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 المستخمص
الفجوة الحاصمة بين إدارة الكمف لمشاريع السكن االقتصادي في مرحمة التصميم وقبل التنفيذ السبيل األمثل لتقميص  تعد   

موصول إلى المقدرة المالية لممستفيدين من لوبين الكمفة اإلجمالية لممسكن  لذوي الدخل المتوسط والمحدودالدخل السنوي 
وقد أفرزت الطروحات والدراسات النظرية وبشكل متفاوت العديد من اآلليات والسبل في إدارة كمف المشروع  ،ىذه المشاريع

فاعمة واليمكن أْن نحصل عمى إدارة ناجحة بدون مؤّشرات  ،ذف والبدائل ومعيار الحد االدنى(لتقنين والحاإلجمالية مثل )ا
عدم وضوح مشكمة البحث األساسية والمتمثمة بــ) ومن ىنا تبرز ،ميص كمفة المشروعلقياس مدى نجاح ىذه اآلليات في تق

من  عدداىمية تحديد ، ولذا تظير االقتصادي( بثبات جودة المشروعالكمفة لمشاريع السكن  مؤّشرات إدارة الرؤية حول
وقد وجدنا أنَّ اإلدارة الفاعمة لكمف  .تقميص الكمف االجمالية لمشاريع السكن االقتصادي يمكنالمؤشرات التي بتكامميا 

اإلدارة من خبلل مؤّشرات قياس  الفقرات الرئيسة في مرحمة التصميم وقبل التنفيذ وعمى المستوى البعيد لممشروع واختبار ىذه
َسُتعطي الُمَخطِّطين والُمصمِّمين القدرة عمى اتخاذ القرارات السميمة فيما يتعّمق بكمف مدى كفاءة ىذه اإلدارة الكمفوية ل

 .بشكل خاص المنفرد المشروع اإلجمالية  مّما ُيساِعد عمى تقميل كمفة المشروع السكني بشكل عام وكمفة المسكن
التوسع المرحمي  اإلدارة الكمفوية، مؤشرات الَتمكين،معيار الحد االدنى، المؤشرات الحضرية،  :الكممات المفتاحية 

 )المرونة الخارجية(، مؤشرات التمويل، السكن االقتصادي. 
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Abstract:        
    The total cost management for economic housing projects at the design stage and before 
constructing is the best way to reduce the gap between the annual income of  low-income 
people and the dwelling cost in order to reach the financial ability of the beneficiaries of 
projects, theoretical studies have produced several mechanisms for total cost management of 
project (such as rationing, eliminating ،alternatives and  minimum limit standard. we cannot 
get a successful management without indicators to measure the success of these mechanisms 
in reducing the cost of the project, and from here we can determine the research problem 
(unclear vision on cost management indicators for economic housing projects) without 
compromising quality of the project. Here we can find the important of selection a package of 
indicators which act to decrease the total cost of residential housing projects.     
    We have found that the effective cost management for main costs in the design phase and 
before implementation and in the long term and test this management through indicators to 
measure the efficiency of this cost management will give planners and designers the ability to 
make the right decisions related to the overall cost project, which helps to reduce the cost of 
residential project in general، and the cost of housing in particular. 
 

Indicators, minimum limit standard, cost management,  : Urbanwordskey 
empowerment indicators, progress expansion (external flexibility), finance indicators, 
economic housing. 
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 الُمقدمة  -1
إنَّ ومن َثَم تقميص الفجوة بين دخل المواطن من محدودي الدخل وبين كمفة المسكن، حيث الّكمّية لممشروع السكني         

السكني وعمى المستويين الحضري  مرحمة التخطيط والتصميم لممشروع ىي من أكثر المراحل تأثيرًا في تكمفة المشروع
 والمعماري دون المساس بجودة المشروع .

 ىدف البحث عمى المحاور التالية: يعتمد البحث في منيجو لتحقيق       
 تحديد اىم العناصر الفاعمة في زيادة مقدار التمويل المخصص لممسكن. -1
 إدارة كمفة المسكن من خبلل إدارة كمفة ىذه العناصر. -2
 إستخراج المؤشرات الفاعمة في قياس مدى اقتراب ىذه االدارة الكمفوية من قيميا المثالية. -3
 تخبة لمحصول عمى النتائج ومن ثمالكمفة عمى العينات المن تثم تطبيق بعض مؤشرا تحديد العينات المنتخبة ومن -4

 االستنتاجات النيائية.
 مفردات البحث الرئيسة -2

عمى اإلدارة الكمفوية في المشاريع السكنية بشكٍل أكثر دقة وذلك بتعريف المفردات الرئيسة لمحاور  أوالالتعّرف  يتم       
 تشمل:ىذه اإلدارة والتي 

  المشروع كمفةإدارة  2-1
وىي العمميات المتعّمقة بالتخطيط والتقدير و وضع الموازنات ومراقبة التكاليف حتى يمكن استكمال المشروع ضمن     

المعيد ] الكمفةومراقبة  الكمفةووضع موازنة  الكمفةتقدير  ؛ىيإدارة الكمفة ثبلث عمميات رئيسة الموازنة الُمعتمّدة وتتضمن 
ء نَّياوُتْعنى إدارة تكاليف المشروع بتكمفة الموارد البلزمة أل ،[157، صاألمريكي لممقاييس القومية/معيد إدارة المشروعات

مستويات التكمفة والعمالة  ات تشترك بعدد من الخصائص أىميا اننَّ معظم دورات حياة المشروعإ .جدول االعمالأنشطة 
المشروع َثمَّ تبمغ ذروتيا خبلل المراحل المتوسطة )اثناء التنفيذ( َثمَّ تنخفض بحّدة مع تكون ُمنخِفضة في بداية دورة حياة 

المعيد األمريكي لممقاييس القومية/معيد إدارة ] اقتراب المشروع من ختامو وىو ما ُيعَرف بالمسمك النمطي لممشاريع
       .[20-19، صالمشروعات

 السكن االقتصادي 2-2
السكن الذي يوافق االحتياج مع خفض الكمفة ورفع الجودة فيو ُيْسَيُم في خفض التكاليف األولية لممسكن بأنَُّو يعرف      

 )تكمفة األرض وتكمفة تنفيذ المسكن( والتكاليف البلحقة )تكاليف الصيانة واإلدامة( بما يتناسب مع القدرة المالية لؤلسر
[Misar, G & Raksh, p.48 ] المصالح الضرورية لمفرد واسرتو ويسد احتياجات األسرة من المأوى بتكمفة كما أنَُّو ُيحّقق

واعتماد التصاميم المرشدة التي  ،[142، صالعيسوي]معقولة تتناسب ودخميا عمى المدى الحالي وفي المستقبل المنظور
 ،سياسة االسكان الوطنية في العراقجو وىو ما تنتي ،ومتطمبات العائمة االقتصاديةَتتبلَءُم مع المتطمبات البيئية واالجتماعية 

 لممستوطنات المتحدة االمم برنامج و، واإلسكان اإلعمار وزارة]وتعمل عمى جمع النماذج التصميمية الآلزمة لذلك وتطويرىا
دة بالخدمات إزاء الحاجة الكبيرة ل ،[15ص، البشرية ىناك حاجة إلى تدخل  ،ئلسكانفيناك عدد محدود من األرض الُمزوَّ
وتجميع األراضي وتطويرىا بالخدمات األساسية وتقديم فرص سكنية ُمنخِفضة الكمف مع تطوير معايير بناء وتعميمات كبير 

كما يجب أْن تتواّفر في المسكن االقتصادي مجموعة من المتطمبات  ،[17-14، صالشوك] وانظمة تخطيط سيمة التنفيذ
 .[10، صأحمد] تقميل مّدة االنجاز وتوفير نوعية جيدة  وتحقيق الكفاءة اإلدائية لممبنى()تخفيض الكمفة و  التي تشمل

  مؤشرات إدارة الكمفة لمشاريع السكن اإلقتصادي 2-3
مناسبة  ظاىرة كما يوّفر بدرجة لموضوع معين ويشير إلى مشكمة أو يمّخص معمومات المؤشر المقياس الذييعد      

 سياسات واضحة من اجل سنيدعم مّتخذ القرار ىم في تحديد األولويات وتعريف األىداف و ااإلجابة عمى األسئمة ويس
 اإلدارة الكمفوية لمشاريع السكن االقتصادي تطبيق المعرفة والميارات واالدوات واالساليب التقنية عمى انشطةتعد لم. المعا

نَّ المؤّشرات  التكمفة االولية لممسكن بما يتبلئم مع المقدرة المالية لؤلسر منخفضة الدخلالمشروع السكني من اجل خفض  وا 
إدارة التنمية ] ىذه اإلدارة في تحقيق األىداف المرجوه المتعمقة بيذه اإلدارة الكمفوية ىي مقاييس تمخص مدى كفاَءة

 .[8، صاإلقميمية
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 قيمة التمويل المخصص لممسكنالفاعمة في زيادة ناصر العأهم تحديد  2-4
مبلئمـة متوسـط سـعر المسـكن لممقـدرة دم فـي معرفـة مقـدار سـتخَ التـي تُ  تكمفة المبنى السكني مـن المقـاييس األساسـية د  عتُ      

 الممحقـــات الخدميـــةعـــادة مـــن عـــدد معـــين مـــن ال ـــرف ومـــا يمحـــق بـــو مـــن  المســـكنيتـــألف الماليـــة لـــذوي الـــدخل المحـــدود؛ إْذ 
الرتفــاع المســتويات  وفقــاً لممســكن عــداد المكونــات الجزئيــة أوكممــا زادت  ،فيــو مثــل المطــبم والحمــام و يرىمــا الســتمَّرار الحيــاة

المؤّشــر المــالي التــي تتمثّــل بأولــى الخصــائص التــي تــرتبط  ظيــروىكــذا ت المعيشــية لــو ازداد المصــروف اإلســكاني تبعــا لــذلك.
يعتمـد بالدرجـة  وبثبـات جـودة المسـكن فـان مقـدار التمويـل يتوقـف عمـى حجـم السـكن ونوعـو ةتمويـل الوحـدة السـكنيمقدار  نَّ بأ

تحديــد الثنائيــة الرئيســة المكونــة ومــن ىنــا يمكــن  االســاس عمــى حجــم المسكن)المســاحة المبنيــة( ومــن ثــم تميــو بقيــة العوامــل 
والتـــي تعتبـــر دالـــة لكمفـــة المســـكن ومقـــدار التمويـــل المســـاحة المبنيـــة ـ )لمفجـــوة الحاصـــمة بـــين دخـــل المـــواطن وكمفـــة المســـكن بـــ

 .والذي يعتبر دالة لمقدار دخل الفئات محدودة الدخل (المخصص لمسكن
   كمفة المسكن )المساحة البنائية( -3

فين ســــتيدَ تـــنخفض كــــي يصـــبح فــــي متنـــاول المـــوارد الماليــــة لمســـاكنين المُ  المســـكن االقتصــــادي ينب ـــي أنْ  أنَّ  ال يخفـــى     
أو الحـد  مسـتوى االنيـاءات فـي البنـاءوالبديل الوحيد المتاح ىو في خفض الكمفـة  أمـا عـن طريـق تقميـل  مة الداعمة .ولمحكو 

ذا كانت النوعية والجودة في البناء  إمكانيـة  نَّ أ، فـمن متطمبات الحيـاة اإلنسـانيةاألدنى المقبول إلشباع الحاجات األساسية، وا 
وأنَّ سياسـة التـدرج فـي إشـباع  ،[24، ص المـبل] تدريجيا أمر مقبول فـي خفـض الكمفـة التعامل مع إشباع الحاجات األساسية

 معياريـة مؤّشـرات تحديـد يتمَّ  السياسة ىذه من األولى المرحمة فيف ،(سياسة المعيار المتنامي)َمق عميو الحاجات األساسية ُيط
 أساسـية معـايير تحديـد وىـي الثانيـة المرحمـة تبـدأ اليـدف ىذا تحقيق وبعد واالقتصادي االجتماعي الواقع ضمن تكون أساسية
 2( م9) المعيشـي السـكن معيـار كـان فمـو .التاليـة حلاالمر  في الحال ىذا ويستمَّر المستوى في سابقتيا من أعمى تكون جديدة

 الدولــة أنَّ  القــول مكاننــاإب عنــدىا البلحقــة المرحمــة فــيلمشــخص  2م( 15-12) صــبحأ ثــم لمشــخص الواحــد لممرحمــة الراىنــة
 .[6، ص األعظمي]المتكاممة السكن مشاريع بدائل خبلل من المتنامي المعيار سياسة تعتمَّد
 مشاريع اإلسكان المكتممةبدائل  3-1
اتجيـت الـدول  Completed Housing Projectsمشـاريع اإلسـكان المكتمَّمـة نتيجـة لمصـعوبات الماليـة التـي تواجـو       

ل فـي تنميـة مسـكنو واسـتكمالو مرحميـا طبقـا سـتعمِ د أىميـة دور المُ إلى برامج بناء المساكن الحكومية من خبلل بديل آخر يؤكّ 
ولــة منيــا لخفــض امــن الــداخل ، فــي مح االنيــاءاتالحتياجاتــو وقدراتــو الماليــة عــن طريــق إمــداده بوحــدات ســـكنية  يــر كاممــة 

 [89]جعفــر، ص مــن إجمــالي تكمفــة الوحــدة الســكنية كاممــة (% 30-25، بنســبة تتــراوح بــين)ة المبدئيــة لموحــدة الســكنيةالتكمفــ
و يمكــن تصــنيف بــدائل . [28العيســاوي، ص]فــي بعــض الــدول مثــل مصــر بَ رِ ُجــ وُ نَّــأ ب فــي العــراق، إالّ رَّ َجــوىــذا البــديل لــم يُ 
 :المكتمَّمة إلى األصناف التالية مشاريع اإلسكان

 الخدمات -مشاريع الموقع 3-1-1
وىــي طريقــة مــن طــرق بنــاء  Sites & Services Projectsت األمــم المتحــدة مشــروعات المواقــع والخــدمات َجــرَ دْ أ      

لفئـة  ( Progressive Development Projects)، تحـت اسـم مشـروعات النمـو المرحمـيالمساكن مرحميا بالمواقع الجديـدة
مــن ىــذه المشــروعات ىــي تقــديم الحمــول الُمنخِفضــة التكــاليف إلســكان  . والفكــرة األساســية1972 عــاممحــدودي الــدخل منــذ 

تقــوم الدولــة مــن خــبلل تمــك السياســة  إذْ  ؛محــدودي الــدخل وتســاعد عمــى تــوفير التمويــل  الــذاتي مــن حصــيمة بيــع األراضــي 
ـــــقَ قطـــــع األراضـــــي مُ بتـــــوفير  بجيـــــودىم والخـــــدمات العامـــــة ، ويقـــــوم األفـــــراد ببنـــــاء مســـــاكنيم  دة بالبنيـــــة األساســـــيةوَّ زَ مة وُمـــــسَّ

ال تأخـذ مشـروعات المواقـع والخـدمات شـكبل ثابتـا أو ُمحـدَّدًا ولكنيـا تفسـح المجـال لتنـوع واسـع  .[world Bank, p.4]ةذاتيـال
ىـذا النـوع ىـو السـائد  د  َعـوفـي العـراق يُ  ،(1وكمـا فـي الشـكل )، [269رضـوان، ص] احجاميـا مسواء فـي مواقـع المشـروعات أ

 .[30، صالعيساوي]ى األفراد مسؤولية بناء وحداتيم السكنية بصورة كاممةيتولّ  ، إذْ في معظم األحياء السكنية الجديدة
   Wet Coreمشاريع نواة المنافع  3-1-2

األرجنتـــين و انتشــــرت بـــرامج نـــواة المنافــــع فـــي عـــّدة دول فـــي العـــالم النـــامي ، وعمـــى ســــبيل المثــــال ال الحصـــر ، تركيـــا        
مصــر و يرىــا . وتــتمخص ىــذه البــرامج بإنشــاء الجــزء الخــدمي مــن الوحــدة الســكنية ، وىــو عبــارة عــن و البرازيــل  و المكســيك  و 

ـدورة مياه وجـزء مُ  عـن البـديل المـذكور  كثيـراً البـديل ال يختمـف  إنَّ ىـذا. [91جعفـر، ص] طـبم (ص إلعـداد الطعـام ) المخصَّ
التـــي ال يســـتطيع  فقـــد اعتمـــد أيضـــا عمـــى أن تقـــوم الحكومـــة بتـــوفير الخـــدمات األساســـيةالخـــدمات( -)مشـــاريع الموقـــعســـابقا 

يـتّم تبلصـق  روعـي فـي ىـذه الفكـرة أنْ  وقـد ،أنفسـيم لمسـاكنينلمسـكن ك تكممة إنشـاء اترَ يُ  أنفسيم توفيرىا ، عمى أنْ  الساكنون
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ورتين لخفض تكمفة توصيل المرافق وتجميعيا عمى وحدة صرف واحدة خارج حدود القطعتين ، كما روعـي أن االنواتين المتج
 . ( 8)ل وكما في الشك يكون الجزء الخدمي في إطار التصميم المتكامل لموحدة السكنية عند اكتماليا

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 83ص: ،بسام سهام ،المصدر: المال/سكان المكتملمة البدائل المختمفة لمشاريع اإل :(1شكل )
 مشاريع المسكن النواة   3-1-3

تعتمد فكرة نواة المسكن عمى بناء الخمية األولى لموحدة السـكنية )  رفة + مطبم + دورة ميـاه ( والتـي يبـدأ بيـا الســاكن      
، حيــث ينمــو المســـكن بعــد ذلــك مــع تطــور حيــاة الســاكن واحتياجاتـــو، أوال عمــى المســتوى األفقــي، وثانيــا (8وكمــا فــي الشــكل )

سـكان إيجابيـة لحـل مشـكمة ئل اإلاأحـد البـدبوصـفو وقـد اكتسـب برنـامج المسـكن النـواة أىميـة خاصـة عمى المستوى العمودي، 
 .[90جعفر، ص] محدودي الدخل في الدول النامية

 ل مشاريع اإلسكان المتكاممة خصائص بدائ 3-2
 وبعد أْن تمَّ التعرف عمى أىم التجارب السابقة لبدائل مشاريع اإلسكان المتكاممة سُيدرج ىنا أىم خواصيا:      
 ىي فالمرونة العمارة في أما ،الجديدة الظروف يناسب لكي الشيء في الت يير سيولة يقصد بيا :خاصية المرونة -أوال

 تشكيمو إعادة خبلل من الوظيفية ت ير االشتراطات ر م المنشأة أو المبنى عمل باستمَّرارية الذي ييتمَّ  المعماري المجال"
 المسكن ىو المرن المسكن أْذ إن ،[620، ص فاكوش عقبة، المينا زياد] الجديدة تالمتطمبا بتمبية االستمَّرار يستطيع بحيث
 ممبلئمةل الدنيا حدودالب ُمستخِدم كل تزويد يتيح إمكانية لممستخدمين كما المت ّيرة االحتياجات مع أْن يتبلَءم يستطيع الذي
الزمن. ومن ىنا ُوجد أنَّ ىذه  عبر الفردية والر بات االستجابة لبلحتياجات عمى القدرة في األساسية الكفاءة من الفّعالة

  [620، صفاكوش عقبة، المينا زياد]:المكتمَّل ىماالخاصية تأخذ محورين أساسيين في المشاريع البديمة لمشاريع السكن 
مرونة ىذه المشاريع عمى مستوى الموقع العام لممشروع الستيعابو الخدمات االجتماعية المختمفة عبر الزمن والناتجة  -1

 من ازدياد الكثافات السكانية في المشروع .
مرونة الوحدة السكنية لمّتوّسعات المرحمية عبر الزمن لتمبية المتطمبات الجديدة كزيادة عدد أفراد األسرة أو ر بة األسرة  -2

 في البناء أل راض اإليجار وزيادة دخميا الشيري و يرىا من المتطمبات.  
 [126، صالبجاري]:وىما  كما أنَّ ىنالك نوعين أساسيين من المرونة

 ت يير في وظائف الفرا ات أو شكميا بإجراء مداخمة فيزيائية أو دون الحاجة لذلك . الداخمية: المرونة -1
إضافة كتمة خارجية جديدة بيدف التوسع في المبنى أو إدخال وظائف جديدة ال  (:المرحمية التوسعة) الخارجية المرونة -2

إحداث ت ييرات داخمية ليتبلَءم مع المتطمبات أو إجراء مداخمة تتعمق بشكمو الخارجي دون  ،يمكن استيعابيا داخمو
 الجمالية واالجتماعية الجديدة .  

ى عند كمرحمة أول (نوية المساكنأاجزاء من المساكن ) حياناً أيتمَّ بناء المرافق والخدمات و  :النمو التدريجيخاصية  -ثانيا
سرة من حيث الحاجة أمكانات الذاتية لكل بحسب اإل ،الذاتيةك لممستفيدين حرية استكمال المسكن بالجيود ترَ َثمَّ يُ  التسميم

إلى مساحات معيشية متزايدة مع الوقت لتمبية النمو في حجم األسرة مع توافر المصادر المادية أو عن طريق القروض 
قصوى إذ إنَّ ىذا ن لمؤّشر المرونة الخارجية األثر األكبر عمى مدى النمو التدريجي لممسكن حتى يصل لطاقتو الإالميسرة. 

 .ة مراحل دون المساس بجودة المسكنالتدرج في النمو سيعمل عمى تجزئة كمفة بناء المسكن وجعمو عمى عدّ 
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تتجسد أىمية بناء نواة المسكن في المرحمة األولى ومراعاة مساحتيا وموقعيا بالنسبة لمقطعة السكنية بما يوفر القيمة       
 القريشي] مستقببًل لمحصول عمى التدرج في النمو بحسب إمكانية األسرة المادية عمى مر السنينالقصوى لمؤّشر المرونة 

 .[80ص
 من خالل التوسعة المرحمية  إدارة كمفة المسكن 3-3

ـــل ونقصــد بـــذلك       يمكــن إدارة كمفـــة المســكن مـــن خــبلل خاصـــية المرونــة التـــي تتَمتــع بيـــا بــدائل مشـــاريع اإلســكان المكتمَّ
ة الخارجيــة( التـي ســنطمق عمييــا ىنـا التوســعة البنائيــة المرحميـة لمــا ليـا مــن أثــر كبيـر فــي إدارة الكمفــة مـن خــبلل آليــة )المرونـ

ونقصد بيذه الخاصية امكانية البناء والتوسعة المرحمية لممسـكن التـي تتبـاين فـي مشـاريع اإلسـكان المكتممـة  ، )تجزئة الكمفة(
 ،حيث تنعدم في مشاريع اإلسكان التي تعتمد النظام العمودي في حين تختمـف فـي مشـاريع السـكن األفقـي مـن مشـروع آلخـر

 -الموقععع)ة إْذ إنَّ ىــذه الخاصــية تكــون فــي أقصــاىا لمشــاريع كمــا تتبــاين ىــي األخــرى فــي بــدائل مشــاريع اإلســكان المكتممــ
فـي حـين  ،لبنـاء المطـبم ودورة الميـاه  )نعواة المنعافع(النعدام أي ُمحدَّدات ُتذَكر ثُمَّ تقل ىذه الخاصية في مشاريع  (الخدمات

 اء  رفـة إضـافة لممطـبم ودورةالمرتبـة األخيـرة مـن حيـث خاصـية التوسـعة المرحميـة وذلـك ببنـ (المسكن النعواة)تحتل مشاريع 
ــل مــن المســاحة المتبقيــة لمتوســعة المرحميــة وىــذا يقودنــا إلــى أحــد أىــم مؤّشــرات إدارة الكمفــة لمشــاريع الســكن  ،الميــاه  مّمــا ُيقّم

 .[82، صالرزج]لمتمّثل بمؤّشر المرونة الخارجيةاالقتصادي وا
شـمل ىـذا المؤّشـر المرونـة عمـى مسـتوى المبنـى السـكني وىنـا يكـون التوسـع أفقيـًا فـي بدايـة  :مؤّشر المرونعة الخارجيعة 3-4

عنـد  )مسعكن لكعل طعابق(وتطبيـق مبـدأ  ،األمر وبعد اسـتنفاذ المسـاحات األفقيـة يّتجـو المسـتفيدون إلـى بنـاء الطوابـق العمويـة 
 :المعادلة التالية الممسكن اعتماد يمكن حساب قيم مؤّشر المرونة الخارجيةو  إدارة كمفة األرض الحضرية.

   .(1) .........المساحة البنائية في مختمف السنين المساحة البنائية النهائية لممسكن/ = مؤّشر المرونة الخارجية لممسكن
ومــن ىنــا نجــد أنَّ مؤّشــر المرونــة الخارجيــة فــي بــدائل مشــاريع اإلســكان المكتممــة يكــون فــي أقصــى قيمــة لــو عنــد بدايــة       

اإلش ال وفي حالـة بنـاء المسـتفيدين لجـزء بسـيط مـن المسـكن وبمـا يـتبلَءم مـع إمكانيـاتيم الماديـة ثُـمَّ يبـدأ بالتنـاقص عمـى مـر 
امــا عنــد بنــاء  ،(واحــد صــحيح)العــدد يــة المســاحات  يــر المســت مة حتــى تصــل قيمتــُو إلــى بمجــرد المباشــرة ببنــاء بق ،الســنين

المسـكن منـذ بدايـة إشـ الِو بطاقتـِو القصـوى دون تـرك أي مسـاحات لمبنـاء المسـتقبمي كمـا فـي األسـر المتمَّكنـة أو فـي مشـاريع 
 .[82الرزج، ص] .ر السنين ودون ت يير ُيذَكرعمى مدا )العدد واحد صحيح(اإلسكان المكتممة فتكون قيمة ىذا المؤّشر ىي 

  
  وسياسة التمكينتمويل المسكن  -4

 رتكز عمى السياسة التمويميةية إسكانية ـسياس منيا نجاح أيف؛ العمود الفقري لكل سياسة إسكانيةُيَعد  التمويل      
البلزم لؤلفراد والمؤسسات المعنّية بتأمين توفير التمويل وذلك بإيجاد القنوات والمنافذ المبلئمة في . [10، صاالنصاري]

السكن وفق شروط مناسبة. وتختمف مؤسسات التمويل من دولة إلى أخرى من ناحية الشكل والييكل ويعتمَّد ذلك عمى 
يياكل المعنّية طبيعة النظام االقتصادي والمالي المعمول بو في تمك الدولة وُيَعّد ىيكل مؤسسات التمويل العقارية أىم ال

وبصورة عامة يمكن تقسيم مصادر التمويل اإلسكاني إلى . دولة واخرىبالتمويل اإلسكاني ميما اختمفت تسمياتيا بين 
 [182، صالشيم درة]: ىما قسمين رئيسين

 التمويل الحكومي: ويشمل التمويل  من المصرف العقاري والصندوق الوطني لئلسكان.  -1
 .ويشمل المّدخرات الشخصية واالقتراض من األىل واألصدقاء :التمويل  الذاتي -2
  التمويل اإلسكاني في العراق 4-1

ُيعرَّف التمويل العقاري اإلسكاني بأنَُّو التمويل الذي ُيَقّدم من أجل إنشاء الوحدات السكنية وتكون ضمانتو الرئيسة         
ل إلى جانب القدرة عمى خدمة ىذا الدَ  ل عمى العقار الُمموَّ ن أو التمويل من مصدر يْ الرىن العقاري الذي ُينظَّم لصالح الُمموِّ

 من خبلل تقّصينا لمصادر التمويلثابت لمُمقتِرض. و الشيري الراتب الىذا المصدر يكون عادة عبارة عن  إْذ إنَّ  ،مؤكَّد
 [182الشيم درة، ص]: اإلسكاني في العراق نجد أنَّو يمر  بمرحمتين رئيستين وىما

األربعينات وصواًل إلى يمكن حصر ىذه الحقبة منذ بداية : من التمويل االسكاني في العراقالمرحمة األولى  4-1-1
 :سكاني في العراق كانت تقتصر عمىم ونجد أنَّ مؤسسات التمويل اإل 2003عام
مويل من الخطة االستثمارية السنوية: كانت ُتخصَّص مبالغ في خطة التنمية إلنشاء مشاريع سكنية ُتمّول بشكل الت - أ

ة لؤلسر ذات الدخل المحدود بواسطة ىذا مباشر من لدن الدولة وفق أسـموب توفير وحدات سكنية مشيدة وموجي
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التمويل المركزي بمغ العدد الكمي لموحدات السكنية الجديدة التي نّفذتيا المؤسسة العامة لئلسكان )المم اة( عمى سبيل 
( شقة سكنية 31856)( دار منفردة و9837منيا ) ،(1987 – 1979وحدة سكنية لممّدة من سنة ) (41693)المثال 
( توّقف رصد التخصيصات المالية السنوية لممشاريع الجديدة في خطة التنمية مع 1983) عام وفي .(1983)في سنة 

  .[40ص، القريشي] ( إلنجاز المشاريع السكنية تحت التنفيذ1987استمرارىا ل اية سنة )
انيات مالية محدودة ( بإمك1948سنة ) تأسساذ المؤسسة الرئيسة لتييئة القروض السكنية، يعد مصرف العقاري: ال - ب

تنوعت وقد ، جاالت عممو وزيادة مبالغ التسميفوقامت الدولة بين مّدة وأخرى بزيادة رأسمال المصرف بيدف توسيع م
وتشير  ،القروض التي يمنحيا المصرف فشممت )بناء الدور الجديدة واإلضافة والشراء وبناء الشقق والعمارات السكنية(

( 981000عدد الوحدات السكنية التي شيدت بواسطة تمَّويل المصرف العقاري قد بمغ ) البيانات اإلحصائية إلى أنَّ 
 (1991 – 1977سنة(، وىو عدد القروض الممنوحة لممواطنين في المّدة ما بين ) 18وحدة سكنية خبلل مّدة )

 . [41، صالقريشي]
إلى منح القروض االستثمارية التجارية )بناء ( تحّول المصرف العقاري إلى شركة عامة واّتجو 1997عام )الفي       

المراكز والمحبلت التجارية( ومزاولة اعمال الصيرفة التجارية وفق ىيكمية أسعار الفوائد لمبنك المركزي وبنسبة تتراوح 
وأصبح المصرف  ،%( زيادة أو نقصان عمى أساس طبيعة القرض ومّدتو وضماناتو3%( مع ىامش )25 –20من )

 .[42ص، القريشي]( بصفتو ُممَّول ذاتياً 1997لسنة   22حاليًا وفق قانون الشركات العامة رقم )  يمارس نشاطو
  م  حتى وقتنا الحالي 2003يمكن حصر ىذه الحقبة منذ عام :من التمويل االسكاني في العراقالمرحمة الثانية  4-1-2

 نجد أنَّ مؤسسات التمويل  اإلسكاني في العراق لمحقبة الحالية تنقسم إلى قسمين أساسين وىما: حيث      
بكونو تشكيبًل تابعَا لوزارة اإلعمار  2004لسنة  11تأّسس صندوق اإلسكان بموجب األمر رقم : صندوق اإلسكان - أ

لتمكين الموظفين من بناء عامًا 20سدَّد بعد قرض من وزارة المالية يُ أخذ كمميار دينار  300واإلسكان برأس مال قدره 
ص مساكنيم من خبلل الحصول عمى قروض مالية ووفق آلية مستقبمية لبناء الدور السكنية من خبلل القطاع الخا

 .[43، صالقريشي]ضبشرط توافر أرض ممك لمُمقَتر 
 حيث 2011 عام فيخرىا آ كان لقد مرت تعميمات اإلقراض لصندوق اإلسكان العراقي بثبلث مراحل رئيسة     

 عراقي دينار مميون 35ب اإلقراض سقوف فييا تحّددتوالتي ( 23) رقم العراقي اإلسكان صندوق تعميمات صدرت
 المحافظات لمراكز أعمى كحد عراقي دينار مميون 30و ،ب داد أمانة حدود وضمن ب داد محافظة لمركز أقصى كحد

 .حالياً  بيا المعمول التعميمات وىي والنواحي واالقضية
وُيعد  االستثمار الخاص ىو الحل الوحيد المتوّفر  2006في عام  13االستثمار السكني: صدر قانون االستثمار رقم  - ب

فضبًل عن العديد من المزايا التي ُيقّدميا مثل تقميل  ،لدى الدولة العراقية لحل المشاكل االقتصادية في قطاع اإلسكان
البطالة ودعم االقتصاد العراقي الكامل و زيادة العرض السكني ومن َثمَّ التحكم في أسعار المساكن بشكل أكثر فاعمية 

المشاريع كنية عند إنشاء فضبًل عن زيادة الرقابة عمى جودة المساكن وتطبيق القوانين والتشريعات والمعايير الس
ولكون االسثمار في قطاع االسكان واطيء الكمفة طاردًا لئلستثمار بسبب انخفاض معدل  ،[44، صالقريشي]السكنية

عائد رأس المال عن  يره من قطاعات االنتاج فقد تّمت عمى بنود ىذا القانون العديد من التعديبلت نذكر منيا أىم 
جار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام أل راض االستثمار ياصة ببيع وا  البنود والفقرات التي تناولت التشريعات الخ

 السكني وكاآلتي:
 قيمة ضمن األرض سعر ُيحتَسب وال مجانا المستَثمَّر إلى األرض تمَّميك اإلسكان وأل راض لبلستثمار الوطنية لمييئة -1

 .[( أوال5، مادة )2010 ،رئاسة مجمس الوزراء]لممواطن المباعة السكنية الوحدة
رئاسة ]بيما المضاربة وبعدم العقار أو األرض أجموِ  من ُممَِّكتْ  الذي بال رض األجنبي أو العراقي المستَثمَّر يمتزم -2

 . ( ثانيا[6، مادة )2006، مجمس الوزراء
 سياسة التملكين  -4-2

رًا وخاصة في مجال اإلدارة الحديثة والتنمية البشرية وكانت لو        ُيَعد  التمَّكين أحد المفردات التي َكُثَر استخداميا ُمؤخَّ
 العديد من التعريفات التي ترجع اصوليا إلى عمم اإلدارة وكاآلتي : 

ض عمى اإلنسان ال يمكن تطويره بشكل ُيفرَ وسياق إدراكي  ،وىذه حالة ذىنية ،إطبلق حرية الموظفبالتمَّكين يتمّثل  -
  .[Bowen, D.E. and Lawler E., p.73-83]من الخارج بين عشية وضحاىا
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في مجال الوظيفة الُمحدَّدة التي يقوم بيا الموظف  ،وحرية أكبر ،التمَّكين حول إعطاء الموظفين صبلحيةيتمَّحور  -
بداء الرأي في أمور منحوو  ،حسب الوصف الخاص بتمك الوظيفة من ناحيةب  خارج إطار الوظيفة حرية المشاركة وا 

  .[Conger, J.A. and Kanungo, R.B., p.471-482]من ناحية اخرى
األفراد والمؤسسات والمجتمَّعات عمى زيادة التحكم فرديا وجماعيا، وتحقيق الفاعمية  فعل اجتماعي حثّ يستيدف ك -

     .[J. Lord, P. Hutchison, p.2] العدالة االجتماعيةحياة، وتحقيق السياسية وتحسين جودة ال
يتحكموا في حياتيم الخاصة، وىو عممية تعزيز القوة التي  أنْ  عمىعممية اجتماعية متعددة األبعاد البشر يساعد ك -

 . يستخدميا البشر في حياتيم الخاصة وفي مجتمعاتيم
 ,J. Lord] يكون عميو عمييا الواقع وما ينب ي أنْ ل ي افتراضاتنا حول الكيفية التي يتشكّ ممية تحدّ ىو ع -

P.Hutchison, p.4]. 
 ،االعتراف بحق الفرد بالحرية والتحكم أن التمكين ىو Randolph and  Sashkin (2002) ما جاء بوويؤّيد البحث 

ن يمتمك شاسع بين مَ  فرق فينالك ،فر لديو من إرادة مستقّمة وخبرة ومعرفة ودافع داخمياوىذا األمر يمتمكو اإلنسان بما يتو 
ن ىو  ير جدير بيا والقائمة ال ن ىو جدير بالثقة ومَ ومَ  ،ن ال يتحمميان يتحمل المسؤولية ومَ ومَ  ،ن ال يمتمكياإرادتو ومَ 
أيضًا نتائج عكسية عمى بل فحسب  مفردىذه النتائج ال تبدو ُمحبطة لو  ،[Randolph and Sashkin, p.102-115]تنتيي

 المجتمَّع بشكل عام.        
)أي عنو  سؤولبما ىو م التي تتناسب مع قياموالمسؤولية مزيدا من القوة و عطي الفرد التمكين يُ  أنَّ يتضح مّما تقدم        

إعطاء اإلنسان األقرب لممشكمة مسؤولية كاممة وحرية لمتصرف في المشكمة ألنو أو ألنَّيا  أقرب الناس لممشكمة وأكثرىم 
ومن ىنا سننطمق في فيمنا لسياسة التمَّكين الُمّتبعة حاليا من الدولة التي تمّثل  ،تكاكًا وتأثيرًا بمشكمتو أو مشكمتيا(اح

وعميو تكون سياسة  ،االعتراف بحق الفرد بالحرية والتحكم بخياراتو وأنَُّو يمتمك اإلرادة المستقّمة والدافع الداخمي لمت يير 
التمَّكين متمّثمة بزيادة قدرة الفرد عمى تحّمل المسؤلية وتعزيز القوة التي لديو لمتحكم بحياتو الخاصة وتشكيل الواقع لما 
ينب ي أْن يكون عمية والمساىمة وبشكل فاعل في عممية التنمية الشاممة لتكون أكثر واقعية كونو اقرب من أي شخص آخر 

 تواجيو. لممشاكل التي 
بافتراض أنَّ  ،دور الدولة أو المؤسسات الخدمية التي تعنى بتمكين المواطن بعممية التمويل واإلقراض ينحسر ال      

التمكين ىنا ىو تمكين اقتصادي ومادي فقط بل تتعدى ذلك لما ىو أبعد بكثير لتذىب إلى توفير المشورة واالرشاد 
ة إلى ر تقديم المقترحات التصميمية إذا أمكن واإلشاحتى دسية في مرحمة التصميم بل و المستمر كتوفير النصائح الفنية والين

بعض األنظمة البنائية الحديثة وتوفير الدعم البلزم ليا كبناء بعض المعامل ليذه األنظمة الحديثة التي َتتبلَءُم مع البيئة 
قا و يرىا من اآلليات التي تساعد المواطن وتمّكنو من وتوضيح ما ليا من أثر كبير في الكمف االستيبلكية الح  ،العراقية

 .مؤّشرات فاعمة لسياسة التمَّكين النيوض بواقعو وبالسبل الممكنة كافة وىي مجتمَّعة تمّثل
  التمويل ة الكمفة من خالل مؤّشرإدار  4-3

إْذ إنَّ التمكين  ،عممية التمَّكين المادي فقط لصعوبة قياس بقية مؤّشرات التمَّكين المختمفة نقصد بمؤّشر التمويل        
المادي لممواطن والمتمَّّثل بعممية االقراض يجب أْن َيتبلءم مع كمف انشاء الوحدة السكنية ومع امكانية تسديد المواطن ليذه 

نَّ مؤّشر التمويل  بواسطة  : ىنا سيقسم إلى قسمين أساسين وىمااإلقراض الحكومي  القروض من دخمو الشيري وا 
إْذ إنَّ ىذا المؤّشر يكون بمعزل عن مساحة المسكن أو كمفتو الّكمّية ليقيس مدى  :مؤّشر تسديد قيمة القرض)التمويل( -1

ومن ىنا يمكن الحصول عمى قيم ىذا المؤّشر من خبلل  ،إمكانية ذوي الدخل المحدود من تسديد قيمة القرض
 المعادلة التالية:

 (  2) .......% من الدخل الشهري لألسرة/القسط الشهري لمقرض(25مؤّشر تسديد قيمة القرض=)         
تتراوح بين ( ألف دينار عراقي: 700-500حيث أن قيم مؤشر التمكين لمشرائح التي يترأوح دخميا الشيري بين )     

( وىي قيم جيدة إلى حد ما مقارنة بالقيم التي حصمت عمييا الشرائح التي يقل دخميا الشيري عن ىذا 0.89-1.25)
المعدل مّما يجعل نسبة كبيرة من ىذه الفئة قادرة عمى تسديد قيمة القرض مع مراعاة أىمية البناء المرحمي لموحدة السكنية 

ع الذي ُيبّين قيم المؤّشر الممكنة لشرائح المجتمو  (1) ائية جديدة. وكما يوضح الجدوليات بنوالتوسع المستقبمي واعتماد تقن
 .المختمفة
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وىنا  ،: حيث يقيس ىذا المؤّشر مدى مبلئمة مقدار التمويل  الذاتي أو الحكومي لكمفة البناءمؤّشر تمويل المسكن -2
ويمكن قياس قيم ىذا المؤّشر من خبلل  ،يكون لمساحة المسكن وكمفة البناء األثر األكبر في تحديد قيمة ىذا المؤّشر

 المعادلة التالية:
   (3.. ).................(االقساط الّكمّية / كمفة البناء الّكمّية تملويل المسكن = )قيمة القرض أومؤّشر       
إْذ تمّثل قيمة ىذا  ،األثر األكبر في قيم ىذا المؤّشر بالذات مؤشر المرونة الخارجيةإنَّ لتقميص كمف اإلنشاء بواسطة       

فمن خبلل قيم  ،المؤّشر نجاح الُمصمِّم أو فشمو في تقريب كمف اإلنشاء النيائية لمقدار التمويل المخصص أل راض البناء
الدخل المحدود من  رض وفترة استرداده بأمكاننا تحديد النماذج التصميمية األكثر مبلءمة لذويىذا المؤّشر وبثبات قيمة الق

لتحديد أي من ِقبل صندوق اإلسكان العراقي  حيث المساحة وكمفة البناء التي َتتبلَءُم قدر االمكان مع مقدار التمويل الُمقدَّم
المساحة تصادي ىي األكثر مبلئمة لذوي الدخل الُمنخِفض من حيث النماذج التصميمية الُمقتَرحة في مسابقة المسكن االق

 مع مقدار التمويل  الُمخصَّص لو .  البنائية ليتبلئم سعره
 / المصدر: الباحثينلشرائح المجتملع المختمفة تسديد قيمة القرضقيم مؤّشر  :( 1جدول )

 (1)مبمغ االقراض  ت
 )ألف دينار عراقي(

 القسط الشهري
 دينار عراقي()ألف 

 الدخل الشهري 
 (2))ألف دينار عراقي( 

ما ُيستقَطع لألقساط 
  (3)1)الف دينار عراقي(

 مؤّشر تسديد
 قيمة القرض 

 0.53أقل من  75أقل من  الف  300أقل من  139 25000 -1
 0.89-0.53 125-75من  )الفئة الفقيرة ( 500-300من 139 25000 -2
 1.25-0.89 175-125من  )ُمنخِفضة الدخل(700-500من  139 25000 -3
 1.79-1.25 250-175من  )متوسطة الدخل( 1000-700من  139 25000 -4

 

 العّينات الدراسية الُمنتَخبة من المسابقة  -5
 2013اقامتيا الييئة العامة لبلسكان عام  التيالثبلثة األولى الفائزة في مسابقة السكن االقتصادي  النماذج تمَّ اعتماد     
 مميزات كل واحدة منيا وكاالتي : تختمف كثيرا من حيث الكثافات اإلسكانية  والتقنية البنائية وَسيُتم توضيحوالتي 
ب داد/العراق  –)مكتب الخان لبلستشارات اليندسية  وتمّثل المرتبة األولى التي حصل عمييا : العّينة الدراسية األولى:أوال

فقد اعتمد ىذا الُمقَترح السكن  ، طانيا(ير بلندن /  –المعمارية والتخطيط الحضري ةبالتعاون مع مكتب اسمببلنج لميندس
  .( 2وكما يبين الشكل رقم ) وحدة سكنية/ىكتار 48.7العمودي بثبلثة طوابق وأربعة لتحقيق كثافات إسكانية تساوي 

وتمّثل المرتبة الثانية التي حصل عمييا )المركز الوطني لبلستشارات اليندسية / وزارة اإلعمار  نية:: العّينة الدراسية الثاثانيا
فقد اعتمد ىذا الُمقتَرح عمى السكن األفقي بطابق واحد  ،(عبدالمطيف عبدالقادرواإلسكان واالستشاري المعماري / د. رافد 

وبمساحة بنائية ُمنخِفضة تحتوي  رفة نوم واحدة مع امكانية التوسعة األفقية لتصل فيما بعد إلى ثبلث  رف وتوسعة 
 .(3شكل )وحدة سكنية/ىكتار وكما يبين ال 48.72ئية تساوي عمودية تصل إلى ثبلثة طوابق لتحقيق كثافات إسكانية نيا

وس اليولندية والمجموعة العراقية اعمييا )شركة فيرى تالتي حصم ّثل المرتبة الثالثةموت :العّينة الدراسية الثالثةثالثا: 
فقد اعتمد ىذا الُمقتَرح عمى النظام المختمط ) األفقي والعمودي( مع  ،(الشرق لمتصاميم اليندسية ياليولندية ومكتب معماري

 .(7-4وكما تبين االشكال) ،وحدة سكنية/ىكتار 25.3ئية تساوي تعدد النماذج األفقية لتحقيق كثافات إسكانية نيا
 اسباب اختيار العينات المقدمة في المسابقة 5-1

ذج المقدمة في ىذه المسابقة كعينات منتخبة من اجل تطبيق مؤشرات إدارة ىنالك العديد من االسباب إلختيار النما     
 الكمفة عمييا نذكر منيا

أن احد شروط التقديم عمى المسابقة ىو ان النماذج المقترحة يجب ان تتبلئم مع سياسة االسكان الوطنية في العراق  -1
 حيث المساكن متوسطة الكثافة متعددة األسر منخفضة االرتفاع.

                                                 
سنة وبدفعات متساوية وبحسب  15ون دينار عراقي وان فترة استرداد القرض ال تقل عن يمم 25تمَّ افتراض أنَّ معدل قيمة القرض القصوى في ب داد والمحافظات تبمغ  -( -(1)

 مميون دينار .  25مميون دينار عراقي بينما في بقية المحافظات ال تزيد عن  30تعميمات قانون الصندوق الوطني لئلسكان, عممًا ان قيمة القرض القصوى في ب داد فقط تساوي 
 من الجياز المركزي لئلحصاء / وزارة التخطيط .والمقتبسة لحقل باالعتماد عمى جدأول الشرائح السكانية تمَّ إعداد ىذا ا -(2)
 من الدخل الشيري .% 25وي اتمَّ إعداد ىذا الحقل بافتراض ان ما يخصص من اإلنفاق السكني يس -(3)
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المرونة الكبيرة لمتصاميم المقدمة من حيث المساحة وشكل الموقع وتعدد المقترحات المقدمة عمى مستوى اإلدارة  -2
 الكمفوية مما ينتج تنوعًا كبيرا في قيم المؤشرات عند التطبيق. 

ستخدام التنوع الكبير لمعينات الفائزة في مسابقة السكن االقتصادي عمى مستوى التوسعة المرحمية والتقنية ا -3 لبنائية وا 
 التقنيات الحديثة فضبل عن النظام التقميدي ومالو من اثر كبير في إدارة كمفة المشروع السكني. 

 وصف العينات 5-2
 ((االول المركز) اإلقتصادي المسكن تصميم مسابقةالعينة الدراسية االولى ) 5-2-1
 يتألف المشروع السكني من عمارات سكنية وبنوعين من الوحدات السكنية وكما يمي: 

 التاليوكما يبين المخطط  3عدد   رف منامومرافق و  وتتكون من صالة خاصة وعامة ومعيشة ومطبم وحّمام
 
 
 
 
 
 
 
 

 2م124نموذج )ب( شقة سكنية بمساحة               2م 118نموذج )أ( شقة سكنية بمساحة                   
 واالسكان االعمار  : مسابقة وزارة / المصدر خبة من قبل الباحثينتالعينة الدراسية االولى المن :(2شكل )         

 

 )(الثاني المركز) االقتصادي المسكن تصميم مسابقةالعينة الدراسية الثانية ) 5-2-2
 افقية قابمة لمتوسعة وبنموذج تصميمي موحد وكما يمي: يتألف المشروع السكني من وحدات سكنية

يصل الى تتكون من معيشة ومطبم وحّمام و رفة منام مع إمكانية الّتوّسع األفقي  2م60 مسكن بمساحة بنائية أولية تبمغ
 2م 204ثم توّسع عمودي يصل إلى  2م201حيث تصل مساحة الطابق االرضي الى  وذلك بإضافة  رفتي نوم وحّمام

وذلك بإنشاء طابقين إضافيين كل واحد منيما عبارة عن مسكن مستقل يمكن إيجاره او است بللو من األفراد وكما تبين 
 :المخططات التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  واالسكان االعمار/ المصدر : مسابقة وزارة من قبل الباحثين العينة الدراسية الثانية والمنتخبة :(3شكل رقم )
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 )(الثالث المركز) اإلقتصادي المسكن تصميمالعينة الدراسية الثالثة )مسابقة  5-2-3
 :وبنماذج تصميمية متنوعة وكما يمييتألف المشروع من وحدات سكنية أفقية وعمودية 

تتكون من معيشة ومطبم وحّمام و رفة منام مع إمكانية الّتوّسع األفقي بمقدار   2م 65: نموذج مسكن أفقي بمساحة أوال
ضافي يتكون إنشاء طابق إوذلك ب 2م 65لى إع عمودي يصل ثم توسّ , ضافيةإضافة  رفة نوم إوذلك ب ةعند الحاج 2م 18
 . (4وكما يبين الشكل رقم ) امات عند الحاجة رفة مطالعة وحمّ  فضبًل عننوم   رفتيمن 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالسكانالعمار ا/ المصدر : مسابقة وزارة النموذج التصميمي االول من العينة الثالثة :(4شكل رقم )
 

وتتكون من معيشة ومطبم وحّمام و رفتي منام مع إمكانية التوّسع العمودي  2م120: نموذج مسكن أفقي بمساحة ثانيا
ضافة أربع  رف نوم الى المسكن أو  مستقببًل ليشمل  رفتي نوم إضافيتين مع المرفقات أو بناء الطابق العموي متكامبل وا 

 وكما يمي: عند توّسع العائمة مستقببل عزل المسكن العموي إلمكانية إيجاره أو إش الو بصوره ُمستقمة من أحد أفراد األسرة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 واالسكان/ المصدر : مسابقة وزارة االعمار النموذج التصميمي الثاني من العينة الثالثة :(5شكل رقم )
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وتتكون من معيشة ومطبم وحّمام وثبلث  رف منام مع إمكانية الّتوّسع العمودي  2م 131: نموذج مسكن أفقي بمساحةثالثا
أخرى بمسكن مستقل ومتكامل يضم المرفقات التي ُذِكَرْت سابقا كافة إلمكانية إيجاره أو إست بللو مستقببل  2م 131ليقارب 

 (   8وكما في الشكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 واالسكان/ المصدر : مسابقة وزارة االعمار التصميمي الثالث من العينة الثالثةالنموذج : (6شكل رقم )
 

 : نماذج شقق سكنية وبمساحات مختمفة وكما يبين المخطط اعبلهرابعا: 
 وتتكون من معيشة ومطبم وحّمام  ومرافق و رفة منام واحدة وشرفة. 2م109شقة سكنية بمساحة  -1
 وتتكون من معيشة ومطبم وحّمام  ومرافق و رفتي منام وشرفة. 2م 132شقة سكنية بمساحة  -2
 وتتكون من معيشة ومطبم وحّمام  ومرافق وثبلث  رف منام وشرفة             2م162شقة سكنية بمساحة  -3
 رف منام ومخزن وشرفة .  3وتتكو ن من معيشة وطعام ومطبم وحّمام ومنزع ومرافق و 2م 212شقة سكنية بمساحة -4

 ( .9شكل رقم )ح الوكما يوض
 
 
 
 
 
 
 

 
 واالسكان / المصدر : مسابقة وزارة االعمار النموذج التصميمي العمودي لمعينة الثالثة: (7شكل رقم )
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 تطبيق مؤّشرات إدارة الكمفة عمى العّينات الُمنتَخبة   5-3
معرفة مدى نجاح او فشل لَسيُتم تطبيق مؤّشرات إدارة الكمفة عمى العّينات التي تمَّ اختيارىا من مسابقة السكن االقتصادي 

اإلدارة الكمفوية المتبعة لمنماذج الدراسية المنتخبة في مبلئمة مقدار التمويل المخصص من خبلل التوسعة المرحمية وتجزئة 
وقبل تطبيق مؤشرات ادارة الكمفة عمى العينات المختمفة يجب تحديد المساحات البنائية المختمفة  كمفة البناء الكمية لممسكن

 (2)لمعينات الدراسية المتخبة ولمختمف السنين وكما في الجدول 
 /المصدر: الباحثين قيم مساحات العينات الدراسية المنتخبة بحسب السنين المختمفة :(2جدول )

 
 ت

 
 السنة 

 
 العينة االولى 

 
 العينة الثانية 

 الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععينة الثالثعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 النموذج العمودي  النموذج الثالث  النموذج الثاني النموذج االول
2م 65 2م 60 2( م124( او)118)  2012 -1  2( م109,132,162,212) 2م 131 2م 120 
2م 83 2م 80 2( م124( او)118)  2017 -2  2( م109,132,162,212) 2م 131 2م 197 
2م 148 2م 102 2( م124( او)118)  2022 -3  2( م109,132,162,212) 2م 131 2م 240 
2م 166 2م 162 2( م124( او)118)  2027 -4  2( م109,132,162,212) 2م 262 2م 240 
2م 166 2م 204 2( م124( او)118)  2032 -5  2( م109,132,162,212) 2262م 2م 240 
2م 166 2م 264 2( م124( او)118)  2037 -6  2( م109,132,162,212) 2م 262 2م 240 
2م 166 2م 305 2( م124( او)118)  2042 -7  2( م109,132,162,212) 2م 262 2م 240 

 

 عمى العينات المنتخبةتطبيق مؤشر المرونة الخارجية   5-3-1
تقميص سعر المسكن وجعمو في متناول أكبر فئة ر لما لو من اثر كبير في المؤشّ  احيث َسيُتم ىنا إيجاد القيم الرئيسة ليذ 

)المساحة البنائية النهائية/المساحة البنائية لممسكن= الخارجية المرونة مؤّشر ي الدخل المحدود وكما يمي:ممكنة من ذو 
 (3وكما في الجدول ) السنين(لمختمف 

 /المصدر: الباحثين معينات الدراسية المنتخبة بحسب السنين المختمفةل مؤشرات المرونة الخارجيةقيم  :(3جدول )
 

 ت
 

 السنة 
 

 العينة االولى 
 

 العينة الثانية 
معدل مؤشر العينة  تفصيل مؤشرات الععععععينة الثالثعععة بحسب النماذج المختمفة 

 لمسكن العمودي لمنموذج الثالث  لمنموذج الثاني لمنموذج االول الثالثة*
1- 2012 1 5.08 2.55 2 2 1 1.91 
2- 2017 1 3.81 2 1.21 2 1 1.44 
3- 2022 1 2.99 1.12 1 2 1 1.21 
4- 2027 1 1.88 1 1 1 1 1 
5- 2032 1 1.49 1 1 1 1 1 
6- 2037 1 1.15 1 1 1 1 1 
7- 2042 1 1 1 1 1 1 1 

 

 قيمة المؤشر  : )مختمفة من خبلل المعادلة التاليةتم احتساب معدل مؤشر المرونة الخارجية لمعينة الثالثة لمسنين ال
لمنموذج الواحد   )عدد الوحدات ليذا النموذج/عدد الوحدات الكمية لمعينة المنتخبة الثالثة ( وذلك من اجل الحصول 
عمى النسبة المئوية لوزن مؤشرالنموذج من العينة المنتخبة الثالثة بشكل عام ومن ثم  احتساب معدليا بجمع االوزان 

 (4)محصول عمى المؤشر العام لمعنية المنتخبة وذلك باالستعانة بالجدول النسبية لمؤشرات جميع النماذج ل
 

 /المصدر: الباحثيناعداد كل نموذج من النماذج التصميمية لمعينة الثالثة  :(4جدول )
 

 ولجميع النماذجلمعينة الثالثة  النموذج العمودي النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج االول النماذج التصميمية المختمفة ت
 1440 240 284 718 198 عدد الوحدات السكنية -1

 

تطبيق مؤّشر المرونة عمى العّينات المختمفة ُوِجد أنَّ أعمى قيم لممؤّشر كانت في العّينة الثانية التي  من خبلل النتائج:
( حيث تقدم ىذه العّينة في األُنموذج السكني الوحيد ليا أقل مساحة مبنّية ممكن أْن َتتبلَءُم مع حجم العائمة 5.08بم ت)

البنائية االبتدائية في حين تسمح العّينة الثانية لتوسع مرحمي يصل إلى النواة لتتوّسع مرحميا وبخمسة أضعاف المساحة 
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( في حين ال ُتحّقق العّينة الثانية أي قيم 1.91الضعف تقريبا في النماذج األفقية فييا حيث تكون قيمة مؤّشر المرونة فييا )
 (5( والجدول)8ما يبين الشكل )وك ،ُتذَكر لمؤّشر المرونة لعدم إمكانية التوسعة المرحمية عمى مدى السنين 

  /المصدر: الباحثينقيم مؤّشر المرونة الخارجية: ( 5جدول)                                                                              
                                                         

 

 (: قيم مؤّشر المرونة الخارجية /المصدر: الباحثين          8شكل رقم )    
  التمويل عمى العينات المنتخبة اتتطبيق مؤشر   5-3-2

 حيث يمكن الحصول عمى قيم ىذا المؤّشر من خبلل المعادلة التالية: مؤّشر تسديد قيمة القرض)التمويل(تطبيق  أوال:
 (6)في الجدول  وكما % من الدخل الشيري لؤلسرة/القسط الشيري لمقرض(25مؤّشر تسديد قيمة القرض=)
 /المصدر: الباحثين قيم مؤّشر تسديد قيمة القرض لذوي الدخل المنخفض :(6جدول )

 (1)مبمغ االقراض  ت
 )ألف دينار عراقي(

 القسط الشهري
 )ألف دينار عراقي(

 الدخل الشهري 
 (2))ألف دينار عراقي( 

ما ُيستقَطع لألقساط )الف 
  (3)2دينار عراقي(

 مؤّشر تسديد
 قيمة القرض 

 1.04-0.75 175-125من  )ُمنخِفضة الدخل(700-500من  167 30000 -3
لمشرائح التي يترأوح دخميا الشيري بين قتراض قيمة القرض القصوى في ب داد عند إقيم مؤشر التمكين نبلحظ ان  النتائج:

( ألف دينار 500دنية لذوي الدخل الذي يبمغ )تم( وىي قيم 1.04-0.75( ألف دينار عراقي  تتراوح بين )500-700)
( ألف دينار شيريا مما يتطمب زيادة نسبة ما يستقطع 700ل الذي يقارب )بينما نبلحظ انيا قيمة مبلئمة لذوي الدخ شيريا

لكي تتمكن اكبر فئة ممكنة من ذوي الدخل المحدود من االستفادة من القيمة  % 25اكثر من  من دخل االسرة الشيري
  .القصوى لمقروض العقارية

 : التمويل الى قسمين رئيسيين وىما ينقسمحيث : عمى العينات المنتخبةمؤشر التمويل تطبيق  -ثانيا
عمما ان متوسط دخل ، من دخل االسره الكمي 0.25إدخار االسرة السنوي أل راض البناء = التمويل الذاتي: حيث  -1

. اي ان مقدار دينار عراقي (600000) االسره التي تعنى بيا الدراسة بصورة افتراضية وعمى مر السنين يساوي
 ( دينار عراقي9000000بلل خمسة سنوات=)( دينار عراقي وخ1800000محدودة الدخل=)االدخار السنوي لؤلسرة 

ونقصد بو ىنا القروض العقارية الممنوحة لممواطن من قبل صندوق االسكان العراقي وتساوي  :التمويل الحكومي -2
 ( سنة بدون فوائد. 15( دينار عراقي كمعدل لعموم العراق يتم تقسيطيا عمى مدى )30000000)

وجعمو في  مبلئمة الكمف االجمالية لممسكنفي  المؤشرواختبار مدى نجاح  لمؤشر التمويلإيجاد القيم الرئيسة  حيث َسيُتم
فة من دفع كمف ستيدَ تمَّكن الفئة المُ إختبار مدى بيذا المؤّشر  متناول أكبر فئة ممكنة من ذوي الدخل المحدود حيث يقصد

 وكاالتي: المختمفة ام ال؟لمعينات انشاء الوحدات السكنية 
  / كمفة البناء لممسكن( )التمويل المتوفر( مؤّشر تمويل المسكن :) قيمة القروض أو األقساط

 

 7حيث التمويل المعتمد هو التمويل الذاتي وكما في الجدول ) -:مؤشر التمويل لمعينة االولى -1
                                                 

وان فترة  عمى افتراض ان ىذه المشاريع سيتم تشييدىا في ب داد ون دينار عراقييمم 30ب داد تبمغ  في) قرض صندوق االسكان(  القصوى تمَّ افتراض أنَّ معدل قيمة القرض -(1)
 .سنة وبدفعات متساوية وبحسب تعميمات قانون الصندوق الوطني لئلسكان  15استرداد القرض ال تقل عن 

 من الجياز المركزي لئلحصاء / وزارة التخطيط .والمقتبسة تمَّ إعداد ىذا الحقل باالعتماد عمى جدأول الشرائح السكانية  -(2)
 . من الدخل الشيري% 25وي اتمَّ إعداد ىذا الحقل بافتراض ان ما يخصص من اإلنفاق السكني يس -(3)

 العّينة السنة
(1) 

 العّينة
(2) 

 العّينة
(3) 

2012 1 5.08 1.91 
2017 1 3.81 1.44 
2022 1 2.99 1.21 
2027 1 1.88 1 
2032 1 1.49 1 
2037 1 1.15 1 
2042 1 1 1 

0
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 (1)قيم المرونة للعينة رقم 

 2قيم المرونة للعينة رقم 

 (3)قيم المرونة للعينة رقم
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 /المصدر: الباحثينقيم مؤشر التمويل لمعينة االولى ) سكن عمودي( : ( 7جدول )
 التفاصيل  مؤشر التمويل (4)3اقساط الشقة التمويل المتوفر السنة ت
 % من كمفة الشقة 10مؤشر التمويل لمقسط االول والبالغ  0.38 4.636.800 1.800.000 2012 -1
 % من كمفة الشقة30مؤشر التمويل لمقسط الثاني والبالغ  0.64 13.910.400 9.000.000 2017 -2
 % من كمفة الشقة30مؤشر التمويل لمقسط الثالث والبالغ  0.64 13.910.400 9.000.000 2022 -3
 % من كمفة الشقة30مؤشر التمويل لمقسط الرابع والبالغ  0.64 13.910.400 9.000.000 2027 -4

 (8) مؤشر التمويل لمعينة الثانية: حيث التمويل المعتمد هو التمويل الحكومي وكما في الجدول -2
 /المصدر: الباحثين قيم مؤشر التمويل لمعينة الثانية ) سكن افقي( :(8جدول )

 التفاصيل مؤشر التمويل (4)ةالمرحمي ةالتوسع التمويل المتوفر السنة ت
 (5)  لعدم مبلئمة كمفة االساس لؤلدخار السنوي المؤشرعجز  0.36 4.884.000 1.800.000 2012 -1
 مبلئمة قيمة القرض لكمفة بناء المسكن النواة ليذا النموذج 1.7 17.640.000 30.000.000 2012 -2
 مبلئمة المتبقي من القرض لكمفة التوسعة المرحمية االولى 2.1 5.880.000 12.360.000 2017 -3
 مبلئمة المتبقي من القرض لكمفة التوسعة المرحمية الثانية 1 6.468.000 6.480.000 2022 -4

 (9د هو التمويل الذاتي وكما في الجدول )م: حيث التمويل المعتالتمويل لمعينة الثالثةر معدل مؤش -3
 /المصدر: الباحثين (وعمودي ) سكن افقي لثةقيم مؤشر التمويل لمعينة الثا :(9جدول )

 
 ت

 
 السنة 

  (6)تفصيل مؤشرات الععععععينة الثالثعععة بحسب النماذج المختمفة 
 لمسكن العمودي لمنموذج الثالث  لمنموذج الثاني لمنموذج االول 7لمعينة الثالثة*معدل مؤشر التمويل 

1- 2012 0.42 0.25 0.21 0.50 3.03 

2- 2017 1.53 0.35 0 0.84 3..0 

3- 2022 0.42 0.64 0 0.84 3..0 

( سنة أي لثبلثة 15من خبلل تطبيق مؤّشر التمويل لمعّينات الثبلثة ومقارنة القيم الُمستخَرجة ليذا المؤّشر ولمّدة ) النتائج:
في العّينة  توسعات مرحمية ُوِجد أنَّ أكفأ النماذج التصميمة الُمقدَّمة لمعّينات جميعًا ىي النماذج التصميمية األفقية الُمقدَّمة

  ( .10( والجدول )9الثانية وكما ُيبّين الشكل )
 قيم مؤشر التمويل /المصدر: الباحثين :(10جدول )                                                      

 
 
 
 
 

 لمعنّيات المختمفة /المصدر: الباحثين (: قيم مؤّشر التمويل9شكل ) 
 
 

                                                 
 دينار عراقي لممتر المربع بحسب الشركة المقدمة لممقترح التصميمي .  386400البناء لمعينة المنخبة االولى = كمفة - (4)
 دينار عراقي لممتر المربع بحسب الشركة المقدمة لممقترح التصميمي .  294000كمفة البناء لمعينة الثانية = - 4
رب او من سنة او اقتراض من االقامبلحظة عدم مبلئمة التمويل الذاتي السنوي المدور من ت طية كمفة بناء االساس الخرساني الستحصال القرض مما يتطمب مدور تراكمي الكثر  - 5

 تسييل لممصو ات الذىبية او  يرىا من سبل توفير التمويل البلزم .
 دينار عراقي لممتر المربع بحسب الشركة المقدمة لممقترح التصميمي .  325000كمفة البناء لمعينة الثالثة = - 6
قيمة المؤشر لمنموذج الواحد   )عدد الوحدات ليذا النموذج/عدد الوحدات الكمية  ) -ية :لمعينة الثالثة لمسنين المختمفة من خبلل المعادلة التال التمويلتم احتساب معدل مؤشر  -7

النموذج من العينة المنتخبة الثالثة بشكل عام ومن ثم  احتساب معدليا بجمع االوزان النسبية لمؤشرات  لمعينة المنتخبة الثالثة ( وذلك من اجل الحصول عمى النسبة المئوية لوزن مؤشر
 ( . 4)النماذج لمحصول عمى المؤشر العام لمعنية المنتخبة وذلك باالستعانة بالجدول جميع 

 

العّينة  السنة
(1) 

العّينة 
(2)  

العّينة 
(3) 

2012 0.38 1.7 0.30 
2017 0.64 2.1 0.52 
2022 0.64 1 0.51 
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  مناقشة النتائج
  النماذج التي كانت قيمة مؤشر التمويل فييا بحدود الواحد الصحيح أو تفوقو تمَّتاز بمساحاتيا البنائية المتناسبة  ان من المبلحظ

مع مقدار التمويل الحكومي الُمقدَّم من صندوق اإلسكان الوطني اي ان ىذه النماذج تمتاز بقيم ممتازة لمؤشر المرونة الخارجة 
 (.11سعر المسكن االبتدائي متناسبا مع مقدار التمويل المخصص لو وكما في الجدول رقم )لما تحققة من توسعة مرحمية تجعل 

  إنَّ أفضل النماذج التي تمّكن المواطن من امتبلك الوحدة السكنية ىي النماذج الُمقدَّمة في العّينة الثانية وذلك بسبب
مكانية حصول المستفيد عمى التمويل  ولمبلئمة المساحات البنائية  ،الحكومي من جية اعتمادىا عمى البناء األفقي وا 

. فضبًل عن إمكانية التوسعة المرحمية والبناء التدريجي في حالة اعتماد  ليذه العّينة لمقدار ىذا التمويل من جية أخرى
 . (11)رقم  في الجدول التمويل الذاتي وكما

 

 /المصدر: الباحثين تمويلوال الخارجية قيم مؤّشر المرونة :(11جدول )
 المواطنتمويل  معدل قيمة مؤّشر الخارجية قيم مؤّشر المرونة  نوع البناء العّينة الدراسية ت
 0.64 1 عمودي (1العّينة رقم ) -1
 1 5.08 أفقي متصل (2العّينة رقم ) -2
 0.51 1.91  أفقي منفصل (3العّينة رقم ) -3
 
 االستنتاجات -6
 التجارب لبعض المساحية الخصائص من تنطمق التشييد ومراحل البنائية المساحة مستوى عمى الكمفوية اإلدارة إنَ  -

 نواة ومشاريع المنافع نواة ومشاريع الخدمات الموقع مشاريع) مثل المكتمَّمة اإلسكان لمشاريع بديمة سكنية لمشاريع
وىو مؤّشر  االقتصادي السكن لمشاريع الكمفة إدارة مؤّشرات أىم أحد إلى تقود التي المرونة خاصية وأىميا(  الخدمات

 المرونة الخارجية حيث المساحة البنائية النيائية لممسكن/ المساحة البنائية لمختمف السنين .
في المساكن األفقية وفي بداية اإلش ال األولي لممشروع  كانت لمؤشر المرونة الخارجية )التوسعة المرحمية(أعمى قيم  -

بسبب إمكانية التوسعة واإلضافة فيو وتنخفض تدريجيا حتى يصل المشروع إلى طاقتو القصوى حيث تنخفض قيمة 
 . أدنى قيمة ليا وىي الواحد الصحيحىذا المؤّشر إلى 

 بصورة ولممسكن عامة بصورة لممشروع اإلجمالية لكمفا مبلئمة تقيس التي الميمة المؤّشرات من التمويل مؤّشر يعد -
 (الحكومي والتمويل الذاتي التمويل) وىما نوعين إلى ينقسم الذي الُمسَتفيد من المخصص التمويل لمدى خاصة

والنموذج العمودي في  عدم تمّكن الفئات محدودة الدخل من تحّمل نفقات الشقق السكنية الُمقدَّمة في العّينة األولى -
د حصوليا عمى قرض صندوق في حين ُيبلَحظ تمّكن األسر محدودة الدخل من بناء مسكن مستقل عن ،العينة الثالثة 

, وعدم تمكنيا من بناء مسكن مستقل باالعتماد عمى التمويل الذاتي وكما في العّينة الثانية  )تمويل حكومي( اإلسكان
عدم تمّكن األسر من دفع أقساط بقية النماذج األفقية  مؤشر التمويلكما يقيس  ،العّينة الثالثةالنماذج األفقية في في 

والعمودية حتى بعد حصوليم عمى قرض حكومي من صندوق اإلسكان الوطني العراقي وذلك بسبب المساحة البنائية 
 ماذج عمى خاصية التوسعة المرحميةالعالية وعدم احتواء ىذه الن

 

 اتالتوصي -7
ضرورة اعتماد الية )التجزئة( أي تجزئة الكمفة في الفقرات التي ال تؤّثر فييا تجزئة الكمفة عمى جودة المبنى حيث إنَّ  -

لتجزئة كمفة بناء المساكن عن طريق البناء المرحمي لما تتمَّتع بو بعض التصاميم من خاصية المرونة لمتوسعة 
في تقميص الفجوة الحاصمة بين سعر المسكن ومعدل الدخل السنوي لذوي المرحمية وبحسب إمكانية األسرة أثر كبير 

  الدخل المحدود .
ة الكمفوية لممشروع في مرحمة التصميم وقبل التنفيذ وضرورة ار األثر األكبر في قياس اإلد ادارة الكمفة لمؤّشراتان  -

 ضرورية وتقميص كمف المشروعالكمف  ير الاعتماد ىذه المؤّشرات في السيطرة عمى كمف المشاريع السكنية لمحد من 
 دون المساس بجودة المشروع.
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لمخروج بمجموعة من الُمخّططات والنماذج التصميمية النموذجية )النماذج األمثمية(  مؤشرات االدارة الكمفويةإستخدام  -
لو من أىمية كبيرة وارتباط لما  رات التمكين)مؤشر المرونة الخارجية ومؤشر التمويل(التي ُتحّقق القيم المثمى لمؤشّ 
 .من ذوي الدخل الُمنخِفض والمتوسطمباشر بدخل المواطن البسيط 
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