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 حاجات اإلسكان

 

 وحنـن يف  ,السكن حاجة ضرورية يف مجيع اجملتمعات البشرية

ا إىل حـد كـبري, وجمتمـع    ومتطـورً  اميًـ ا نااململكة نشـكل جمتمعًـ  

ومنــذ ســنوات  وملحــوظ,مــتغري يزيــد عــدد ســكانه بشــكل كــبري 

 تلفــة مــن القــروض واملســاعدات   عديــدة والدولــة تقــدم أشــكاالً 

ولقطاعــات  اًمــللمســاهمة يف إ ــاد مســاكن جيــدة للمــواطنني عمو

ا, وما صندوق التنمية العقارية إال جهـد  معينة من املوظفني خصوًص

إال أنـه   األوىل,ا يف بداياتـه  اضح يف هذا اجملـال الـذي خـدم كـثريً    و

ا ال يسـتطيع  بوضعه احلاضر ويف ظل املتغريات الكثرية أصبح بطيًئ

أن يؤدي الدور املطلوب منه يف ضوء احلاجـات املتصـاعدة للمجتمـع    

ومنـــوه  األطـــراف,الســـعودي مبدنـــه الكـــثرية ومســـاحاته املرتاميـــة 

أن بعــ  القطاعــات احلكوميــة ســعت الســكاني الكــبري, كمــا 

لت سيس جممعات سكانية ملوظفيهـا عاليـة التكـاليف مقارنـة مبـا      

فتكلفــــة الوحــــدة  وتــــوفريه, هيســــتطيع الشــــخإ العــــادي إجنــــاز 

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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القطاعات قد تتجـاوز املليـون ريـال يف وقـت      بع  تلكالسكنية يف 

ما هـو أفضـل     يستطيع املواطن العادي ومبتابعته الشخصية أن ينش

 أقل.بكلفة  منها

ــام وبعــ  املؤسســات       وقــد انتبهــت بعــ  شــركات القطــاع الع

 ـاد قـروض ألغـراض سـكنية     إفعملـت علـح    األمـر, اخلاصة هلذا 

خاصة للموظفني مباشرة من ميزانيـة املؤسسـة أو الشـركة تسـتعاد     

من راتب املوظف خالل فرتة طويلـة, تسـاهم يف سـد حاجـة املوظـف      

دة عطائــه وارتباطــه باملؤسســة للســكن ويف اســتقراره النفســي وزيــا

 ضالــيت ينتمــي إليهــا, كمــا أن تلــك املؤسســة تســتعيد املبلــً املقــر   

ــح       كــاماًل ــا تشــرف مباشــرة عل ــا أنه خــالل ســنوات  ــددة, كم

استخدام املوظـف للقـرض يف الوجهـة الصـحيحة وحتقيـل األهـداف       

منهـا, وتشــرتط عليــه بعــ  املواصـفات اخلاصــة يف الســكن الــذي   

ا يسـاهم يف رفـع مسـتو  ونوعيـة البنـاء, وقـد القـت        يريد تنفيذه مبـ 

ـــ  ــة جناًحـ ــذه الطريقــ ــبرًيهــ ــا   ا كــ ــركات, ومنهــ ــك الشــ ــد  تلــ ا لــ

 وغريها.السعودية  (أرامكو)شركة

خبالف املؤسسات واألجهزة احلكوميـة الـيت تنفـل مبـالً طائلـة      

وب سعار هائلـة إلنشـاء وحـدات سـكنية, توقـع املؤسسـة املنشـئة يف        

أثناء فرتة اإلنشاء بل بعد ذلـك فيمـا يـرتبط    إحراج كبري ليس فقط 

 السكن.وتنظيم األولويات يف  والصيانة,بالتشغيل 
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وفكــرة إعطــاء قــروض مباشــرة للمــوظفني يف القطــاعني العــام    

ا الشــركات الكــرب  واملســاهمة, واملؤسســات واخلــاص وخصوًصــ

إلنشــاء وحــدات  واجلامعــات والقطاعــات العســكرية,   احلكوميــة

ك أنهــا ستســاهم يف رفــع نوعيــات الســكن,  شــ ســكنية خاصــة ال

وسد حاجة السوق املتنامية للوحدات السـكنية, وختفيـف الضـغط    

ــح      ــة, علـ ــالً هائلـ ــتوفر مبـ ــا, سـ ــا أنهـ ــاري, كمـ ــك العقـ ــح البنـ علـ

املؤسسات احلكومية اليت تنفل علح الوحدات السكنية و ميكن 

ــد تســديد          ــوظفني  خــرين بع ــح م ــرة أخــر  عل ــالً م ــك املب ــدوير تل ت

ضني, وميكن أن يقوم البنـك العقـاري بتنظـيم تلـك العمليـات      املقرت

ــات ذات    ــع اجلهــ ــا مــ ــاهمة يف ترتيبهــ ــة, واملســ ــده العالقــ واهلل وحــ

 .التكالناملستعان وعليه 

 

       

 

 

 

 


