قطاع االسكان واملرافق

قطاع االسكان واملرافق هو أحد قطاعات الوزارة التابعة مباشرة لوزير االسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية .
ويعمل رئيس قطاع االسكان واملرفق حتت االشراف املباشر للوزير  ،ويتبع القطاع عدة إدارات مركزية وعامة  ،ويعد
قطاع االسكان واملرافق هو املرجعية الفنية ملديريـات االسكان واملرافق باحملافظات فيما يعن هلا من استفسارات فى اطار
مهامها.
كما يتولي القطاع إعداد الدراسات يف املوضوعات املتعلقة باإلسكان علي الصعيد الدولي واالقليمي ومنها " جملس وزراء
االسكان والتعمري العرب " .
وفيما يلى توضيح ملهام االدارات املركزية والعامة التابعة لقطاع االسكان واملرافق :
 اإلدارة املركزية لإلسكان :
فـي جمــال اإلسكان :

 تقدير احتياجات ا جلمهورية من الوحدات السكنية  /متابعة تنفيذ خطة اإلسكان .وفـي ظل أولويات تنفيذ برامج مشروعات اإلسكان يقوم قطاع اإلسكان بدارسة واقرتاح خطة أراضي االسـكان االجتمـاعي
داخل احملافظات و متابعة تنفيذ احملافظات هلذه املشروعات والتنسيق مع األجهزة املختصة بالوزارة .
ـر
 إعداد البيانات املطلوبة وتوفريها جلميع اجلهات املعنية بـالوزارة أو خارجهـا وتشـمل ( عـدد الوحـدات السـكنية املنفـذةاجلمهورية سواء املنفذة بواسطة القطاع احلكوم ي أو القطاع اخلاص ونسب تنفيذها  ،وتصنيف مستويات اإلسكان املنفذة  ،وعدد
الوحدات الشاغرة من الوحدات املنفذة بواسطة القطاع احلكومي وسبب عدم شغلها  ،واالستثمارات املستخدمة لإلسكان  ،وبعض
البيانات اليت تنتج عن متابعة تطبيق قانون البناء ) .
 دراسة بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وحتليلها واستخراج البيانات الستخدامها يف وضع سياسات االسكان.فى جمال التشريعات :

تعد التشريعات املنظمة للبناء واالسكان والعمران أهم اآل ليات احلاكمـة لتققيـق التنميـة الشـاملة ف ـت عـن تنظـيم وضـب
حركة النمو والتشييد فـى كافـة قطاعـات التنميـة ومـن هنـا كـان مـن احملـتم ان تـتم متابعـة ومراجعـة شـاملة وموضـوعية
للتشريعات بغرض خلق املناخ املناسب لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار فى هذا اجملال واي اً ضمان الرقابة على تنفيذ اعمـال
البناء ولذلك يقوم القطاع مبا يلي :
 الرد على استفسارات كافة جهات الدولة فيما خيص تراخيص البناء والقـوان املنظمـة هلـا  ،واال ستفسـارات املتعلقـة باملبـانيواملنشآت ذات الطراز املعماري املتميز  ،وكذا رخص تشغيل احملال بأنواعها .
 الرد علي املواطن واملستثمرين فيما خيص تراخيص البناء . دراسة واقرتاح و تعديل أحكام القوان والتشريعات املتعلقة بالبناء واإلسكان والتنمية العمرانية . تطوير االشرتاطات واملواصفات العامة الواجب توافرها فـي بعض احملال . اإلدارة املركزية لالحتياجات ومواد البناء :

تتولي االدارة املركزية لتحتياجات ومواد البناء دراسة سوق مواد البناء والوقوف علي الصناعات املتطورة يف جمال مواد البناء ،
كما تتولي االدارة اعداد نشرة دورية ألسعار مواد البناء إلعطاء صورة شاملة عن معدل تغري أسعار البناء شهرياً .
 اإلدارة العامة للهيئات والشركات :

املشاركة فـي مناقشــة ميزانية شركات القطاع العام التابعة للوزارة ( شركة املقـاولون العـرب)  ،كمـا تتـو االدارة إتاحـة
البيانات اخلاصة بالشركات املشرتكة اليت تساهم فيها الوزارة من ختل قاعدة بيانات شاملة .
 اإلدارة العامة للمرافق :

يتو إعداد بيانات مياه الشرب والصرف الصقي من اجلهات والشركات العاملة بالقطاع من حيث  :الكميات املنتجة والكميات
املستهلكة وعدد وطاقة حمطات التنقية وحمطات معاجلة الصرف الصقي واالستثمارات املستخدمة وذلك من ختل قاعدة بيانات
مركزيــة لقطــاع ميــاه الشرب والصرف الصقي يتم حتديثها دورياً .
 صندوق املال العامل :

يتبع قطاع االسكان واملرافق صندوق امل ال العامل والذي يعد أحـد يليـات الـوزارة فــي جمـال دعـم صـناعة مـواد البنـاء وتشـجيع
االستثمار وزيادة فرص العمل للشباب .
ويتولي صندوق املال العامل اقراض الشركات واملصانع واجلهات العاملة يف مشروعات خاصة بصناعة مـواد البنـاء طبقـا لسـعر
الفائدة املدين املعلـن يف البنك ا ملركزي وقت منح القرض على أن يقل السعر اجلاري بنسبة  % 8عن سعر اإلقراض الذي حيدده البنك
املركزي .
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