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أهمية المسكن لإلنسان

والدراسات؛ فقد ال يزال توفير المسكن ذو التكلفة المناسبة يحتاج إلى العديد من الحلول واالبتكارات

عيشون في قدر مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤخًرا أن أكثر من مليار نسمة في العالم ي

 يجدون مسكن غير مناسب، وأن أكثر من مئة مليون شخص يعيشون في شروط مصنفة على أنهم ال

، كما أنه على النطاق العربي، ال يزال نمو الطلب على الوحدات (م2015: مرجان، السيد)مأوى 

سنويًا، في حين أنه لم يزد معدل نمو المعروض من الوحدات%  9السكنية يقدر بزيادة تبلغ حوالي 

لى وهذا يعني أن حجم العرض المتاح سنويًا ال يستوعب إال ثلث حجم الطلب ع% 3السكنية عن 

الوحدات السكنية في المدن العربية

ن بُيُوتُِّكْم َسَكنًا َوَجعََل لَُكم م ِّ ) ُ َجعََل لَُكم م ِّ ف  َوَّللاه ُكْم َويَْوَم ونََها يَْوَم َظْعنِّ ن ُجلُودِّ اأْلَْنعَامِّ بُيُوتًا تَْستَخِّ

َها أَثَ  َها َوأَْشعَارِّ ْن أَْصَوافَِّها َوأَْوبَارِّ ين  إِّلَى  اثًا َوَمتَاًعا إِّقَاَمتُِّكْم ۙ َومِّ ((.حِّ
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أهمية المسكن لإلنسان

حقوقأهمنموواحًدااإلنسانيةالحياةضرورياتأحدأنهعلىالمسكن،لتعريفالمختلفةالمفاهيمجميعتؤكد

.المجتمعداخلالفرد

:المفهوم اللفظي

الطمأنينة،ووالراحةاالستقراروأيًضاوالسكونوالهدوءوالسكينةالسكنمنمعانيهتشتقلفظهو"المسكن"

.واطمأنوأرتاحهدأتعني"سكن"وكلمة

:المفاهيم المتخصصة

مفهومأنهاومنوالمجاالتالتخصصاتلتعددكنتيجةالمسكنتعريفصاحبتالتيالمفاهيممنالعديدهناك

بهوتتحققساسيةاألالبنيةلهتتوفرمناسبوموقعكافيةمساحةذومكانهوالعالميةلالستراتيجياتوفقًاالمسكن

المدنينالقانوفيوهو.الفردالستقرارالضروريةالعناصرمنوغيرهاوالتهويةواإلضاءةواألمنالخصوصية

عنيعبرمقارنالالقانونفيوهو.لهالتابعةللسكنىومكانًاموطنًاأوإلقامتهكمحلالفردفيهيقيمالذيالمكان

لهاصةخملكيةذوالمكانهذاداممافيهيقيمالأوملحقات،منالمكانهذايتبعوماالفردفيهيقيمالذيالمكان

.سكناهفيالحقوله



ون إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكفف

ها، حتى الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت ب

.امرأتكفيما تجعل في 

يرِّ َكاَن يَبِّيُع نَْخلَ : النبي صلى هللا عليه وسلمَ  بُِّس َويَحْ , بَنِّي النهضِّ

مْ  َْهلِّهِّ قُوَت َسنَتِّهِّ . ألِّ

.ر لكأمسك عليك بعض مالك فهو خي: قال صل ى هللا عليه وسلم

هِّ إِّذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقههُ يَوْ ﴿ ْن ثََمرِّ فُوا إِّنه ُكلُوا مِّ هِّ َواَل تُْسرِّ هُ اَل َم َحَصادِّ

فِّينَ  ب  اْلُمْسرِّ ﴾يُحِّ

ْقعَُد َملُوًما  تَْبُسْطَها ُكله اْلبَْسطِّ فَتَ َواَل تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَةً إِّلَى ُعنُقَِّك َوالَ 

َمْحُسوًرا

فُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَلَِّك قََواًما يَن إِّذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسرِّ َوالهذِّ

نِّيَن َدأَبًا فََما َحصَ  ال قَلِّيال ْدتُْم فَذَُروهُ فِّي ُسْنبُلِّهِّ إِّ قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع سِّ

ا تَأُْكلُونَ  مه مِّ

من اقتصدما عال: قال صل ى هللا عليه وسلم
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االدخار وحسن التدبير في الكتاب والسنة
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خطوات صغيرة تحقق الحلم الكبير
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مشقة توفير المال
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امتالك مسكن عن 

طريق االدخار

امتالك مسكن عن 

طريق القرض

السعي لبلوغ الهدف متعة

أو باالقتراضالفرق بين امتالك مسكن باالدخار، 
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شراء مسكن جاهز
لاير للمليون، أو ما يعادل ربع قيمة 250000أي ما يعادل % 25متوسط ربح المطور العقاري 

.المسكن

%.50إلى % 30الشراء بالتمويل والقرض، تضاف عليه زيادة من فكيف

بناء المسكن ذاتيا
فقط% 2لاير، أي ما يعادل 20000مهندس مشرف، ومتوسط أتعابه لكامل المشروع 

هل أبني أو أشتري جاهزا
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مكونات المسكن

األرض العظم التشطيب

خطوات صغيرة تحقق الحلم الكبير
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مراحل التشطيب

تأسيس لياسة دهان بالط جبس كهربائيات صحيات نوافذ أبواب

التكلفة

إمكانية التوفير

خطوات صغيرة تحقق الحلم الكبير
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التدفقات النقدية
دفعة واحدة : األرض

موزع على ثالثة أشهر: العظم

موزع على تسعة أشهر أو أكثر: التشطيب

أنماط المقاولة

عظم بالمصنعية

عظم بالمواد

تسليم مفتاح

كيف أبني مسكني
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التصميم النموذج للمسكن في المملكة

ية بشككل إن إطالق وصف النموذجي على تصميم مسكن في المملكة العربية السعود

ن مطلككق أمككر غيككر ممكككن، لتفككاوت احتياجككات المسككتخدمين، ولتنككوع عككاداتهم، إال أ

سككن وفقكا التصميم المقترح هو نموذج تقريبكي لمكا يمككن أن يككون عليكه تصكميم الم

ات لالحتياجكات العامككة ل،سككر، وقياسككا بالمعككدالت العالميككة، وقككد أجريككت عككدة دراسكك

.بهذا الصدد وحصرت المتطلبات األساسية للمسكن

التصميم العقالني خطوة المتالك المسكن
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التصميم العقالني خطوة المتالك المسكن
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2مساحة الفرد معدد أفراد األسرة2مساحة الوحدة مالدولة

227.63.173أستراليا

1282.551كندا

86.92.444بريطانيا

89.72.240ألمانيا

93.92.538النمسا

94.12.837اليابان

962.637إيطاليا

693.223بولندا

36.52.913هونغ كونغ

102.42.739.5المتوسط

مساحات المساكن في دول العالم



16

ملحوظات2المساحة مالعنصر

-20نوم والدين

اعيا  على اعتبار أن استقالل الطفل بغرفة خاصة غير محبذ اجتم20نوم أبناء

لتفريق األوالد عن البنات20نوم بنات

م6×244مجلس رجال

م5×204مجلس نساء

م5×204صالة

-15مطبخ

م2×2كل حمام 12حمامات3

-5مستودع

ممرات وموزعات 

وجدران
من مجموع المساحات% 15نسبة 25

-181المجموع

التصميم العقالني خطوة المتالك المسكن
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التصميم العقالني نوع من االستدامة
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التصميم العقالني نوع من االستدامة
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أسعد بتواصلكم على حساباتي
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أسعد بتواصلكم على حساباتي



شكرا ً
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