
1 
 

   ( 2030) رؤية اململكة  مع هومبادرات اإلسكان برامج توافق 

 عصام عبدالوهاب أمحد حيدر
طالب دكتوراه، )ختصص اإلسكان امليسر واملستدام(، قسم العمارة  

 جامعة امللك سعود،  كلية العمارة والتخطيط،  وعلوم البناء،
 اململكة العربية السعودية.   ،الرايض

ehaidar@ksu.edu.sa, mohessam2004@gmail.com 
 

 بن سامل بن عمر ابمهـام  يعل

قسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك  أستاذ،  
 سعود، 

 اململكة العربية السعودية.   ،الرايض

bahammam@ksu.edu.sa, alibahammam@yahoo.com 

مطلبًا اجتماعياً   ،يعد توفري اإلسكان املالئم ومتكني املواطنني من احلصول عليه وامتالكه  امللخص:
ومن هذا املنطلق راعت رؤية اململكة العربية السعودية    ، واقتصادايً؛ لضمان استقرار اجملتمعات ورفاه أفرادها

جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح(.  ) : ( موضوع اإلسكان ضمن حماورها الثالثة2030)
واستجابة هلذا  ومية ابختاذ ما يلزم لتنفيذها.  لفت الوزارات واألجهزة احلكالرؤية ك    أهدافولضمان حتقيق  

 ومبادرة.    اً برانجم  13قدمت وزارة اإلسكان ابقة من الربامج واملبادرات بلغ عددها  التكليف 

مراجعة برامج اإلسكان السعودي ومبادراته، بعد استعراض اإلسكان يف رؤية   هتدف هذه الورقة إىل
 جوانب اإلسكان يف الرؤية. مع لربامج واملبادرات  هذه ا توافققياس مدى  (؛ ل 2030اململكة )

توفري   ، 2030رؤية اململكة العربية السعودية  ،برامج اإلسكان السعودي ومبادراته الكلمات املفتاحية. 
 . اإلسكان

  :املقدمة .1
الالزمة، حبسب تتمكن الدول اليت لديها رؤية وطنية، تراعي هيكلة التحوالت املطلوبة وإحداث التغيريات  

بقدرهتا على التكيف مع املتغريات يتحقق    نجاح الدولف  .من حتقيق أهدافها مبا يدعم منوها وتطورها  ،خطة مرسومة
فالدول الناجحة هي اليت تتخصص فيما تتفرد به من أصول، وتعمل على   ،واالستفادة منها لتحقيق أهدافها الوطنية

 ،مشرتكة وجود رؤية وطنية وميثل .)Eriksson, 2012(القتصادية امستفيدة من ثرواهتا ومقوماهتا  ،النمو بسرعة
للتنمية،  اً أساس اً عد شرط تكما أهنا ،  ثروة وطنية، ن ابجلوانب االجتماعية والسياسية واالقتصاديةو جيتمع عليها املعني

ألن بناء املستقبل جيب أن يتم   ؛كن الدولة من بناء مزايها التنافسية، وهيكلة التحوالت املطلوبة على املدى البعيد مي
من خالل النظر إىل األمام وليس إىل اخللف، فالطريق إىل التقدم يبدأ برؤية وطنية، توجه جهود مجيع اجلهات املعنية 

. ومن هذا املنطلق ذكر صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن Bank, 2004) (Worldأبهداف حمددة  
: 1(2030 العربية السعودية العزيز )رئيس جملس الشؤون االقتصادية والتنمية( ضمن افتتاحية )رؤية اململكة عبد 

من اجملتمع، وإليه تنتهي، وترتكز على ثالثة تبدأ (  2030رؤية اململكة )و  ما تبدأ برؤية".  "أن قصص النجاح دائماً 
وقد جاء ضمن موافقة جملس الوزراء السعودي . حماور )هي: اجملتمع احليوي، واالقتصاد املزدهر، والوطن الطموح(

 
 .م2016هـ املوافق 1437( يف منتصف عام 2030أقرت رؤية اململكة العربية السعودية ) 1
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ستجابة هلذا التكليف وا.  هاحتقيقعلى  العمل  ، و تكليف الوزارات ابختاذ ما يلزم لتنفيذها  ،(2030)على رؤية اململكة  
 .  (2019 موقع وزارة اإلسكان،)  ومبادرة  اً برانجم  13قدمت وزارة اإلسكان ابقة من الربامج واملبادرات بلغ عددها 

مليون طلب )برانمج   1.45: يبلغ الطلب املرتاكم على اإلسكان يف مناطق اململكة العربية السعودية  الدراسة  تساؤل
هل برامج ومبادرات اإلسكان   هلذه الدراسة، وهو:التساؤل البحثي  هذا يقود إىل  (. و 2016  ،2030رؤية اململكة  

 لطلب املرتاكم على اإلسكان؟ لتتمكن من الوفاء اب ،(2030تتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية )

فإن هذه الورقة ،  ) (World Bank, 2004بتطبيقهاعلى مدى االلتزام    يعتمدجناح أي رؤية  مبا أن  :  هدف الدراسة
  (.2030مع ما ورد يف رؤية اململكة العربية السعودية )برامج ومبادرات اإلسكان   توافقهتدف إىل النظر يف مدى  

(، 2030قياس مدى توافق برامج ومبادرات اإلسكان مع رؤية اململكة العربية السعودية ): من أجل املنهجية
  إىل ثالث مراحل، على النحو التايل:حة إلجناز الدراسة  قسم املنهجية املقرت ست  

 .(2030رؤية اململكة )مجيع العناصر املؤثرة يف اإلسكان أو املتأثرة به ضمن حماور    استعراض .1
  استعراض مجيع برامج اإلسكان السعودي ومبادرته، ومناقشة خصائصها. .2

 (.2030اململكة )قياس مدى توافق برامج اإلسكان ومبادراته مع رؤية   .3

 (:2030اإلسكان يف رؤية اململكة ) .2
ذات العالقة مجيع املواضيع  (2030جلوانب اإلسكان يف )رؤية اململكة سابقة  حتليلية دراسة أظهرت

)اجملتمع احليوي، واالقتصاد املزدهر، والوطن  الثالثة الرؤية من خالل قراءة حتليلية حملاورواستخلصت،  .ابإلسكان
ربط العناصر جمموعة من العناصر التفصيلية ذات العالقة ابإلسكان. وقد عملت منهجية التحليل على  ،الطموح(

بلغ إمجايل   وقد  (.2018)ابمهام،  سلوب معاجلتها، ومقرتحات تطبيقها يف كل متكامل  أب  ابإلسكان،  ذات العالقة
عنصراً(؛ استخلصت تسعة منها  19اور الرؤية )التفصيلية املستخلصة من املراجعة التحليلية حمل إلسكانعناصر ا

، أما العناصر الثالثة املتبقية فقد استخلصت من حمور )اقتصاد مزدهر(من حمور )جمتمع حيوي(، وسبعة عناصر من  
 ( ضمن2030(. وميكن تصنيف جممل عناصر اإلسكان يف رؤية اململكة )1)اجلدول رقم  وطن طموح(حمور )
  ، البيئة السكنية تطوير ، و متكني األسر السعودية من احلصول على املسكن وامتالكه هي:)رئيسة  قضاايثالث 

(. وحتقيق هذه القضااي الرئيسة يستدعي العناية بتقدمي برامج ومبادرات تراعي ما تطوير قطاع اإلسكان غري الرحبيو 
   يلي:

  .صميم األحياء السكنية واملساكن(املعمارية والعمرانية )خصوصاً فيما يتعلق مبعايري تاجلوانب   -
   .اهلندسية )خصوصاً فيما يتعلق بتطوير تقنيات بناء املساكن املصنعة ومركباهتا املعيارية(اجلوانب   -
  .التنظيمية )املشتملة على األنظمة واالشرتاطات واللوائح(اجلوانب   -
  .االقتصادية )لتطوير برامج االدخار وقنواته(اجلوانب   -
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التحفيزية لتشجيع اإلبداع واالبتكار )سواء يف جانب التصاميم أو مركبات البناء أو االستفادة من اجلوانب   -
  .الطاقة املتجددة وغريها(

 تطوير لوائح وتنظيمات قطاع اإلسكان غري الرحبي.  وأخرياً  -
 ( 2030اململكة العربية السعودية )عناصر اإلسكان وتفاصيلها يف احملاور الثالثة لرؤية  (: 1اجلدول رقم )

جامعة امللك سعود،  ،2، عدد 30". جملة العمارة والتخطيط، جملد 2030رؤية اململكة العربية السعودية ابمهام. "اإلسكان يف علي  املرجع:
 . 2018الرايض، 

 عناصر اإلسكان وتفاصيلها يف حمور )جمتمع حيوي( 
 العناصر التفصيلية  العناصر  األهداف  االلتزامات 

 بنيانه متي 
 االهتمام ابألسرة

 حتقيق االستدامة البيئية 
 ترشيد استهالك املاء والكهرابء يف املساكن

 املصادر املتجددة استخدام أدوات توليد الطاقة من 
 متكني األسر من احلصول على املسكن املناسب  توفري األساسيات )ومن ضمنها املسكن( 

 تفعيل دور القطاع غري الرحبي يف توفري املساكن العمل مع القطاع غري الرحبي منكن جمتمعنا 

 عناصر اإلسكان وتفاصيلها يف حمور )اقتصاد مزدهر( 
 العناصر التفصيلية  العناصر  األهداف  االلتزامات 

 فرصة مثمرة

 إنتاج مساكن تتوافق مع املقدرة املالية لألسر اجلزاء مقابل العمل  نتعلم لنعمل 
 ابتكار تصاميم ومعاجلات ومركبات للمساكن االبتكار يف جمال اإلسكان  

تعليم يسهم يف دفع 
 عجلة االقتصاد 

)يف مشاركة برامج الدراسات العليا 
 دراسات اإلسكان(

إعداد أحباث ودراسات جامعية يف اجلوانب العمرانية 
 واهلندسية واالجتماعية واالقتصادية لإلسكان 

دور أكرب للمنشآت 
 الصغرية واملتوسطة 

 تطوير قطاع جتزئة مركبات بناء املساكن وموادها  قطاع جتزئة متطور

 استثمار فاعل
تعظيم قدراتنا  

 االستثمارية 
نطلق قطاعاتنا الواعدة )ضمن قطاع 

 التصنيع( 
توطني صناعة إنتاج املركبات املعيارية لبناء املساكن 

 وتشغيلها 

 جذب جتار التجزئة الدوليني واإلقليميني  قطاع جتزئة متطور تنافسية جاذبة 
استقطاب قطاع جتزئة مركبات بناء املساكن 

 املعيارية )سهلة الرتكيب( 

 موقعه مستغل 
حنافظ على مواردان 

 احليوية 
 احلد من اهلدر يف مواد بناء املساكن التقليل من هدر املوارد

 عناصر اإلسكان وتفاصيلها يف حمور )وطن طموح( 
 العناصر التفصيلية  العناصر  األهداف  االلتزامات 

 اإلسكان امليسر واملستدام تطوير قطاع  خفض تكاليف اإلسكان  رفع كفاءة اإلنفاق  حكومة فاعلة 

 مواطنة مسؤول 

نتحمل املسؤولية يف 
 حياتنا 

 إجياد برامج ادخار للمسكن الكل يبين ذاته، وخيطط ملستقبله املايل 

نتحمل املسؤولية يف 
 جمتمعنا 

 تطوير قطاع اإلسكان غري الرحبي ودعمه تشجيع القطاع غري الرحبي
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 وزارة اإلسكان ومبادراهتا:  برامج .3
 رانمج سكينب

م ومت خالله ختصيص 2017هو برانمج مقدم من وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية أطلق يف عام 
ألف منتج سكين  300م أكثر من 2018كما خصص يف العام ،  منتج سكين يف مجيع أحناء اململكةألف  280

 الوحدات السكنية اجلاهزةفإن عدد  2018للعام  بناء على إحصائيات وزارة اإلسكان و  .يف مجيع أحناء اململكة
قرض عقاري )برانمج  285000أرضًا جمانية وتقدمي  207296وحدة، كما مت توفري  25731حبدود 
 (. 2019سكين.

 برانمج احتاد املالك
املشرتكة سعى برانمج احتاد املالك إىل تنظيم العالقة بني مالك وشاغلي الوحدات السكنية ذات امللكية 

من خالل وضع األنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة املمتلكات واملرافق، والقيام ابلدور التثقيفي 
 .والتوعوي مبا يضمن حفظ احلقوق وحسن االنتفاع ويعزز ثقافة التعايش املشرتك

 إمتام  مركز
وزارة  :)مثل لديه من ممثلني دائمني للجهات املعنيةيقوم املركز من خالل اتفاقيات الشراكة والتعاون ومبا 

وغريها( بدور حلقة الوصل اليت يتمكن املطور العقاري عن   ،ووزارة العدل  ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية  ،اإلسكان 
 خالل املراحل املختلفة لتطوير مشروعه.  وتسريع إجنازها  طريقها من متابعة معامالته

 برانمج إجيار
إجياد حلول مستدامة لتحدايت السوق العقاري حتفظ حقوق مجيع األطراف   إىل  متكامل يهدفو نظام  ه

 املعنية ابلعقد املوحد لإلجيار السكين. 

 نظام رسوم األراضي البيضاء
املعروض من األراضي املطورة مبا حيقق التوازن بني العرض   زايدةىل:  إ)يهدف نظام رسوم األراضي البيضاء  

حيث   .محاية املنافسة العادلة، ومكافحة املمارسات االحتكارية، و توفري األراضي السكنية أبسعار مناسبة، و والطلب
لصفة على األراضي البيضاء، اململوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو ا سنوايً  اً يفرض الربانمج رمس

 للصرف الرسوم إيرادات ابستعمال الوزارة على أن تقوم. األرض قيمة من ٪2٫5االعتبارية غري احلكومية، بنسبة 
ت )وزارة حللول واملنتجاا لتقدمي  اإلسكان قطاع يف العرض يدعم مما التحتية والبنية اإلسكان  مشاريع  على

 .(2019اإلسكان.
 اإلسكان التنمويبرانمج  

وهتدف لتلبية احتياج األسر األشد حاجـة فــي اجملتمــع من املساكن ومتكيـنهم    اإلسكان،أحد مبادرات وزارة    
 . (2019)وزارة اإلسكان.  من متلـك املسكن املناسب أو االنتفــاع به وفق احتياجاهتـم



5 
 

 برانمج البناء املستدام 
يف رفع جودة البناء السكين ورفع كفاءة استهالك  توفري جمموعة من اخلدمات واحللول املسامهة   يهدف إىل

 تسجيل طلب 38 استقبال مت  ربنوفم منتصف يف اخلدمة قالإط  منذ و للربانمج،    الطاقة واملياه عرب املنصة اإللكرتونية
)منجزات وزارة  فحص عملية 17 وإجراء وحدة 18 وقبول البناء جودة فحص خدمة يف وحدات

 .(2018اإلسكان.
 املعهد العقاري السعودي

هو معهد متخصص يف نشر أفضل املمارسات العاملية يف القطاع العقاري، وتوفري التدريب والتأهيل 
للمهنيني املمارسني يف القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات احرتافية متكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة 

  عالية.
 مبادرة حتفيز تقنية البناء

معاجلة فجوة الطلب على ، و وير وحدات سكنية ذكية مع حلول مستدامة وأبسعار مناسبةإنشاء وتط
 والتشييد وتوطينهاتقنيات البناء املبتكرة يف قطاع البناء  اعتمادحتفيز  خاللالوحدات السكنية أبسعار معقولة من 

الفنية التابعة لوزارة اإلسكان هي اخلرسانة ومن أشكال تقنية البناء اليت اعتمدهتا اللجنة  .  يف اململكة العربية السعودية
مبادرة )  .املعزولة مسبقة الصب، واهلياكل احلديدية خفيفة الوزن، واخلرسانة خفيفة الوزن، ووحدات اخلرسانة املعزولة

 .(2019حتفيز تقنية البناء.
 حتمل ضريبة القيمة املضافةمبادرة 

ستتحمل و لتقليل كلفة امتالك املسكن املناسب على املواطنني،    ل ضريبة القيمة املضافة للمسكن األولحتم  
شهادة إعفاء من ضريبة القيمة   52,216وزارة عن إصدار  الأعلنت  ويف هذا السياق    ضريبة،الوزارة اإلسكان سداد  

 (.2019)سكين.  املسكن األول لعدد من املواطنني  املضافة عن
 شراكات

وزارة اإلسكان يهدف إىل إقامة شراكات بني الوزارة )القطاع احلكومي( هو برانمج مت إطالقه من قبل 
من خالل توفري حلول ومنشآت سكنية عالية اجلودة مبا يناسب متطلبات واحتياجات املواطن  ،والقطاع اخلاص

 (2019)سكين.  .وابلسعر الذي يتناسب مع دخله
 خدمة فرز الوحدات العقارية   

 ،)تقسيم( مبىن أو جممع عقاري إىل عدة وحدات عقارية  فرز طريقهاعن    ومتطلبات يتم  إجراءاتعبارة عن  
املعلومات عن الوحدة العقارية ونصاهبا من مساحة األرض ومن األجزاء املشرتكة يف العقار  مجيعحتدد من خالله 

 وحقوق االستخدام.
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 برانمج وايف
 أويع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير طة )وايف( إىل تسويق وبرييهدف برانمج البيع على اخل

البناء، من خالل وضع وصف املخطط النهائي أو منوذج لشكل املبىن يف صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير 
 .البناء  أو

 (:2030مدى توافق برامج اإلسكان ومبادراته مع رؤية اململكة ) .4
، وهو متكني األسر من احلصول على املسكن املناسبعلى    ساتعمل برامج ومبادرات اإلسكان بشكل أس

، من خالل ثالثة برامج أساسية بشكل متفاوت )وهي: برانمج سكين، 2030أحد العناصر التفصيلية لرؤية اململكة  
لتوفري وبرانمج شراكات، وبرانمج اإلسكان التنموي(، يف حني يتم االعتماد على برانمج فرز الوحدات السكنية 

عدد أكرب من الوحدات ابالعتماد على فرز الوحدات املوجودة أصاًل يف سوق اإلسكان. كما تعمل الوزرة على 
تفعيل دور القطاع غري الرحبي يف توفري املساكن عن طريق برانمج اإلسكان التنموي والذي خ صصت فيه فرص 

مقارنة مع نسبة الطلب على املساكن من  ألف وحدة سكنية، ولكن تظل هذه النسبة صغرية جداً  23لتطوير 
 ((.1األسر األشد حاجة من ذوي الدخول املنخفضة )الشكل رقم )

 

 ( يوضح عدد الوحدات السكنية املستهدفة من خالل برامج ومبادرات وزارة اإلسكان. 1الشكل رقم ) 
ة أو مع شركائها من منفرد؛ فقد عملت الوزارة إنتاج مساكن تتوافق مع املقدرة املالية لألسرويف عنصر 

القطاع اخلاص على تطوير عدد من النماذج السكنية اليت تناسب االحتياجات املختلفة لألسر، حيث تبدأ أسعار 
لنموذج    رايالً   1144و    ،رايل للقسط الشهري للمشاريع املتاحة حالياً لنموذج الفيال )أ(  1100مشاريع الوزارة من  

، للشقق والتاون هاوس  رايالً   920الفيال )ب(، يف حني تبدأ األقساط الشهرية ملشاريع الوزارة مع القطاع اخلاص من  
طة  )وايف( بني الفلل والشقق رييف حني تتنوع املشاريع ضمن برانمج البيع على اخل ،للفلل السكنية رايالً  1665و

 وبعض املشاريع اخلاصة.
ام رسوم األراضي البيضاء وبرانمج سكين، بشكل متزامن، على توفري قطع األراضي يعمل كلٌّ من نظ

الصاحلة إلقامة املشروعات السكنية عليها، وتوفري التمويل املادي، سواء لتنفيذ الوحدات السكنية أو لتطوير البنية  
املساكن خالل الفرتة الزمنية  التحتية واخلدمات لألحياء السكنية، وهو ما يدفع بشكل كبري لتوفري أعدد أكرب من

25,731

23,000
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( مقارنة بني برامج ومبادرات الوزارة املختلفة يف توفري الوحدات السكنية وتوفري 2املقبلة. ويوضح الشكل رقم )
 األراضي والتمويل.

 ل. ( مقارنة بي برامج ومبادرات الوزارة املختلفة يف توفري الوحدات السكنية وتوفري األراضي والتموي2الشكل رقم )
فإىل جانب العمل على دعم تشيد مصانع تقنية البناء وتوطني العديد من  ؛أما برانمج حتفيز تقنية البناء

(، فإنه ال يزال حيتاج إىل الكثري من التطوير ليعمل على تنفيذ 2019أنظمة البناء اجلديدة )مبادرة حتفيز تقنية البناء.
توطني ، و قطاع جتزئة مركبات بناء املساكن وموادهااخلاصة بتطوير  و   2030العناصر التفصيلية اخلاصة برؤية اململكة  

جتزئة مركبات بناء املساكن املعيارية )سهلة   استقطاب قطاع، و إنتاج املركبات املعيارية لبناء املساكن وتشغيلها  صناعة
 .الرتكيب(

يف حني ال يزال برانمج البناء املستدام خيطو خطواته األوىل يف عملية التقييم والفحص للمباين السكنية، 
ولكن جتدر اإلشارة هنا إىل أن عملية تطوير املعايري للمساكن املستدامة جيب أن ختضع إىل الفحص والتطوير 

يئية واالجتماعية واالقتصادية، إضافة للحاجة إىل توطني الدائمني للوصول إىل أفضل املعايري اليت تتوافق مع احلياة الب
إىل فتح سوق جديد   برانمج حتفيز تقنية البناءصناعة ونشر ثقافة املساكن امليسرة واملستدامة، والعمل ابلشراكة مع  

 ملنتجات ومواد البناء املستدامة.

 والتوصيات:  النتيجة .5
؛ على توفري أكرب عدد من 2030سعيها لتحقيق رؤية يركز معظم برامج ومبادرات وزارة اإلسكان يف 

املساكن اليت تناسب غالبية األسر السعودية، وتليب احتياجاهتا الفراغية والوظيفية، وتعمل الربامج واملبادرات أيضاً 
على تنوع هذه املساكن لتكون ضمن املقدرة املالية لألسر السعودية، كما يظهر أن بعض الربامج األخرى تتطلب 

 (.3املزيد من العمل لتحقيق العناصر التفصيلية اخلاصة بتطبيق الرؤية يف جمال اإلسكان )الشكل رقم 
(، ولتحليل أهداف برامج وزارة 2030نتيجة للمراجعة السابقة لعناصر اإلسكان يف رؤية اململكة )

وير برامج اإلسكان ومبادراته اإلسكان ومبادراهتا، سيتم فيما يلي تقدمي جمموعة من التوصيات اليت هتدف إىل تط
 لتتوافق مع عناصر اإلسكان يف الرؤية.
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 . 2030( يوضح توافق برامج ومبادرات اإلسكان مع العناصر التفصيلية لرؤية اململكة 3الشكل رقم )

نظراً لقدرة وزارة اإلسكان مع شركائها من القطاع اخلاص على توفري أعداد كبرية من املساكن، فإنه يتعني 
عليها أن جتعل براجمها ومبادراهتا متوافقة مع عناصر اإلسكان يف الرؤية، وأن تكون أساسًا لتقدمي كل جديد )يف 

يمية وأساليب تنفيذ مبتكرة ومتميزة(، تكون قدوة جماالت: التيسري واالستدامة، من خالل مناذج ختطيطية وتصم
جلميع العاملني يف قطاع اإلسكان يف اململكة )من: معماريني، ومهندسني، ومطورين، ومقاولني(. فتنفيذ الوزارة، 
على سبيل املثال، ملشاريع إسكانية، أتخذ يف االعتبار املعايري واالشرتاطات الواردة يف برانمج اإلسكان املستدام 
حلفظ جودة املساكن واستدامتها، والتقليل من استهالك الطاقة واملياه، واستخدام الطاقة املتجددة )مثل: اخلالاي 
الشمسية(، واحلفاظ على جودة البيئة الداخلية، وتنفيذ املشاريع عن طريق استخدام منتجات ومواد بناء مستدامة، 

شركات املقاوالت واملواطنني، سيعمل على فتح سوق جديدة والعمل على تعميم ونشر هذه التجارب بني املطورين و 
هلذه املنتجات واملواد والتقنيات، وستخدم يف الوقت نفسه توجه برانمج حتفيز تقنية البناء من تطوير قطاع التجزئة 

حياة واملصانع على توريد وتطوير هذه املنتجات. كما أن تطوير مثل هذه األنظمة املعيارية جبب أن تشمل مراحل 
تغطي جانب الدراسات األولية أن املسكن من التصميم وحىت التنفيذ والتشغيل والصيانة. ابإلضافة إىل أهنا جيب 

والتقوميية واليت تضمن سري العمل أثناء عملية التصميم والتنفيذ على وجه صحيح. كما تساهم يف عملية تقييم أداء  
لضمان اجلودة وجتنب األخطاء أو القصور   ؛احملاكاة قبل التنفيذ التصميم واألنظمة املستخدمة يف املسكن أبسلوب  

يف األداء. كما تعتين ابجلوانب الثقافية والبيئية؛ ملا هلا من أثر كبري على تصميم املساكن من حيث تلبية الرغبات 
البناء على البيئة   الثقافية واالجتماعية للسكان، وتنمية الشعور واإلحساس ابالنتماء، مع مراعاة التقليل من أتثري

 (.2017الطبيعية، والتقليل من استهالك املوارد واملصادر غري املتجددة )حيدر وابمهام، 
اليت ميكن  وجد العديد من الربامج الدوليةي وتفعيل دور القطاع غري الرحبي يف توفري املساكن،تطوير ول

، ترتاوح ما بني دعم برامج العون الذايت )من نخفضةمة لألسر ذات الدخول املئتوفري املساكن املالل  االستفادة منها
بسعر خمفض أو ابجملان(، إىل   ا، وتوفري مواد البناء هلاخالل تدريب األسر املستفيدة، وتوفري بدائل التمويل امليسرة هل
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من األسر توفري املساكن ابجملان. ويعد توفري مساكن لإلجيار بسعر التكلفة؛ من احللول اجليدة اليت متكن العديد 
من احلصول على املسكن املناسب يف املكان املناسب ابلسعر املناسب. كما أن  ، كذلك،ذات الدخول املنخفضة

)شليب  جمتمع خمتلط من انحية الدخل واملستوى االجتماعيتساعد يف إجياد  مساكن اإلجيار بسعر التكلفة
 .(2016وابمهام.

االبتكار يف تصميم وتنفيذ املساكن امليسرة واملستدامة ويف جمال تقنيات البناء وإنتاج املركبات   عنصر  يعترب
ويالقي هذا اجملال الدعم الكبري من   (،2030يف رؤية اململكة )  من أهم اجملاالت املرتبطة بقطاع اإلسكان  ،املعيارية

علمية ودراسات  أحباثإعداد بط ارتباطاً كبرياً بعنصر وهو يرتري الرحبية، غاجلهات احلكومية واألكادميية واجلهات 
البحوث والدراسات العلمية  ت عد . و العمرانية واهلندسية واالجتماعية واالقتصادية جوانب اإلسكان يف  متخصصة

 صادالقت الالزمة العالية املهارات توليدو  البحثية القدرات بتطوير اجلامعات خالهلا من تقوم قنوات مبنزلة اجلامعية
 ،الفقر وطأة وختفيف ،املناخ وتغري ،العاملي املايل الركود :مثل املعقدة القضااي معاجلة إضافة إىل دورها يف وظيفي،

 (. Mutula.2011ذلك )  وغري  ،وتوفري اإلسكان 
العمل على تصنيع أنظمة بناء املساكن، وذلك إما مبيكنة   ،بناء املساكن  يف مواددر  لحد من اهلل  كما جيب

أو بنقل األعمال إىل املصنع، بوصف ذلك جزءاً من عملية اإلنتاج ابجلملة؛ ألن أسلوب اإلنتاج  ،التنفيذ يف املوقع 
طلوب توفرها ابجلملة يعمل على خفض تكلفة إنتاج السلع؛ نظراً لقلة العمالة الالزمة لإلنتاج، وحملدودية املهارات امل

لديهم، ولسرعة عمليات اإلنتاج، والخنفاض اهلدر أو التالف يف املواد األولية مقارنة بنظم اإلنتاج اإلفرادية. وميكن 
تطبيق أسلوب إنتاج مكوانت البناء املعيارية ابجلملة لتوفري املساكن أبسعار ميسرة، وجعلها يف متناول كثري من 

 .(2008)ابمهام وآخرون،  األسر.  
 يف األسر من كبرية نسبة لدى االدخار ثقافة اختفت ، حيثللمسكن إجياد برامج ادخار ضرورة ،وأخرياً 

 وسهولة ،اآلخر على بعضها العاملية األسواق وانفتاح ونتائجها، العوملة إفرازات إىل عائد وذلك السعودي، اجملتمع 

ما يرافقها  مع  وخصائصها، ومميزاهتا وتصميمها شكلها يف مستمر بشكل  واملتغرية املتنوعة، السلع  من اجلديد  انتشار
 كامل تنفق األسر  من كبرية نسبة فأصبحت،  استهالكي جمتمع إىل السعودي اجملتمع  حتول حىت إعالنية، محالت من

 طوال وتكد   تعمل اجملتمع  من طبقة فظهرت ابلدَّين، السلع على احلصول مرحلة إىل ببعضها احلال وصل بل دخلها،

 ملقتنيات قيمة دفعته أن  سبق ألهنا فيه؛ التصرف متلك وال متلكه  ال لكنها ذلك مقابل دخل على وحتصل الشهر،

 مباشرة التخرج  بعد  وليكن مبكر، وقت من لإلسكان  االدخار تشجيع  على يعمل أن  فيجب  .ابلدَّين عليها حصلت

 للحصول أولية دفعات بوصفها املدخرة املبالغ  واستخدام ،إلزامية شبهبرامج  ضمن العمل، سوق يف االخنراط وعند 

 واحلكومية التجارية املالية واملؤسسات املصارف طريق عن للمدخرين امليسر التمويل برامج توفري مع  املسكن على

 (.2015ابمهام، )  .املتخصصة
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