
 

 
 

 
 

 

 
 يف اإلسكان سوق عىل تؤثر أن يرجح التي العنارص أهم حتديد إىل الدراسة هذه هدفت
 ملعاجلة حللولا واقرتاح القادمة، العرش السنوات مدى عىل السعودية العربية اململكة
 األولية البيانات أن من وللتأكد .القادم العقد خالل السعودي اإلسكان سوق قضايا

 طريقة استخدام تم ،العتامديةوا املوثوقية درجات أعىل وفق ستكون الدراسة هلذه
 املؤسسات خمتلف يمثلون خبري ٨٤ من مكونة جلنة وتصورات آراء تقييم عرب دلفي

 ذلك وتم البحث، أسئلة عىل لإلجابة منفصلتني جولتني عرب اإلسكان بقطاع املرتبطة
 وتشري .عسري منطقة وأمارة خالد امللك جامعة من خمتصني تضم علمية جلنة بإرشاف

 لقوة وفقا السعودي اإلسكان سوق تتأثر سوف املقبل، العقد مدى عىل أنه إىل جالنتائ
 وقلة ،األرايض أسعار وارتفاع البناء، وتكلفة واألنظمة، السياسات :بالتايل التأثري
 حجم وكرب الفقرية، الطبقات يف الفرد دخل مستوى وانخفاض املطورة، األرايض
 احللول أهم عن أما .أخرى وعوامل السكاين موالن معدالت وارتفاع األرسية الرتكيبة
 تطوير: فكانت القادم العقد خالل اململكة يف اإلسكان سوق قضايا ملعاجلة املقرتحة
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 عملها، وآليات وسياسات اسرتاتيجيات مستوى ورفع وقدراهتا اإلسكان وزارة دور
 جديدة اتقنو تقديم لضامن املساندة واألنظمة التمويل سياسات من املزيد وإقرار

 تزايد من للحد باململكة والثانوية املتوسطة املدن تطوير عىل والعمل، العقاري للتمويل
 صندوق قدرات وتطوير باململكة، الرئيسية واملدن املناطق إىل الداخلية اهلجرة معدالت
 من املعروض زيادة عىل والعمل جديدة، آليات إقرار عرب فعالية وزيادة العقارية
 والبنوك اخلاص القطاع وحتفيز أسعارها، ارتفاع ومعاجلة لإلسكان، ناسبةامل األرايض
 تكاليف وختفيض ،اإلسكان متويل عملية يف اسرتاتيجي كرشيك الدخول عىل التجارية

 ،اإلسكاين بالقطاع املرتبطة البلدية األنظمة وتطوير امليرس، املسكن ثقافة ونرش البناء
 يف مشاركتهم وتفعيل باجلامعات البحثية واملراكز العلمية اجلهات مشاركة دعم وأخريا
 .اإلسكان قضية

سوق اإلسكان ـ اململكة العربية السعودية ـ منطقة عسري ـ طريقة  :الكلامت املفتاحية
 .ديلفي ـ سياسات البناء وتداول األرايض ـ املسكن امليرس
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The Future of the Housing Market in Saudi Arabia
A Marketing Perspective 

Abstract
The purpose of this study is to identify the factors most likely to affect the 
housing market in Saudi Arabia over the next ten years, and to suggest 
effective solutions to the issues currently faced by that market. To ensure 
that the primary data collected would be authoritative and of the highest 
possible reliability, the Delphi method was employed; a panel of 84 
experts, representing various institutions associated with the housing 
sector, answered two rounds of searching questions, this process being 
overseen and validated by a scientific committee comprising specialists 
from King Khalid University and Asir Region Province. The findings 
suggest that, over the next decade, the Saudi housing market will be most 
significantly affected by: policies and regulations; the cost of 
construction; the high price of land; the lack of developed real estate; low 
income levels among the poorer classes; large extended families; and the 
high population growth rate. The measures proposed to address these 
issues are numerous and wide-ranging. In terms of government action, it 
was recommended that there be: increased intervention by the Ministry of 
Housing, which would necessitate development of its capabilities in terms 
of strategies, policies and implementation mechanisms; the development 
and implementation of municipal ordinances relating to the housing 
sector; an enforced reduction in internal migration to major cities; and a 
strategy of enhanced development of secondary cities. Financial 
incentives were also recommended, namely: accelerated adoption of 
support systems such as readily available mortgages and new channels of 
real estate financing; an increase in existing real estate funding and more 
effective cross-adoption of new funding mechanisms; and stimulation of 
the private sector and commercial banks to act as strategic partners in the 
funding process. Cost reductions were recommended for both 
construction and land for development. In addition to these legislative and 
financial measures, it was also recommended that there be: greater and 
more widespread emphasis on affordable housing; increased availability 
of land suitable for housing; and active participation in housing matters 
by scientific establishments, research centers, and universities.
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 سبيل يف مهمة إجراءات األخرية السنوات يف السعودي اإلسكان سوق شهدت

 كإنشاء السوق، هلذا املتعددة الدعم برامج خالل من املالئمة السكنية الوحدات توفري
 العام يف اإلسكان وزارة إىل حولت والتي ٢٠٠٧ عام لإلسكان العامة اهليئة

 احلديثي،( ذلك رافقت احلكومي الدعم مجبرا من متنوعة حزمة ،وتقديم٢٠١١
 القادمة، السنوات يف أكرب بنسب يزداد سوف املساكن عىل الطلب أن إال ،)٢٠١٢
 التغري يف أخذت التقليدية خصائصها وبعض السعودية األرسة حجمو تركيبة أن حيث

 عجمتم أن كام ،)هـ١٤٢٦ وآخرون، احلريقي( املفردة األرسة إىل املركبة األرسة من
 زيادة وبالتايل اجلديدة، األرس تكون معدل ارتفاع يعني الفتية برتكيبته اململكة سكان
 االقتصاد وزارة /٢٠١٤-٢٠١٠ التاسعة التنمية خطة( املساكن عىل الطلب حجم

 املدن إىل منضبطة الغري واهلجرة الكبري، السكاين النمو أن كام ).٨٨ ص والتخطيط
 متثل الزالت واالقتصادية االجتامعية والتغريات عودية،الس العربية باململكة الرئيسة
 أمام اململكة يف واخلدمية احلكومية األجهزة تضع السوق هذا ملستقبل بريةك حتديات
 .)(Assaf, et al., 2010املظاهر متعددة حتديات
 

 زنتوا نحو والعوائق االختالالت بعض من يعاين السعودي اإلسكان سوق الزال
 وفعالية كفاءة حتسني هبدف اإلسكان سوق تفعيل أجل من وذلك والطلب العرض

 آليات وضع رضورة (Mahran,2012) مهران ويرى(Saied, et al., 2013) .السوق هذا
 والتنظيمية املؤسسية اإلصالحات من رزمة وتوفري ،احلكومي والتدخل للدعم إضافية

 التمويل سوق إصالح عىل أيضا والعمل اسبة،املن السكنية األرايض توفري تعرتض التي
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 .املختلفة املجتمع لرشائح املناسب التمويل توفري يتم بحيث اإلسكان بسوق املرتبط
 ممثال اخلاص القطاع وحفز تشجيع عىل(Abu Nemeh, 2012) نعمة أبو يؤكد كام

 واختاذ هود،اجل تلك يف للمسامهة املساكن بناء عىل القادرة العقارية املقاوالت برشكات
 وتطوير السكنية الوحدات إنشاء كلفة خفض عىل تعمل فعالة تصحيحية خطوات

 ةاألنظم يف النظر وإعادة امليرس البناء تقنيات من واالستفادة التكاليف رخيصة بناء مواد
 ,Abu Nemeh (عوديةالس العربية ةباململك املبانيوتوفريها اءإنش يف العامة واملتطلبات

2012(.  
 العرش السنوات خالل السعودي اإلسكان سوق رؤية عىل الدراسة هذه كزوسرت

 احللول وتقديم املساكن، عىل الطلب حلجم املستقبيل التقديرو والتحليل القادمة
 عليه األبرز التأثري ذات والعنارص السوق هذا فهم يف ستسهم التي العلمية واملقرتحات

 .واضح ومنهجي علمي بشكل ادمةالق هحتركات فهم عىل تساعد بنتائج للخروج

 
 قوية أبعاد وله والنامية، املتقدمة الدول يف األسواق أهم من اإلسكان سوق يعترب

 وحتقيق والسيايس األمني االستقرار مستوى ورفع املستدامة التنمية حتقيق يف تؤثر
 الواليات يف العقاري السوق اهنيار تسبب يف جليا ذلك ويتضح .االجتامعي السالم

 وإىل األخرى الدول من للكثري تأثرياهتا امتدت عاملية اقتصادية أزمة إىل األمريكية
   (Bochenek, 2011) .العامل حول كربى دولية مالية مؤسسات

 حتظى التي واملستقبلية الراهنة املوضوعات من تعترب اإلسكان سوق دراسة أن كام
 سوق مستقبل ففهم السعودية، العربية ملكةامل يف واألكاديميني املختصني باهتامم

 واألنظمة السياسات يف القصور نواحي ومناقشة هبا يتحرك يالت وديناميكيته اإلسكان
 عىل والعمل لطالبيه السكن توفري معوقات عن والكشف، السوق هبذا واإلجراءات

 رضالع معدالت من تزيد التي واحللول البدائل عن والبحث، العوائق تلك معاجلة
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 األفكار تلك وإبراز األسعار، ومناسبة اخلدمات توفر مع املناسبة السكنية للوحدات
 برامج تفعيل نحو السوق هبذا واملهتمني املتعاملني خدمة يف سيسهم واالسرتاتيجيات

  .السعودية العربية اململكة يف اإلسكان
 التي منهجيتها نتائجها يف الثقة مستوى ويرفع الدراسة هذه أمهية أيضا يظهر ومما
 :التالية القطاعات يف اإلسكان بسوق واملختصني اخلرباء من عدد مشاركة تضمنت

 مؤسسات السعودية، اجلامعات والقروية، البلدية ؤونالش وزارة ،اإلسكان وزارة
 بنك للتقاعد، العامة املؤسسة العقاري، التنمية صندوق اخلريي، اإلسكان وهيئات
 املقاوالت رشكات الصناعية، التجارية الغرف ي،السعود واالدخار التسليف

 .العقاري التمويل رشكات التجارية، البنوك العقارية، واإلنشاءات

 
 :ييل ما إىل أسايس بشكل الدراسة ذهه هتدف

.السعودية العربية اململكة يف اإلسكان سوق يف ً      تأثريا األكثر العوامل عىل التعرف •
 النمو معدالت هي وما باململكة، اإلسكان لسوق لعرضوا الطلب حجم معرفة •

 .واإلحصائية العلمية اإلسقاطات وفق املتوقعة

 السنوات يف السعودية اإلسكان سوق منها ستعاين التي اإلشكاالت أهم معرفة •
. القادمة

 يف القادمة الفرتة خالل اإلسكان سوق قضايا ملعاجلة املقرتحة احللول عىل التعرف •
.اململكة

: 
 الدقيق املتأين اجلمع خالل من التحلييل الوصفي املنهج وفق الدراسة جاءت 

 وحتليلها بوصفها القيام ثم ومن) امليدانية (األولية أو) املكتبية (الثانوية سواء للمعلومات
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 واملحققة البحث تساؤالت عىل باإلجابة املتعلقة والدالالت االستنتاجات الستخالص
 :التاليتني املرحلتني خالل من ذلك وتم. هألهداف
 

 وزارة يف املوضوع هذا ناقشت التي واألبحاث الدراسات أحدث مراجعة -١
 والتقنية، للعلوم عبدالعزيز امللك ومدينة الوطنية، فهد امللك مكتبة ويف ،اإلسكان

 .واألجنبية السعودية تاجلامعا ببعض البحثية املراكز ويف
 بموضوع املرتبطة واإلحصاءات األرقام جلمع العامة اإلحصاءات مصلحة زيارة -٢

 واستنتاج الزمنية السالسل وحتليل الوصفية واملقارنات اجلداول وعمل اإلسكان
. الرقمية اإلسقاطات بعض

     

 اإلسكان لسوق املستقبيل للتحليل دلفي أسلوب الدراسة هذه استخدمت
. عليه املستقبلية للمؤثرات السوق هذا يف اخلرباء وتصورات آراء تقييم عرب السعودي

 األساليب من هلا احللول وتقديم مستقبال األسواق وضع لدراسة دلفي أسلوب ويعترب
منهجية طريق عن لنوعيا الطابع ذات والتسويقية امليدانية البحوث يف املستخدمة

 وجهات يمثلون اخلرباء من متباينة جمموعات رأي الستطالع علمية بطريقة مصممة
للوصول جولة من أكثر يف هذا ويتم للدراسة معني تسويقي موضوع حول خمتلفة نظر
 هذا مثل أمهية ورغم).  Hammond and Wellington, 2013 (املطلوبة النتائج إىل

 األساليب من أنه إال) Chew 2013 (التسويقية الدراسات يف واستخدامه األسلوب
 تعتمد حديثة دراسات أية توجد ال كام. العرب الباحثني قبل من استخدامها يندر التي
 من السعودي اإلسكان سوق لدراسة املستقبيل والتحليل دلفي أسلويب بني اجلمع عىل

 أبرز عىل للتعرف السوق هبذا ترتبط خمتلفة ملجاالت ينتمون خرباء آراء خالل
 حوت وقد. معها التعامل وكيفية فيه تظهر أن املتوقع من التي والفرص املشكالت

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 مبارشة عالقة ذات جهة ٤٠ من أكثر يمثلون ً      خبريا، ٨٤ اخلرباء لتسمية النهائية القائمة
 البناء وهندسة ،اإلسكان وجغرافيا املدن، بتخطيط كاملختصني اإلسكان بسوق

 ونفذ). املالحق قائمة انظر (النمو مراكز وإنشاء احلرضية، املراكز وتنمية ،االقتصادي
 يناير يف والثانية م،٢٠١١ أكتوبر يف األوىل بدأت (جولتني خالل من دلفي أسلوب
 اململكة يف اإلسكان سوق حتليل يف دلفي أسلويب استخدام أعطى وقد). م٢٠١٢
 مشكالت من الكثري عىل التعرف يف منه لالستفادة ً      واسعا ً      هامشا السعودية العربية
 السكانية للسياسات مرجعا تعترب أن يمكن التي التصورات من الكثري ورسم السوق

 . عموما اخلليجية والبلدان خاص بشكل اململكة يف املستقبلية
 

 جلنة لتشكيل عسري منطقة أمارة ومن خالد امللك جامعة من بخرباء االستعانة تم 
 الدراسة هذه يف دلفي أسلوب تطبيق عىل لإلرشاف واسع وعميل علمي تأهيل ذات

 تم الذين اخلرباء رأي عىل االعتامد الدراسة هذه يف تم كام). املالحق قائمة انظر(
 التي اخلربات من التأكد وتم ،اإلسكان بقضايا املرتبطة جهاهتم من ترشيحهم
 يف الرأي إلبداء هلم األولية االستبانة إرسال ذلك بعد وتم. املجال هذا يف يمتلكوهنا

بعيدا رأيه يبدي خبري كل كان حيث باململكة، اإلسكان سوق يف املؤثرة العوامل أهم
 األوىل اجلولة يف املطروحة اآلراء وحتليل جتميع تم ذلك وبعد . اآلخرين رأي تأثري عن

 ملستقبل املقرتحة احللول وأهم اململكة يف اإلسكان سوق يف املؤثرة العوامل أهم حول
N-Vivo النوعية البيانات لتحليل اإلحصائي الربنامج باستخدام اإلسكان سوق

 ذلك بعد وتم. تقرير شكل يف ذلك وكتابة متشاهبة جمموعات يف وجتميعها واختصارها
 جولة يف حدة عىل كل أخرى مرة اخلرباء نفس إىل كمسودة التقرير هذا إرسال إعادة
 يرونه ما حسب واإلضافة واحلذف عليه وللتعديل الرجعية، التغذية قدمت ثانية

 كتابة ثم النهائي شكلها يف ووضعها النهائية اآلراء جتميع تم ذلك بعد ثم. مناسبا
طريقة الدراسة هلذه دلفي أسلوب قدم وقد. سبق ما ضوء يف والتوصيات النتائج

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 تم وقد اخلرباء، بني واجلوالت االجتاهات ومتعدد مفيد فاعلت ذات مشرتكة تكاملية
 عىل احلصول يتم حتى الدراسة يف املمثلة واجلهات املشاركني اخلرباء شخصية إخفاء
 العالية، التكلفة ورغم  (Sahaf, 2008) .خمتلفة مصادر ومن وموضوعية واقعية نتائج

 الوصول عىل ساعد أنه إال األسلوب هذا استغرقه الذي واجلهد الطويل، والوقت
 وخاصة حكومية جهات يمثلون باململكة اإلسكان سوق خرباء من متباينة ملجموعة
 وكانت. كبريتني وقيمة تنوع للدراسة أعطى ما وهو وبنوك ومؤسسات وهيئات
 وتفصيلية موسعة إجابات تطلب ومفتوحة عامة أسئلة للخرباء وجهت التي األسئلة
: التايل حيال

 السعودية؟ العربية اململكة يف اإلسكان سوق يف تأثريا األكثر ملالعوا ما

القادمة؟ السنوات يف السعودية اإلسكان سوق منها ستعاين التي اإلشكاالت أهم ما •
 سوق يف املختلفة القوى بني املتوقعة االختالل عوامل من احلد يمكن كيف •

 ؟)القادمة السنوات العرش خالل (مستقبال اإلسكان
 خالل اإلسكان سوق قضايا ملعاجلة بتنفيذها البدء وطرق واحللول رتحاتاملق ما •

 اململكة؟ يف القادم العقد

 
 حتركاته لفهم السعودي اإلسكان لسوق املستقبيل التحليل عىل ركزت: املوضوعية •

 .واجتاهاته
 واألكاديمية اخلريية واملؤسسات احلكومية األجهزة عىل امليداين اجلزء تطبيق تم: املكانية •

 قائمة انظر (باململكة اإلسكان بسوق العالقة ذات اخلاص القطاع ومؤسسات
 ). الدراسة بمالحق املشاركة اجلهات

 هـ١٠/١١/١٤٣٢ الفرتة خالل الدراسة هذه من امليدانية الدراسة تطبيق تم: الزمانية •
. م١٩/٢/٢٠١٢ وحتى م٨/١٠/٢٠١١ املوافق. هـ٢٤/٢/١٤٣٣ وحتى
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 :ييل كام الدراسة تساؤالت صياغة يمكن فإنه سبق ما عىل وبناء

 النمو معدالت هي وما باململكة، اإلسكان لسوق والعرض الطلب حجم ما •
واإلحصائية؟ العلمية اإلسقاطات وفق املتوقعة

السعودية؟ العربية اململكة يف اإلسكان سوق يف تأثريا األكثر العوامل ما •
 السنوات يف السعودية اإلسكان سوق منها ستعاين التي شكاالتاال أهم ما •

القادمة؟
اململكة؟ يف القادمة الفرتة خالل اإلسكان سوق قضايا ملعاجلة املقرتحة احللول ما •

 
 :التايل النحو عىل رئيسيني قسمني يف الدراسة أجزاء جاءت

 .السعودية العربية اململكة يف اإلسكان سوق ومستقبل املستقبلية التوقعات: األول القسم
 .اململكة يف واملساكن اإلسكان لسوق املستقبلية التوقعات: األول املبحث  -
 .اململكة يف اإلسكان سوق مستقبل: الثاين املبحث  -

 ومناقشاهتا امليداين التحليل بنتائج املرتبطة الدراسة ألجزاء الباحث ويعرض: الثاين القسم
 :ييل كام

 السعودي اإلسكان سوق يف املؤثرة بالعوامل املتعلقة النتائج: الثالث بحثامل  -
 .القادمة العرش السنوات خالل

 خالل اململكة يف اإلسكان سوق قضايا ملعاجلة املقرتحة احللول: الرابع املبحث  -
 . القادمة العرش السنوات

 .الدراسة وتوصيات نتائج : اخلامس املبحث  -
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 :التاليني املبحثني يف الدراسة من القسم هذا وجاء

 
 

 بشأهنا توقعات إعداد جيب التي اإلسكان واحتياجات السكان قطاعات لتحديد
 معلومات وتقييم مراجعة تم فقد ،٢٠٣٠ عام حتى يمتد مستقبيل أفق مدى عىل

. ٢٠١٠،٢٠١٢ والثالثة الثانية املرحلة اإلسكان لوزارة اإلسرتاتيجية اخلطة وحتليالت
 تقديرات التوقعات معظم وتتضمن. خمتلفة استنتاجات إىل ختلص أهنا من بالرغم

 وحجم البقاء ومعدالت بةاخلصو معدالت تغري حول افرتاضات عىل تقوم ديموغرافية
 املناطق يف السكان توزيع حول افرتاضات التقديرات بعض وتضع. املستقبل يف األرس

 احتياجات حتديد يتم حيث. احلالية النمو اجتاهات زيادة أو ثابتة حصص بافرتاض إما
. الشاغرة السكنية والوحدات اإلحالل ومتطلبات السكاين النمو عىل بناء اإلسكان


 

 يتم مل التي النامذج بعض حوت عامة اسرتاتيجية بإعداد اإلسكان وزارة اهتمت
 األسئلة عن اإلجابة يف فائدهتا خالل من بل الواقع من قرهبا خالل من جودها تقييم
. القرار وصناع املسؤولني هتم التي

 مدار عىل اإلسكان احتياجات/اإلسكان عىل للطلب توقعات النامذج تلك تقدمو
 عىل مستقبلية نظرة معظمها يقدم كام ،٢٠٢٤ عام إىل ٢٠٠٤ عام من عاما عرشين
 النامذج هذه أهم ومناقشة عرض وسيتم. ككل اململكة ومستوى املناطق مستوى
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 :كالتايل وهي وموثوقيتها، لشموليتها
.للمملكة املدى بعيدة رتاتيجيةاإلس توقعات  -
.والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة أعدهتا التي اإلسكان توقعات  -
 . والتخطيط االقتصاد وزارة توقعات نموذج  -
 .واملعادن للبرتول فهد امللك جلامعة امليرس اإلسكان توقعات  -
 . الرياض لتطوير العليا اهليئة توقعات  -

 
 ويلخص. اململكة يف السكاين النمو معدالت خفض اإلسرتاتيجية تستهدف

/ الطلب لتحليل كيل اقتصاد كإطار الستخدامها ً     سعيا الرؤية هذه أدناه ١/١ اجلدول
 أن يرجح النوع هذا من نموذج والتخطيط االقتصاد وزارة ولدى. اإلسكان احتياجات

 وتم. اإلسكان إلسرتاتيجية كخلفية مستقبال منه االستفادة ويمكن ً      تقدما رأكث يكون
 ).١/١( اجلدول يف موضح كإطار مفرداته بعض استخدام

ً      مزيدا يوضح السابق اجلدول أرقام إىل يضاف أن يمكن تكمييل نموذج هناك كام 
 موذجالن بساطة وبرغم) ٢/١( اجلدول يف كام اإلسكان بسوق اخلاصة التوقعات من
 توقعات استنتاج يف منها االستفادة يمكن مهمة ملدخالت املدى بعيدة رؤية يتيح أنه إال

 نموذج ألي كافية مدخالت التوقعات هذه وتعد – والتوظيف والدخل السكان
 واإلعانات املسكن عىل اإلنفاق مقدرة فيه متثل الذي النموذج وبخاصة لإلسكان،
. حيويا دورا احلكومية

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 


 

السكان  الوصف
٢٠٢٤ ٢٠١٩ ٢٠١٤ ٢٠٠٩ ٢٠٠٤ 

 النمو معدل
% املتوسط السنوي
٢٠٢٤ - ٢٠٠٤  

 السكان
 ٠.٨٧ ٢٩.٩ ٢٨.٢٦ ٢٦.٥٢ ٢٤.٣٩ ٢٢.٦٧ السكان جمموع

 ٢.٢٥ ٢٥.٨٥ ٢٣.٣٢ ٢٠.٨٦ ١٨.٥٧ ١٦.٥٣ سعوديون
 ١.٣٨- ٤.٩٤ ٤.٩٤ ٥.٦٦ ٥.٨٢ ٦.١٤ سعوديني غري

 معدل النمو
 %١.١٣ %١.٦٩ %١.٤٧  السكان جمموع

 %٢.٠٨ %٢.٥٣ %٢.٣٥ سعوديون
 %٣.٩٠ %٠.٥٦ %١.٠٦  سعوديني غري

 ٢.١٨ ٢.٦ ٣.١٢ ٣.٩١ ٥.٠١ للسعوديني اإلعالة معدل
 ٤.٦٧ ٢٠٠٤ سنة الفعيل اإلعالة دلمع

 ١١.٨٦ ٨.٩٧ ٦.٦٩ ٤.٧٥ ٣.٣٠ للسعوديني التوظيف معدل
 %٦٨ %٦٦ %٦٤ %٦٢ %٦١ +١٥ العمر فئة السعوديون، السكان
 العمر فئة السعوديني، السكان جمموع

١٥+ 
١٧.٥٨ ١٥.٣٩ ١٣.٣٥ ١١.٥١ ١٠.٠٠ 

 ٨.٩٥ ٧.٨٣ ٦.٨٠ ٥.٨٦ ٥.٠١ ذكور
 ٨.٦٣ ٧.٥٦ ٦.٥٥ ٥.٦٥ ٤.٩١ إناث
 ٤٩.١ ٤٩.١ %٤٩.١ ٥.٦٥ %٤٩.١ اإلناث نسبة
 %٨٠.٨ %٧٥.٥ %٧٠.٠ %٤٩.١ ٦٤.١ العمل قوة يف الذكور مشاركة معدل
 %٧.٥ %٨.٥ %٩.٥ %١١.٥ %١١.٥ الذكور بني البطالة نسبة
 ٦.٦٢ ٥.٣٨ ٤.٣١ ٣.٤٢ ٢.٨٤ الذكور بني التوظيف نسبة
 ٥.٢٤ ٣.٥٩ ٢.٣٨ ١.٣٣ ٠.٤٦ اإلناث بني التوظيف نسبة
 %١٥.٠ %١٧.٠ %٢٥.٠ %٢٩.٩ %٢٩.٩ اإلناث بني البطالة نسبة
 %٦٠.٧ %٤٧.٥ %٣٦.٣ %٢٣.٥ %١٣.٢ العمل قوة يف اإلناث مشاركة معدل
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 الوصف السكان
٢٠٢٤ ٢٠١٩ ٢٠١٤ ٢٠٠٩ ٢٠٠٤ 

 النمو معدل
% املتوسط السنوي
٢٠٢٤ - ٢٠٠٤  

    التوظيف
 ١١.٨٦ ٨.٩٧ ٦.٦٩ ٤.٧٥ ٢.٨٤ سعوديون

 ٤.٠٥ ٤.٩٤ ٥.٦٦ ٥.٨٢ ٦.١٨ سعوديني غري
 ١٥.٩١ ١٣.٩١ ١٢.٣٥ ١٠.٥٧ ٨.٩٨ املجموع

    اإلنتاجية
 %٠.٠٠ %٠.٠٠ %٠.٠٠ %٠.٠٠ %٠.٠٠ لإلنتاجية السنوي النمو
 ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ السعوديني أجور مؤرش
 ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣ السعوديني غري أجور مؤرش
    العاملة القوى أجور مؤرش

 ٤١٧.٢٢ ٣١٥.٥٨ ٢٣٥.٢٥ ١٦٧.١١ ١٠٠.٠ سعوديون
 ٦٥.٩٦ ٨٠.٤٦ ٩٢.١٨ ٩٤.٧٩ ١٠٠.٠ سعوديني غري

 ٦٥.٩٦ ١٩٨.٠٢ ١٦٣.٧١ ١٣٠.٩٥ ١٠٠.٠ املجموع
 / السعوديني أجور مكتسبات

 السعوديون
٢٦٦.٧٩ ٢٢٣.٧٠ ١٨٦.٤١ ١٨٤.٧٥ ١٠٠.٠ 

 / السعوديني غري أجور مكتسبات
 غري السعوديون

١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ 

 / األجور مكتسبات جمموع
 السكان جمموع

١٨٣.١٧ ١٥٨.٨٥ ١٣٩.٩٥ ١٢١.٧١ ١٠٠.٠ 

 املدى بعيدة اإلسرتاتيجية) هـ١٤٢٥ (والتخطيط االقتصاد لوزارة املحددة األهداف: املصدر
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السكان  الوصف
٢٠٢٤ ٢٠١٩ ٢٠١٤ ٢٠٠٩ ٢٠٠٤ 

 النمو معدل
% املتوسط السنوي
٢٠٢٤ - ٢٠٠٤  

 ١ /األرسة حجم
 %٠.٠ ٦.٣٣ ٦.٣٣ ٦.٣٣ ٦.٣٣ ٦.٣٣ ١ /سعوديون

 %٠.٠ ٤.١٢ ٤.١٢ ٤.١٢ ٤.١٢ ٤.١٢ ٢/ سعوديني غري
 األرس

 %٢.٣ ٤.٠٨ ٣.٦٨ ٣.٣٠ ٢.٩٣ ٢.٦١ سعوديون
 %٢.١ ٠.٩٨ ١.٢٠ ١.٣٧ ١.٤١ ١.٤٩ سعوديني غري

 %١.١ ٥.٠٧ ٤.٨٨ ٤.٦٧ ٤.٣٥ ٤.١٠ املجموع
 السكنية الوحدات

 %٠.٠ %٤.٠ %٤.٠ %٤.٠ %٤.٠ %٤.٠ الشاغر معدل
 %١.١ ٥.٠٧ ٤.٨٨ ٤.٦٧ ٤.٣٥ ٤.١٠ مشغولة
 %١.١ ٠.٢١ ٠.٢٠ ٠.١٩ ٠.١٨ ٠.١٧ شاغرة

 %١.١ ٥.٢٨ ٢.٠٩ ٤.٨٦ ٤.٥٣ ٤.٢٧ املجموع
 املساكن تكلفة مؤرش
 %١.٧ %١٤٠ %١٣٠ %١٢٠ %١١٠ %١٠٠ للمساكن االقتصادية التكلفة مؤرش
 اإلعانات مؤرش

 %٥.٣- %٢٠.٠ %٢٠.٠ %٣٠.٠ %٥٠.٠ %٦٠.٠ سعوديون
 ٠.٠ %٢٠.٠ %٢٠.٠ %٢٠.٠ %٢٠.٠ %٢٠.٠ سعوديني غري

 املالية التكلفة مؤرش
 %٥.٣ ٢٨.٠٠ ٢٦٠.٠٠ ٢١.٠٠٠ ١٣٧.٥٠ ١٠٠.٠٠ سعوديون

 %١.٧ ١٤٠.٠٠ ١٣٠.٠٠ ١٢٠.٠٠ ١١٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ سعوديني غري
 الدخل مؤرش

 %٤.٩ ٢٦١.١٢ ٢٠١.٩٩ ١٦٤.٦٣ ١٣٦.٢١ ١٠٠.٠٠ سعوديون
 %١.٥ ١٣٤.٦٩ ١٢٥.٠٢ ١١٦.٠٥ ١٠٧.٧٣ ١٠٠.٠٠ سعوديني غري
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السكان  الوصف
٢٠٢٤ ٢٠١٩ ٢٠١٤ ٢٠٠٩ ٢٠٠٤ 

 النمو معدل
% املتوسط السنوي
٢٠٢٤ - ٢٠٠٤  

 املسكن عىل اإلنفاق مقدرة مؤرش
 %٠.٣- ٩٣.٩١ ٧٦.٦٧ ٨٠.٣٣ ٩٩.١٥ ١٠٠.٠٠ سعوديون

 %٣.٢- ٥١.٧٥ ٥١.٧٤ ٥٨.٦٤ ٨٠.٢٨ ١٠٠.٠٠ سعوديني غري
 )٢م (الوصفية البنائية املساحة

 %٠.٣- ٢٣٤.٧٧ ١٩٩.١٨ ٢٠٠.٨٢ ٢٤٧.٨٢ ٢٥٠.٠٠ سعوديون
 %٣.٢- ٤١.٤٠ ٤١.٣٩ ٤٦.٩١ ٦٤.٢٣ ٨٠.٠٠ سعوديني غري

 %٠.١ ٢٠٨.٥٨ ١٧١.٦٠ ١٦٧.٩٧ ٢٠٤.٠٦ ٢٠٣.٩٦ املتوسط املعدل
غري  سعوديون املحددات

  سعوديني
 )٠.٩٠( )٠.٩٠(اإلسكان عىل للطلب السعرية املرونة
 ٠.٩٠ ٠.٩٠اإلسكان عىل للطلب الدخل مرونة
 ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ثابت

 املدى بعيدة اإلسرتاتيجية) هـ١٤٢٥ (والتخطيط االقتصاد لوزارة املحددة األهداف: املصدر
 

 وتوقعات اإلسكان باسرتاتيجية الوثيقة الصلة ذات املحددة األهداف بني ومن
 : ييل ما اإلسكان احتياجات

 السكان أعداد وخفض فقط،% ٠.٨٧ إىل السكاين النمو معدالت خفض  -١
. ٢٠٢٤ عام مليون ٢٩.٨٦ إىل السعوديني وغري السعوديني

 إىل الثامنة التنمية ةخط خالل% ٢.٤ من للسعوديني السكاين النمو معدل خفض  -٢
 سنوي نمو معدل بمتوسط عرشة احلادية التنمية خطة خالل سنويا% ٢.١ حوايل
. ٢٠٢٤و ٢٠٠٤ عامي بني% ٢.٢٥ يبلغ
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 ٢٠٠٤ عام مليون ٦.١٤ من السعوديني غري السكان عدد يف املطلق االنخفاض  -٣
 مون بمعدل ،٢٠٢٤ عام بحلول مليون ٤.٠٥ وإىل ٢٠٠٩ عام مليون ٥.٨٢ إىل

 %.١.٣٨- يبلغ سلبي
) سعودي مشتغل لكل السعوديني عدد إمجايل (االقتصادية اإلعالة معدل خفض  -٤

. ٢٠٢٤ عام ٢.١٨ وإىل ٢٠٠٤ عام ٤.٦٧ من
 ،٢٠٢٤ عام بنهاية ريال ٩٨.٥٠٠ إىل ٢٠٠٤ عام ريال ٤٣.٣٠٠ من الفرد دخل زيادة

%. ٤.٢ يبلغ سنوي نمو بمعدل ١٩٩٩ لسنة الثابتة باألسعار
 

 يف خمتلفة معدالت افرتاض وجيب%. ٤ بنسبة الشواغر وجود النموذج افرتض
 املخصصة املساكن تتسم حيث. واملستأجرة اململوكة الوحدات لسوق بالنسبة النهاية

 اململكة حالة ويف. السكان الانتق معدل لتزايد ً     نظرا أكرب شواغر بمعدالت لالستئجار
ً    أوال ضئيل شغور بمعدل تتسم املالك يشغلها التي الوحدات فإن اخلصوص وجه عىل
 اجلديدة املباين من% ٨٠ نحو ألن ً       وثانيا ألخرى وحدة من كثريا ينتقلون ال املالك ألن
. العقاريني املطورين وليس األرس قبل من بناؤها تم قد
 يف اإلسكان إعانات إمجايل أن النموذج، يفرتض: ودينيللسع اإلسكان إعانات  -١

 إعانات ذلك ويشمل. االقتصادية التكلفة إمجايل من% ٦٠ تبلغ احلايل الوقت
 خفض صورة يف النقل وإعانات فوائد دون واالقرتاض التحتية والبنية األرايض

. قاالتواالنت العمراين التوسع تكلفة من ضمنية بصورة تقلل التي البنزين تكلفة
 اإلسرتاتيجية) هـ١٤٢٥ (والتخطيط االقتصاد لوزارة املحددة األهداف: املصدر(

 ). املدى بعيدة
 جلانبني، دالة األرس تتحملها التي اإلسكان تكلفة متثل: لإلسكان املالية التكلفة  -٢

 ومرة. لإلسكان االقتصادية أو احلقيقية التكلفة وثانيهام اإلعانات، مستوى أوهلام
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 املفرتضة اإلعانات عىل بناء يتغري قيايس برقم التكلفة تلك عن التعبري يتم أخرى،
 .احلقيقية التكلفة عىل تطرأ التي والزيادات

 ما وهو ٠.٩ بواقع الدخل مرونة افرتاض تم: املسكن عىل اإلنفاق مقدرة مؤرش  -٣
 بنسبة اإلسكان استهالك زيادة إىل سيؤدي% ١٠ بنسبة الدخل ارتفاع أن يعني

 األسعار ارتفاع أن يعني مما ،٠.٩- بنسبة سعرية مرونة افرتاض تم كذلك%. ٩
 وينخفض. اإلسكان عىل اإلنفاق يف% ٩ بنسبة انخفاض إىل يؤدي% ١٠ بواقع
 السعوديني وغري للسعوديني بالنسبة الغالب يف املسكن عىل اإلنفاق مقدرة مؤرش
 نفس (الدخل نمو نتيجة عودينيللس بالنسبة األمر هناية يف ارتفاعه من الرغم عىل

 ). السابق املرجع
 البنائية للكثافة إيضاحية تقديرات األخرية الثالثة السطور توضح :البنائية الكثافة  -٤

 احتساب ويتم. السعودية وغري السعودية األرس تستهلكها التي) مربع مرت(
 ومؤرش الدخل مؤرش أساس عىل ٢٠٠٤ عام بعد البنائية الكثافة مساحات
 يبلغ السعودية األرس تستهلكها التي البنائية الكثافة متوسط أن وبفرض. التكلفة
 مرت ٢٠٠ حوايل إىل أوال ينخفض االستهالك فإن ،٢٠٠٤ عام مربع مرت ٢٥٠
 معدل بارتفاع املتعلق الدخل زيادة نتيجة – أخرى مرة يرتفع ثم ٢٠١٤ عام مربع

. العمل قوة يف النساء مشاركة


 والتخطيط االقتصاد بوزارة والبلديات اإلسكان قطاع أعدها التي الدراسة تاريخ يرجع

 بعيدة اإلسرتاتيجية خمرجات عن خمتلفة نتائج إىل الدراسة توصلت وقد ،٢٠٠٦ إىل
 للفرتة يةاإلسكان االحتياجات تقدير والتخطيط االقتصاد وزارة أعدت حيث. املدى

 باملخزون املرتبط اإلحالل ومعدل السكاين النمو توقعات عىل ً     بناء ٢٠٢٤ إىل ٢٠٠٥ من
 االقتصاد وزارة توقعات استعراض ويمكن. املستهدف اإلشغال ومعدل احلايل
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 :التايل النحو عىل اإلسكان سوق احتياجات بشأن والتخطيط
 

 إىل تصل النوم غرف عدد يف للفجوة بالنسبة القيايس اإلشغال معدل بلغ
 الذي السكني للمخزون إضافتها يةاإلسكان املنظومة حتتاج سكنية وحدة ٤١٤.٠٠٠

 وتم ،٢٠٠٤ عام سكنية وحدة مليون ٢.٧٦ بـ ُ     يقدر والذي السعودية األرس تشغله
 بـ تقدر إضافية فجوة عنه ينتج مما لسعوديةا غري األرس عىل املعدل نفس تطبيق

 ).٢٠٠٦ والتخطيط، االقتصاد وزارة (سكنية وحدة ٤٩٢.٠٠٠
 يةاإلسكان الوحدات بعض يف النوم غرف عدد يف فائض املنهج هذا أحىص وقد

 طاملا فقر هناك ليس بأنه القول يشبه ما وهو األخرى، الوحدات بعض يف عجز مقابل
 مشاهبة منهجية تطبيق ذلك منً     بدال وينبغي. الفقر خط جاوزيت األرس دخل متوسط أن

 معدل أن الواضح غري من أن أمهية واألكثر. الفقر فجوة حتليل يف املستخدمة لتلك
 حتتوي حيث. استخدامه جيب الذي الصحيح املعيار هو) غرفة/فرد (القيايس اإلشغال
 وأخرى للنساء ريةكب معيشة غرف عىل للسعوديني السكنية الوحدات من العديد

 توفرها التي املساكن يف حتى – السكنية الوحدات مساحة إمجايل ويرتاوح للرجال،
 تلك فإن عليه ً      وبناء مربع مرت ٢٠٠ إىل مربع مرت ١٥٠ بني – اخلريية املؤسسات
 غرف من أكرب عدد وتصميم بسهولة تقسيمها يمكن للمساكن الواسعة املساحات

 من املزيد توفري هو هنا نحتاجه ما كل. أرسة كل اجاتاحتي مع يتناسب بام النوم
 أمر فهو للمسكن الداخيل التقسيم أما السكنية، الوحدات مساحة حول املعلومات

 .أرسة كل لترصف يرتك
 

 بمعدل السعوديون السكان ينمو أن والتخطيط االقتصاد وزارة دراسة تتوقع
 من وذلك ،٢٠٢٤ حتى ٢٠٠٥ من سنة العرشين فرتة خالل ً      سنويا% ٢.٢٨ متوسط
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 هذه أن ويالحظ. ٢٠٢٤ عام بحلول نسمة مليون ٢٥.٧٨٨ إىل نسمة مليون ١٦.٤٢١
 غري للسكان وبالنسبة. للمملكة املدى بعيدة اإلسرتاتيجية مع تتوافق ال األرقام

 نمليو ٨.٧٤٢ إىل نسمة مليون ٦.١٠٧ من أعدادهم تنمو أن املتوقع فمن السعوديني
 عوامل عىل  ً  بناء السعوديني غري أعداد تقدير تم وقد% (١.٨١ يبلغ نمو بمعدل نسمة

 مما نسمة مليون ٣٤.٥٣٠ السكان إمجايل يصبح ثم ومن). ديموغرافية وليس اقتصادية
 ).٢٠٠٦ والتخطيط، االقتصاد وزارة (إضافية سكنية وحدة مليون ٢.٥٥٢ توفري يتطلب

 

 ٢٠١.٠٠٠ يبلغ اإلحالل طلب أن والتخطيط االقتصاد وزارة قعاتتو افرتضت
 يقدر املتحدة األمم قبل من به املوىص السنوي اإلحالل معدل أن ورغم سكنية، وحدة

 الواردة األرقام مع يتوافق ال مما% ٢.٥ وهو أعىل ً     معدال استخدم أنه إال ،%١ بـ
 يؤيد وهذا ً      نسبيا حديث كناملسا من اململكة خمزون أن الباحث ويرى. بالدراسة
 %.١ من أقل معدل استخدام

 

 وحدة ٥٦٩.٠٠٠ توفري يتطلب مما% ٨ إىل يصل الشاغر معدل أن الدراسة تفيد
 فعيل وجود أي يشهد مل ٢٠٠٤ عام بأن االفرتاض إىل ً        استنادا وذلك إضافية سكنية

 أي إىل يشري ما ٢٠٠٤ لسنة السكاين التعداد يف يرد مل الفعلب (الشاغرة للوحدات
 فربام ذلك ومع الكفاءة، ملعايري بالنسبة ً      مفرطا ً     معدال هذا يبدو). شاغرة وحدات
 ).السابق املرجع نفس (الواقع تعكس النسبة تلك الزالت


 

 سكنية وحدة مليون ٤.٢٥ بناء يتم أن والتخطيط االقتصاد وزارة توقعات تقتيض
 العجز لسد سكنية وحدة ٩٠٦.٠٠٠ إنشاء يشمل بام املحددة، التقديرية الفرتة خالل
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 ٥٩٦.٠٠و السكاين النمو ملواجهة سكنية وحدة مليون ٢.٥٥٢و النوم لغرف املبدئي
 لسد وحدة ٢٠١.٠٠٠ إىل باإلضافة عيةالطبي الشاغر نسبة لتوفري وحدة مليون

 ).السابق املرجع نفس (اإلحالل احتياجات

 
 هذه واعتمدت) ٢٠٠٥ (والسكنية السكانية التوقعات أوىل الدراسة هذه متثل
 وتقدم. ابقةالس السكان تعدادات نتائج من املستمدة السكان تقديرات عىل الدراسة

 ،اإلسكان خلرباء ومسح السكان، آلراء استطالعي مسح من نتائج التوقعات هذه
 هذه أحد ويتوقع. للنمو سيناريوهات عدة الدراسة وافرتضت. البناء لرتاخيص ومسح

 ٢٠٢٥ عام بحلول نسمة مليون ٣٢.٧ اململكة سكان تعداد يصبح أن السيناريوهات
 غري السكان عىل يشتمل ال العدد هذا نأ برغم) ٢٠٠٥ وآخرون، احلريقي(

 :التوقعات هذه نستعرض ييل وفيام. السعوديني
 نسمة مليون ٣٢.٧ السعودية العربية اململكة سكان تعداد :بالسكان يتعلق فيام  -١

 نفس (السعوديني، وغري السعوديني السكان بني تفرقة دون ،٢٠٢٥ عام بحلول
 ).السابق الرجع

 مستوى عىل النمو يستخلص األرجح عىل :املناطق مستوى عىل بالنمو يتعلق فيام  -٢
 عىل ً     بناء منطقة كل يف النمو استنتاج تم وإذا. األخرى التقديرات من املناطق

 وجيب. اململكة مستوى عىل االجتاه تقدير مع ذلك يتامشى فلن السابقة االجتاهات
 النمو إمجايل وزيعت أو املناطق، بني للهجرة خمطط وضع مثل بديلة طريقة إجياد

 .هلا التنافسية للميزة ً     وفقا املناطق عىل الوطني
) ٢ (السكاين النمو) ١ (عىل اإلسكان توقعات تستند :املساكن ببناء يتعلق فيام  -٣

 الشاغرة املساكن معدل) ٣ (سنوات مخس كل املساكن خمزون من% ٥ إحالل
 مليون ٦.٣٨ ٢٠٢٥ معا يف املساكن خمزون ويمثل. اإلسكان خمزون من% ٣ يمثل
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 معدل طرح بعد (٥.٢٨ األرسة حجم متوسط أن إىل يشري مما سكنية وحدة
 متوسط أن عىل األرايض رشوط تقديرات وتقوم%). ٣ متثل التي الشاغرة املساكن
 فيام السابقة التجارب من أستنج والذي مربع مرت ٦٠.٧ فرد لكل األرض مساحة
 ). السابق الرجع نفس (السكاين والنمو البناء بتصاريح يتعلق


 املستمدة السابقة واألبحاث للدراسات شاملة مراجعة النموذج هذا مؤلفو أعد 
 كام الدراسة هذه وهدفت). وكندا املتحدة، واململكة أمريكا، (إنجليزية مصادر من

 عىل الطلب حيدد كعامل األرسة دخل اعتباره يف يأخذ نموذج عمل إىل العنوان وحيي
 ).٢٠٠٧ وآخرون، الدورسي (املساكن

 آالف ٦-٣ من أقل (دخلها أرس إىل الدخل فئات حسب األرس الدراسة قسمت
 وفئة آالف، ٩-٦ بني ما دخلها وفئة ريال، آالف ٦-٣ بني ما دخلها وأرس ريال،

 واختيارات األرسة، رب سن حسب األرس قسمت كام). ريال آالف ٩ دخلها يتجاوز
 مل إن البدائل هذه أكثرية حتسب ذلك ومع. املسكن ونوع ،)ومالك مستأجر، (احليازة
 ليس وعليه الزمن، بمرور تتغري ال النسب أن كام ثابتة معامالت خالل من مجيعها تكن

 تغيري بالطبع ويمكن. العملية ههذ من النتائج من الكثري عىل احلصول اإلمكان يف
 هذه مجيع يرتك هذا كل ولكن. خمتلفة نسب وافرتاض سنوات، مخس كل املعامالت
 أو احلكومية، السياسات يف تغيري نتيجة ليس املعامل فتغيري. النموذج خارج اخليارات
. للمسكن املحددة األخرى العوامل يف أو اإلعانات، أموال أو الدخل، يف تغيريات

 تكون وقد للرضورة ً     وفقا األرجح عىل تكون املرء حيدثها التي التغريات فإن لتايلوبا
 .منطقية غري أخرى أحيان ويف
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 هـ ١٤٥٠- ١٤٢٥ بني ما تقديرات الرياض مدينة لتطوير العليا اهليئة أعدت  

 املعلومات إىل ً        استنادا) هـ ١٤٣١ الرياض دينةمل الشامل االسرتاتيجي املخطط حتديث(
 أن الدراسة وجدت حيث. ً      حتديدا الرياض مدينة يف لألرس العيني املسح يف الواردة

 ٨,٣ إىل هـ ١٤٢٥ عام يف نسمة مليون ٤.٢٦٠ من سيزيد الرياض مدينة سكان عدد
 من% ٣٠.٦ ً       مبدئيا السعوديني غري السكان عدد ويشكل هـ١٤٥٠ عام يف نسمة مليون
 إىل لتصل تتناقص السكان يف السعوديني غري عدد نسبة ولكن السكان عدد إمجايل
 للنموذج اخلارجية املدخالت أحد هي النسبة هذه. هـ ١٤٣٠ عام بحلول% ٢٨.٣

 املدى بعيدة اإلسرتاتيجية إىل اإلسكان قطاع إضافة يف املتغري هذا مع تعاملنا وتشبه(
 من الرياض مدينة يف املساكن خمزون يرتفع أن وتتوقع ).السعودية العربية للمملكة

 ١١٢٢٨٠٠ إىل هـ١٤٢٥ عام يف) ٧.١ األرسة عدد متوسط (سكنية وحدة ٥٩٩٣٠٠
 اهليئة دراسة (هـ ١٤٤٥ عام بحلول) ٦.٥ األرسة أفراد عدد متوسط (سكنية وحدة
 ).٢٠١٠-هــ١٤٣١ الرياض، مدينة لتطوير العليا

 جانب إىل املساكن خمزون واستبدال إحالل بشأن افرتاضات التقديرات وتشمل
 التي السكنية الوحدة سعر ومتوسط وتوزيعه، الدخل، يف التغريات بشأن افرتاضات

 متغريات النموذج هذا ويستخدم. املسكن عىل املستقبلية اإلنفاق مقدرة استنتاج تتيح
 يستخدم ومل. ً    يطابس يظل كان وإن) والتكلفة واألسعار، الدخل، مثل (عديدة اقتصادية

 واحدة ملنطقة متاح ألنه بالطبع للسياسات املنتظم التحليل يف اآلن حتى النموذج هذا
. املناطق عىل السكان توزيع مشكلة مع يتعامل أن عليه ليس وبالتايل فحسب
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 ترجيح عوامل بمثابة تعد التي واحلكومية السوقية املتغريات من العديد هناك
 املؤثرة العوامل بني ويأيت. املسكن عىل اإلنفاق ومقدرة اإلسكان بتكاليف يتعلق فيام
 عىل كبري بقدر تؤثر والتي واملدينة املنطقة خارج من اهلجرة وتركيبة حجم: الطلب عىل

 يتجمع يوالت وأحيائها املدينة وسط مناطق يف املساكن وأسعار اإلسكان عىل الطلب
 أنامط يف تطرأ حتوالت أي فإن ً      عموما أكثر وبصورة األمر بداية من القادمون فيها

 يف اإلسكان تكاليف لزيادة األرجح عىل تؤدى املحلية االنتقال وحركة الداخلية اهلجرة
 إىل الوقت ذات يف تؤدى كام رسعة، أكثر نحو عىل السكاين النمو فيها يبدأ التي املواقع
 يرتاجع التي املواقع يف مبدئية بصورة األقل عىل اإلسكان تكاليف اتارتفاع خفض

 .السلبي النمو إىل يتحول أو السكاين النمو فيها
 من العرض جانب يف اإلسكان تكاليف حمددات فإن الطلب بمتغريات ً       وقياسا

 حدوث أن برغم املستقبل، يف مفاجئات إلحداث ً      احتامال أقل تبدو اخلاص السوق
 ً     كبريا ً     أثرا حيدث املرافق تكاليف يف كبرية تغريات وقوع أو البناء تقنية يف مذهل تقدم
 مقدرة عىل املبارشة احلكومية التأثريات فإن أخرى ناحية ومن. اإلسكان تكاليف عىل

 السياسية العوامل بفعل حمصورة تبدو اإلعانات برامج خالل من املسكن عىل اإلنفاق
 يف األقل عىل احلالية، للمستويات ما ً     نوعا الضيقة وداحلد ضمن املايل الواقع وحقائق
 وجه عىل تركيزها تصب العامة السياسات فإن الواقع ويف. القريب املستقبل غضون

 الدخل ذات األرس لدى املسكن عىل اإلنفاق بمقدرة املتعلق اجلانب عىل اخلصوص
. واملتوسط املنخفض

 
 السكاين التعداد لبيانات وفقا السعودية العربية اململكة يف كانالس إمجايل ارتفع
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 ١٦.٩٥ إىل ١٩٧٤ سنة يف نسمة مليون ٧.٠١ من املاضية الثالثني السنوات خالل
 ٢٥.٨ وإىل. ٢٠٠٤ عام يف نسمة مليون ٢٢.٦٧٤ وإىل ١٩٩٢ سنة يف نسمة مليون
 يف نسمة مليون ٢٨.٩٥ سيبلغ أنه إىل التقديرات وتشري. ٢٠١٠ عام يف نسمة مليون
 ).٢٠١١والتخطيط، االقتصاد وزارة (٢٠٢٠ سنة يف نسمة مليون ٣٢.٥و ٢٠١٥ سنة

 وذلك السعودية العربية اململكة يف السكان من كبرية رشحية الشباب ويمثل   
 وتشكل. املاضية الثالثني السنوات خالل نسبيا املواليد معدالت الرتفاع طبيعية نتيجة
 حني يف السكان، جمموع من% ٧٠ نحو سنة ٣٠ عن أعامرهم تقل نالذي السكان نسبة

 القوى هذه وتضع%. ٤٥ نحو سنة ١٥ عن أعامرهم تقل الذين السكان نسبة تشكل
 سيستمر إذ قادمة سنوات لعدة املساكن عىل مستدام لطلب األساس الديموغرافية

 من الكثري بلوغ عم املقبلني العقد ونصف العقد يف االرتفاع يف املساكن عىل الطلب
 العربية اململكة يف املساكن بناء قطاع أن إىل التقديرات تشري كام. الزواج سن السكان

 مليون ٢.٣٢ لبناء سعودي ريال تريليون ١.٠ نحو تبلغ استثامرات سيتطلب السعودية
 اإلشغال معدالت صعيد وعىل. ٢٠٢٠و ٢٠٠٥ بني الفرتة يف جديدة سكنية وحدة
 نحو لبناء سنويا دوالر مليار ٦٤ نحو تبلغ استثامرات إىل احلاجة إىل التقديرات تشري

 الزيادة (1) شكل ويوضح. ٢٠٢٠ سنة حتى عام كل جديدة سكنية وحدة ١٤٥,٠٠٠
  . اململكة يف اجلديدة السكنية الوحدات عىل الطلب يف السنوية

 
 املايض القرن سبعينيات أواخر منذ االقتصادية للتنمية الوطنية اخلطط أن من تسري

 وزارة أصدرت ،٢٠١٠ سنة ففي. والتنفيذ التخطيط مراحل كل يف قوي شامل بمنهج
 السنوات يف اإلسكان لقطاع املحددة واألهداف العامة األهداف والتخطيط االقتصاد
 املعروض زيادة عن فضال للمساكن واطننيامل ملكية نسبة زيادة وتأيت. املقبلة اخلمس

  مساكن بناء أيضا األهداف تشمل كام. األهداف تلك بني واملساكن السكنية األرايض من
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 )٢٠١١والتخطيط، االقتصاد وزارة :(املصدر

 للمملكة شاملة إسكان اسرتاتيجية وتطوير وحتديث وإعداد املحتاجني لألشخاص
 ومقرتحات املساكن بتحديث املرتبطة والسياسات واللوائح النظم لتحديث ومقرتحات

 لقطاع الوطنية للخطة أمهية األكثر البيان تنظيم وتم. الصلة ذات التعديالت إلجراء
 .واألهداف الرئيسية والسياسات الغايات يف سكاناإل

– ٢٠١٠ / هـ١٤٣٦ – ١٤٣١ التاسعة التنمية خلطة العامة األهداف وكانت
  -: ييل كام والتخطيط االقتصاد وزارة – ٢٠١٠ العرشون، الفصل ٢٠١٤

 .للمواطنني ومناسب الئق سكن توفري  -١
.السكنية واألرايض املساكن من املعروض زيادة  -٢
.املختلفة وبراجمه اإلسكان نشاطات دعم يف اخلاص القطاع مشاركة زيادة تشجيع  -٣

فعىل

فعيل توقعات
توقعات
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. لإلسكان احلالية األوضاع ملعاجلة تسعى التي املتوقعة النشاطات السياسات وتوضح
: كالتايل وهي السياسات تلك تعرتض التي األساسية املعوقات من ً     عددا هناك أن إال
 .املساكن عىل والطلب رضالع جانبي بني املتنامية الفجوة •
.اإلسكان لتمويل تنظيمي إطار إىل االفتقار •
.املساندة واللوائح العقاري الرهن نظام بعد يصدر مل •
.السكنية الوحدات ومستأجري مالك حقوق بشأن أنظمة وجود عدم •
.اخلاص للقطاع الفاعلة املشاركة لتشجيع وتنظيمي نظامي إطار وجود عدم •

 والتي األخرى والعوائق املشاكل بعض توجد السابقة اسيةاألس للمعوقات وإضافة
 خدمات خمصصات يف اخلطرية التأخريات ومنها، املساكن من املعروض سلسلة تواجه

 واملساحات املدارس مثل األخرى واملرافق التحتية البنية وأيضا (الصحي والرصف املياه
 املحلية الرئيسية اخلطط تفرض قد ذلك، عن فضال. حديثا املطورة للمناطق) اخلرضاء

. احلرضي االمتداد تشجع حمدودة، أدوار ذات مساكن تشمل التي للمساحات، نسبا
 والتخطيط، االقتصاد وزارة (دورين عىل الرياض يف املباين ارتفاع يقترص املثال، سبيل فعىل

 يف األخرى الضعف نقاط بني من الصيانة تعد ذلك، عىل وعالوة). ٥ صفحة ،٢٠١٠
 املتدنية املهارات ذوي من األجنبية العاملة الضعف نقاط تشمل كام. اإلسكان قطاع
 منخفضة اجلودة تعترب عام وبشكل. معايري أي استيفاء دون الوظائف تلك يف تعمل التي

 ما ضامنات أو اخلدمات عقود وغياب اإلدارة سوء مثل خمتلفة عوامل عىل بناء للغاية
 مع للتعامل معايري أو نظم توجد فال السكنية ملباينا صيانة صعيد وعىل. اإلمداد بعد
 باملشكلة الوعي عىل السعودي البناء لكود احلكومة استحداث ويدل. متويلها أو املهام هذه
 .والتخطيط البناء لقطاع معايري وحتديد وقانوين تنظيمي إطار لوضع خطوات ينفذ كام

 املساكن من واملعروض الطلب حلجم التوقعات أرقام تباين نستخلص سبق ومما
 والتخطيط االقتصاد وزارة ترى حيث املستخدمة التحليل ونامذج البحث جلهات طبقا
 اخلمس السنوات غضون يف جديدة سكنية وحدة مليون نحو بناء إىل حاجة هناك أن
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 إىل املساكن تلك وحتتاج. الطلب هذا حجم من% ٨٠ نحو فقط ُ     يلبى وقد. املقبلة
 إمجايل وأن. مربع مرت مليون ٢٦٦ نحو مساحتها تبلغ يةسكن أراض قطع ختصيص
 ٤.٢٥ حوايل: ٢٠٢٤ إىل ٢٠٠٤ من الفرتة خالل توفريها املطلوب السكنية الوحدات

 لغرف املبدئي العجز لسد سكنية وحدة ٩٠٦.٠٠٠ إنشاء يشمل سكنية وحدة مليون
 وحدة يونمل ٥٩٦.٠٠و السكاين النمو ملواجهة سكنية وحدة مليون ٢.٥٥٢و النوم
 .اإلحالل احتياجات لسد وحدة ٢٠١.٠٠٠ إىل باإلضافة الطبيعية الشاغر نسبة لتوفري

 يف املساكن خمزون يمثل أن والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة توقعت بينام
 ٥.٢٨ األرسة حجم متوسط أن إىل يشري مما سكنية وحدة مليون ٦.٣٨ ٢٠٢٥ عام

 األرايض رشوط تقديرات وتقوم%). ٣ متثل التي غرةالشا املساكن معدل طرح بعد(
 التجارب من أستنج والذي مربع مرت ٦٠.٧ فرد لكل األرض مساحة متوسط أن عىل

 ).٢٠٠٥ وآخرون، احلريقي (السكاين والنمو البناء بتصاريح يتعلق فيام السابقة
 املقبلني العقد ونصف العقد يف االرتفاع يف املساكن عىل الطلب سيستمر وبالتايل 

 نحو تبلغ استثامرات سيتطلب القطاع وهذا. الزواج سن السكان من الكثري بلوغ مع
 بني الفرتة يف جديدة سكنية وحدة مليون ٢.٣٢ لبناء سعودي ريال تريليون ١.٠

 إىل احلاجة إىل التقديرات تشري اإلشغال معدالت صعيد وعىل. ٢٠٢٠و ٢٠٠٥
 جديدة سكنية وحدة ١٤٥.٠٠٠ نحو لبناء نوياس دوالر مليار ٦٤ نحو تبلغ استثامرات

 ).٢٠١١والتخطيط، االقتصاد وزارة (٢٠٢٠ سنة حتى عام كل
 من العرض جانب يف اإلسكان تكاليف حمددات فإن الطلب بمتغريات ً       وقياسا

 حدوث أن برغم املستقبل، يف مفاجئات إلحداث ً      احتامال أقل تبدو اخلاص السوق
 عىل ً     أثرا حيدث قد املرافق تكاليف يف كبرية تغريات وقوع وأ البناء تقنية يف مذهل تقدم

 برامج خالل من املبارش والتدخل احلكومية التأثريات وتبدو. اإلسكان تكاليف
 .املايل الواقع وحقائق األخرى احلكومي اإلنفاق متطلبات بفعل حمدودة اإلعانات
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 عامة أسئلة توجيه تم فقد الدراسة هذه يف املستخدمة البحث نهجيةمل وفقا
 : التالية املحاور تضمنت االستبيان من األوىل املرحلة خالل للخرباء ومفتوحة

 القادمة؟ العرش السنوات يف السعودي اإلسكان لسوق املحركة األساسية القوى هي ما •
 اإلسكان سوق منها اينيع التي والتشوهات االختالالت من احلد يمكن كيف •

 القادمة؟ السنوات العرش خالل (مستقبال
 سوق قضايا ملعاجلة بتنفيذها البدء وطرق تقدموهنا التي واحللول املقرتحات هي ما •

اململكة؟ يف القادمة الفرتة خالل اإلسكان
 والرابع الثالث املباحث يف ومناقشاهتا امليداين التحليل نتائج نتناول وسوف

: التايل النحو عىل واخلامس
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 اإلسكان سوق يف املؤثرة األساسية بالعوامل املتعلقة امليدانية النتائج جاءت
:التايل النحو عىل اءاخلرب يراه ملا وفقا وهذا القادمة العرش السنوات خالل السعودي


 لسوق املنظمة السياسات أن الدراسة يف املشاركون اخلرباء من% ٩٤ نسبة اتفقت 

 مفتاح متثل حيث القادمة، السنوات العرش يف له املحركة القضايا أهم هي اإلسكان
 وحزم حوضو وبدون ،اإلسكان عىل والطلب العرض من كل عىل املبارش التأثري

 ستبقى اإلسكان سوق يف والطلب العرض قوى فإن مقننة بطريقة املطلوبة السياسات
 السياسات وضوح أمهية عىل اخلرباء اتفق وقد. املساكن لتملك بالنسبة والسيام خمتلة،

: التالية اجلوانب يف وتطبيقها واألنظمة
 العقارات أصحاب بحقوق كايف إقرار يوجد ال حيث: العقار ملكية أصحاب محاية  -١

 أو اإلجيار، دفع عن يتقاعسون الذين املستأجرين طرد معه يتعذر مما والبنوك،
 من كبرية نسبة وهناك. رشاؤه أقساط املقرتض يسدد مل الذي املسكن مصادرة
 الفنية الناحية من تعد أو السداد يف متأخرة العقارية التنمية صندوق قروض
. احلالة تلك يف إليها اللجوء يمكن التي ءاتاإلجرا حمدودية مقابل يف متعثرة،

 وبحد األجور من االستقطاع عملية أن اخلرباء ذكر: العقارية القروض حمدودية  -٢
 من املرصفية املؤسسات يمكن الذي اإلجراء وهو الرواتب من% ٣٠ أقىص

 سوق عىل الطلب قوى حتريك يف ضعيفا يزال ال باململكة العقاري اإلقراض
 أمر العقاري اإلقراض يف التوسع عمليات يف مشاكل وجود أن اتفقواو. اإلسكان
 القروض هذه عىل احلصول وتسهيل بالتوسع تسهم أنظمة هناك أن غري مفهوم،
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 مقارنة قليل القروض هذه عدد زال حيث للمقرضني الكافية الضامنات توفري مع
 واإلجراءات مةاألنظ من املزيد إقرار بحث جيب فإنه وبالتايل األخرى، بالدول

.  بذلك بالتوسع تسمح التي
 للعقارات عيني سجل وجود عدم من اململكة تعاين: للعقارات العيني السجل  -٣

 واالحتيال التعدي عمليات من العديد وهناك وفعالة، كاملة بصورة يعمل
 وجود عدم بأن اخلرباء أقر كام. امللكية صكوك بادعاءات الصلة ذات والغش
 يف املستقبل يف أو احلارض الوقت يف سواء للبنوك مشكالت يثري آمن ملكية صك
. اجلديدة املؤسسية والرتتيبات األنظمة إكامل عدم ظل

 واإلجراءات السياسات أن عىل اخلرباء يتفق: والبناء التخطيط يف احلكومة سياسات  -٤
 ناءالب وارتفاعات فيه، املستخدمة والطرق املواد وأنواع البناء ونظم املتبعة

 يف املسموحة الطوابق متعددة الشقق عامرات ارتفاع: مثل األخرى، واللوائح
. اإلسكان سوق يف العرض جانب عىل وقوي مبارش تأثري هلا سيظل. معينة مناطق

 الشقق، مباين ختضع أن بطلب وذلك املساكن بناء يف اإلجراءات بعض أن كام
 اللوائح هذا بعض ترفع وقد التصديقات، من مطولة لعملية السكنية واملجمعات

 البناء خامات جودة وزيادة االزدحام، بتقليل وذلك املساكن جودة من
 والترشيعات األنظمة هذه وكل. السكانية املجمعات تصميم وتنسيق وممارساته،

 العرض حجم عىل مبارش تأثري هلا أن نتيجة باستمرار وتراجع تدرس أن ينبغي
.مستقبال اإلسكان سوق يف والطلب

 أن اخلرباء يرى حيث: اخلاص القطاع إرشاك ومدى احلكومي الدعم استمرار  -٥
 ويرى ،املساكن وتوفري اإلسكان سوق عىل التأثري يف كبري دور احلكومي للدعم
 النجاح حيقق ال قد املساكن لتوفري العام القطاع عىل االعتامد يف املبالغة أن اخلرباء
. واخلاص العام القطاعني بني املشاركة تضمن سياسات إقرار ينبغي وهلذا املؤمل
 إرشاك يف والتوسع جهة من احلكومي الدعم استمرار تضمن مبادرات وإقرار
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 ومدى احلكومي التدخل حجم فإن وبالنتيجة. أخرى جهة من اخلاص القطاع
 يف والطلب العرض سوقي حتديد يف مبارشا دورا تلعب اخلاص القطاع مسامهة
.اإلسكان موضوع

 اململكة يف املالية املؤسسات متتلك: القرض سداد عىل وقدرته العميل مالءة حتديد  -٦
 الواضح غري أنه بيد. املقرتض مالءة درجة بشأن املعلومات لتبادل طريقة بالفعل

 درجات لتحديد كاملة بصورة يعمل نظام عىل تنطوي الطريقة هذه كانت إذا ما
 يدل ً    سجال يمتلكون ال الذين الشباب سيامال. بالدين الوفاء عىل والقدرة املالءة
 التي املعلومات إىل اخلرباء وأشار. القروض سداد عىل وقدرهتم مالءهتم عىل

 املعلومات هذه مثل أن إال االئتامنية املعلومات توفري يف سمة رشكة تقدمها
.ومريض صحيح بشكل منها الستفادة ليمكن متاح غري واضح نظام يف وصياغتها


 ً      وثيقا ً        ارتباطا يرتبط مستقبال املساكن من املعروض زيادة أن اخلرباء من% ٩٢ أكد
 تلك حتديد طريق عن البداية يف ذلك حيدث أن ويمكن. للبناء املبارشة التكلفة بمقدار
 ناحية من فيها التحكم عىل القدرة ومدى للبناء املبارشة التكلفة عىل تؤثر التي العوامل
 ملفتة بنسب ارتفعت البناء تكاليف بأن اخلرباء وذكر. االرتفاع أو الضبط أو اخلفض

 إىل اخلرباء أشار كام. التضخم نسب تتجاوز وألسباب األخرية السنوات يف مربرة وغري
 الوقت، حيث من البناء تكلفة عىل كذلك يؤثران املنطقة وظروف املرشوع موقع أن

 وتكلفتها، للبناء واملؤهلة املطلوبة العاملة وتوفر ءةوكفا. املستخدمة والكميات واجلودة،
 من املرور وازدحام املعيشة، ظروف وصعوبة املرشوع، موقع يف العمل ظروف وقسوة

 السعودية العربية اململكة أن إىل هنا اخلرباء وأشار. ً     أيضا كبري تأثري هلا التي العوامل
 ً     عامال األساسية واخلدمات والكهرباء هامليا توفر جتعل والطبوغرافية، الطبيعية بظروفها

 بموارد الدولة متتع من الرغم وعىل. العمرانية التنمية وتوسع امتداد يف للغاية مؤثرا
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 توفر الزال حيث. العامل هذا عىل القضاء يتم مل التمويل، ووفرة الطاقة من ضخمة
 واخلدمات والفوقية لتحتيةا البنى إىل إضافة املياه عىل احلصول سهولة أو العذبة املياه شبكة

 التأثري وبالتايل البناء تكاليف ارتفاع يف كثريا تؤثر التي العوامل من والرضورية املكملة
 احلكوميني اخلرباء أحد أشار وقد. اإلسكان سوق يف والطلب العرض عوامل عىل املبارش

 يف أضعاف أربعة ارتفع املياه استهالك أن إىل والقروية البلدية الشؤون وزارة من
 ٢٤٠٠ (٢٠١٠ إىل) ً      سنويا مكعب مرت ٦٠٠ (١٩٩٠ عام من األخرية ً     عاما العرشين

.٢٠٢٠ عام يف مكعب مرت ٣١٠٠ إىل يصل أن املتوقع ومن) ً      سنويا مكعب مرت


 الزالت ومكاهنا قيمتها يف املناسبة األرض تأمني أن اخلرباء من% ٨٩ نسبة ترى

 ارتفاع ظل يف املواطنني من رشحية أمام كبرية مشكلة متثل التي الصعوبات ربأك إحدى
 من أصبح حتى السعودية العربية اململكة يف األخرية السنوات يف األرايض أسعار

 اخلرباء أحد ويشري ،املساحة كبرية الدول من اململكة أن رغم األرض توفري الصعب
 األرض يف يرتاوح الرئيسية باملدن السكنية األرايض أسعار متوسط أن إىل العقاريني
 تكلفة أن يعني مما الواحد للمرت ريال ٢٠٠٠ إىل ريال٣٠٠  مبلغ بني ما  السكنية
 .ريال مليون حتى ألف ومخسني مائة بني ما ترتاوح السكنية األرض

 يف األرايض أسعار ارتفاع إىل أدت التي األسباب أهم أن اخلرباء معظم ويرى
: ييل ما كانت األخرية السنوات يف اململكة

 السكان بمتطلبات تفي والتي والقرى املدن يف السكنية املخططات قلة: أوال
:الدراسة يف املشاركون يراها كام التالية لألسباب الغالب يف ذلك ويرجع

 اإلجراءات تلك وطول املخططات باعتامد املعنية البلديات يف اإلجراءات صعوبة  -١
 اعتامد البلديات تستطيع حتى عديدة سنوات األحيان بعض يف قتستغر قد التي

.إليه الالزمة العامة اخلدمات وإيصال املخطط
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 بحجة والقرى املدن من القريبة األرايض عىل واملعارضات االعتداءات كثرة  -٢
 .بالكلية يمنعها وأحيانا ختطيطها اعتامد يؤخر مما اخلاصة امللكيات

 وإن والبلديات األمانات يف اإلسكانب تتعلق اسرتاتيجية ةتنموي خطط وجود عدم  - ٣ 
 . واملراجعة والتنظيم التفكري من حقها تأخذ ومل واضحة غري فهي وجدت

 أكرب عىل احلصول وبالتايل أسعارها رفع يف رغبة واحتكارها لألرايض العرض قلة  -٤
.نقدي عائد

 األعامل رجال قبل من يرهاوتطو تسويقها يتم التي األرايض أسعار ارتفاع: ثانيا
 :منها ألسباب بأضعاف التكلفة سعر ويفوق فيه مبالغ بشكل

 . ربحي عائد أكرب عىل احلصول يف والرغبة والطمع اجلشع  -١
.معينة نسب وفق البيع قيم حتدد نظامية ضوابط وجود عدم  -٢

 التخطيط انعدام وأ قلة إىل بدورها أدت التي الرئيسية املدن عىل املتزايدة اهلجرة: ثالثا
 :منها ألسباب ذلك ويرجع لذلك، املاسة احلاجة وجود لعدم الصغرية املدن يف
 .الوظيفة مقر من بالقرب للسكن االنتقال إىل احلاجة  -١
.احلكومية واملصالح والعسكرية املدنية والكليات اجلامعات من بالقرب التواجد  -٢
.الرضورية اخلدمات اهب تتوفر التي املدن يف السكن يف الرغبة  -٣

 العوامل بعض دراسة عىل العمل عىل اخلرباء يؤكد املشكلة هذه آثار من وللتقليل
 : مثل الشأن، هذا يف املهمة

 تسمح سياسات وإقرار السكنية املخططات وهتيئة إقرار يعيق ما كل عىل التغلب  -١
 خفض يف مبارشة سيؤثر ذلك ألن األرايض من العرض زيادة يف بالتوسع
 .األسعار

 الصالحيات وتفويض املركزية عن والبعد املخططات اعتامد إجراءات تبسيط  -٢
.املخططات باعتامد والبلديات لألمانات
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 وسفلته وإنارة ومياه كهرباء من احلديثة للمخططات اخلدمات إيصال رسعة  -٣
 إىل يؤدي وهذا عديدة ولسنوات املخططات بعض إمهال يتم أحيان ففي وغريها،

.منها االستفادة معد
 عىل العامة املصلحة وتقديم الوطني احلس وتنمية املواطنني وعي مستوى رفع  -٤

 عىل والتعدي العام املال عىل االستيالء بحرمة الناس وتوعية اخلاصة املصلحة
.الدولة أرايض

.واملخططات احلكومية األرايض عىل االعتداء ملنع الرادعة األنظمة وضع  -٥
 وإسناد والربح التكلفة فيها يراعي معقولة بنسب املخططات يف البيع مةقي حتديد  -٦

.برصامة املخالف حماسبة تتوىل رقابية جهات إىل ذلك
 القضاء جملس من صدر بام فتعامل والقبلية اجلامعية امللكيات بادعاء يتعلق فيام  -٧

 منحة عىل حيصل مل ممن القرية ألبناء األولويات إعطاء التخطيط عند ويراعى
 .املتبعة التوزيع أنظمة وفق الفائض وتوزيع مسبقة

 
 أزمة أسباب أهم من أن الدراسة هذه يف املشاركون اخلرباء من% ٨٦ نسبة تؤكد
 هذه ندرة وختتلف للتخطيط، الصاحلة األرايض قلة السعودية املدن يف اإلسكان
 التجاري ومستواها سكاهنا، وحجم الطبيعية، هالظروف تبعا ألخرى مدينة من األرايض
 املكرمة مكة مدينة عن خيتلف الرياض مدينة يف فالطلب والسياحي، والديني والعلمي

 األرايض من املعروض قلة أن هنا اخلرباء ويرى. جده مدينة يف عنه الدمام مدينة يف عنه
 حني السيام قيمتها، رتفاعا إىل أدى التنامي وهذا عليها الطلب تنامي إىل أدى املطورة

 األرايض من قدر أكرب امتالك العقاريني وبعض التسويق رشكات بعض انتهجت
 يف ختطيطها سبق أرايض هناك أن مالحظة مع أسعارها، يف والتحكم للتخطيط الصاحلة
 اخلدمات، تكامل عدم بحجة منها يستفاد وال معطله شبه تكون تكاد املدن أطراف
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 أطرافها وعىل املدن داخل يف للتخطيط الصاحلة األرايض ندرة أسباب أهم من ولعل
 :ييل ما الدراسة يف املشاركون يراها كام
. وأطرافها املدن يف البيضاء األرايض من االستفادة تأخر   -١
 تنظيمها يف والتأخر القديمة ومراكزها املدن بعض مداخل يف العشوائيات انتشار  -٢

.وختطيطها
:التالية املامرسات خالل من منضبطة الغري اخلاصة امللكية ثقافة وتزايد انتشار  -٣

.القديم اإلحياء وادعاء األنظمة عىل التحايل  -  أ 
.العام الصالح وتقدير الذاتية الرقابة قلة  - ب
.واإلحداث االستيالء عىل املسبق االتفاق  -ج

 للزراعة صاحله الغري اوأطرافه املدن أوساط يف الزراعية األرايض يف النظر إعادة  -٤
.سكنية أرايض إىل وحتويلها حاليا

 :اجيايب بشكل مستقبال اإلسكان سوق يف للتأثري ييل ما عمل ينبغي أنه اخلرباء ويقرتح
 ختطيطها عىل والعمل وأطرافها املدن يف للتخطيط الصاحلة األرايض حرص  -١

 األرايض من رضالع زيادة إىل يؤدي بدوره وهذا وتسويقها وعرضها وتطويرها
:التالية النقاط يف االستفادة وتتحدد األسعار وانخفاض

 اخلدمات إليصال اخلاص للقطاع وتسليمها ختطيطها عىل والعمل حرصها  - أ 
.تشجيعية مميزات مقابل هلا

 ويقلل اخلدمات يف اجلهد يوفر وهذا عمودي إىل أفقي من البناء نمط تغيري  - ب
.لألرايض احلاجة من

.وتنموية علمية بطرق القديمة ومراكزها املدن مداخل يف العشوائيات ةمعاجل  -٢
 .احلكومية األرايض يف املحدثني ومعاقبة األنظمة عىل التحايل حماربة  -٣
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كيزالرت باجتاه يدفع الفرد دخل متوسط واقع أن إىل اخلرباء من% ٨١ نسبة تشري     

 حقيقية مشكلة وجود إىل اخلرباء بعض وأشار .العقاري القطاع يف حمددة رشحية عىل
للفرد السنوي الدخل فمتوسط: الفرد دخل إىل بالنسبة البناء تكلفة مقارنة عند

استقطاعه يمكن ما أن اعتبار وعىل ،)ريال ٥٨٥٠٠( هو السعودية العربية باململكة
 الفرد، دخل من % ٣٠ يعادل ما وهو) ريال١٧٥٥٠ (البناء لتكلفة الفرد دخل من

.ونصف مليون يكلف منزل لسداد عاما) ٨٩(إىل حيتاج فالفرد وعليه
 تزايد إىل باإلضافة الفقرية الطبقات يف الفرد دخل مستوى انخفاض فإن هذا وعىل
 أدت األخرية السنوات يف املعيشة تكاليف وارتفاع األولويات وتغري احلياة متطلبات

 من ولعل ،للحياة، الرئيسية املتطلبات توفري عىل القدرة وعدم الفقر إىل األرس ضببع
 ارتفاع مقابل يف الفقرية الطبقات يف الفرد دخل مستوى النخفاض األسباب أهم

 : ييل ما بالدراسة املشاركون املختصون ذلك ناقش كام املعيشة تكاليف
 أو الوالدين من االهتامم عدم من ذلك ويتضح الفقرية، الطبقات يف التعليم قلة  -١

 ثم ومن معني علمي مستوى إىل بالوصول واالكتفاء الدراسة بمواصلة األبناء
 .العمل عن البحث يف املبكر االنخراط

 من واالستفادة والتعليم التدريب طريق عن الذات تطوير يف اجلاد التفكري عدم  -٢
.الوظيفي وضعال حتسني حتى أو الدخل زيادة سبيل يف التغريات

 ،واليدوية احلرفية كاملهن مرتفعا دخال تدر التي املهن بعض ممارسة عن العزوف  -٣
.املهن لبعض املجتمع من الدونية النظرة تسببه ملا نظرا

 .الفقرية لألرس متخصصة استشارية مشورات تقديم عدم  -٤
 خدمة يف واملسامهة اإلنتاج وحب العمل حب مهارات بتنمية االهتامم عدم  -٥

.الفقرية األرس لدى الوطن
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 :ييل ما منها اخلصوص هذا يف باالعتبار جديرة مقرتحات اخلرباء بعض وقدم
 ظاهرة من والتقليل الفقرية األرس يف التعليم بتطوير هتتم وقوية جادة برامج وضع  -١

 جمتمعات منها تعاين التي واالقتصادية األمنية املشكالت عىل للقضاء البطالة
. اجلانب هذا يف التطويرية والبحوث بالدراسات والقيام الفقرية األرس

 حب ثقافة ونرش املجتمع، أفراد بعض من املهنة احتقار وسلوكيات أفكار حماربة  -٢
.العمل

 التعليمي املستوى لرفع الفقرية لألرس وجمانية متخصصة تدريبية برامج تقديم  -٣
.والتثقيفي والتدريبي

 .األعامل ورجال الرشكات من الفقرية ألرسل عمل فرص تقديم  -٤
 التوزيع وتوزعها الزكاة بفريضة املرتبطة واخلريية احلكومية املؤسسات دور تفعيل  -٥

.ومتكاتف متعاون جمتمع وبناء الفقراء دعم يضمن بام العادل

 
 عدد ثلثي أن حيث العامل يف الفتية املجتمعات من وديالسع املجتمع إن      
% ٧٦ اتفق وقد. الرسمية السكانية اإلحصاءات تؤكد كام الشباب سن دون هم السكان

 وزيادة السكان نمو ملعدالت الرسيع االرتفاع أن عىل الدراسة يف املشاركون اخلرباء من
 وبالطبع واخلدمات اإلسكانو التوظيف فرص يف متزايدة حاجة خيلق األرس حجم
 يف خلل أي ألن قياسية أوقات يف تنفذ ومتميزة دقيقة خطط إىل الزيادة هذه حتتاج

 أسباب أهم أن اخلرباء ورأى املستقبل، يف أكرب خلال سيخلق املعاجلة يف أو التنفيذ
 :ييل ما منضبط الغري السكاين النمو معدالت ارتفاع

 للمشكالت احللول بوضع وهتتم لسكانا بعدد تتنبأ مستقبلية خطط وجود عدم  -١
 شكل عىل ليست مبعثرة فردية جهود فهي وجدت وإن الزيادة عن الناجتة

. واضحة مستقبلية اسرتاتيجيات
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 املحرمات من ذلك واعتبار السعودية األرس يف النسل ترتيب بجانب الوعي قلة  -٢
.النسل قطع وبني للنسل الرتتيب بني فرق هناك بينام

 فرص خلق يف منه واالستفادة أمثل استغالال لدخلها األرس تغاللاس عدم  -٣
 .واالستثامر للتوفري

.رضوري والغري منظم الغري اإلنفاق وانتشار استثامرية جتارية بعقلية التفكري قلة  -٤
 : ييل ما اخلرباء بعض اقرتح األسباب تلك وملواجهة

.لتحقيقها والسعي اتيجياتاسرت شكل عىل السكان حجم زيادة ملعاجلة خطط وضع  -١
.أفرادها تثقيف سبيل يف االجتامعية مسئوليتها األرس حتمل  -٢
 هلا وترسم األرس مساعدة يف تسهم وتثقيفها باألرسة هتتم استشارية مكاتب إنشاء  -٣

 إىل مدخراهتا وحتويل دخلها من واالستفادة التخطيط يف الصحيحة الطرق
. استثامرات

 . واألثاث البناء تكاليف مثل مناسبة الغري املكتسبة املفاهيم تغيريب املجتمع توعية  -٤


 التي الكبرية التنموية اخلطوات أن الدراسة يف املشاركون اخلرباء من% ٧٣ يرى  

 التنمية يف التوازن بمبدأ املتمثل اإلقليمي التخطيط قصور مع مطرد سكاين نمو صاحبها
 إىل الداخلية اهلجرة من منضبطة وغري متسارعة زيادات إىل أدى واملدن الريف بني ما

. الكربى املدن
 الداخلية اهلجرة هذه اإلسكاين السوق عىل املؤثرة األسباب من أن اخلرباء ويؤكد

 فرص فيها تتوافر التي املناطق إىل العمل عىل الطلب فيها يقل التي املناطق من تتم التي
 اقتصاديا وراءها من الدافع ويعيدون للمعيشة، أفضل فرص فيها تتوافر أو ،التوظيف
.املعيشة مستوى حتسني وهو األوىل بالدرجة
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 الداخلية اهلجرة وضبط لقياس واضحة آليات وجود أمهية إىل اخلرباء وذهب
 اخلصوبة معدالت عن ختتلف معدالهتا وحساب اهلجرة لكون ذلك صعوبة من بالرغم
 من املنتقلني تدفق حركة أن حيث بدقة، قياسها يسهل التي والوفيات سكاينال والنمو
 الناحيتني من بالثبات يتسم ال اململكة يف الكربى املدن إىل والصغرية املتوسطة املدن

 التي السياسات بعض بإقرار الدولة تتدخل أن اخلرباء بعض ودعا . الزمنية أو الكمية
  .الظاهرة هذه عىل والسيطرة القوي للتدخل عرضة اهلجرة عملية جتعل

 املدن إىل والصغرية املتوسطة املدن من اهلجرة أسباب أهم أن اخلرباء ويؤكد
: اآليت يف يتمثل السعودية العربية اململكة يف الكربى

 .الدخل مستوى وحتسني العمل عن البحث مثل اقتصادية عوامل  -١
 خدمات عىل احلصول أو اجلامعي عليمبالت االلتحاق يف وتتمثل اجتامعية عوامل  -٢

 واملاء الكهرباء وخدمات التعليم، (االجتامعية اخلدمات لتوفر أو أفضل صحية
 .العرصية واحلياة الرتفيه ووسائل) الخ

 للمدن منضبطة الغري اهلجرة مشكلة آثار من للحد اخلرباء مقرتحات وتركزت
 : ييل فيام باململكة الكربى

. هبا عمل فرص إلجياد الطاردة املناطق يف االستثامر تشجيع  -١
 اقتصاديات وإنعاش السعودية العاملة القوى لتوظيف اخلاص القطاع حتفيز  -٢

.رئيسية الغري املناطق
 للتعليم فرص عن ً     بحثا هياجرون الذين الستيعاب والكليات اجلامعات إنشاء  -٣

.اجلامعي
 لالستشفاء يذهبون الذين أعداد للتقلي الطاردة باملناطق الصحية اخلدمات حتسني  -٤

.الكبرية باملدن الرئيسة العالج مراكز يف
. معيشتهم مستوى ورفع دخلهم لتحسني للمزارعني الزراعية اخلدمات حتسني  -٥
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. الذايت التوظيف لتشجيع للدخل َّ      املدرة األنشطة متويل  -٦
 يكفل بام طرقال وشبكات املختلفة واخلدمات املرافق مجيع توفري عىل العمل  -٧

 والقرى الصغرية فاملدن. الكربى املدن تقارع أن والقرى املتوسطة للمدن
 إىل َّ      تتحول أن بإمكاهنا مناسبة أسعار وذات شاسعة مساحات متتلك أصبحت

 .سليمة ختطيطية لسياسات ثمرة تكون وجتارية وزراعية صناعية مدن
 للمدن االنتقال من دوحت االستيطان، عىل للتشجيع اسرتاتيجية خطط وضع   -٨

 االقتصادية النهضة مع تتواكب جديدة تنموية مشاريع إلنشاء وذلك الكربى،
 والصناعية الزراعية القروض وتسهيل املتوسطة واملدن بالقرى صناعية مدن كإنشاء

.الكربى املدن من غريها عىل املناطق تلك يف
 واملستشفيات لصناعيةا املعاهد إنشاء خالل من وصحية تعليمية بيئة توفري  -٩

 املدين للمجتمع املؤسيس النشاط ودعم االجتامعية الرعاية ودور املتخصصة
 .واالجتامعي النفيس االستقرار معدالت لرفع. واهلجر بالقرى

 املنتجات، نقل لتسهيل الطرق وسلسلة حديثة مواصالت شبكة توفري عىل العمل  - ١٠
 كل مع وإقليم منطقة كل طبيعة تتناسب أن بمكان األمهية من أنه اخلرباء واتفق

 أن بمعنى وغريه ً     صحيا أو ً       زراعيا أو ً         اقتصاديا ً      مرشوعا ذلك كان سواء مرشوع
) سياحية مناطق (مثل وطبيعتها ظروفها مع تتناسب بمشاريع منطقة كل تتميز

 تطبق ختصصية مناطق) (صناعية مناطق) (زراعية مناطق) (عايل تعليم مناطق(
. )معينة تقنيات

 
 من تزيد التي األسباب من للمدن األفقي التوسع أن اخلرباء من% ٧٠ نسبة ترى

 للمدن األفقي التوسع أن كام كبرية، أرايض يستهلك ذلك كون اإلسكان مشكلة تأثري
 والكهرباء الصحي والرصف املياه مثل اخلدمات من واسعة شبكة توفري رضورة يعني
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 لتمديد إضافية أموال رصف وكذلك والتنموية، واألمنية البلدية اخلدمات وتوفري
 . والفوقية التحتية والبنى العامة واملرافق والطرق النقل شبكات

 األرايض لتوفر القريب املايض يف مناسبا كان األفقي التمدد أن اخلرباء ويؤكد
 اإلمكانيات وتوفر اآلن عليه هو عام املدن سكان أعداد وانخفاض معقولة بأسعار
 العمراين النمو حلجم املستقبلية اخلطط غياب إىل إضافة. التمدد من النوع هذا خلدمة
 صعوبة اخلرباء يرى كام يؤكد اإلسكاين السوق مستقبل أن إال احتوائه، وكيفية

 :منها ألسباب العمودي للتمدد االجتاه وجدوى األفقي التمدد يف االستمرار
. ومقيمني مواطنني من املدن سكان ألعداد املطردة الزيادة  -١
.العاملي للتضخم نتيجة البناء تكلفة ارتفاع  -٢
 التي احلديثة والسياسات للتضخم نتيجة اجلديدة املخططات تطوير تكلفة ارتفاع  -٣

 للبناء منها متوفر هو ما احتكار إىل إضافة والقروية، البلدية الشئون وزارة تبنتها
 أسعار إىل وجتارية سكنية من األرايض أسعار ارتفاع إىل أدى مما البعض، قبل من
.مسبوقة غري

 األرايض استغالل عدم منها أسباب لعدة اجلديدة السكنية املخططات توفر قلة  -٤
 احلكومية واجلهات الوزارات قبل من واسعة أرايض وحجز املدن، داخل البيضاء

 ألسباب املعتمدة ملخططاتا من كثري وتعثر املطلوب، بالشكل استثامرها دون
.تطوير دون وإبقائها األرايض من شاسعة مساحات واحتكار ومتلك متنوعة،

 املطرد التساعها نتيجة وجدة الرياض مثل الرئيسية املدن داخل التنقل صعوبة  -٥
 هذه داخل آلخر مكان من لالنتقال الكيلومرتات عرشات قطع يتطلب بحيث
.املدن

 جديدة قوانني واستصدار العمودي للتمدد التوجه رضورة عىل اخلرباء ويؤكد  -٦
 املتوسطة املدن بعض يف األدوار وبتعدد الرئيسية املدن يف عالية أبراج ببناء السامح
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 االجتاه هذا يعم أن وينبغي السكنية، الشقق متلك أنظمة تفعيل وزيادة. والصغرية
 .السكاين النمو متطلبات ملواكبة املدن كل يشمل بحيث

 أصبح ً       عموديا للتمدد االجتاه تشجيع أن الدراسة يف املشاركون اخلرباء يرى كام  -٧
 أن كام العمراين للتطوير القابلة األرايض حمدودية إفرازات ملواجهة ملحة رضورة

 االجتاه أن إىل إضافة الزراعية األرايض من تبقى ما محاية عىل يساعد االجتاه هذا
 انخفاض إىل سيؤدي ما األرايض ىلع الضغط سيخفف العمودي للتمدد

.احليوية املشاريع إلقامة األرايض من أكرب فرصة وتوفر أسعارها


 الستيعاب مناسبة إسكان بدائل توفر وعدم الدخل قله أن اخلرباء% ٦٨ نسبة تؤكد

 العشوائية األحياء ظهور يف كبري بشكل سامهت واالقتصادية االجتامعية الرشائع كافة
 الطبيعية النتائج أحد العشوائية األحياء ظاهرة أن اخلرباء بعض ويرى. وانتشارها

 هتجري أسلوب استخدام أو حتسينها أو األحياء تلك إزالة فإن وبالتايل ،اإلسكان ملشكلة
 يف الدراسة يف املشاركون يؤكد كام يسهم قد بل هلا النهائي احلل هو يكون لن السكان
. جديدة أخرى عشوائية أحياء وظهور شكلةامل تفاقم

 العشوائية املناطق ظهور أسباب أن الدراسة هذه يف املشاركون اخلرباء معظم ويتفق
 :ييل ما
.الطبيعية السكانية الزيادة  -١
.الرئيسية املدن إىل الكبرية اهلجرة  -٢
.اململكة من الغربية املنطقة يف خصوصا واملعتمرين احلجاج من كبرية أعداد بقاء  -٣
 هذا وإدارة لتخطيط واخلربة القدرة توفر وعدم السكان بعض وهجرة نزوح  -٤

. النمو
 واجتامعية وأمنية سياسية أخطار من حتمله وما العشوائيات إىل اخلرباء وأشار
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ً     عددا وقدموا الظاهرة هذه إمهال عدم رضورة وأكدوا كبرية وثقافية ونفسية وصحية
 :ييل كام جلانب،ا هذا يف املقرتحات من
 اإلسكان سياسات فيه ترتكز الذي بالشكل الفعال اإلقليمي التخطيط رضورة  -١

 لألرايض املثىل االستخدامات خالله من حتدد شامل إقليمي ختطيط عملية عىل
 .املتوقع اإلسكان وحجم

 األحياء فهذه ،العشوائية ألحياء التعامل يف السلبية أو التشاؤمية النظرة عدم  -٢
 جهة من السكانية الزيادة بني التوازن إجياد يف دور هلا أن إال سلبياهتا من لرغمبا

 املستقبل، يف كذلك وستظل السكنية، الوحدات عىل الطلب يف الزيادة وبني
. املشكلة وزيادة املدينة يف اإلسكان خمزون تدمري تعني اإلزالة فإن وبالتايل

 ألنامط (Data Bank) شاملة علوماتم قاعدة تكوين رضورة اخلرباء بعض يرى  -٣
 رسم يمكن بحيث اململكة ومناطق مدن مجيع يف العشوائية األحياء وأشكال
 ً        وبيئيا، ً          واقتصاديا ً        اجتامعيا مدينة كل تناسب التي التخطيطية واملعدالت املعايري

 أو خرييه مؤسسة أو جهة تتبناه) خريي (إسكان نامذج وضع كذلك اقرتحوا كام
 بحيث التخطيطي باجلهاز ممثلة احلكومة تتبناه) اقتصادي (إسكان نامذج أو أفراد،
 العشوائي اإلسكان ظاهر انتشار من احلد وبالتايل ،للسكان الفعلية احلاجة تلبي

 .ً       مستقبال
 ومالمح أنامط دراسة خالل من وأنظمة معايري صياغة أمهية كذلك اخلرباء يرى  -٤

. ً       وبيئيا واقتصاديا ً        اجتامعيا نةمدي كل طبيعة مع يتالءم بام العمران

 
 اهلندسية القطاعات من السيام الدراسة يف املشاركون اخلرباء من% ٦٦ نسبة تؤكد
 عنارصها وكثرة مساحاهتا اتساع يف باملبالغة يتصف اململكة يف املساكن بناء أن والعقارية
 وأشاروا واقتصادية واجتامعية نفسية ألسباب وذلك هلا، الفعلية احلاجة دون ومكوناهتا
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 يذكر كام أوروبا يف فاملساكن. للبناء اهلندسية املواصفات يف املدروسة غري املبالغة إىل
 واهليكل الطوب بني مزيج هي اهلنديس القطاع من الدراسة يف املشاركون اخلرباء أحد

 الزمان، من قرن من أكثر يشويع أشهر مخسة من أكثر بناؤه يستغرق ال الذي اخلشبي
 عام من أكثر بناؤها ويستمر القالع حتاكي خراسانية هبياكل فهو حاليا بناؤه يتم ما أما

 .السنوات من حمدود لعدد وتستخدم
 والتكلفة، الدخل، مثل العوامل من عدد دراسة رضورة إىل اخلرباء أشار كام   

 تكاليف حتمل عىل القدرة مؤرش حساب يف العوامل من وغريها الرضورية واملوصفات
 . القادمة للسنوات السعودية لألرسة اإلسكان
 تكاليف بضبط يتعلق فيام بالدراسة جديرة مقرتحات املشاركون اخلرباء قدم وقد

 :التايل طريق عن االقتصادي البناء إىل االجتاه وزيادة البناء
 بيرس لسكنيةا الوحدة بتوسع لتسمح باملرونة تتصف وحلول نامذج تقديم  -١

.ونموها األرسة إحتياج وحسب الوقت مرور مع وسهولة
 وصيانة التنفيذ تكاليف خفض يف تساهم التي التقنيات استخدام عىل العمل  -٢

.املستخدمة املواد يف واالقتصاد البناء مدة وتقصري املبنى
 إلنتاج ء،البنا صناعة جمال يف اجلديدة واملواد التقنيات من أكرب بشكل االستفادة  -٣

 .وصيانتها وتشغيلها لتنفيذها أقل بتكلفة أعىل جودة ذات مساكن
وهيئة البحثية، ومراكزها واملعامرية، اهلندسية، كلياهتا يف ممثله اجلامعات دعوة  -٤

 . املجال هذا يف العلمي بالدور االضطالع إىل السعوديني املهندسني
 مستقلة مساكن توفري إىل اناإلسك بسوق تدفع وتنظيامت وبرامج آليات طرح  -٥

 تعديل: مثل قضايا عىل والرتكيز ،ريال ألف ٥٠٠و ٣٠٠ بني قيمتها ترتاوح
 تتوافق ومستقلة صغرية مساكن بإنشاء يسمح بام واشرتاطاته البناء تنظيامت
 . املالية األرس مقدرة مع تكلفتها
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 والدوبلوكسات تللفيال بديلة مستقبلية معامرية وخمططات إسكانية نامذج تطوير  -٦
 بخفض العناية مع السعودية، األرس احتياجات لتحقق وتبنيها التقليدية،
 . التكاليف

 البدائل توفري عمليات يف فعال بشكل واملسامهة املشاركة إىل اخلاص القطاع دفع  -٧
 .وتطويرها البناء ملواد االقتصادية

 يف ليس الظهور حديث يزال ال والذي اخلرضاء األبنية بمفهوم يعرف ما تطوير  -٨
 بناء يتطلب وهذا عموما، األوسط والرشق العريب اخلليج يف بل فحسب، اململكة
 . للبيئة الصديق االجتاه هذا استدامة لضامن وعلمية تثقيفية قاعدة

 
 أن التمويل ساتبمؤس املرتبطون العقاريني السيام اخلرباء من% ٦٢ نسبة ترى

 يتعلق فيام إجيابية تأثريات تضمن) العقاري الرهن (اإلسكاين التمويل نظام إقرار
 العريب النقد مؤسسة تكون أن عىل النظام هذا ونص. السعودي اإلسكان سوق بتطوير

 تقوم وأن العقارات، متويل قطاع تنظيم يف االختصاص صاحبة اجلهة هي السعودي
. العقاري التمويل أعامل إلدارة التمويل ورشكات التجارية وكللبن الرتاخيص بإصدار

 التمويلية والرشكات للمصارف جديدة فرصة يمثل النظام هذا أن اخلرباء واتفق
 شأن تتعاطى التي اجلهات وهي العقارية، التنمية صندوق جانب إىل السعودية العقارية
 واملؤسسات لتقسيطا رشكات عرشات جانب إىل املنازل لتملك األفراد إقراض
 التي اإلجيابيات أهم أن عىل اخلرباء ويؤكد. واخلليجية السعودية الكربى العقارية
 :ييل ما العقاري الرهن نظام تطبيق نتيجة السعودي اإلسكان سوق هبا سيتأثر

 القطاع لتمويل التجارية البنوك ختصصه الذي االئتامن نسبة زيادة إىل سيؤدي  -١
 يف ً      حافزا ستكون العقاري الرهن نظام يوفرها التي ناتالضام حيث العقاري،

 خلق إىل إضافة. العقاري للتمويل جديدة عمليات وابتكار البنوك برامج تطوير
.العمالء من رشحية أكرب جلذب البنوك بني التنافس
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 التمويلية الرشكات إىل إضافة فوق وما الدخل متوسطي من األفراد منه سيستفيد  -٢
.املرتقب النظام من االستفادة يف الدخل متوسط يف األقل الرشائح فرصة تتضاءل بينام

 ألصحاب سيتفرغ الذي العقاري الصندوق عن العبء ختفيف إىل سيؤدي  -٣
.واملنخفضة املتوسطة الدخول

 من ً    بدال خاص مسكن متلك عىل املتوسطة الدخول ذوي من املواطنني سيساعد  -٤
 والتشطيب بالبناء املتعلقة األنشطة مجيع أن كام هامتلك دون لسنوات املنازل تأجري

.البناء عىل املواطنني إقبال نتيجة ً        انتعاشا ستشهد
 نشاطاهتا وتوسيع العقاري والتمويل التقسيط رشكات أعداد زيادة عىل سيشجع  -٥

 يف الطلب قوى وحتريك للمواطنني التمويل فرص قاعدة يف اتساع عنه سينجم مما
.اإلسكان سوق

 مع جنب إىل ً     جنبا يةاإلسكان العقارات من املعروض حجم زيادة إىل سيؤدي  -٦
.التمويلية والبنوك الرشكات تأخذها التي الفائدة نسب تراجع

 عىل املستثمرين يشجع مما السعودي العقاري السوق يف الثقة تعزيز يف سيسهم  -٧
 ورصد مع ذلك ترافق ما إذا بخاصة استثامراهتم وتوسيع السوق دخول

 ومراقبة بالتمليك املنتهي والتأجري العقاري التمويل مثل أخرى عقارية ترشيعات
.والتنفيذ التمويل رشكات

 عىل ستؤثر البداية يف السلبية التأثريات بعض وجود إىل أشاروا اخلرباء لكن
:التايل مثل ،اإلسكان سوق ديناميكية

 الطلب سيزيد العقاري هنالر لنظام ً     وفقا قروض عىل للحصول املواطنني دفاع  -١
.األرايض أسعار من يرفع وبالتايل السكن ألغراض العقارات عىل

 إمكانات يفوق بشكل الطلب لزيادة نتيجة البناء مواد أسعار ارتفاع املحتمل  -٢
.القصري املدى يف بخاصة اإلنتاجية الطاقات زيادة
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 عىل املسيل صولح هبدف العقارات تسييل إىل العقاري الرهن نظام يؤدي قد  -٣
.العقاري للتمويل القرض استخدام دون من النقد

 وتوفري املخاطر لتفادي رشوطهم يفرضون املمولون العقاري الرهن لنظام ً     وفقا  -٤
 إىل بنك من الرشوط وختتلف االستثامرية، األرباح تتحقق حتى الكافية الضامنات

 العمولة ونسبة ضامناتوال الرشوط يف املغاالة أن إال. ألخرى رشكة ومن آخر،
.آخر جانب من للنظام اإلجيابية املزايا من احلد إىل تؤدي قد التمويل مبلغ عىل

 دول يف ً      نشاطا األكثر السعودية العقارية السوق أن برغم أنه اخلرباء بعض يؤكد  -٥
 ومعدالت االقتصادي النمو حجم منها العتبارات اخلليجي التعاون جملس
 عىل الطلب وحجم السكان زيادة ومعدالت الرشائية القوة ومعدالت الدخل

 عليها تنطبق ال املساكن من كبرية نسبة أن إال ذلك، وغري السكنية الوحدات
 العقاري التمويل رشوط أن واألهم العقاري، للرهن والقياسية العاملية الرشوط

 ءالعمال لرشحية بالنسبة صعبة زالت ال التمويل ورشكات البنوك تفرضها التي
.تطبيقه عند النظام من استفادهتم املطلوب
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 يف املشاركون اخلرباء قدمها التي املقرتحة احللول خالصة املبحث هذا ويتناول
 العرش خالل اململكة يف اإلسكان سوق قضايا ملعاجلة بتنفيذها البدء وآليات الدراسة
: ييل ما وتناولت القادمة سنوات


 

 ،اإلسكانب املعنية األجهزة لكافة مظلة يكون لإلسكان أعىل جملس إنشاء اقرتاح تم
 لتحقيق اإلسكانب املعنية اجلهات مجيع هودج بني للتنسيق الالزمة األطر ووضع
 إسكانية معلوماتية قواعد مركز إنشاء وكذلك. بينها التنفيذية السياسات يف التكامل

 العالقة ذات واإلحصائيات واألبحاث الدراسات لعمل املجلس، هلذا تابع متخصصة
 يةإلسكانا املعلومات بني والتنسيق بالربط يعنى السعودي اإلسكان مرصد له ويتبع

 واجلهات القرار لصناع الدقيقة املعلومات وتقديم املتعددة، مصادرها من والسكانية
 وإعداد البيانات حتليل خالل من اإلسكان بقطاع املعنية واخلاصة واخلريية احلكومية

 ملساعدة الوزارة عليه ترشف إضافية برامج إقرار اخلرباء بعض اقرتح كام. الدراسات
 البناء مواد بتقديم إما بذلك، املرتبطة املساعدة وتقديم مساكنهم دحتدي عىل السكان
 يف بالتنويع تتعلق مقرتحات اخلرباء بعض تناول كام منخفضة، رمزية بأسعار أو باملجان
 فقط، املتكاملة اجلمعيات عىل الرتكيز وعدم للمواطنني، املساكن توفري دعم عملية
 الدعم املنازل، ترميم يف الدعم جيارات،اإل يف الدعم طريق عن يكون أن يمكن حيث

 للمؤسسات ً      خصوصا واخلربات االستشارات تقديم يف الدعم البناء، مواد تقديم يف
.اخلريية واهليئات التعاونية
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 آليات يف السعودي العريب النقد مؤسسة تدخل بأمهية ترتبط مقرتحات اءاخلرب قدم
 يف واملغاالة التطرف من املواطن حيمي الذي وبالشكل العقاري التمويل أنظمة تطبيق

 تكون أن ينبغي كام. التمويلية والرشكات البنوك تضعها التي والرشوط األرباح
. ثابتة فائدة بأسعار العقاري رهنال ومنتجات ميرسة برشوط العقاري الرهن قروض
 والسلطات ودعم القضائية األنظمة تفعيل أمهية القانونيني اخلرباء من عدد وذكر

 دفعاهتا املستوفية غري املباين وإخالء العقاري التمويل أنظمة مع للتعامل التنفيذية
 التنفيذية للجهات يتاح بحيث. السداد عن للمتخلف الرهن نظام بتطبيق وبيعها

 بعض أشار كام. أخرى مرجعيات إىل العودة دون املناسبة القرارات اختاذ والقضائية
 رشكات ومراقبة العقاري التمويل بأنظمة اخلاصة الترشيعات صدور أمهية إىل اخلرباء

 الفائدة ألسعار التدرجيي واخلفض بالتمليك، املنتهي والتأجري والتنفيذ، التموييل
) التثمني (التقييم نظام استحداث وأمهية التمويل، ومؤسسات البنوك من ً      حاليا املقدمة

 القيمة وحتديد موحدة قانونية تقييم لطرق ً     طبقا متويلها املطلوب للوحدات العقاري
 والتنظيمية والقانونية الفنية املساعدة وتقديم. هبا التمويل جهات وإلزام هلا السوقية
 من عدد من تعاين تزال ال والتي املستقبلة أو ً      حاليا املوجودة العقاري التمويل لرشكات
 درجة رفع عىل والعمل االقتصادية، الناحية من أو القانونية الناحية من سواء املشاكل
 والتحديد العقاري التمويل أنظمة مع التعامل وثقافة واالقتصادي القانوين الوعي

  .ذلك يف اإلفراد عىل املرتتبة وااللتزامات للرشوط الواضح
(The Secondary Cities)


 

 واخلاص احلكومي االستثامر بتشجيع تتعلق الشأن هذا يف مقرتحات اخلرباء قدم

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 هبا عمل فرص إلجياد الثانوي املناطق يف فيةإضا اقتصادية حمفزات وإجياد واألجنبي
 املتوسطة املدن يف األهلية والكليات اجلامعات قيام وتشجيع. اهلجرة معدل وختفيض

 وحتسني. اجلامعي للتعليم فرص عن ً     بحثا هياجرون الذين الستيعاب والصغرية
 واملستشفيات التعليمية واملؤسسات املعاهد وإنشاء الثانوية، باملناطق الصحية اخلدمات

 بالقرى املدين للمجتمع املؤسيس النشاط ودعم االجتامعية الرعاية ودور املتخصصة
 األولوية وإعطاء. واالجتامعي النفيس االستقرار معدالت من سريفع مما واهلجر،
 املتوسطة واملدن رئيسية الغري املناطق يف الصغرية واملرشوعات األنشطة لتمويل

 حتى الصغرية املدن يف والزراعية والعقارية الصناعية ضالقرو وتسهيل والصغرية،
 .مستقبلية وجتارية وزراعية صناعية مراكز إىل حتويلها يمكن
 

 يةالسعود احلكومة أقرهتا التي األخرية الزيادة ودراسة تقييم يتم أن اخلرباء اقرتح
 يف مسامهتها مدى وحتديد ريال، ألف مخسامئة ليصبح القرض مبلغ رفع بخصوص

 وإعداد للصندوق املستمر السعودية احلكومة دعم واستثامر. كاف متوييل بديل توفري
 بدون التوزيع يف التنوع وإقرار. منه واالستفادة ذلك استثامر لكيفية ورسيعة فاعلة آلية

 القرض تسديد يف يراعى وأن. اآلن حتى ينفذ مل وعالتن هذا إن حيث أرض امتالك
 املنخفضة الدخول لذوي% ١٠ بني ما التسديد قيمة ترتاوح بحيث املستفيد، دخل

 اقرتاح وتم. املرتفعة الدخول لذوي% ٣٠ إىل لتصل تدرجييا الدخل حسب وترتفع
 متويل يف التجارية البنوك مع بدخوله يسمح بام العقارية التنمية صندوق نظام تعديل

 يف الدخول أو الصندوق بقرض االكتفاء يف احلرية املواطن وإعطاء اخلاصة املساكن بناء
. القرض عىل للحصول االنتظار وقت من سيقلل وهذا البنوك، مع املشرتك التمويل
 إىل اهلجرة لتقليل والضواحي األرياف مناطق يف منحه ورسعة القرض مبلغ وزيادة
 استيفاء يف كفاءة أكثر جلعله العقارية التنمية صندوق نظام وتطوير. الكبرية املدن

 .الضائعة حقوقه
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 والقرى املدن من القريبة الدولة أرايض مجيع حرص حول تدور هنا املقرتحات كانت
 العتامد والبلديات األمانات يف اإلجراءات سهيلوت سكنية، كمخططات وتنظيمها

 اسرتاتيجية تنموية خطط ورسم. إليها العامة اخلدمات إيصال ورسعة املخططات
 األرايض من املعروض وزيادة والبلديات، األمانات مستوى عىل اإلسكانب تتعلق

 يف حقها تأخذ وال واضحة غري أو موجودة غري إما فهي والقرى، املدن يف السكنية
 االعتداءات ملعاجلة التطرق وتم. املتجددة للمتطلبات وفقا واملراجعة والتنظيم التفكري

 األنظمة ووضع اخلاصة امللكية بحجة املدن من القريبة األرايض عىل واالعرتاضات
. واملخططات احلكومية األرايض عىل االعتداء نفسه له تسول ملن والعادلة الرادعة
 يف كبرية مساحات إىل تصل التي البيضاء األرايض قطع عىل اةزك بفرض اخلرباء واهتم

 املدن أواسط يف الزراعية األرايض يف النظر وإعادة. هلا أصحاهبا استغالل عدم ظل
 األرايض وحرص. سكنية أرايض إىل وحتويلها ً      حاليا للزراعة صاحلة الغري وأطرافها
 فيام اخلاص القطاع مع اركةاملش عىل والعمل وأطرافها املدن يف للتخطيط الصاحلة

 بدوره وهذا معقولة، ربح نسب وفق وتسويقها وعرضها وتطويرها بتخطيطها يتعلق
 أفقي من البناء نمط وتغيري. األسعار وانخفاض األرايض من العرض زيادة إىل سيؤدي

 واحلاجة التحتية والبني اخلدمات توفري عملية يف اجلهد سيوفر حيث عمودي إىل
. لألرايض

   
 

 عىل البنوك تساعد التي والترشيعات األنظمة تسهيل تتناول هنا احللول كانت
 متكن منوعة عقاري متويل سلة وتوفري األجل، طويل اإلسكاين اإلقراض يف التوسع

 من املزيد وإقرار. طويلة سداد وفرتات ميرسة أقساط عىل لاحلصو من املواطنني
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 القروض السرتداد كافية ضامنات وتوفر واملمولني، البنوك حق حتفظ التي السياسات
 بتقديم للبنوك والسامح. التمويل عملية يف التوسع يف الثقة البنوك ستعطي حيث

 استثناء وذلك لهامتوي لغرض املنازل امتالك خالل من العقاري التمويل خدمات
 من كبرية بدرجة سيعزز وهذا البنوك مراقبة نظام من ١٠ رقم املادة من ٥ رقم للفقرة

 التنمية صندوق مع والتنسيق. السعودي اإلسكان قطاع متويل يف املرصيف النظام دور
. اجلهتني بني املخاطرة توزيع نتيجة وميرسة مشرتكة متويل برامج يف للدخول العقاري
 خلق إىل إضافة العقاري للتمويل جديدة عمليات وابتكار البنوك برامج وتطوير
 مشجعة حوافز منح ورضورة. العمالء من رشحية أكرب جلذب البنوك بني التنافس
 سيولة توفري يمكن حتى املالية أوراقها يف واالستثامر الكربى العقارية الرشكات إلنشاء
. املساكن لبناء اخلاص القطاع قبل من املطلوب التمويل توفريي تضمن ضخمة

 أخريـ دول يف العاملة السعودية االستثامرات باستقطاب اخلاص التحدي ومواجهة
 للمسؤولية وطنية هيئة تشكيل النتائج تضمنت كام والدوحة، ظبي وأبو ديب يف وخاصة

 اخلاص، القطاع ورشكات احلكومي القطاع عن ممثلني تضم لإلسكان االجتامعية
 تقرير وإصدار ،اإلسكان قضية يف املسامهة دعم يف اخلاص القطاع راتمباد لتدعيم
 واملايل اخلدمي الدعم جمال يف اخلاص القطاع رشكات مبادرات ويقيم يرصد سنوي
.اإلسكان لربامج
     

 تساهم التي التقنيات ماستخدا عىل العمل اخلرباء مقرتحات حتليل نتائج تضمنت
 املواد يف واالقتصاد البناء مدة تقصري املبنى وصيانة التنفيذ تكاليف خفض يف

 البلديات، قبل من معتمدة تكون اقتصادية ملساكن نامذج وتقديم املستخدمة،
 املحلية، السوق يف عليها املتعارف البناء وطرق واملألوفة املعتادة اهلندسية فاملخططات

 إىل اإلسكان بسوق تدفع وتنظيامت وبرامج آليات وطرح. املوارد يف ً     كبريا هدرا تنتج
 تنظيامت تعديل: (مثل قضايا، عىل والرتكيز منخفضة، بتكاليف مستقلة مساكن توفري
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 مقدرة مع تكلفتها تتوافق ومستقلة صغرية مساكن بإنشاء يسمح بام واشرتاطاته البناء
 التقليدية للفيالت بديلة معامرية وخمططات يةإسكان نامذج وتطوير ،)املالية األرس
 .األرس الحتياجات وتبنيها
     

 سياسات أنظمة يف النظر إعادة اخلرباء ملقرتحات النوعي التحليل نتائج وتضمن
 القطع مساحة تقليل نحو التوجه دراسة عىل والعمل األرايض بتقسيم املتعلقة البلدية

 للمنح والضوابط السياسات وتطوير. الكربى املدن يف ً      خصوصا للبناء املخصصة
 وعىل الكربى املدن يف العمودي بالتمدد والسامح. التوزيع يف العدالة وحتقيق احلكومية

 إقامة يف االقتصادية اجلدوى بدراسات املستثمرين إلزام عىل والعمل. الرئيسية الطرق
 العديد لتجنب وذلك املوضوعة العقارية باملخططات والتزامهم العقارية ممشاريعه

 من العقار تداول عن الناشئ األسعار يف املربر غري التضخم وجتنب املخاطر من
 ملناطق السكان جذب خطط خالل من السكاين التوزيع فكرة وتفعيل. آلخر مستثمر
 من جمموعة وتقديم. ساسيةاأل اخلدمات فيها تتوفر حرضية نمو ومراكز جديدة،
 الربامج متويل يف املسامهة اخلاص القطاع ملؤسسات االمتيازات بعض ومنح احلوافز
 خالل من وتكريمها احلكومية املناقصات عىل احلصول يف األولوية كإعطائها يةاإلسكان
 وتسهيل بأنشطتها املتعلقة واحلكومية اإلدارية الرسوم وختفيض املناطق، إمارات
 العشوائيات مع بواقعية والتعامل. أنشطتها ملزاولة عليها املفروضة احلكومية اءاتاإلجر

 بعض يف االجيابية اجلوانب وتوظيف والتنموية األمنية النواحي معاجلة هذا ويتضمن
 واالجتامعية االقتصادية اجلذور تعالج التي األجل طويلة احللول وضع مع العشوائيات

 اخلدمات توفري عملية عىل والرسيع املبارش اإلرشاف يةوأمه. العشوائيات تفرز التي
 هذه لبعض تفتقر التي السكانية للتجمعات والصحية والتعليمية واألمنية البلدية

 أسعار ارتفاع عدم لضامن والتنظيمية القانونية الضوابط مراقبة وأمهية. اخلدمات
 املستمرة املعلومات معجل وآلية نظام وتوفري. املساكن وإجيارات واملساكن األرايض
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 اجتامعية قضايا من هبا يرتبط وما وكل التنموية اخلطط ومتابعة اإلسكان لقطاع
 الصغرية األرسة مفاهيم ترسخ برامج إطالق عىل والعمل. وأمنية واقتصادية
 .الفقرية األرس دخل مصادر وتنمية االدخار وأمهية األرسة بناء يف والتخطيط

    
 

 يف التغري درجة لقياس املتخصصة األبحاث إجراء املقدمة املقرتحات تضمنت
 عىل والعمل السكنية لألحياء واأليكولوجية واالقتصادية واحلرضية االجتامعية البيئة

 بيانات قواعد إجياد عىل والعمل. منها سلبيةال وتفادي االجيابية املتغريات استيعاب
 ذات اجلهات مجيع وحث. احلرضية املعلومات إدارة نظم وتوفري موحدة إسكانية
 يف مجيعا وربطها هبا، اخلاصة البيانات قواعد وتعزيز توفري عىل السكنية باألحياء العالقة
 جلميع مستمر لبشك وحتديثها نرشها بعملية واحدة جهة تكلف أن عىل موحدة قاعدة

 تعترب التي احلرضية للمراصد والبحثي والعلمي الفني الدعم وتقديم. املستفيدين
 العمرانية يةاإلسكان البيانات وحتليل ومقارنة ورصد مجع يف متخصصة مراكز

 ذات احلرضية القضايا حتديد يف املراكز هذه أمهية وتربز البيئية املؤسساتية االقتصادية
 وتوجيه أولوياهتا لتحديد واملعلومات باملؤرشات احلكومية جهزةاأل ومد األولوية
 لتشمل والتخطيطي املعامري التعليم مناهج بإعداد واالهتامم. صحيح بشكل سياستها
 املعامريني متكن التي امليدانية التجريبية بالدراسات العناية مع اإلنسانية العلوم جوانب

 واستحداث واحتياجاهتم طبيعتهم ونفهم نالسكا مع املبارش التعامل من واملخططني
 التخطيط يف السكان مشاركة مفهوم تعزز التي العمل وورش الدراسية املقررات

 .والتصميم
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 توصلت حيث باململكة اإلسكان سوق ملستقبل حتليلية رؤية الدراسة هذه تناولت
 التي واملقرتحات والرؤى والسوق هلذه املحركة املالعو تتناول  وتوصيات نتائج إىل

 نتائج أهم ولعل السوق هذه اختالالت من الكثري معاجلة يف اهللا بحول ستسهم
:ييل ما كانت الدراسة

 أهم باململكة اإلسكان لسوق املنظمة والقواعد والقوانني السياسات تلعب  -١
 تضبط التي السياسات من حزم بوضع االهتامم ينبغي ولذا . عليه املؤثرة العوامل

  .السوق هذه يف الرئيسية والطلب العرض قوى
 وقلة األرايض أسعار وارتفاع البناء تكاليف كارتفاع العقارية العوامل تعترب  -٢

 مسكن عىل احلصول يف السعودي الفرد تواجه التي الصعوبات أكرب منها املطور
 .القادمة الفرتة خالل

 األرس لدى الدخل مستوى كانخفاض واالجتامعية اديةاالقتص العوامل تأيت  -٣
 اهلجرة إىل إضافة اجلديدة األرس وتكوين السكاين النمو معدل وارتفاع الفقرية

 .السوق هذه يف ً       مستقبال املؤثرة العوامل من الرئيسية املدن إىل املنضبطة غري
 التسهيالت إىل فةإضا وتصميمه البناء بمواصفات املرتبطة اهلندسية العوامل لعبت  -٤

 . باململكة املستقبيل اإلسكان سوق عىل التأثري يف كذلك ً    مهام ً     دورا التمويلية
:التايل النحو عىل كانت الدراسة هبا خرجت التي التوصيات أهم وأما

.عملها وآليات اإلسكان وزارة اسرتاتيجيات تطوير  -١
.اإلسكان متويل عملية يف جديدة قنوات وفتح التمويلية، التسهيالت من املزيد إقرار  -٢

 السياسيات من املزيد وإقرار السكنية األرايض من املعروض زيادة نحو التوجه دعم
.االرايض أسعار تضبط التي
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.العقاري التمويل يف التجارية والبنوك اخلاص القطاع مشاركة  -٤
. دهوموا البناء تكاليف ختفيض عىل تعمل التي السياسات من املزيد إقرار  -٥
.اإلسكان بقطاع املرتبطة واهلندسية البلدية األنظمة  تطوير  -٦
 ملشكالت خالقة علمية حلول لتقديم األبحاث ومراكز اجلامعات مشاركة تفعيل  -٧

.وقضاياه اإلسكان
 املؤثرة العوامل: مستقبلية لدراسات املقرتحات بعض البحث هذا يقدم وختاما

 معايري تطوير تسويقي، منهج: السعودي اإلسكان سوق يف والطلب العرض عىل
 اإلسكان عىل الطلب حمددات السعودية، العربية اململكة يف لإلسكان مستقبيل ألنموذج
 يف واخلاص احلكومي التمويل دور ،السعودي اإلسكاين السوق وديناميكية ومرونته

. السعودية العربية باململكة اإلسكان مشكلة حل و العقارات سوق تنشيط
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 من مستقبيل ألنموذج معايري تطوير امليرس اإلسكان) ٢٠٠٨ (،سامل عيل ،بامهام
 مشاريع يف السكنية الوحدات وتصاميم السعودية العربية اململكة يف اإلسكان
 مجهورية أسيوط، بمدينة ٢٠٠٨ أكتوبر أسيوط جامعة جملة اخلريي، اإلسكان

.العربية مرص
 والبنوك العقارية التنمية صندوق تعاون ") هـ١٤٢٧ (املرزوقي ناصح ي،البقم

 جلمعية عرش السادس للمؤمتر واملقدمة "اخلاصة املساكن بناء لتمويل التجارية
 .السعودية العربية اململكة الرياض، ،السعودية االقتصاد

 متويل قطاع ييمتق: السعودية العربية اململكة): ٢٠٠٦ (والتعمري لإلنشاء الدويل البنك
 .الدويل البنك العاصمة، واشنطن ،اإلسكان

العربية اململكة يف اإلسكان متويل) هـ١٤٣١ (وآخرون اهللا جار امحد اهللا، اجلار
 اإلسكانو العقاري التطوير: األوىل العمرانية التنمية لندوة مقدمة السعودية،

 .الدمام ،املستدام
.٢٠٠٩ يونيو للرياض، العامة املالمح: LaSalle, J. L. (2009) السال النغ جونز

 السعودية، العربية اململكة يف اإلسكان كتاب) ٢٠١٢ (إبراهيم عبداللطيف احلديثي،
 . السعودية العربية اململكة اجلنوب، مطابع واملأمول الواقع

 ونوع ومساحة أعداد تقدير) ٢٠٠٥ ) (هـ١٤٢٥ (،وآخرون  نويرص بن فهد احلريقي،
 امللك مدينة ،القادمة سنة للعرشين السعودية العربية ململكةا يف املساكن

 . الرياض والتقنية  للعلوم عبدالعزيز
 مقدمة ماجستري رسالة واألعامل، اإلدارة يف وتطبيقاته التنبؤ) ٢٠٠٩ (املتني حسان

 .سوريا دمشق جامعة االقتصاد لكلية
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 يف للمسكن واالقتصادية االجتامعية األبعاد") هـ١٤٢٩ (حسني عبداهللا اخلليفة،
 بن عبداهللا امللك مؤسسة ميدانية، دراسة "السعودي املجتمع يف الريفية البيئات

 .منشورة غري دراسة الرياض التنموي لإلسكان لوالديه عبدالعزيز
 اململكة اإلدارية، املناطق يف امليرس اإلسكان خمزون حتديد) ٢٠٠٧ (وآخرون الدورسي

 للمسكن السعيدان كريس ،)معدل تقرير األول، الباب (السعودية العربية
 .واملعادن للبرتول فهد امللك جامعة امليرس،

 اهليكلية املشاكل السعودية العربية اململكة يف اإلسكان سوق) م٢٠١٠ ( ،سامبا
 .الرياض .تقارير سلسلة،املستقبلية واإلمكانات والتمويل

 منحنى( "املستقبلية الحتياجاتا تؤمن عامة سياسات نحو) هـ١٤٢٩ (صالح السلطان،
 االلكرتوين املوقع عىل متوفرة ،)اإلسكان اقتصاد

http://twsyat.net/forum/archive/index.php/t-43853.html
 اخللف.د بإعدادها امق) هـ١٤٣١(التنموي لإلسكان لوالديه اهللا عبد امللك مؤسسة

 العربية اململكة ،الرياض التنموي، لإلسكان لوالديه اهللا عبد امللك ملؤسسة
 .السعودية

 والتوقعات احلالية األوضاع: الرياض يف اإلسكان ،)٢٠١٠ (الرياض لتطوير العليا اهليئة
 .الرياض لتطوير العليا اهليئة: الرياض  املستقبلية،

 لالقتصاد املدى بعيدة االسرتاتيجية): ٢٠٠٥) (هـ١٤٢٥( والتخطيط االقتصاد وزارة
 الرياض،). الثالث الفصل (هـ١٤٣٠-١٤٢٥ الثامنة التنمية خطة: يف. السعودي

 السعودية العربية اململكة والتخطيط، االقتصاد وزارة
 )اإلسكان (العرشين الفصل مسودة):  ٢٠١١)  (هـ١٤٣١ (والتخطيط االقتصاد وزارة

 .السعودية العربية اململكة والتخطيط، االقتصاد وزارة. التاسعة ةالتنمي خطة من
 بني ما للفرتة يةاإلسكان االحتياجات تقدير): ٢٠٠٦ (والتخطيط االقتصاد وزارة

 االقتصاد وزارة ،اإلسكانو البلديات قطاع الرياض). ٢٠٢٤ -  ٢٠٠٥(
 .السعودية العربية اململكة والتخطيط،
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 ـــةاجلهـــــ م اجلهـــــــة م
      لإلسكان        العامة       اهليئة ٢١ الرياض منطقة إمارة ١
       العقاري         التنمية       صندوق ٢٢ املكرمة مكة منطقة إمارة ٢
       للتقاعد        العامة        املؤسسة ٢٣ املنورة املدينة منطقة إمارة ٣
      العامة          اإلحصاءات       مصلحة ٢٤ اجلوف منطقة إمارة ٤
 ة    اخلريي      فيصل      امللك       مؤسسة ٢٥ القصيم منطقة إمارة ٥
       لوالديـه           عبدالعزيز    بن       عبداهللا      امللك       مؤسسة ٢٦ تبوك منطقة إمارة ٦

        التنموي        لإلسكان
ــسة ٢٧ حائل منطقة إمارة ٧ ــري       مؤس ــلامن      األم ــن      س          عبــدالعزيز    ب

     اخلريية        لإلسكان
    لألمـري          والتنموي      اخلريي        اإلسكان       مؤسسة ٢٨ الباحة منطقة إمارة ٨

   طالل    بن        الوليد
     اخلريية           عبدالعزيز    بن       سلطان      األمري       مؤسسة ٢٩ نجران منطقة إمارة ٩

   فهد      امللك       مكتبة ٣٠ جازان منطقة إمارة ١٠
       واالدخار         التسليف     بنك ٣١ الشاملية احلدود منطقة إمارة ١١
 .     سامبا     بنك ٣٢ الرشقية املنطقة إمارة ١٢
 .       الراجحي     بنك ٣٣ عسري منطقة إمارة ١٣
      الفرنيس       البنك ٣٤فهد امللك جامعة ١٤
 .   ساب     بنك ٣٥ عبدالعزيز امللك امعةج ١٥
 .      الوطني       العريب       البنك ٣٦سعود امللك جامعة ١٦
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 ـــةاجلهـــــ م اجلهـــــــة م
      الفرنيس       البنك ٣٧خالد امللك جامعة ١٧
   جدة        بمدنية           والصناعية          التجارية        الغرفة ٣٨الرياض مدينة أمانة ١٨
      الرشقية         باملنطقة           والصناعية          التجارية        الغرفة ٣٩جده حمافظة أمانة ١٩
        والتقنية        للعلوم           عبدالعزيز      امللك       مدينة ٤٠الدمام حمافظة أمانة ٢٠
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