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 ملخص

الذدل  المدذدوف فذي  والميسر لذذو تدرس هذه الورقة مشروع الصالح السكني كنموذج حديث لتوفير السكن المالئم 

 متذرا  مرحعذذا   430,890 حنائيذذة وحذد  سذكنية ققذذبمس حمسذاحة 5,018منذ  ننشذذاء  األولذذ الذيمن  والذذ  تتنذذمن المرحلذة 

جانب الدراسذة  نل التي جاء حها المشروع  فبد تنمنت المنهجية  اإلسكانيةمدافظات. وإلحراز الدلول  انثمزعة في مو

السذاحبة  اإلسذكانيةللمشروع  تجميع وتدلي  للبيانات ذات العالقة حالوضع اإلسذكاني البذائم والتجذار   والتبييميةالتدليلية 

 عمليذة لتيسذير المسذكن  سذواء   مشروع الصالح السكني قدم حلول   نوجد أسكاني للبطاع الخاص. وقد للدولة والنشاط اإل

الجانب المالي الخاص حتخفيض التكلفة وتسهي  السذداف وحمذا  أو د  السكنيةالوح ومالءمةفي الجانب الفني المتعلم حجوف  

 متلذ توقذم  مذن سذاحباتها سذع وأوأ  وأسس لمرحلة نسكانية يتناسب مع واقع غالبية المستفيدين من ذو  الدل  المددوف

سكان الميسر وفي نطذار سياسذة نسذكانية ت لذذ اإل توفير الستمرار في أهمية نل الستمرار. وتوصلت الدراسة  مبومات

التشذريعات المنظمذة للعمذ   السكني  وتهيئ لوضذع نتاجاإلفي  رئيست هي  وتمكين البطاع الخاص كشري   العتبارفي 

منخفنذة الكلفذة  وحمذا يذ ف  السذكنية  المبذانيتنفيذ  مان فيالهندسية التي تدبم الجوف  واألت سكاني وكذل  المرجعيااإل

 .اإلسكانيةفي اتجاه ح  المشكلة سكاني كرافد للتنمية المستدامة في جميع المدن اليمنية النشاط اإل نمو وتطور نل 

 .  المددوفالدل   ميسر   مالئم سكنالصالح   كلمات مفتاحية:

 المقدمة. 1

تزلر اليمن حتراث غني ومتنوع في حناء المدن والبرى وطرازها المعمذار  الفريذد  وكذان تذوفير المسذكن 

سذر  والجتمذاعي. ندذو تدبيذم السذتبرار المعيشذي واأللوياتهذا اووأولذ  سذر  اليمنيذة هموم األ أحدول يزال 

سذنويا فذي الذيمن يبذوم حهذا حناؤهذا مذن المسذاكن التذي يذتم  [1] %90مذا يزيذد عذن أن  نلذ  حصذائياتوتشير اإل

مسذذاعد  مذذن الدولذذة. وتواجذذ  قذذريدة ذو  الذذدل  المدذذدوف تدذذديات كبيذذر  فذذي  أوفون تذذدل   أنفسذذهمفذذراف األ

كنتيجة لتدني مستوى الدل  حسذبب انخفذا   البرن الماضيتسعينيات صول عل  المسكن لاصة منذ حداية الد

سعر العملة الوطنية وارتفاع معدلت التنخم واندسار تدويالت المغترحين وما رافبها من ارتفاع مسذتمر فذي 

 كفييكاف يل اليمنية  لألسر  الشهر   دلالمتوسط أصبح   حيث اإلنشاء  وتكلفةبناء ومواف ال األراضيأسعار 

 نعذداف مجذال فذي ولصوصذا   المسذكن  ممذا يتطلذب تذدل  الدكومذة ة ناهي  عذن تذوفيرلتوفير متطلبات المعيش

 واآلمذذن تذذوفير المسذذكن المالئذذمالمسذذاعد  فذذي التذذي مذذن قذذ نها التشذذريعات المناسذذبة سذذن و اإلسذذكانيةالسياسذذات 

قذيا  مذع مواطنيهذا  وتماأمذام منخفض الكلفة وتيسيره لهذه الشريدة من المجتمع  كواجب والتزام من الدكومذة 

 ى. و المتدد  للمستوطنات البشرية المتعلبة حالماألمم توصيات منظمة 
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عذدف مذن الدلذول لمشذكلة  مذن البذرن الماضذي حتبنذيالثمانينيذات قامذت الدكومذات اليمنيذة لذالل  اإلطارهذا  وفي

وتذذوفير لذذدمات البنذذ  التدتيذذة ح سذذعار مناسذذبة  األراضذذينسذذكان ذو  الذذدل  المدذذدوف  سذذواء مذذن لذذالل تخصذذي  

حنذاء  أووكذل  الدصول عل  قرو  مالية ميسر  للبناء كما حص  في مشروع سواف سعوان في العاصذمة صذنعاء  

تلذ  الجهذوف قذد أن . نل [2] وحدات سكنية مدعومة كما كان الدال في مدينة عذدن وحعذض المذدن فذي جنذو  الذوطن

ممذا اإلسذكان   وتجمد معها النشذاط الرسذمي الدكذومي فذي مجذال التسعينياتحعد ذل  ولاصة من منتصف  اندسرت

  حمذا فذي ذلذ  غيذا  أ  فور حكذومي يعنذي حمتاحعذة ورعايذذة المهذمعلذ  نمذو وتطذور هذذا البطذاع الديذو   سذلبا   أثذر

حذالتواز  مذع جمذوف النشذاط حذدأ لذذ  الذ  يبوم حذ  البطذاع الخذاص وا اط الستثمار  الجار  في مجال اإلسكانالنش

وتوصذذي  الخذذدمات  األراضذذيالرسذذمي  و ذذ  مدذذدوفا  ومتواضذذعا  كنتيجذذة لعذذدف مذذن الصذذعوحات  تتعلذذم حتذذوفر 

 ولاصة ذو  الدل  المددوف.األسر ضعف البدر  الشرائية لدى  نل  تمويالت حاإلضافةوالدصول عل  

الم سسذذي والتشذذريعي  اإلطذذارفذذي  ضذذعفا   اإلسذذكانفذذي الواقذذع  لبذذد مثذذ  ضذذعف الهتمذذام الرسذذمي حبطذذاع  

والعوامذ   اإلسذكانيةفاعلذة تعكذس رؤيذة اسذتراتيجية للدولذة تجذاه حذ  المشذكلة نسذكانية للبطاع وغيا  لسياسة 

ليذذات المتعلبذذة حالتنفيذذذ المفترضذذة للجهذذات ذات العالقذذة واآل األفوارعهذذا المسذذاوليات ووتعذذرم م المسذذببة لهذذا 

والتبييم  وت لذ في العتبار رعاية وتنمية نشاط البطاع الخاص وتوجي  استثمارات  حما يدبذم الفوائذد والمتاحعة 

 .نلخ ..المرجو  في توفير المسكن وتنشيط القتصاف وتوفير فرص العم .

العامذة األقذغال سذعت وزار  فبد   اإلسكانيةالبائم وغيا  الدلول للمشكلة  اإلسكانيورغم تدديات الوضع 

م وافبذت 2007  ففذي العذام اإلسذكانوالت سيس لمرحلة واعد  فذي مجذال  اإلسكانيف  النشاط اومع نل لطرق وا

عرفذذت حعذذدها   الدكومذذة اليمنيذذة علذذ  لطذذة الذذوزار  المتنذذمنة ننشذذاء مسذذاكن لشذذريدة ذو  الذذدل  المدذذدوف

مدافظذات كمرحلذة  8ي وحذد  سذكنية فذ 5,018نتج عنها حناء   حمشروع الصالح السكني لذو  الدل  المددوف

لمشروع مر  ينفذ ا وألولتنفذ عل  ثالث  مراح   أن لها مخططا  وحد  سكنية كان  18,000من نجمالي أول  

م  لذو  الدل  المدذدوف ألا التوج عط  هذا مدينة عدن. وقد أ أوفي عدف من المدافظات غير أمانة العاصمة 

من المو فين في الدصول عل  مسكن مناسب لاصة في    التوج  الدكومي للتوسع في تنفيذ هذا النوع مذن 

 المتفاقمة.  اإلسكانيةن المشكلة كخطو  ندو ح  جانب م اإلسكانيةالمشاريع 

سذكان لدذ  مشذكلة ن جاء كنموذج حديث  التجرحة فراسة تستعر  ك ول  المشروعفراسة  ويرى الباحث أهمية

   .في اليمن اإلسكانيالنشاط  تواج ذو  الدل  المددوف في    غيا  الدلول وتفاقم التدديات والصعوحات التي 

  عل  نباط البو  والنعف في التجرحةالتعريف حالمشروع وتسليط النوء  نل  : يهدم البدثهدف البحث

طاع الخاص السذتثمار  فذي وكذل  من نشاط الب  الساحبة للدولة اإلسكانية التجار  ومن منها ومدى الستفاف 

لدذذ   فذذي تذذوفير السذذكن الميسذذر والمالئذذم حلذذول تتصذذف حالسذذتمرارية نلذذ للوصذذول  سذذكانية مماثلذذة مشذذاريع ن

 المتفاقمة في المدن اليمنية. اإلسكانيةالمشكلة 

 لمنهج التدليلي للتجرحة من لالل:اتبع البدث ا :منهجية البحث

  المتعذارم عليهذا نضذافة ة والموثوقذتجميع البيانات والمعلومات ذات العالقذة حالدراسذة مذن المصذافر

مذن المشذاريع  والمنتفعذينواللبذاءات حذذو  العالقذة مذن المسذاولين  والممارسة الزيارات الميدانية نل 

 .حدكم طبيعة عم  الباحث في هذه المشاريعو اإلسكانية

 وصيغ توضيدية قكالوأ لاولراجها في جدونعاف  ن ورياضيا   حيانيا   تدلي  البيانات والمعلومات. 

  هي: جزاءأسبعة  منالبحث  ويتكون

 المبدمة  .1

  مراجعة للدراسات البدثية ذات العالقة .2

  في اليمن اإلسكانيالوضع للفية عامة عن  .3

  الصالح السكنياستعرا  مشروع  .4
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والعيذو  فذي  المميذزات زحراون  كتجرحة حديثة المشروع جاء حهالتي ا اإلسكانية للدلول النباش والتدلي  .5

  اإلسكانمجال لبطاع الخاص في تجرحة ا معالتجار  الساحبة للدولة وكذل   حالمبارنة معالتجرحة 

  الستنتاجات من الدراسة أهم .6

 التوصيات. .7

 الميسر اإلسكانالدراسات البحثية السابقة ذات العالقة ب. 2

فذي  اإلسذكانحذول وضذع  ألذرىهنذا  فراسذات  وننمذا  مشروع الصالح السكني ل توجد فراسة مددف  حول

الميسذر لذذو  الذدل   اإلسذكان وعل  وج  الخصوص ما يتعلذم حتذوفير اإلسكانيةاليمن والعوام  المسببة للمشكلة 

تبذين حذ ن مشذكلة  [3] الميسذر فذي المنذاطم الدنذرية اليمنيذة اإلسكانو اإلسكان ننتاجالمددوف  ففي فراسة حول 

والتيسذير  المالءمذةالمنتجذة حذ  فذي في قلة عدف الوحدات السكنية مدصور  في المناطم الدنرية ليست  اإلسكان

سذعر تصذ  النسذبة حذين    نذصعوحة الدصول عل  وحدات سكنية تتناسب مع وضع ذو  الدل  المددوف وحالتالي

وقذمال  األوسذطفذي منطبذة الشذرق  األعلذ  وتعدس  17.2ق نل في اليمن  لألسر  السنو  دل المتوسط و المسكن

السذكن فذي الذيمن وحالتذالي  نل   ويوحي هذا الم قر حمدى حجم مشكلة التيسير وصعوحة الوصول  [3 4] أفريبيا

.  وفذي مراجعذة لعذدم قذدر  مدذدوف  الذدل  علذ  امتالكهذا  العر  من الوحدات السكنية المناسبة والمالئمة يب 

وتذوفير مذن السذكن  احتياجذاتهمالمواطنين في سد  حعض حينت الدراسة أن ما يبوم ح  [1]في اليمن  اإلسكانلبطاع 

فذي الذيمن والذذ  يصذ   اإلسذكانيهذو الذنمط السذائد للنشذاط   نضافية لإليجار تساعد عل  تدسين فلذولهم وحدات

 سذذواء   نتذذاجمذذن هذذذا اإلالمدذذدوف السذذكني  ويسذذتفيد جذذزء مذذن ذو  الذذدل   نتذذاج% مذذن نجمذذالي اإل93حذذوالي  نلذذ 

حذين العذر  والطلذب  ويمكذن السذتفاف   اتزانذا  كبيذرا   اإلسذكانيحاإليجار. ويدبم هذا النمط من النشاط  أوحالتمل  

 متذرا  مرحعذا   120 نلذ  60ضذمن المخططذات العامذة حمسذاحات صذغير  مذا حذين  أراضذيمن هذذا التوجذ  حتذوفير 

 لذذو  الذدل  المدذدوف ليتمكنذوا مذن قذرائها المساحة الممكن ضذمانها لتذ ول وهي  ةساسيوتزويدها حالخدمات األ

شذرائح مذن سنوات وكذل  فعم من الدولة لبعض ال 10مكانية الدصول عل  قرو  حنكية لفتر  مع ن  والبناء فيها

 65ح مذن اوحمسذاحات تتذر ققبمس لوحدات سكنية [5]لر تم تطوير نماذج تصميمية مددوف  الدل . من جانب آ

من الخرسانة المسلدة ومباني البل  الخرسذاني للجذدران  األفوارمتعدف   ضمن مباني هيكلية مترا  مرحعا   120 نل 

ة العاصذمة  مانذمن ذو  الدل  المددوف في أ لألسرالداللية والخارجية  كسكن ميسر يتوافم مع مستويات الدل  

 [.6]يار الشراكة مع البطاع الخاص نا لتوفير السكن الميسر لأيومن الدلول المبترحة 

 القائم في اليمن  اإلسكانيالوضع . 3

 والممارسات الجارية اإلسكانيةالم قرات . 1.3

 م1994لذالل الفتذر  ق رسذميةال لإلحصذائيات نتائج التعداف للسكان والمساكن وفبا  س  1يدو  الجدول رقم ق

ويوضذح الشذك   .[8]م 2014 العذام حت السباطات السكانية للجمهورية اليمنية  نل حاإلضافة  [7] مس2004–

 س.2014 -2004 -1994الفتر  قلالل لسكان والمساكن ل المتزايد نموالس 1رقم ق

 م قتبدير /الجهاز المركز  لإلحصاءس2014و م2004  م1994نتائج التعداف للسكان والمساكن : (1)جدول رقم 

 عدد األسر السكانعدد  سنة التعداد
متوسط عدد 

 األسرةفراد أ
 عدد المساكن

عدد المساكن  نسبة

 %األسر عدد  إلى

 1.02 2,201,438 6.75 2,162,487 14,587,807 م1994

 1.04 2,882,034 7.14 2,762,006 19,721,643 م2004

م 2014

 قتبدير س
25,956,000 3,634,000 7.14 3,739,000 1.03 

 ممذا يذوحي% 4 نلذ % 2ح مذن اوسذر حنسذبة تتذرأن عذدف المسذاكن تزيذد عذن عذدف األويتنح من الجذدول 

ما يزيذد عذن مليذون مسذكن تمثذ  المخذزون السذكني هنا  سكانية في اليمن. في الواقع حعدم وجوف فجو  ن نظريا  
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معظمهذا غيذر  وأصبحوأكتوحر قب  ثورتي سبتمبر حناؤها   وجزء كبير منها تم [9,2] م1975حت  العام  لليمن

عبذار  عذن  لذف مسذكنثالثمائذة أأن مذا يبذار   نلذ استبدال حمنذازل جديذد   نضذافة  نل مناسب للسكن ويدتاج 

لمواجهذة مذا ذكذر قائمذة حنذاء المسذاكن  نلذ من الصفيح والبذ  والخشذب. وتببذ  الداجذة  قتةعشوائية م  مباني

المبذاني   وسذنويا  % 5 مذن أكثذروالدنذر  % 3غ الوالبذ الطبيعي النمو المتزايد لعدف السكان نل أعاله نضافة 

ل لذدى المطلوحة للتخفيف من الزفحام في المباني البائمة وكذل  لتكوين أسر جديد  كنتيجذة لمتطلبذات السذتبال

العامذذة  األقذذغالار  . وحدسذذب نتذذائج الدراسذذات المتذذوفر  لذذدى وزالممتذذد  سذذر الشذذبا  حذذديثي الذذزواج عذذن األ

 .[1] م2024وحت  العام  م2005لالل الفتر  من  وحد  سكنية سنويا   75,000حناء يتطلب  فإن والطرق 

 

 

 

 

 

 

 
 سم2014 -م 2004 -م 1994قوالمساكن  نمو السكان(: 1شكل رقم )

م وصذ  2004 –م 1994لذالل الفتذر  حذين  حناؤهذان عدف المساكن التذي تذم أ س1قيالحظ من الجدول رقم و

 نلذذ ليصذذ  م 2014 – م2005سذذنويا   وارتفذذع لذذالل الفتذذر   مسذذكنا   68,000  حمعذذدل  مسذذكنا   680,596 نلذذ 

% منها من لالل الجهوف الذاتيذة لألفذراف والعذائالت فون 90  تم حناء ما يزيد عن سنويا   مسكنا   85,700 معدل

تدل  الدولذة  تماقذيا  مذع التباليذد المتوارثذة البائمذة علذ  أن تذوفير السذكن مسذاولية األسذر   وعلذ  الذرغم مذن 

يذر المخططذة غ وكذذل  المنذاطم مذةلمخدا% من هذه المباني في المناطم المخططذة غيذر 40انتشار ما يبار  

ن هذذا التبليذد متطلبات السكن اآلمن والصدي  نل أ نل طرام المدن وفي العشوائيات وافتبار جزء منها عل  أ

ذلذ  مذا يذوفره البطذذاع  نلذ نضذافة    سذكاني حذاف فذي الذذيمن هذور عجذز ن التبليذ  مذذنقذد لعذب فورا  فعذال  فذي 

منتشذر   األفوارعمذارات متكذرر   أوني منفذرف  الخاص والمغترحين من وحدات سكنية لإليجار عل  قذك  مبذا

ما يبوم ح  البطاع الخاص السذتثمار  حتذوفير الماذات مذن الوحذدات السذكنية  وأليرا    الرئيسةفي معظم المدن 

 والتي تركزت معظمها في مدينة عدن والعاصمة صنعاء.  سنويا  

رلصذة حنذاء  10,000ز اول تتجذ سذنويا  للمسذاكن عدف رل  البنذاء الصذافر  نل  أن وتشير اإلحصائيات 

فذذي  سذذنويا  ننشذذاؤه مبنذذ  يذذتم  25,000 نلذذ  20,000س مبارنذذة حعذذدف مذذن م2010حصذذائيات قن فذذي العذذام الواحذذد

حذدون حناؤهذا تذم ويذتم  –سذاحبا  نليذ  اُقير  وكما –المناطم الدنرية  ما يدل عل  أن عدف كبير من هذه المباني 

  [10] % 20العاصمة مذا يزيذد عذن أمانة عشوائيات التي حلغت نسبتها في طرام المدن وفي الفي أ ترالي 

جمذذالي المبذذاني فذذي الجمهوريذذة غيذذر مخدومذذة % مذذن ن50أن نسذذبة  [11] وتوضذذح التبذذارير الصذذافر  حذذديثا  

عل  لدمات الصرم الصذدي  ل تدص % 60% ل يتوفر لها مياه الشر  النبية وكذل  40حالكهرحاء ونسبة 

كذ  ذلذ  يبذين مذدى  البنذ  التدتيذة والمرافذم العامذة  ولدمات اإلسكاني نتاجإلعدم التوافم حين ا نل مما يشير 

 الكتلذذةفذذي الذيمن وضذذعف البنيذة التدتيذذة الالزمذة للنمذذو الدنذر   حيذذث حلغذت نسذذبة  اإلسذكانيةحجذم المشذذكلة 

عشذوائي هذي السذائد  ضدت معها  ذاهر  التدنذر الوأ  [12]م 2010% حت  العام 31.8السكانية الدنرية 

  [.13] في    غيا  الستراتيجيات والسياسات الفاعلة للنمو الدنر  المتكام 
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تظذ  المشذكلة الكبيذر  فذي تذوفير المسذكن لشذريدة ذو  الذدل  المدذدوف   اإلسذكاني هذا الوضع طارنفي و

 أوقائمة  كون نسبة كبير  من هذه الشريدة ل تسذتطيع قذراء منذازل جذاهز  مذن البطذاع الخذاص السذتثمار  

فذذي مسذذاكن العائلذذة  أوحنذذاء مسذذاكن لاصذذة حهذذا نظذذرا  لتذذدني فلولهذذا  وتعتمذذد علذذ  الببذذاء فذذي منذذازل حاإليجذذار 

قذخاص فذي الغرفذة أ أرحعذة نلذ حذين  ثالثذة  مذا نلذ نسبة تزاحم تزيد عن المعدل الطبيعي  حيث تص   وتشك 

  الرئيسذةطذرام المذدن عل  أحالتمل  والبناء لمنازل فون المستوى في مناطم العشوائيات و أو  ]14 [الواحد 

حد الم قرات عل  ضعف الدولة والبطاع الخذاص فذي تذوفير سذكن مالئذم و ميسذر ويمث  انتشار العشوائيات أ

يتم  نما رسميا  ف لذو  الدل  المددوف في اليمن ونيوجد تعريف مدد لن وحت  اآل [.15]لذو  الدل  المددوف 

 % مذن60 نلذ % 45مذن  تعريفهم حفاذة المذو فين الذذين ل تزيذد رواتذبهم عذن حذد معذين  ويشذكلون مذا نسذبت 

سكان سذواف سذعوان فذي وقد تم تعريفهم في مشروع ن .حدسب التبديرات غير الدقيبة اإلسكانيالحتياج  يجمالن

فذي  مذا يعذافل  لاير يمنذ  3,000 نل  1,500ح فلولهم الشهرية من اوتتر حمن من البرن الماضي الثمانينيات

ح او  حمذن تتذرم2010السكني في العام مريكيس  وتم تعريفهم في مشروع الصالح فولر أ 500 – 250حين  ق

 مريكيس.فولر أ 400 –150يعافل ق ما  ريال   80,000 نل لاير  30,000فلولهم ما حين 

 تجرحة البطاع العام في توفير السكن لذو  الدل  المددوف. 2.3

م المسذاولية الدصذرية فذي تذوفير السذكن لمذو في الدولذة  1990تولت الدولة في جنو  الذوطن قبذ  العذام 

م  1967فذي  السذتباللوحذد  سذكنية مذن حعذد  7,600حنذاء مذا يبذار   مذنوتمكنت وعبر المساعدات الخارجية 

ر فذي حينذ   علذ  مشذاركة حسذيطة ومدذدوف  مبارنذة حدجذم الطلذب الكبيذرغذم ذلذ  م  وهي 1990وحت  العام 

  اإلسذكاني% من الحتيذاج 90فراف ما يزيد عل  واأل سرفي قمال الوطن حيث توفر األضع عكس ما كان الو

لر فبد قامت الدولة في قمال الوطن حتنفيذ عدف مددوف من مشاريع التنمية الدنذرية لذالل فتذر  ومن جانب آ

 وقملت هذه المشاريع:من البرن الماضي في ك  من صنعاء والدديد   الثمانينيات

حيث تم تزويد المنطبة حخدمات الصذرم الصذدي )تحسين العشوائيات(:  صنعاء –تحسين حي مسيك  -

 والممرات الفرعية. الرئيسةوالكهرحاء وتصريف مياه األمطار وكذل  رصف وتنفيذ الشوارع 

 80حذين  ا مذاح مسذاحتهاوقطعة أر  تتذر 1,580توفير خدمات(: )أرض و صنعاء –مشروع سواد سعوان  -

% مذن 40تذم حيعهذا حسذعر مخفذض للمسذتفيدين يذتم تسذديد   ةساسذيمع توفير الخدمات األ مترا  مرحعا   144 نل 

يد حبنذاء السذكن علذ  أن يبذوم المسذتف%  11أعوام وحفوائد سذنوية قساط لفتر  عشر  والباقي عل  أ البيمة مبدما  

 لايرس حمذذا يعذذافل 60,000حدذذدوف ق اإلسذذكانحنذذ   مكانيذذة الدصذذول علذذ  قذذر  للبنذذاء مذذنحطريبذذة ذاتيذذة مذذع ن

 عاما . 20 نل % وفتر  سداف تص  11حفوائد سنوية  سفولر أمريكي 10,000ق حينها

ذات الطذاحع نعذاف  تخطذيط المنطبذة )تحسيين العشيوائيات(:  الحديدة –مشروع التنمية الحضرية في غليل  -

لمذن تذم نزالذة  تذم توزيعهذا قطعة أر  حيناء للبنذاء 150وتوفير   ةساسيها حالخدمات األديوتزوي العشوائ

 ذو  الدل  المددوف.سر  من أ 4,180 حوالي ليبلغ عدف المستفيدين من المشروع الساحبة  منازلهم

يوليذو فذي مدينذة  7وحدعم من البن  الدولي تذم تنفيذذ مشذروع  م1995وفي العام  وحعد نعاف  الوحد  اليمنية 

 180 نلذ  80ح مذن اووحمساحات تتذرمخدومة ر  قطعة أ 2,370ث تم توفير لدماتس  حيالدديد  قأر  و

مذذن فول الخلذذيج حعذذد حذذر  الخلذذيج لصصذذت لذذذو  الذذدل  المدذذدوف وكذذذل  للمغتذذرحين العائذذدين متذذرا  مرحعذذا  

في مدينة عدن حدعم من حرنامج األمذم المتدذد   مشروع نظير حدأ تنفيذه نل حاإلضافة   م1990في العام األول  

 م يكتم  ولم يتم الستفاف  من . نمائي وتوقف ولاإل

المسذكن حذين كذ  مذن  ننتذاجحالمشاركة فذي  في مشاريع التنمية الدنرية ولاصة  اإلسكانيةهذه التجرحة  تميزوقد ت

الخاليذة مذن النزاعذات والمسذتوفية  والمخدومذةالمخططذة  األراضذييث تولت الدولذة مسذاولية تذوفير الدولة والمستفيد  ح

م الفنذذي المتمثذذ  فذذي التصذذاميم الذذدع نلذذ حاإلضذذافة مخفنذذة وففذذع ميسذذر   ح سذذعاروالبيايذذة  اإلسذذكانيةلجميذذع المعذذايير 

 ا  ووفبذذ المسذذتفيد مسذذاولية البنذذاء ذاتيذذا   وتذذولي   ضذذمان لمعذذايير السذذالمة والجذذوف  قذذرام علذذ  التنفيذذذ والذذذ  يمثذذواإل
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مكانيذة الدصذول علذ  قذر  حنكذي كمذا حصذ  فذي مشذروع سذواف سذعوان  وتتوافذم هذذه التجرحذة إلمكانيات  المافيذة ون

 يفنل  غالبية اليمنيين.هو النمط الذ  سر  ومباني في اليمن والذ  يتم عبر األال ننتاجمع النمط السائد في  اإلسكانية

المشذروع والذذ  يتسذبب فذي لذروج  استكمالنقرافي للدولة حعد  أوهذه التجرحة  غيا  أ  فور رقاحي  عيو ومن 

  كنتيجذة لخذروج عشذوائية وغيذر آمنذة قذب  مناطم نل وتدولها  ي والتصميميهذه المدن عن نمطها التخطيطي والو يف

 األفواروتجذذاوز غيذذر سذذكنية  تجاريذذة ولدميذذة   منشذذ ت نلذذ   وتدولهذذا اإلسذذكانيةعذذدف كبيذذر مذذن المبذذاني عذذن و يفتهذذا 

ر البذافرين علذ  البنذاء عذن تنازل المستفيدين غيذ أومن قب  حعض المستفيدين البافرين ويتم البيام حذل    المددف  تصميميا  

 :همهامن أ لم يتم تكرارها لعدف من األسبا  اإلسكانيةهذه التجرحة حعناصرها وهم للغير. أراضي

عل  المبالغ المسترف  من المستفيدين في المشاريع السذاحبة والتذي تذ ثرت حشذك   حالعتمافصعوحة تكرار التجرحة  -

 وما تالهاس  التسعينياتالتكلفة قحداية  استرفافالعملة المدلية قالريالس أمام الدولر لالل فتر   حانخفا كبير 

 مشاريع مماثلة. تكرار نقامة وعدم قدرتها عل  المالية لدى الدولة األوضاعصعوحة  -

 في: م2007من البرن الماضي وحت  العام  التسعينياتوساهم تعثر وتوقف نشاط هذا البطاع منذ 

  اإلسكانوالستراتيجيات في مجال  غيا  السياسات -

  اإلسكانيلة النشاط اوحتنظيم ومز غيا  البوانين والتشريعات الخاصة -

 مشروعات سكنية حكومية  أ م تنفيذ عد -

   ألرىللعم  في قطاعات  اإلسكانال صة والخبرات في مجانتبال معظم الكوافر المتخص -

 الجار  في البالف  اإلسكاني مجال ضعف المتاحعة الرسمية للنشاط الستثمار  ف -

 .فاء البطاع الخاص وعدم فاعليت  كشري  ومطور عبار ضعف أ -

 اإلسكانمجال في حالستثمار تجرحة البطاع الخاص . 3.3

م  1990هي المساول الدصر  عن توفير السكن فذي جنذو  الذوطن قبذ  العذام في  الدولة في الوقت الذ  كانت 

ن الماضذي  قامت حعذض م سسذات البطذاع المخذتلط والبطذاع الخذاص فذي قذمال الذوطن لذالل الثمانينيذات مذن البذر

ققذيراتونس   ةالسذكنيتل  المشاريع مدينذة البنذ  اليمنذي  أحرزفي العاصمة صنعاء   اإلسكانيةحتنفيذ عدف من المشاريع 

مدينة األصبدي السذكنية  والتذي سذاهمت فذي تذوفير عذدف مناسذب مذن الوحذدات السذكنية لشذرائح مدينة حد  السكنية و

ع حسذذبب تعثذذر لذذم تتكذذرر تلذذ  المشذذاريو. اإلسذذكانيةمختلفذذة مذذن المجتمذذع وسذذاعدت حينهذذا فذذي حذذ  جذذزء مذذن المشذذكلة 

ة السذذتثمار فذذي هذذذا المجذذال  وتلخذذ  حعذذض قذذركات البطذذاع صذذرفها النظذذر عذذن مواصذذل أوالجهذذات التذذي تبنتهذذا 

 :[16]يلي فيما  تتمث عدف من الصعوحات التي واجهتها  اإلسكانالخاص والتي قامت حالستثمار في قطاع 

اليمني نتيجة المتغيرات السياسذية التذي مذرت حهذا البلذد ومذا واجهتذ   القتصافالتغييرات التي حدثت في  -

 واألسذمنتة للبنذاء مثذ  الدديذد ساسذياأل صذعوحة الدصذول علذ  المذواف نلذ المشاريع مذن أزمذات أفت 

 عر العملة الوطنية مباح  الدولر س وانخفا  اسعارها وارتفاع

 دها قوانين الستثمار مميزات تتي عدم حصول مث  هذه المشاريع عل  أوصعوحة  -

 أسعارها  حارتفاعفيما يتعلم  أو  من حيث قيام المال  حبيعها أكثر من مر األراضيالمشكالت المتعلبة ح -

 ة المعنية مث  النرائب والبلديات ألجهز  الدكوميل المنسوحةالمعوقات  -

 هذه المشاريع  نحجام البنو   ولاصة البنو  التجارية عن اإلسهام في تموي  مث  -

فذي مثذ  هذذه المشذاريع مباحذ   القذترا من  ل يمكنهمتدني البدر  القتصافية لدى األفراف واألسر مما  -

 ارتفاع كلفة البناء.

نشذاء المذدن السذكنية لذذو  الذدل  المدذدوف حذدأ ومع توقف نشاط البطذاع العذام فذي ن  التسعينياتوفي حداية 

 في مدينة عدن حيث تتوفر األراضذي أساسالمدن السكنية تركز حشك   مواز  للبطاع الخاص في ننشاءنشاط 

للسذكن الجمذاعي  للسذكن المنفذرف ومبذاني متعذدف  األفوار البيناء وح سعار مناسذبة  وتدذو  هذذه المذدن مبذاني
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يمكذن لذذو  الذدلول  متذر مرحذع  ول 200ما يبذار   نل  90ح ما حين اومكونة من قبم حمساحات مختلفة تتر

 . المعتاف  فلولهم الشهرية لارجف  الستفاف  من تل  المشاريع ما لم تتوفر لهم موارف مالية المددو

 في اليمن اإلسكانيةللمشكلة  الرئيسةالعوام  . 4.3

ن المشذكلة   فذإ[18,17,16,3] البذائم  ونتذائج العديذد مذن الدراسذات اإلسذكانيعل  م قذرات الوضذع  حناء  

 همها فيما يلي: ببة لها قائمة والتي يمكن تلخي  أفي اليمن ستظ  قائمة ما فامت العوام  المس اإلسكانية

  %س3قنسبة النمو السكاني المرتفعة  -

ز اويتجذ ذ لالبطذاعين العذام والخذاص  نللعاملين فذي دنية المت سر  لاصة ذو  الدلوللة الدل  لر  األق -

 الحوال  أحسنمريكي في العام في فولر أ 1,200جمالي نصيب الفرف من الناتج المدلي اإلمتوسط 

 والمنارحة حها في السوق العبارية  األراضيارتفاع أسعار  -

 والعمالة وحالتالي تكلفة البناء  الرتفاع المتواص  لمواف البناء -

 في اليمن  اإلسكانالتشريعي لبطاع الم سسي و اإلطارضعف  -

 ومتوسطة وطويلة اآلجال    قصير واستراتيجيات تنفيذيةدى الدكومة غيا  سياسة نسكانية ل -

  اإلسكانيةبة األرحاح عل  البرو  ضعف الم سسات التمويلية وارتفاع نس -

 ضعف وغيا  البن  التدتية الالزمة للنمو الدنر . -

تل  العوامذ  مجتمعذة والتعامذ  معهذا ككذ  متكامذ  وتبذديم الدلذول  نل جب عل  الدكومة النظر وأوهو ما 

عمليذة   كخطذو م2007دل  المددوف فذي العذام الصالح السكني لذو  ال قد جاء مشروعوساسها. أ الشاملة عل 

  حيذث عملذت وزار  القذغال العامذة والطذرق علذ  المباقذر  فذي اإلسذكانيةد  المشذكلة المساهمة لـ في اتجاه

فذي  ةالمسذاهمفاء البطاع العذام فذي إلجراء مراجعة قاملة ألو  اإلسكانيف  النشاط اولمع كبدايةمشروع تنفيذ ال

من جميع البطاعات لتوفير السذكن  مستببال   يمكن اتباع  كمسار توجي  المشروع لةاوومد  اإلسكان ح  مشكلة

وتبافر هذه الدراسة  .الصدي منخفض الكلفة المتوافم مع البياية الدنرية ومتطلبات تخطيط المدن المعاصر 

هذذا الجانذب حمذا يسذاعد علذ  وضذع  وتوضذيح نحذراز المسذاهمة فذي نلذ ليهذا ن سذتخل من لالل النتذائج التذي 

     لمدن اليمنية.افي  اإلسكانيةالمناسبة لد  المشكلة  اإلسكانيةالسياسات 

 وي الدخل المحدودالصالح السكني لذ مشروع. 4

 مكونات المشروع. 1.4

 عرفذذت المدذذدوفنشذذاء مسذذاكن لشذذريدة ذو  الذذدل  لطذذة إلالدكومذذة اليمنيذذة  قذذرتأ م2007فذذي العذذام 

جراءات تنفيذذ لتولي ن لإلسكاناللجنة العليا نشاء تم نو. والشبا  حمشروع الصالح السكني لذو  الدل  المددوف

وحذده سذكنية  6,000وحده سكنية عل  ثذالث مراحذ  حمعذدل  18,000ننشاء  نل يهدم المشروع   والمشروع

  حجذذة  أحذذينقعذذدن  تعذذز  حنذذرموت  الدديذذد   لدذذج   مدافظذذات 8عذذدف مانذذة العاصذذمة وأفذذي  لكذذ  مرحلذذة

ار  لحتياج البائم في تل  المدافظات حسب الدراسذات المبدمذة مذن وزاوحما يتناسب مع لي وأحشك  والنالعس 

وزار   للدولذة عبذر مذن الموازنذة العامذة %70 حذوالي  التمويذ قذرار مصذافر العامة والطذرق  وتذم ن األقغال

  صذذندوق التنميذذة الدنذذريةق % مذذن حعذذض الجهذذات السذذتثمارية الدكوميذذة30  و العامذذة والطذذرق األقذذغال

وكذذان س  الم سسذذة العامذذة للت مينذذات الجتماعيذذةو  والهياذذة العامذذة للت مينذذات والمعاقذذات   األوقذذاموزار  و

والبنذذ     صذذندوق التشذذجيع الزراعذذي والسذذمكيتبذذوم وزار  الزراعذذة وعبذذر م سسذذاتها الماليذذة أنمخطذذط ال

والتزمذت الدكومذة  ذلذ .تموي  السكن المنتج لفاة الشبا  ولكن لم يتم عم  قيء في حالمساهمة في   الزراعي

 نلذ  حاإلضذافةالمشذروع تمويذ  هذات السذتثمارية فذي تترتب عل  مساهمة هذذه الجحتغطية أ  لسائر مالية قد 

مجانا  لالستثمار التجار  في نفس المواقع التي تساهم في تمويلها كتعويض لها مباح  المسذاهمة  أراضيمندها 

علذ   ألذرىات اسذتثمارية بطاعذلتدفيذز عامذ   للدكومذةالتوج  ويمث  هذا  في تموي  المشروع.غير المرحدة 

 مشاريع نسكان ذو  الدل  المددوف.تموي  المشاركة في 
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 نل نضافة   للمباني التفصيلية والتصاميم ليةوالتخطيطية األ الدراسات نعدافالعامة وتولت وزار  األقغال 

ل  من وللمرحلة األ ثم اإلقرام عل  التنفيذ  ليناوعل  المب واإلرساءمساولية نجراء المناقصات وتدلي  العطاءات 

العاصمة   ولم يتم تنفيذ الجزء الخاص ح مانة س2رقم ق جدول – مدافظات 8 فيوحده سكنية  5,018حعدف المشروع 

وقامت الوزار  وحالتنسيم مع السلطات المدلية حإنشاء وحدات هندسية  للمشروع. ألر  المطلوحةلعدم تخصي  ا

تتول  الجهات ذات العالقة حخدمات  أن  المشاريع والقرام عل  التنفيذ  عل  في المدافظات المستهدفة إلفار

 .وتمويلها ضمن لططها السنوية هامساولية تنفيذ سالمياه والصرم الصدي والكهرحاءق البن  التدتية

 المدافظات من المشروع في ل والتوزيع الوحدات السكنية للمرحلة : (2)رقم ول جد

 المحافظة
عدد 

 المباني

إجمالي  نماذج الوحدات السكنية )الشقق(

عدد 

 الوحدات

إجمالي 

المساحة 

البنائية )م
2

) 
م 105

2 
م 88.5

2
م 85 

2
م 75 

2
 

 162,950 1930 510 1220  200 88 عدن

 76,110 860   860  43 تعز

 53,380 628  628   33 الدديد 

 35,400 400   400  20 حنرموت

 25,500 300  300   15 حجة

 26,550 300   300  15 أحين

 25,500 300  300   15 النالع

 25,500 300  300   15 لدج

 430,890 5,018 510 2,748 1,560 200 244 الجمالي

 – وتتكذذون جميذذع المبذذاني .للوحذذدات السذذكنية األرحعذذة: يبذذين المسذذاقط المعماريذذة للنمذذاذج س2الشذذك  رقذذم ق 

م 85مبذذذاني نمذذذوذج ق 8 مذذذا عذذذدا قذذذبم/طاحم  4طواحذذذم   5مذذذن  –س 2جذذذدول رقذذذم ق
2

 4طواحذذذم   4س مذذذن 

م 75مبن  نموذج ق 17وكذل    قبم/طاحم
2

 .قبم/طاحم 6طواحم   5س مكونة من 

 والبانوني للمشروعاإلطار الم سسي . 2.4

تم ننشاء اللجنة العليا لإلسكان حرئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي قتعذدلت فذي العذام 

العامذذة والطذذرقس  وعنذذوية عذذدف مذذن الذذوزارات والجهذذات قالماليذذة   األقذذغالم لتصذذبح حرئاسذذة وزيذذر 2012

  الزراعذة  الشذبا   الهياذة العامذة لألراضذي  الهياذة العامذة  األوقذامالمدلية  الخدمة المدنية   اإلفار التخطيط  

العامذةس. وتتذول   األقغالللت مينات والمعاقات  الم سسة العامة للت مينات الجتماعية  البن  الزراعي  ومشروع 

الوحذدات السذكنية اللجنة مساولية نقرار السياسات العامة للمشروع والبرامج والخطط التنفيذية حما في ذل  مساحة 

للمبترحذذات المبدمذذة مذذن وزار   وفبذذا  وعذذدفها وطريبذذة تنفيذذذها ومعذذايير السذذتفاف  والتملذذ  وآليذذة اسذذترفاف الكلفذذة 

وتتذول  اللجنذة أينذا  مسذاولية التنسذيم حذين الجهذات فذي  –الجهذاز التنفيذذ  للمشذروع  –األقغال العامة والطرق 

اء وتنفيذذ الخذدمات فذي المواقذع المخصصذة للمبذاني ورحطهذا حشذبكات توفير األراضي والتمويالت الالزمذة لإلنشذ

حما ينمن اإليفاء حاللتزامات المتبافلة للتسذريع حتنفيذذ المشذروع. وينذاط حالسذلطات المدليذة فذي  الرئيسةالخدمات 

المدافظذذات المسذذتفيد  مذذن المشذذروع مهذذام تذذذلي  ومعالجذذة الصذذعوحات والعوائذذم المتعلبذذة حتخصذذي  األراضذذي 

وتنفيذ المباني والخدمات الالزمة لستكمال المشاريع نضافة نل  توليها مسذاولية نجذراءات التسذجي  للذراغبين فذي 

العامذة والطذرق وفبذا   األقذغالالستفاف  من المشروع والتيار المستفيدين حالتنسيم مع قطذاع اإلسذكان فذي وزار  

س يوضذذح الهيكذذ  الم سسذذي للمشذذروع  وتشذذك  3ك  رقذذم قللمعذذايير المدذذدف  لذذذل  والمبذذر  مذذن اللجنذذة العليذذا. الشذذ

 .البرارات الصافر  عن مجلس الوزراء ذات الصلة حالمشروع اإلطار البانوني للمشروع
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 [وزار  القغال –وثائم المشروع مساقط أفبية لنماذج الوحدات السكنية في المشروع ](: 2شكل رقم )
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 الم سسي للمشروع طاراإل :(3شكل رقم )

 نجراءات التعاقد والتنفيذ . 3.4

 4المبذاني علذ   أعمذالمشروع عبر مناقصذات عامذة تنافسذية  وذلذ  حذإنزال من ال األول المرحلة تم تنفيذ 

مجموعذات وكذ   9 نلذ  5مذن  كذ  ففعذةتنذم و  أقهر 6 نل  4فاص  زمني من  وألرىففعات حين ك  ففعة 

تذم تنفيذذها   وحذد  سذكنية 5018مجموعذة لعذدف  28لتشذك   وحذد  سذكنية  300 نلذ  100مجموعة تتكون من 

 :ما يلي نل هدم هذا الترتيب ووالثانية والثالثة   األول مصنفة في الدرجة ولت م هلة اوقركة مب 18عبر 

  [19] تنفيذ المشروعلت الوطنية والمدلية من المشاركة في اوتمكين قركات المب -

 ننشاء أنسب األسعار الدصول عل   -

 كذل  جوف  التنفيذ اإلنجاز وتير  رفع و -

 تبلي  مخاطر التعثر في المشروع  -

 .من العمالة المدلية عدف أكبرتوفير فرص عم  متنوعة مباقر  وغير مباقر  وتشغي   -

 جذورأ   قذامال  لاير 65,000 المبذاني للوحذدات السذكنية ألعمذال للمتذر المرحذعالكلفذة  سذعرحلغ متوسط  قدو

لذدمات البنذذ  التدتيذذة مذذا و ألر لذذليذذة واأليذذة التبديروحلغذذت التكلفذة   فار  المشذذروعون قذذراماإلو الدراسذات

جمذالي ن ليبلذغللمبذاني   مذن سذعر تكلفذة المتذر المرحذع %30 حواقذع حذوالي لاير للمتر المرحع  20,000يبار  

حلذة للمر اإلجماليذةوتصذ  التكلفذة   لاير 85,000 نلذ  مذن مسذاحة الوحذد  السذكنية لمتذر المرحذعلتكلفذة السعر 

لاير  مذا مليذار  36.6مبلذغ  –متر مرحع  430,890مساحة حنائية ح وحد  سكنية 5,018 –ل  من المشروع واأل

 .لايرس 215=فولر1مريكي قمليون فولر أ 170يعافل 

 للوحدات السكنية الدفعسعر البيع وآلية . 4.4

ر احتسذا  اقذرتذم نفبذد   من الدصذول عليذ  ذو  الدل  المددوفتيسير المسكن وتمكين  فيالمشروع  لهدم وفبا  

 تكلفذة لذدمات الدولذة تدمذ تس  وفبذط لبنذاءامتر المرحذع قتكلفذة لل البيع للوحدات السكنية لمسة وستون ألف لاير سعر

 الندو التالي: الدفع عل وأن يتم  ريال  للمتر المرحع  20,000حوالي  والبالغة ر وقيمة األالبن  التدتية 
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  سالشبةالوحد  السكنية ق% ففعة مبدمة من قيمة 20 -

    فوائد عل  األقساط المت لر أفون احتسا   عاما   20بلغ المتببي عل  فتر  متبسيط ال -

 .استرفاف الكلفةللجهات التي ستتول   قيمة البسط الشهر  مباح  مصاريف التدصي  والمتاحعة نل % 5نضافة  -

جمالي التكلفة ون وقيمة الدفعة المبدمة والبسط الشهر نماذج الوحدات السكنية يوضح سعر البيع لك   س4قرقم  الجدول

 فولرس. 315قما يعافل  لاير 67,600 نل مصاريف التدصي  والمتاحعة    حيث يص  سعر المتر المرحع قامال  النهائية

 الوحدات السكنية وطريبة الدفعحيع سعر  :(4) جدول رقم

 النموذج
 المساحة

 )متر مربع(

 قيمة الشقة

 )لاير(

 الدفعة المقدمة

 % )لاير(20

 القسط الشهري

+  عام(20)فترة 

5% 

 االجمالي

 )لاير(

A 105 6,825,000 1,365,000 23,888 7,098,000 

B 85 5,525,000 1,105,000 19,338 5,746,000 

C 75 4,875,000 975,000 17,063 5,070,000 

D 88.5 5,752,500 1,150,500 20,134 5,982,600 

الفوائذذد ر  والخذذدمات والبنذذاء وأسذذعار األ تكلفذذة جماليذذة الفعليذذة قذذاملة  يبذذين التكلفذذة اإل س5ق الجذذدول رقذذم

%  وعليذة 80للمبلذغ المتببذي  عامذا   20% قنسبة الفائد  البنكيذة للوفائذع حالريذالس  علذ  مذدار 15البنكية حنسبة 

للمتذر  الفعليذةمريكيس. حالمبارنذة حذين سذعر التكلفذة فولر أ 740لاير ق 159,100 نل يص  سعر المتر المرحع 

الذذذ  يشذذك  نسذذبة  لايرس 67,600س وسذذعر البيذذع للمسذذتفيد مذذن ذو  الذذدل  المدذذدوف قلاير 159,100المرحذذع ق

 أ جمالية تكلفة اإلل% من ا57  اوسويلايرس  91,500م  الفارق قن الدكومة تتد  فإالفعلية% من التكلفة 43

 مام الدولر.تغير سعر الريال أ تدملها مخاطر نل نضافة   للمستفيد% من سعر البيع 132

 و  الدل  المددوفنسكان ذلسعر الوحدات السكنية لمشروع  الفعليةالتكلفة (: 5جدول رقم )

 النموذج

 المساحة

)متر 

 مربع(

البناء تكلفة 

 )لاير(

األرض 

 والخدمات

 )لاير(

 الفوائد البنكية

 )لاير(

 اإلجمالي

 )لاير(

A 105 6,825,000 2,100,000 7,780,500 16,705,500 

B 85 5,525,000 1,700,000 6,298,500 13,523,500 

C 75 4,875,000 1,500,000 5,557,500 11,932,500 

D 88.5 5,752,500 1,770,000 6,557,800 14,080,300 

 الستفاف  من المشروعمعايير . 5.4

ن تنطبم عل  الشروط التي يجب أو عدف من المعايير فبد تم تدديد  لالستفاف  من المشروع

 :همهاوأ /المتبدمةالمتبدم

سر   ومسذتبرا  مذع أسذرت  فذي المدافظذة مطلبا  ويعول أ أوأرمال   أومتزوجا  يمني الجنسية و أن يكون -1

 عام   15التي يبع فيها المشروع لمد  ل تب  عن 

أن يكذذون مو فذذذا  ومشذذذمول  حنظذذذام التباعذذذد ومسذذذدفا  القذذذتراكات الشذذذهرية للهياذذذة العامذذذة للت مينذذذات  -2

 ماعية  لمد  ل تب  عن لمس سنوات الم سسة العامة للت مينات الجت أووالمعاقات 

وأن يكذون  سألذف لاير 80قيزيذد عذن  وأل سلاير لذفأ 30قالشهر  للمتبدم عن  الراتبفي يب  صا أل -3

 ية المددف .% من قيمة الشبة وسداف األقساط الشهر20قافرا  عل  سداف الدفعة المبدمة وقدرها 
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 النقاش والتحليل . 5

 ذو  الذدل  المدذدوفلتيسذير السذكن لذ المتخذذ  لإلجذراءاتالنبذاش والتدليذ   هذا الجزء من البدذثيتنمن 

 مشذذاريع حالدذذالت المماثلذذة فذذيحالتجذذار  السذذاحبة للدولذذة وكذذذل  والبيانذذات الماليذذة ذات العالقذذة والمبارنذذة 

 .التاحعة للبطاع الخاص اإلسكانية الستثمار

 تيسير السكن لشريدة ذو  الدل  المددوف. 1.5

سرت  ويسذد الدذد أ"ح ن  ذل  المسكن الذ  يدبم المصالح النرورية للفرف و يُّعرم السكن الميسر عموما   

وحتكلفذة معبولذة تتناسذب وفللهذا علذ  المذدى الدذالي وفذي المسذتبب   المذ وىاألفن  من احتياجذات األسذر  مذن 

عذاير للم ووفبذا   سذرت  حذالعي  الكذريم اآلمذن والمسذتبر.النذرورية للفذرف وأوتُّفسذر المصذالح   [20] المنظور"

أكثر من فللها في تذ مين  أو% 30تنفم من أنها مستدبة للسكن الميسر في حالة الت كد  تعدن األسر  العالمية فإ

قذذهرية  أكذذان ذلذ  نيجذذارا  أم أقسذذاطا   السذكن حمواصذذفات الدذذد األفنذ  المبذذرر  مذذن الجهذذات ذات العالقذة سذذواء  

 عل  العبار.نفبات الصيانة والدفا   نل لتغطية ثمن السكن حاإلضافة 

عل  تدبيم متطلبات السكن الميسر في جميع الجوانذب الفنيذة    وضمن الددوف المببولة لبد عم  المشروع

فذي  مكانية المو فين من ذو  الدل  المددوف  وكمذا هذو مبذين لحبذا  لية والتنظيمية لجع  المسكن ضمن نوالما

 .الميسر لية الدفع لفة المخفنة وآالمسكن والتك نوعية ومواصفات

 البياة السكنية /الجانب الفني .1.1.5
 حذرصحذ ن المشذروع قذد  تبين من لالل الطالع عل  وثائم المشروع والزيار  الميدانيذة لمواقذع العمذ   

لمتطلبذات األسذر  اليمنيذة مذن مناسبة وحدات سكنية عل  توفير لدى الوزار    اإلسكانيةلمعايير حا عل  اللتزام

حمسذاحة    ويشذك  النمذوذج المتوسذطلمتطلبات البياذة والخصوصذية اليمنيذة وفبا    والو يفة والكلفةحيث السعة 

رقذم  جذدول –الي الوحذدات السذكنية فذي المشذروع جمذ% مذن ن86 نسذبة  مترا  مرحعذا   88.5و  مترا  مرحعا   85

دة ذو  الذدل  المدذدوف قذريفذرافس التذي تشذك  غالبيذة أ 6 – 4والمالئم لألسر المتوسطة ق األنسبكون    س2ق

التصذاميم المعماريذة واإلنشذائية للوحذدات والمبذاني متطلذب الو يفذة و تخطيط الموقذع العذام وعكس المستهدفة.

 والجمال والمتانة والقتصاف وكذل  المتطلبات الجتماعيذة والبيايذة وحمذا يدبذم العذي  الكذريم اآلمذن والمسذتبر

قالنمط الرأسيس  لما لهذا النظام مذن ميذز  فذي  األفواراني الهيكلية متعدف  اتبع المشروع نظام المب كماسر . لأل

 لرى وتبلي  الكلفة.لدمات البن  التدتية والمرافم األالستفاف  المثل  من مساحة األر  و

حيذاء ضذمن األ اإلسذكانيةحمسذاحات مناسذبة إلقامذة المشذاريع  األراضينعدام ن أو قحفي العتبار  وحاأللذ

ل  مذن والمملوكة للدولة حمساحات كبير  إلقامة المرحلة األ األراضيوالمخدمة  فبد تم توفير أنسب  المخططة

لالسذتثمار تمذنح للجهذات المسذاهمة  األراضذيجزاء مذن هذذه ع ومراح  ألرى قافمة  وتم تخصي  أالمشرو

. وتولذذت الدولذذة كنمذذوذج س4رقذذم ققذذك    فذذي تمويذذ  المشذذروع فذذي نقامذذة مشذذاريع اسذذتثمارية تجاريذذة اسذذكانية

البائمذة  لخدميذة األلذرى ورحطهذا حشذبكة الطذرقتزويد هذه المواقع حخدمات البنذ  التدتيذة والمرافذم امساولية 

لتجعلها سهلة الستخدام والوصول من قب  الساكنين  ولتساهم هذه المواقع في النمو الدنر  البائم في حعذض 

المخططات العمرانيذة لهذذه المذدن  وت سذس المواقذع األلذرى  نطارالمدن مث  عدن وحنرموت والدديد  في 

. هذذا الذذنمط مذذن س5قذذك  رقذذم ق – فذي حبيذذة المدافظذات لتجمعذذات حنذذرية حديثذة مكتملذذة الخذذدمات والتخطذيط

التجذذار  السذتثمار  سذيمكن طببذذات عديذد  مذذن  – السذكني المذذدعوم والسذكني حجانبيذ التخطذيط للموقذع العذذام 

هذه المواقع حما يعزز من النسيج الجتماعي البائم عل  التنذوع الذديموغرافي فذي جميذع  المجتمع من السكن في

ثذار السذلبية المترتبذة ويدد مذن اآل المعيشي والنمو الجتماعي والقتصاف  ويساهم في الستبرار المدن اليمنية

 .اإلسكانيةعل  الفرز الطببي للتجمعات 
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 الموقع العام لمشروع الصالح السكني في مدينة عدن(: 4شكل رقم )

 الجانب التنظيمي . 2.1.5
طار تشريعي يعرم ديات البائمة والمتمثلة في غيا  نز التداوقد تجن المشروع   يبدو أمن الناحية التنظيمية

تنمنت المعايير   لبد لذل سهلة  ونجراءاتالستدباق وينظم الستفاف  من هذه المشاريع وحدف معايير واضدة 

والشروط أن من يدم لهم الستفاف  هم المو فين من البطاعين العام والخاص من ذو  الدل  المددوف الذين ل 

يكون لديهم البدر   وأنلاير   80,000لاير ول تزيد عن  30,000تب  فلولهم الشهرية قصافي الراتبس عن 

%س عل  مدى 80ق قساط الشهرية للمبلغ المتببيواألة يمة الوحد  السكنية كدفعة مبدم% من ق20 تسديد عل 

لهذه الشريدة في  مع معطيات الواقع عاما  حدون أ  فوائد  وقد جاء هذا التوج  للمشروع متوافبا   عشرين

ح اومعظم المو فين من ذو  الدل  المددوف في المدن اليمنية تسكن في مساكن حاإليجار  يترالمجتمع. عمليا  

 لاير لك  غرفة  وحالتالي ووفبا   10,000ريال  حمعدل  30,000 نل ريال   20,000  ما حين يجارها الشهرن

أكثر من فللها  أو% 30مستدبة للسكن الميسر كونها تنفم  تعدسر فإن هذه األ للمعايير المتعارم عليها فوليا  

جميعها لديها البدر  عل  ففع وليس األسر ن جزء كبير من هذه للمعطيات المدلية فإ عل  السكن  ووفبا  

 أويجار الشهر  هي في الواقع أق  من مبلغ اإل التي – س6قجدول رقم  –الشهرية  األقساط التزاماتها المالية سواء  

لهتمام ورغبة المستفيد في الدصول عل  السكن  وتعد م قرا  سر  لمبدمة والتي تواج  من مدلرات األالدفعة ا

ويجب  اللتزامات الشهرية  حما في ذل  مستلزمات التشغي  والصيانة للمباني لالل السكن.وقدرت  عل  سداف 

مث  سر   وليس عل  نجمالي الدل  لأل  ن معيار الدل  قائم عل  صافي الراتب الشهر  للمو فحالتنوي  هنا 
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فبا  للمعايير المتعارم وو عناء األسر .أ اإلضافية للمو ف حما في ذل  الدل  لمن يعم  مناألجور الدوافز و

% من فل  األسر   وحاعتبار أق  قسط قهر  للسكن  30ن يوج  للسكن ل يزيد عن أعليها فوليا  فإن ما يجب 

س  فإن صافي الدل  الشهر  للمو ف  6لاير  وكما هو مبين في الجدول رقم ق 17,100في المشروع في حدوف 

لاير  وسيترتب عل  ذل  أن المو فين الذين تب   57,000س  يجب ان ل يب  عن 0.30قالبسط الشهر / 

رواتبهم عن هذا الدد من الدل   أن يشك  لديهم الستفاف  من المشروع صعوحات مالية سواء  في متطلبات 

 المعيشة او في التزاماتهم المالية أمام المشروع ما لم تكن لهم مصافر فل  ألرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صور توضح موقع مشروع الصالح السكني في عدف من المدن اليمنية(: 5شكل رقم )

 



717 

 فراسة مشروع الصالح السكني كنموذج تجريبي السكن الميسر لذو  الدل  المددوف في اليمن توفير   عبدالمل  الجولدي

 

 الدل  الشهر  المناسب للمو ف لمواجهة تكلفة المسكن(: 6جدول رقم )

 نموذج الوحدة السكنية
A 

م 105)
2

) 

B 

م 85)
2

) 

C 

م 75)
2

) 

D 

م 88.5)
2

) 

مبلغ القسط الشهري للوحدة السكنية في مشروع 

 الصالح )لاير يمني(
23,900 19,300 17,100 20,100 

)القسط الشهري/ الدخل الشهري المناسب للموظف 

 ( )لاير يمني(0.30
79,700 64,300 57,000 67,000 

 الجانب المالي . 3.1.5
معذايير تذوفير سذكن ميسذر لهذذه   مكانيذة الدولذةوفذي حذدوف ن  حذد كبيذر نلذ ن المشروع قذد راعذ  ل ق  أ

الشريدة من المجتمع والبائم عل  التناسب حين الكلفة للسكن والبدر  الماليذة للمسذتفيدين  لبذد تذم تيسذير الجانذب 

قصذذ  مذا يمكذذن حيذث تذذم احتسذا  سذذعر البيذع للوحذذدات السذكنية حسذذعر تكلفذة البنذذاء فبذذط أ نلذ المذالي للمسذذتفيد 

% مذذن قيمذذة الوحذذد  80اسذذترفاف  نلذذ وتدملذذت الدولذذة تكلفذذة لذذدمات البنذذ  التدتيذذة وقيمذذة األر   حاإلضذذافة 

تصذذ  ل عامذذا  حذذدون أ  فوائذذد وحالعملذذة الوطنيذذة  الريذذال اليمنذذي  20قسذذاط قذذهرية علذذ  مذذدى السذذكنية علذذ  أ

س  5قرقذم  جذدول –حذد  السذكنية للو الفعليذة جماليذةاإل التكلفذة % مذن57 نلذ مساهمة الدولة في هذا المشذروع 

قذك   –وفي مبدمتها هبوط العملة الوطنية أمام الدولر المريكذي الكلفة   استرفاف مخاطر تدم  نل  حاإلضافة

حها الدولة وحعذض م سسذات  البطذاع المخذتلط  والذ  تسبب في انهيار تجار  اسكانية ساحبة قامت –س 6رقم ق

 تنفيذذذ تكلفذذة ن الدولذذة تواجذذ   كمذذا أوالبطذذاع الخذذاص فذذي الثمانينيذذات وحدايذذة التسذذعينيات مذذن البذذرن الماضذذي

 المشروع. ننشاء فتر  أثناء أو قب  المستفيدين قب  من مساهمة أ  فون كامال   المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مس2014 – م1980قعوام مام الدولر المريكي لالل األأتغير سعر الريال اليمني (: 6شكل رقم )

 للدولةالساحبة  اإلسكانيةالمبارنة مع التجار  . 2.5

  م1990مذا قبذ  العذام  نلذ ف  وتعذوف سذكان ذو  الذدل  المدذدوف مدذدوالتجار  الساحبة للدولة في مجال ن

مذن الوحذدات السذكنية وتذم توزيعهذا  آلملجنذو  قامذت الدولذة حبنذاء حنذعة   ففذي اسذاحبا  وكما تم استعراضها 

لمو في البطاع العام وحتكلفة حسيطة جدا   وهو مذا كذان يتناسذب مذع الوضذع السياسذي والقتصذاف  السذائد فذي 

سذعوان   –حين  هنا   وفي الشمال أينا  تم تنفيذذ عذدف مذن مشذاريع التنميذة الدنذرية أحرزهذا مشذروع سذواف 

 فذي صذنعاء العاصذمة فذي ننشاؤه تم س  والذ األفبيللسكن المنفرف قالتوسع  نموذجا  نسكانيا  مكتمال  الذ  يمث  و

المسذكن  حيذث  ننتذاجاضح لك  من الدولة والمستفيد في ويتميز حدور مشتر  وو الماضي البرن من الثمانينات

يذة عبذر البذرو  والمذنح الدوليذة وحيعهذا مخططذة وتزويذدها حخذدمات البنذ  التدت أراضذيقامت الدولة حتوفير 



718 

JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 44, No. 6, November 2016, pp. 703 – 725 

 

س  % سذنويا  11وحفوائذد  سذنوات 10قساط لفتر  أ والباقي % مبدما   40للمستفيدين ح سعار مناسبة وحدفع ميسر ق

لذدماتس  حيذت في ننشاء مث  هذه المشاريع قأر  و كبير  ل  اأمووكما يالحظ من التجرحة ح ن الدولة ل تنفم 

 األراضذيحشذراء  المسذتفيدونجمذالي كلفذة المشذروع  فذي حذين قذام % من ن20 نل %  15ساهمت حما يبار  

  ورغذم ذلذ  لذم نوعا  ما ميسر  في تل  الفتذر المالية لذل  والتي كانت  ء المسكن ذاتيا  ومواجهة التكاليفوننشا

 أوالخارجيذذة المسذذاعدات  أوعبذذر الموازنذذة العامذذة  تلذذ  المشذذاريع سذذواء   قامذذة مثذذ ن تذذتمكن الدولذذة مذذن تكذذرار

 العملذة حانخفذا  كبير حشك  ت ثرت والتي الساحبة المشاريع في المستفيدين من المسترف  المبالغ عل حالعتماف 

  س.6  قك  رقم قتالهاس وما التسعينات التكلفة قحداية استرفاف فتر  لالل الدولر المدلية قالريالس أمام

ومعالجذة  اإلسذكانيف  النشذاط اوحعد ما يزيد عن عبذدين مذن الذزمن ليعمذ  علذ  معذ الصالحمشروع تي وي 

والمالئذذم لذذذو  الذذدل  المدذذدوف  ولتدبيذذم  لتذذوفير المسذذكن الميسذذر التدذذديات البائمذذة والت سذذيس لتجرحذذة جديذذد 

 عوائد اجتماعية واقتصافية وحياية عل  المستوى المدلي وحالتالي عل  المستوى الوطني. 

 يلي: عن التجارب السابقة بماصالح السكني الوتتميز التجربة الجديدة في مشروع 

   وكذذل  السذتفاف األفوارالوحذدات السذكنية مذن لذالل اسذتخدام نظذام المبذاني متعذدف   ننتذاجتبلي  كلفة  -

 ثمانها أ وارتفاع األراضيقح     في لاصة المتاحة األراضي من المثل 

خذذدمات  ول وال األراضذذينعطذذاء تسذذهيالت ماليذذة أكبذذر للمسذذتفيدين  حيذذث ل يسذذاهمون فذذي تكذذاليف  -

كبيذذر  مذذن ذو  ألعذذداف يدبذذم معيذذار التمكذذين والتيسذذير  قسذذاط المتذذ لر   وحمذذايتدملذذون فوائذذد علذذ  األ

  للمو فين ضاع القتصافية الداليةوالدل  المددوف وحما يتناسب مع األ

والتي كانذت فذي التجذار  السذاحبة مدصذور  علذ   فيدين من ذو  الدل  المددوف لمستتوسيع قريدة ا -

مو في البطاع العام  لتشم  مو في البطاع الخذاص المشذتركين والمسذدفين لألقسذاط الت مينيذة للتباعذد 

سسذذذة الت مينذذذات حالقذذذترا  فذذذي م    وهذذذو مذذذا يعمذذذ  علذذذ  تدفيذذذز مذذذو في البطذذذاع الخذذذاصحانتظذذذام

  اإلسكانتعم  عل  تنمية هذه الموارف لصالح المو فين ومنها الستثمار في قطاع    والتيالجتماعية

مدافظات حالمبارنة حمددوفية المشاريع الساحبة والتذي تذم تنفيذذها فذي  8المتداف والتوسع الجغرافي للمشروع في  -

 عدف من المدتاجين للسكن من الشريدة المستهدفة  أكبر نل   للوصول سصنعاء  وعدن  والدديد قثالث مدن 

التنفيذذ  أثنذاءمرفوف المشروع عل  التنمية المدلية والوطنية أقم  وأكبر  حيث تستفيد قطاعات متعذدف   -

والبنو  وقركات الت مين ...نلخ  علذ   مداجر والمصانع المدليةوأصدا  ال لين والمورفيناومث  المب

 فراف لين األاوالمب أوي يتول  المستفيد البناء ذاتيا  عبر العمالة المباقر  عكس المشاريع الساحبة والت

 .يوفر المشروع األر  والخدمات لمراح  مستببلية مما ينمن الستمرار والستدامة للتجرحة -

 تعذوقوكذل  التعام  مذع عذدف مذن التدذديات البائمذة التذي   للبطاع العام اإلسكانيف  النشاط اوكما ساهم المشروع في مع

 :ها  ومن أهم ما تم في هذا الجانب  وأسس لدلول يجب البناء عليها ومواصلتها وتطويراإلسكانياستمرار وتوسع النشاط 

  اإلسذكانيةسكان ككيان جامع لذو  العالقة في تخطذيط وتنفيذذ وتمويذ  المشذاريع ننشاء اللجنة العليا لإل -

 لية التنسيم والمتاحعة للمشاريع ويعزز آ اإلسكانما يبو  من البنية الم سسية لبطاع م

هذو  المشذروع حمذا فذي ذلذ  مذا من لتنفيذ المرحلة الدالية والمراح  البافمة لإلسكانالدولة المتاحة  أراضيتوفير  -

 العمرانيذة المخططذات حتدذديثوالبذدء  متعلم حالسذتثمار  ومسذاولية تزويذدها حخذدمات البنذ  التدتيذة والمرافذم 

 واستمراره  اإلسكانيي كد التوج  والهتمام الرسمي في توسيع النشاط حما   لذل  المستهدفة وفبا   للمدن

سي وتوفير كثافات سكنية وحنائية مناسبة  مذع تدبيذم المتطلبذات حالبناء الرأ راضيالستخدام المث  لأل -

 يمكذن القتذداء حذ  مسذتببال   ث  نموذج حديث لتوجي  نمو المذدن يمالبياية والفراغات العمرانية الالزمة  

 في تخطيط المدن والمناطم السكنية 

تنفيذ ولفف من حجم التزامات الدولة ال أثناءفتح مصافر تمويلية لارج الموازنة العامة للدولة قد ساعد  -

 .مام المشروع والصعوحات المترتبة عل  ذل المالية أ

 جراءات البانونية والتنظيمية المتبعة في المشروع.حالبناء عل  اإل نسكانيةريعات لمنظومة تشالت سيس  -
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سذع مذن التجذار  وأأقذم  و فذي مشذروع الصذالحة الجديذد  إلسذكان ذو  الذدل  المدذدوف ويالحظ أن التجرحذ

السذكن الميسذر  وحاعتبذار  ننتاجلالستمرار والستدامة في  م قرا  ي الساحبة  وت سس لمستبب  نسكاني واعد وتعط

 .[21] هذو قذائم فذي عذدف مذن الذدول العرحيذة   وكمذانمية المستدامة للمذدنرافدا  أساسيا  للت اإلسكانيةتنفيذ المشاريع 

ف يذذكلت يذن  علذ  الذذذ و  م2012لعذام ل 61راء رقذم قذرار مجلذذس الذوز ويمكذن أينذا السذتدلل علذذ  ذلذ  مذن

رؤيذة واضذدة تدبذم فذرص  العم  في تبنذي مشذاريع نسذكانية مسذتدامة فذي ضذوءلإلسكان حمواصلة اللجنة العليا 

س يبذذين مبذذدار 7  الشذذك  رقذذم قاإلسذذكانيةعمذذ  للشذذبا  ومسذذاكن لذذذو  الذذدل  المدذذدوف ويمذذا يكفذذ  تغطيذذة الفجذذو  

 ة.سكاني في عدف من المدن اليمنية والتي من المفتر  أن يستهدفها المشروع في المراح  البافمياج اإلالحت

 ومن العيوب في التجربة مقارنة بالتجارب السابقة:

 مالية كبير  نتيجة لما يلي: ألعباءتدم  الدولة 

 والخدمات  األراضيالمستفيدين من تكلفة نعفاء  -

 عاما   20قساط المت لر  لفتر  المستفيدين من ففع فوائد عل  األنعفاء  -

  الكلفة استرفاففتر   أثناءسعر العملة الوطنية أمام الدولر  انخفا مخاطر  -

 .مبالغ مبدمة من المستفيدينأ  التنفيذ فون تدصي   أثناءهة تكلفة ننشاء المشروع حالكام  مواج -

عبذاء يذ تي حغذر  تيسذير المسذكن وتمكذين المسذتفيدين مذن وكما تم ذكذره سذاحبا  حذ ن تدمذ  الدولذة لهذذه األ

 ضذذاعواأل ضذذوء فذذي ذلذذ  علذذ  المترتبذذة ثذذاراآل ذو  العالقذذة فراسذذة مذذن الدصذذول عليذذ   ممذذا قذذد يتطلذذب

 فذي المدذدوف الذدل  ذو  مكذنيُ  التذوازن مذن نوع حداثن عل  تساعد حدائ  وتبديم للدولة  المتغير  القتصافية

 ويشذذجع الميسذذر  السذذكن لتذذوفير كذذداعم الدولذذة اسذذتمرار فذذي يسذذاهمفذذي نفذذس الوقذذت و سذذكنالم علذذ  الدصذذول

 الميسر. اإلسكان مشاريع تموي  في الستمرار عل  التمويلية الم سسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [17الحتياج اإلسكاني في عدف من المدافظات اليمنية ](: 7شكل رقم )

 اإلسكانيةالمبارنة مع النشاط الستثمار  للبطاع الخاص في المشاريع . 3.5

وحنذذاء المذذدن السذذكنية   األراضذذيمذذن لذذالل تطذذوير  اإلسذذكانيمذذارس البطذذاع الخذذاص السذذتثمار فذذي مجذذال 

البينذذاء  األراضذذيمذذن البذذرن الماضذذي  حيذذث تتذذوفر  التسذذعينياتويتركذذز معظذذم النشذذاط فذذي مدينذذة عذذدن منذذذ 

الطلب عل  المساكن من قب  السذكان المدليذين والمغتذرحين وحعذض  نل سعار مناسبة حاإلضافة أحمساحات كبير  و

مذذن أكبذذر  [23] وقذذركة الهمذذداني [22] قذذركة ننمذذاء وتعذذد. األلذذرىالمسذذتثمرين والمذذواطنين مذذن المدافظذذات 
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ح سذذعر المتذذر المرحذذع للشذذبم حذذين او  ويتذذراألفوارفذذي ننشذذاء المبذذاني متعذذدف   وأحرزهذذاالشذذركات السذذتثمارية 

لاير  ويعتمد السعر عل  موقع المبن  ومساحة الشبة  ويبلغ متوسط سعر المتذر المرحذع  72,000لاير و 63,000

فولرس  ويشذم  سذعر المتذر المرحذع تكذاليف األر  والخذدمات واألرحذاح. فذي حالذة  310بريبا قلاير ت 67,000

نشذاء وحتذ  اسذتالم الوحذد  عند توقيع العبد قبذ  اإلنشذاء والبذاقي علذ  أقسذاط لذالل اإل% 20  يتم ففع  نبدا  البيع 

نشذاء العبذد قبذ  اإل توقيذعمذن  نحتذداء  ة % مذن البيمذ50قساط مبدمة حنسبة   يتم ففع أ حاألج في حالة البيع  السكنية.

قسذاط قذهرية د سذنويةس علذ  أ% فوائ7% من البيمة + 50وحت  استالم الوحد  السكنية  وجدولة المبلغ المتببي ق

  ويص  تكلفذة  األمريكيسنوات عبر حن  وسيط حين الشركة والمشتر   وعملة البيع والدفع هي الدولر  7لفتر  

. وتتوفر الشذبم فذي % عن البيع نبدا  32س حزياف  ريال   88,150ق فولرا  أمريكيا   410 نل المتر المرحع مع الفوائد 

هذذه المشذاريع مفتذوح . أكثذر أو مترا  مرحعا   180 نل  مترا  مرحعا   87ح ما حين اوهذه المباني حمساحات مختلفة تتر

تمذذع حمذذا فذذيهم قذذريدة ذو  الذذدل  المدذذدوف كونهذذا تعتمذذد علذذ  رغبذذة المسذذتفيد القذذترا  فيهذذا لجميذذع فاذذات المج

شذروع الصذالح. هو الدذال فذي مكما  ن هذه المشاريع غير ميسر  لذو  الدل  المددوففإ   وحالتاليوقدرت  المالية

 عذنعبذاء الماليذة فع قالذدولرس  تسذاهم فذي تخفيذف األالبيذع وعملذة الذد ن آليذةحذ فذي هذذه المشذاريع أينذا   ويالحظ

ماليذة ال وحتبليذ  المخذاطر  المسذتفيدينالمبدمذة مذن  مذن المبذالغننشذاء المشذاريع وذلذ  حالسذتفاف   أثناء المستثمرين

 هذا النوع من الستثمار. وتنمية  وهو ما يساعد عل  استمرار لالل فتر  التبسيط استرفاف الكلفة أثناء

ع ما تم فذي مشذروع الصذالح السذكني  حذافترا  أن الوحدات السكنية في هذه المشاريع م حمبارنة تكلفة ننتاجو

ن تكلفذة المتذر المرحذع %  فذإ15  اوتسذ اإلسكانيةرحاح التي تدببها قركات البطاع الخاص في المشاريع نسبة األ

سذاس سذعر البيذع علذ  أ ريذال   58,300 ـدر حذقيمة األر  وتكلفة تنفيذ وتوصذي  لذدمات البنذ  التدتيذة يبذ قامال  

  ريذال   85,000 والبذالغ الصذالحتكلفذة المتذر المرحذع فذي مشذروع  لاير عذن 26,700ارق تب  حف  ريال   67,000

فذي مشذروع  الجذوف  فيذذ وحالتذاليومسذتوى التن%. فذي الدبيبذة هنذا  فذرق فذي مواصذفات المذواف 31مث  نسذبة وي

ليذات آ نلذ رجذع ي ومذا تببذ   % وفبذا  لتبذديرات الباحذث15 نلذ تص  قد والتي  الفارق يبرر نسبة من هذاالصالح 

بذد تذم تنفيذذ هو معروم  فوكما السيطر  عل  الكلفة والزمن. اعلة في حرمجة وتنفيذ المشاريع والبطاع الخاص الف

الثانيذة وعذدف و األولذ لين مصذنفين حالدرجذة اومذن قبذ  مبذ ساسذا  ناقصات عامذة وأمشروع الصالح السكني عبر م

ن حعذذض قذذركات البطذذاع الخذذاص وحالمباحذذ  فذذإ  حسذذيط مذذن الثالثذذة ممذذا رفذذع مذذن مسذذتوى التنفيذذذ وحالتذذالي الكلفذذة

  لاصذة تدرص علذ  تبليذ  الكلفذة  حيذث يذتم التنفيذذ حواسذطة قذركات ومعامذ اإلسكانيةالمستثمر  في المشاريع 

  رقاحذذة فنيذذة علذذ  تلذذ  الدكومذة أفذي الوقذذت نفسذذة ل تمذذارس قذذ  حرفيذذة. حهذا  وجلذذب مذذواف أقذذ  جذوف  وعمالذذة أ

إلجذراءات الالئدذة    وفبذا  التنفيذ والت كد من الجوف  أثناءالمشاريع السكنية من حيث مراجعة الدراسات والتصاميم 

 نلذ وهو مذا يجذب تفعيلذ   حاإلضذافة  [25] تالمنش عل   ومفهوم نظام التفتي  الفني [ 24]التنفيذية لبانون البناء 

رقذافية  لمذذا لذذل  مذذن ات البنذذاء والمواصذفات الفنيذذة واألفلذة اإلالمرجعيذات الفنيذذة الوطنيذة  كذوف البذدء فذي نعذذداف

الهندسية في التصميم والتنفيذذ لنذمان الجذوف  واقتصذافية البنذاء  د المعايير وكذل  المفاهيم والرؤىفي توحي أهمية

 مان واستدامة المباني. األ لتاليوكذل  الدد من التنافس في تبلي  الكلفة عل  حسا  الجوف  وحا

فذتح مسذار  للدكومذةجذدى األقد يكذون مذن ن  ولتخفيف األعباء المالية عل  الدكومة  فإ عل  ما سبم حناء  و

مذن لذالل عذدف مذن والشذراكة مذع البطذاع الخذاص  عبذروف لذذو  الذدل  المدذد اإلسذكانيةتنفيذ المشاريع ل لرآ

وتسذاهم فذي تنفيذذ الخذدمات وفعذم جذزء مذن الفوائذد علذ  األقسذاط  األراضذين تبذدم الدكومذة أ مثال   الخيارات

لمددوف الدصول عل  المسذكن المستفيدين من قريدة ذو  الدل  ا يمكنالمت لر  من قيمة الوحد  السكنية حما 

تبليذ   نلذ التذي تذ ف   واإلحداعاتالنمو وتبديم المبافرات  منالمناسب المدعوم ويمكن البطاع الخاص  حالسعر

الكلفذذة ورفذذع الجذذوف   ومذذن لذذالل التنذذافس علذذ  هذذذه المشذذاريع وفبذذا  لتشذذريعات منظمذذة ورؤيذذة واضذذدة لذذدى  

ويمكن السذتفاف  مذن   في اليمن اإلسكانيةالدكومة في توجي  استثمارات البطاع الخاص حما يخدم ح  المشكلة 

 .[26]الجيد  في هذا الجانب  اإلقليمية الخبرات والتجار 
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 الستنتاجات ا. 6

لذ  مذن مشذروع الصذالح وتنفيذ المرحلذة األحقيام الدولة  والمفيد النرور  من كانقد حينت هذه الدراسة ح ن   

تملذ  مبومذات السذتمرار مذن  والت سذيس لمرحلذة نسذكانية جديذد  اإلسكانيف  النشاط اوذل  في مع هميةالسكني أل

مبذذدأ العمذذ  الجمذذاعي   لإلسذذكانعبذذر اللجنذذة العليذذا   وحتجرحذذة جديذذد  رسذذخت وحنذذ  تدتيذذة وتنظيميذذة  أراضذذي

عمليذة لعذدف حلذول  وساهمت في البدء حإيجذاف اإلسكانيةفي التخطيط والتنفيذ للمشاريع والمشاركة في اتخاذ البرار 

وفذي مبذذدمتها تذذوفير  اإلسذذكانيةمذن المشذذكلة  جذزءا  مهمذذا  وتشذذك   اإلسذذكانيالتذي تدذذد مذذن النشذاط  الصذذعوحاتمذن 

  للتمويذ  لذارج وفذتح نوافذذ جديذد  قبكة البن  التدتية توسيعوالعم  عل   اإلسكانيةالمناسبة للمشاريع  األراضي

ضذاع وفي تدسين األ المساهمة نل حاإلضافة  اإلسكانيةسست لمفاهيم تشريعية وتنظيمية للعملية موازنة الدولة  وأ

 السذتمرار أهميذةي كذد علذ   ممذا المستهدفة من المشروعالجتماعية والقتصافية والبياية في مراكز المدافظات 

 .لجميع المدافظات وكرافد للتنمية المستدامة مشكلة اإلسكانندو ح   اإلسكانيةفي تنفيذ المشاريع 

عن التجار  الساحبة للدولة حتبديم تسذهيالت ماليذة أكبذر لتمكذين المسذتفيدين   اإلسكانيةوتتميز هذه التجرحة 

سذكن مناسذب ومالئذم وحتكلفذة مو في البطاعين العام والخاص  مذن ذو  الذدل  المدذدوف فذي الدصذول علذ  

عن ما يزيد  نل ص  حجم الدعم الذ  تبدمة الدولة   ليالفعلية للوحد  السكنية% من التكلفة 43  اوخفنة تسم

 .عاما   20عل  مدى  الكلفةمخاطر استرفاف تدم   نل % من سعر حيع الوحد  السكنية حاإلضافة 100

 نذسكن قليذ  الكلفذة ولذيس سذكن ميسذر لذذو  الذدل  المدذدوف   ننتاجفي المباح  وجد أن البطاع الخاص قافر عل  و

 تكلفذة فذي مشذروع الصذالح  ويرجذعال% عذن 31حنسذبة  صاتكلفة ننشاء الوحدات السذكنية فذي مشذاريع البطذاع الخذ تب 

والجذزء اآللذر للفذارق   طرق التنفيذذ والسذيطر  علذ  الذزمن والكلفذةاص في الخالبطاع فاعلية  نل  الفارق جزء من هذا

الموحذذد   غيذذا  المرجعيذذات الهندسذذيةطبيعيذذة لنتيجذذة التصذذاميم  ك نعذذداف أثنذذاء الممارسذذات الفرفيذذةوفذذي  المواصذذفاتفذذي 

 .تالمنش  ذعل  تنفي وضعف فور الرقاحة الفنية الرسمية التصميم في المشاريع العامة والخاصة ألعمال

يشك  عباا  متناميا  عل  ميزانية الدولة المددوف  الموارف والتي قد حباء فور الدولة كمنتج للسكن وفاعم عل  هذا النمط  

مما قد يتسذبب فذي  سعار الدوليةير حالمخاطر السياسية وتبلبات األعل  موارف متغير  وتت ثر حشك  كب أساسيتعتمد حشك  

عل  هذذا الشذك  لذن  ا  ومتواضع حباء نشاط البطاع الخاص مددوفا   وفي الوقت نفس  تعثر استمرار الدولة في هذا النشاط.

 . في اليمن اإلسكانيةح  المشكلة  قد تتراكم عوائم وحالتالي وتوسيع نشاط  اإلسكانيساهم في تطوير قطاع 

د يكذون مذن المجذد  فلذول قذمنهذا و  يعذد غايذة فذي األهميذةالبدث عن وسائ  ألذرى لمواجهذة المشذكلة  وعلي  فإن

سذكانية لذذو  الذدل  المدذدوف مذن لذالل اسذتراتيجية هاففذة قائمذة ع الخاص في قذراكة لتنفيذذ مشذاريع نالبطاالدكومة و

علذ  السذتفاف  مذن الخصذائ  والمزايذا التذي يتمتذع حهذا كذ  طذرم يذتم مذن لاللهذا تباسذم المخذاطر والمصذالح  والذذذ  

خ للذم منذا نلذ حجم الدعم الذ  تبدمة الدكومة ويوسع من نشاط وتنميذة البطذاع الخذاص  حاإلضذافة حدوره من سيخفف 

حذداع والتميذز ويعمذ  علذ  رفذع الجذوف  وتبليذ  الكلفذة ويدبذم عذدف مذن اإل نلذ استثمار  قائم علذ  التنذافس الذذ  يذ ف  

تشذذريعية  تذذوفير حياذذةا التدذذول ت هيذذ  الطذذرفين للشذذراكة وسذذيتطلب هذذذوالفوائذذد الجتماعيذذة والقتصذذافية والسياسذذية. 

والتنفيذ للمشاريع وكذل  الرقاحذة علذ  الجذوف  والكلفذة   عدافواإل تدسين الممارسة في التخطيطوم سسية مالئمة للعم  و

سذذيعزز هذذذا الوضذذع مذذن فور و ري  اسذذتراتيجي فذذي التنميذذة.كشذذ مسذذتوى الذذوعي حذذدور البطذذاع الخذذاص وأهميتذذ ورفذذع 

 كمنتج حصر  لسكن ذو  الدل  المددوف.  من فورها ويبل  تدريجيا   اإلسكانيالدولة كمنظم ومشرع للنشاط 

رعاية   وهو ما يتطلب م أكبر المنتجين للمسكن في اليمنأن األفراف واألسر ه ينا  بد تبين أف  لالل هذه الدراسةومن 

المسكن اآلمذن والصذدي وفذي منذاطم مخططذ  تتذوفر  ننتاجوحما يكف   فنيا  وماليا  و وتخطيطيا   تشريعيا   هذا التوج الدولة ل

 وتدسين جوف  المدينة والبياة. حين العر  والطلب اتزانمن  نتاجهذا اإل يدبب  ما هميةأل فيها لدمات البن  التدتية 

 التوصيات. 7

فذتح في عذدف مذن المدافظذات و ا  واقتصافي ا  ينسكان ا  ل  من مشروع الصالح السكني حراكوتنفيذ المرحلة األأحدث 

يتطلذب لكنذ  و ينحمشذاركة المجتمذع والبطذاع الخذاص والمسذتثمر اإلسذكانيجديد في مجال توسيع النشاط  ألفمالبا  
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يتناسذب مذع حجذم المهذام الكبيذر  التذي تتعذدى تذوفير المسذكن حمذا   اإلسذكانبطاع ية الم سسية والتنظيمية لتطوير البن

وتنميذذة مسذذتدامة ومتوازنذذة فذذي كذذ   نمذذوا  حنذذريا  حمذذا يدبذذم   وفذذي القتصذذاف الذذوطني اإلسذذكانيفمذذاج النشذذاط ن نلذذ 

 الدولذة فذي تذوفير السذكن الميسذر وتعذرم فور اإلسذكانيم النشذاط نظتالتي التشريعات  نعدافالمدافظات. يرافم ذل  

راف  السياسذية ر اإللتنفيذذ المهذام وتدبيذم األهذدام لحذد مذن تذوفو .... الذخ.الشراكة مع البطاع الخذاصليات وآسس وأ

 يوصي البدث حما يلي:  اإلطارل  من المشروع  وفي هذا وحرهن  انطالق تنفيذ المرحلة األوهو ما لدعم التوج  

  لإلسذكان والتطذوير الدنذر  وتوسذيع عنذويتها فذي مجلذس أعلذ  لإلسذكاننعاف  هيكلة اللجنذة العليذا 

والتخطذذيط  األراضذذيو اإلسذذكانينذذم فذذي عنذذويت  الذذوزارات والهياذذات والم سسذذات ذات العالقذذة ح

ممثلين عن الم سسات المالية والبطاع الخاص ومنظمات  نل الدنر  ولدمات البن  التدتية  نضافة 

قذذرار ممارسذذة المهذذام فذذي رسذذم السياسذذات ونالمجتمذذع المذذدني الممثلذذة للمسذذتفيدين مذذن هذذذه المشذذاريع ل

 التنموية.  اإلسكانيةالخطط وتنفيذ البرامج 

 علذ  البيانذات ئمة عل  فراسات واسعة وعل  الم قرات الواقعيذة المرتكذز  سياسة نسكانية قاملة قا نعداف

تسذذتهدم جميذذع الشذذرائح فذذي المجتمذذع وتدبذذم التكامذذ  حذذين متطلبذذات السذذكن والنمذذو  اإلحصذذائية الدقيبذذة 

 :اإلسكانيةن تشم  السياسة ة والمتوازنة في ك  المدافظات  وأالدنر  للمدن لتدبيم التنمية المستدام

 لإلسكان القتصاف  والستثمار . راضيأتوفير  -

 استغالل البرو  والمنح في توفير لدمات البن  التدتية والمرافم للمناطم السكنية. -

لإلسكان وتمكين  من البيام حذدوره عاف  هيكلة حن  التسليف افر التموي  لإلسكان حما في ذل  نتوفير مص -

 .اإلسكانفي النهو  حبطاع 

 لشريدة ذو  الدل  المددوف.توفير سكن مالئم ومدعوم  -

 نعاف  ت هي  المناطم العشوائية الباحلة للتطوير. -

ها فذذي أراضذذيللتطذذوير  والسذذتفاف  مذذن غيذذر الباحلذذة نعذذاف  تسذذكين المذذواطنين المبيمذذين فذذي العشذذوائيات  -

 إلسكان قرائح الدل  المددوف.ريع استثمارية تدبم عائدات تو ف مشا

لذزم لمسذاكن قليلذة الكلفذة  ذال عل  تصاميم ومواصفات وفعم فني نصوسر في الدمساعد  المواطنين واأل -

 توسيع مباني ساحبة. نضافة/ أومكانية الدصول عل  قرو  ميسر  لبناء مساكنهم الخاصة وكذل  ن

 .  غر  الدفا  عليها وفيمومتهاعمال الصيانة للمباني البائمة حللمواطنين في تنفيذ أ الفني والمالي تبديم الدعم -

 حما يدبم الجذوف   اإلسكانية والتنفيذ للمشاريع عدافالعم  عل  تدسين وتطوير الممارسة الجارية في اإل

 الكلفة  من لالل ما يلي:ويخفض 

 أهميةلما لذل  من  رقافية ة وطنية كالكوفات والمواصفات واألفلة اإلمرجعيات هندسي نعدافضرور   -

عمذال تنفيذها وحما يسه  أ أوالتصاميم للمشاريع  نعداففي توحيد المعايير الفنية والمفاهيم الهندسية عند 

انخفذا   أوالتبلي  منها وحالتالي ارتفذاع  أومان جعة الفنية ويدد من المبالغة في ألذ احتياطات األالمرا

 ي الكلفة والديمومة للمباني.تدبيم الجوف  والقتصاف ف نل   حما سي ف  غير المبرر الكلفة 

بذدرات وتطذوير مسذتوى الممارسذة فذي توفير متطلبات ضبط الجوف  وحرامج التدريب والت هيذ  لرفذع ال -

 فار  العبوف.  ونواإلقرام ل الدراسات والتصاميم عماأ

 اإلسذذكانوتنفيذذذ حذذرامج التذذدريب والت هيذذ  لرفذذع البذذدرات للبيذذافات والمسذذاولين التنفيذذذين فذذي قطذذاع  نعذذداف 

 الخطط والبرامج.  نعدافو اإلسكانيةإلكساحهم الخبرات الالزمة في مجال رسم السياسات والستراتيجيات 

 اإلسذذكاننشذذاء هياذذة وطنيذذة لبدذذوث البنذذاء وون اإلسذذكانفعذذم الدولذذة للبدذذث العلمذذي فذذي مجذذال البنذذاء و 

 .وفوليا  نقليميا  لهياات المماثلة ن مع ااوحالتنسيم والتع
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AFFORDABLE HOUSING DELIVERY  

FOR THE LOW-INCOME GROUP IN YEMEN  

A STUDY FOR AL-SALEH HOUSING PROJECT AS A PILOT MODEL 

ABSTRACT 

This paper studies Al-Saleh Housing Project as a new model for affordable housing delivery for 

the low-income group in Yemen. The first phase of the project comprised construction of 5,018 

housing units (apartments) with total built up area of 430,890 m
2
, distributed in eight governorates. 

To highlight the housing solutions that came out of the project, the research methodology included, 

along with the analytical and evaluation study of the project, the collection and analysis of data 

related to the existing housing status, former public housing projects and the involvement of the 

private sector in housing activities. It was found that, Al-Saleh Housing Project provided practical 

solutions to make housing units affordable and suitable for the majority of the low-income 

beneficiaries, in technical and financial aspects, i.e. quality, appropriateness, low-cost, ease payment 

…etc. The project also established a wider and more comprehensive housing stage than their 

predecessors and has continuance measures. The study reached to the importance of a continuous 

delivery for affordable housing through a housing policy that needs to take into account the 

integration and empowerment of the private sector as a key partner in housing supply, and to 

arrange for the development of a regulatory framework for housing, as well as national engineering 

norms to guide and control the quality and safety in implementing the low-cost housing buildings. 

At the end, these arrangements are intended to lead to the growth and development of housing trade, 

as a feeder to the sustainable development in all Yemeni cities, in the direction of the housing 

problem solution. 

 


