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تقنيات البناء تثمر عن 
انجاز أول منزلين في يومين

“األراضي البيضاء” تخصص
 450 مليون ريال  لعدد من المشاريع السكنية

خادم الحرمين الشريفين
يدشن  16 مشروعًا سكنيًا
بتكلفة تجاوزت 4,2 مليار ريال

وزير اإلسكان:
143 ألف أسرة استفادت من خيارات “سكني 2018”
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مبادرة  التنموي”،  “اإلســكــان  مــبــادرة  وتعد 
تتكامل فيها مع القطاع غير الربحي، ممثًا 
بالجمعيات األهلية، وذلك انطاقًا مما نصت 
القطاع  مساهمة  لرفع   2030 رؤيـــة  عليه 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  فــي  الربحي  غير 
وكذلك مع القطاع الخاص ممثًا في برامج 
المسؤولية االجتماعية، كما تنص الرؤية على 
أهمية “بناء قطاع أعمال ال يكتفي بالوصول 
ــاح الــمــالــيــة فــحــســب، بـــل يسهم  ــ ــ إلـــى األرب
ويــقــوم  ووطـــنـــه  بمجتمعه  الــنــهــوض  فـــي 
بمسؤوليته االجتماعية، ويسهم في تحقيق 
استدامة االقتصاد الوطني، كما يسهم في 
ألبنائنا،  ومحفزة  مناسبة  عمل  فرص  إيجاد 
ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني، ودعم 
تجاه  بمسؤوليته  الــقــائــم  األعــمــال  قــطــاع 
الوطن والشركات التي تساهم في التصدي 

للتحدّيات الوطنية”.
الـــيـــوم، ومـــبـــادرة “اإلســـكـــان الــتــنــمــوي” لم 
تقييم  يــمــكــن  كــيــف  األول،  عــامــهــا  تــكــمــل 
المدى  على  والتنموية  االجتماعية  آثــارهــا 
المتوسط والبعيد؟ ومــا مــدى دورهــا في 
رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج 
المحلي؟ وكيف يمكن أن تسهم في زيادة 

حجم سوق التمويل العقاري؟
 

المستحقة  لألسر  المعيشية  النظم  تنمية 
للدعم

أستاذ  الزامل،  بن سعد  وليد  الدكتور  يؤكد 
بكلية  العمراني،  التخطيط  بقسم  مساعد 
سعود،  الملك  بجامعة  والتخطيط  العمارة 
واحدة  ُتعد  التنموي”  “اإلسكان  مبادرة  أن 

ــادرات والـــبـــرامـــج االســتــراتــيــجــيــة،  ــبـ ــمـ مـــن الـ
ــد حـــاجـــة، من  ــر األشــ لــدعــم وتــمــكــيــن األســ
القدرة  حــدود  على مسكن ضمن  الحصول 
أهـــداف  إلـــى تحقيق  ــة، ســعــًيــا  ــصــادي االقــت
على  إيــجــابــيــًا  تنعكس  واجــتــمــاعــيــة  تنموية 
أكــدتــه  كــمــا  الــعــمــرانــيــة؛  والــبــيــئــة  المجتمع 
2030 على ضــرورة مواجهة  المملكة  رؤيــة 
فيها  بما  لإلسكان،  المستقبلية  التحديات 
توفير المساكن الميسرة للمواطنين وزيادة 
ــوعــًا. مضيًفا، أن  مــخــزون اإلســكــان كــمــًا ون
الرؤية شددت على ضرورة تطوير منظومة 
أكثر  لتكون  االجتماعية  والبرامج  الخدمات 
كــفــاءة وتــمــكــيــنــًا وعـــدالـــة، مــن خـــال تبني 
عدد من المبادرات واألهداف االستراتيجية 
الطموحة، مؤكًدا على دور البرامج التنموية 
والمجتمعية في مواجهه تحديات اإلسكان، 
من خــال تضمين مــبــادرات نوعية، لتمكين 
المواطن من الحصول على مسكن مائم، 
وهو ما أكدته المبادرة رقم )32( في برنامج 
التحول الوطني 2020 على “بضرورة توفير 
وحدات سكنيه لشريحة األرامل واأليتام، عبر 
جمعيات األيتام، بالتعاون مع وزارة اإلسكان 
والـــصـــنـــدوق الـــخـــيـــري”. كــمــا أشــــار الــهــدف 

د. وليد بن سعد الزامل
العمراني،  التخطيط  بقسم  مساعد  أســتــاذ 
كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود
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اهتمت وزارة اإلسكان عبر البرامج والمبادرات التي تقدمها، بخدمة 
أنها كثفت ذلك بشكل ملحوظ لألسر  إال  المجتمع،  جميع فئات 
األشد حاجة، لتضعهم محل االعتبار وذلك في مبادرة “اإلسكان 
التنموي”، التي تستهدف الفئات المشمولة برعاية وزارة العمل 
الضمان  قوائم  ضمن  المدرجين  وبالتحديد  االجتماعية،  والتنمية 
االجتماعي، سعًيا من الوزارة لبحث أيسر وأسرع السبل، للوصول 

لهم وتلبية احتياجهم من المساكن.

أثنوا على اسرتاتيجية المبادرة بدعم وتمكني األسر األشد حاجة

“مختصون”: “اإلسكان التنموي” رافًدا 
هامًا من روافد التنمية الشاملة
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االســتــراتــيــجــي الـــســـادس بـــضـــرورة “تــوجــيــه 
الجهود لتأمين السكن المائم لمستفيدي 

الضمان االجتماعي األشد حاجة للسكن”.
اإلسكان  وزارة  مبادرة  “تأتي  الزامل:  وقــال 
بالشراكة مع القطاع غير الربحي الستهداف 
قوائم  ضمن  المدرجة  االجتماعية،  الفئات 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي، لــتــصــب ضــمــن إطــار 
حيث   .2030 الــمــمــلــكــة  رؤيـــــة  تـــوجـــهـــات 
لتحفيز  التنموي”  “اإلسكان  مبادرة  تسعى 
ــربــحــي، بما  الــشــراكــات مــع الــقــطــاع غــيــر ال
ال  الــتــي  األســـر  نسبة  تقليص  فــي  يساهم 
مستفيدي  مــن  مــائــم،  مسكن  لها  يتوفر 
أقل  إلى  حاجة،  األشــد  االجتماعي  الضمان 
مــن %33. وفـــي الــمــجــمــل، فـــإن الــمــبــادرة 
لألسر  المعيشية  النظم  تنمية  على  تــركــز 
المستحقة للدعم، من خال توفير مساكن 
تلبي احتياجاتها، مع ضمان دمج تلك الفئات 
االجتماعية ضمن السياق الحضري، وتحسين 
تحقق  بذلك،  فهي،  االقتصادية.  الظروف 
من  هامًا  رافـــدًا  وتعتبر  االجتماعي،  الــرفــاه 
“عاوة  ويضيف:  الشاملة”.  التنمية  روافــد 
المبادرة إشكاليات،  تعالج هذه  على ذلك، 
دعم  ــرامــج  وب مــشــاريــع  منها  عــانــت  طالما 
والمتمثلة  النامية،  الـــدول  فــي  اإلســكــان، 
بتكريس الطبقية االجتماعية الناتجة عن تركز 
عمرانية  سياقات  ضمن  الــدخــل  مــحــدودي 
بمصطلح  غالبًا،  إليها،  يشار  والتي  محددة، 

“إسكان محدودي الدخل”.
ولــفــت الــدكــتــور الــزامــل، إلــى أن بــنــاء خطة 
ــربــحــيــة،  تــكــامــلــيــة مـــع الـــقـــطـــاعـــات غــيــر ال
والـــمـــؤســـســـات الــمــجــتــمــعــيــة والـــخـــيـــريـــة 
والتطوعية، يعد خطوة في االتجاه الصحيح 
نحو تعزيز برنامج اإلسكان التنموي كبرنامج 
يرفع  الطويل،  المدى  على  تنموي شامل، 
الربحي في  القطاع غير  من حجم مشاركة 
ويساهم   5% من  أكثر  إلــى  المحلي،  الناتج 
في زيادة نسبة التمويل العقاري من الناتج 

المحلي إلى %15 بحلول عام 2020.
وعن دور المبادرة في زيــادة حجم التمويل 

الــعــقــاري، يــقــول الــدكــتــور الــزامــل: “مــبــادرة 
األدوات  إحـــدى  تعد  التنموي”  “اإلســكــان 
العقاري،  القطاع  نمو  تحفيز  فــي  الهامة 
وزيادة حجم سوق التمويل، وتنويع المصادر 
االقــتــصــاديــة، بــمــا يــتــواكــب مـــع مــعــدالت 
المملكة  تشهدها  التي  االقتصادي  النمو 
العربية السعودية. حيث ترتبط هذه المبادرة 
بالعديد من القطاعات االقتصادية الهامة، 
والجمعيات  العقاري،  التمويل  كمؤسسات 
المقاوالت،  وشركات  لإلسكان،  التعاونية 
ــاريـــة، ومــؤســســات  ــقـ واالســــتــــشــــارات الـــعـ
الهندسية.  والمكاتب  الــعــقــاري،  التسويق 
البرنامج  هذا  يدعم  أن  البد  لذلك،  ونتيجة 
زيــادة حجم سوق التمويل العقاري وتوفير 
ــادة نسبة  ــ ــ ــرص عــمــل لــلــمــواطــنــيــن، وزيـ فــ
نمو  فــي  اإلســكــان ككل،  مساهمه قطاع 

القطاع غير النفطي إلى أكثر من 40%”.
 

نقلة نوعية في ثقافة اإلسكان التنموي
والتصميم  التخطيط  المتخصص في  ويرى 
بن  بــدر  المهندس  المدن  وإدارة  العمراني 
مستوى  على  اإلســكــان  أن  الحمدان،  ناصر 
الــتــي  األدوات  أهـــم  كــأحــد  ــأتــي  ي الــعــالــم، 
ُتمكن الحكومات المحلية من إدارة التنمية 
متكامل  عمراني  مجتمع  لبناء  وتوجيهها، 
ومؤهل، الستيعاب الناس وتوفير الخدمات 
الضرورية لهم، وتحقيق قدر عال من رغباتهم 

م. بدر بن ناصر الحمدان
ــي الــتــخــطــيــط والــتــصــمــيــم  مــتــخــصــص فـ

العمراني وإدارة المدن
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