات واالحياء التك ير ال موذجير وبيعها بامتاط ميترة .

وصوت على هذا  82عضوا .
خامتا  :العمل على تطوير المفاهيم التي تتاعد على خفض تكلفر ب اء المتاكن لدى المواط ين من خالل :
 .1وضع تصاميم ومواصفات للمتاكن االمتصادير مليل التكلفر .
 .2اعتماد بدائل مختلفر لمواد الب اء الم اتبر مليلر التكلفر والتركيز على مواد الب اء المحلير .
 .3تشجيع تملك الش ق التك ير .

 .4تطبيق اله دتر ال يمير في مشاريع االتكان المختلفر .
 .5االهتمام ب ل الت ير ذات الصلر با شاء المتكن االمتصاد والمواد والمواصفات وخالفر .
 .6تحديث ا ظمر الب اء الخاصر بالوحدات التك ير وت تيمات االراضي وتطويرها بما يح ق االتتغالل االمثل لالرض .
ووافق على هذا  81عضوا .

تادتا  :تح يق الت مير المتتدامر والمتواز ه بين مختلف م اطق المملكر من خالل التياتات التالير:
 .1تفعيل االتتراتيجير العم ار ير الوط ير وتوفير الدعم الالزم لذلك .
 .2المضي مدما في معالجر مشكلر الف ر واتتكمال اعداد االتتراتيجير الشاملر لل ضاء على ظاهرة الف ر .
 .3رابطر اتتراتيجير االتكان بخطر الت مير الثام ه الجار اعدادها 1425هح 1430 -هح.
 .4ربط اتتراتيجير االتكان ب تائج التعداد التكا ي .

 .5زيادة م ح االراضي وال روض للمدن المتوتطر والصغيرة وال رى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكتر لها .
وحاز ال رار على  88صوتا .
تابعا  :تشجيع الجامعات ومراكز االبحاث على اجراء الد ارتحات والبححوث المتخصصحر فحي مجحال االتحكان وبصحورة دورة و شحر ال تحائج
للجميع .

وصوت على ذلك  86عضوا .
ثام ححا  :وض ححع االط ححار الت ظيم ححي ال ححالزم للت ت ححيق بححين مختل ححف الجه ححات المع يححر باالت ححكان لتح ي ححق التكامححل ف ححي التيات ححات التخطيطي ححر

والت فيذير ومتابعر شؤون االتكان والع ار.

حيث حاز هذا ال رار ايضا على  86عضوا .

تاتعا  :ا شاء مركز معلومات متخصص بشؤون الع ار والمتاكن يهتم بما يلي :
أ .ا شاء مواعد معلومات تكا ير وع ارير .

ب .اتتحداث مؤشر التعار االراضي والع ارات يتهم في وضوح توق االتكان وشفافيته .
ت .ربط جميع الجهات المع ير بشؤون االتكان بالمركز وتبادل المعلومات و شرها .

ث .االتتفادة من ت ير المعلومات وا شاء موامع على شبكر اال تر ت واتاحر المعلومات للجميع مع تحديثها درويا .
واختتم االمين العحام تصحريحه مشحي ار علحى ان هحذه الجلتحر االخيحرة مبحل بحدء اعضحاء المجلحس اجحازتهم التح وير البحال محدرها (  15يومحا )
تبدأ من االول من برج االتد الموافق 1425/6/3هح.

