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Abstract: 

The study aimed at vertical construction pattern, which is one of 

the best methods stop the chaotic horizontal housing expansion, 

which reflects on the city of Baghdad many negatives and difficult 

problems. 

came to focus on the importance of vertical housing projects in 
the city and their role in solving the housing problem and the 

housing deficit, as well as revealing the locations and distribution 

of those housing complexes , housing indicators approved by the 

Ministry of Construction , Housing. their ability to solve. 

There was a clear discrepancy in the pattern of its distribution in 
the city, some of which are divergent, and some of them are 

concentrated and unorganized. the sense that there are complexes 

concentrated one side and not the other, where no balance in 

their spatial distribution and vary between social classes, but 

were limited certain groups and segments research included (14) 

municipal units within the borders of the capital, Baghdad, and 
found (23) residential complexes represented by government and 

private investment,  The study found that the trend towards low-

cost housing planning with (3-4) floors supports the owners of low 

and medium incomes. is an appropriate solution that limits the 

phenomenon of high prices for housing, which contributes to 
facing the increasing housing deficit. the increase in the number 

of floors for (4) reflected in the increase in cost per person, as it 

requires the availability of elevators, well maintenance services 

and services related to modern technologies in construction that 

result in high-priced building. 
Key words: The Concept of Housing, Depreciation Rate, Urban 
Land, The Housing Deficit. 
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 مشاريع اإلسكان يف مدينة بغداد ودورها يف حل أزمة السكن
 

 2بسعاد قاسم حممد قاسم
 

 :امللخص
البناء العمودي الذي يعد إحدى الوسائل املتبعة املثلى إليقاف التوّسع السكين  هتدف الدراسة إىل منط 

 .كشكتات الععبةالفوضوي األفقي الذي يعكس على مدينة بغداد الكثري من السلبيات وامل
وجاءت الدراسة للرتكيز على أمهية مكشاريع اإلسكان العمودية يف مدينة بغداد ودورها يف حل مكشكلة 
السكن والعجز السكين، فضتًا عن الككشف عن مواقع تلك اجملمعات السكنية وتوزيعها واملؤشرات 

 .كواإلسكان ومدى قدرهتا على ذل عماراإلسكانية املقرة من قبل وزارة اإل
يظهر تباين واضح يف منط توزيعها يف مدينة بغداد منها املتباعد ومنها الرتكز وغري املنظم. مبعىن أن هناك 
جممعات تركزت يف جانب دون ااَلخر حيث ال يوجد توازن يف توزيعها مكانيًا وتتفاوت بني الطبقات 

  حدود بلدية ضمن   حدة( و 14االجتماعية بل اقتعرت على فئات وشرحية معينة، ومشلت الدراسة )
( جممعًا سكنيًا متثل ابحلكومي واالستثماري اخلاص، وأوجدت الدراسة أن 23بغداد وجد فيها)  العاصمة

( يدعم أصحاب الدخول الضعيفة 4-3االجتاه حنو التخطيط اإلسكاين واطئة الكلفة ذات الطوابق)
وحدات السكنية، مما يسهم يف مواجهة العجز واملتوسطة هو حتًا مناسبًا حيد من ظاهرة ارتفاع االسعار لل
( ينعكس على زايدة التكلفة للفرد إذ يتطلب 4السكين املتزايد. بينما جند أن زايدة عدد الطوابق عن)

توافر املعاعد فضتاً عن خدمات العيانة وخدمات ترتبط ابلتقنيات احلديثة يف البناء اليت تنتج عنها مباين 
 .مرتفعة األسعار

 .احلضرية، العجز السكينر  اإلهتاك، األ -مفهوم اإلسكان، معدل االنداثر املفتاحية:الكلمات 
 
  :املقدمة

مكشكلة السكن اليت تعد ي يف ساسياً من عناصر التنمية االقتعادية يف اجملتمع وهو العامل األأساس  يكشكل السكان عنعراً 
ماعية وجغرافية وختطيطية وعمرانية وفنية، ولكن يبقى البعد االقتعادي من املكشاكل املعقدة واملركبة كوهنا ذات أبعاد اقتعاديه واجت

)كلفة البناء وسعر األر ( من أكثر املكشاكل اليت تواجهها اجلهات املعنية حبل مكشكلة السكن، األمر الذي يستدعي وضع 
ختال أنكشاء جممعات. حيث  سياسة إسكانية عامة تستوعب مكشاكل الواقع السكين وترمي إىل تقليص فجوة العجز السكين من

تعاين احملافظات بكشكل عام ومدينة بغداد على وجه اخلعوص نقعًا واضحًا يف عدد املساكن مع الزايدة يف عدد السكان وعدد 
 اً للزايدة يف كلف البناء والذي ال يتتاءم معأساسالكشاغلني للمساكن املوجودة حالياً، فضتًا عن ارتفاع اسعار املساكن الذي يعود 

 .مستوى دخل الفرد يف احملافظات
ية اليت تكشغل ابل الفرد، حيث أول عمل يقوم به هو ساسوتعد الوحدات السكنية من أهم األولوايت واحلاجات األ

 البحث عن مأوى يقيه من الظروف البيئية املختلفة.
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بعض العادات والتعقيدات يف توافر  نظرا للظروف االقتعادية املتقلبة واالرتفاع املتسارع يف أسعار األراضي، فضتًا عنو 
سد احلاجة السكنية الكثري من التحدايت يف املسكن العحي زادت يف تكلفة ونفقات املسكن. وتواجه السياسات اإلسكانية 

وحتقيق مستوى جيد من االكتفاء السكين، ولذا فإن الربامج واخلطط اإلسكانية اخلاصة بتعميم السكن االقتعادي قليل الكلفة 
د من الضرورايت املهمة والتازمة حلل أزمة السكن واليت جيب أن تكون ضمن معايري إسكانية تتائم املستوى االقتعادي تع

 ومستوى الدخل لألسرة، فضتاً عن هذا أيخذ بنظر االعتبار حجم األسرة ومستوى الدخل املعاشي.
أمهيته بعد الطعام وامللبس، حيث تعد الوحدة وأييت تسلسل  نسانية حلياة اإلساسويكشكل اإلسكان من املستلزمات األ

يات وضرورايت احلياة، وهي من اكرب املكشاكل اليت تواجه اجملتمع حاليًا بسبب الزايدة السكانية اليت دفعت أساسالسكنية من 
مرت هبا مدينة بعض األسر إىل السكن يف مساكن ال تعلح للعيش فيها وال تتوافر ابسط شروط احلياة فيها. نتيجة للظروف اليت 

إذ ارتفع مؤشر الطلب على العجز وصعوبة مواجهة هذه املكشكلة، بغداد )االجتماعية، السياسية، االقتعادية( فضتًا عن استمرار 
 األراضي السكنية.أو  السكن مع اخنفا  واضح من املعرو  من الوحدات السكنية

 
  مشكلة الدراسة:

 صياغة مكشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية: تعد مكشكلة السكن يف مدينة بغداد؛ إذ ميكن
 كيف تسهم اجملمعات السكنية يف حل ازمة السكن يف مدينة بغداد؟  -1
 ملكشاريع اإلسكان دور يف حل ازمة السكن يف مدينة بغداد؟هل   -2
 ما حجم العجز يف الوحدات السكنية يف مدينة بغداد؟ -3
 الوحدات السكنية يف مدينة بغداد والتوسع فيها؟ما املكشاكل اليت تقف عائقاً أمام بناء  -4
 

 تفرت  الدراسة:  فرضيات الدراسة:
 تعاين مدينة بغداد من عجز السكين كبري ومنذ مدة زمنية طويلة.  -1
 تتوزع مكشاريع اإلسكان بكشكل غري مربمج وغري متوازن يف املدينة.  -2
 غداد.عاجلت هذه املكشاريع جزء من مكشكلة السكن يف مدينة ب -3
 .هناك مكشاكل عدة وقفت وعرقلت عملية بناء مكشاريع اإلسكان -4

 
 أمهية الدراسة: 

تنبع األمهية العلمية للدراسة كوهنا مكشكلة انجتة من العجز السكين وعدم التوازن للزايدة السكانية والرصيد السكين، إذ 
كشوائي بكشكل كبري وواضح وتظهر مدى احلاجة الفعلية تفاقمت املكشكلة وأفرزت صورًا غري احلضارية منها التجاوز والسكن الع

ممن يعيكشون حتت خط أو  للمساكن ومدى قدرة احلكومة على توافر السكن املناسب للفرد والسيما األفراد ذات الدخول الضعيفة
 املهمكشون.أو  الفقر 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 4
 

188 

 
 منهجية الدراسة: 

يدة للككشدف عدن دور اجملمعدات السدكنية يف حدل  اعتمددت الدراسدة علدى الوصدف والتحليدل كمنهج منهجية التحليلل: –أ 
 .أزمة السكن من ختال التقعي وتتبع الظاهرة ميدانياً توصل الدراسة ابإلحاطة التامة ابلظاهرة

السياسددة اإلسددكانية  -، اهليئددة العامددة لنسددكانعمدداراإلسددكان واإلوزارة اعتمدددت الدراسددة علددى  مصللادر الايللا ت: -ب
بيدداانت املؤسسددة العامددة لنسددكان، دائددرة التعدداميم والدراسددات، جملددس  افظددة ة ازمددة السددكن، والتخطدديط املسددتقبلي ملعاجلدد
 ، الكتب، األطاريح والرسائل.بغداد هيئة استثمار بغداد

وحدة ادارية موزعة على جانيب الكرخ والرصافة، ولكون  14تضمنت الدراسة مدينة بغداد املتمثلة بد  حدود الدراسة: -ج
ين يف مدينة بغداد متذبذابً ومتبايناً بني حي وآخر، وبلدية وآخرى بل يتباين ما بني الكرخ والرصافة، لذا كان التوزيع السكا

 من التازم دراسة هذه املكشاريع وفقاً لعدد السكان واملساحات املخععة هلا ومدى كفاءهتا للسكانني هبا.
 

 هيكلة الدراسة:
اول املبحث األول العوامل املؤثرة يف توفري اجملمعات السكنية ومدى حجمها مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثتاثة مباحث، تن

وقوة استقطاهبا لألسر بينما جاء املبحث الثاين: إىل توزيع مكشاريع اإلسكان يف مدينة بغداد، وتناول املبحث الثالث تقييم مكشاريع 
 اإلسكان ودورها يف حل أزمة السكن.

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: -أولا 
جداءت الدراسدة يف موضددوع  املكشداريع اإلسدكانية يف مدينددة بغدداد ملددا هلدا أمهيدة كبددرية وابلغدة ودورهدا احليددوي يف حيداة النددا ، 
وعليه متت الدراسة من ختال املقدمة حيث بينت أمهية املوضدوع بسدبب زايدة عددد السدكان واملكشدكتات االقتعدادية الديت تضدعف 

رائية لدى السكان وغياب اخلطط اليت أتخذ بنظر االعتبار اجلوانب الطبيعية واالجتماعية واالقتعادية والبيئية، فضتًا عن القدرة الكش
االنفتاح على الثقافة الغربية انعكس ذلك يف ظهور الكثري من املكشكتات ومنها عجز يف تدوافر الوحددات السدكنية، وكدذلك عدر  

سابقة، ومن مث جاءت الدراسة يف ثتاثة مباحث: تناول املبحث األول: العوامل املؤثرة يف توافر مبسط لنطار النظري والدراسات ال
 الوحدات السكنية  أما الثاين: التوزيع للمجمعات السكنية والثالث: جاء يف تقدير العجز السكين ملدينة بغداد.

عوامل اليت تؤثر على منط املواقع السكنية واملؤثر فضتاً عن ذلك اعتمدت الدراسة امليدانية للبحث والتقعي وحتليل بعض ال
 بدوره على االسر عند اختيارها املوقع السكين يف مدينة بغداد.

 الدراسات السابقة  -اثنياا 
 نعددددددددددددددددري عبددددددددددددددددد الددددددددددددددددرزاق البعددددددددددددددددري، دور السددددددددددددددددكن العمددددددددددددددددودي يف تلبيددددددددددددددددة احلاجددددددددددددددددة السددددددددددددددددكنية، رسددددددددددددددددالة ماجسددددددددددددددددتري -1
. تناول فيها احلاجة السكنية وما هدو دور السدكن 2011واإلقليمي، جامعة بغداد، غري منكشورة( معهد العايل لتخطيط احلضري (

العمودي املتمثل ابجملمعات السدكنية يف تلبيدة احلاجدة للسدكن. اذ اظهدرت الدراسدة هنداك قعدور يف انكشداء اجملمعدات وعوائدق وقفدت 
 امام تلبية السكن.
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 واألفقدددددددددددددددي اقتعددددددددددددددداداي واجتماعيدددددددددددددددا، رسدددددددددددددددالة مظفدددددددددددددددر عبدددددددددددددددا  أمدددددددددددددددد، مقارندددددددددددددددة بدددددددددددددددني البنددددددددددددددداء السدددددددددددددددكين العمدددددددددددددددودي -2
. تناولدت الدراسدة املقارندة مدا بدني البنداء 2008ماجستري )غري منكشدورة( املعهدد العدايل لتخطديط احلضدري واإلقليمدي، جامعدة بغدداد،

ع املددواد العمددودي واالفقددي مددن حيددث طبيعددة البندداء واالسددس التخطيطيددة واجلهددات التنفيذيددة وكددذلك االخددتتاف يف طبيعددة البندداء ونددو 
املسدددتخدمة، و طبيعدددة الفئدددات الددديت شدددجعت علدددى السدددكن يف تلدددك الوحددددات السدددكنية ممدددا اثدددر علدددى اجلاندددب االجتمددداعي املتمثدددل 

 ابلعتاقات.
سيف سعيد ميد، اسرتاتيجية مقرتحة لنسكان يف بغداد دراسة حالة، كليدة االدارة واالقتعداد، جامعدة بغدداد، درجدة الددبلوم  -3

ناولت الدراسة بوضع اخلطط االسرتاتيجية املهمة واالسس اليت تساعد علدى حتقيدق انكشداء جممعدات سدكنية ذات ، ت2017العايل، 
 معايري ختطيطية وبيئية جيدة ورصني، حيث تكشجع السكان على السكن فيها.

ماجسدتري مقدمدة إىل املعهدد  عمار عبود عبد اللطيف البلداوي، العوامل املؤثرة على منط املواقع السكنية يف مدينة بغداد، رسالة-4
، جاء يف دراسته أمهية العوامدل ودورهدا يف حتديدد السدكن مدن خدتال  1987جامعة بغداد،  –العايل للتخطيط احلضري واالقليمي 

ا أتثريه على قناعة ورغبة االسر؛ إذ سوف يكون مؤشراً مهماً يف حتديد العوامدل الديت تدؤثر علدى مندط املواقدع الديت جتدذب السداكنني هلد
 يف مدينة بغداد. 
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 املاحث األول: العوامل املؤثرة يف توفري اجملمعات السكنية والسكن العمودي
ينبغددي أن عضددع اختيددار هددذه اجملمعددات إىل جمموعددة مددن املعددايري الدديت تضددمن حتقيددق أفضددل الكشددروط اإلسددكانية لأل سددر، ويف 

مَّعات سكنية متكاملة تضع سبيل حتقيق ذلك والوصول إىل قدراً ال أب   فيه من الوحدات السكنية مت االعتماد على مبدأ انكشاء جم 
ية الدديت هلددا عتاقددة ابلعوامددل االقتعددادية، والسياسددة السددكنية، االجتماعيددة، والتخطيطيددة، والسددوق، ساسددبعددني االهتمددام احملددددات األ

 ثلت كاآليت: ومدى توفُّر خدمات البىن التحتية واجملتمعية وإىل غري ذلك، ومت
 العوامل القتصادية  -1

األسرة، فالدخل يرتبط بعتاقة طردية مع مستوى الطلب علدى أو  يرتبط الطلب على الوحدة السكنية ابلدخل الكلي للفرد
السكن، فأن منو الدخل مع وجود حاجة إىل الوحدة السكنية جيعل من الطلب الكامن طلباً فعاالً على هذه الوحدات فهو يساعد 

الطبيعدي أن أصدحاب الددخول العاليدة ميتلكدون  إمكانية أتجريها يف أماكن جيدة ومرغوب فيها، فمنأو  لى امتتاك وحدة سكنيةع
كامل احلرية يف اختيار املوقع السكين وكذلك نوع وحجم الوحددة السدكنية، بينمدا جندد رغبدة ذوي الددخول احملددودة مقيددة مبسدتوى 

 الدخول اليت حيعلون عليها.
( ارتفاعدداً واضددحاً يف شددرائح يفتلفددة يف اجملتمددع، إذ زاد متوسددط دخددل األسددرة 2003مسددتوى الدددخل مددا بعددد سددنة )شددهد 

الدف ديندار عراقدي(، نتيجدة  952إىل ) 2007الف دينار عراقي( ويرتفع بعدد ذلدك يف سدنة  449من ) 2005الكشهري يف سنة 
 اخلار،، ولذا ارتفع نعيب الفرد العراقي من قيمدة النداتج احمللدي اإل دايل الرتفاع أسعار النفط وزايدة الكميات املنتجة واملعدرة إىل

( إذ قفددددز 2011مليددددون دينددددار عراقددددي عددددام  3.755( بعددددد أن كددددان )2012( مليددددون دينددددار عراقددددي عددددام )6.36إذ وصددددل إىل )
األراضدددي السدددكنية . شدددجع هدددذا علدددى شدددراء (53، صدددفحة 2019)القريكشدددي،  2012( مليدددون ديندددار عراقدددي يف عدددام 6.36إىل)

 وبنائها مما أسهم يف التوجه حنو التوسع يف البناء العمودي واملتمثلة هبيئة استثمار بغداد حنو هذا النمط من البناء.
( والذي 2010( لسنة )2( واملعدل ابلقانون رقم)2006( لسنة )13وما شجع على ذلك إصدار قانون االستثمار رقم )

 لية وأجنبية تسهيتات واسعة إلقامة املكشاريع العمرانية يف مدينة بغداد وأمهها اجملمعات السكنية منح مبوجب هذا القانون شركات 
املعارف احلكومية واألهليدة يف إعطائهدا قروضداً للمدواطنني، بعضدها يغطدي قيمدة الوحددة السدكنية يف هدذه  أيضاً العمودية. وسامهت 

لوحدددات ممددا زاد يف رغبددة املددواطنني علددى شددراء الوحدددات السددكنية يف هددذه اجملمعددات وبعضددها يسدداعد إىل حددد كبددري يف شددراء تلددك ا
 اجملمعات. 
 السياسات اإلسكانية  -2

الرئيسددة هلددا هددو وضددع األليددات والوسددائل الدديت  هدددافوتكشددري إىل اجملموعددة املنتظمددة مددن املقدداييس املتبندداة مددن قبددل الدولددة واأل
 . (35، صفحة 2017)ميد،  لطلبتدخل يف سوق السكن لتحقق التوازن بني العر  وا

وكذلك يندر، حتت هذا العامل سياسة العر  السكين والذي يكشري إىل جمموعة االجراءات والنكشاطات اليت جيب تنفيذها 
من قبل القطداع العدام واخلداص لغدر  زايدة مدا متدوافر مدن وحددات سدكنية. واملقعدود ابلعدر  السدكين هدو مدا متدوافر مدن وحددات 

 & Balchin) طقة ما. وهو جزء من سوق السكن الذي يعد سوقاً اقتعادايً تتفاعل بده قدوى العدر  مدع الطلدبسكنية يف من
Rhoden, 2002, p. 20). 

 اخلدمات اجملتمعية -3
يعددد هددذا العامددل مددن العوامددل املهمددة واملددؤثرة يف حيدداة السددكان وذلددك لتماسددها املباشددر حبيدداة الفددرد إذ تعكددس مدددى تطددور  
 –العدددحية –حلضددرية وأثددر رغبدددتهم يف السددكن املتائددم هلدددم لددو تددوافرت هدددذه اخلدددمات والدديت تتمثدددل ابخلدددمات )التعليميددة مراكددزهم ا
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ية الدديت جيددب أن تتددوافر ضددمن اجملمعددات السددكنية حيددث تعكددس صددورة للبيئددة ساسددالرتفيهيددة( والدديت تعددد مددن اخلدددمات الضددرورية األ
 والسيما إذا حتققت فيها معايري املسافة واملساحة وسهولة الوصول للخدمات يف اجملمع. العمرانية املتطورة واملستوى املعاشي اجليد

 التخطيط اإلسكاين  -4
ومقومددات اخلطددة اإلسددكانية  أهدددافتدددل علددى املبددادس واألسددس الدديت تقددوم عليهددا سياسددات اإلسددكان الدديت تتعلددق مبراحددل و 

. وتتطلب عملية ختطيط األراضي (1988)الكشيخ درة،  يف حياة املواطننيلتحقيق املتطلبات السكنية اليت حيتاجها قطاع اإلسكان 
املخععددة لنسددكان وتقسدديمها مراعدداة يف خفددض الكلددف للخدددمات واملرافددق العامددة مددع مراعدداة عدددم وصددول مسددتوى اخلدمددة إىل 

وفيق بدني خفدض كلدف اخلددمات وتدوفري ية للسكان، وهنا تربز صعوبة التساسية األنسانالدرجة الواطئة اليت ال تليب االحتياجات اإل
 الساكن ابلدرجة األوىل. نسانية للسكان بكشكل متوازن، والغر  من ذلك حتقيق املنفعة احلقيقية لنساستلك االحتياجات األ

 احلضرية ر  توفر األ -5
احلضدددرية ر  طعدددة األتعدددد مدددن ابدددرز العوامدددل املدددؤثرة علدددى انكشددداء اجملمعدددات السدددكنية وتدددوافر السدددكن املتائدددم للفدددرد، وتعدددد ق

املخععدددة للسدددكن مدددن األسدددس املهمدددة ألقامددده أي مكشدددروع سدددكين إذ جيدددب أن يتضدددمن جمموعدددة مدددن التسدددهيتات لدددذوي الددددخول 
 .(21، صفحة 2008)املتا حويش و  عة، املنخفضة وتتوافر فيها قدر كايف من األمن واالستقرار والراحة 

 سوق السكن  -6
ن األسدواق االقتعدادية األخدرى ئعدائص الوحددة السدكنية الديت تدؤثر يف حتليدل سدوق يعد سوق السدكن احلضدري شدأنه شدأ
، حيدث يعدد سدوق السدكن مدن األسدواق املهمدة الواعددة (1989)اهلدامشي و  بدوب،  السكن وعلى تكشخيص املتغدريات املدؤثرة فيده

لدى تفعيدل وتنكشديط صدناعات سداندة أخدرى. واذا ما مت تنكشيطها فسوف تؤمن فرص عمل وتكشغيتًا لأليددي العاملدة الديت تدنعكس ع
 وكذلك تعد األسواق الثانوية أبهنا أجزاء من سوق السكن احلضري واليت ميكن عدها مستقلة إىل درجة ما.

تعدنيف الرصديد السدكين مدن  أسدا وتتكشكل األسواق الثانوية تبعاً لطبيعة اإلنتا، السكين)خاص، حكومي( وكذلك على 
يكددون حبسددب شددكل الوحدددة السددكنية )شددقق سددكنية، سددكن افقددي(. ويعتمددد العمددر  أيضدداً ار( و حيددث امللكيددة )ملددك صددرف، اجيدد

األسددعار يف تقسدديم األسددواق الثانويددة، وأحيدداانً قددد تعددنف األسددر هلددذا الغددر  مددن حيددث الدددخل، العددرق، نددوع العائلددة أو  السددكين
 وغريها.

املهمة يف البلد حيث يتم من ختاله إنتدا، اجلدزء األكدرب  وعموماً فإن سوق السكن للدور اجلديدة املنفردة يعد من األسواق
 4ذلددك تدتم دراسددة السددوق السدكين مددن خددتال  أسددا ، وعلدى (40، صددفحة 1985)السددعدي،  مدن الوحدددات السددكنية اجلديددة

 ية:أساس اور 
 أ: العر  السكين 

ية والديت يعدعب ساسدخعائعده األ املقعود ابلعر  السكين هو مدا متدوافر مدن وحددات سدكنية يف منطقدة مدا، وأن أحددى
السيطرة عليها أحياانً هي التقلبات احلاصلة يف العر  عدرب الدزمن، كمدا أنده مدن العدعوبة أحيداانً أن يسدتجيب العدر  إىل التغدريات 

 -السددكن احلاصددلة يف الطلددب خددتال الفددرتات القعددرية )سددنة مددثتًا(، فتوقعددات البددائعني واملكشددرتين تتددأثر كثددرياً بتوقعددات تغددري أسددعار 
تدددوافر القدددرو  يف املسدددتقبل. كمدددا أن طبيعدددة مواقدددع الطلدددب علدددى السدددكن، طبيعدددة البنددداء السدددكين، عددددم كفايدددة   -أسدددعار األراضدددي

نظام التمويل جيعل هناك فجوة بني العر  والطلب وأن من اهم معادر العدر  السدكين هدو اإلنكشداءات أو  املؤسسات اإلسكانية
 اجلديدة.
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 ب: الطلب على السكن
ويكشري ذلك إىل رغبة ما تفضله األسر من املساكن املختلفدة وهدو ال يتضدمن حتقيدق معيدار اد، معدني، والطلدب الفعدال هدو 
مدددى اسددتعداد األسددر للدددفع للحعددول علددى املسددكن. ويددرتبط ابلطلددب السددكين منددو الدددخل مددع وجددود احلاجددة الفعليددة إىل الوحدددة 

على هذه الوحدات، ويعدد  مدن العوامدل الرئيسدة املهمدة يف قدرو  صدندوق اإلسدكان  السكنية جيعل من الطلب الكامن طلباً فعاالً 
. إما يف ()الذي يستند إليه يف حتديد حجم القر  املمنوح )مع عوامل أخرى( وحجم االستقطاع الكشهري سا من حيث كونه األ

ي من املقرت  وامنا يدتم تقسديم مبلدل القدر  املعرف العقاري فإن الدخل ال يؤخذ يف احلسبان عند حتديد حجم االستقطاع الكشهر 
 سنة( مث اضافة مبلل الفائدة اليها.  20على مدة سداد القر  البالغة )

 احلضرية ر  ج: متطلاات األ
يعتمددد أنكشدداء اجملمعددات السددكنية علددى تددوافر األراضددي لتاسددتعماالت السددكنية وتعددد مددن العوامددل املهمددة الدديت هلددا أتثددري كبددري 

زايدة حجدم القدرو  املمنوحدة و قدد ال أو  الطلدب الفعدال يف سدوق السدكن، فهدو يدرتبط ابرتفداع معددل الددخل ومباشر على حجم
السكنية، ففي بعض األحيان تعل كلفدة ر  تعين ابلضرورة ازدايد حجم الطلب الفعال على الوحدات السكنية من دون توافر األ

ة السددكنية يف مندداطق واألحيدداء السددكنية اجلديدددة، وأكثددر مددن ذلددك يف % مددن الكلفددة اإل اليددة للوحددد50السددكنية إىل حنددو ر  األ
 -بعدة عوامل منها:ر  ، وتتحدد كلفة األ(5، صفحة Ural  ،1988) املناطق املركزية للمدن

)املسددتوى االجتمدداعي واالقتعددادي والثقددايف لسددكان تلددك املنطقدددة ومسددتوى اخلدددمات فيهدداا وضددع البندداء اآلين للمناطقدددة 
الوصول اليهاا عامل العر  والطلب يف سوق االراضيا عامل املوقع حيث ترتفع كلفتها يف املراكز احلضريةا طوبوغرافية وسهولة 

 أسدا إذ حيددد السدعر علدى ر  ا مسداحة األر  املوقع واملناخا امكانية التكشييد وطبيعة االستعماالت املسموح هبداا ملكيدة األ
 املرت املربع املساحي(.
تنعكس بعورة مباشرة على كلفة الوحدة السكنية، فتعبح أعلى من إمكانية ذوي الدخل احملدود مما ر  ة األإن زايدة كلف

ر  يؤدي هبم إىل البحث عن مناطق سكنية أخرى تبتعد عن مركز املدينة، مما يؤدي إىل زايدة كلفة النقل، كما أن ارتفاع كلفة األ
السكنية ينبغي أدارهتدا ر  . اذ أن مسألة األ(2004)أمد،  طق املركزية بكشكل كبريينعكس على ارتفاع الكثافة السكانية يف املنا

وتوجيهها من قبل الدولة ووضع نظام قادر على حتسني االستعمال األمثل هلا، إذ ينبغي أن حتتفظ الدولة بدورها يف توافر األراضي 
 .حىت ميكن تثبيت أسعارها واحلفاظ على التوازن بني العر  والطلب

 د: الكلف اإلسكانية 
ية اليت تدخل يف بناء اجملمعات السكنية وتكون عدامتًا مدن العوامدل املدؤثرة الديت تسداهم يف ساستعد من احملددات املهمة واأل

 خلق السكن املتائم لألسرة وتعمل بكشكل مرتابط مع بعضها البعض وميكن أن حنددها ابآليت:
املخععة للمجمع السكين، اخلدمات املتوفرة، مواد البناء، ر  ماعية والثقافية، األاإلمكانيات االقتعادية والبيئية واالجت 

اسددددددددتثماري(، اإلدارة والتنظدددددددديم، املنفعددددددددة  -عمليددددددددة التكشددددددددييد، العمليددددددددة التخطيطيددددددددة والتعددددددددميم، التمويددددددددل اإلسددددددددكاين )حكددددددددومي
، صدددفحة 1996، العدددبح، و عبدددد الواحدددد،  )الوكيدددل  اليدددة املكدددان( –العدددحة العامدددة  –الراحدددة  -االمدددان –االجتماعيدددة)األمن 

386). 
 

                                                           
 )  من الراتب، ومينح مبلل القر  اذا كان نعف راتبه يغطي 50يتم حتديد االستقطاع الكشهري من املقرت  يف صندوق اإلسكان على اسا %

 القسط الكشهري احملدد من العندوق.
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 خدمات الاىن الرتكازية -7
احلضرية مدن أهدم وابدرز احملدددات الرئيسدة الديت ينبغدي أن ر  ية املتمثلة ابلبىن التحتية واالجتماعية لألاسستعد اخلدمات األ

أر  اخلام إىل ر  وهبذا تعمل على حتويل األ ال علو منها املكشروع السكين، كخدمات املاء والكهرابء والعرف العحي والطرق،
مناسبة لتاستعماالت املختلفة والسكنية منها، فتكشكل بذلك النسبة الكربى من كلفة املسكن، ونظرًا لكلف اخلدمات العالية فإن 

، john ،1987) لهدااختيار مستواها ينبغي أن يتتاءم مع اختيارات االسر املستفيدة )الساكنة( وامكانياهتا على األنفاق مدن اج
 . (35صفحة 

 احلاجة السكنية -8
وهو مفهوم اجتماعي يعدرب عدن املددى الدذي تعدبح فيده املسداكن املتدوافرة يف زمدان ومكدان معيندني عداجزة عدن حتقيدق سدكن 

، Jack ،1987) لكل أسدرة حبدد اد، مدن املعدايري املعتمددة وبغدض النظدر عدن امكانيدة هدذه األسدر للددفع للحعدول علدى املسدكن
كليهما. وتظهر املكشكلة أو   . وتكشري احلاجة السكنية إىل مدى العجز يف الرصيد السكين من حيث الكمية والنوعية(300صفحة 

. وميكددن أن ندددر، أهددم االسددباب (19، صددفحة 2017)ميددد،  إىل حالددة الفجددوة بددني احلاجددة للمسدداكن والرصدديد السددكين املقبددول
 هي كاآليت:الرئيسة لنكشوء احلاجة السكنية و 

 الزايدة الطبيعية يف السكان. -1
 زايدة سكانية عالية يف املدن الرئيسة. -2
 اهلجرة من الريف إىل املدن. -3
ن للدزايدة السدكانية العاليدة يف املددن الرئيسدة ااثراً سدلبيًة منهدا التدزاحم يف السدكن وعددم كفداءة اخلددمات وتددهور البيئدة. إ   

زايدة معددالت النمدو السدكاين النداتج مدن زايدة  أيضداً كدرب يف زايدة احلاجدة والطلدب علدى املسداكن، و وتعد اهلجدرة ذات النعديب األ
 ية ويكشري إىل الزايدة الطبيعية للسكان.أساسأعداد املواليد على أعداد الوفيات من العوامل املؤثرة يف تغري حجم السكان بعفة 

 القوانني والتشريعات  -9
، وتكشدكيل (2007،  2006لسدنة  13)قانون االستثمار رقم  (2006لسنة  13ار )املرقم عند صدور قانون االستثم  

اهليئددة الوطنيددة لتاسددتثمار أعطددى فرصدداً أكددرب سدداعد دخددول القطدداع اخلدداص )احمللددي والعددرك واالجندديب( بفعاليددة وبقددوة كبددرية إىل سددوق 
ول املستثمرين بكشكل واضح. وينتظر من االستثمار القيام السكن يف العراق وأن التحسن امللمو  يف الوضع االمين شجع على دخ

 ببعض األنكشطة الفعالة املؤثرة يف القطاع السكين اخلاص ومنها.  
. الرتكيز على العناعات االنكشائية بكافة انواعها وفروعها املتمثلة بتنفيذ اهلياكل االنكشائية، مواد البناء، االصباغ، صناعة 1

 لى البىن التحتية.مكوانت البناء، الرتكيز ع
. االهتمام ابجلانب التكنولوجي الذي يتسم هبا منط البناء احلديث واملتطور، ينعكس ذلك إىل تنفيذ املكشاريع بزمن وكلفة 2

 وايدي عاملة أقل.
 املقاولني. أو  . االهتمام مبجال التمويل العقاري وتقدمي فرص القرو  العقارية بكافة اشكاهلا ولكل املستفيدين3
ها يدددتم أنكشددداء أساسدددية والددديت علدددى ساسددداءت هدددذه القدددوانني والتكشدددريعات اخلاصدددة بقطددداع اإلسدددكان لتحددددد الضدددوابط األوجددد

 احلكومية حيث ميكن تقسيمها إىل عدة اقسام ومنها: أو  اجملمعات السكنية سواء اخلاصة
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نداء ومدن هدذه احملدددات الكثافدة التكشريعات القانونية اخلاصة ابستعماالت األر : وهي التكشريعات اخلاصدة مبحدددات الب -
البنائيددة، مقدددار ارتفدداع األبنيددة املسددموح بدده، مقدددار االرتددداد عددن حدددود القطعددة السددكنية، نسددبة الفضدداءات املفتوحددة إىل الفضدداءات 

ستقبلي ملعاجلة )وزارة اإلسكان واالعمار، اهليئة العامة لنسكان "السياسة اإلسكانية والتخطيط امل املبنية... وغريها من التكشريعات
 .(24، صفحة 2008ازمة السكن ، 

التكشريعات القانونية اخلاصة بطرق االستثمار يف اجلانب السكين: يدل على مدى تقدمي التسهيتات الديت ميكدن اعطاؤهدا  -
قطداع اإلسدكان للمستثمرين لتكشدجيعهم علدى االسدتثمار يف هدذا القطداع املهدم. فدإن مقددار املروندة يف القدوانني والتكشدريعات اخلاصدة ب

تعكس مدى حجم اإلنتا، السكين الذي ميكن من ختاله زايدة العر  السكين ومن مث تقليص الفجوة ما بني الرصيد السكين اي 
 ما متوافر من وحدات سكنية وبني مقدار االحتيا، السكين.

أو  ذه اجملمعدات السدكنيةوتعمل هذه العوامل جمتمعة إىل جذب السكان هلا ومما يكشجع علدى االسدتثمار والسدكن ضدمن هد
احلعول على وحددة سدكنية ضدمن جممدع مثدايل يكدون بددافع االسدتفادة مدن اخلددمات املتدوافرة الدذي يعدد مدن أهدم الكشدروط واملعدايري 

أو  اليت تسهم يف حتقيق الراحة النفسية، كذلك يسهم يف استقطاب كثرٍي من األسدر للسدكن يف هدذه اجملمعدات مدن يفتلدف الكشدرائح
فضتًا عن رغبة السكن فيها بدافع حتسني املستوى االجتماعي إذ تعد فرصة أحياانً  لتغري الوحدات السكنية القدمية الديت الطبقات 

 تتسم ابلفوضى وعدم الراحة.
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 املاحث الثاين: توزيع مشاريع اإلسكان يف مدينة بغداد
 جمَّعات السكنية أييت نتيجة

الطلب على هذا النوع من العمدران، والسديما أن الكثدري يبحدث عدن  أخذ التوجه حنو إنكشاء امل
 جمَّعدات 

أماكن توافر يفتلف عوامل الراحة والستامة ضمن العروح العمرانية املتناسقة واملتائمة، لذلك كان مدن الضدروري إنكشداء امل
االجتماعيددة واالقتعددادية كافددة بسددهولة السددكنية تضددم يفتلددف اخلدددمات، ضددمن بنيددة عمرانيددة جيدددة، ممددا تسددهم يف ممارسددة األنكشددطة 

 وأكثر راحة.
 جمَّعات السكنية يف مناطق وأحياء يفتلفة واليت تقع منها ضمن مركز املدينة، وجندد أن هدذه اجملمعدات تتدوافر فيهدا 

وتتوزع امل
ديثة تتوافر يف يفتلف سبل الراحة فضتاً عن وجود اخلدمات من ماء وكهرابء وصرف صحي ومساحات خضراء ومراكز التسوق احل

املدينة على حنو مستمر ومتطور ويفتلف قياساً ببقية مناطق العاصمة، اليت تفتقد حالياً ألبسدط مقومدات احليداة بسدبب اهنيدار البدىن 
التحتيددة. وعلددى أقددل تقدددير فددإن اجملمعددات السددكنية تضددم مدرسددة ابتدائيددة واثنويددة وجممعددات خدميددة وأسددواقاً، ورمبددا املوقددع اجلغددرايف 

مجمعات السكنية واملساحات اجليدة واخلدمات اجليدة تعد من العوامل اليت شدجعت أهدايل العاصدمة علدى اقتنداء الوحددات هدي لل
قرهبددا مددن األمدداكن الراقيددة يف بغددداد ومدددى تددوافر وسددائط النقددل، فضددتًا عددن متتعهددا  جددراءات أمنيددة للحفدداظ علددى سددتامة السددكان، 

 .(43، صفحة 2011) البعري،  ني يف الدولةوابلتايل يسكنها الكثري من املسؤول
ألددف وحدددة  30ومدن اجلدددير ابلدذكر أن اجملمعددات السدكنية الدديت أ نكشددئت وسدط بغددداد مدن قبددل املسددتثمرين تسدهم اكثددر مدن)

% من قطاع العمل ابلعراق، ما يعين  90سكنية( تستهدف أصحاب املداخيل العالية. وسيؤدي أنتعاش قطاع السكن إىل تكشغيل 
تفعيلدده يف الوقددت احلددايل ضددروري للتقليددل مددن البطالددة الدديت تكشددهدها الددبتاد، بينمددا مددن جانددب آخددر جنددد أن هددذه اجملمعددات الدديت أن 

حتت التنفيذ ليست  يعها حتدت إشدراف وتنفيدذ وزارة اإلسدكان والتعمدري بدل يكدون تنفيدذها جلهدات اسدتثمارية وشدركات أو  نفذت
دنح مببدالل  لية، وعليه فإن تطبيق قأو  أجنبية انون االستثمار بكشأن منح األراضي السكنية للمستثمرين ابجملان خار، بغداد، فيما مت 

مالية داخل العاصمة. فضتًا عن ذلك جيب االعتماد على البناء العمودي من أجل مواكبة التطور، فهذا األسلوب من البناء حيقق 
 ..، د.ت(749)دراسة رقم . ، ويف الوقت نفسه عتزل املساحاترفاهية يف اخلدمات املقدمة للسكان من بىن حتتية وغريها

وعليه فقد أنعكس التغري احلاصل يف بنيدة النسديج احلضدري ملديندة بغدداد علدى رغبدة السدكان للسدكن يف اجملمعدات السدكنية 
أو  صمة، واليت ظهرت بكشكلبسبب تغري األذواق ورغبة األفراد السكن يف مثل هذه اجملمعات بسبب أزمة السكن املتفاقمة يف العا

( يف بعض األحيان، وهبذا قلدت الفدوارق بدني الكشدقة واملندزل مدن انحيدة 2م 50آبخر ومنها جتزئة املنازل إىل قطع صغرية وصلت إىل)
يني: األول يددتم فيدده عرضدداً واضددحاً عددن توزيددع اجملمعددات السددكنية أمددا أساسدداملسدداحة. لددذا سددوف يددتم يف هددذا املبحددث عددر   ددورين 

 اليت هي قيد التنفيذ.أو  ين جاء فيه اجملمعات السكنية املنجزةالثا
 ول: توزيع اجملمعات السكنية يف مدينة بغداد أ

تعددد العاصددمة بغددداد مددن أكثددر مدددن العددراق اسددتقطاابً للسددكان ممددا أثددر علددى الكثافددة السددكانية إذا مددا أخددذان بنظددر االعتبددار 
بلدية إىل ألخرى، وتبعاً لذلك فإن اجملمعات السكنية توزعت على مثان بلدايت من  مساحة العاصمة بغداد اليت تتسم ابلتباين من

ها توافر املساحات الكافية فضدتًا عدن أساس( بلدية. أذ يرتبط إنكشاء هذه اجملمعات ببعض الضوابط يف منطقة البحث، 14أصل )
ايف واالجتماعي لسكان تلك اجملمعدات، وممدا يكشدجع املستوى االقتعادي الذي يتعف به القانطون فيه على املستوى العلمي والثق

 (. 1( وخريطة )1على السكن يف تلك اجملمعات هو توفر األمن واألمان، يتاحظ جدول )
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 2020( توزيع اجملمعات السكنية يف مدينة بغداد حسب الوحدات الالدية لسنة1جدول )
 ت اسم البلدية 2مساحة/ م اسم اجملمع عدد الكشقق احلالة

 1 الرٌشيد 29000 الربو، 2572 االجناز قيد

 37500 احملبة 512 قيد االجناز
 

2 
 3 املنعور 12712 ايدياأل 1369 منجزة

 107500 اليمامة 868 قيد االجناز
 

4 

 500000 األخوة 3928 =
 

5 

 425000 الديوان 2208 =
 

6 
 الكشعلة 8909 - - -

 
 الدورة 8564 - - -

 
 7 الكشعب 112500 الكشعب 504 منجزة

 8 الكرادة 7500 موروان 170 قيد االجناز
   13890 الزهراء السكين 144 =

 9 بغداد اجلديدة 432500 الزهور 5120 منجزة
 10  هكتار4205 زيونة 2037 منجزة

 11 الكاظمية 135000 جواهر دجلة 1350 قيد االجناز
 20000 جوهرة احمليط 226 =

 
12 

 225000 ابن فران  2112 =
 

13 

 7500 العطيفية 416 =
 

14 

 15 الغٌدير 85000 سومو 453 =
 االعظمية 2953 - - -

 
 الرصافة 2547 - - -

 
 16 مركز الكرخ 300000 بوابة العراق 3269 قيد االجناز

 125000 دار الستام 2356 =
 

17 
 - بيت احلكمة 352 =

 
18 

 40000 مساكن بغداد 576 =
 

19 
 ىلالعدر األو  2215 - - -

 
 العدر الثانية 2089 - - -

 
- 30398 20 

 
 اجملموع 14

 .، شعاة المالك والراضيعماروزارة اإلسكان واإل -1املصدر ابلعتماد على: 
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 .2020-اهليئة العامة لإلسكان، السياسة اإلسكانية والتخطيط املستقالي ملعاجلة ازمة السكن يف العراق لسنة -2
باين يف انتكشار اجملمعات السكنية يف مدينة بغداد، أذ ظهر وجود تركز كبري يف جانب الكرخ ( هناك ت1ظهر من اجلدول )

ابلرغم من تركز الكثافة السكانية يف اجلانب اآلخر وهو جانب الرصافة. انعكس هذا على زايدة القيام أبنكشاء جممعات سكنية 
( أن النسبة اليت شهدت تركز سكاين ظهرت يف 1اخلريطة ) اكثر هلذا اجلانب الستيعاب األعداد السكانية املتزايدة. وتظهر

( جممعات سكنية 4ومركز قضاء الكرخ( مقارنة بباقي وحدات البلدية حيث ضمت كل منها على ) –الكاظمية–بلدايت)املنعور
ن بلدايت)الكشعب، بني منفذ ومنجز وبني قيد التنفيذ، بينما جند ابقي البلدايت ضمت جممعًا واحدًا لكل بلدية ومتثلت كتا م

وجد هناك بلدايت قد خلت من اجملمعات السكنية رغم كثافتها السكانية املرتفعة مقارنة  أيضاً الكرادة، بغداد اجلديدة، الغدير(،و 
 عماربباقي البلدايت األخرى ومنها)الكشعلة، الدورة، االعظمية، الرصافة، والعدر األوىل والثانية(، حيث قامت وزارة اإلسكان واإل

ابلتعاون مع هيئة استثمار بغداد بتحديد املساحات اليت من املفرت  إن يتم إنكشاء اجملمعات السكنية يف تلك البلدايت وقامت و 
ابلفعل بتخعيص مساحة  ددة ضمن البلدايت أال أنه مل يتخذ أي أجراء يف تنفيذ املكشاريع، وتعود األسباب إىل تلكؤ يف تنفيذ 

مليون  4بلدايت منها زايدة عدد السكان وبكشكل متزايد أذ أن بلدية العدر لوحدها ختطى سكاهنا )املكشاريع السكنية يف تلك ال
نسمة(، فضتًا عن املكشكتات االقتعادية اليت تضعف القدرة الكشرائية واليت يعاين منها أغلب سكان هذه البلدايت، كذلك غياب 

عية واالقتعادية والبيئية هلذه البلدايت اليت تكاد أن تكون  رومة من اخلطط اليت أتخذ بنظر االعتبار اجلوانب الطبيعية واالجتما
هذه املكشاريع اليت تعب يف حتسني املستوى السكين لديها، كذلك عدم وجود الرقابة الفعلية يف تنفيذ املكشاريع وفقاً للجدول الزمين 

ن هذه البلدايت تعاين من منواً وتوسعًا عكشوائيًا انعكس احملدد هلا، ورمبا أن أكثر عائقًا يقف دون تنفيذ مثل هذه املكشاريع هي أ
على هيكلها العمراين الذي متيز ابلكثافة السكنية الضخمة، انهيك عن عدم توفر التخعيعات املالية اليت تسهم يف تنفيذ تلك 

 املكشاريع اإلسكانية.
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 2020( توزيع اجملمعات السكنية يف مدينة بغداد لسنة 1خريطة )

 
 (.1املصدر: ابلعتماد على بيا ت جدول )

 

 اثنيا: املشاريع املنجزة وغري املنجزة من قال اجلهات املنفذة:
)وزارة اإلسدكان واالعمدار، اهليئدة العامدة لنسدكان "السياسدة اإلسدكانية والتخطديط املسدتقبلي ملعاجلددة  ولا: اهليئلة العاملة لإلسلكانأ

 .(17، صفحة 2008ازمة السكن ، 
واإلسددكان مددع اهليئددة العامددة لنسددكان وابلتنسدديق مددع أمانددة بغددداد ودوائددر البلديددة لألراضددي الدديت ميكددن  عمددارقامددت وزارة اإل

( جممع 76استغتاهلا إلنكشاء جممعات سكنية على أراضيها، وقد ابشرت اجلهات املعينة  ابملباشرة أبنكشاء جممعات سكنية ضمت )
( وحدددة سددكنية، 9754( جممعدداً سددكنياً وبواقددع )20( وحدددة سددكنية ومت التخطدديط إلجندداز )34968سددكين يف بغددداد، وبواقددع )

( وحددة سدكنية، بينمدا اجملمعدات األخدرى هدي حتدت التنفيدذ وجداري 405( من اجملمعات املكتملة فعليداً وبواقدع )3حيث مت إجناز )
(، مدع العلدم أن 4. ينظدر إىل اجلددول )(2020االحعداء،  )قسدم العمل هبا، وقد يعود إىل وجود تلكأ بسبب التخعيعات املالية

وتنقسدددم %( مدددن احلاجدددة السدددكنية احلالية.4.41عددددد الوحددددات السدددكنية الددديت سدددوف تنجدددز مبوجدددب هدددذه املكشددداريع ال يتجددداوز ) 
 املكشاريع السكنية املنجزة من حيث اجلهات املنفذة كاآليت: 
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 اجملمع السكين يف ساع ابكار. -1
( عمددارة سددكنية منهددا 48(  ويكشددمل هددذا املكشددروع مددن )2م 72500قدددرت مسدداحتها)أر  هددذا املكشددروع علددى  مت أنكشدداء

طوابق وبواقع شقتني يف كدل طدابق( حيدث  3عمارة بناء جاهز(، كذلك فإن كل عمارة  تتكون من ) 24عمارة هيكلية( و) 24)
شدقة امدا الندوع  144يضدم  2م 115بكشدقق مبسداحة )( شدقة، متثلدت 288يظهر لنا ان عدد الكشقق والوحدات السدكنية يعدبح )

)دائدددرة اإلسدددكان، قسدددم الدراسدددات والسياسدددات اإلسدددكانية، املكشددداريع  (شدددقة 144بعددددد شدددقق  2م 103االخدددر فيضدددم مسددداحة 
 ، وميكن متاحظة أن مستوى اخلدمات املتوافرة ال أب  هبدا مدن حيدث الكميدة والنوعيدة، حيدث أشدتمل اجملمدع علدىاملنجزة.، د.ت(

مدرسدة ابتدائيددة، فضدتًا عددن وجدود مركددز للتسدوق كددذلك موقدف للسدديارات مدرتبط بكشددبكة مدن املماشددي اخلضدراء حيددث متتداز بوجددود 
 املساحات اخلضراء للرتفيه واليت وزعت يف أرجاء اجملمع.

 اجملمع السكين يف منطقة السيدية )سكن افقي(  -2
متثدددل  2( م20325000ريدددق املدددرور السدددريع/ احللدددة علدددى مسددداحة )يقددع هدددذا املكشدددروع مدددن ضدددمن األراضدددي الواقعدددة علددى ط

. أمدا مدن حيدث اخلددمات فدإن هدذا اجملمدع يفتقدر إىل أغلدب اخلددمات ممدا 2م220داراً سكنياً ذات الطابق الواحدد مبسداحة  49قي
 العحية. أو  عامل نفور للسكن فيه لطول الوقت الذي يستغرق للوصول إىل ابقي اخلدمات املهمة كالتعليمية أصبح

 اجملمع السكين يف حي اجلهاد )سكن افقي( -3
داراً  167( ويتضدمن هدذا اجملمدع علدى )2م 61300يقع هذا املكشروع يف منطقة العامرية يف حي اجلهداد يكشدغل مسداحة )

إىل اخلددمات والبدىن (، وميكن أن يعاب على هذا النوع مدن املكشداريع انده يفتقدر 2م 220سكنياً( ومتثلت مساحة الوحدة السكنية )
 (.2(.ينظر خريطة )2فقط. ينظر جدول ) التحتية وتتوافر فيه احملتات التجارية

 ( اجملمعات السكنية املنجزة يف مدينة بغداد2جدول )
 ت اسم املشروع عدد الوحدات السكنية املواصفات 

 1 سبع ابكار السكينجممع  288 مدرسة ابتدائية، مركز تسويق، مساحات خضراء، ممكشى يربط العمارات
 2 افقي جممع السيدية السكين 49 يفتقر إىل يفتلف اخلدمات

 ال حيتوي اجملمع على أبنية خدمية ماعدا وجود  تات جتارية
 

بناء  جممع حي اجلهاد السكين 167
 افقي
3 

 .18املستقبلي ملعاجلة أزمة السكن يف العراق. ص: اهليئة العامة لنسكان، السياسة اإلسكانية والتخطيط 1املعدر ابالعتماد على 
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 .2020-2019:  دائرة اإلسكان، مشاريع اجملمعات السكنية املنجزة لسنة 2
 اثنيا: هيئة استثمار بغداد ودورها يف تنفيذ املشاريع اإلسكانية.

قتعددادي عددرب قطدداع اإلسددكان إذ يتمثددل ي يف حتريددك التطددوير االساسدديعددرف أحيدداانً ابلقطدداع اخلدداص إذ لدده دوره الكبددري واأل
مبجموعدة مدن اخلطدوات االسدرتاتيجية املهمدة. يعتمدد هدذا القطداع اواًل اقدرتاح جمموعدة مدن اخلدرباء ختعديص جمموعدة مدن األراضدي مددن 

تعدر  بنسدب الدولة لقطاع اإلسكان يف مراكز النمو احلضري اليت يسهل الوصول اليها وتزويدها ابلبنية التحتية وتقطيعهدا ومدن مث 
مدروسدة علدى السدكان شدداملة ذوي الددخل اجليدد واملرتفدع فضددتًا عدن ارتباطهدا بكشدركات اسددتثمارية أجنبيدة فضدتًا عدن املسددتثمرين يف 

 .(28، صفحة 1986)ميتاد،  جمال قطاع اإلسكان وصواًل إىل بناءها وتنفيذها وتسليمها
ومدى توفر الطمأنينة لدية، وجد من األمهية دراسة  هذه  نسانإلوألمهية هذا املوضوع الذي يعد له مسا  كبري يف راحة ا 

 قيد التنفيذ مع بيان األسباب اليت تقف عائقاً أمام اجنازها. وهي كاآليت:  أو  املكشاريع وفقاً إىل املنفذة
 ياا وهي: جممعات سكنية( ومت تنفيذها بشكل كامل والسكن فيها فعل 4املشاريع السكنية املنجزة: متثلت يف ) أول:
 دايديجممع األ: 1

ويعد من اهم اجملمعات اإلسكانية املهمة اليت مت إنكشاؤها يف مدينة بغداد والذي سوف يوفر العديد من الوحدات السدكنية 
طوابدق( ويكشدمل   9تضدم ) بنايدة 37وحددة سدكنية( موزعدة علدى  1369وحيتدوي علدى ) مقارنة ابلنقص احلاصل ابلرصيد السدكين،

ميتداز اجملمدع بوجدود اخلددمات العدحية فهدو يضدم مركدزاً كيلدومرتاً عدن مركدز العاصدمة بغدداد.   20شدقق(. حيدث تبعدد  4كل طدابق )
تددوافر اخلدددمات التعليميددة حيددث يضددم اجملمددع علددى )روضددة، مدرسددة صددحياً واحددداً يددوفر اخلدددمات العددحية لسددكان اجملمددع وكددذلك ت

وجند أن األهايل يفضلون هذه اخلدمة ومع  هية مشلت )ملعب اطفال، مسبحاً مغلقاً(ابتدائية، مدرسة اثنوية(، بينما اخلدمات الرتفي
توافر مساحة كافية من احلدائق تساعد األطفال علدى  اللعدب يف حديقدة قريبدة مدن اجملمدع الدذي يسدكن فيده ابطمئندان كوهندا ختضدع 

ة فهددي أمددا عددن اخلدددمات املقدمددة مددن بددىن حتتيدد إلجددراءات أمنيددة ختتلددف عددن بقيددة مندداطق بغددداد مددن حيددث الدددخول واخلددرو، إليهددا.
متدوافرة مبسدتوى عددال وذات جدودة وكفدداءة عاليدة، فتتدوافر خدددمات املداء العدداد للكشدرب مدع وجددود العدرف العددحي ورفدع النفدداايت 
ابستمرار مما يعكس صورة لبيئة نظيفة فضتًا عن توافر الطاقدة الكهرابئيدة بقددرة كافيدة والسديما فدإن اخلددمات الكهرابئيدة تكدون مدن 

 كل بناية يف اجملمعات عليها وكذلك توافر  النظم املهمة ومنها املعاعد الكهرابئية والبواابت األمنية.يات اليت تكشتمل  ساساأل
 : جممع الشعب2

شدقق سدكنية(  4طوابدق( يف كدل طدابق ) 7بناية( تكشمل كل بنايدة علدى ) 14يقع ضمن بلدية الكشعب ويضم هذا اجملمع )
(، وجند ما مييز هذا اجملمع انه يضم مواًل جتارايً 2م 112500مساحة قدرت ) وحدة سكنية( يغطي اجملمع 504وهي بذلك توفر)
، وهو مركز جتاري يوفر  (2020)هيئة استثمار بغداد، قسم االحعاء، املكشاريع املنجزة وقيد االجناز،  (2م 3400تقدر مساحته )

تعليميدة املتمثلدة بدد )راي  االطفدال،  واملدرسدة كل احلاجات لسكان اجملمع، وكذلك تضدم اخلدمدة العدحية مركدزاً صدحياً وخددمات 
االبتدائيددة، والثانويددة(، فضددتًا عددن ذلددك وجددود اخلدددمات مددن املدداء العدداد للكشددرب ورفددع النفدداايت واخلدمددة املسددتمرة للكهددرابء وتددوافر 

 األمن واحلدائق املناسبة لراحة السكان ولعب األطفال فيها.
 : جممع الزهور3

ور واحدداً مددن سلسدلة املكشداريع اإلسددكانية يف مديندة بغددداد، ويقدع ضدمن بلديددة بغدداد اجلديدددة، وحيتدوي هددذا يعدد جممدع الزهدد
شددقق فيهددا( مبسدداحة  4طوابددق( بواقددع ) 10بنايددة عموديددة( تتكددون كددل بنايددة مددن ) 118وحدددة سددكنية( بواقددع ) 5120اجملمددع )
إذ يكشمل اخلدمات العحية والتعليمية كافة حيث يضم )روضة  (. ويعد هذا املكشروع من املكشاريع املتكاملة2م 432500قدرت )
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ومدرسة ابتدائية واثنويدة(، فضدتًا عدن احملدال التجاريدة ومركدزاً للكشدرطة و طدة تعبئدة للوقدود وال ننسدى وجدود اخلددمات الرتفيهيدة ومنهدا 
%( 40ابلبنداايت تكشدكل نسدبة ) )مسبح مغلق ومتاعب رايضية(. ولكن ما مييدز هدذا اجملمدع وجدود مسداحات خضدراء كبدرية حتديط

 من املساحة اال الية وهو ما أعطى رونقاً وراحة وسكينة لسكان اجملمع.
 : جممع زيونة السكين4

هو من اجملمعات السكنية العمودية يقع يف منطقة حي املثىن من منداطق بغدداد احلديثدة ةبعدة لبلديدة بغدداد اجلديددة أحددى 
صدمم هبدذا الكشدكل ومدوزع علدى مندوذجني مدن العمدارات السدكنية يف هدذا اجملمدع، عمدارات ذات ثتاثدة بلدايت مدينة بغدداد، حيدث 
( وحدددة موزعددة 2037(، وبلغددت عدددد الوحدددات السددكنية )2م 425000حيددث قدددرت املسدداحة )طوابددق واآلخددر طسددة طوابددق، 

( شدقة سدكنية والنمدوذ، األخدر 12واقدع )(عمدارة ب86ومتثلت) عمارات ذات ثالث طوابق على منوذجني من العمارات السكنية،
(شدددقة سدددكنية. وقددددر عددددد السدددكان يف اجملمددددع 15( عمدددارة سددددكنية بواقدددع )67وضدددمت ) عملللارات ذات اخلمسلللة طوابلللقهدددي 

-) دراسدددة احدددوال سدددكنة العمدددارات السدددكنية يف زيوندددة  شخعددداً( 278وحددددة /  48نسدددمة. بينمدددا الكثافدددة اال اليدددة ) 11826
ويضدم هددذا اجملمدع يفتلدف اخلدددمات الضدرورية لسدكاهنا ويكشدمل وجددود االبنيدة االجتماعيدة والثقافيددة ، (9، صدفحة 1982الرصدافة، 

وجددود  أيضدداً والتجاريددة... ا ، كددذلك تتددوافر املندداطق اخلضددراء املوزعددة حبيددث حتقددق االنتفدداع منهددا للسددكان وللمراحددل العمريددة كافددة، 
هل الوصدول إىل يفتلدف الوحددات السدكنية يف اجملمدع بكشدكل سدريع ومدريح، شوارع داخلية مع عدد كاٍف من مواقدف السديارات يسد

فضتاً عن تكوين فضاءات بني العمارات السكنية لتوفري اخلعوصية التازمة ملختلف االستعماالت اخلاصة يف ساحة لعب االطفال 
 واسرتاحة لكبار السن من السكان املستفيدين من الفضاء.

  اثنياا: املشاريع قيد اإلجناز
وتتمثل هذه املكشاريع  ابستمرار اعمال البناء فيها وقيد اإلنكشاء فهي مل تكتمل بعد، وعتلف معدالت اإلجناز بني املكشداريع 

ات وما بني مرحلة التكشطيب، وقد أييت هذا التأخري يف إكمال املكشاريع السكنية بسبب التأخري يف ساسما بني املنجز يف مرحلة األ
عدم التزام الكشركات أو  تراخيص البناء وكذلك قد توجد هناك بعض املكشاكل يف األمور الفنية واإلدارية واملالية،أو  إصدار املوافقات

ية واخلدمية اليت تعد من اكثر العوامل جذابً للسكن فيها، ومدن أهدم تلدك املكشداريع غدري ساساالستثمارية  كمال  يع اخلدمات األ
 املنفذة هي:
 ق: جممع بوابة العرا1

وحدددة سددكنية( متثلددت  3269مطددار املثددىن( والتددابع إىل بلديددة مركددز الكددرخ، فهددو يضددم )أر  مت إنكشدداء هددذا اجملمددع علددى )
 33عمددارة سددكنية( وقسددمت علددى نددوعني منهددا الددذي ضددمت كددل عمددارة علددى ) 49ابلبندداء العمددودي حيددث احتددوى اجملمددع علددى )

(، ويوجددد ضددمن هددذا 2 م 300000قدديم هددذا اجملمددع علددى مسدداحة قدددرت )شددقق سددكنية( يف كددل منهددا. وقددد أ 4طابقدداً( وعلددى )
 14بنايدة( ضدمت ) 39طابقاً( بينما النوع الثداين مشدل ) 17بناايت على ارتفاع ) 10اجملمع نوعان من ارتفاع البناايت األول هو 

 ( شقق فيها. فضتًا عن ذلك فإن اجملمع يكشمل يفتلف اخلدمات.5طابقاً( وبواقع )
 حملاة : جممع ا2

يعد هذا اجملمع من املكشاريع اإلسكانية املهمة إذ أسهمت يف حل جزء من األزمة السدكنية حيدث تقدع ضدمن بلديدة الرشديد 
( شدقق 4( طوابدق منهدا)8بنايدة عموديدة(، وتتمثدل ب) 12وحدة سكنية( اذ يتضمن ) 512( وبواقع )2م37500مبساحة تقدر)

ويددوفر هددذا اجملمددع خدددمات متكاملددة تتضددمن مركددزاً صددحياً ومركددزاً جتددارايً وبعددض اخلدددمات  ( شددقق ضددمن الطددابق الواحددد،6ومنهددا )
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التعليمية ومنها )راي  االطفدال، مدرسدة ابتددائي واثندوي( فضدتًا عدن وجدود مسداحات خضدراء ضدمن هدذه البنداايت السدكنية، مدع 
 %(.70ت نسبة اإلجناز فيها حوايل )توافر خدمات البىن التحتية اجليدة والكهرابء بكشكل مستمر فيها. وقد بلغ

 : جممع الربوج 3
الواقعة على شارع مطار بغداد الدويل وهي تقع ضمن بلدية الرشيد، وتعد من املكشاريع أر  أقيم هذا املكشروع على 

السكن الذي تكشهده  السكنية الكبرية املهمة األثر البالل سيسهم يف توافر الوحدات السكنية وسد النقص احلاصل يف الطلب على
العاصمة بغداد، وميتاز هذا اجملمع مبيزة موقعة املمتاز الذي يقع ابلقرب من مطار بغداد الدويل حيث يكشغل مساحة تقدر 

( وحدة سكنية ويكون على شكل البناء العمودي ختتلف يف مستوى ارتفاعها تبعاً 2572( مما يسهم يف توافر)2م 290000)
( 8طابقاً( والنوع الثاين) 20منها ب ) 4بناية سكنية( تنقسم إىل ثتاثة أنواع: األول:  23يتكون من ) لعدد الطوابق فيها. فهو

طابقاً(،  وهناك بناية واحدة وميثل برجًا سكنيًا مميزاً  14بناايت بواقع  10طابقاً( بينما النوع الثالث متثل ب) 16بناايت تضم )
               .(2020)قسم االحعاء،  طابقاً( 25على ارتفاع )

أما من انحية اخلدمات فمن الطبيعي جند توافر يفتلف اخلدمات فهو يضم مركزًا صحياً، أما اجلانب التعليمي فقد وفر 
 أيضاً %(. ويوجد 40مدرسة إعدادية( وبلغت نسبة اإلجناز هلذه اخلدمة ) 2مدار  متوسطة و  4مدار  ابتدائية  و 4اجملمع )

سوق وفندق ذات طوابق متعدد، كذلك حتيط هبذه البناايت مساحة خضراء واسعة متثل متنفسا جيدا لسكاهنا كذلك مركزان للت
  موقفاً كبرياً للسيارات.

    : جممع اليمامة السكين4
ور ضمن يعُّد هذا املكشروع من املكشاريع االستثمارية املهمة يف القطاع السكين يف مدينة بغداد، يقع ضمن بلدية املنع

وحدة سكنية(  868( ليضم )2م107500منطقة حي العدل جماوراً لألسواق املركزية )سابقاً(. يكشغل هذا اجملمع  مساحة تبلل )
مكتملة اخلدمات ومن أمهها اخلدمات التعليمية اليت تكشمل راي  أطفال فضتًا عن مركزاً صحًاي وجتارايً جيداً ومساحات خضراء 

 جيدة.
 أيضاً طوابق( وجيد  10( تتمثل بد )7عمارة سكنية عمودية( ختتلف فيها عدد الطوابق ومنها) 28مع من )يتكون هذا اجمل

 %(.80شقق سكنية(، بلغت نسبة اإلجناز فيه حوايل ) 4طوابق( ويضم كل طابق ) 8عمارة( بواقع ) 21)
 : جممع األخوة السكين5

( ويع د 2م 500000قة العامرية على أراضي زراعية وتقدر مساحته )يقع هذا اجملمع ضمن حدود بلدية املنعور يف منط
بناية  36من املكشاريع اإلسكانية الضخمة واملهمة حيث سيسهم يف معاجلة جزٍء من االزمة السكنية املتزايدة، يتكون اجملمع من )

هيئة استثمار بغداد )بياانت غري  ) افظة بغداد (4( طوابق ويضم )5وحدة سكنية(بواقع ) 3928عمودية( وهبذا سوف يوفر )
، وحدات سكنية يف كل طابق. أما من انحية اخلدمات فيضم مراكز جتارية وتعليمية وكذلك مراكز شرطة، (2020منكشورة(، 

فضتًا عن ذلك توافر مساحات خضراء واسعة حتيط ابجملمع وتفعل بني البناايت. أما من اجلانب التخطيطي فقد قسم إىل ثتاثة 
 %( من اإلجناز الكلي. 40(، وقد بلغت نسبة اإلجناز هلذا املكشروع )2م 181 -2م 161 -2م141من حيث املساحات ) أنواع

 : جممع الديوان6
ويقع هذا اجملمع ضمن حددود بلديدة املنعدور علدى اراضدي زراعيدة ضدمن منطقدة البكريدة. خطدط هدذا املكشدروع علدى مسداحة 

طوابدق(  4( وحددة سدكنية حيدث تكشدمل كدل بنايدة علدى )2208ارة سكنية بواقدع )( عم69( حيث يتكون من )2م 425000)
 2مددار  متثلدت  4شقق(، وكذلك يضم اجملمع يفتلف اخلدمات والسديما اخلددمات التعليميدة أذ يضدم ) 8ويضم كل طابق على )

احات اخلضراء الكثيفة اليت حتيط ابجملمع. مدرسة ابتدائية و مدرسة متوسطة ومدرسة اعدادية( كذلك ضم مركزاً جتار ايً وامنياً واملس
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%( من السدكن إىل مدوظفي ديدوان 35%( من اإلجناز الكلي للمكشروع علماً إنه قد خعص بنسبة )70بلغت نسبة اإلجناز فيه )
 (.2م 130-110وزارة املالية. وجند أن املساحات للوحدات السكنية ختتلف ما بني )

 : جممع مورو 7
( بنداايت 5( ويتمثدل يف )2م 7500ضدمن بلديدة الكدرادة الكشدرقية يف منطقدة العرصدات، ويكشدغل مسداحة ) يقع هدذا اجملمدع

( طابقدداً وبواقددع شددقتني 17( وحدددة سددكنية وعلددى شددكل البندداء العمددودي يتكددون مددن)170وتعددود إىل هيئددة اسددتثمار بغددداد. يضددم )
اخلددمات التعليميدة )راي  االطفدال ومدرسدة ابتدائيدة( ومركدزاً  ية ومنهداساسدبكل طابق. وتتوافر يف هدذا اجملمدع يفتلدف اخلددمات األ

 .(2021)حسن،  %(35جتارايً ومساحة خضراء. وقسم اجملمع على نوعني من حيث املساحة وبلغت نسبة اإلجناز )
 : جممع جواهر دجلة8

ومتكامدل اخلددمات ومدا مييدز هدذا  يقع ضدمن بلديدة الكاظميدة علدى شدارع احملديط يف منطقدة الكاظميدة يعدد مكشدروعاً ضدخماً 
وحدددة  1350( بواقددع )2م135000املكشدروع هددو وقوعده علددى ضدفاف هنددر دجلدة، ممددا أضددفى عليده  اليددة. تبلدل مسدداحة اجملمدع )

( 8( طابقداً بينمدا الندوع الثداين يتكدون )12( تتكدون مدن )7( بناية عمودية وتنقسم على ندوعني األول)15سكنية( إذ يتكون من )
 -2م 138 – 2م 182 – 2م 203( شدقق سدكنية. وختتلدف املسداحة مدا بدني )8( طابقاً، ويضدم كدل طدابق )15اقع )بناايت بو 

%( من نسبة اإلجناز 75( لتتائم حجم األسرة ومستواها االقتعادي ومستوى الدخل. ومت إجنازه مبا يقارب )2م338 – 2م333
 اخلدمات التعليمية وبعض املرافق العامة ومنها األسواق التجارية.الكلي. وكذلك يضم مراكز جتارية ومساحات خضراء فضتًا عن 

 : جممع جوهرة احمليط 9
( ابلقرب مدن بوابدة بغدداد الكشدمالية. وهدو يسدهم 2م 20000يقع هذا املكشروع ضمن بلدية الكاظمية على مساحة تقدر )

( وحددات سدكنية. 8طوابدق( يضدم كدل طدابق ) 7يف )( وحدة سكنية ويتكون هذا اجملمع من بناايت عموديدة وتتمثدل 226بتوافر)
طوابدددق( وكدددذلك اندايً ترفيهيددداً ومسددداحات خضدددراء كبدددرية فضدددتًا عدددن مواقدددف للسددديارات  4هدددذا املكشدددروع مدددواًل جتدددارايً ) أيضددداً يكشدددمل 

الكلددي.  %( مددن نسددبة العمددل85الكبددرية، ويقددع علددى هنددر دجلددة ممددا يعطددي صددورة  اليددة هلددذا اجملمددع، وقددد بلغددت نسددبة اإلجندداز )
 -2م330 -2م158 -2م190 – 2م180وختتلددددددف املسدددددداحات يف اجملمددددددع  مبددددددا يناسددددددب يفتلددددددف الطبقددددددات والكشددددددرائح ومتثددددددل )

 (.2م300
 : جممع ابن فر س 10

مت إنكشاء هذا املكشروع على اراٍ  زراعية ضمن بلدية الكاظمية، وميثل هذا املكشروع مكشروعًا متكامتًا وتتوافر فيه يفتلف 
ت منها البىن التحتية واجملتمعية وهو يضم مساحات خضراء واسعة حتيط ابجملمع مما يعد متنفسًا لسكاهنا، وكذلك حيتوي اخلدما

على مهبط للطائرات، و طة للغاز و طة معاجلة مياه العرف العحي، ولكن ما مييز هذا املكشروع هو االستخدام للطاقة 
ذا ما يساهم على جعل اجملمع ذات بيئة نظيفة. وقد بلغت مساحة هذا اجملمع %( من الطاقة الكلية وه20الكشمسية وبنسبة )

( ويعد من اهم املكشاريع االستثمارية اليت متتاز مبوقعها اجلغرايف املهم لوقوعها ابلقرب من هنر دجلة والذي يربط بني 2م225000)
طوابق( وحيتوي كل  8( بناية تضم كل بناية )44( وحدة سكنية بواقع )2112قضائي الكاظمية واالعظمية. ويكشمل هذا اجملمع)

( وحدات سكنية ختتلف يف املساحة. وسوف يسهم هذا اجملمع لو مت السكن فيه حبل جٍز من أزمة السكن، حيث 6طابق على )
 -2م 156%( من نسبة اإلجناز الكلية وقسمت مساحات الكشقق على ثتاث وكانت كاآليت )58بلغت نسبة االجناز فيه )

 (.2م 120 – 2م 130
 : جممع العطيفية السكين11

يقع هذا املكشروع ضمن حدود بلدية الكاظميدة يف منطقدة العطيفيدة وتطدل مباشدرًة علدى ضدفاف هندر دجلدة وقددرت مسداحة 
( ويعددد مددن املكشدداريع االسدتثمارية املهمددة ألندده سددوف يسددهم يف سدد الددنقص احلاصددل يف كميددة الطلددب علددى 2م7500هدذا املكشددروع )
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( بناايت وكل بناية ترتفع 4( وحدة سكنية متثلت ابلبناء العمودي حيث يتكون من )416وحدات السكنية. ويضم اجملمع على )ال
( مدددن الوحددددات 8، طابقددداً ويضدددم كدددل طدددابق )(2020) افظدددة بغدددداد هيئدددة اسدددتثمار بغدددداد )بيددداانت غدددري منكشدددورة(،  (13إىل )

ية كافة ومنها اخلدمات التعليمية متمثلة ب)براي  األطفال، ساستوافر فيه اخلدمات األالسكنية، اما من انحية اخلدمات جند أنه ي
ومدرسة ابتدائية ومتوسطة( وختتلف املساحات للوحدة السكنية لتناسب يفتلف الكشرائح ومستوى الددخل، حيدث تبايندت املسداحة 

 (.2م 125 -2180م  – 2م 180 – 2م 210ما بني )
 : جممع سوسو 12
اف هذا املكشروع إىل ابقي املكشاريع اليت هي قيد اإلجناز ويكشكل موقعة حيزاً مهمداً ألنده يطدل علدى حبدرية نعدب الكشدهيد يض

فضتًا عن ذلك طبيعدة الطدراز الدذي مت االعتمداد عليدة يف البنداء أضدفى عليده  اليدة وحداثدة  ويكشدري إىل السدكن املعاصدر،  ويقدع يف 
الغددير، واجلددير ابلدذكر أنده قدد خعدص هدذا املكشدروع ملدوظفي وزارة الدنفط )شدركة تسدوق  منطقة شارع فلسطني ضمن حدود بلديدة

( من الوحدات السدكنية، 453سيوفر اجملمع السكين مبا يقارب ) سا ( وعلى هذا األ2م85000النفط سومو( وشغل مساحة )
( وحدات سكنية. وميكن اإلشارة إىل 4( طابق ويقع ضمن كل طابق )5-4( بناية عمودية بواقع )31فضتاً عن ذلك أنه يضم )

قاعة للمناسبات ومبىن أدارايً وأمنياً وسلسة من املطاعم وكذلك مركزاً جتارايً و طة وقود  أيضاً ية و ساسأنه يضم يفتلف اخلدمات األ
راوحت مدا بدني وموقف كبري للسيارات، وجند هناك تباين واضح يف مساحة الوحدة السكنية يناسب يفتلف املستوى االقتعادي وت

 (.2م215، 2م 150، 2م 175، 2م200)
 : جممع دار السالم 13

مطددار املثددىن علددى شددارع املطددار السددريع  وقددد شددغل مسدداحة أر  يقددع هددذا املكشددروع ضددمن حدددود بلديددة مركددز الكددرخ علددى 
( بنايدة متثدل 32اجملمدع هدو )( وحدة سكنية عند اكماله وإن عدد البناايت يف هذا 2356( وسيوفر هذا املكشروع )2م125000)

( شدقق سددكنية، بينمدا جنددد البندداايت املتبقيدة متثددل بنايددة 6( طدابق ويف كددل طددابق )14( بنداء سددكين عمدودي وعلددى ارتفدداع )29يف )
خدمية، وحيتوي هذا املكشروع اخلدمات املهمة والضرورية كافة ومنها )راي  االطفال ومدرسة ابتدائية وأخدرى اثنويدة( كدذلك اندي 

يضم جممعاً وأسواقاً، وقد بلغت نسبة إجندازه مدا  أيضاً فيهي ومسبح مغلق ومساحات خضراء ذات تعميم  يل حييط ابلبناايت و تر 
%(، أما فيما عص املساحة فكما هو احلال يف ابقي اجملمعات السكنية ختتلدف مدن بنايدة ألخدرى وفقدا لندوع التعدميم 55يقارب )

أنددواع وهددي  5القددرب مددن املدددار  ونددوع املسدداحة وقددد قسددمت علددى أو  القددرب مددن البوابددةوعدددد افددراد االسددرة ومسددتوى الدددخل  و 
 (.2م133، 2م 160، 2م170، 2م200، 2م 250)

   : جممع بيت احلكمة14 
أقيم هذا املكشروع ضمن حدود بلدية مركز الكرخ يف شارع حيفا ويقع ابلقرب من ديوان الرقابة املالية والذي يعد من       

ع السددكنية االسددتثمارية املهمددة يف العاصددمة بغددداد، خععددت بنايتددان مددن املكشددروع ملددوظفي بيددت احلكمددة وجدداءت مددن ذلددك املكشدداري
( وحدددة سددكنية ممددا يسددهم يف حددل مددن أزمددة السددكن 352تسددميته، ومددن اجلدددير ابلددذكر أندده هددذا املكشددروع سددوف يددوفر مددا يقددرب )

%( مددن اإلجندداز الكلددي، 25شددقة يف كددل طددابق وبلغددت نسددبة اإلجندداز)( 16( وحدددة سددكنية وحيتددوي علددى )11املتفاقمددة وبواقددع )
 ( وبذلك فهي تناسب يفتلف الكشرائح.2م130، 2م 150وختتلف املساحات ما بني )

 : جممع مساكن بغداد    15
يقددع هددذا اجملمددع يف منطقددة احلارثيددة والددذي يكددون ضددمن حدددود بلديددة مركددز الكددرخ، حيددث مت أنكشدداؤه علددى مسدداحة قدددرت 

( وهددو واحددد مدددن املكشدداريع االسدددتثمارية املهمددة الددديت أنكشددأت لتسدددهم يف سددد جدددزاٍء مددن العجدددز احلاصددل يف الوحددددات 2م 40000)
( وحدددة سددكنية أخددذت شددكل البندداايت العموديددة، ضددم هددذا املكشددروع كافددة اخلدددمات منهددا املرافددق اخلدميددة 576السددكنية، إذ يددوفر)

 والرتفيهية والعحية والتعليمية.
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( وحددات سدكنية، وجندد يف 4( طابقاً حيث حيتوى كل طدابق علدى )12( بناية بواقع )12مم هذا اجملمع من )وقد ص    
%( مددن نسددبة اإلجندداز 30هددذا اجملمددع كثددرياً مددن املسدداحات اخلضددراء الدديت حتدديط ابجملمددع، ومددن اجلدددير ابلددذكر جنددد أن نسددبة اإلجندداز)

هدذا املكشدروع فضدتًا عدن االخدتتاف بدني الندوع والتعدميم وقسدمت علدى سدتة الكلي. أما مساحة الوحدة السكنية جنددها ختتلدف يف 
 (.2م130، 2م140، 2م180، 2م 185، 2م215، 2م250أنواع وهي )
 :  جممع الزهراء السكين  16

( يضدم اجملمدع عمدارتني 2م13890يقع هذا املكشروع علدى طريدق السدريع قريدب مددخل شدارع اخليدزران مبسداحة كليدة تقددر )
شددقق سددكنية، وختتلددف املسدداحات مبددا يناسددب عدددد أفددراد األسددرة  6( طابقدداً ويقددع يف كددل طددابق 12يتني بواقددع كددل عمددارة )عمددود

ية من بىن حتتية ومدرسدة ساسوتضم فيها بعض اخلدمات األ (2م 139 – 2م 180ومستوى الدخل وتبلل مساحة الكشقة ما بني )
ر حديقة العاب لألطفال ومول بثتاثة طوابق وموقف خاص كبدري للسديارات وغرفدة ابتدائية ومتوسطة وبعض احملال التجارية مع تواف

 (.1( وشكل )2مراقبة أمنية خاصة لتوفري األمن للمجمع، ينظر خريطة )
 ( اجملمعات السكنية املنجزة وغري املنجزة يف مدينة بغداد2خريطة)

 
 (.1-2املصدر: ابلعتماد على بيا ت جدول )
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( أن مكشداريع اإلسدكان موزعدة علدى كافدة بلددايت مديندة بغدداد، إال أنّده أربدع جممعدات هدي 2تال اخلريطدة ) نتاحظ مدن خد

منفذه فعتًا، أما ابقي اجملمعات هي قيد التنفيذ وبنسب يفتلفة وكذلك من اجلدير ابلدذكر أن بلديدة الددورة والكشدعلة ومديندة العددر 
 من املفرت  إن تنكشأ  وتقام عليها اجملمعات السكنية. ولكن مل يتم حتديد أي قد مت حتديد  فقط مساحة للمجمعات السكنية اليت

 يفطط سكين  فعلي هلذه املناطق ومل ينفذ أي خطوة للمكشروع وكان فقط حتديد مساحة إلقامة مكشاريع سكنية مستقبتًا.
 

 ( املشارع اإلسكانية املنجزة وقيد التنفيذ1شكل )

 
 (1 ت جدول )املصدر ابلعتماد على بيا
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 املاحث الثالث: تقييم مشاريع اإلسكان ودورها يف حل ازمة السكن
تكشهد مدينة بغداد نقعا واضحا يف الوحدات السكنية وكذلك يف املكشاريع اإلسكانية اليت ال ميكن أن تسد اإل نسبة قليلة 

د الوحدات السكنية يف مدينة بغداد لسنة من احلاجة السكنية، واستناًد ألخر إحعاء للواقع السكاين والذي قدرت عد
( ابلبناء املناسب اما املتبقي فهو بناء غري املنتظم ووحدات سكنية 811.250(وحدة سكنية، متثلت)957191)2020
( أما متوسط 1426438( أما جمموع األسر فقد بلغت )6702538كرفاانت. حيث قدر عدد سكان بغداد )أو   هامكشية

وقد أكد يفططوا اإلسكان العام يف العراق على إن اإلسكان هي منظومة تتكون من ( لكل أسرة. 6.46حجم األسرة فبلل )
الوحدات السكنية و البىن التحتية الفنية واالجتماعية حيث أشار املخطط إىل أمهية حتديد املعايري املساحية لألبنية العامة وحسب 

)القريكشي،  1978تخطيط العمراين العادر عن وزارة التخطيط سنة حجوم احملتات السكنية اليت ورد ذكرها ضمن معايري ال
 . (86، صفحة 2019

ية املرتبطة ابملكشكلة اإلسكانية واليت أنعكس الواقع اإلسكاين وتتعامل مع ساسوتعد الكثافة اإلسكانية أحدى املؤشرات األ
معيكشة والفضاءات اخلارجية ودرجة الراحة النفسية للفرد، كما معايري ختطيطية وتعميمية متعددة تؤثر يف املساحات املخععة لل

 تتعلق بعوامل اجتماعية متعددة تعكس الواقع االجتماعي والثقايف والبيئي للسكن.
ورمبا جند إن من أهم األسباب اليت تساعد وبنسبة كبرية للحاجة السكنية هي ارتفاع العدد السكاين يف مدينة بغداد ادى 

ر العجز الواضح يف القطاع السكين، إذ نلحظ أن النمو السكاين أخذ ابالرتفاع يف السنوات األخرية بعد حتسن الوضع إىل ظهو 
 األمين وحتسن املستوى االقتعادي نوعاً ما انعكس على الطلب على الوحدات السكنية. 
ة السكنية ملدينة بغداد، أما احملور الثاين وسوف تتم دراسة هذا املبحث عن طريق  ورين مهمني متثل األول يف تقدير احلاج

ية تقف عائقًا امام تنفيذ أساسفجاء الفرق بني السكن العمودي واالفقي وبني احلكومي واخلاص. وما ينتج عنه من مكشكتات 
 (.3املكشاريع اإلسكانية. ينظر جدول )
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 1997-2020( تطور أعداد السكان حسب الوحدات الالدية ملدينة بغداد لسنيت  3جدول)

تعداد السكان  2020سكان  *()معدل النمو
1997 

 ت وحدة الالدية

 1 الرشيد 92261 719742 9.34

 2 املنعور 370119 475752 2.93

 3 الكشعلة 164610 521199 5.14

 4 الدورة 755181 343989 3.36-

 5 الكرادة الكشرقية 217904 348593 2.06

 6 الكشعب 364020 666103 2.66

 7 األعظمية 188868 312948 2.22

 8 العدر األوىل 567094 746033 1.20

 9 العدر الثانية 450989 530216 0.71

 10 الرصافة 120318 231075 2.88

 11 الغدير 240705 468451 2.94

 12 بغداد اجلديدة 441972 682951 1.91

 13 الكرخ 106946 124067 0.65

 14 الكاظمية 102965 176901 2.38

 اجملموع 14 4183952 6348020 1.83

 املعدر ابالعتماد على:                   
 .1997د،)بياانت غري منكشورة(،1997وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لنحعاء، نتائج تعداد سنة  -1 
    .2020مساحة وسكان مدينة بغداد لعامGISامانة بغداد، دائرة التعاميم، شعبة نظم املعلومات اجلغرافية، -2

 
 
 
 
 
 

                                                           
 1(:𝑅 = (𝑡√𝑃 𝑃1 0 − 1) × 100دل النمو ابالعتماد على املعادلة التالية )استخر، مع( *
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 احملور األول: تقدير احلاجة السكنية يف مدينة بغداد:
( للجهاز املركزي لنحعاء وتكنولوجيا املعلومات 2009-1997ابالعتماد على اجملموعة اإلحعائية السنوية للسنوات )

واليت اعدهتا  2006سنة فضتاً عن مؤشرات دراسة سوق السكن العراقي يف  1997املعتمدة على نتائج االحعاء السكاين لسنة 
و اإلسكان ابلتعاون مع برانمج االمم املتحددة للمسدتوطنات البكشدرية )اهلبيتدات( ميكدن تقددير احلاجدة السدكنية لسدوق  عماروزارة اإل

كسدددددنة للهددددددف، حيدددددث قددددددر عددددددد سدددددكان مديندددددة بغدددددداد فيهدددددا حبدددددوايل   2019حتديدددددد سدددددنة  أسدددددا السدددددكن يف العدددددراق علدددددى 
( أسددرة ب بينمددا قدددرت عدددد الوحدددات السددكنية ضددمن الرصدديد السددكين هددو 1536117فبلددل ) ( أمددا عدددد االسددر9216703)
( وحدة سكنية وسوف يوضدح اجلددول التوقعدات لعددد 978857( وحدة سكنية وعليه ظهر العجز السكين بنحو )557260)

 (.2(، شكل )4يتاحظ جدول)السكان ومدى احلاجة السكنية ملدينة بغداد. 
 2030لغاية  2019اجة السكنية يف بغداد من ( تقدير احل4جدول )

 احلاجة السكنية الرصيد السكين عدد االسر جمموع السكان السنوات

2019 9.216703 1536117 557260 978857 

2020 8558625 1426438 674051 752386 

2021 8772591 1462098 653830 808268 

2022 8991905 1498651 634215 864436 

2023 9216703 1536117 615189 920929 

2024 9447121 1574820 596733 977787 

2025 9683299 1613883 578831 1035052 

2026 9925381 1654230 561466 1092764 

2027 10173516 1695586 544622 1150964 

2028 10427853 1737976 528283 1209692 

2029 10688550 1781425 512435 1268990 

2030 10955764 1825961 497062 1328899 

 على:املعدر ابالعتماد  
اهليئة العامة لنسكان، السياسة اإلسكانية والتخطيط املستقبلي ملعاجلة ازمة  السكن  يف العراق، معدر سابق،  .1
 .4ص
ن يف العراق معدر سبق  ذكره، اهليئة العامة لنسكان، السياسة اإلسكانية والتخطيط املستقبلي ملعاجلة ازمة السك .2
 .  18ص
 %3مت االعتماد على نسبة االنداثر  .3
 بياانت اجلهاز املركزي لنحعاء. تقديرات ابالعتماد على   .4
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 ( الرصيد السكاين واحلاجة السكنية لسلسلة زمنية2شكل)

 
 (1)املصدر: ابلعتماد بيا ت جدول 

وهددذا ميكدن تفسددريه أبن  2020عدتاه أن اعلدى نسددبة للرصديد السددكين ظهدر يف سدنة ميكدن أن نتاحدظ مددن خدتال الكشددكل ا
الزايدة السدكنية مل ترتفدع كثدرياً عدن السدنوات السدابقة وكدذلك أن احلدراك السدكين والظدروف الديت تعرضدت هلدا بغدداد وابقدي  افظدات 

رتكددز السددكاين يف بغددداد. بينمددا جنددد اكثددر قدددرا العددراق إىل االعتددداء مددن قبددل داعددش الددذي اثددر وبكشددكل واضددح وكبددري علددى زايدة ال
والذي يكشري اىل ان العاصمة بغداد سوف تكشهد زايدة سكانية كبية تنعكس على مستوى  2030للحاجة السكنية يظهر يف سنة 

 الطلب للوحدات السكنية. 
 احملور الثاين: الفرق بني السكن العمودي واألفقي 

ضدغطاً كبددرياً علددى قطدداع السدكن، الن عنددد الددزايدة يف اعددداد السدكان تعددين تزايددد الطلددب أدى  النمدو السددكاين إىل حدددوث 
على الوحددات السدكنية، فضدتًا عدن الدنقص احلاصدل يف تدوفري االراضدي السدكنية يف مديندة بغدداد لدذلك كدان مدن الضدروري اعتمداد  

؛ ولذلك فقد اعتمدت سياسة اإلسكان (54حة ، صف2008)املتا حويش و  عة،  كثافة اسكانية عالية يف ظل تلك  األوضاع
 العمودي ابعتبارها النمط اإلسكاين االمثل واملتائم الذي يعمل على حتقيق تلك الكثافة.

جممدع  وإنكشداء الوحددات  23 نكشاء البىن التحتيدة للمخططدات املوضدوعة مدن قبلهدا  عمارحيث قامت وزارة اإلسكان واإل
٪ ومدع كدون هدذه الفائددة قليلدة نسدبياً ولكنهدا حتقدق رحبداً  2قبدل البندك املركدزي بفائددة ال تتجداوز السكنية على قرو  ختعدص مدن 

٪ ممدا ميلكده مدن احتيداط يف البندك الفددرايل األمريكدي علدى 0.5كبرياً للبنك املركزي العراقي الذي حيعل على فائدة ال تتجاوز ال 
اخلطدة ال تدؤيت مثارهدا إال بعدد ثدتاث سدنوات، ولكدن ميكدن اجنداز ثلدث املكشدروع االحتياطي املودع يف سندات اخلزينة األمريكية. هذا 

مددرتاً مربعدداً بدفعددة  100خددتال السددنة األوىل مددن عمددر احلكومددة املؤقتددة، وميكددن ألي عائلددة شددراء وحدددة سددكنية مبسدداحة بندداء حبدددود 
وحددددة سدددكنية واحددددة فحسدددب بدددل يدددوفر ، وهدددذا املبلدددل ال يكفدددي ل(57، صدددفحة 2008)أمدددد م.،  دوالر 200شدددهرية مبقددددار 

وحدات سكنية جمانية لثلث عدد الوحدات السكنية تدوزع علدى املسدتحقني مدن عوائدل الكشدهداء والفقدراء املعددمني، كمدا يدوفر اجملدال  
كمدا ذكددران للعمالددة املنتجدة ملئددات اآلالف مددن املهندسدني والعمددال ويفتلددف التخععدات وتكشددغيل عجلددة االقتعداد بتكشددغيل وإنكشدداء 
املعانع اإلنتاجية اخلاصة واحلكوميدة فضدتًا عدن تكشدغيل القطداع املعدريف بكشدكل فاعدل وحتقيدق أرابح كبدرية للبندك املركدزي واملعدارف 

 العغرية؛ كل ذلك يتحقق من دون احلاجة لدينار واحد من املوازنة.
ة واملكشدداريع العامددة املقامددة مددن قبددل جنددد كددذلك أن مسددتوى الفروقددات يكددرب ويتوضددح مددا بددني اجملمعددات االسددتثمارية اخلاصدد

احلكومددة، وجنددد الفددرق الكشاسددع مددن انحيددة البددىن التحتيددة املقدمددة للسددكان الدديت ال نراهددا يف بعددض اجملمعددات احلكوميددة زد علددى ذلددك 
رية  اخلدددمات اجملتمعيددة أذ أن جممددع سددبع ابكددار يفتقددر كليدداً هلددذه اخلدددمات ممددا يسددبب صددعوبة الوصددول إىل بعددض اخلدددمات الضددرو 
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ية لكددل جممددع تسدداعد السددكان يف احلعددول علددى اخلدمددة ساسددكالعددحية والتعليميددة وحددىت التجاريددة، إذ البددد مددن تددوافر اخلدددمات األ
 االفضل.

أن إنكشاء جممع كامل اخلدمات يكون مكلفاً من الناحية العملية مما يفر  تكاليف أخرى تقع على سكاهنا وهذا ما يثقل  
جنددد أن املكشدداريع االسددتثمارية  سددا لدديس مبقدددورها حتمددل األسددعار املرتفعددة هلددذه الكشددقق. وعلددى هددذا األكاهددل بعددض الكشددرائح الدديت 

املنجزة من قبل القطاع اخلداص تكدون أكثدر إقبدااًل مدن قبدل ذوي الددخول املرتفعدة ذات املسدتوى االقتعدادي اجليدد اذ تكدون األسدرة 
ألفرادهددا وأوالدهددا. بينمدا جنددد ذوي الدددخول املنخفضدة قددد تفضددل اجملمعددات  قدادرة علددى حتمددل تكاليفهدا كوهنددا تددوفر خددماهتا املهمددة

 السكنية ذات التكاليف البسيطة اليت ميكن لسكاهنا أن يتحملها واليت تتمثل مبكشاريع اإلسكان احلكومية. 
 دور القطاع اخلاص يف جتهيز الوحدات السكنية.  -1

%(من الوحدات السكنية 90- 80ات السكنية فهي تسهم يف انتا، ما بني )يسهم القطاع اخلاص يف جتهيز وتوافر الوحد
ملختلددف فئددات الدددخل ويفتلددف الكشددرائح يف اجملتمددع، وقددد أقامددت أمانددة بغددداد ابلتعدداون مددع املكشدداريع االسددتثمارية يف إنكشدداء املكشدداريع 

 اإلسكانية يف مدينة بغداد.
  العراق دور القطاع احلكومي يف توافر السكن القتصادي يف -2

%( مدن 30واإلسكان دراسات عديددة للوصدول إىل انتدا، وحددات سدكنية قليلدة الكلفدة ال يتجداوز ) عمارأجرت وزارة اإل
 :ما يعرف ابملسكن االقتعادي وقد اعتمدت هذه الدراسات على العناصر االتيةأو  الوحدات السكنية

 (2004دور واطئة الكلفة للمواطنني، )مناذ،  وحدات سكنية بداقل ما ميكن من املساحة. 
قامددت اهليئددة العامددة لنسددكان جمموعددة مددن التعدداميم للوحدددات السددكنية املنفددردة أفقيددة)دور سددكنية ذات الطددابق الواحددد( 

 التوسع املستقبلي.مع امكانية  2( م60-80ومبساحات يفتلفة ترتاوح ما بني )
 تعدميم منداذ، السدكن االقتعدادية، دراسدة  خدام مواد انكشائية خاصة وكدااليتوحدات سكنية واطئة الكلفة وذلك ابست (

 .(2008مقدمة إىل ندوة دور القطاع اخلاص والعام يف توافر السكن املتائم لذوي الدخل املنخفض،، 
ملتوسدطة والكشدرحية ويعدد إنكشداء هدذه املكشداريع مدن اهدم املكشداريع اإلسدكانية الديت تسدهم يف حدل أزمدة السدكن لدذوي الددخول ا

ية متازمددة للكثددري مددن سددكان بغددداد، وقددد أساسددالفقددرية إذ يسددكنها مددن هددم يف حاجددة إىل السددكن واملددأوى والدديت تعددد حاجددة فعليددة و 
( طوابدق وبكثافدة سدكانية 4- 3( وختعدص البنداايت )2م 75 -60حدد املساحة هلذا النوع من اجملمعات مساحة ترتاوح مدا بدني)

 شخص/ هكتار.  350-6
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 الستنتاجات
يكددون بدديتًا عدن التوسدع األفقدي للمدينددة، وهدو نظدام يعكدس مدددى تكشدري نتدائج الدراسدة إىل أمهيدة البندداء العمدودي وهدو قدد 

 تطور وحضرية املدينة. الذي ميثل حتًا لكثرٍي من مكشكتات السكن.
ومسدتوى الددخل الدذي تبداين واختلدف مدن  إن أكثر العوامل املؤثرة  على استقطاب السكن العمودي هو املسدتوى االقتعدادي .1

 مكان آلخر ضمن مدينة بغداد.
أظهرت الدراسة هناك تبايناً واضحاً يف توزيع هذه املكشاريع، تنعدم بعض املنداطق مدن إنكشداء مثدل هدذه املكشداريع علدى الدرغم مدن  .2

 الزايدة السكانية واحلاجة السكنية.
سكاين ندتج عدن ذلدك إىل ظهدور مكشداريع اسدتثمارية ضدخمة خاصدة للكشدرحية إمهال الطبقة الفقرية واملتوسطة ضمن التخطيط اإل .3

الغنية فقط تناسب املستوى االقتعادي املرتفع، لذا تفضل الكثري من األسر والسيما األسر الفقرية ومتوسطة احلال والدخل احملدود 
 املتزوجني حديثاأو  ل قليلة العددالسكن ضمن اجملمعات السكنية البسيطة اليت تكون ذات خدمات  دودة وخعوصا العوائ

ية لكددل أسددرة أذ ختضددع لقددوى العددر  والطلددب حيددث يعددد قطدداع اإلسددكان جانبدداً مهمدداً يف تددوفري أساسدداإلسددكان تعددد حاجددة  .4
الوحدددات السددكنية، أذ جيددب النظددر اليدده علددى اندده خدمددة تقدددمها الدولددة ا لسددكاهنا، حيددث تظهددر مكشددكلة سددكانية كبددرية بلددل معدددل 

( وحدددة 1328899)2030بينمددا شددكلت احلاجددة املسددتقبلية لسددنة  2020( وحدددة سددكنية لسددنة 752386ين) العجددز السددكا
 سكنية.

وجدود عجدز سدكاين واضدح علددى مسدتوى البلددايت كافدة والسدديما يف بلديدة الددورة والكشدعلة ومدينددة العددر حيدث تنعددم وجددود  .5
 مل ينفذ أي جممع سكين عليها.اجملمعات السكنية فيها على الرغم من حتديد مساحة هلا إال أنه 

اخفدداق واضددح علددى اكمددال املكشدداريع السددكنية املنجددزة بسددبب املخععددات املاليددة لددذا سدديطر القطدداع اخلدداص االسددتثماري علددى  .6
 اكمال املكشاريع االستثمارية اليت متيزت ابرتفاع تكلفتها.

 
  يل:بناًء على النتائج اليت مّت التوصل إليها توصي الدراسة ابلتاالتوصيات: 
توافر خطة ودراسة واقعية ممكنة التطبيق توضع من قبل جمموعة من املتخععني يف القطاع السكين واالنكشاءات فضتًا  .1

عن متخععني يف القطاع االقتعدادي واملدايل. فضدتًا عدن التخعيعدات املاليدة الضدخمة الديت تطلبهدا كدل مكشدروع وهدذا مدا 
 جيب توفريه احلكومة

لعمودي من أجل مواكبة التطور، فهذا األسلوب من البناء حيقق رفاهية يف اخلدمات املقدمة جيب االعتماد على البناء ا .2
 للسكان من بىن حتتية وغريها، ويف الوقت نفسه عتزل املساحات.

جيب تبين أساليب جديدة يف حل أزمة السكن أذ تكشدهد مديندة بغدداد مدن مكشداكل كبدرية سدكنية، عمرانيدة، اقتعدادية،  .3
ة توسعها ونزوح السكان حنو العاصمة بغداد، يتطلب معاجلة جذرية حامسة هلذه املكشكلة، ومن أوىل خطواهتا والبيئية، نتيج

 هو تسهيل القرو  لألفراد املقبلني على هذه الوحدات السكنية.
 التوزيع املناسب الذي يناسب حجم السكان ضمن الوحدات االدارية لبلدايت أمانة بغداد، اذ أظهدرت الدراسدة هنداك .4

تبدداين واضددح يف توزيددع هددذه املكشدداريع، تنعدددم بعددض املندداطق مددن أنكشدداء مثددل هددذه املكشدداريع علددى الددرغم مددن الددزايدة السددكانية 
 واحلاجة السكنية.

البسيطة غري القادرة على شراء وحدات سكنية لذا ميكن إنكشاء وحدات سكنية مناسدبة أو  الرتكيز على الكشرحية الفقرية .5
 در على السكن فيها وتكون مناسبة ملستوى دخوهلم.هلم تكون ميسرة والفرد قا
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