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قدم للنرش يف 1438/5/22 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1438/8/19 هـ.

ملخص البحث. أظهرت التجارب أن الدول التي لدهيا رؤية وطنية واضحة وحمددة، تراعي هيكلة التحوالت 
حتقيق  إىل  هتدف  مرسومة  خطة  بحسب  والبعيد،  املتوسط  املدى  عىل  الالزمة  التغيرات  وإحداث  املطلوبة 
املتطلبات الوطنية والتكيف مع املتغرات العاملية املتسارعة، تتمكن من حتقيق أهدافها والنمو والتطور بمزايا 

تنافسية تفوق غرها من الدول. 
املوافق 2016م، مركزة عىل  العربية السعودية )2030( يف منتصف عام 1437هـ  ُأقرت رؤية اململكة  وقد 
ثالثة حماور )هي: جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح(. وُكلف جملس الشؤون االقتصادية والتنمية 
احلكومية  واألجهزة  الوزارات  تكليف  تم  كام  ومتابعتها،  الرؤية  لتنفيذ  الالزمة  والرتتيبات  اآلليات  بوضع 
املواطنن  وبناته  أبناءه  الرشيفن  احلرمن  خادم  ه  ووجَّ لتنفيذها.  يلزم  ما  باختاذ   - خيصه  فيام  كل   - األخرى 
واملواطنات بالعمل معًا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وبناء عىل هذا التوجيه الكريم تقدم هذه املقالة عرضًا 
جلوانب اإلسكان يف )رؤية اململكة 2030( من خالل قراءة متعمقة ملحاورها، يتم من خالهلا استعراض مجيع 
والتعريف  املؤلف،  نظر  مبارش( من وجهة  أو غر  مبارش  )بشكل  به  املتأثرة  أو  اإلسكان  املؤثرة يف  اجلوانب 

باملعاجلات املناسبة هلا، واقرتاح التطبيقات الالزمة لتحقيقها. 

الكلامت املفتاحية: رؤية اململكة العربية السعودية 2030، اإلسكان، املعاجلات، التطبيقات.

مقالة خمترصة
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1. املقدمة 

يتحــدد نجــاح الــدول، يف وقتنــا الراهــن، 
ــتفادة  ــرات واالس ــع املتغ ــف م ــىل التكي ــا ع بقدرهت
ــة  ــدول الناجح ــة. فال ــا الوطني ــق أهدافه ــا لتحقي منه
ــول،  ــن أص ــه م ــرد ب ــام تتف ــص في ــي تتخص ــي الت ه
ــا  ــن ثرواهت ــتفيدة م ــة مس ــو برسع ــىل النم ــل ع وتعم
ومقوماهتــا االقتصاديــة املتطــورة. بينــام يــزداد هتميــش 
ــه  ــذا فإن ــح. ل ــاه واض ــك أي اجت ــي ال متل ــدول الت ال
ــع  ــى م ــات تتامش ــة سياس ــم اإلرساع بصياغ ــن امله م
األوضــاع العامليــة املتغــرة، ولكــن برتكيــز عــىل 
املســتوى الوطنــي، وحتديــد املبــادئ الالزمــة لتطبيــق 

.)Eriksson,2012( هــذه السياســات بنجــاح

ــيًا  ــًا أساس ــد رشط ــة يع ــة وطني ــود رؤي إن وج
ــدول  ــن ال ــدد م ــارب ع ــرت جت ــد أظه ــة، فق للتنمي
أن إجيــاد رؤيــة مشــرتكة جيتمــع عليهــا املعنيــون 
ــة يف  ــة والسياســية واالقتصادي باجلوانــب االجتامعي
ــا  ــًا يف عرن ــة، خصوص ــروة وطني ــل ث ــة متث الدول
احلــارض )عــر العوملــة(، لتتمكــن الدولــة مــن بنــاء 
مزاياهــا التنافســية، وهيكلــة التحــوالت املطلوبــة عىل 
املــدى البعيــد؛ ألن بنــاء املســتقبل جيــب أن يتــم مــن 
خــالل النظــر إىل األمــام وليــس إىل اخللــف، فالطريــق 
ــع  ــود مجي ــه جه ــة، توج ــة وطني ــدأ برؤي ــدم يب إىل التق
 .)World Bank, 2004( اجلهــات املعنيــة بأهــداف حمــددة
ــي  ــمو امللك ــب الس ــر صاح ــق ذك ــذا املنطل ــن ه وم
ــس  ــز )رئي ــد العزي ــن عب ــلامن ب ــن س ــد ب ــر حمم األم
ضمــن  والتنميــة(  االقتصاديــة  الشــؤون  جملــس 
قصــص  ‘‘أن   :)2030 اململكــة  )رؤيــة  افتتاحيــة 

ــة’’.  ــدأ برؤي ــا تب ــاًم م ــاح دائ النج

ــل  ــق أبري ــب 1437هـــ املواف ــهر رج ويف ش
2016م، وافــق جملــس الــوزراء الســعودي عــىل 
ــه  رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030، التــي وجَّ
ــد  ــن عب ــلامن ب ــك س ــن املل ــن الرشيف ــادم احلرم خ
ــة  ــؤون االقتصادي ــَس الش ــه اهلل - جمل ــز - حفظ العزي
والتنميــة برســمها. ورؤيــة اململكــة العربية الســعودية 
للعــام )1452هـــ - 2030م( انطلقــت ممــا حبــا 
ــة  ــة وحضاري ــات جغرافي ــن مقّوم ــة م ــه اململك اهلل ب
عديــدة.  واقتصاديــة  وديموغرافيــة  واجتامعيــة 
ــن  ــريب لألمت ــالمي وع ــند إس ــق وس ــة عم فاململك
العربيــة واإلســالمية، كــام أن قوهتــا االســتثامرية 
مفتــاح وحمــّرك لتنويــع االقتصــاد وحتقيــق اســتدامته، 
ويمكنهــا موقعهــا االســرتاتيجي مــن أن تكــون حمــورًا 
ــة 2030(.  ــة اململك ــالث )رؤي ــارات الث ــط الق لرب

ــن  ــدأ م ــا تب ــة بأهن ــة الرؤي ــام ورد يف مقدم ك
املجتمــع، وإليــه تنتهــي، وترتكــز الرؤيــة عــىل ثالثــة 
حمــاور )هــي: املجتمــع احليــوي، واالقتصــاد املزدهــر، 

ــوح(. ــن الطم والوط

املحــور األول )املجتمــع احليــوي(: يشــكل 
أساســًا لتحقيــق الرؤيــة وتأســيس قاعــدة صلبــة 
املحــور  هــذا  وينبثــق  االقتصــادي.  لالزدهــار 
ــش  ــوي، يعي ــع حي ــاء جمتم ــة بن ــامن بأمهي ــن اإلي م
ــطية  ــج الوس ــالمية ومنه ــادئ اإلس ــق املب ــراده وف أف
ــن  ــة وفخوري ــم الوطني ــن هبويته ــدال، معتّزي واالعت
ــة،  ــة وجاذب ــة إجيابي ــق، يف بيئ ــايف العري ــم الثق بإرثه
تتوافــر فيهــا مقّومــات جــودة احليــاة للمواطنــن 
ــا  ــن ومنظومت ــان أرسي مت ــندهم بني ــن، ويس واملقيم

رعايــة صحيــة واجتامعيــة ممّكنــة. 
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املحــور الثــاين )االقتصــاد املزدهــر(: يركــز عىل 
توفــر الفــرص للجميــع، عــر بنــاء منظومــة تعليميــة 
مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل، وتنميــة الفــرص 
ــرة إىل  ــآت الصغ ــامل واملنش ــن رّواد األع ــع م للجمي
ــتثامرية  ــر األدوات االس ــرى، وتطوي ــرشكات الك ال
إلطــالق إمكانيــات القطاعــات االقتصاديــة الواعدة، 
وتنويــع االقتصــاد، وتوليد فــرص العمــل للمواطنن، 
وتفعيــل التنافســية يف رفــع جــودة اخلدمــات والتنميــة 
االقتصاديــة، مــع تركيــز اجلهــود عــىل ختصيــص 
اخلدمــات احلكوميــة وحتســن بيئــة األعــامل، بــام 
العاملّيــة  الكفــاءات  أفضــل  اســتقطاب  يســهم يف 
واالســتثامرات النوعّيــة، وصــوالً إىل اســتغالل موقــع 

ــد. ــرتاتيجي الفري ــة االس اململك

املحــور الثالــث )الوطــن الطمــوح(: يركــز عىل 
ــة،  ــة الفاعل ــح احلكوم ــم مالم ــام، لرس ــاع الع القط
ــاءلة،  ــفافية واملس ــاءة والش ــز الكف ــالل تعزي ــن خ م
ــات  ــوارد والطاق ــن امل ــة األداء لتمك ــجيع ثقاف وتش
ــاع  ــن وقط ــة للمواطن ــة الالزم ــة البيئ ــة، وهتيئ البرشي
األعــامل والقطــاع غــر الربحــي لتحمل مســؤولياهتم 
التحدّيــات  مواجهــة  يف  املبــادرة  زمــام  وأخــذ 

ــرص. ــاص الف واقتن

ــوزراء  ــس ال ــة جمل ــن موافق ــاء ضم ــد ج وق
الســعودي عــىل )رؤيــة اململكــة 2030( تكليــف 
بوضــع  والتنميــة  االقتصاديــة  الشــؤون  جملــس 
ــة  ــذه الرؤي ــذ ه ــة لتنفي ــات الالزم ــات والرتتيب اآللي
واألجهــزة  الــوزارات  وتكليــف  ومتابعتهــا، 
ــا  ــاذ م ــه - باخت ــام خيص ــرى - كل في ــة األخ احلكومي

ــه خــادم احلرمــن الرشيفــن  يلــزم لتنفيذهــا. كــام وجَّ
ــن  ــه اهلل - م ــز - حفظ ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س املل
ههــا هبــذه املناســبة إىل  خــالل الكلمــة التــي وجَّ
ــًا  ــل مع ــات بالعم ــن واملواطن ــه املواطن ــه وبنات أبنائ
ــذا  ــىل ه ــاء ع ــة. وبن ــة الطموح ــذه الرؤي ــق ه لتحقي
ــًا  ــدم عرض ــة لتق ــذه املقال ــأيت ه ــم ت ــه الكري التوجي
ــن  ــة 2030( م ــة اململك ــكان يف )رؤي ــب اإلس جلوان
خــالل قــراءة حتليليــة متعمقــة ملحــاور الرؤيــة، تربــط 
ــل،  ــكان يف كل متكام ــة باإلس ــارص املتعلق ــع العن مجي
ــدى  ــىل م ــد ع ــة يعتم ــاح أي رؤي ــًا أن نج خصوص
ــا  ــىل تطبيقه ــل ع ــب العم ــا، ويتطل ــزام بتطبيقه االلت
معرفــة تفصيليــة ملــا يمكــن إنجــازه يف كل جــزء مــن 
أجزائهــا )World Bank, 2004( ، ولــن يتــم ذلــك إال من 
ــات. ــن التطبيق ــة م ــة إىل جمموع ــل الرؤي ــالل حتوي خ

ــرض  ــزاء، تع ــة أج ــن أربع ــة م ــون املقال تتك
العالقــة  ذات  )العنــارص  األوىل  الثالثــة  األجــزاء 
ومقرتحــات  معاجلتهــا،  وأســلوب  باإلســكان، 
تطبيقهــا( ضمــن كل حمــور مــن حمــاور )رؤيــة اململكة 
ــع واألخــر  ــام يقــدم اجلــزء الراب ــة. بين 2030( الثالث

اخلالصــة والتوصيــات.

2. اهلدف

اجلوانــب  حتديــد  إىل  املقالــة  هــذه  هتــدف 
املؤثــرة يف اإلســكان أو املتأثــرة بــه )بشــكل مبــارش أو 
غــر مبــارش(، وتعريــف املعاجلــات املناســبة، واقرتاح 
ــكان يف  ــب اإلس ــق جوان ــة لتحقي ــات الالزم التطبيق

ــة 2030(.  ــة اململك )رؤي
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3. املنهجية

تــم إعــداد املقالــة مــن خــالل قــراءة متعمقــة 
ثــالث  الباحــث ذات  للرؤيــة مــن وجهــة نظــر 

ــي: ــل، وه مراح

ــة 2030( . 1 ــة اململك ــوص )رؤي ــة نص مراجع
يف  املؤثــرة  العنــارص  مجيــع  لتحديــد  وحتليلهــا؛ 
موضــوع اإلســكان أو املتأثــرة بــه )بشــكل مبــارش أو 
غــر مبــارش( ضمــن االلتزامــات واألهــداف املدرجة 

ــة. ــة الرئيس ــة الثالث ــاور الرؤي ــت حم حت

مــن . 2 تفصيــي  بشــكل  العنــارص  تعريــف 
اإلســكان. منظــور 

واقــرتاح . 3 املمكنــة  املعاجلــات  عــرض 
للتنفيــذ.  الالزمــة  التطبيقــات 

اإلسكان يف املحور األول )جمتمع حيوي(

ــبعة  ــوي( س ــع حي ــور )جمتم ــن حم د ضم ــدِّ ُح
ــي: ــكان، وه ــة باإلس ــارص متعلق عن

والقيــم . 1 الثقــايف  اإلرث  عــىل  احلفــاظ 
والعربيــة. اإلســالمية 

ــوادث . 2 ــص احل ــان وتقلي ــىل األم ــة ع املحافظ
ــة. املروري

توفــر املســاحات املفتوحــة واملســطحات . 3
اخلــراء.

حتقيق االستدامة البيئية.. 4

توفر األساسيات )ومن ضمنها املسكن(.. 5

العمل مع القطاع اخلاص غر الربحي.. 6

الوقاية من األمراض. . 7

ــارص  ــاط العن ــم )1( ارتب ــدول رق ــر اجل ويظه
املســتخلصة مــن حمــور )جمتمــع حيــوي( بااللتزامــات 
واألهــداف، كــام يوضــح عالقتهــا )بشــكل تفصيــي( 

بقطــاع اإلســكان.

وقــد نتــج مــن مراجعــة حمــور )جمتمــع حيوي( 
وحتليلــه؛ تســعة عنــارص تفصيليــة، هي:

العنارصالتفصيليةالعنارصهدافاألااللتزامات
راس اإلهبويتنانعتزةخقيم والقيماحلفاظعىل الثقايف واألالثقايفاإلرثعىلاحلفاظرث املساكن السكنيةحياءيف

عامرة مدننابيئته نطور

املرورية وتقليصاحلوادث األمان عىل آمنإجياداملحافظة سكنية منسيطرةةأحياء العابرالسياراتحتد واملرور

واملسطحاتاخلرضاء املفتوحة املساحات وظيفيةإجيادتوفري مفتوحة ومناطق السكانوصولويسهل،حدائق
إليها

البيئية االستدامة حتقيق
نظام السكنيةتطوير األحياء النفاياتيف مجع

املساكن يف والكهرباء املاء استهالك ترشيد
املتجددةمنالطاقةتوليددواتأاستخدام املصادر

متني بنيانه

باألرسة األاالهتامم املسكن(توفري )ومنضمنها املناسبساسيات املسكن عىل احلصول متكنياألرسمن
جمتمعنا النمكن مع الربحيقالعمل غري املساكندورتفعيلطاع توفري يف الربحي غري القطاع

أمراضالعرصصحتنانراعي من مزاولةمناطقسكنيةإجيادالوقاية والتنقلعىلاتدعم ،قداماأللرياضة
مساكنصحية. وتوفر

اجلدول رقم )1(: عنارص اإلسكان وتفاصيلها يف حمور )جمتمع حيوي(.
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التطبيقاتاملعاجلاتالعنارصالتفصيلية
واألالثقايفاإلرثعىلاحلفاظ املساكن حياءيف
السكنية

عمرانياتصإجياد وتصةميم سكنية ملساكناألحياء عىلميم حتافظ
الثقايف اإلرث

إىل تقود ومعامريةتنظيامت عمرانية اإلرثافظعىلحتتصاميم
الثقايف

آمنإجياد سكنية سيطرةةأحياء من حتد
العابرالسيارات واملرور

بتصميم سكنيةالعناية منأحياء املتطفلنيومتكن دخول من حتد
للسيارات العابر املرور ومتنع اكتشافهم،

بتنظيامت عىلتسمح تشجع األحياء عنارصيف وجودإضافة
اخلارج، يف املستمر السياراتومرورهامنوحتدالسكان سيطرة

والرسيع العابر
وظيفيةإجياد مفتوحة ومناطق ،حدائق

إليهاوصولويسهل السكان
ال يف املفتوحة واملناطق باحلدائق للمناطقالعناية العمراين تصميم

السكنية
نسبة شبزيادة املفتوحةهاملناطق املناطقالعامة يف خدماهتا مع
السكانومتكني،السكنية إليهامجيع الوصول من

نظام السكنيةتطوير األحياء النفاياتيف تصميممجع عند النفايات مجع بنظام السكنيةخدماتالعناية السكنيةاألحياء األحياء النفاياتيف مجع لتصميم تنظيامتواشرتاطات

املساكن يف والكهرباء املاء استهالك التصميمترشيد يف والكهرباء املاء استهالك ترشيد بمعاجلات العناية
والتنفيذ

احللول والتنفيذيةميالتصميتطوير الستهالكة مرشدة ملساكن
هلا التطبيقية التنظيامت ووضع والكهرباء املياه

املصادرمنالطاقةتوليددواتأاستخدام
املتجددة

وتنفيذيةتصاميمإجياد البديلةمعامرية الطاقة حلول يفتستوعب
املساكن

اإلضاء تطبيقات الطبيعية،والتدفئةةتطوير املياهتسخنيووالتربيد
الشمسو من الطاقة املساكنتوليد يف

املناسب املسكن عىل احلصول األرسمن متطلباتمتكني حتقق املاليةتوفريمساكن مقدرهتا مع وتتوافق أصغر،األرسة مساكن ببناء تسمح بناء وتطويرتنظيامتواشرتاطات
بناء تكلفةوأجودتقنيات وأقل أرسع

املساكندورتفعيل توفري يف الربحي غري والقطاع غريالربحيودعمه اإلسكان قطاع ولوائحهتطويرتشجيع أنظمة التكلفة،قطاعتطوير اخلرييوإسكان اإلسكان
إجياد اهلجنيوتعزيز السوقاإلسكان .يف

سكنيةإجياد مزاولمناطق لرياضةاةتدعم
عىل صحيةقداماألوالتنقل مساكن وتوفر ،

سكنية ألحياء عمرانية امليشوممارسةتصاميم عىل السكان تشجع
ملساكنصحية.الرياضة معامرية وتصاميم ،

وتنظ األقدام،اشرتاطات عىل التنقل من متكن أحياء لتصميم يامت
ملامرس مفتوحة مناطق اشرتاطاتملساكنةوتوفر وتطوير الرياضة،

صحية.

اجلدول رقم )2(: معاجلات وتطبيقات عنارص اإلسكان يف حمور )جمتمع حيوي(.

املســاكن . 1 الثقــايف يف  احلفــاظ عــىل اإلرث 
الســكنية. واألحيــاء 

إجيــاد أحيــاء ســكنية آمنــة حتــد مــن ســيطرة . 2
ــيارات. ــور الس عب

ــة، . 3 ــة وظيفي ــق مفتوح ــق ومناط ــاد حدائ إجي
ــا. ــكان إليه ــول الس ــهل وص ويس

تطويــر نظــام مجــع النفايــات يف األحيــاء . 4
الســكنية.

يف . 5 والكهربــاء  املــاء  اســتهالك  ترشــيد 
. كن ملســا ا

اســتخدام أدوات توليــد الطاقــة مــن املصــادر . 6

املتجددة.

ــكن . 7 ــىل املس ــول ع ــن احلص ــن األرس م متك
املناســب.

ــر . 8 ــي يف توف ــر الربح ــاع غ ــل دور القط تفعي
ــاكن. املس

الرياضــة . 9 تدعــم  ســكنية  مناطــق  إجيــاد 
األقــدام. عــىل  والتنقــل 

املعاجلــات   )2( رقــم  اجلــدول  ويعــرض 
العنــارص  لتنفيــذ  املقرتحــة  والتطبيقــات  املمكنــة 
ــوي(  ــع حي ــور )جمتم ــن حم ــتخلصة م ــكانية املس اإلس

.)2030 اململكــة  )رؤيــة  يف 
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اإلسكان يف املحور الثاين )اقتصاد مزدهر(:

ــبعة  ــاد مزدهــر( س ــن حمــور )اقتص ــدد ضم ح
ــي: ــكان، وه ــًا باإلس ــة أيض ــارص متعلق عن

اجلزاء مقابل العمل.. 1

االبتكار يف جمال اإلسكان.. 2

ــات . 3 ــة يف دراس ــج األكاديمي ــاركة الرام مش
ــكان. اإلس

قطاع جتزئة متطور.. 4

نطلــق قطاعاتنــا الواعــدة )ضمــن قطــاع . 5
التصنيــع(.

جذب جتار التجزئة الدولين واإلقليمين.. 6

التقليل من هدر املواد. . 7

ــارص  ــاط العن ــم )3( ارتب ــدول رق ــر اجل ويظه
املســتخلصة مــن حمــور )اقتصــاد مزدهــر( بااللتزامات 
واألهــداف، كــام يوضــح عالقتهــا )بشــكل تفصيــي( 

بقطــاع اإلســكان:

نتــج مــن مراجعــة حمــور )اقتصــاد  وقــد 
ــي: ــة، ه ــارص تفصيلي ــبعة عن ــه؛ س ــر( وحتليل مزده

إنتاج مساكن تتوافق مع املقدرة املالية.. 1

ومركبــات . 2 ومعاجلــات  تصاميــم  ابتــكار 
. كن للمســا

يف . 3 جامعيــة  ودراســات  أبحــاث  إعــداد 
واالجتامعيــة  واهلندســية  العمرانيــة  اجلوانــب 

لإلســكان. واالقتصاديــة 

تطويــر قطــاع جتزئــة مركبــات بنــاء املســاكن . 4
وموادهــا.

العنارصالتفصيليةالعنارصاألهدافااللتزامات

مثمرة فرصة

لنع العململنتعلم مقابل املاليةإنتاجاجلزاء املقدرة مع تتوافق لألرسمساكن
اإلسكاناالبتكار جمال تصاميميف للمساكنمركباتومعاجلاتوابتكار

عجلة دفع يف يسهم تعليم
االقتصاد

برامج تساراالدمشاركة
دراساتاإلسكان)العليا (يف

جامعيةأبحاثإعداد العمرانيةوانباجليفودراسات
واالقتصادية واالجتامعية لإلسكانواهلندسية

أكرب الصغريةللمنشآتدور
واملتوسطة

وموادهاجتزئةقطاعتطويرمتطورجتزئةقطاع املساكن بناء مركبات

فاعل االستثامريةاستثامر قدراتنا )ضمنتعظيم الواعدة قطاعاتنا نطلق
التصنيع( قطاع

إنتاجتوطني لبناءصناعة املعيارية املساكناملركبات
وتشغيلها

جاذبة جتارذجمتطورجتزئةقطاعتنافسية الدولينيالتجزئةب
نيقليميواإل

املساكنجتزئةقطاعاستقطاب املعياريةمركباتبناء
الرتكيب( )سهلة

مستغل املوارداحليويةمواردنانحافظعىلموقعه هدر من منالتقليل مواددراهلاحلد املساكنيف بناء

اجلدول رقم )3(: عنارص اإلسكان وتفاصيلها يف حمور )اقتصاد مزدهر(.
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ــة . 5 ــات املعياري ــاج املركب ــة إنت ــن صناع توط
ــغيلها. ــاكن وتش ــاء املس لبن

بنــاء . 6 مركبــات  جتزئــة  قطــاع  اســتقطاب 
الرتكيــب(. )ســهلة  املعياريــة  املســاكن 

احلد من اهلدر يف مواد بناء املساكن.. 7

املعاجلــات   )4( رقــم  اجلــدول  ويعــرض 
العنــارص  لتنفيــذ  املقرتحــة  والتطبيقــات  املمكنــة 
اإلســكانية املســتخلصة مــن حمــور )اقتصــاد مزدهــر( 

.)2030 اململكــة  )رؤيــة  يف 

التفصيلية التطبيقاتاملعاجلاتالعنارص

معإنتاج تتوافق املاليةمساكن املقدرة
لألرس

متنوعةتوفري املساكنومتفاوتةبدائل من
السعودية لألرسة املناسبة

املساكنمتنوعةبدائلتطوير معمن املقدرةتتوافق
لألرس االجتامعيةاملالية ومتطلباهتم

تصاميم مركباتومعاجلاتوابتكار
للمساكن

االبتكار عىل جودةرفع:هبدف)التشجيع
تنفيذها(رسعةوتكلفتها،خفضواملساكن،

امليرس اإلسكان تصميم يف لإلبداع جوائز إجياد
جمال،واملستدام يف وإنتاجتقنياتواالبتكار بنائه

تنفيذواملعياريةهمركبات ه.أساليب
جامعيةأبحاثإعداد وانباجليفودراسات

واالقتصادية واالجتامعية واهلندسية العمرانية
لإلسكان

البحث املوجدعم التطبيقي ملعاجلةهالعلمي
اإلسكان مشاكل

لتوجيه األبحاث اجلامعاتومراكز مع التعاون
اإلسكاناأل جمال يف العلمية بحاث

املساكنجتزئةقطاع بناء مركبات
وموادها

بناءنموتشجيع مركبات جتزئة قطاع
وسعودتهاملساكن

يف أعامل الشبابالسعوديإلنشاء جتزئةقطاعدعم
وموادها املساكن بناء مركبات

إنتاجتوطني املعياريةصناعة املركبات
وتشغيلهالبناء املساكن

واملتجددةتطوير البديلة الطاقة صناعة قطاع
للمساكن

للمساكن واملتجددة البديلة الطاقة صناعة قطاع تنمية
لتوطينه ودعمه

املعياريةتطوير املركبات صناعة قطاع
للمساكن

للمساكنتنمية املعيارية املركبات صناعة ودعمهقطاع
لتوطينه

بناءجتزئةقطاعاستقطاب مركبات
العاملياملساكن

البناءجتزئةقطاعاستقطاب العامليةمركبات
وخفضةاملسامه املساكن تنفيذ يفرسعة
تكلفتها

ملركبات السوق فتح ،املعيارية)العامليةالبناءتنظيم
التكلفة،الرتكيبسهلةو،احلديثةو (ومنخفضة

اهل من مواددراحلد املساكنيف بناء
من البناءاحلد مواد أعامهدر إنشاءليف

وتنفيذها املساكن

البناء مركبات تصنيع مع املتوافقة بالتصاميم العناية
حسباملعيارية، باجلملة املساكن إنتاج أسلوب وتبني
الطلب

اجلدول رقم )4(: معاجلات وتطبيقات عنارص اإلسكان يف حمور )اقتصاد مزدهر(.
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اإلسكان يف املحور الثالث )وطن طموح(:

ــة  ــوح( ثالث ــن طم ــور )وط ــن حم ــدد ضم ح
ــي: ــكان، وه ــة باإلس ــارص متعلق عن

خفض تكاليف اإلسكان.. 1

ــايل . 2 ــتقبله امل ــط ملس ــه، وخيط ــي ذات ــكل يبن ال
ــي. والعم

تشجيع القطاع غر الربحي.. 3

ــارص  ــاط العن ــم )5( ارتب ــدول رق ــر اجل ويظه
املســتخلصة مــن حمــور )وطــن طمــوح( بااللتزامــات 
واألهــداف، كــام يوضــح عالقتهــا )بشــكل تفصيــي( 

بقطــاع اإلســكان.

وقــد نتــج مــن مراجعــة حمــور )وطــن طمــوح( 

وحتليلــه؛ ثالثــة عنــارص تفصيليــة، هي:

تطوير قطاع اإلسكان امليرس واملستدام.. 1

إجياد برامج لالدخار للمسكن.. 2

الربحــي . 3 غــر  اإلســكان  قطــاع  تطويــر 
ودعمــه.

املعاجلــات   )6( رقــم  اجلــدول  ويعــرض 
العنــارص  لتنفيــذ  املقرتحــة  والتطبيقــات  املمكنــة 
اإلســكانية املســتخلصة مــن حمــور )وطــن طمــوح( يف 

اململكــة 2030(. )رؤيــة 

ــارص  ــع العن ــم )7( مجي ــدول رق ــص اجل ويلخ
التفصيليــة ذات العالقــة باإلســكان يف )رؤيــة اململكــة 
2030(، وأســلوب معاجلاهتــا، ومقرتحــات تطبيقهــا.

العنارصالتفصيليةالعنارصهدافاألااللتزامات
فاعلة اإلحكومة كفاءة قطاعتكاليفاإلسكانخفضنفاقرفع امليرستطوير واملستداماإلسكان

مسؤولهمواطن
حياتنا يف املسؤولية ذاته،الكلنتحمل ملستقبلويبني ادخاراملايلهخيطط برامج للمسكنإجياد

جمتمعنا يف املسؤولية الربحينتحمل غري القطاع الربحيتطويرتشجيع غري اإلسكان ودعمهقطاع

اجلدول رقم )5(: عنارص اإلسكان وتفاصيلها يف حمور )وطن طموح(.

التطبيقاتاملعاجلاتالعنارصالتفصيلية

قطاع امليرستطوير البدائلواملستداماإلسكان منخفضالتصميميةتبني إلسكان
جوانباالستدامةالتكلفة، تراعي

اإلسكان يف واالستدامة التيسري معايري من منظومة تطوير

ادخار برامج عىلإجيادللمسكنإجياد أجلاالدخارقنواتتشجع من
املسكن

املسكنلالدخارمتنوعةقنواتتطوير أجل وتثقيفمن
بأمهيتها املجتمع

الربحيتطوير غري اإلسكان ودعمودعمهقطاع الربحيتشجيع غري اإلسكان الربحيتطويرقطاع غري اإلسكان بقطاع املتعلقة واألنظمة اللوائح

اجلدول رقم )6(: معاجلات وتطبيقات عنارص اإلسكان يف حمور )وطن طموح(.
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التطبيقاتاملعاجلاتالعنارصالتفصيلية
واألحياء املساكن يف الثقايف اإلرث عىل احلفاظ

السكنية
وتصاميم سكنية ألحياء عمرانية تصاميم إجياد

اإلرث عىل حتافظ الثقايفملساكن
عىل حتافظ ومعامرية عمرانية تصاميم إىل تقود تنظيامت

الثقايف اإلرث

آمنة سكنية أحياء السياراتإجياد سيطرة من حتد
العابر واملرور

دخول من حتد سكنية أحياء بتصميم العناية
املرور ومتنع اكتشافهم، من املتطفلنيومتكن

للسيارات العابر

عنارص بإضافة وجودتنظيامتتسمح عىل تشجع األحياء يف
السيارات سيطرة من وحتد اخلارج، يف املستمر السكان

والرسيع العابر ومرورها
وظيفية،إجي مفتوحة ومناطق حدائق يسهلاد

إليها السكان وصول
التصميم يف املفتوحة واملناطق باحلدائق العناية

السكنية للمناطق العمراين
شبه املناطق نسبة املناطقزيادة يف خدماهتا مع املفتوحة العامة

إليها الوصول من السكان ومتكنيمجيع السكنية،

السكنية األحياء النفاياتيف مجع نظام تصميمتطوير عند النفايات مجع بنظام العناية
السكنية األحياء خدمات

األحياء النفاياتيف مجع لتصميم تنظيامتواشرتاطات
السكنية

استهال املساكنترشيد يف والكهرباء املاء املاءك استهالك ترشيد بمعاجلات العناية
والتنفيذ التصميم يف والكهرباء

مرشدة ملساكن والتنفيذية التصميمية احللول تطوير
هلا التطبيقية التنظيامت ووضع والكهرباء املياه الستهالك

املتجددة املصادر من الطاقة توليد أدوات تستوعبإجياداستخدام وتنفيذية معامرية تصاميم
املساكن يف البديلة الطاقة حلول

الطبيعية، والتربيد والتدفئة اإلضاءة تطبيقات تطوير
املساكن الشمسيف من الطاقة وتوليد املياه وتسخني

املناسب املسكن عىل احلصول األرسمن وتتوافقمتكني متطلباتاألرسة حتقق توفريمساكن
امل مقدرهتا اليةمع

وتطوير أصغر، مساكن ببناء تسمح بناء تنظيامتواشرتاطات
تكلفة وأقل وأرسع أجود بناء تقنيات

املساكن توفري يف الربحي غري القطاع دور غريالربحيودعمهتفعيل اإلسكان قطاع تشجيع
وتطويره

اخلرييوإسكان اإلسكان قطاع ولوائح أنظمة تطوير
إجياد وتعزيز االتكلفة، يف اهلجني لسوقاإلسكان

والتنقل الرياضة مزاولة تدعم سكنية مناطق إجياد
صحية. مساكن وتوفر األقدام، عىل

السكان تشجع سكنية ألحياء عمرانية تصاميم
الريا امليشوممارسة معامريةعىل وتصاميم ضة،

ملساكنصحية

عىل التنقل من متكن أحياء لتصميم وتنظيامت اشرتاطات
الريااألقدام، ملامرسة مفتوحة مناطق وتطويروتوفر ضة،

اشرتاطاتملساكنصحية

لألرس املالية املقدرة مع تتوافق مساكن املساكنإنتاج من ومتفاوتة متنوعة توفريبدائل
السعودية لألرسة املناسبة

املالية املقدرة مع تتوافق املساكن من متنوعة بدائل تطوير
االجتامعيةلألرسومتطلباهتم

للمساكن ومعاجلاتومركبات تصاميم ابتكار
جودة )هبدف: رفع االبتكار عىل التشجيع

تنفيذها( ورسعة وخفضتكلفتها، املساكن،

امليرسواملستدام، اإلسكان تصميم يف لإلبداع جوائز إجياد
م وإنتاج بنائه تقنيات يفجمال املعياريةواالبتكار ركباته

تنفيذه وأساليب
العمرانيةإعد اجلوانب يف أبحاثودراساتجامعية اد

لإلسكان واالقتصادية واالجتامعية واهلندسية
ملعاجلة التطبيقياملوجه البحثالعلمي دعم

اإلسكان مشاكل
األبحاث لتوجيه األبحاث اجلامعاتومراكز مع التعاون

اإلسكان يفجمال العلمية

املساكن بناء مركبات جتزئة قطاع املساكنوموادهاتطوير بناء مركبات جتزئة قطاع نمو تشجيع
وسعودته

مركبات جتزئة قطاع يف أعامل الشبابالسعوديإلنشاء دعم
وموادها املساكن بناء

اجلدول رقم )7(: العنارص التفصيلية، وأسلوب معاجلاهتا، ومقرتحات تطبيقها.
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4. اخلامتة

ُتظهــر املراجعــة الســابقة أن التطبيقــات الــالزم 
ــكان أو  ــرة يف اإلس ــب املؤث ــق اجلوان ــا لتحقي تنفيذه
املتأثــرة بــه )بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش( يف حمــاور 
)رؤيــة اململكــة 2030(؛ ترتكــز يف ثــالث قضايــا 

رئيســة، هــي:

ــىل . 1 ــول ع ــن احلص ــعودية م ــني األرس الس متك
املســكن وامتالكــه: إن توفــر العــدد الكبــر مــن 
ــات  ــوع يف رغب ــي التن ــي تلب ــكنية الت ــدات الس الوح
ــرسة ويف  ــة مي ــة وتكلف ــودة عالي ــعودية بج األرس الس
ــر  ــالل تطوي ــن خ ــق إال م ــن يتحق ــر؛ ل ــت قص وق

إســكان ذي جــودة نوعيــة، يتوافــق مــع إمكانية األرس 
ــة،  ــة واالجتامعي ــا الوظيفي ــق متطلباهت ــة، وحيق املالي
ــاكن  ــن املس ــة م ــل متنوع ــر بدائ ــم توف ــىل أن يت ع
ــة  ــزم العناي ــذا تل ــع؛ ل ــات املجتم ــع فئ ــب مجي تناس
بمواضيــع متعــددة تشــمل: تطويــر معايــر التصميــم 
العمــراين واملعــامري امليــرس وأســاليب تطبيقهــا. 
وتعديــل تنظيــامت بنــاء املســاكن واشــرتاطات ختطيط 
ــاء  ــة بن ــات وأنظم ــر تقني ــكنية، وتطوي ــق الس املناط
تعتمــد التصنيــع جــزءًا مــن عمليــة إنتــاج املكونــات 
ــة،  ــاكن باجلمل ــاء املس ــب لبن ــهلة الرتكي ــة س املعياري
وتوطــن صناعتهــا يف اململكــة، وجعلهــا متوفــرة 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــواق التجزئ ــة يف أس ــعار منافس بأس

التطبيقاتاملعاجلاتالعنارصالتفصيلية

لبناء املعيارية املركبات إنتاج صناعة توطني
وتشغيلها املساكن

واملتجددة البديلة الطاقة صناعة قطاع تطوير
للمساكن

صنا قطاع ودعمهتنمية للمساكن واملتجددة البديلة الطاقة عة
لتوطينه

املعيارية املركبات صناعة قطاع تطوير
للمساكن

ودعمه للمساكن املعيارية املركبات صناعة قطاع تنمية
لتوطينه

املساكن بناء مركبات جتزئة استقطابقطاع
الرتكيب( (سهلة املعيارية

البناء مركبات جتزئة قطاع العامليةاستقطاب
وخفض املساكن تنفيذ يفرسعة املسامهة

تكلفتها

واحلديثة، )املعيارية، العاملية البناء ملركبات السوق فتح تنظيم
التكلفة( ومنخفضة الرتكيب، وسهلة

املساكن بناء مواد يف اهلدر من إنشاءاحلد أعامل يف البناء مواد هدر من احلد
وتنفيذها املساكن

بالتصاميم املعيارية،العناية البناء مركبات تصنيع مع املتوافقة
الطلب حسب باجلملة املساكن إنتاج أسلوب وتبني

امليرسواملستدام اإلسكان قطاع اتطوير البدائل منخفضتبني إلسكان لتصميمية
االستدامةالتكلفة، جوانب تراعي

اإلسكان يف واالستدامة التيسري معايري من منظومة تطوير

بر للمسكنإجياد ادخار أجلامج من االدخار عىل قنواتتشجع إجياد
املسكن

وتثقيف املسكن أجل من لالدخار متنوعة قنوات تطوير
بأمهيتها املجتمع

ودعمه الربحي غري اإلسكان قطاع الربحيتطوير غري اإلسكان قطاع ودعم الربحيتشجيع غري اإلسكان بقطاع املتعلقة واألنظمة اللوائح تطوير

تابع اجلدول رقم )7(: العنارص التفصيلية، وأسلوب معاجلاهتا، ومقرتحات تطبيقها.
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تشــجيع املواطنــن عــىل االدخــار مــن أجــل املســكن، 
وتوفــر قنــوات جذابــة ومتنوعــة لالدخــار، مــع 

ــل. ــرسة للتموي ــل مي بدائ

ــة . 2 ــاد بيئ ــن إلجي ــكنية: يتع ــة الس ــر البيئ تطوي
ســكنية ذات جــودة؛ احلفــاظ عــىل اإلرث الثقــايف 
يف تشــكيل األحيــاء وتصميــم املســاكن، والعنايــة 
بتعزيــز أمــن املناطــق الســكنية، واحلــد مــن احلــوادث 
املروريــة فيهــا، وحتقيــق االســتدامة االجتامعيــة فيهــا؛ 
ــاحات  ــراء والس ــق اخل ــادة املناط ــالل زي ــن خ م
املفتوحــة، ومتكــن الســكان مــن التنقــل عــىل األقــدام 
بيــرس وأمــان؛ لتشــجيعهم عــىل الوجــود يف الفراغات 
ــتدامة  ــق االس ــة، وحتقي ــة الرياض ــة، ومزاول اخلارجي
البيئيــة مــن خــالل توفــر نظــام صحــي جلمــع 
النفايــات والتخلــص منهــا يف األحيــاء الســكنية، 
ترشــيد  عــىل  واحلــرص  التلــوث،  مــن  واحلــد 
اســتهالك امليــاه والكهربــاء، والعنايــة باســتخدام 
ــىل  ــل ع ــاكن، والعم ــددة يف املس ــة املتج ــل الطاق بدائ
ــواق،  ــارها يف األس ــامن انتش ــا، وض ــن صناعته توط
ــرتاطات  ــع االش ــة، ووض ــعار منافس ــا بأس وتوفره

ــا. ــة لتطبيقه الالزم

الربحــي: . 3 غــري  اإلســكان  قطــاع  تطويــر 
املؤسســات  تأســيس  تنظيــامت  إعــداد  يتطلــب 
تقديــم  مــن  لتمكينهــا  عملهــا؛  وموجهــات 
لــألرس األشــد  إســكان جمــاين ميــرس ومســتدام 
حاجــة، وإســكان مدعــوم لــألرس ذات الدخــول 
املنخفضــة، مــع مراعــاة تعزيــز اجلوانــب االجتامعيــة 
مــع  الســكنية  الوحــدات  للمســتفيدين، وتوافــق 
اإلمكانيــات املاليــة لفئــات الدخــل جلميــع ذوي 

املنخفــض، وضــامن متكينهــا مــن دفــع  الدخــل 
ــىل  ــاظ ع ــة للحف ــغيل والصيان ــامل التش ــف أع تكالي
أيضــًا  ومتكينهــا  واســتدامته،  اإلســكاين  خمزوهنــا 
ــن  ــة م ــدة، خمتلط ــكنية جدي ــاريع س ــاء مش ــن بن م
ناحيــة الدخــل واملســتوى االجتامعــي، بشــكل دائــم 
ومســتمر، وبدعــم ذايت. ويمكــن كذلــك دعــم توفــر 
ــكان لــذوي الدخــل املنخفــض مــن خــالل  اإلس
ــتثامري يف  ــكاين االس ــر اإلس ــجيع رشكات التطوي تش
مقابــل تقديــم بعــض التســهيالت والدعــم احلكومــي 
هلــا، عــىل أن يتــم التعــاون مــع قطــاع اإلســكان غــر 
الربحــي يف إدارهتــا. وســوف يــؤدي هــذا إىل ظهور ما 
يعــرف باإلســكان اهلجــن، وهــو مــن النــامذج العاملية 
احلديثــة يف توفــر اإلســكان لــذوي الدخــل املنخفض 
مــن خــالل التعــاون املشــرتك بــن القطاعــات الثالثــة 
)احلكومــي، واالســتثامري، وغــر الربحــي(، ببدائــل 
ــن  ــة، أو م ــة، أو تنظيمي ــون: متويلي ــد تك ــددة )ق متع
ــا(. ــات، أو غره ــات واخلدم ــر املنتج ــالل توف خ

ويتضــح مــن مراجعــة التفاصيــل الــواردة 
جوانــب  لتنفيــذ  الالزمــة  األساســية  القضايــا  يف 
احلاجــة  2030(؛  اململكــة  )رؤيــة  يف  اإلســكان 
والبحــوث  الدراســات  مــن  جمموعــة  إجــراء  إىل 
ــة  ــة والعمراني ــة؛ بعضهــا يف اجلوانــب املعامري التطبيقي
ــاء  ــم األحي ــر تصمي ــق بمعاي ــام يتعل ــًا في )خصوص
الســكنية واملســاكن(، وأخــرى يف اجلوانــب اهلندســية 
)خصوصــًا فيــام يتعلــق بتطويــر تقنيــات بنــاء املســاكن 
اجلوانــب  يف  أو  املعياريــة(،  ومركباهتــا  املصنعــة 
ــرتاطات  ــة واالش ــىل األنظم ــتملة ع ــة )املش التنظيمي
واللوائــح(، أو يف اجلوانــب االقتصاديــة )لتطويــر 
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برامــج االدخــار وقنواتــه(، أو يف الرامــج التحفيزيــة 
جانــب  يف  )ســواء  واالبتــكار  اإلبــداع  لتشــجيع 
البنــاء أو االســتفادة مــن  التصاميــم أو مركبــات 
الطاقــة املتجــددة وغرهــا(، أو يف جمــال تطويــر لوائــح 

ــي. ــر الربح ــكان غ ــاع اإلس ــامت قط وتنظي

5. التوصية

إن إجــراء الدارســات والبحــوث التطبيقيــة 
التــي تعمــل عــىل حتويــل جوانــب اإلســكان يف 
ــة  ــاد مؤسس ــب إجي ــوس؛ يتطل ــع ملم ــة إىل واق الرؤي
تأخــذ عــىل عاتقهــا القيــام هبــذه املهمــة؛ لــذا يــوىص 
بإنشــاء مركــز وطنــي لدراســات وبحــوث اإلســكان 
بالتعــاون بــن وزارة اإلســكان ومجيــع اجلامعــات 
ــم  ــذي يرس ــي ال ــذراع البحث ــح ال ــعودية؛ ليصب الس
ــة  ــكان يف )رؤي ــب اإلس ــذ جوان ــط تنفي ــوزارة خط لل
ــة التــي  اململكــة 2030(، وإنجــاز الدراســات البحثي
حتوهلــا الــوزارة إىل برامــج متكــن عمليــة، قابلــة 
للتطبيــق يف خمتلــف املواضيــع املتعلقــة باإلســكان 
منهــا  املعامريــة  التصميميــة  اجلوانــب  )لتشــمل: 
واألحيــاء  واملجمعــات  للمســاكن  والعمرانيــة 
ــل  ــي تعم ــية الت ــة اهلندس ــك لألنظم ــكنية، وكذل الس
عــىل توفــر مســاكن ذات عمــر افــرتايض أطــول 
ــًا  ــة أيض ــل، والعناي ــغيل أق ــة وتش ــف صيان وتكالي
ــًا  ــرة حملي ــواد املتوف ــن امل ــاء م ــات إنش ــر تقني بتطوي
ــامل  ــة وأرسع يف أع ــر متان ــة وأكث ــل تكلف ــا أق وجعله
واملناطــق  املســاكن  باســتدامة  والعنايــة  التنفيــذ، 
ــاه،  الســكنية، وبدائــل ترشــيد اســتهالك الطاقــة واملي
باإلضافــة إىل إعــداد الدراســات االجتامعيــة لتحديــد 

املتطلبــات الوظيفيــة لــألرس يف مســاكنها بحســب 
املتغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة، والدراســات 
االقتصاديــة لتحديــد مقــدرة األرس لإلنفــاق عــىل 
املســكن، والدراســات الديموغرافيــة لتحديــد توزيــع 
الكثافــات الســكانية ومناطــق وجودهــا، والدراســات 
البيئيــة بحســب املناطــق واملــدن، وتطويــر قطــاع 
ــات(،  ــن الدراس ــا م ــي وغره ــر الربح ــكان غ اإلس
وربــط املركــز بقاعــدة بيانــات تكــون بمنزلــة مرصــد 
لإلســكان يف اململكــة، وســتكون النتيجــة متكــن 
ســوق اإلســكان مــن توفــر منتجــات إســكانية 
ميــرسة تراعــي متطلبــات املجتمــع، واحتياجــات 
األرس وتوافــق قدراهتــا املاليــة، وتقديــم بيئــة ســكنية 
صحيــة آمنــة ومســتدامة حتســن مــن مســتوى جــودة 
حيــاة الســكان، وحتــد مــن اســتهالك امليــاه والكهرباء، 
ــدًا  ــب جه ــول، وال تتطل ــرتايض أط ــر اف وذات عم
كبــرًا للتشــغيل والصيانــة، مــع العنايــة بتحديــد 
أولويــات الدراســات املطلوبــة ســواء كانــت قصــرة 
أو متوســطة أو طويلــة املــدى، وااللتــزام بالتتابــع 

ــا.  ــي إلنجازه املنطق

ويف اخلتــام يــويص الباحــث بإجــراء دراســات 
مســتقبلية ذات منهجيــة علميــة تبحــث جوانــب 
اإلســكان يف الرؤيــة - بشــكل تفصيــي - مــن وجهــة 
نظــر املتخصصــن واألكاديميــن واملامرســن مــع 
العنايــة بــإرشاك املجتمــع يف هــذه الدراســات؛ هبــدف 
جوانــب  لتحقيــق  املقرتحــة  التطبيقــات  تعريــف 
اإلســكان يف الرؤيــة، والعمــل عــىل ترتيبهــا بحســب 
أمهيتهــا بــام يعمــل عــىل تعظيــم الفائــدة منهــا، وحتديد 

ــا.   ــة لتنفيذه ــوارد الالزم ــبة وامل ــات املناس اآللي
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6. املراجع

املراجع العربية

http://vi� .2030 ــعودية ــة الس ــة العربي ــة اململك  رؤي
/sion2030.gov.sa
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Abstract. Experience has shown that countries with clear and specific national vision, that takes into con�
sideration the required transformations to accommodate essential short, medium and long terms changes 
according to a well�drawn plan that aims to achieve the required national development, while adapting to 
raped global changes, will be able to accomplish their goals, and will grow and develop and achieve advan�
tages that surpass other countries. 

The Cabinet of Saudi Arabia has approved the Saudi Arabia’s )2030) Vision in April 2016. The Vison 
is built around three themes: ‘a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation’. The Council 
of Economic Affairs and Development was instructed to set the necessary mechanisms and arrangements to 
implement this vision and follow it up, while the ministries and other governmental bodies were assigned, 
each in its respective authority, to take the necessary measures to implement the vision. The Custodian of 
the Two Holy Mosques has also asked the citizens to work together to achieve this ambitious vision. Based 
on this honorable request, this article discuses housing aspects in Saudi Arabia’s )2030) Vision, as an in�
depth reading of the Vision’s themes and review all aspects that influence housing or are affected by it, 
either directly or indirectly, as well as present appropriate solutions, and propose necessary applications to 
accomplish housing aspects in the Vision.

Key words: Saudi Arabia’s )2030) Vision, Housing, Solutions, applications.
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