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منهج فعال لتوفري اإلسكان املالئم يف اململكة العربية السعودية

عيل بن سامل بن عمر بامهـام

أستاذ، قسم العامرة وعلوم البناء، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود،
bahammam@ksu.edu.sa,  alibahammam@yahoo.com

قدم للنرش يف 1438/1/15هـ ؛ وقبل للنرش يف 1438/6/9هـ

اجتامعيًا  مطلبًا  وامتالكه  عليه  احلصول  من  املواطنني  ومتكني  املالئم  اإلسكان  توفري  يعد  البحث.  ملخص 
واقتصاديًا؛ لضامن استقرار املجتمعات ورفاه أفرادها. وقد ظهرت مؤخرًا مشكلة نقص املعروض من املساكن 
أفراد  من  كثريًا  تواجه  التي  املشكالت  واحدة من  بصفتها  امتالكها  عليها وصعوبة  تكلفة احلصول  وارتفاع 
املجتمع السعودي، وهو ما حدا باحلكومة يف السنوات القليلة املاضية إىل إصدار عدد من األوامر التنظيمية، 
وختصيص دعم يفوق ثالثامئة مليار ريال لإلسكان، واستحداث وزارة لإلسكان وتكليفها ببناء مخسامئة ألف 
وحدة سكنية. ومع هذا مل تتمكن الوزارة إال من طرح نسبة ضئيلة من حجم العدد املستهدف للتنفيذ؛ بسبب 
انتهاجها األسلوب »التقليدي« املطبق يف السوق، واملعتمد عىل نامذج الوحدات السكنية الكبرية ونظام البناء 

باخلرسانة اهليكلية والذي يتطلب عددًا كبريًا من العاملة احلرفية والوقت الطويل.
وهتدف هذه الورقة إىل صياغة منهج ملعاجلة مشكلة توفري األعداد املطلوبة من املساكن التي تلبي رغبات األرس 
السعودية يف فرتة قياسية بتكلفة منخفضة وجودة عالية، وبام يعمل كذلك عىل توجيه املوارد املخصصة لقطاع 

اإلسكان السعودي لتحقق أفضل النتائج، وإحداث نقلة نوعية يف صناعة اإلسكان يف اململكة.

الكلامت املفتاحية: إسكان، التصميم املخفض للتكلفة، الطلب عىل املساكن، السعودية.

يتقدم الباحث بالشكر ملركز بحوث كلية العامرة والتخطيط بجامعة امللك سعود عىل دعم البحث.
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1. املقدمة

تعــد الرتكيبــة العمريــة الشــابة أحــد أهــم 
ــعوديني؛  ــكان الس ــتقبلية للس ــة واملس ــح الراهن املالم
ــة  ــنِّ اخلامس ــعوديني دون س ــكان الس ــبة الس ألن نس
ــدد  ــاس الع ــة أمخ ــة ثالث ــكلون قراب ــن يش والعرشي
العامــة  )اهليئــة   )%58.5( للســكان  اإلمجــايل 
ــة  ــذه الرتكيب ــؤدي ه ــوف ت ــاء، 2016(، وس لإلحص
مــا  وهــو  مرتفعــة،  بمعــدالت  ُأرس  تكويــن  إىل 
ســيؤدي إىل ازديــاد الطلــب عــىل الوحــدات الســكنية 
ــات  ــر اإلســكان الطلب ــرية. وقــدر وزي بمعــدالت كب
ــرشة  ــس ع ــالل اخلم ــوزارة خ ــتصل إىل ال ــي س الت
ســنة بـــ )2.6 مليون طلــب( )العربية نــت، 2016(. 
ويرتكــز )70%( مــن الطلــب عــىل الوحدات الســكنية 
يف املــدن واملراكــز احلرضيــة الكــرى. فأزمة اإلســكان 
القائمــة يف اململكــة ترتبــط باملراكــز احلرضيــة بشــكل 
ــر  ــد أظه ــاف. فق ــرى واألري ــدن الصغ ــن امل ــر م أك
التعــداد الســكاين للمملكــة للعــام 2010م أن إمجــايل 
ــرى  ــعودية الك ــدن الس ــن امل ــة( م ــكان )23 مدين س
التــي متثــل عواصــم املناطــق الثــالث عــرشة يف 
ــاوز  ــرى؛ يتج ــدن أخ ــرش م ــة إىل ع ــة باإلضاف اململك
حجــم ســكان كل منهــا )200 ألــف نســمة(، بنســبة 
ــر  ــو األم ــة، وه ــكان اململك ــايل س ــن إمج )63%( م
الــذي يعنــي أن هــذه املــدن الثــالث والعرشيــن 
ــًا. كــام ظهــر أن  ــي ســكان اململكــة تقريب حتتضــن ثلث
ــغ  ــد بل ــدن ق ــذه امل ــتأجرة يف ه ــاكن املس ــم املس حج
)1.643.117( مســكنًا، بنســبة )78%( مــن إمجــايل 
ــؤرش  ــذا امل ــدُّ ه ــة. ويع ــتأجرة يف اململك ــاكن املس املس

دليــاًل عــىل تــدين مســتوى التملــك؛ علــاًم بــأن غالبيــة 
التــي  للمســاكن  اســتئجارهم  يعــّدون  املواطنــني 
يقيمــون فيهــا أمــرًا مؤقتــًا حلــني متكنهــم مــن امتــالك 

ــة، 2010(.  ــم )اخلليف ــة هب ــاكن خاص مس

يظهــر العــرض الســابق مــدى حجــم الطلــب 
عــىل اإلســكان، واحلاجــة إىل توفــري أعــداد كبــرية مــن 
الوحــدات الســكنية يف أقــر وقــت ممكــن، ومتكــني 
األرس مــن امتالكهــا، وهــو مــا يتوافــق مــع أهــداف 
لالقتصــاد  املــدى  طويلــة  االســرتاتيجية  اخلطــة 
املســاكن لــدى  برفــع معــدل ملكيــة  الســعودي 
املواطنــني إىل نحــو )80%( بحلــول عــام 2025م 

)وزارة االقتصــاد والتخطيــط، 2010م(. 

2. مشكلة البحث

ــة يف  ــة واالقتصادي ــريات الديموغرافي إن املتغ
ــد  ــذل اجله ــتدعي ب ــعودية تس ــة الس ــة العربي اململك
لتوفــري حــوايل مائتــني ومخســني ألــف وحــدة ســكنية 
ســنويًا، وترتكــز الغالبيــة العظمــى مــن الطلــب 
ــىل  ــرى. وع ــة الك ــز احلرضي ــدن واملراك ــا يف امل عليه
ــري إال أن  ــادي الكب ــي امل ــم احلكوم ــن الدع ــم م الرغ
نــامذج الوحــدات الســكنية املطبقــة يف الســوق وطــرق 
التنفيــذ الســائدة للمبــاين الســكنية )التــي تبنتهــا وزارة 
ــن  ــزت ع ــد عج ــاريعها(؛ ق ــًا يف مش ــكان أيض اإلس
حتقيــق الطلــب؛ لــذا يلــزم البحــث عــن بدائــل أخرى 
ــكنية  ــدات الس ــن الوح ــوب م ــدد املطل ــري الع لتوف
ذات اجلــودة التــي تفــي بمتطلبــات األرس الســعودية 

ــل. ــة أق ــر وبتكلف ــن أق ــا يف زم واحتياجاهت



57 جملة العامرة والتخطيط، م 30 )1(،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

3. هدف الدراسة

هتــدف هــذه الدراســة إىل صياغــة تصــور 
ــري  ــكلة توف ــة مش ــلوب ملعاجل ــج أو أس ــد منه وحتدي
ــي احتياجــات  ــي تلب ــكايف مــن املســاكن الت العــدد ال
األرس الســعودية ورغباهتــم؛ بجــودة عاليــة ويف فــرتة 
ــة  ــة العربي ــة اململك ــع رؤي ــق م ــام يتواف ــية، وب قياس
ــول  ــن احلص ــن األرس م ــن متك ــعودية 2030 1 م الس
عــىل األساســيات ومــن ضمنهــا املســكن، وبــام 
يعمــل كذلــك عــىل توجيــه املــوارد املخصصــة لقطــاع 
ــة  ــداث نقل ــج وإح ــل النتائ ــق أفض ــكان لتحقي اإلس
ــًا أن  ــعودي؛ خصوص ــكان الس ــة يف قطــاع اإلس نوعي
لنشــاطه تأثــريًا مهــاًم ومبــارشًا عــىل حركــة االقتصــاد 
وجمموعــة  البنــاء  صناعــة  خــالل  مــن  الوطنــي 
الصناعــات املرتبطــة هبــا، وكذلــك عــىل التنميــة 

بجانبيهــا االجتامعــي واالقتصــادي.

4. منهجية البحث

ــلوب  ــد األس ــىل حتدي ــل ع ــل العم ــن أج م
األمثــل ملعاجلــة أزمــة اإلســكان، وتقديــم منهــج 
فعــال لتوفــري احلجــم املطلــوب مــن املســاكن يف 
املنهجيــة  ستقســم  الســعودية؛  العربيــة  اململكــة 
ــني؛  ــة إىل مرحلت ــة البحثي ــاز الدراس ــة إلنج املقرتح
ســيعتمد يف »املرحلــة األوىل« منهجيــة استكشــاف 
مكامــن اخللــل املتســببة يف عــدم القــدرة عــىل توفــري 
ــة  ــة العربي ــاكن يف اململك ــن املس ــة م ــداد املطلوب األع
الســعودية، وخلفياهتــا؛ هبــدف التوصــل إىل جمموعــة 
خــالل  مــن  املشــكلة،  ملعاجلــة  املوجهــات  مــن 

 http://vision2030.gov.sa  )1(

اخلطــوات البحثيــة التاليــة:

اململكــة  ● يف  اإلســكان  مالمــح  اســتعراض 
للتعــرف إىل مســرية قطــاع اإلســكان والرامــج 

ــه. ــرة علي املؤث

ــاع  ● ــص لقط ــي املخص ــم احلكوم ــد الدع رص
ــة،  ــة املاضي ــنوات القليل ــالل الس ــكان خ اإلس
ومناقشــة مــدى فاعليتــه يف حتقيــق النتائــج 

ــكان. ــة اإلس ــل أزم ــتهدفة حل املس

ــعودي  ● ــكان الس ــص اإلس ــم خصائ ــد أه حتدي
األساســية  العوامــل  وتعريــف  املعــارص، 
املســامهة يف ظهــور أزمــة اإلســكان القائمــة.

مناقشــة العوامــل املؤديــة إىل ظهــور أزمــة  ●
اإلســكان )املشــتملة عىل:نــامذج الوحــدات 

املطبقــة وأنظمــة البنــاء املســتخدمة(. 

ملعاجلــة  ● املوجهــات  مــن  جمموعــة  صياغــة 
ــية  ــزة األساس ــتعد الركي ــي س ــكلة، والت املش
الدراســة  مــن  الثانيــة  املرحلــة   إلنجــاز 

البحثيــة.

أمــا يف »املرحلــة الثانيــة« مــن البحث فســُيعمل 
ــات  ــارب والتطبيق ــن التج ــة م ــر يف جمموع ــىل النظ ع
ــدف  ــا؛ هب ــتها وحتليله ــتعراضها ومناقش ــة واس العاملي
ــات  ــول ومعاجل ــتخالص حل ــا الس ــتفادة منه االس
لتــاليف أســباب اخللــل يف توفــري األعــداد املطلوبــة من 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــكنية يف اململك ــدات الس الوح

كــام هــو موضــح فيــام يــي: 

حتديــد منهجيــة ألســلوب تصميــم نــامذج  ●
ــاء  ــة البن ــار أنظم ــكنية والختي ــدات الس الوح
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املناســبة مــن خــالل جمموعــة مــن املوجهــات 
الســابقة التــي تضمــن االســتفادة مــن الدعــم 
احلكومــي وتوظيفــه بــام يضمــن إحــداث 
نقلــة نوعيــة يف اإلســكان الســعودي، وتوفــري 
ــكنية -  ــدات الس ــن الوح ــة م ــداد الكافي األع
امللبيــة لرغبــات املســتفيدين - برسعــة قياســية 

ــة. ــة منخفض ــة وتكلف ــودة مالئم وج

وخيتتم البحث باخلالصة والتوصيات.

5. مالمح اإلسكان السعودي

ــى يف  ــود ُتبن ــتة عق ــل س ــاكن قب ــت املس كان
اململكــة العربيــة الســعودية مــن املــواد الطبيعيــة 
املتوفــرة يف حميــط املســكن، وبخــرات معلمــي البنــاء 
أو »األســاتذة« املحليــني مــع مشــاركة األهــايل يف 
البنــاء، وحســب احتيــاج األرسة احلقيقــي وعــىل 
قــدر مقدرهتــا املاليــة. فقــد كانــت تتميــز بانخفــاض 
مــع  يتوافــق  بــام  مســاحتها  وصغــر  تكلفتهــا، 
االحتيــاج احلقيقــي لــأرسة، مــع مرونتهــا وقابليتهــا 
للنمــو املســتمر )بامهــام، 2000(. وقــد ظهــرت 
اإلســمنتي  والطــوب  املســلحة  اخلرســانة  تقنيــة 
ــًا باســم املســلَّح( مــع بنــاء النارصيــة  )املعــروف حملي
يف عهــد جاللــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز 
بعــد  اســتخدامها  وانتــرش   ،)Al-Hathloul, 1981(

ــكان  ــام 1953م إلس ــكني يف الع ــز الس ــرشوع املل م
ــار(،  ــاحة )500 هكت ــىل مس ــوزارات ع ــي ال موظف
ــوزارات  ــل ال ــرار نق ــد ق ــه بع ــذ ب ــدأ التنفي ــذي ب وال
مــن مكــة املكرمــة إىل الريــاض )Fadan, 1983(. ويعــد 
مــرشوع امللــز أول تدخــل حكومــي لإلســكان يقــدم 

نــامذج إســكانية جديــدة تتمثــل يف الفيــالت والشــقق 
ــكنية. الس

ــرت  ــايض ظه ــرن امل ــتينيات الق ــة س ويف هناي
ــو  ــدالت النم ــة ملع ــكانية نتيج ــة إس ــح أول أزم مالم
ــة  ــرة الداخلي ــدالت اهلج ــة ومع ــكاين يف اململك الس
واخلارجيــة عــىل املــدن الرئيســة، وهــو مــا أدى 
ــذ  ــا من ــامم هب ــكان واالهت ــة اإلس ــر إىل قضي إىل النظ
اخلطــة اخلمســية األوىل )1970 - 1975م(. وقــد 
ــىل  ــل ع ــة تعم ــاء مؤسس ــة األوىل إنش ــت اخلط اقرتح
ــاريع  ــو مش ــا نح ــة وتوجيهه ــوال اخلاص ــة األم تعبئ
اإلســكان. ونتيجــة هلــذا التوجــه فقــد ُأنشــئت اإلدارة 
ــت إرشاف  ــام )1971م( حت ــكان يف الع ــة لإلس العام
وزارة املاليــة واالقتصــاد الوطنــي، كام ُأنشــئ صندوق 
لتقديــم  )1974م(؛  العــام  يف  العقاريــة  التنميــة 
قــروض لبنــاء املســاكن. ولكــن آليــات التطبيــق 
مل تكــن جاهــزة حتــى عــام )1975(، وكان رأس 
ــال.  ــون ري ــائه )250( ملي ــد إنش ــدوق عن ــال الصن م
وأوصــت اخلطــة اخلمســية الثانيــة )1975-1980م( 
ــق  ــزودة باملراف ــة أرض( م ــف قطع ــر )44,3 أل بتطوي
ــاعدهتم  ــدود؛ ملس ــل املح ــىل ذوي الدخ ــا ع وتوزيعه
يف إنشــاء املســاكن والتــي كانــت األســاس ملــا عــرف 
فيــام بعــد برنامــج منــح األرايض البلديــة الــذي 
ــة.  ــة والقروي ــؤون البلدي ــل وزارة الش ــن قب ــذ م نف
ــّم  ــكان تض ــدة لإلس ــة جدي ــة مؤسس ــرر إقام ــام تق ك
مصلحــة اإلســكان العامــة وترتبــط بصنــدوق التنميــة 
ــذ برنامــج اإلســكان )بشــقيه  ــة؛ وذلــك لتنفي العقاري
ــة  ــًا وكال ــت الحق ــي أصبح ــل(، والت ــام والعاج الع
اإلســكان يف وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، 
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ــام 2003م. ــوزارة يف الع ــاء ال ــل إلغ ــك قب وذل

ونفــذت خــالل خطــة التنميــة اخلمســية الثالثة 
ــكان،  ــج اإلس ــن برام ــد م )1980-1985م( العدي
ونتــج عــن ذلــك تــوازن جيــد بــني الطلــب والعــرض 
ــض  ــة، وبفائ ــق اململك ــة مناط ــاكن يف غالبي ــىل املس ع
مــن املســاكن ذات النوعيــة اجليــدة يف املــدن الرئيســة. 
ونتيجــة لذلــك تراوحــت نســبة اإلنفــاق عــىل اإلجيــار 
ــدل  ــل )26-30%(، وكان مع ــن الدخ ــات م واخلدم
ملكيــة املســاكن يف اململكــة مــا بــني )55-65%( مــن 
خطــة التنميــة الرابعــة حتــى الســابعة. ولكــن اخلطــة 
اخلمســية الثامنــة )2005-2010م( نبهــت إىل عجــز 
مــوارد صنــدوق التنميــة العقاريــة عــن مواكبــة 
الطلــب املتزايــد عــىل القــروض، فقــد أصبحــت 
ــتجابة  ــدل اس ــة ومع م ــات املقدَّ ــني الطلب ــوة ب الفج
ر طلبــات  الصنــدوق هلــا تــزداد اتســاعًا. واليــوم تقــدَّ
ــن )620  ــر م ــتجابة بأكث ــر االس ــي تنتظ ــل الت التموي

ألــف طلــب(2. 

يظهــر العــرض الســابق أن مالمــح اإلســكان 
الســعودية قــد تشــكلت بفعل ثالثــة برامــج حكومية، 
أال وهــي: منــح األرايض البلديــة، وقــروض صندوق 
التنميــة العقاريــة، وبشــكل أقــل مــن برامج اإلســكان 
ــروض(  ــح والق ــا )املن ــن برناجم ــد مك ــي. وق احلكوم
ــال  ــام عم ــكن، ك ــالك املس ــن امت ــن األرس م ــريًا م كث
ــكان. إال  ــوق اإلس ــرض يف س ــة الع ــح كف ــىل ترجي ع
أن برنامــج املنــح وقــروض صنــدوق التنميــة العقارية 

ــم  ــىل الدع ــول ع ــات للحص ــني بطلب ــدد املتقدم ــغ ع )2(  بل
حتــى 1435/7/6هـــ )960397 مواطــن(، وبلــغ عــدد 
www. Eskan.gov. .)املســتحقني للدعــم )620889 مواطــن

sa/eskan

ــا  ــرادي، وم ــر اإلف ــتفيدين إىل التطوي ــع باملس ــد دف ق
يصاحبــه يف الغالــب مــن زيــادة التكلفــة وطــول فــرتة 
التنفيــذ واهلــدر يف املــواد املســتخدمة. ولكــن التأثــري 
األقــوى واملســتمر لرناجمــي املنــح والقــروض يتمثــل 
ــن  ــرية )م ــتقلة والكب ــاكن املس ــال املس ــام جع يف كوهن
ــانة  ــام اخلرس ــذة بنظ ــات املنف ــالت أو الدبلكس الفي
اهليكليــة( النمــوذج املســيطر عــىل الذهنيــة الســعودية 
املســكن  »ثقافــة  بـــ  تســميته  يمكــن  مــا  ضمــن 

ــعودية«.  الس

ــا  ــة، عندم ــرش املاضي ــنوات الع ــن يف الس ولك
ــرض  ــىل ق ــول ع ــار للحص ــنوات االنتظ ــت س طال
ــح  ــن أرايض املن ــري م ــح كث ــا أصب ــدوق، وعندم الصن
يقــع خــارج النطــاق العمــراين أو ال تتوفــر فيــه 
خدمــات البنيــة التحتيــة؛ طفــت أزمــة اإلســكان 
ــرسة(  ــاكن املي ــن املس ــروض م ــة املع ــة يف قل )املتمثل
ــىل  ــاق ع ــبة اإلنف ــل نس ــا جع ــو م ــطح، وه ــىل الس ع
الســكن تزيــد لــدى كثــري مــن األرس الســعودية عــن 
ــادة أعــداد  املعــدالت العامليــة3، وتتضــح أيضــًا يف زي
املســتأجرين مــن املواطنــني، وتناقــص معــدالت 
امللكيــة بينهــم، وهــو مــا اســتدعى التدخــل احلكومــي 
بمجموعــة مــن األوامــر والتنظيــامت والدعــم املــايل 

ــكان. ــاع اإلس لقط

6.  الدعم احلكومي لإلسكان

لقــد انتظمــت بــني عامــي )2006-2015م( 
ــة  ــة واملالي ــة التنظيمي ــر احلكومي ــن األوام ــة م جمموع

)3(  تصــل نســبة اإلنفــاق عــىل الســكن يف املعــدالت العامليــة 
املقبولــة إىل قرابــة )30%( مــن إمجــايل دخــل األرسة.
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اجلــدول  يلخصهــا  اإلســكان،  لقطــاع  الداعمــة 
ــم)1(  رق

ويظهــر مــن حزمــة الدعــم احلكومــي الســابقة 
ــار(  ــص )250 ملي ــكان وختصي ــاء وزارة اإلس أن إنش
ــدة  ــف( وح ــني )500 أل ــام 2011م لتأم ــال يف ع ري
ــم  ــل الدع ــن جمم ــم ضم ــوة األه ــد اخلط ــكنية يع س
ــن  ــذا مل تتمك ــع ه ــكان. وم ــاع اإلس ــي لقط احلكوم
الــوزارة مــن تقديــم أي وحــدات ســكنية بعــد4، 
ــت  ــي حت ــة أو الت ــدات املطروح ــبة الوح ــد نس وتع
التنفيــذ نســبة ضئيلــة جــدًا مــن حجــم الطلــب 

)4(  حتى تاريخ إرسال هذا البحث للنرش.

)اجلــدول رقــم 2(. ويؤكــد عجــز الــوزارة عــن 
حتقيــق الطلــب مــا رصح بــه وزيــر اإلســكان: ‘‘بــأن 
ــي  ــايل واملتنام ــب الع ــتوى الطل ــني مس ــوة ب ردم اهل
واملعــروض القليــل ...ســيتم... باخلطــوة التــي تعمل 
ــارشة...،  ــن مب ــوزارة عــىل تنفيذهــا لدعــم املطوري ال
ــو  ــب رضوري وه ــن مطل ــن العقاري ــم املطوري فدع
توجــه للــوزارة خللــق مــدن وأحيــاء ســكنية عريــة 
ومتكاملــة’’5. وجــاءت األهــداف العامــة خلطــة 
 /1440  - 1437هـــ   /1436( العــارشة  التنميــة 
ــني  ــة تيســري حصــول املواطن ــد أمهي 1441هـــ( لتأكي

)5(  صحيفة اليوم )12 أكتوبر 2010م(.

العاماألمرم
رأسمال١ )دعم بمبلغ العقارية التنمية م٢٠٠٦.ريال(اتمليار٩صندوق
لإلسكان٢ العامة اهليئة ودعمهاإنشاء م٢٠٠٧.مليار( ريال١٥)بـ،
العقارية٣ التنمية صندوق لطلبقرضمن التقديم متلكاألرضعند رشط م٢٠٠٩.إلغاء
٤( بمبلغ العقارية التنمية صندوق رأسمال م٢٠٠٩.ريال(مليار٢٥دعم
مبلغ٥ العقاريةتوحيد التنمية خمتلفقرضصندوق م٢٠٠٩.املناطقيف
مسكن٦ عىل املواطن حصول تضمن إسكان بربامج املنح برامج م٢٠١٠.ربط
٧( بمبلغ العقارية التنمية صندوق رأسمال م٢٠١١ريال(مليار٤٠دعم
عرش٨ )مخسة بمبلغ لإلسكان العامة اهليئة ميزانية ريال(.دعم م٢٠١١مليار
للقرضمن٩ األعىل احلد قيمة إىل(ألف٣٠٠)رفع م٢٠١١.ريال(ألف٥٠٠)ريال
الصندوق١٠ نظام لتعديل العقارية التنمية صندوق جملسإدارة تشكيل م٢٠١١.إعادة
١١( )٢٥٠ختصيص بغرضتأمني سكنية.٥٠٠مليار( ريال م٢٠١١ألف( وحدة
وزارة١٢ م٢٠١١لإلسكان. إنشاء
١٣( ريال٢٠ختصيص املنح(مليار ملخططات واملياه الكهرباء خدمات م٢٠١٥.لتنفيذ

اجلدول رقم )1(: األوامر احلكومية التنظيمية واملالية بني )2006-2015م( لدعم قطاع اإلسكان.
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عــىل الســكن املالئــم وفــق برامــج وخيــارات متنوعــة 
تلبــي الطلــب )وكالــة األنبــاء الســعودية(6 ، وأكــدت 
اململكــة 2030( عــىل متكــني األرس مــن  )رؤيــة 

ــب7. ــكن املناس ــىل املس ــول ع احلص

وعنــد مقارنــة حجــم الدعــم احلكومــي املقــدم 
بحجــم اإلنجاز يظهر أن مشــكلة اإلســكان يف اململكة 
مل تعــد مشــكلة نقــص يف املــوارد. وإذا مل تكن املشــكلة 
ــباب وراء  ــام األس ــة، ف ــوارد املالي ــص امل ــدة إىل نق عائ
ــن  ــة م ــداد املطلوب ــري األع ــن توف ــوزارة ع ــز ال عج
املســاكن؟ إن ذلــك ربــام يعــود إىل عــدم رعايــة ودعــم 
برامــج التمكــني التــي تنشــط ســوق اإلســكان ومتكن 
ــص  ــكن، أو إىل نق ــىل املس ــول ع ــن احلص ــن م املواط
ــد  ــه بالتأكي ــل، ولكن ــم العم ــة بحج ــوادر مقارن الك
عائــد إىل تبنــي الــوزارة لأســلوب الشــائع واملتبــع يف 
الســوق، واملتمثــل يف اعتــامد تصاميــم معامريــة لنــامذج 
إســكانية مســتقلة وكبــرية، والتنفيــذ بالنظــام اهليــكي 

ــي  ــارشة الت ــة الع ــة التنمي ــة خلط ــداف العام ــن األه )6(  م
وافــق عليهــا جملــس الــوزراء يف جلســة يــوم اإلثنــني 

1435/11/20هـــ
ht tp : / /www.spa .gov.sa /minis te r_of_conci l .php?cid=29 
)17 /11 /2014(

)7(  رؤية اململكة العربية السعودية 2030.
 http://vision2030.gov.sa )2/2/2017(

للخرســانة املســلحة. ويتبــادر ممــا ســبق الســؤال 
التــايل: كيــف يمكــن اســتثامر املــوارد املتاحــة لتوفــري 
األعــداد املطلوبــة مــن املســاكن باجلــودة املطلوبــة ويف 
ــاع  ــة يف قط ــة نوعي ــداث نقل ــع إح ــية، م ــدة قياس م

اإلســكان؟

7.  خصائص املساكن السعودية املعارصة

التخطيــط  ضوابــط  مــن  عــدد  ســاهم   
واشــرتاطات البنــاء يف ظهــور ثالثــة نــامذج رئيســة من 
الوحــدات الســكنية املعــارصة يف اململكــة )الفيــالت 
والدبلكســات والشــقق(، وقــد ظهــر كثــري مــن هــذه 
التنظيــامت وطبــق بعــد مــرشوع امللــز، واســتمر 
تطبيقــه بعــد ذلــك باستحســان املواطنــني وترحيبهــم 
خصوصــًا خــالل ســنوات الوفــر االقتصــادي8، حــني 
كان احلصــول عــىل منــح األرايض الســكنية وقــروض 
ــرسًا؛ إال أن  ــهاًل ومي ــة س ــة العقاري ــدوق التنمي صن
تطبيقهــا اســتمر حتــى الوقــت الراهــن، عــىل الرغــم 
االنتظــار  وســنوات  االقتصاديــة  التغــريات  مــن 
للحصــول عــىل الدعــم احلكومــي ســواء كان بمنحــة 

األرض أو بالقــرض. 

ــرتاطات  ــط واالش ــك الضواب ــرت تل ــد أث وق
ــكاين  ــر اإلس ــه التطوي ــح - يف توجي ــكل واض - بش
يف اململكــة. ونتيجــة الســتمرار تطبيقهــا اســتمر 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــها ع ــكانية نفس ــامذج اإلس ــرار الن تك
)8( يف العــام 1960م تبنــت بلديــة الريــاض واملكاتــب البلديــة 
األخــرى يف اململكــة تطبيــق تنظيــامت بنــاء املســاكن 

)Al-Hathloul, 1981(. وأكــد -  واالرتــدادات، املصــدر: 
ــاض  ــة الري ــام ملدين ــي الع ــط النهائ ــك - املخط ــد ذل بع
ــىل  ــام 1971 ع ــيادس يف الع ــة دوكس ــه رشك ــذي قدمت ال

ــامت. ــط والتنظي ــك الضواب ــق تل ــتمرار يف تطبي االس

التصميم الطرححتت التنفيذحتت حتت
املشاريع ٩٥٢٥٦٥عدد
الوحدات ١٤١٥٦٧٢١٣٦٠٧٤٥١٨عدد

اجلدول رقم )2(: إحصائيات عدد مشاريع وزارة اإلسكان 
والوحدات السكنية يف أبريل 2015م

 املرجع: اسرتجع من املوقع الرسمي لوزارة اإلسكان يف 2015/4/6

 http://housing.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  
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املتغــريات الديموغرافيــة واالقتصاديــة التــي يشــهدها 
ــكل  ــال: ُتش ــبيل املث ــىل س ــعودي. فع ــع الس املجتم
الفيــالت »villas« )الوحــدات الســكنية املســتقلة( 
du- ــوع الدوبلكــس  »مــع الوحــدات الســكنية مــن ن
ــى  ــان يف مبن ــكنيتان املتالصقت ــان الس plex« )الوحدت

واحــد(؛ غالبيــة الوحــدات الســكنية الســائدة )%55( 
يف النســيج العمــراين لأحيــاء الســكنية يف مدينــة 
ــاض،  ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــاض )اهليئ الري
2009م(، وُيعــدُّ كال النموذجــني مــن الوحــدات 
ــارص  ــرية، وذات العن ــاحات الكب ــكنية ذات املس الس
الكثــرية، التــي تدفــع بتكلفتهــا إىل أن تفــوق املقــدرة 
املاليــة لغالبيــة األرس، وهــو مــا جيعــل احلصــول عــىل 
ــا  ــكنية وامتالكه ــدات الس ــن الوح ــامذج م ــذه الن ه
غــري ميــرس لعــدد كبــري مــن األرس )بامهــام، 2011(. 

لقــد أظهــرت دراســة يف العــام )2010م( 
ــدة  ــة الوح ــط قيم ــاض أن متوس ــة الري ــكان مدين لس
الســكنية املســتقلة أو ذات املدخــل املســتقل بحســب 
ضوابــط تقســيامت األرايض الســكنية وبنــاء الوحدات 
ــعودية  ــل األرسة الس ــيط دخ ــاوي وس ــكنية؛ يس الس
املســتأجرة الســنوي ملــدة )7.3 ســنة(، بينــام تشــكل 
قيمــة تســديد األقســاط الشــهرية المتالكهــا )%50( 
مــن وســيط دخــل األرسة الســعودية املســتأجرة، 
العامليــة لإلنفــاق  النســب  النســبة تفــوق  وهــذه 
عــىل الســكن. أمــا متوســط قيمــة الوحــدة الســكنية 
فتزيــد  الســوق  يف  للبيــع  املعروضــة  االســتثامرية 
ــر مــن  ــري، حيــث تشــكل قيمتهــا أكث عــن ذلــك بكث
وســيط دخــل األرسة الســعودية املســتأجرة ملــدة 

عــرش ســنوات، ويصــل مبلــغ القســط الشــهري هلــا 
الســعودية  مــن وســيط دخــل األرسة  إىل )%75( 
املســتأجرة، وهــذه نســبة غــري ممكــن ختصيصهــا عــىل 
ــام، 2011(.  ــكن )بامه ــىل املس ــاق ع ــالق لإلنف اإلط

ــواع  ــث األن ــكنية ثال ــقق الس ــدُّ الش ــام ُتع بين
ــي  ــارصة، وه ــكنية املع ــدات الس ــن الوح ــائدة م الس
التــي ال يســمح بإقامــة مبانيهــا إال عــىل األرايض 
ــة«  ــوارع التجاري ــمى بـــ »الش ــا يس ــىل م ــة ع الواقع
وهــي الشــوارع التــي يبلــغ عرضهــا )30م( أو أكثــر. 
وعــىل الرغــم مــن انخفــاض تكلفــة الشــقق الســكنية 
ــالت  ــتقلة )الفي ــدات املس ــي الوح ــة بنموذج مقارن
ــن  ــا م ــوب فيه ــري مرغ ــه غ ــات(، إال أن والدوبلكس
ــكنية يف  ــدات س ــا وح ــعودية؛ لكوهن ــل األرس الس ِقَب
ــة  ــة لطريق ــكاهنا - نتيج ــارك س ــد، يتش ــى واح مبن
ــو  ــي وهب ــل اخلارج ــتخدام املدخ ــا - يف اس تصميمه
ــو  ــية، وه ــة والرأس ــة األفقي ــات احلرك ــى وفراغ املبن
مــا جيعلهــا غــري مســتحبة مــن قبــل األرس الســعودية 

.)Bahammam, 2002(

املســاحات  حتليــل  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
املدخــل  ذات  أو  املســتقلة  الســكنية  للوحــدات 
ــة  ــرتاطات املطبق ــط واالش ــب الضواب ــتقل بحس املس
ــدات  ــاء الوح ــكنية ويف بن ــيامت األرايض الس يف تقس
الســكنية يف اململكــة؛ أن متوســط املســاحة املخصصــة 
للفــرد مــن مســاحة املســكن الســعودي الــذي يمكــن 
متلكــه يبلــغ نحــو )74.4م2( )بامهــام، 2011(. 
ولكــن مــن خــالل واقــع الســوق فــإن نتائــج دراســة 
أخــرى قــد أظهــرت أن متوســط املســاحة املخصصــة 
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للفــرد مــن املســاكن االســتثامرية املســتقلة املعروضــة 
للبيــع يف الســوق يصــل إىل )91.5م2(9 ، وهــذه 
ــرد  ــة للف ــاحة املخصص ــط املس ــوق متوس ــبة تف النس
ــيامت األرايض  ــرتاطات تقس ــامت واش ــب تنظي بحس

ــا. ــكنية وبنائه الس

كــام يعــد ِكــر مســاحة قطــع األرايض الســكنية 
أحــد أهــم األســباب املؤديــة إىل كــر حجــم املســاكن 
املســتقلة، وارتفــاع تكلفــة احلصــول عليهــا وامتالكها 
ــىل  ــر، 2002م(. وع ــليامن، 2006م واجلوي ــو س )أب
ــكنية  ــع األرايض الس ــم قط ــر حج ــن أن ك ــم م الرغ
الســكنية  األرايض  تقســيامت  ضوابــط  إىل  يعــود 
واشــرتاطاهتا؛ إال أن ملســاحة قطــع منــح األرايض 
ــًا  ــًا واضح ــكنية )25×25= 625م2(10 انعكاس الس
يف  الســكنية  األرايض  تقســيامت  مســاحات  عــىل 
املخططــات. ومــع أن برنامــج منــح األرايض الســكنية 
العديــد مــن  التــي مكنــت  يعــد مــن الوســائل 
ــه11؛  ــكن وامتالك ــىل املس ــول ع ــن احلص ــني م املواطن
ــىل  ــارش ع ــكل مب ــر بش ــد أث ــج ق ــذا الرنام إال أن ه
ــات  ــكنية يف خمطط ــع األرايض الس ــاحة قط ــر مس ك

)9( تــم يف تلــك الدراســة حتليــل املســاقط املعامريــة والتوزيــع 
الفراغــي )للطابقــني األريض واألول فقــط( لعينــة تتكــون 
ــكنية  ــدات الس ــن الوح ــًا م ــتني نموذج ــة وس ــن مخس م
ــكاين يف  ــر إس ــة تطوي ــل 18 رشك ــن قب ــذت م ــي نف الت
29 مرشوعــًا اســتثامريًا، وتــم عرضهــا للبيــع بمدينــة 

ــرون، 1426هـــ(. ــام وآخ ــدر: )بامه ــاض. املص الري
يف   153 رقــم  الــوزراء  جملــس  قــرار  )10(صــدر 
املمنوحــة  القطعــة  مســاحة  لتصبــح  1407/7/9هـــ 
لــذوي الدخــل املحــدود )25×25= 625م2( بــدالً مــن 

.)2 400م (
بتاريــخ  الــوزراء رقــم )437(  قــرار جملــس  )11(أســند 
ــني  ــكنية للمواطن ــري أراض س ــام توف 1398/6/1هـــ مه
ــؤون  ــا؛ إىل وزارة الش ــاكن عليه ــة مس ــن إقام ــوا م ليتمكن

ــة. ــة والقروي البلدي

تقسيامت األرايض.

واشــرتاطات  البنــاء  لتنظيــامت  ونتيجــة 
الصنــدوق أصبــح نظــام اخلرســانة اهليكليــة مــع 
الطــوب اإلســمنتي أيضــًا النظــاَم الســائد لتنفيــذ 
املســاكن يف مناطــق اململكــة مجيعهــا. واتســعت نتيجــة 
ــرت  ــام، وظه ــذا النظ ــة هب ــات اخلاص ــك الصناع لذل
ــذ  ــرية مــن املقاولــني املتخصصــني يف التنفي أعــداد كب
ــه، واســتقدمت أعــداد كبــرية مــن العاملــة ودربــت  ب
عليــه. ولكــن »املســلَّح« أو نظــام اخلرســانة اهليكليــة 
مرتفــع التكلفــة، ويعــاين كثــري مــن املســاكن املنفــذة 
بــه مــن تــدين مســتوى اجلــودة، ويتطلــب بناؤهــا مــدًة 
ــة  ــن العامل ــرية م ــدادًا كب ــذ، وأع ــة للتنفي ــة طويل زمني
ــري  ــدر كب ــه ه ــج عن ــام ينت ــة، ك ــور املرتفع ذات األج
ــداد  ــاج األع ــن إنت ــدَّ م ــا ح ــو م ــاء؛ وه ــواد البن يف م
ــزان  ــلَّ بمي ــكنية، وأخ ــدات الس ــن الوح ــة م املطلوب
العــرض والطلــب يف ســوق اإلســكان، ورفــع كذلك 

ــة.  ــن التكلف م

العــرض  نتائــج  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 
الســابق فيــام يــي:

ــدات  ● ــىل الوح ــنوي ع ــب الس ــم الطل إن حج
الســكنية يف اململكــة يبلــغ تقريبــًا )250 ألــف( 
وحــدة ســنويًا، ويرتكــز )70%( منــه يف املناطق 

احلرضيــة )بالتحديــد 23 مدينــة(. 

إن مشــكلة اإلســكان يف اململكــة أصبحــت  ●
ــود إىل  ــة وال تع ــة وفني ــة تنظيمي ــكلة إداري مش

ــة. ــوارد املالي ــص يف امل نق

ــًا  ● ــاء واشــرتاطاته املطبقــة حالي إن ضوابــط البن
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ومســتقلة  صغــرية  مســاكن  إنشــاء  تعيــق 
تتوافــق تكلفتهــا مــع مقــدرة األرس املاليــة.

ــوق  ● ــة يف الس ــكانية املعروض ــامذج اإلس إن الن
إمــا  والشــقق(  والدوبلكســات  )الفيــالت 
املاليــة  املقــدرة  متوســط  تكلفتهــا  تفــوق 
توافــق   ال  أهنــا   أو  الســعودية    لــأرسة  

رغباهتــم.

ــلحة  ● ــانة املس ــكي باخلرس ــاء اهلي ــام البن إن نظ
يعيــق عمليــة توفــري مســاكن ميــرسة ذات 

ــري. ــت قص ــودة ويف وق ج

 ومــن النتائــج الســابقة يمكــن حــر أســباب 
زيــادة  يف  )واملتمثلــة  القائمــة  اإلســكان  مشــكلة 
الطلــب عــىل املســاكن، وصعوبــة حصــول األرس 
ــني  ــببني أساس ــا(؛ يف س ــا وامتالكه ــعودية عليه الس
مهــا: كر حجــم املســاكن املعروضــة يف الســوق وتقنية 
البنــاء املســتخدمة يف تنفيذهــا. والســببان يعــدان نتيجة 
حتميــة ملجموعــة اخللفيــات الثقافيــة والتنظيميــة 

ــم1(. ــكل رق ــة )الش ــة املطبق ــة والتقني والفني

8. معاجلة املشكلة 

ــكلة  ــة مش ــؤدي إىل معاجل ــور ي ــة تص لصياغ
توفــري العــدد الــكايف مــن املســاكن ذات اجلــودة 
العاليــة )التــي تلبــي احتياجــات األرس الســعودية 
ــم  ــتنزاف الدائ ــب االس ــا لتجن ــدود رغباهت ــن ح ضم
للمــوارد يف أعــامل التعديــل والصيانــة(، وحيقــق 
تنفيــذ املســاكن يف فــرتة قياســية، بمعاجلــات وآليــات 
طويلــة األمــد )لضــامن توفــري اإلســكان بشــكل دائــم 
ــوارد املخصصــة  ــه امل ومســتمر(، ويعمــل عــىل توجي
لقطــاع اإلســكان إلحــداث نقلــة نوعيــة )متنــع ظهور 
ــتناد إىل  ــن االس ــتقبل(؛ يمك ــكانية يف املس ــات إس أزم

ــة: ــية التالي ــات األساس املوجه

ــامذج إســكانية مســتقلة وميــرسة . 1 اســتحداث ن
مالئمــة للمناطــق احلرضيــة، وتكــون تكلفتهــا 

يف حــدود )500 ألــف ريــال(12.

تبنــي أنظمــة بنــاء تنتــج مســاكن حتقــق رغبات . 2

ــذي  ــم ال ــة الدع ــال( قيم ــف ري ــغ )500 أل ــكل مبل )12(يش
ــكان. ــه وزارة اإلس تقدم

اإلأ مشكلة سكانسباب

املسكن حجم كرب

البناء وتقنية األنظمة

وتكرارهاكثرة املسكن عنارص
مساحاهتا يف واملبالغة

عنوان املسكن كرب ان ثقافة
للوجاهة

املناطق ختطيط اشرتاطات
املساكن بناء وتنظيامت السكنية

تنفيذ يف املستخدمة البناء تقنة
املساكن

الشكل رقم )1(: أسباب مشكلة اإلسكان القائمة.
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األرس الســعودية بجــودة عاليــة، وتكلفــة أقــل، 
وبرسعــة تنفيــذ يف فــرتة أقر.

9. النامذج اإلسكانية

إن املرحلــة املقبلــة تتطلــب تقديــم بدائــل 
ــكنية  ــدات الس ــن الوح ــددة م ــامذج متع ــة لن تصميمي
ــد مســاحتها عــىل )244م2(؛ لضــامن أن  ــي ال تزي الت
ــة،  ــدرة األرس املالي ــط مق ــع متوس ــا م ــق تكلفته تتواف
وعليــه ســتكون املســاحة املخصصــة لــكل فــرد مــن 
)42.8م2(،  حــدود  يف  الســعودية  األرسة  أفــراد 
املســاحة  متوســط  مــن  تقــرتب  مســاحة  وهــي 
العامليــة املخصصــة لــكل فــرد مــن أفــراد األرسة 
 .)2011 )بامهــام،  )39.5م2(  نحــو  والبالغــة 
 row house املصفوفــة  الســكنية  الوحــدات  وتعــد 
)املتالصقــة مــن اجلانبــني( - عــىل ســبيل املثــال - مــن 
ــتقلة  ــاكن مس ــري مس ــبة لتوف ــة املناس ــل احلرضي البدائ
تلبــي متطلبــات األرسة الســعودية مــن العنــارص 
ــتأجرة  ــعودية املس ــتطيع األرس الس ــات. وتس والفراغ
ــالك  ــال - امت ــبيل املث ــىل س ــاض - ع ــة الري يف مدين
ــهرية  ــاط ش ــة بأقس ــكنية املصفوف ــدة الس ــذه الوح ه
تــرتاوح نســبتها بــني )30 - 33%( مــن وســيط دخلها 
بحســب التمويــل املقــدم مــن برنامــج ‘‘مســاكن’’13، 
ــة األرسة، أو  ــىل ميزاني ــك ع ــر ذل ــن دون أن يؤث وم

ــة  ــل املؤسس ــن قب ــدم م ــج مق ــاكن’’ برنام ــج مس )13(‘‘برنام
ــم  ــه تت ــل في ــاب التموي ــة احتس ــد، وطريق ــة للتقاع العام
ــكل  ــًا، وأن يش ــكن مقدم ــة املس ــن قيم ــع )10%( م بدف
ــس  ــدة مخ ــل األرسة مل ــن دخ ــهري )33%( م ــط الش القس
وعرشيــن ســنة لقــرض يعــادل )90%( مــن قيمــة الوحــدة 
ــدون  ــد، ب ــة للتقاع ــة العام ــدر: )املؤسس ــكنية. املص الس

ــخ(. تاري

ــرى. ــة األخ ــاق الرضوري ــب اإلنف جوان

املســاكن  توفــري  إىل  احلاجــة  أمــا يف حالــة 
متعــددة األرس )الشــقق الســكنية(، خصوصــًا يف املدن 
ــلبيات  ــادي الس ــزم تف ــه يل ــة؛ فإن ــز احلرضي واملراك
واإلزعــاج  املشــرتكة،  الفراغــات  مــن  الناجتــة 
ــه  ــريان )Bahammam, 2002(. وعلي ــن اجل ــادر م الص
 garden apartment ــة ــكنية احلدائقي ــقق الس ــإن الش ف
ذات الكثافــة املنخفضــة، واملتجمعــة عــادة حــول 
ــن،  ــد أو دوري ــىل دور واح ــة ع ــوح، واملقام ــاء مفت فن
واملتميــزة بمداخــل مســتقلة عــىل الشــارع لــكل شــقة 

)Van Vliet, 1998(؛ تعــد البديــل األمثــل. 

ولضــامن أن يتوافــق تصميــم الوحــدة الســكنية 
ــة؛  ــض التكلف ــىل خف ــل ع ــي تعم ــادئ الت ــع املب م
يتعــني العنايــة الفائقــة برتشــيد املســاحة، واحلــد مــن 
ــد املعــامري، ولكــن مــع احلفــاظ عــىل اجلــودة  التعقي
ــإن  ــذا ف ــأرسة؛ ل ــية ل ــات األساس ــري االحتياج وتوف
جعــل املســكن ميــرسًا يســتلزم مراعــاة العوامــل 

ــام، 2001م(:  ــة )بامه التالي

تقليــص مســاحة األرض واالســتعامل الفعــال . 1
هلــا. 

املســتغلة . 2 غــري  املســاحات  مجيــع  إلغــاء 
منهــا.  واالســتفادة 

األخذ بمبدأ املرونة يف التصميم. . 3

تعدد وظائف املسكن وفراغاته. . 4

جعــل توســيع املســكن وقابليــة نمــوه وإعــادة . 5
تشــكيله ممكنــة وســهلة. 
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العنايــة بتطبيــق التنســيق املديــويل يف التصميــم . 6
املســكن  لعنــارص  القيــايس  والتوحيــد 

ومكوناتــه. 

اهلندســية . 7 األنظمــة  توحيــد  عــىل  العمــل 
معــًا.  وتكاملهــا 

تقديــم نــامذج لتصاميــم أساســية ومبســطة . 8
ــن  ــري م ــري كث ــع توف ــكنية م ــدات الس للوح
الرغبــات  تلبــي  التــي  التكميليــة  البدائــل 

للمســتفيدين. املختلفــة 

10. أنظمة بناء املساكن

 ُوِجــد كثــري مــن أنظمــة بنــاء املســاكن املبتكــرة 
ــرن  ــات الق ــة ثامنيني ــن بداي ــة م ــة يف اململك واحلديث
ــرشت يف العــام  امليــالدي املــايض؛ ففــي دراســة ن
1989م توثــق لطــرق إنشــاء املبــاين التــي اســتوردت 
إىل اململكــة مــع هنايــة الســبعينيات وبدايــة الثامنينيــات 
واســتخدمت إلقامــة املرشوعــات الكبــرية التــي 
ــي  ــرية؛ ُأح ــة قص ــرتات زمني ــاؤها ف ــب إنش يتطل
وســبعون  ســت  1985م(   -1982( عامــي  بــني 
رشكــة أو مؤسســة تنتــج منتجــات بنــاء ضمــن عــرشة 
ــزاء أو  ــددة األج ــة متع ــمل األنظم ــة تش ــة رئيس أنظم
الوحــدات احلجميــة ذات األحجــام الكبــرية املوحــدة 
ــام  ــاين ذات األحج ــات املب ــك مكون modules، وكذل

باســتثناء  )Berkoze et al., 1989(. ولكــن  الكبــرية 
مشــاريع اإلســكان العامــة وبعض مشــاريع اإلســكان 
اخلاصــة بموظفــي اجلهــات احلكوميــة؛ فــإن أســاليب 
تنفيــذ مبــاين الوحــدات الســكنية حمصــورة يف النظــام 
ــذ )60  ــق من ــذي طب ــلحة ال ــانة املس ــكي للخرس اهلي

ــىل  ــم ع ــن حيت ــع الراه ــن الوض ــًا. ولك ــًا( تقريب عام
ــة  ــي أنظم ــة تبن ــكان يف اململك ــاع اإلس ــني بقط املعني

ــق: ــدف حتقي ــدة هب ــاء جدي بن

خفــض تكلفــة املســكن األوليــة وتكلفــة  ●
التدفئــة  )شــاملة  والتشــغيل  الصيانــة 
والتريــد(؛ لتمكــني كثــري مــن األرس مــن 
إمكانياهتــا   املســكن   يف  حــدود   امتــالك  

املاليــة.

املســاكن،  ● تنفيــذ  جــودة  مســتوى  حتســني 
املــواد.  اســتهالك  اهلــدر يف  مــن  واحلــد 

رسعــة اإلنتــاج لتوفــري األعــداد املطلوبــة مــن  ●
ــرض والطلــب  ــزان الع ــل مي املســاكن، وتعدي

يف ســوق اإلســكان. 

احلــد مــن تدفــق األعــداد الكبــرية مــن العاملــة  ●
ــع بالنظــام  ــذ املســاكن يف املوق املســتقَدمة لتنفي

اهليــكي للخرســانة املســلحة.

تطويــر معرفــة املجتمــع وقناعتــه بأنظمــة  ●
البنــاء احلديثــة ومميزاهتــا وخصائصهــا ومــدى 
لضــامن  اســتخدامها؛  وجــدوى  مالءمتهــا 
انتشــارها وتوفرهــا يف الســوق عــىل نطــاق 

ــع. واس

ــة  ــدول أنظم ــض ال ــت بع ــبق أن طبَّق ــد س وق
البنــاء املصنعــة حلــل مشــكلة اإلســكان، ففــي جتربــة 
ــة  ــاعدة األرس املاليزي ــدف مس ــة هب ــة املاليزي للحكوم
مســاكن  امتــالك  عــىل  املنخفــض  الدخــل  ذات 
ميــرسة ذات جــودة مالئمــة؛ تــم تطويــر برنامــج 
ــه  ــرشف علي ــذي ت ــاس«، ال ــة للن ــاكن الصديق »املس
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اهليئــة الوطنيــة للســكان املحــدودة، وقــد اعتمــد 
ــة  ــاء املصنع ــة البن ــتخدام أنظم ــىل اس ــة ع ــذ البداي من
لضــامن اجلــودة والفعاليــة ولدعــم كفــاءة قطــاع 
اإلنشــاءات املاليــزي. ولضــامن نجــاح الرنامــج فقــد 
عمــل عــىل دعــوة مجيــع الــرشكات املصنعــة ألنظمــة 
البنــاء منــذ املراحــل األوىل، وإرشاكهــا يف عمليــة 
النقــاش والتطويــر، وبعــد حتديــد الرنامــج الفراغــي 
ــة  ــت كل رشك ــا؛ منح ــوب توفريه ــاكن املطل للمس
ــامذج  ــم ن ــامل تصمي ــاركة يف أع ــة للمش ــاحة كافي مس
ــكن  ــات املس ــم مكون ــر تصمي ــكل أك ــاكن وبش املس
ــودة  ــامن اجل ــدف ض ــائي؛ هب ــا اإلنش ــة بنظامه اخلاص
 .)Salleh, 2012( ــاز ــة اإلنج ــة ورسع ــض التكلف وخف

ــاكن  ــذ املس ــه إىل تنفي ــاح التوج ــإن نج ــذا ف ل
بأنظمــة البنــاء املصنعــة عــىل أســس ســليمة؛ يتطلــب 
ورشكات  اإلســكان  وزارة  بــني  الوثيــق  التعــاون 
اجلامعــات  يف  البحثيــة  واملراكــز  البنــاء  أنظمــة 
الســعودية لتحديــد األنظمــة املحققــة - بشــكل أكــر 

ــة: ــري التالي ــة املعاي - ملجموع

ــعودية  ● ــوق الس ــات الس ــع إمكاني ــق م التواف
ــا.  ــرة هب ــام املتوف ــواد اخل وامل

مراعاة اخلصائص البيئية واملناخية املحلية. ●

ــاج أو  ● ــة لإلنت ــة الالزم ــداد العامل ــص أع تقلي
ــذ. التنفي

املــواد  ● يف  التلــف  أو  اهلــدر  مــن  احلــد 
. مة ملســتخد ا

ــة  ● ــع والصيان ــاج والتجمي ــة اإلنت خفــض تكلف
ــغيل. والتش

لتوفــري  ● لإلنتــاج  الــالزم  الوقــت  خفــض 
املســاكن.  مــن  املطلوبــة  األعــداد 

ضــامن التنــوع يف املنتجــات لتلبيــة االختــالف  ●
يف رغبــات املســتفيدين.

ولتحقيــق املعايــري الســابقة يتعــني العمــل عــىل 
ــة  ــا بميكن ــك إم ــاكن، وذل ــاء املس ــة بن ــع أنظم تصني
التنفيــذ يف املوقــع أو بنقــل األعــامل إىل املصنــع، 
ــاج باجلملــة؛  ــة اإلنت بوصــف ذلــك جــزءًا مــن عملي
ــض  ــىل خف ــل ع ــة يعم ــاج باجلمل ــلوب اإلنت ألن أس
ــة  ــة الالزم ــة العامل ــرًا لقل ــلع؛ نظ ــاج الس ــة إنت تكلف
ــا  ــوب توفره ــارات املطل ــة امله ــاج، وملحدودي لإلنت
ــاض  ــاج، والنخف ــات اإلنت ــة عملي ــم، ولرسع لدهي
ــم  ــة بنظ ــة مقارن ــواد األولي ــف يف امل ــدر أو التال اهل
ــاج  ــلوب إنت ــق أس ــن تطبي ــة. ويمك ــاج اإلفرادي اإلنت
ــاكن  ــري املس ــة لتوف ــة باجلمل ــاء املعياري ــات البن مكون
بأســعار ميــرسة، وجعلهــا يف متنــاول كثري مــن األرس. 
ويتطلــب خفــض تكاليــف تنفيــذ أعــداد كبــرية مــن 
ــدات  ــة للوح ــاء معياري ــات بن ــي خمطط ــاكن تبنِّ املس
الســكنية، بحيــث يمكــن تصنيــع مكوناهتــا املعياريــة 
ــوء  ــد اللج ــن عن ــرية. ولك ــرتات قص ــا يف ف وجتميعه
ــه  ــزم التنب ــاكن يل ــري املس ــع لتوف ــلوب التصني إىل أس
ــدة  ــل الوح ــايس لكام ــد القي ــني التوحي ــرق ب إىل الف
ــد القيــايس ألجزائهــا وعنارصهــا  الســكنية، والتوحي
ومكوناهتــا؛ ألن إنتــاج مســاكن متشــاهبة ومكــررة يف 
ــؤدي  ــل قــد ي ــول، ب املــرشوع الواحــد أمــر غــري مقب
ــة  ــكنية رديئ ــة س ــه إىل بيئ ــرشوع، وحتول ــل امل إىل فش
ــاج  ــني إنت ــه يتع ــرون، 2008(. وعلي ــام وآخ )بامه

ــب. ــب الطل ــة حس ــاكن باجلمل املس
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11. إنتاج املساكن باجلملة حسب الطلب 

إن طــول الوقــت الــالزم لتنفيــذ املســاكن 
وارتفــاع التكلفــة يعــدان مشــكلتني شــائعتني يف 
صناعــة التطويــر اإلســكاين )Bildsten, 2011(. وتــزداد 
املشــكلة مــع التنــوع الكبــري يف املســاكن لتلبيــة رغبات 
املســتفيدين؛ لــذا فــإن حتقيــق رسعــة إنتــاج املســاكن 
ــتخدام  ــتلزم اس ــه يس ــوب في ــوع املرغ ــري التن وتوف
مفهــوم إنتــاج املســاكن باجلملــة حســب الطلــب 
mass customization houses production ألنــه حيقــق 

رغبــات املســتفيدين بجــودة عاليــة وتكلفــة أقــل 
ــن  ــه يمك ــام أن ــم 2(، ك ــكل رق ــر )الش ــة أك وبرسع
املطوريــن مــن تقديــم حلــول ونــامذج متنوعــة ولكــن 
ــوم  ــدف مفه ــة. وهي ــددة وثابت ــة وحم ــعار منافس بأس

املزاوجــة  إىل  الطلــب  حســب  باجلملــة  اإلنتــاج 
ــة  ــات الفردي ــق املتطلب ــة وحتقي ــض التكلف ــني خف ب
توفــري  ويمكــن   .)Davis, 1989( للمســتخدمني 
خيــارات متعــددة مــن خــالل العنايــة بــإدارة اإلنتــاج 
واملوازنــة بــني اســتخدام املركبــات القياســية ومرونــة 

.)Chen, 2004( التجميــع 

ــية  ــم القياس ــة التصمي ــاح عملي ــزم إلنج ويل
ــات املســكن حســب الطلــب باجلملــة؛  ــاج مركب إلنت
ــن  ــم م ــن املصم ــات متك ــر مركب ــىل تطوي ــل ع العم
جتميعهــا بتكوينــات وتشــكيالت متعــددة إلنتــاج 
نــامذج متنوعــة مــن الوحــدات الســكنية عنــد التنفيــذ 
)بامهــام وآخــرون، 2008(، والعمــل أيضــًا عــىل 
ــات  ــوع يف املركب ــن التن ــد م ــني احل ــوازن ب ــاد الت إجي

الشكل رقم )2(: نموذج ملركبات املسكن املنتجة باجلملة قبل جتميعها حسب الطلب يف املوقع.

 Joseph Tanney and Robert Luntz )2013(. Modern Modular: The Prefab Houses of Resolution: 4:املرجع
.Architecture. Princeton Architectural Press, P. 31
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ــة املركــب  )خصوصــًا غــري الــرضوري منهــا( ومرون
 Gilmore & Pine( ــة ــف متنوع ــه لوظائ ــة تكيف وقابلي
2000(. كــام تلــزم العنايــة باحلــد مــن تنــوع املكونــات 

Ber-(  وبخفــض درجــة التعقيــد يف إنتاجهــا وجتميعهــا
ــاة  ــني مراع ــد يتع ــن التعقي ــد م telsen, 2004(. وللح

:)Bildsten, 2011 and Pine et al., 1993( مــا يــي

خفــض عــدد األجــزاء املســتخدمة وأســاليب  ●
الرتابــط بينهــا يف العمليــة.

املهمــة  ● لفهــم  الصعوبــة  درجــة  تســهيل 
. هــا تنفيذ و

جعل بيئة العمل مألوفة وواضحة. ●

ــة  ● ــة، مــع العناي ــوع يف مهــام العملي ــل التن تقلي
ــاج. ــويق واإلنت ــني التس ــل ب ــوع التكام بموض

أبعــد مــدى  إىل  التكلفــة  ويتعــني خلفــض 
lean con- املضمــ اإلنشــاء  بمبــدأ  أيضــًا  رالعمــل 
ــام 1992م،  ــدأ يف الع ــذا املب ــر ه ــد ظه struction، وق

واســتلهم مــن مفهــوم اإلنتــاج املضمــر الــذي أدخــل 
مخســينيات  يف  اليابــان  يف  الســيارات  صناعــة  يف 
القــرن املــايض؛ هبــدف احلصــول عــىل )%100( 
مــن القيمــة املضافــة للمســتخدم مــع صفــر )أو 
 .)Koskela, 1992( اهلــدر(  مــن  يمكــن  مــا  أقــل 
وتعتمــد فكــرة اإلنشــاء املضمــر عــىل أن يكــون نظــام 
 Marhani,( اإلنتــاج وتنظيمــه بســيطًا مــع جتنــب اهلــدر
Melles, 1997 & 2013(، وتقــوم فلســفته عــىل إدارة 

اإلنتــاج مــع العنايــة بتصميــم مجيــع خطواتــه هبــدف 
جتنــب اهلــدر يف اإلنتــاج )املــواد، والوقــت، واجلهــد، 
ــني األداء يف  ــالل حتس ــن خ ــا( م ــات، وغريه والعملي

مجيــع املراحــل حتــى الســابقة منهــا ملرحلــة التصنيــع 
والبنــاء. ويمكــن تلخيــص املبــادئ املوجهــة لتحقيــق 

:)Koskela, 1992( اإلنشــاءات املضمــرة فيــام يــي

ختفيــض نســبة األنشــطة التــي ال تضيــف  ●
قيمــة.

ــة  ● ــالل العناي ــن خ ــات م ــة املخرج ــادة قيم زي
ــتخدمني. ــات املس ــة بمتطلب املنظم

تقليص التنوع يف املركبات. ●

تقصري زمن دورة اإلنتاج. ●

التبســيط مــن خــالل خفــض عــدد اخلطــوات  ●
واألجــزاء والوصــالت.

زيادة مرونة املركبات. ●

التحكم برتكيز يف كامل العمليات. ●

بناء حتسني ضمني ومستمر يف العمليات. ●

اعتامد مرجعية معيارية )قياسية( موحدة. ●

وتعــد دورات امليــاه ســابقة الصنــع مثــاالً جيدًا 
ــدأ  ــع بمب ــا يف املصن ــن إنتاجه ــي يمك ــات الت للمركب
ــع  ــزاء وقط ــن أج ــع م ــا تصن ــر؛ ألهن ــاج املضم اإلنت
كثــرية يف زمــن قيــايس وبجــودة ودقــة عاليــة وبــدون 
ــهولة  ــا بس ــزة لربطه ــلم جاه ــواد، وتس ــدر يف امل ه
بشــبكات الكهربــاء واملــاء والــرف، لذلــك يكــون 
ســعرها حمــددًا وثابتــًا عــىل عكــس دورات امليــاه 
التــي يتــم تنفيذهــا يف املوقــع مــن قبــل املقاولــني مــن 
الباطــن والتــي يصعــب حتديــد تكلفتهــا والتحكــم يف 

ــا. ــالزم لتنفيذه ــن ال ــا والزم جودهت
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12. املزاوجة بني التصميم والتنفيذ

والتنــوع  املرونــة  عمليــة  نجــاح  يتطلــب 
يف الوحــدات الســكنية املنفــذة بأســلوب اإلنتــاج 
ــم  ــني تصمي ــة ب ــب؛ املزاوج ــب الطل ــة حس باجلمل
بنائهــا.  مركبــات  وتصميــم  الســكنية  الوحــدات 
ويعــد البنــاء بأســلوب املســكن املفتــوح هنجــًا مبتكــرًا 
للمزاوجــة بــني التصميــم والبنــاء هبــدف تعزيــز 
ــات  ــوع املنتج ــادة تن ــع زي ــاء، م ــات البن ــاءة عملي كف
ومرونتهــا وجودهتــا. وينظــر إىل املســكن مــن وجهــة 
نظــر البنــاء املفتــوح عــىل أنــه توليفــة منظمــة بشــكل 
جيــد مــن النظــم األساســية والفرعيــة، ويمكــن 
ــاج،  ــات اإلنت ــني عملي ــامن حتس ــة لض ــيقها بعناي تنس
ــق  ــع حتقي ــتفيدين، م ــة للمس ــكن النهائي ــودة املس وج
ــييد  ــاع التش ــني يف قط ــة للعامل ــة موازي ــج إجيابي نتائ
البنــاء،  موقــع  عــىل:  النظــم  وتشــتمل  والبنــاء. 
ــات  ــيم الفراغ ــكن، وتقس ــكي للمس ــالف اهلي والغ
والشــبكة  الســباكة،  وأعــامل  املســكن،  داخــل 
ــن،  ــد، واخلزائ ــة والتري ــامل التدفئ ــة، وأع الكهربائي
متكــن  التــي  األشــياء  مــن  وغريهــا  واألثــاث، 
املســتخدمني مــن العيــش داخــل املبنــى. وينتــج عــن 
فصــل النظــم األساســية مــن الفرعيــة زيــادة الفرصــة 
ــاق  ــادة االتس ــل، وزي ــم أفض ــىل تنظي ــول ع للحص
واجلــودة، واملزيــد مــن الســيطرة واملرونــة ملســتخدمي 
ــدف  ــام هت ــوح )Bensonwood, 2003(. ك ــكن املفت املس
نظريــة بنــاء املســكن املفتــوح إىل تطبيــق مبــدأ املرونــة 
ــك  ــني وكذل ــتخدمني احلالي ــات املس ــق حاج لتحقي
املســتقبلني، مــع جعــل أعــامل تصميــم املســكن 

وبنائــه أســهل وأكثــر جاذبيــة للمطوريــن واملقاولــني.

وتوجــد العديد مــن التجــارب العامليــة يف جمال 
 residential open توفري املســاكن بنظــام البنــاء املفتــوح
building يتفــق مجيعهــا عــىل متكــني األرسة مــن حتقيــق 

رغبتهــا يف التفــرد يف تصميــم وحدهتــا الســكنية، 
وحتديــد عنارصهــا، وتوزيــع فراغاهتــا الداخليــة 
ومظهرهــا العــام؛ ومل تنحــر هــذه التجــارب يف 
ــع  ــتقلة م ــية املس ــكنية األساس ــدات الس ــاء الوح إنش
ــة فقــط، ولكنهــا أيضــًا طبقــت يف  ــارص التكميلي العن
إنشــاء املبــاين الســكنية متعــددة األرس، حيــث ينشــئ 
 empty »ــارغ ــن »ف ــل ولك ــكل كام ــى بش ــور املبن املط
مــن الداخــل، ويمنــح الســكان بعــد ذلــك الفرصــة 
كاملــة لتحقيــق رغباهتــم والتعبــري عــن تفردهــم مــن 
خــالل مرونــة التوزيــع الداخــي للوحدة. ففــي بعض 
التجــارب العامليــة ينجــز املعــامري التصاميــم املعامريــة 
التــي توضــح تفاصيــل مجيــع مســاقط األدوار، وبعــد 
احلصــول عــىل رخصــة البنــاء يلغــي تفاصيــل التوزيع 
ــل تســليمها  الداخــي للفراغــات مــن املخططــات قب
ــذه  ــمى ه ــى، وتس ــذ املبن ــاءات لتنفي ــة اإلنش لرشك
ــد االنتهــاء مــن  ــة باألساســية base stage، وعن املرحل
ــا  ــف كل أرسة معامره ــاس؛ ُتكلِّ ــى األس ــاز املبن إنج
ــكنية  ــدة الس ــاء الوح ــاص بإهن ــا اخل ــاص ومقاوهل اخل
بمرحلــة  وتســمى  يالئمهــا،  الــذي  باألســلوب 
التجهيــز fit-out stage أو التعبئــة infill stage. وعليــه 
ــل اجلــزء االجتامعــي  ــة األساســية متث نجــد أن املرحل
ــز أو  ــة التجهي ــا مرحل ــرشوع، أم ــي يف امل أو املجتمع
ــذا  ــمى ه ــذا يس ــردي، ول ــزء الف ــل اجل ــة فتمث التعبئ
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ــني  ــكان املرحلت ــان بإس ــر يف الياب ــن التطوي ــوع م الن
أو اخلطوتــني. ويــرى العديــد مــن املطوريــن أن هــذا 
ــق رىض  ــه حيق ــتثامر ألن ــل اس ــر أفض ــلوب يوف األس
املســتفيدين مــن خــالل منحهــم احلريــة الكاملــة 
ــة  ــاحة املخصص ــكنهم يف املس ــات مس ــم فراغ لتصمي
ــن  ــم، ولك ــذي يالئمه ــلوب ال ــا باألس ــم وجتهيزه هل
ــاين  ــالف املب ــري غ ــامح بتغي ــن دون الس ــب م يف الغال
اخلارجيــة.  وواجهاهتــا  األرس  متعــددة  الســكنية 
ــىل  ــدة ع ــة معتم ــر آلي ــم تطوي ــرى ت ــارب أخ ويف جت
ــن  ــار م ــىل االختي ــتفيدين ع ــاعد املس ــت تس اإلنرتن
قائمــة متعــددة مــن البدائــل واإلمكانيــات. ويتحســن 
هــذا األســلوب إذا روعــي فيــه قابليــة التكيــف 
واملرونــة للتغيــري والتعديــل املســتقبي، وهــو مــا 
 residential يســمى بنظام البنــاء املفتــوح غــري النهائــي
open-ended building )Kendall, 2010. ويعــد مســكن 

بينســون اخلشــبي Benssonwood، الــذي تــم تطويــره 
ــات  ــة MIT يف الوالي ــوت للتقني ــد ماسيش ــع معه م
ــارب  ــن جت ــم 3(؛ م ــكل رق ــة )الش ــدة األمريكي املتح

إنتــاج املكونــات املحــدودة واملرنــة للمســاكن والتــي 
جتعلهــا قابلــة للتكيــف، حيــث يمكــن للمســتخدمني 
ــة  ــدات النمطي ــني الوح ــادل ب ــراء التب ــهولة إج وبس
للبنــاء إمــا الســتبدال جــزء أو لتكييــف املســكن 

ــرية14. ــات املتغ ــتيعاب االحتياج الس

13. النتائج

ويســتنتج مــن العــرض واملناقشــة الســابقة أن 
ــي  ــري مــن الوحــدات الســكنية الت توفــري العــدد الكب
ــودة  ــعودية بج ــات األرس الس ــوع يف رغب ــي التن تلب
عاليــة وتكلفــة ميــرسة ويف وقــت قصــري؛ حيتــم عــىل 
وزارة اإلســكان انتهــاج أســلوب إنتــاج املســاكن 
باجلملــة حســب الطلــب. ويتعــني لتحقيــق ذلــك أن 
تدعــو الــوزارة كل الــرشكات املنتجــة ألنظمــة البنــاء 
ــة  ــم ملجموع ــم تصامي ــاركة يف تقدي ــة إىل املش امُلصنع
متنوعــة مــن نــامذج الوحــدات الســكنية حســب 
ــىل أن  ــوزارة، ع ــن ال ــد م ــامري املعتم ــج املع الرنام
يراعــى يف التصاميــم املقدمــة أن حتقــق املكونــات 
ســهولة تنفيــذ الوحــدة الســكنية ورسعتــه ومرونتــه، 
ــدات  ــامذج الوح ــن ن ــدد م ــك ع ــد ذل ــذ بع وأن ينفَّ
ــوزارة،  ــاريع ال ــع مش ــام يف مواق ــكل نظ ــكنية ب الس
ــكل  ــذ بش ــم والتنفي ــات التصمي ــق عملي ــىل أن توثَّ ع
ــاء  جيــد ودقيــق لالســتفادة منهــا يف تقييــم نظــام البن
ســلبياته  وحتديــد  مالءمتــه،  ومــدى  املســتخدم، 
ــره،  ــلوب تطوي ــه وأس ــا، وإمكانيات ــاليب تالفيه وأس
مــع العنايــة بضــامن اســتمرار توفــر مركباهتــا وقطــع 
ــاء  ــة بن ــور أنظم ــة. إن ظه ــوق املحلي ــا يف الس غياره

http://bensonwood.com/innovation/openbuilt.cfm )14(

الشكل رقم )3(: باستخدام هذه املصفوفة تذكر الرشكة املصنعة 
أنه يمكن إنتاج مساكن متنوعة ترتاوح مساحتها )من 72 إىل 

225 م2(.
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املســاكن باجلملــة وتوفــر مركباهتــا املصنعة يف الســوق 
ــن  ــروج م ــل يف اخل ــكل فاع ــاهم بش ــتمرار سيس باس

ــكنية. ــدات الس ــص الوح ــة نق أزم

وحــدات  بنــاء  اإلســكان  وزارة  تبنــي  إن 
ســكنية بأنظمــة البنــاء حســب الطلــب باجلملــة 
ــة  ــر املعرف ــد تطوي ــن رواف ــدًا م ــون راف ــوف يك س
ــات  ــا واملركب ــة وتقنياهت ــة املصنع ــة باألنظم املجتمعي
املســتخدمة فيهــا، وإظهــار خصائصهــا )مثــل: رسعــة 
ــه  ــة صيانت ــه، وتكلف ــض تكلفت ــكن، وخف ــذ املس تنفي
أو تكلفــة اســتهالك طاقــة تدفئتــه وتريــده(، ويكــون 
ذلــك وســيلة فاعلــة إلقنــاع املجتمــع بمالءمــة هــذه 
األنظمــة وجــدوى اســتخدامها، وتشــجيع املطوريــن 
ــتخدامها  ــىل اس ــم - ع ــن ث ــاص - م ــاع اخل يف القط
ــكنية  ــدات الس ــكانية؛ ألن الوح ــاريعهم اإلس يف مش
ــًا  ــتصبح معرض ــة س ــاء امُلصنع ــة البن ــذة بأنظم املنف
ــام  ــا، ك ــة ومميزاهت ــك األنظم ــص تل ــًا خلصائ مفتوح
ــراء  ــني إلج ــني والدارس ــرًا للباحث ــتمثل خمت ــا س أهن
ــودة  ــني ج ــة لتحس ــاث التطويري ــات واألبح الدراس
ــة  ــض تكلف ــة، وخف ــك األنظم ــذة بتل ــاكن املنف املس
تنفيذهــا وتشــغيلها وصيانتهــا، والرفــع مــن كفاءهتــا 
بــام يتوافــق مــع اخلصائــص البيئيــة واملناخيــة املحليــة، 
ــودة  ــع اجل ــق رف ــام حيق ــي ب ــب اإلنتاج ــر اجلان وتطوي

ــة.  ــض التكلف ــة وخف ــاج باجلمل ــة اإلنت ورسع

14.  اخلامتة والتوصيات 

األســلوب  أن  إىل  الورقــة  هــذه  ختلــص 
»التقليــدي« املطبــق يف ســوق اإلســكان والــذي 

املشــاريع  تصميــم  يف  اإلســكان  وزارة  تتبعــه 
ــوب  ــدد املطل ــري الع ــب لتوف ــري مناس ــا؛ غ وتنفيذه
ــات األرس  ــي رغب ــي تلب ــكنية الت ــدات الس ــن الوح م
املســتفيدة، بجــودة عاليــة، وتكلفــة ميــرسة، ويف فــرتة 
قصــرية. وعليــه تــويص باســتحداث نــامذج إســكانية 
ــة، وأن  ــاكن املفتوح ــلوب املس ــرسة بأس ــتقلة ومي مس
ــة، وتكــون  ــة، وتتســم باملرون ــم املناطــق احلرضي تالئ
ــا  ــال(، وتطويره ــف ري ــدود )500 أل ــا يف ح تكلفته
بوصفهــا بديــاًل للفيــالت والدوبلكســات والشــقق يف 
ــات  ــد والفراغ ــل الواح ــكنية ذات املدخ ــر الس العامئ
ــاء  ــة بن ــا بأنظم ــي تنفيذه ــة إىل تبن ــرتكة. باإلضاف املش
ــاج باجلملــة حســب  املســاكن املصنعــة بمفهــوم اإلنت
ــع  ــب mass customization houses production م الطل
ــر lean construction يف  ــاء املضم ــدأ اإلنش ــامد مب اعت

ــا.  ــكن وتنفيذه ــات املس ــم مركب تصمي

هتــدف  مل  الورقــة  هــذه  فــإن  اخلتــام  ويف 
إىل تقديــم تصميــم معــامري حمــدد للوحــدات أو 
املشــاريع الســكنية، أو اقــرتاح نظــام بنــاء بعينــه 
لتنفيذهــا، أو حتديــد تطبيقــات حمــددة لتنفيــذ املســاكن 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، وإنــام قدمــت منهجــًا 
ــة يف  ــاكن املالئم ــن املس ــوب م ــم املطل ــري احلج لتوف
ــة يف  ــكان القائم ــة اإلس ــاوز أزم ــية لتج ــرتة قياس ف
اململكــة. وعليــه فــإين أقــدم الدعــوة إىل مجيــع املعنيــني 
للعمــل  اململكــة  يف  اإلســكان  توفــري  بموضــوع 
ــتقبلية  ــة مس ــاث تطبيقي ــراء أبح ــم إج ــىل دع ــد ع بج
ــة  ــذه الدراس ــا ه ــي تقدمه ــة الت ــن الرؤي ــق م تنطل
لتطويــر نــامذج إســكانية متعــددة تــزاوج بــني تصميــم 
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الوحــدات الســكنية وتصميــم مركبــات بنائهــا بأنظمة 
خمتلفــة لبنــاء املســاكن املصنعــة، مــع العنايــة بالتعــاون 
مــع مصنعــي تلــك األنظمــة، واالســتمرار بعــد ذلــك 
يف اختبارهــا وحتســينها، واختيــار األفضــل منهــا 

ــع. ــاق واس ــىل نط ــا ع ــز تطبيقه وتعزي
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Abstract. Providing adequate housing and enabling citizens to obtain shelter is a requirement for ensuring 
the stability of any society and the well-being of its members. Lack of housing supply, the high cost of 
dwelling units and the difficulty to obtain and own housing have recently manifested some of the problems 
facing many members of Saudi society. This has prompted the government to issue a number of regulatory 
decrees in the past few years, allocate over three hundred billion Saudi riyals )eighty billion US dollars( as 
funding for housing, and establish and commission the Ministry of Housing to build five hundred thousand 
dwelling units. However, faced with the pursuance of the “traditional” method applied in the market, based 
on models of large dwelling units and concrete frame structural system that require a large number of crafts-
manship labor and longer construction time, the Ministry managed to deal with only a small fraction of the 
target number of unit’s implementation. 
This paper aims to formulate a methodology to tackle the difficulty of providing the required numbers of 
housing units to meet the requirements of Saudi households, with high-quality, low-cost solutions in a short 
period of time; and to utilize allocated resources for the Saudi housing sector to achieve the best results, in 
order to generate a quantum leap in Saudi’s housing industry.

Key words: Housing, Cost Effective Design, Housing Demand, Saudi Arabia.


