مفهوم المسكن الميسر
ال شك بأن توفير المسكن األمن والصحي يعد من الضروريات التي ال يمكن االستغناء عنها
لكل اسرة فبدون المسكن المناسب ال يمكن لالنسان أن يكون عنصرا فعال ومنتج فنوعية
المسكن تنعكس علي طبيعة تربية واخالق أفراد العائلة فالمسكن الميسر والمناسب يوفر على
االقل االستقرار االجتماعي وهو بال شك مصلحة ضرورية للحياة وحفظ النفس والمال
واستمرار االسرة في النماء.
هناك اختالف متباين بين كثير من الخبراء والمستثمرين ومتخذي القرار في تحديد مصطلح
المسكن الميسر فالمفاهيم المتعارف عليها والسائدة في مجال توفير المساكن تعكسها بشكل
واضح السياسات المتبعة لكل جهة تمارس عملية توفير المسكن.
فالمسكن الميسر له معاني كثيرة مدلوالت متعددة ومتفاوتة تؤثر فيه منها اإلجتماعية واالنسانية
واالقتصادية ولكننا هنا سوف نربط تعريف المسكن الميسر بالظروف االقتصادية كدخل االسرة
ومقدرتها علي االنفاق علي تملك المسكن.
فتعريف المسكن الميسر من الزاوية االقتصادية هو المسكن اآلمن والمريح والذي يلبي جميع
االحتياجات ثم الرغبات الحالية والمستقبلية لساكنيه ويتم امتالكه بأقل تكلفة وبأفضل جودة
ويمكن استخدامه بأفضل تكلفة.
فالمسكن الميسر هو الذي يلبي االحتياجات االساسية ضمن قدرات الفرد المادية في الحال
(االمتالك) والمستقبل (التشغيل) فهو الذي يلبي هذه المعايير لشريحة معينة من المجتمع والتي
اليمكنها ان تدفع اكثر من  %30من دخلها لتأمين هذا المسكن.
فاذا كان متوسط الدخل في المملكة يتراوح حول  40.000لاير سنويا ً أي  3500-3000لاير
شهريا ودون ربط ذلك ببعض المتغيرات مثل عدد أفراد األسرة فأقل من هذا المعدل يعتبر
حد الفقر حسب احصائيات هيئة األمم المتحدة.
فلو أخذنا هذا كقاعدة لمعرفة قيمة امتالك المسكن وقيمة تكاليفه وتشغيله فاذا انفقت األسرة
 %30من دخلها علي الحصول علي المسكن وتشغيله لمدة 25سنة وهي متوسط المدة التي يتم
فيها تقسيط المسكن.
فيصبح  %30من متوسط دخل األسرة سنويا ً هو تقريبا ً 12000لاير وخالل المدة 25سنة
 300.000لاير شامالً األرض والمبني والتشغيل.
وتكاليف تشغيل ال تزيد عن  100لاير شهريا ً أي  %10من التكلفة اإلجمالية للمسكن و إذا
افترضنا بأن نسبة قيمة األرض ال تزيد عن  %40من قيمة المسكن التقريبي أي 108.000
لاير وتكلفة المبني  162.000لاير.
وهذا ال يشمل تكاليف القروض التمويلية السائدة والتي من الممكن ايجاد آلية بالتعاون مع
الجهات الخيرية والجهات الحكومية وشبة الحكومية لتتحمل هذه التكاليف.
أي المسكن الميسر من الناحية االقتصادية هو الذي ال تزيد مساحة أرضه عن  300متر مربع
وال يزيد سعر المتر المربع عن  360لاير /متر مربع ومساحة مباني تقريبا  200متر مربع
وبسعر المتر اليزيد عن  800لاير/متر المربع شامل.

