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طبـع جميع حقوق الطبع محفوظة لمدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـةم غيـر مسـمو  ب
أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعها أو نقله  التقريرأي جزء من أجزاء هذا 

علــأ أي هيئــة أو بــلي وســيلة ســواء كانــت  لكترونيــة أو شــرائط ممةنطــة أو ميكانيكيــة  أو 
استنساخًا  أو تسجياًل  أو غيرها  ال بإذن من صاحب حق الطبـعم  ن كافـة ااراء والنتـائ  

ات والتوصيات المذكورة في هذا التقريـر هـي خاصـة بالبـاحوين وال تعكـة وجهـة واالستنتاج
 نظر المدينةم
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 شكر وتقدير
-علينا بإكمال هذه الدراسة التي نرجـو أن تسـاهم  ن من  نحمد اهلل سبحانه وتعالأ أ

فــي تنميــة وتطــوير المجتمـعم يتمــل أن تحظــأ باهتمــام صــانعي القــرار فــي   -كمـا أريــد لهــا
المعطاء وأن تكـون باعوـًا نحـو واـع الخطـط والسياسـات اةسـكانية الكفيلـة لمواجهـة  وطننا

 التحديات المتمولة بتزايد الطلب علأ السكن لجعله في متناول الجميعم
وبمناســبة االنتهــاء مــن الدراســة ال يســع فريــق البحــث  ال أن يتقــدم بالشــكر والعرفــان 

المطلـوب وتحقيـق أهـدافها  مـا تمـوياًل سـخيًا لجميع من ساهم في  خـرا  الدراسـة بالمسـتو  
 أو  وراًء فكريًا أو نقاشًا مواوعيًا أو مالحظات تطويريةم 

يلتي في المقدمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة علـأ دعمهـا السـخي الـذي 
كمــال الدراسـةم ويشــيد فريــق البحــث بالــدعم المتواصــل مــن   -بعــد توفيــق اهلل تعــالأ -مكننـا

لتشجيع مـن سـعادة الـدكتور/ عبـد الـرحمن بـن  بـراهيم العبـد العـالي المشـرر علـأ اةدارة وا
 خوة العاملين في اةدارةمم  المنح البحوية  وكذلك جميع اةالعامة لبرا

كما ينوه فريق البحث بجهود سعادة الدكتور عبد العزيز بن جمال السـاعاتي  وكيـل 
ســــعادة بشــــطر الجامعــــة بالــــدمام   وكــــذلك منســــق لجنــــة البحــــوث و  جامعــــة الملــــك فيصــــل

 السعادات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميم مبن  براهي الدكتور/ عبدا هلل
كمــا نزجــي خــالر الشــكر والتقــدير لســعادة ارســتاذ الــدكتور/ أحمــد جــار اهلل الجــار 

زيل ةدارة مصلحة اهلل  استشاري المشروع  علأ آرائه ومالحظاته القيمةم ونقدم الشكر الج
  -أياـاً -السـكنيةم ويسـعدنا  تاةحصاءات العامة بالدمام علأ تـوفير البيانـات واةحصـاءا

أن نشــيد بــدعم جميــع ارمانــات والبلــديات فــي المــدن والقــر  التــي شــملها اســتبيان الســكان 
 والمعلوماتم طعلأ  توفير الخرائ

بــــراء والمختصــــين علــــأ م فريــــق البحــــث بخــــالر الشــــكر والتقــــدير لجميــــع الخقــــد  تي
مشـــاركتهم المتميـــزة فـــي دراســـة التوقعـــات المســـتقبلية لقطـــاع اةســـكانم وال يفوتنـــا أن نشـــيد 
 بجهود طالب جامعة الملك فيصل في تنفيذ المسح الميداني لدراسة آراء السكان في جميع

 طلوبةمخوة المواطنين والمقيمين علأ تقديم البيانات الممناطق المملكة  وننوه بتجاوب اة
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 ملخص 
د ومســاحة ونــوع المسـاكن المطلوبــة لمختلــر منــاطق يهـدر البحــث  لــأ تقـدير أعــدا

أجــزاء  أربعــةالعشــرين ســنة القادمــةم  يشــتمل البحــث علــأ خــالل  العربــة الســعودية المملكــة
  بعاها البعضم كملرئيسة يعتمد و ي
التطــور التــاريخي رعــداد ومســاحة ونــوع المســاكن فــي مختلــر  الجــزا األولينــاق  

ــــر الم ــــأ اــــوء تةي ــــةممنــــاطق المملكــــة عل ــــة والديموغرافي ــــات االقتصــــادية واالجتماعي  عطي
علـــأ أســـلوب التتبـــع التـــاريخي وتحليـــل المتةيـــرات السياســــية  الجـــزءهـــذا  دراســـةاعتمـــدت 

  واالقتصــادية واالجتماعيــة  ومــا صــاحبها مــن تطــور فــي معــدل التحاــر  والنمــو الســكاني
التقنيـة  العتبار تطورم فااًل عن ذلك أخذ بعين اوالتةير في نمط الحياة ومستو  المعيشة

 اةدارة والتنظيمم  ت وأساليباالتصاالوسائل و 
والبيئــة  ســكنمعلــأ دراســة آراء الســكان حــول مســاحة ونــوع ال الجــزا النــانييركــز 

جمع المعلومات علأ مسح ميداني مـن خـالل عينـة عشـوائية تموـل سـكان  عتمدام العمرانية
هذا الةرض وقام طـالب جـامعيين بعـد مختلر مناطق المملكةم  صممت استمارة استبيان ل

 SPSS  (Statistical Package forتدريبهم بعمل المقابالت مع عينة الدراسـةم اسـتخدم برنـام  

Social Sciences) في تحليل البياناتم 
أنـه توجـد عالقـة قويـة  هاظهر من خاللكمال جمع المعلومات حللت البيانات و  بعد 

أحجـام التجمعـات السـكنية التـي تقـع بهـا مـن ناحيـة و  بـين خصـائر المسـاكن وآراء السـكان
م لذلك عمد  لـأ تحليـل بيانـات المـدن الرئيسـة والمتوسـطة والقـر  من ناحية أخر  المساكن

 كل علأ حده في فصل مستقلم
لتنبت بالمتةيرات االقتصادية واالجتماعيـة المسـتقبلية مـن علأ ا الجزا النالثيركز  -

ــــراء و  خــــالل اســــتخالر آراء ــــة دلفــــيااســــتخدب بقطــــاع اةســــكان المختصــــينالخب   مم طريق
جمعــت المعلومــات علــأ مراحــل متتاليــة تــم االتصــال خاللهــا بالمختصــين وتمخاــت عــن 

 فـي تحليــل البيانــات أياــاً   SPSS  اســتخدم برنـام   مالبحـث محــل جمـاع حــول القاـايا 
   م  النهائية

لعشـرين ل المطلوبـة أعداد ومساحات وأنواع المسـاكن لتوقعات الرابعالجزا خصر 
لكـل خمــة  االحتياجـاتد يـحدت القادمـة لكـل منطقـة علــأ حـدة وللمملكـة ككـل  وكــذلكسـنة 
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اعتمدت توقعـات الطلـب علـأ المسـاكن بصـفة أساسـية علـأ تحليـل تطـور الطلـب  سنواتم
ــائ  ارجــزاء الســابقة مــن الدراســة   علــأ المســاكن فــي الفتــرات الســابقة وذلــك مــن خــالل نت

رســمية  واربحــاث المنشــورةم أخــذت الدراســة باالعتبــار السياســات الوطنيــة واةحصــاءات ال
والتةيـــرات االقتصـــادية واالجتماعيـــة المتوقعـــةم بعـــد تحديـــد أعـــداد المســـاكن المطلوبـــة حـــدد 
الطلــب علــأ أنواعهــا ومســاحتها فــي كــل منطقـــة علــأ حــدة وللمملكــة لكــل خمــة ســـنوات 

  تمشيًا مع هدر الدراسةم
-م0222فتــرة خــالل الطلــب علــأ المســاكن الجديــدة للمملكــة فــي توقعــت الدراســة ال

قـدرت الدراسـة أعـداد المسـاكن التـي يجـب  عـادة كمـا  موحدة سـكنية مليون 0.1 بـم 0205
 مسكنم  9.9نفة الفترة بحوالي ها في ئبنا

يــادة وز  توقعــت الدراســة تنــاقر أعــداد المســاكن الشــعبيةبخصــور أنــواع المســاكن 
انتشــار أنــواع حديوــة مــن المســاكن   و زيــادة ارعــداد التراكميــة للفيلــل  و الطلــب علــأ الشــقق
 اـافة  لـأ ذلـك  مAttached Houses والمتالصـقة   Duplexدوبلـيكة يالمسـتقلة خاصـة نـوع

هكتــار فـي نهايــة 04942وسـيبل   المســاحة السـكنية توقعـت الدراسـة أن يتزايــد الطلـب علـأ
 مم(0205الفترة الخامسة )
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ني نســـمة   و الي مليـــو م بحـــ9120حيــدها فـــي عـــام و قــدر عـــدد ســـكان المملكـــة عنـــد ت
زادت نســبة و  والنمـفـي اسـتمر عــدد السـكان    وـمن فـي منــاطق حاـريةو % مـنهم يسـكن02

صـا و االجتماعيـة خصو اـاع االقتصـادية و تحسن ارو سكان الحار نتيجة استتباب ارمن 
تاـاعر عـدد السـكان  حيثتصديره في نهاية الوالوينات الميالديةم و ل و بعد اكتشار البتر 

م  9110ن نســـمة حســـب تعـــداد عـــام و مليـــ 1..9صـــل وو د و مـــرات خـــالل ســـتة عقـــ يومــان
أن عـــدد   لـــأ%م تشــير تقـــديرات ارمـــم المتحــدة 2...شــكل ســـكان الحاــر مـــنهم نســـبة و 

ن نســمة كتقــدير و مليــ 45ون نســمة كتقــدير مــنخفض و مليــ 21الســكان فــي المملكــة ســيبل  
  جمـالي% مـن 88قـع أن و يتو مم  0202فـي عـام  ن نسـمة كتقـدير عـال  و ملي 41وسط و مت

صـاحب زيـادة عـدد السـكان انخفـاض معـدل لقـد و ن فـي منـاطق حاـريةم  و السكان سيعيش
( أفـراد عـام 5.85مـا يقـارب )  لـأم 9120( فرد عـام 5..من ) انخفضحجم ارسرة الذي 

 مم 9110
ــعلــأ صــعيد االأمــا و  ــة تةييــرات و ادات العامــة للدشــهدت اةيــر فقــد طني و قتصــاد ال ل

ن لاير عام و ملي 542.2ت من ارتفعل بشكل مستمر حيث و نتيجة لتزايد  يرادات البتر  ر كب
ـــأم 91.2 ـــ 242..0  ل ـــي و بلي ـــأم   وـــم ..91ن لاير ف ـــ 099  ل م   9182ن لاير فـــي و بلي
 مم9118ن لاير عام و بلي 918  لأت انخفابعدها 

 تةيرات الحارية والديموغرافية واالقتصادية  اافة  لأ التةيرات التقنية تـتورال ههذ
ال لـــأ ســبيل الموـــال فععلــأ عـــدد ونوعيــة ونمـــط الطلــب علـــأ المســاكنم   مباشـــرة بطريقــة

نـة ارخيـرة  و ميـة فـي ااو مي نتيجـة تراجـع اةيـرادات الحكو تراجـع اةنفـاق الحكـالحصـر فـإن 
مـــة مــع اســتمرار زيـــادة الطلــب علـــأ المســاكن ممـــا و لمخداررااــي ا وتبــاطت نمـــ  لــأأد  

يجارات المساكنم  هذا الو تسبب في ارتفاع حاد رسعار اررااي  اـع يشـكل تحـديًا فـي و ا 
جـــه و فـــي المنـــاطق الحاـــرية  علـــأ و  – قعـــة علـــأ المســـاكنو اجهـــة زيـــادة الطلـــب المتو م

المبـادرة فـي   لـأاـافة   باةالخـدمات العامـةو التحتية  ةنيفير البو يتمول في ت –ر و الخص
 زيادة عدد المساكن في العشرين سنة القادمةمو البحث عن طرق من شلنها تقليل التكلفة 

قطــاع اةســـكان والعمــران دعامــة أساســية مــن دعــائم التنميـــة  فاــاًل عــن ذلــك ي عــد  
ـــوفير الخـــدمات  ـــي يعـــول عليهـــا فـــي تحســـين الظـــرور المعيشـــية للســـكان وت الحاـــارية الت

حد القطاعات االقتصادية الهامة التـي تسـاهم فـي زيـادة نمـو كما يعد أ واطنينمارساسية للم
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الــذي يشــكل بنــاء المســاكن أحــد  -االقتصــاد الــوطني بشــكل مباشــرم فقطــاع البنــاء والتشــييد
يسهم في تطوير قطاع المقاوالت وتجارة وصـناعة مـواد البنـاء التـي تـوفر  -دعائمه الرئيسة

حــد أهــم وســائل تقلــير ي عــد  هــذا القطــاع أ اــافة  لــأ ذلــك مــن الفــرر الوظيفيــةم  اً كويــر 
 التباين اةقليمي بين المناطقم 

االســــتومار فـــي قطــــاع اةســــكان مجـــاالت واســــعة لمشـــاركة القطــــاع الخــــار يفـــتح 
وتعزيـــز موقعـــه فـــي المســـيرة التنمويـــة ممـــا يـــتدي  لـــأ دعـــم النشـــاط االقتصـــادي واالرتقـــاء 

ينمــو بســرعة وحيويــة  ويتمتــع بقــدرات  فنيــة  واســتومارية  بفعاليتــه وكفاءتــهم فقطــاع اةســكان
ــال فــي النشــاط االقتصــاديم هــذا يتفــق مــع الهــدر الوــامن لخطــة  جيــدة  ويســهم بشــكل  فع 

هـ( الـذي يـنر علـأ ازيـادة مسـاهمة القطــاع الــخار فـي 9404-9402التنمية السابعة )
لـك ارسـاة االسـتراتيجي الوالـث عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعيةا  كما أشار  لأ ذ

للخطة الذي ينر علـأ ااالسـتمرار فـي سياسـة فـتح المجـال للقطـاع الخـار لمزاولـة كويـر 
ـــة فـــي  ـــك منفعـــة حقيقي ـــأ ذل مـــن المهـــام االقتصـــادية واالجتماعيـــةمم شـــريطة أن يترتـــب عل

 هـــــ  ر 9402 تخفــــيض التكلفــــة  وحســــن ارداء وتشــــةيل المــــواطنينا )وزارة التخطــــيط  
 م(994

 
 الهدف من الدراسة

بـة لمختلـر و ع المسـاكن الجديـدة المطلو نـو مسـاحة و تقدير أعـداد   لأ الدراسةهدر ت
 نجــاز الةايــات  يجــبحقــق هــدر الدراســة يت يلكــو  منــاطق المملكــة للعشــرين ســنة القادمــةم

 التالية:
ع المسـاكن فـي مختلـر منـاطق المملكـة و نـو مسـاحة و ر التـاريخي رعـداد و دراسة التط -

 رافيةمغو الديمو االجتماعية و المعطيات االقتصادية  ء تةيرو علأ ا
 كنماسمع الاو نأو ل مساحة و السكان ح آراءدراسة  -
 مفي اةسكان المختصين آراءدراسة  -
تحديـد االحتياجـات لكـل  و ع السكن للعشرين سـنة القادمـةو نو مساحة و قعات أعداد و ت -

 مخمة سنوات
 منهج الدراسة:
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 معة أجزاء رئيسة وذلك حسب هدر وغايات الدراسـةمن أربالبحوي تكون المشروع ي
دراسـة وـم   التطور التاريخي رعـداد ومسـاحة ونـوع المسـاكن بالمملكـةدراسة ب المشروع بدأي

دراســة آراء الخبـــراء والمختصــين فـــي  وبعـــد ذلــك  حــول مســـاحة ونــوع الســكن آراء الســكان
 للخمســة والعشــرين عامــاً  المملكــة مــن المســاكنحســاب تحديــد احتياجــات  وأخيــراً اةســكان  
 لكل خمة سنواتمالقادمة 

 
 الجزا األول: التطور التاريخي ألعداد ومساحة ونوع المساكن بالمملكة -

دراسة النمو السـكاني والتطـور التـاريخي رعـداد ونـوع ومسـاحة هذا الجزء ل خصر
لملـك م علـأ يـد المةفـور لـه ا9120المسكن في مختلر مناطق المملكة منـذ توحيـدها عـام 

علــــأ دور العوامـــــل االقتصـــــادية  قــــد تـــــم التركيـــــزعبــــد العزيـــــز  لــــأ الوقـــــت الحااـــــرم  و 
 مذات العالقة ةالديموغرافيواالجتماعية والخصائر 

 المصـدر الـرئية اتءاةحصـاو الدراسات المنشورة والتقـارير التخطيطيـة  تشكلوقد 
المباشــر بالجهــات  ث المعلومــات التاريخيــة عــن طريــق االتصــاليتحــدوقــد تــم للمعلومــاتم  

 ذات العالقة مول الوزارات   ارمانات   والبلديات ومصلحة اةحصاء العامةم
 
 دراسة آراا السكان الجزا الناني:  -

ركز هذا الجزء من الدراسة علأ التعرر علأ مساحة وأنواع المساكن والخصائر 
الســكان والتعــرر لســكان مختلــر منــاطق المملكــة وكــذلك الوقــور علــأ آراء  ةوالديموغرافيــ

 علأ احتياجاتهم ورغباتهم حول مساكن المستقبلم
عينـة عشـوائية تموـل مسـح ميـداني ل علـأعتمد جمع المعلومـات فـي هـذا الجـزء وقد ا

اســـتمارة  تصـــممو (م  Stratified Sampling Techniqueســـكان منـــاطق المملكـــة بطريقـــة )
المقـابالت مـع  ةجـراء -هم بعـد تـدريب - طـالب جـامعيون اسـتخدمهااسـتبيان لهـذا الةـرض 

 عينة الدراسةم
 
 
 دراسة آراا الخبراا والمتخصصين في اإلسكان:الجزا النالث:  -
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التنبــــت بــــالمتةيرات المســــتقبلية مــــن خــــالل اســــتخالر آراء  هــــذا الجــــزءهدر اســــت
مجموعــة مــن الخبــراء والمختصــين والمســتولين فــي قطــاع اةســكان وذلــك باســتخدام طريقــة 

 (مDelphi Techniqueدلفي )
م  تبــدأ بعاـاً الدراسـة مــن عـدة مراحــل متتاليـة تعتمـد نتائجهــا علـأ بعاــها  تتكونـ 

هـم وأفكـارهم مـع ستشـر منهـا آرات ت لأ الخبراء والمختصـين  ستبانةاالمرحلة ارولأ بإرسال 
ذكـــر ارســـباب التـــي بنيـــت عليهـــا ااراءم  فـــي المرحلـــة الوانيـــة يعـــد ملخـــر لهـــذه ارفكـــار 

بعض المعلومات المستجدة ومن وم تم  رسالها مرة أخر   لأ  ةاافاب مع  بارسبمقرونة 
ظـل  طلـب مـن كـل عاـو  عـادة النظـر فـي موقفـه فـي المشاركين مـع عـدم ذكـر أسـمائهمم

هــذه  تســتمر واخــرين وارســباب والحجــ  المرتبطــة بهــام  طالعــه علــأ أفكــار ارعاــاء ااا
ل  لـــأ  جمـــاع أو شـــبه  جمـــاع حـــول العمليـــة بـــين أخـــذ ورد لعـــدة جـــوالت حتـــأ تـــم التوصـــ

 عمد  لأ التصويت لتحديد ارولوياتم و بعد ذلكارفكارم  
 :ن  مجموعة المستشارين م   تتكون وقد

 ن بالجامعات السعوديةم تصيالمخ -
 نم ن الحكوميييالمستول -

 المكاتب االستشاريةم ن بالخبراء الممارسي -

 ن في العقارم يالمستومر  -

 البناءم ن في صناعة مواديالمستومر  -

 الةرر التجارية والصناعيةمالخبراء ب -
علــأ أســاة خبــرتهم ومعــرفتهم التخصصــية المشــاركين فــي الدراســة  تــم اختيــاروقــد 

 بقطاع اةسكانم
 
 :تحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المساكن الجزا الرابع: -

ناريوهات( ر عده تصورات )سـييطو تم ت ارجزاء السابقة من الدراسةبناء علأ نتائ  
لنمـو الســكاني والطلــب علــأ المسـاكن فــي العشــرين ســنة القادمـة لمختلــر منــاطق المملكــة ل

ر يـختاهـذه التصـورات و  وقـد تـم تقيـيمأخذ في االعتبار التةيرات االقتصـادية واالجتماعيـةم  
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لكـل  حدد عدد السكان المتوقع وعدد المساكن المطلوبة فـي سـنة الهـدرتل ارنسبالتصور 
 موعلأ المستو  الوطنيت ولكل منطقة علأ حدة خمة سنوا

 –مـــد تعفقـــد العشـــرين ســـنة القادمـــة المطلوبـــة لكن اســـمأمـــا تحديـــد نـــوع ومســـاحة ال
ئ  المســـح نتـــا علـــأ دراســـة التطـــور التـــاريخي رعـــداد ومســـاحة ونـــوع المســـاكن  و -أياـــاً 

ــداني اراء الســكان ت االقتصــادية وتوقعــات التةيــرا  ونتــائ  آراء الخبــراء والمختصــين  المي
 واالجتماعية في المستقبلم

 
 مهام أعضاا الفريق البحني:

عـــداد المشـــروع كفريــق عمـــل جتمــع أعاـــاء الفريـــق ا  اشــترك البـــاحوون فــي  دارة وا 
وتــم تقســـيم أعبــاء ومســـئوليات البحــث حســـب تخصصـــاتهم    بارســـبوع علــأ ارقـــل مــرتين

 وخبراتهم كالتالي:
رســتاذ المشــارك بقســم التخطــيط الحاــري ا - الــدكتور فهــد بــن نويصــر الحريقــي

رنــامجي الماجســتير والبكــالوريوة بالقســم مــواد التخطــيط الحاــري فــي ب وأســتاذواةقليمــي 
شرر علـأ عـدة رسـائل ماجسـتير ولـه بحـوث تعتمـد علـأ أعمـال ميدانيـة ودراسـات أالذي و 

لملـك عبـد شارك في دراسة امعايير تخطيطية للمساجدا  والمدعومـة مـن مدينـة او   حصائية
 ةالديموغرافيـالجوانب المتعلقة بدراسات السكان والخصـائر  تولأ - العزيز للعلوم والتقنية

فـــي جميـــع مراحـــل الدراســـة وكـــان مســـتواًل عـــن دراســـة آراء الســـكان بمـــا فـــي ذلـــك تصـــميم 
دارة العمل الميداني وتفري  البيانات وتحليل النتائ م  االستبانة وأخذ العينات وا 

ارسـتاذ المشـارك بقسـم التخطـيط الحاـري  - بن عبد اهلل الشيحة عدنان الدكتور
مــــــواد  دارة المــــــدن واالقتصــــــاد الحاــــــري فــــــي برنــــــامجي الماجســــــتير  وأســــــتاذ واةقليمــــــي

ــــه بحــــوث فــــي  دارة المــــدن أوالبكــــالوريوة و  ــــأ عــــدد مــــن رســــائل الماجســــتير ول شــــرر عل
قتصـــادي فـــي لجانـــب االا عـــن كـــان مســـتوالً  – ومواـــوعات التنميـــة اةداريـــة واالقتصـــادية

دراســة آراء الخبـراء والمتخصصـين فـي اةسـكان والتــي مهـام وتـولأ جميـع مراحـل الدراسـة  
 شملت تصميم االستبانة ومتابعة توزيعها واستالمها من المشاركين وتحليل النتائ م

ارســـتاذ المشــارك بقســـم التخطـــيط  - الــدكتور جمـــال الـــدين بـــن يوســـف ســـالغور
أســـتاذ مـــواد التصـــميم الحاـــري واةســـكان فـــي برنـــامجي الماجســـتير الحاـــري واةقليمـــي و 
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ركـز علـأ  - أشرر علـأ عـدة رسـائل ولـه بحـوث فـي مجـال اةسـكان والذي والبكالوريوة
دراســات المســاكن فــي جميــع مراحــل الدراســة  وكــان مســتواًل بصــفة رئيســة عــن الدراســات 

 ورها لمختلر مناطق المملكةمالتاريخية والتي تشمل دراسة أنواع المساكن وأعدادها وتط
عهم فـي عمـل يوبناًء علأ نتائ  المراحل الوالوة ارولأ للدراسة اشترك الباحوون جم

التوقعات المستقبلية لسـنة الهـدر وتحديـد احتياجـات المسـاكن لكـل خمـة سـنوات للعشـرين 
هلل ســنة القادمــة   كمــا تمــت االســتعانة بخبـــرات ســعادة ارســتاذ الــدكتور/ أحمــد بــن جـــار ا

الجار اهلل أستاذ الجةرافيـا الحاـرية فـي برنـامجي الماجسـتير والبكـالوريوة بقسـم التخطـيط 
 الحاري واةقليمي كاستشاري في مختلر مراحل المشروعم

 
 البرنامج الزمني للدراسة

الـدكتور جمـال الـدين  تـولأ   9 الجـدولخطة البحث الزمنيـة المواـحة فـي  تبعات
شترك معه اعشر شهرًا و  أحد تستةرقادراسة التاريخية التي ال ليةبن يوسر سالغور مستو 

كــل مــن الــدكتور  فهـــد بــن نويصــر الحريقـــي   والــدكتور عــدنان بـــن عبــد اهلل الشــيحة فـــي 
 ر ارولأمشهار خمسة

مـــن الشـــهر الســـادة  لـــأ الشـــهر الخـــامة عشـــر ركـــز الـــدكتور فهـــد بـــن  نويصـــر 
ااء الفريق باةاافة  لأ عشرة طـالب ساعده باقي أعو الحريقي علأ دراسة آراء السكان 

 وخـاللالعينةم  أفراد بعمل المقابالت الشخصية مع  امو اقحيث جامعيين لمدة أربعة أشهر 
ركــــــز الـــــدكتور عـــــدنان بــــــن عبـــــد اهلل الشـــــيحة علــــــأ دراســـــة آراء الخبــــــراء  الفتـــــرة نفســـــها

 والمتخصصين بمشاركة باقي أعااء الفريقم
الفتــرة مــا بــين الشــهر الرابــع  خــاللالمســتقبلية  شــترك البــاحوون فــي عمــل التوقعــاتا

 شــترك البــاحوون أياــًا فــي كتابــة وتنســيق التقريــر النهــائياعشــرم  و  التاســععشــر والشــهر 
 الرابع والعشرينمالشهر الشهر العشرين  لأ  خالل أربعة أشهر من

 
 )باألشهر(في الدراسة خطة العمل والزمني  البرنامج 3جدول 
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              الدراسة التاريخية رعداد ونوع ومساحة المساكن

         دراسة آراء المختصين     
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          دراسة آراء السكان     

      التوقعات المستقبلية             

 عمل التقرير النهائي                   

 
 ه االستفادة من المشروعأوج

ـــي  ـــوزارات ستتعـــدد الجهـــات الت ـــي المقدمـــة ال ـــلتأ ف ـــائ  الدراســـة   وت تســـتفيد مـــن نت
المعنيــــة مباشــــرة باةســــكان موــــل وزارة ارشــــةال العامــــة واةســــكان   وزارة الشــــئون البلديــــة 

ـــــك  ـــــأ ذل ـــــةم   اـــــافة  ل ـــــة   وزارة التخطـــــيط   وزارة المالي الدراســـــة محـــــل اهتمـــــام فوالقروي
 والصرر الصحي   وشـركات الكهربـاء اعات التي تقدم الخدمات مول مصلحة المياه القط

الدراسـة فـي تحديـد الطلـب نتـائ  وشركة االتصاالت السعودية   حيث يمكـن االسـتفادة مـن 
 المستقبلي علأ الخدماتم

سيستفيد من نتائ  الدراسة القطاع الخار أياـًا خصوصـًا المتسسـات العاملـة فـي 
طاع البناء والتشييد وذلك للتعـرر علـأ مجـاالت وفـرر االسـتومار فـي قطـاع المقاوالت وق

الدراسـة محـل اهتمـام  فـإن نتـائ اةسكان في مختلر منـاطق المملكـةم   اـافة  لـأ ذلـك   
ـــاء موـــل شـــركات ارســـمنت    القطـــاع الصـــناعي خصوصـــًا المهتمـــين فـــي مجـــال مـــواد البن

 مصانع الحديد   مصانع الخرسانة الجاهزةم
ن فـــي مجـــاالت يذن اهلل تعـــالأ الطـــالب والبـــاحوإا مـــنه  وطـــرق البحـــث ســـتفيد بـــأمـــ
 االجتماعيةمو  يةة واالقتصاديالبيئالدراسات 



 مراجعة أدبيات الدراسة

 ن دراسة السكن مـن الموااـيع التـي نالـت اهتمـام كويـر مـن البـاحوين فـي مختلـر  
مــن جوانــب مختلفــةم   التخصصــاتم  لقــد حــاول كويــر مــنهم شــر  ومناقشــة هــذا المواــوع

ـــاحوين العـــرب أياـــًا   ـــر مـــن الب ـــرغم مـــن أن المواـــوع محـــل اهتمـــام كوي ـــأ ال  ال أن  وعل
نصــب علــأ دراســة تجــارب الــدول العربيــة فــي مواجهــة مشــكلة المالحــظ أن جــل االهتمــام ا

الســكنم  فكــان التركيــز علــأ السياســات التــي انتهجــت لحــل هــذه المشــكلة وتحديــد الجهــات 
كوميــة وأدوارهــا فــي تلــك السياســات   كمــا نالــت مشــكلة الســكن العشــوائي والمتسســات الح

 النصيب اروفر من هذه الدراساتم
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ـــوعي ) ـــأ الوصـــر الن ـــك الدراســـات اعتمـــدت عل  Qualitativeيالحـــظ أن معظـــم تل

Descriptive Studies  ( فــي المعالجــةم ومــن ارمولــة علــأ تلــك الدراســات كــل مــن )الموســأ
( 9185( و)المنــية  9184( و)الخطيــب  9182و)فهمــي   (9182( و)مسـعود  9182

( و)العنقــــــــري   9112( و)مكــــــــي  9188( و)حنــــــــا  .918( و)درة  .918و)الكنــــــــدري  
(م  هـذا ويمكـن تصـنير دراسـات اةسـكان بشـكل عـام 9111 وآخـرون( و)الشرير 9110

  لأ دراسات اقتصادية  ودراسات عقارية  ودراسات  يكولوجية  ودراسات بيئيةم
 (Economic Studiesالدراسات االقتصادية ) -

هذه الدراسات حاولت بناء نماذ  حول سـوق السـكن الحاـري بالمنـاطق الحاـرية 
ـــي كـــان هـــدفها الخـــرو   ـــرات وارســـة االقتصـــادية التقليديـــة الت باســـتخدام عـــددًا مـــن المتةي

ــــذي يقــــول:  ن الكو ــــة بــــبعض التعميمــــات الخاصــــة بالســــكن الحاــــريم مــــواًل التعمــــيم ال اف
السكانية تتناقر بالبعد عن مركز المدينة تجاه ارطرارم  والتعميم ااخـر:  ن حجـم قطـع 
ـــد صـــاحب هـــذه  ـــدرة الشـــرائية لهـــام  لق ـــادة دخـــول ارســـر والق ـــر بزي اررااـــي للمســـاكن يكب
التعميمــــات بعــــض المفــــاهيم وارطــــر النظريــــة موــــل مفهــــوم اةيجــــار االقتصــــادي   عــــائق 

 ة   التوازن في استهالك ارراايمالمسافة    يجار المزايد
( Alonso,  1960ومـن أهــم الدراســات فـي هــذا المجــال دراســات كـل مــن وأولونيســو )

( Palm,  1979( وبـالم )Bourne,  1976( وبـورني )Batty,  1973( وبيتـي )Muth,  1969ومـاث )
عامــــل  د تعــــ(  ويالحــــظ أن معظــــم هــــذه الدراســــات 9111( والزهرانــــي )9181وديــــاب )

مسـافة وســهولة الوصــول عـاماًل محــددًا لتوزيــع االســتخدامات داخـل المدينــة بصــورة عامــة ال
 وللسكن الحاري بصورة خاصةم   

 (Real Estate Studiesالدراسات العقارية ) -
هـذه الدراســات اهتمــت بــالتعرر علــأ العوامـل والمتسســات التــي لهــا دور فــي تقــديم 

نـــاطق الســكنية علـــأ وجــه الخصـــورم  وكـــان التنميــة الحاـــرية بصــورة عامـــة وتنميــة الم
تركيزهــا علــأ عمليــة اتخــاذ القــرار الجمــاعي )العــام( فيمــا يتعلــق بإمــداد الســوق الحاــري 
بالمســــاكن ومــــا يصــــاحبها مــــن عمليــــات لتوقيــــع المســــاكنم  وكــــان مــــن أهــــم أهــــدار هــــذه 

ض غيـر الدراسات هو تحديد الخطوات التي تمر بها عمليات اتخاذ القرار عند تحويـل ارر 
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الحارية  لـأ اسـتخدام حاـري   وعلـأ وجـه الخصـور االسـتخدام السـكنيم  ومـن جهـة 
 أخر  تحديد الجهات والمتسسات والمجموعات وأدوارها في هذه العمليةم

وصاحب ذلك محاوالت لبناء بعض النماذ  التي تشر  وتفسـر هـذه العمليـات وأهـم 
 & Rex(   وريكـة ومـوري )Berry, 1979ما يمول هـذه الدراسـات   دراسـات كـل مـن بيـري )

Moore, 1967 1979( وبودي )Boddy,  1976( وليام )Wiliams,  1976( وفـورد وكـريفن  )Ford 

& Griftin,  1979( والقااــي والجــاراهلل )والهــذلول وابــو بــذان 9111( وعبــدالعال )9111 )
 (م  9111)
 (Ecological Studiesالدراسات اإليكولوجية ) -

دراسـات علـأ تحليـل حركـة السـكن مـن خـالل حركـة الزبـائن فـي سـوق ركزت هذه ال
السكن الحاري وعملية اتخـاذ القـرار الفـردي لهـتالء الزبـائن ويمكـن تمييـز نـوعين مـن هـذه 

 الدراسات وهما: الدراسات الشاملة  والدراسات السلوكيةم
مــن  حاولــت رصــد حركــة جماعــات: (Comprehensive Studiesالدراســات الشــاملة: ) -أ

السكان أو مناطق سكنية كاملة في المدن خالل فترات زمنية معينة من أجل التعـرر علـأ 
أنمـــاط واتجاهـــات هـــذه الجماعـــات أو المجمعـــات الســـكنيةم  وينـــدر  تحـــت هـــذا النـــوع مـــن 
الدراســات مــا يســمأ بالنمــاذ  اةيكولوجيــة التقليديــة كنمــوذ  الــدوائر ونمــوذ  القطاعـــات   

(   Firey, 1947عددة   وكويرًا من  الدراسات ارخـر  موـل دراسـة فيـري )ونموذ  النويات المت
( ومـــور  Herbert, 1975( وهربـــرت )Johnston, 1969( وجوهســـتون )Jones, 1979وجـــونز )

(Moore, 1972( وفيكتـــور )Victor, 1975( والخليفـــة )والتـــي جـــاءت بكويـــر مـــن 9111   )
الل والمســـافة االجتماعيــة والتنـــافة والفصـــل المفــاهيم وارطـــر النظريــةم موـــل الةـــزو واةحــ

 االجتماعيم
علــأ تحديــد العوامــل هــا انصــب اهتمام: (Behavioral Studiesالدراســات الســلوكية: ) -ب

التي تتدي  لأ تةيير ارفراد وارسر لمساكنهم في المدينة بالتركيز علـأ النـواحي السـلوكية 
ت معظم هذه الدراسات هذه الحركـة  لـأ ررباب ارسر من خالل مواقفهم وقناعاتهمم أرجع

مجموعتين من العواملم  أطلق علأ ارولأ منها العوامـل الداخليـة التـي تتعلـق بخصـائر 
ارســــر والمســــاكن كحجــــم ارســــرة وعــــدد أفرادهــــا   ونــــوع ارســــر   منفــــردة أو ممتــــدة   أو 

الوانيـة مـن خصائر المسكن كعدد الةرر   والمساحة والتصميم  وغيرهام  أما المجموعة 
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العوامـــل والتـــي أطلـــق عليهـــا العوامـــل الخارجيـــة التـــي تتعلـــق بخصـــائر ارحيـــاء الســـكنية 
الطبيعية واالجتماعية كنظافة ارحياء ومستو  الخدمات البلديـة فيهـا وتجـانة سـكان الحـي 
من حيث مسـتو  الـدخل والتعلـيم والطبقـة االجتماعيـة وغيرهـام  مـن أهـم ارمولـة علـأ ذلـك 

 (Rent, 1978) (( ورنـتMooris, 1976(   ومـورية )Zehner, 1977مـن زهنيـر ) دراسـات كـل
 م  (Al-Moarifi,1990(  والمعيرفي )Saati, 1987(  والساعاتي )Hourhan, 1984وهيورهان )

 ( Environmental Studiesالدراسات البيئية ) -
تكـدة وانفجـار  بالبيئة مع الوورة الصناعية فـي أوربـا ومـا صـاحبها مـن االهتمامبدأ 

سـكاني فــي المــدن فـي بيئــة غيــر صـحية وتلــوث الجــو بعـادم المصــانع والســياراتم   اــافة 
ـــي االســـتةالل غيـــر ارموـــل والمتـــزن للمصـــادر الطبيعيـــة برمـــي المخلفـــات فـــي ارنهـــار   ل
والبحـار والمحيطـات والقاـاء علـأ الةابـات والمنــاطق الخاـراء ودفـن الشـواط  ممـا يهــدد 

ئنــات الحيــة التــي تســاهم فــي دورة الحيــاةم  ركــزت هــذه الدراســات علـــأ القاــاء علــأ الكا
 المحاور التالية:

م المحافظة علأ البيئة والوروات الطبيعية من التلوث واالستةالل الجائر مع سن قـوانين 9 
عـــادة اســـتخدام المخلفـــات والميـــاه المبتذلـــة لزيـــادة التخاـــير  لاـــمان الـــتحكم البيئـــي وا 

ــــــةم  مــــــن  ــــــة هــــــذه الدراســــــات:  روســــــالند )وعمــــــارة البيئ ــــــاتلي Rosland,1997أمول ( وبي
(Beatley,1997 م9112( و)اسالم) 

م االهتمــــام بالمدينــــة مــــن الناحيــــة البيئيــــة والصــــحية واالجتماعيــــة بتقليــــل حجــــم المدينــــة 0 
وخفض الكوافة السكانية مع زيادة الرقعة الخاـراء والسـاحات المفتوحـةم فظهـر مفهـوم 

والنطــاق   Satellite Cityوالمدينــة القمريــة أو التابعــة    Garden Cityالمدينــة الحدائقيــة 
( Simonds,1994ومـــن أمولـــة هـــذه الدراســـات:  ســـيموندة )   City Boundaryالعمرانـــي 
( وبيــــــدور Corden,1977( وكــــــوردين )Weiss,1990( وويســــــة ) Ward, 1998ووارد ) 

(Buder,1990  م) 
مســـاحة يـــابة الكـــرة  ولـــثوية التـــي تشـــكل حـــوالي م اســـتةالل وتنميـــة المنـــاطق الصـــحرا2 

ــــوم وبــــرون  ارراــــية والمعروفــــة بدراســــات التصــــحر مــــن أمولــــة هــــذه دراســــات:  ايخل
(Eckholm and Brown,1977( كــــــوالني )Golany,1982( وهــــــودجي )Hodge,1963 )

 (مWengrod,1981ووينكرود )
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طاقـة الشمسـية وطاقـة الريـا  م االهتمام بالطاقة النظيفـة والمتجـددة وغيـر نااـبة موـل ال4 
ــة هــذه دراســات:   ــاه لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة والســتخدام التدفئــة والتكيــر مــن أمول والمي

( وميريــــــل وكــــــاجي Favlin,1981( وفـــــافلين )Time,1984( وتيمــــــي )Smith,1979ســـــميث )
(Merill and Gage,1978م) 

تةالل ارموـــــل للمـــــوارد م دراســـــات تهـــــتم بالتنميـــــة المســـــتدامة والتـــــي تركـــــز علـــــأ االســـــ5 
واةمكانيات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو طبيعية بشكل فاعـل ومتـوازن بيئيـا 

تطلعـات حتياجـات و مان استمرارية التنمية بمـا يخـدم اوعمرانيًا واجتماعيا واقتصاديا لا
ـــة هـــذه الســـكان بعدالـــة و  دون  ســـرار أو  هـــدار لمكتســـبات ارجيـــال القادمـــةم مـــن أمول

( Moughttin,1996( ومـوفتين )Hildebrand,1999( هيلديبراند )9111سات: )الدوسري درا
 (م9111( و)نوبي واالكيابي 9111و)بشندي 

 
ناق  الجزء   يربعةارالبحث  أجزاء هذا التقرير عرضيوبعد المقدمة العامة السابقة 

لمملكــة علــأ ارول التطــور التــاريخي رعــداد ومســاحة ونــوع المســاكن فــي مختلــر منــاطق ا
يركــز الجــزء الوــاني علــأ و   دية واالجتماعيــة والديموغرافيــةاــوء تةيــر المعطيــات االقتصــا

فيمـا يركـز   دراسة آراء السكان حول مساحة ونـوع المسـاكن وذلـك مـن خـالل مسـح ميـداني
الجزء الوالث علأ التنبـت بـالمتةيرات المسـتقبلية مـن خـالل اسـتبيان آراء المختصـين بقطـاع 

توقعـات أعـداد ومسـاحات وأنـواع المسـاكن حسـاب خصـر لفقد الجزء الرابع أما   اةسكان
وكــذلك  لكــل خمــة ســنوات هــا  وكــذلك تحديــد احتياجاتلكــل منطقــة للعشــرين ســنة القادمــة

 مللمملكة
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 األول: الجزا

لتطور التاريخي ألعداد ومساحة ونوع ا
 المساكن
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ع المسـاكن و نـو مسـاحة و ر التـاريخي رعـداد و علأ التط هذا الجزء من الدراسةيركز 
 ر لـه بـإذن اهلل الملـك عبـد العزيـزو حيـدها علـأ يـد المةفـو لكـة منـذ تفي مختلر منـاطق المم

ـــا الحااـــرم و   لـــأ ـــأ دو قتن الخصـــائر و االجتماعيـــة و امـــل االقتصـــادية و ر العو ســـيركز عل
 للسكان في تحديد ذلكم ةوالديموغرافي

ع المســكن مــن و نــو مســاحة و  ر التــاريخي رعــدادو دراســة التطــ تفــي هــذا الجــزء تمــ
 ينتهي الجزء بعرض رهم النتائ  المستخلصة من الدارسةمو   ينرئيسين خالل فصل

ع المســـاكن فــي المملكـــة و نــو مســـاحة و ل علـــأ دراســة تةيـــر عــدد و يركــز الفصــل ار
-9120هــ  / 9281-9291دية فـي فتـرة مـا قبـل التخطـيط الشـامل  مـابين و العربية السع

ملكــــة ســــنة حيــــد المو تو م  9120مم بــــدأت هــــذه الفتــــرة مــــع اســــتعادة الريــــاض ســــنة 91.1
مم تميـــزت هـــذه 91.2هـــ /9212مــا قبـــل بدايـــة التخطــيط الشـــامل ســـنة   لـــأ م  وــم9121
العمرانــي  والنمــو ر اةســكان الحاــري  و تطــو بدايــة التةيــر و نهــا مرحلــة التلســية و الفتــرة بك

وـالث مراحــل   لــأ الحقـةم لقــد قسـمت هــذه الفتـرةالالمعاصـر  الـذي شــكل خصـائر الفتــرة 
البنـــاء و ل و م(  مرحلـــة اكتشـــار البتـــر 9121طين )قبـــل و التـــو حيـــد و : مرحلـــة التهـــيو  رئيســـة

التنظــــيم و بدايــــة التخطــــيط و م(  مرحلــــة التقلبــــات االقتصــــادية 9141-9121االقتصــــادي )
 م(م9152-91.1)

ـــأ دراســـة التةيـــر رعـــداد و   ـــاني عل ـــو مســـاحة و يركـــز الفصـــل الو ـــي و ن ع المســـاكن ف
قتنـــا و   لـــأ م91.2 هــــ /9212ل مـــندية فـــي فتـــرة التخطـــيط الشـــامو المملكـــة العربيـــة الســـع

الحااــرم تتميــز هــذه الفتــرة بتبنــي المملكــة سياســة التخطــيط الشــامل المتموــل فــي الخطــط 
الطلــب علــأ أعــداد المســاكن و التــي بلةــت اان ســبع خطــطم لقــد ارتــبط العــرض و الخمســية 

ـــو   المعيشـــة  و رفـــع مســـت  لـــأ جيات هـــذه الخطـــط الراميـــةيعهـــا باســـتراتو نو حجمهـــا و   فيرو ت
نشــــاء و الريـــر و المـــدن  ونمـــ  لـــأذلـــك  أد جميـــع المنـــاطقم لالمرافـــق العامـــة و لخـــدمات ل ا 

ــاء  اً اــو اطنين قر و ق التنميــة العقــاري لمــنح المــو ميــة موــل صــندو المتسســات الحك ميســرة لبن
مراحـل:  وـالث  لأ قسمت هذه الفترةلقد و ض االستومارية السكنيةم و القر و المساكن الجديدة 

 موم مرحلة ما بعد الطفرةرحلة الطفرة  م  الطفرةما قبل مرحلة 
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 رئيةات المصـدر الـءاةحصاو التقارير التخطيطية و رة و شكلت الدراسات المنشلقد و 
 زاراتو حدوت عن طريق االتصال المباشـر بالجهـات ذات العالقـة موـل الـالتي و  ماتو للمعل

 مصلحة اةحصاء العامةمو البلديات و  ارماناتو 
ـــل و ب التتبـــع التـــاريخي و ن الدراســـة علـــأ أســـلمـــ الجـــزءهـــذا  اعتمـــدت منهجيـــة تحلي

ر في معدل و ما صاحبها من تطو االجتماعية  و االقتصادية و ارحداث السياسية و المتةيرات 
  و مســـتو التةيـــر فـــي نمـــط الحيـــاة و الجاذبـــة  و الهجـــرة الطـــاردة و الســـكاني  والنمـــو التحاـــر  
ع هــذه و مجمــ حيــث أوــرتنظــيمم الو اةدارة و االتصــال و ســائل التقنيــة و التةيــر فــي و المعيشــة  

 حجم المساكن في المملكةمو ع و نو غير مباشرة علأ عدد  وبطريقة مباشرة أامل و الع
بات و أهـم الصـعمـن  لـأو لفتـرة ارا فـيفر اةحصـاءات الدقيقـة خاصـة و عـدم تـ ي عد  و 

المتناقاـة و لذا اعتمد علأ المتا  من اةحصاءات التقديرية المتفرقة   البحث تهاجو  التي
 ابمو أقرب للص والترجيح لما هو بعض ارحيان  في

 



 الجزء ارول: التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن                في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1-9120هـ/9281-9291في فترة ما قبل التخطيط الشامل بعد  العربية السعودية ةير عدد ونوع المساكن في المملكةت الفصل ارول:    
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ع المســــاكن فــــي المملكــــة العربيــــة و نــــو تغيــــر عــــدد ل: والفصــــل األ  -1
-9191دية فـــــــي فتـــــــرة مـــــــا قبـــــــل التخطـــــــيط الشـــــــامل و الســـــــع
 م9191-9120هـ/9131

حجــم المســاكن  ففــي و فــي أعــداد  ظــاً و ملح دية تةيــراً و شــهدت المملكــة العربيــة الســع
الي و م حـــ9125هــــ / 9254الموـــال كـــان عـــدد المســـاكن عـــام مدينـــة الريـــاض علـــأ ســـبيل 

حـدة سـكنية فـي عـام و ألـر 90  لـأ قفـز هـذا العـددلم يلبث أن و   حدة سكنيةو خمسة أالر 
حدات و قدرت الحيث  مم91.5هـ / 9285حدة عام و ألر 28  لأ م   وم9152/  92.2

 رم  ..91الشــــنقيطي  حـــدة )و ألــــر  905الي و م بحـــ91.5هـــــ / 9215الســـكنية عـــام 
م كمـــــا (955  ر .911الهطالنـــــي  و   408  ر ..91عيـــــا    وأبـــــو   022-025
ــنمط العمرانــي حيــث تحــ ااــحاً و  تةيــراً  حــدث ــنمط الســكني مــن التقليــدي مــر و فــي ال  راً و ل ال
امــل السياســية و عــة مــن العو ارتبطــت هــذه التةيــرات بمجمو المعاصــرةم   لــأ ت الشــعبيةو بــالبي
تةيـــر شـــكلها و هـــا العمرانـــي و لهـــا اروـــر الكبيـــر فـــي نماالجتماعيـــة التـــي كـــان و االقتصــادية و 

 الحاريم
ع المســـاكن فـــي المملكـــة العربيـــة و نـــو دراســـة تةيـــر أعـــداد   لـــأيهـــدر هـــذا الفصـــل و 

 -9120هــ / 9281-9202امل المـتورة فـي ذلـك فـي الفتـرة مـا بـين و تحليل العو دية و السع
سـتعادة مدينـة الريـاض سـنة حيـد المملكـة باو مـع بدايـة مسـيرة ت هذه الفترة تستهلو م  91.1
طيـب اهلل  -د و م تحت قيادة الملك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن آل سـع9120هـ / 9202
هــ / 9212فـة بـالخطط الخمسـية و المعر و حتأ ما قبل بداية التخطيط الشـامل للـبالد  -وراه 

اـري التشـكل لسسـكان الحو بدايـة التةيـر و تتميز هذه الفتـرة بلنهـا فتـرة التلسـية و مم 91.2
 اً جـزء ي عد   كماالحقهم اللفترة ل تلويرهالعمراني المعاصر للمملكة الذي استمر  والنمو الحديث 

 ماالقتصادي الذي شهدته المملكةو  من التةير االجتماعي
التةييــر االجتمــاعي الــذي يتموــل فــي مــد  و هنــاك فــرق بــين مصــطلح التةيــر لكــن و 

جهـــة و نســان ةحـــداث التةيــر بطريقــة مفكلمـــا تــدخل اة متــدخل اةنســان فـــي عمليــة التةيــر

4 
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 قامـة بنـاء   لـأ م فالتنميـة االجتماعيـة التـي تسـعأمخططة أطلق علـأ هـذه العمليـة تةييـراً و 
 عمليـةً هـذه التنميـة  تعد    لتحديد احتياجات المجتمعاقعية و دراسة م علأ و اجتماعي جديد تق

يـة و رات في ارنسـاق التربالمبرمجة ةحداث تةيو التةيير االجتماعي المخططة  اتمن عملي
العمرانيـةم أمــا التةيـر االجتمـاعي فإنـه يحـدث تلقائيــا و الوقافيـة و التنظيميـة و البيئيـة و ارسـرية و 

ن تةيــر و اقعــه االجتمــاعي   فيكــو دة نتيجــة بــرام  أحــدوها اةنســان فــي و بطريقــة غيــر مقصــ
 التةيــرم فمــوالً تدخلــه ةحــداث هــذا و دا بفعــل اةنســان و الظــاهرة بطريقــة تلقائيــة لــية مقصــ

ـــظـــاهرة الجريمـــة  ـــدي العاملـــة و زداد معـــدلها فـــي المجتمـــع بســـبب التي ســـع فـــي اســـتقدام اري
حـظ فيال    المرآة للعمل خار  المنزلم و   عند ارحداث بسبب خر و ظاهرة الجنو ارجنبية  

ل الـذي و هـذا التحـو جهـة لهـا  و امـل غيـر مو   تـلورت بعو الجن ومن ذلك أن ظاهرة الجريمة أ
م (92-90 ر  .911)السـير   لـية تةييـرا رنـه كـان تلقائيـاً و لأ معـدلها يعـد تةيـرا طرأ ع

نمــط و ع و نــو حجــم و التةييــر المخطــط رعــداد و هــذه الدراســة ستســجل ظــاهرة التةيــر التلقــائي 
ايجابيـــة علــــأ المجتمــــع و مـــا أحدوــــه مــــن نتـــائ  ســــلبية و دي و المســـاكن فــــي المجتمـــع الســــع

لتجربـــة التـــي مـــرت بهـــا المملكـــة فـــي مجـــال التنميـــة فـــي فهـــم ادي لالســـتفادة منهـــا و الســـع
 م  االقتصاديةو االجتماعية 

ـــأ التخطـــيط و  ن اســـتخالر التجـــارب  ـــرات مـــن الدراســـة التاريخيـــة يســـاعد عل الخب
ب التتبــع و نــته  هــذا البحــث أســلاالســير فيــه بخطــأ متزنـةم لــذا و التنبـت الســتقراء المســتقبل و 
ما و االجتماعية و االقتصادية و ات ارحداث السياسية التحليل التاريخي لمتةير و دراسة الربط و 

الســـكاني  والتةيـــر فـــي النمـــكـــذلك و االســـتقرار  و صـــاحبها مـــن التةيـــر فـــي معـــدل التحاـــر 
ســائل و التةيــر فــي و   المعيشــة  و مســتو التةيــر فــي نمــط الحيــاة و الجاذبــة  و الهجــرة الطــاردة و 

المتةيــــــرات )التلقائيــــــة و يــــــرات ع هــــــذه التةو  ن مجمــــــ التنظــــــيممو اةدارة و االتصــــــال و التقنيــــــة 
ع المســـاكن فـــي و نـــو حجـــم و غيـــر مباشـــرة علـــأ عـــدد  والمخططــة( أوـــرت بطريقـــة مباشـــرة أو 

ــــاريخي لتةيــــر هــــذه الع ــــرة الدراســــةم مــــن خــــالل التتبــــع الت امــــل السياســــية و المملكــــة فــــي فت
عــدد المســاكن لهــذه الفتــرة أمكــن تحديــد وــالث و ع و االجتماعيــة المــتورة علــأ نــو االقتصــادية و 

 مراحل رئيسة مميزة:
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م(م تتميـز هـذه المرحلـة 9128-9120هــ )9258- 9291طين و التـو حيـد و مرحلة الت -
رساء دعائم الدو ببناء   مـن أهـم تحـديات تلـك المرحلـة ماالسـتقرارو امان ارمـن و لة و ا 
ـــة  ـــاع نســـبة البـــداو   د الماليـــةار و ديـــة المـــو محدو قل جي يالهـــدر االســـترات ة   فكـــانو ارتف

 موطين البدو حلة رفع معدل التحار عن طريق تللتنمية لهذه المر 
هـذه المرحلـة  تتصـرم(م 9152-9121هــ )92.2-9258ل و مرحلة اكتشار البتـر  -

االهتمـــام ببنـــاء قاعـــدة و يالت المتصـــارعة  و انتهـــاء عصـــر الـــدو باالســـتقرار السياســـي 
تنميــــة و   خاللهــــا أساســــيل كمصــــدر دخــــل و علــــأ البتــــر  تداعتمــــاقتصـــادية حديوــــة 

المراكـز  ونمـ  لـأذلـك  أد أن  وفـال غـر  مالتحاـرو االستقرار  ونح ةجهو ماجتماعية 
ل  التـــي و فـــي منـــاطق  نتـــا  البتـــر جديـــدة ر مراكـــز حاـــرية و ظهـــو الحاــرية القائمـــة 

ن و تلقائيــا بــد وطين البــدو دية ممــا ســاعد علــأ تــو أصــبحت مركــز جــذب العمالــة الســع
 ميمو تدخل حك

-9159هــــ )9281-92.9نظـــيم التو بدايـــة التخطـــيط و مرحلـــة التقلبـــات االقتصـــادية  -
ي بمــا طنو قتصــاديةم بــدأت بارتفــاع الــدخل الــ (م تتميــز هــذه المرحلــة بتقلبــات م91.1

ــــرة  ــــاق الحكــــو يشــــبه الطف ــــة االجتماعيــــة و مــــا صــــاحبه مــــن تزايــــد اةنف ــــي التنمي مي ف
ية ممـا و بات مالية بسبب حرب السو زيادة العمالة ارجنبيةم وم تلتها صعو العمرانية و 

الحــد مــن اةنفــاق تعتمــد علــأ تنفيــذ خطــة اقتصــادية لالســتقرار المــالي لــة و دالحــدا ب
 ماالجتمــاعيو االنتعــا  االقتصــادي   لــأ ز ارزمــةو مي  ممــا ســاعد علــأ تجــاو الحكــ

تموــل فــي و  طنيو الــ  و مســتالعلــأ مي و الحكــاةداري  العمــل مو علــأ مفهــذلــك وــر أو 
نتـــائ  هـــذا هـــرت ظو ةم االجتماعيـــو كآليـــة للتنميـــة االقتصـــادية  دراك أهميـــة التخطـــيط 

ــــذ ســــنة و اــــع الخطــــط الخمســــية علــــأ مســــتو  جــــه فــــيو الت هـــــ 9212  المملكــــة من
 م(م      91.2)

مقسـمة حسـب المراحـل  رئيسـة أقسـام ةوالو  لأ قسم الفصل اهدر من هذلالتحقيق 
االجتماعيـة فـي و االقتصـادية و ل يشمل دراسة التةيرات السياسة و : ارنفة الذكرالتاريخية اا

عـدد و ع و الواني التةير في ن القسميناق  و م(م 91.1-9120هـ )92.1-9291من  الفترة
 الوالث علأ مناقشة النتائ  لهذه الفترةم القسمحجم المساكنم بينما يركز و 
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ـــذي و مـــن أهـــم الصـــع ـــ هـــتاجو بات ال فر اةحصـــاءات الدقيقـــة عـــن و البحـــث عـــدم ت
ســتعيض عنــه االــذي و  خصــائر المســاكن لهــذه الفتــرةو حجــم و خاصــة عــن أعــداد و المملكــة 

ازنتهـــا و مو المتناقاـــة فـــي بعـــض ارحيـــان و جـــد مـــن اةحصـــاءات التقديريـــة المتفرقـــة و بمـــا 
 ابمو أقرب للص وترجيح ما هو 

 االجتماعية:و االقتصادية و التغيرات السياسية  3-3
بمعــــدل التحاــــر  ارتباطــــا طرديــــاً  ةكن الحاــــرياســــمع الو نــــو حجــــم و يــــرتبط أعــــداد 

حسـن و االجتماعيـة و اـاع االقتصـادية و راو ال السياسية و بارح رهو االستقرار الذي يتلور بدو 
  و علــأ مســت رو قــو ســيتم الللدارســة  لــأو اركمــدخل للفتــرة التاريخيــة و التنظــيمم و التخطــيط 

ــدايتها أي  قبــل التحاــر قبــل  ــد الــرحمن آل ســعب ــد العزيــز بــن عب د و أن يســتعيد الملــك عب
هـــــ  9258دية ســــنة و بيــــة الســــعحــــد المملكــــة العر و يو م(  9120هـــــ  )9291الريــــاض ســــنة

ــتم 9128) ــم ي ــام(م و ــة التأ( اقعــة اــمن فتــرة الدراســة: و المراحــل الوالوــة ال لو تن حيــد و مرحل
ـــر ب( م(  9128-9120هــــ )9258- 9291طين و التـــو  -9258ل و مرحلـــة اكتشـــار البت

التنظــيم و بدايــة التخطــيط و مرحلــة التقلبــات االقتصــادية  ( و  م( 9152-9121هـــ )92.2
 م(م91.1-9159ـ )ه92.9-92.1

 م(9120هـ )9191استعادة مدينة الرياض و حيد المملكة و مرحلة ما قبل ت 3-3-3
لكـــة منـــة للمو المك الجةرافيـــة بلمحـــة ســـريعة علـــأ تـــاريع الجزيـــرة العربيـــة فـــي الرقعـــة

نسـاني فـي صـدر و دية يالحظ أنها كانت تعـي  فـي مرحلـة ازدهـار حاـاري و العربية السع ا 
-920ة العباسـية جهـا أونـاء الخالفـو التـي بلةـت أو لراشـدين  بان عصر الخلفـاء اا  و اةسالم 
ظ فـي المـدن و حيث بدأت حركة العمران في االزدهار بشكل ملح مم(9058-41.هـ).5.

ااــر الجديــدة التــي أنشــئت علــأ طريــق الحــ  الشــامي و الحو جــدة(  و المدينــة و القائمــة )مكــة 
لحـ  العراقـي الـذي ربـط مكـة طريـق او يـة  و الذي ربط مكـة بدمشـق أونـاء عهـد الخالفـة ارم
التـي بلةــت أكوــر مــن خمســين محطــة بــدأت و المكرمـة ببةــداد أونــاء عهــد الخالفــة العباســية  

المدن التي اعتمدت علأ نشـاط  ةلنش  لأ قر  فمدنم  اافة  لأ لتو كمناهل للمياه وم تح
ب غــرب المملكــة  و عشــم فــي جنــو حركــة التعــدين خــالل العصــر العباســي موــل مــدن: تبالــة 
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  لـأ اقـع للتعـدينو لـت مـن مو النقـرة فـي الحجـاز  التـي تحو معدن بني سليم )مهـد الـذهب(  و 
 ر  هــــ9491اةعـــالم  و ث و البحـــو )أســـبار للدراســـات  اً اجتماعيـــو  مـــدن مزدهـــرة اقتصـــادياً 

 (م25-.0
 ال أنهــا فــي الفتــرة التاليــة خاصــة مــع بدايــة القــرن الرابــع الهجــري تعراــت بعــض 

تعطيــل طريــق و ادرهــا مــع ســيطرة القرامطــة علــأ شــرقها و بــدأت ب الجزيــرة لنكســة هأجــزاء شــب
م(م وم 9114  اقعة عليه )الراشدو هجرة معظم سكان المدن ال  لأ الح  العراقي   مما أد 

اــع االقتصــادي بشــكل عــام فــي و اخــتالل الو لــة العباســية و ط بةــداد عاصــمة الدو تلتهــا ســق
ااـر و اندوار كوير من ح  لأ مما أد  جه خار و شبه الجزيرة العربية بو العالم اةسالمي 

االقتصــاديات التقليديــة المتمولــة فــي   لــأ دة كويــر مــن مجتمعاتهـاو عــو شـبه الجزيــرة العربيــة  
ممارســة حيــاة   لــأ ااــطرت القبائــل العربيــةو النشــاط التجــاري المحلــي  و الرعــي و الزراعــة 

ـــدا ارت و (م  فتـــ.2ر   هــــ9491اةعـــالم  و ث و البحـــو ة مـــن جديـــد )أســـبار للدراســـات و الب
مـــارات  و يـــالت  و د  لـــأ صـــالهاو تقطعـــت أو دائـــرة النســـيان    لـــأ الجزيــرة العربيـــة منـــاطق و ا 

هلـع دائـم  فلـم يكـن و ر و العشائرم فعا  الناة في خو ساحات للصراع بين القبائل و ذ  و نف
فاسترخصــت  الســلب و النهــب و  وهنــاك نظــام يحكــم النــاة حيــث أحلــت القبائــل لنفســها الةــز 

 ذلكم عنل و دع يحان ر و دال و ارمو ا  و ت ارر استحلو ة  النفة البشري
الشام في العصر اةسـالمي المتـلخر اهتمامـا و لة اةسالمية في مصر و لم تهتم الدو 

اقعـة علـأ مسـار طريـق و المـدن الو رة و المدينـة المنـو كبيرا بشبه الجزيرة العربية  ما عدا مكة 
بنــاء و اليــك بتحصــين الطريــق  الشــامي التــي اســتفادت مــن ســالطين الممو الحــ  المصــري 

اقعـة شـمال غـرب شـبه الجزيـرة و نشـاط بعـض المـدن ال  لـأ حفـر اابـارم ممـا أد و القـالع  
عدد  ابقي منهو العربية التي كانت أفال حاال من تلك المدن الداخلية التي اندور معظمها 

لقـد شـهدت مـدن الحجـاز و (م 924هــ  ر 9490د يصارع من أجل البقـاء )غبـان   و محد
هـــا أســـر تباينـــت فـــي تحكمو الخالفـــة العومانيـــة  ةفـــي فتـــرة ســـيطر  عســـير انتعاشـــاً و اةحســـاء و 

 (م222-204 رهـ  .928  رها في دعم االستقرار )العيسأو دو أهميتها 
جــات و مـن م مـا تعراـت لــهو فــي الجزيـرة العربيــة وـر عــدم االسـتقرار السياسـي ألقـد 
تذبـذب الفـي المااـي التـي اتسـمت بهـا السـكاني و ارمراض علأ نمو المجاعة و من الجفار 
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أن أعــداد الســكان   لــأتشــير الدراســات و امــل الطــاردةم و االنخفــاض بســبب هــذه العو لــبطء او 
ر المســيح  وــم أخــذت فــي الزيــادة و ن نســمة أونــاء ظهــو ز المليــو تجــاتفــي الجزيــرة العربيــة لــم 

نتيجــة لكنهــا مالــت لالنخفــاض و ر اةســالمم و ني نســمة بعــد ظهــو أكوــر مــن مليــ  لــأ ليصــل
االســـتقرار فــــي المنــــاطق و   أعــــداد مـــن المجاهــــدين لنشــــر اةســـالم خــــار  أرااــــيهم و لخـــر 
بعـد الشام وم العراقم   لأ رةو لة اةسالمية من المدينة المنو حة  وم انتقال عاصمة الدو المفت
ن ســنة مـــن يوالوــو  خمـــةتتــابع ت الهجــرة الخارجـــة مــن الجزيــرة العربيـــة بســبب ارتفعــ ذلــك

جـة البـرد الشـديد سـنة و مو هــ(  9012-.924م )98.4-.9.2ة ما بـين الجفار في الفتر 
-99.4م )0..9-9..9احات في الفترة مـا بـين و انتشار حمأ الو هـ(  .990م )9.91
 وأ عاً و هلك عدد كبير من الناة جو ت تكالير المعيشة ارتفعو قد جفت اابار و هـ(م 99.5

يئـي  و رة )الر و القبائـل المجـا  لـأ   عدد كبير من السـكانو نز   لأ بسبب ارمراض مما أدي
 (م42م  ر 9188

ــد العزيــز مســيرته الخيــرة لتو مــع بدايــة القــرن العشــرين  حيــد و قبــل أن يبــدأ الملــك عب
كـان أشـد مـا تفتقـده الجزيـرة العربيـة ارمــن و اجتماعيـا و اـع سـيئا اقتصـاديا و المملكـة كـان ال

الســلب و بســب النهــب  ر مســتمرو خــو دائــم  ن فــي هلــعو االســتقرار حيــث كــان النــاة يعيشــو 
كانــت و ذم و النفـو اةمـارات الصـةيرة المتفرقـة لبســط السـلطة و ب الطاحنـة بـين القبائــل و الحـر و 

ز نســــبة التحاــــر و تجــــاتلــــم و م تانالســــائد مــــاعــــدم االســــتقرار هو االرتحــــال و ة و البــــدا احالتــــ
تركــزت فــي مــدن الحجــاز و  م(88  ر هـــ9492االســتقرار عشــرة فــي المائــة )الســرياني  و 

هما المسـتمر بالعـالم الخـارجي اتصـالو لمدينـة لمكانتهمـا الدينيـة لـد  المسـلمين قاطبـة او مكة 
همـا تهمـا علـأ البحـر ارحمـر التـي تربطابو نهـا بو مدينـة جـدة لككذلك فـي عن طريق الح   

بالعالم اةسالمي الذي عزز مركزها التجاريم لذا كانـت مـدن الحجـاز مركـز جـذب سـكاني 
المستقرات فـي و اار و الخارجة بخالر الحو ن المناطق المحيطة م  ليهاافدة و  هجرةشهدت 

ــم تتــو الجنو الشــمالية و الشــرقية و الريــاض  موــل المنــاطق ارخــر  امــل و فر فيهــا عو بيــة التــي ل
اق و عـة مـن ارسـو مجمنهـا و كالتجمعـات البشـرية و ااـر و هـذه الح لـم تعـد  و الجذب السكانيم 

لتحقيـــق االكتفـــاء الـــذاتي لمطالـــب الحيـــاة د و المحليــة لتبـــادل فـــائض اةنتـــا  المحلـــي المحـــد
ـــم تـــنجح و ارساســـية   رة لالنتقـــال  ليهـــا العتمـــاد و جـــذب ســـكان المنـــاطق المجـــا فـــيبـــذلك ل
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العامـل    لـأ الرعـي فـي الباديـةم  اـافةو تربية الماشية في الرير و الزراعة علأ ها اقتصاد
 تقليـل  لـأ مـدن ممـا أد الفتن المستمرة فـي الو الطارد المتمول في عدم االستقرار السياسي 

 ماالستقرار بها علأ قبال الناة 
لــة و م( بنــاء د9120هـــ )9291وــم شــهدت الفتــرة بعــد اســتعادة مدينــة الريــاض ســنة 

 ماالجتماعيو اع االقتصادي و تحسن الو عل في بناء االستقرار السياسي اساهمت بشكل ف
  لـــأ أد كمـــا م نيالجـــذب الســـكاو العمرانـــي  والنمـــو  فـــي زيـــادة معـــدل التحاـــر ذلـــك ســـاهم

لت الـبالد مـن و بذلك تحو نمطها العمراني  و أور علأ حجمها و ارتفاع الطلب علأ المساكن 
 المراحل التالية:  لأ منطقة جاذبةم  يمكن تقسيم هذه الفترة  لأ منطقة طاردة

 مم 9128-9120 هـ /9258-9291طين و التو حيد و مرحلة الت -
 مم 9152-9121/ هـ 91.2-9258 البناء االقتصاديو ل و مرحلة اكتشار البتر  -
-9159/هـــ 992.1 -92.9التنظــيمو بدايــة التخطــيط و مرحلــة التقلبــات االقتصــادية  -

 مم91.1

 م(9113-9120هـ  )9153-9191طين و التو حيد و مرحلة الت 3-3-1
 - وتعـــالأفيـــق مـــن اهلل ســـبحانه و بت  اهطيـــب اهلل وــر  -اســتطاع الملـــك عبـــد العزيـــز 

ــد المملكــة العربيــة الســعو ت عمــل و  بو دت ذلــك بعــد جهــد و  م(9128هـــ )9258ســنة  ديةو حي
حيـــد و التبمرحلـــة الأتســـمت  لقـــدو  م(م9120هــــ  )9291بفـــتح الريـــاض ســـنة  هأبتـــدامســـتمر 

ع و االسـتقرار فـي ربـو المحافظـة عليهـا لتحقيـق ارمـن و لـة و ين الدو التصميم علأ تكو الجهاد و 
لــة و الد جهـتاوو تقرارم عـدم االســو ب و الحـر و النزاعــات و اـأ و الف ادهو سـت تي كانــتـالـبالد ال
قليميـــة و ر داخليـــة و ظـــر و اقتصـــادية و بات ماديـــة و صـــعالفتيـــة   فقـــد كانـــتعالميـــة حرجـــة  و ا 
ر و م هـذه الظـر الرعـيو الزراعـة  أساسـه تقليـدي اقتصـاد تعتمـد علـأالماليـة  اردو المة دو محد

لـة بعـد سـنة و للد رئـيةرد و كـان الحـ  أهـم مـحيث تحارم و  ونم  لأ تد  بطبيعة الحال لم ت
عمرانيــة و رد لــم يكــن كافيــا ةحــداث تنميــة اجتماعيــة و  ال أن هــذا المــ  هـــ(9102هـــ )9242

 ذلك لألسباب التالية:و ار في هذه الفترة سلالنح مائالً و  متذبذباً و  حيث كان ائيالً 
أعـداد  تهــ( كانـ9102هـ )9242قبل أن يدخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة سنة  -

ن و ا يتعراو جدا  حيث كان ةد رداء فرياة الح  قليلالبال ههذ  لأ نيالحجا  القادم
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داع مـن ال و دع أهله قبل أن يخر  من بلده و القتل حتأ كان الحا  يو السلب و للنهب 
 رجعة لهم

حرصـًا منـه و م( 9102هــ )9242بعد أن دخل الملك عبـد العزيـز مكـة المكرمـة سـنة  -
ة و نينــة فــي نفــزرع الطملو ن طــرق الحــ  يلمعلــأ ســالمة الحجــي  فقــد عمــل علــأ تــ

جميــع المســلمين فــي   لــأ جــه نـداءو وــم  مر المسـببة للفــزعو قاــأ علــأ ارمــو الحجـا  
د حجـا  و فـو م و مةاربها الذي جاء فـي بعـض فقراتـه ا ننـا نرحـب بقـدو مشارق اررض 

نتكفــل بتـــلمين و هــــ 9242ســم هـــذا العــام و بيــت اهلل الحــرام مـــن كافــة المســـلمين فــي م
مكــة المكرمــة مــن   لــأ متســهيل أمــر ســفرهو قهم  و المحافظــة علــأ جميــع حقــو راحــتهم 
هـا النظـام يقـد أحكـم فو القنفـدة   والليـث أ وهـي رابـ  أو ن  ليهـا و التي ينزلـ  انو أحد الم

جميـع و سـتتخذ التـدابير فـي هـذه المراكـز و شـنا و استتب ارمن اسـتتبابا فقـد دخلتهـا جيو 
ممـــا زاد مـــن عـــدد ام لأاشـــاء اهلل تعـــ راحـــة الحجـــا   نو ســـائل التـــي تكفـــل تـــلمين و ال

ســنة  حاجــاً  1.290وم(  9102هـــ )9245حاجــا ســنة  0..12الحجــا  الــذي بلــ  
 م (.98و .9 رهـ  9491زارة الح م و م(  ).912هـ ).924

التـي و م 9120ب الحرب العالميـة الوانيـة و هذه ارعداد في التناقر بسبب نشأخذت  -
 اً حاجــ 1240  لــأ م(9142هـــ )9251م حيــث بلــ  أدناهــا ســنة 9145انتهــت ســنة 

 م(.98هـ  ر9491زارة الح م و )  شرع  الالي و حأي  م(9102هـ )9245سنة 
ما يمليـه العمـل و بات مالية في هذه الفترة و لة من صعو الدمر بي ما كانمعلأ الرغم و  -

 رفـــعلـــت قــدر المســـتطاع و االســتقرار  فقـــد حاو حيـــد الــبالد لتحقيـــق ارمـــن و ب لتو ت الــد
ــلمين حو لســكان ل يمعيشــال  و مســتال هــذه  كــان مــن أهــم مالمــحو اجــاتهم ارساســيةم ت

 للتنمية االجتماعيةم رئيةكخيار  وطين البدو المرحلة ت
نسبة سـكان  زو  ذ لم تتجا علأ سكان المدنة هي الطبيعة الةالبة و كانت حياة البدا 
 م%92رن العشــرين المــيالدي قــفــي بدايــة ال - احــاتو الو المتركــزين فــي المــدن  - الحاــر
م( 9120هـ )9250% سنة 02ت  ليارتفعن هذه النسبة أ  لأن يباحوبعض ال يشيرحيث 

في  تمركزهاو سكانها و اتسمت المدن بقلة عددها لقد و  (م88  ر هـ9492)السرياني  
أمــا منطقــة  مينبــعو الطــائر و رة و المدينــة المنــو  ةالحجــاز حيــث تقــع مــدن مكــة المكرمــمنطقــة 
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طــة و الحو أهمهــا الخــر  و ن القــر  الريــاض فكانــت تشــمل مدينــة الريــاض يحــيط بهــا عــدد مــ
ادمي و الـــــدو المجمعــــة )قاعــــدة ســــدير( و شــــم( و شــــقراء )قاعــــدة الو ليلــــأ )قاعــــدة ارفــــال ( و 

عــة مــن قــر  الصــيادين و المنطقــة الشــرقية مجم اــمتو  (م81  ر هـــ9492)الســرياني  
ــي  العربــي   ــاورة علــأ ســاحل الخل احــة القطيــر  و القــر  الزراعيــة فــي   لــأ باةاــافةالمتن

م (24  ر هــ9429)القااـي  مدينـة المبـرز و ر و جد مدينة الهفـو ة ارحساء حيث تاحوو 
بـالمعنأ ما مقاطعة حائل فكانت تقتصر علأ مدينة حائل  أما الشمال فلم تكن فيه مدينـة أ

نما كانت هناك قر  تقو المتعارر عليه  ديـة يعـي  أهلهـا علـأ و ن ارو بطـو احـات و م في الو ا 
احـة السـرحان( وـم قـر  و سكاكة )قاعـدة و ك و أهم هذه القر  تبو  مواالتجار مع البدو الزراعة 
ل امـن جبـ ةالمنطقة التهامية المنحـدر  يهي أطلق علذالو ب و الجن فيطريرم و عرعر و البنك 

 وأبـــو  جــازان   بلــدة صــبيا العاصــمة اةداريــة الســـابقة  وــم قــر و ي ســـو حــيكــن يعســير لــم 
تبعهــا قــر  ت هــي قريــة كبيــرة نســبياً و عــري م أمــا مقاطعــة عســير فكانــت قاعــدتها بلــدة أبهــا 

 م  (81  ر هـ9492)السرياني  نجران و ب و ران الجنظهو خمية مشيط 
 او نــو لـم يكرة  ذ و لسـكان المنــاطق المجـافـي هـذه الفتـرة لــم تكـن المـدن مصــدر جـذب 

حاجاتهم  بساطةو  ديةو محدل اافة كورة الفتن و ها لعدم االستقرار السياسي ب سكنن الو يرغب
تربيـة و الزراعـة أنشـطة علـأ  اـمن محـيطهم البسـيطاقتصـادهم و مات عيشـهم و قالعتماد مو 

ة و البـداو الريفيـة و ن الصـفات المميـزة للحاـرية أالرعي في الباديـةم كمـا و الماشية في الرير 
المدينــة و حيــد  مــا عــدا مــدن الحجــاز مكــة المكرمــة و ااــحة المعــالم فــي مرحلــة التو لــم تكــن 

جدة باعتبارها مـدخال لهمـام و صالهما بالخار  عن طريق الح   اتو رة لمكانتهما الدينية و المن
ــارة عــن مجمفهــي التجمعــات البشــرية و أمــا معظــم المراكــز الحاــرية  اق و عــة مــن ارســو عب
لة االنتقـال لتبــادل فــائض اةنتــا  و سـط المراكــز الســكنية لســهو المحليـة  قامــت فــي أمــاكن تت

فر و كـــان لعـــدم تـــو الحيـــاة ارساســـيةم د فـــي  طـــار تحقيـــق االكتفـــاء الـــذاتي لمطالـــب و المحـــد
اقتصــار النقــل علــأ و القــر   و الطــرق الســهلة المعبــدة التــي تــربط بــين المــدن و ســائل النقــل و 
عرة  جعل المجتمعـات و ية الو عدد قليل من السيارات عبر الطرق الصحراو سائل البدائية و ال

زال العالقــات م كمــا ترتــب علــأ ذلــك انعــبعاــاً لة نســبيا عــن بعاــها و فــي هــذه الفتــرة مفصــ
 د المجتمع المحليمو ابط االجتماعية حيث ال تتعد  في الةالب حدو الر و التجارية 
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ــد ذ   ةل والوــو ر حــو  ن النســق االقتصــادي فــي هــذه الفتــرة فــي المنطقــة الحاــرية ي
ر علــأ و هــذه المحــاأاــفت لقــد و  مالحــرر الشــعبيةو التجــارة و ر أساســية هــي الزراعــة و محــا

العالقات داخل البناء االجتماعيم فملكيـة اررااـي الزراعيـة و م للنظ خاصاً  المجتمع طابعاً 
امــل التماســك و العائليــة  التــي هــي مــن أهــم ع العالقــةم علــأ أســاة و الةالــب كانــت تقــ فــي

ـــــة ب ـــــا و االجتمـــــاعي  رن العائل ـــــا كلي ـــــر و صـــــفها كيان ـــــة للعمـــــل و حـــــدة متعاو تتل ـــــا  و ن اةنت
ن تلك اررض المستةلة بهذا الشكل و تكغالبا ما و م باستةالل تلك اررض  و االستهالك تقو 

فــي المرتبــة الوانيــة جــيال بعــد جيــلم وــم تــلتي  ارجيــال وــة تتعاقــب عليهــاو ر و أراــا زراعيــة م
داخـل النسـق  يهي مهنة عائلية كنشـاط أساسـو خدمة الحجا  و مهنة التجارة لمهنة الزراعة 

 فـــــي النشـــــاطث ر الوالـــــو االقتصــــادي فـــــي هـــــذه الفترةمبينمــــا تموـــــل الحـــــرر الشـــــعبية المحــــ
ليـة اليسـيرة مـن البيئـة المحليـة  و اد ارو المـو يـة و االقتصادي حيـث تعتمـد علـأ الصـناعة اليد

رية الســــتهالك النـــاة  موـــل حرفـــة النجــــارين و الحاجـــات الاـــر و ات  و اردو لصـــنع الســـلع  
صـانعي و الحالقـين و القطـانين و الصاغة و الجزارين و ين ئالبناو الخرازين و الحدادين و الخبازين و 
عــدم   لــأأد    ممــا متقــاربن الــدخل االقتصــادي لفئــات المجتمــع أنجــد و غيرهــام و جــر ال
ـــاو جـــو  ـــاة دخـــالً و ن التجـــار كـــانأم  ال ت الطبيعـــي بينهـــاو د التف ـــلتي بعـــدهم و   ا أفاـــل الن ي

نتــاجهم يعراــو ن ســلعهم أ  لــأ يرجــع ذلــك مأصــحاب الحــرر الشــعبية نه مباشــرة بخــالر و ا 
ذا بــاعو   ن علــأ اســتهالك نتــاجهمو يعتمــد ذ   دخلهــم اــعيفاً المــزارعين فنجــد  مــن  اً ا جــزءو ا 

ن بعــض الحاجــات و يشــتر  ون بــه بعــض االلتزامــات التــي علــيهمم أو منتجــاتهم فــإنهم يســدد
 (م.8م  ر .911اسم القادمة )السير  و رية للمو الار 

الباديـة و ناهيك عـن القـر   -المناطق الحارية و كانت المدن هذه حيد و في فترة التف
ـــدني تعـــاني مـــن م - ـــدني المســـتو شـــاكل ت ـــأ ت   و نقـــر الخـــدمات الحاـــرية ممـــا أوـــر عل

ــاه الشــرب فقــد و المشــاكل التــي كانــت ت أكبــرو الصــحيم و  يالمعيشــ اجــه تلــك المــدن نــدرة مي
م بجلــب الميــاه و كــان بعاــهم يقــو اعتمــد ســكان الريــاض علــأ اابــار المحليــة غيــر العذبــة  

ســـرين و جـــدة فكـــان القلـــة مـــن الم ار المدينـــةم أمـــا فـــيو ن خـــار  أســـو اب مـــن العيـــو علـــأ الـــد
ا و لكــن غالبيــة الســكان اعتمــدو فــة بالكنداســة  و المعر  ةن مــن محطــة التحليــة الصــةير و يشــرب

عـين و زيريـة خـار  جـدةم بينمـا أمـدت زمـزم و عـين ال وعلأ صهاري  تجميـع ميـاه ارمطـار أ
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ين الزرقـاء اعتمدت المدينة علـأ عـو آبار الزاهر مكة المكرمة بما تحتاجه من المياه و زبيدة 
فير ميــاه و را أساســيا فــي تــو اســم ارمطــار دو لعبــت ملقــد و م (921م ر 9112الســرياني  )

قـد و الشرب في المناطق حيث قام السكان بحفر اابـار القليلـة العمـق فـي أمـاكن تجمعـاتهم 
 لالستخدام البشريم  فير المياهو رت فترة الجفار علأ تأو

فرة فـــي و غيرهـــا مـــن الخـــدمات متـــو صـــحية الو الخـــدمات البلديـــة و لـــم تكـــن الكهربـــاء و 
دة و أمـاكن محـدو جـدة و المدنم فقد كانـت الطـرق مظلمـة فـي معظمهـا مـا عـدا مكـة المكرمـة 

تمت  ااءة الحرم المكـي بالكهربـاء و سينم و من المدن كانت تااء بقناديل الزيت وم الكير 
ــــاء فــــي المــــدن ال.910هـــــ ).924عــــام  ــــدأ انتشــــار الكهرب هـــــ 92.5عــــام  رئيســــةم( وــــم ب

ـــأ عـــام و م(م .914) ـــاك أيـــة خـــدمات صـــحية حت ـــم تكـــن هن م( عنـــدما .910هــــ )9245ل
اةحسـاء و الريـاض و رة و المدينـة المنـو جـدة و أنشئت مصلحة عامة للصحة فـي مكـة المكرمـة 

د المــدارة ارهليــة فــي الحجــاز فقــد كــان التعلــيم يعتمــد علــأ و جــو عســيرمعلأ الــرغم مــن و 
الحـــال  وهـــو  م(م9140هــــ )92.9ظاميـــة  ال بعـــد لـــم تعـــرر المـــدارة النو نظـــام الكتاتيـــب 

 م(م 9129هـ )9252 البالد حتأ عامفي  فرو يتي لم ذنسبة للهاتر الالب
ل بلديـة فـي عـام و لم يكن للخدمات البلدية تلوير يـذكر باسـتوناء مكـة التـي شـكلت أو 
الطـــائر و رة و المدينـــة المنـــو مكـــة بلـــديات جـــدة   لـــأ م( ليشـــمل باةاـــافة.910هــــ ).924

م( حيـث تـم رصـر بعــض 9122هــ)9250أمـا تعبيـد الطـرق فلـم يبـدأ  ال فــي عـام  كمو تبـو 
د و م(م اســتخدمت الســيارات علــأ نطــاق محــد9128هـــ ).925الريــاض عــام و ارع جــدة و شــ

 ممــاالخيــل و الحميــر و ســائل النقــل علــأ الجمــال و م(م فقــد انحصــرت .910هـــ )9245عــام 
اعر االرتبـاط االجتمـاعي و الي العزل بالتو االتصاالت و اصالت و أور سلبا علأ حركة الم

اقتصــــارها اــــمن نطــــاق و تبــــادل الخبــــرات العمرانيــــة بــــين المســــتقرات الســــكنية و التجــــاري و 
 م   (4.هـ  ر 9491اةعالم  و ث و البحو )اسبار للدراسات المجتمع المحلي 

مناســـبة و نمطهــا العمرانــي  و ااــعة فــي حجمهـــا و المراكــز الحاـــرية متكانــت بينمــا 
الزراعـة و دة الكفيلـة بالشـرب و لسكاني مـن حيـث قربهـا مـن مصـادر الميـاه المحـدلالستقرار ا

امل و علأ الساحلم فع و  الجبال أو سف واحات أو ال ودية أو ملتقأ ار واء علأ افار أو س
عيــة نشــاط و تحكمــت فــي نو قــع الجةرافــي لالســتقرار الســكاني  و البيئــة الطبيعيــة حــددت الم
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ارمطــار كــان لهمــا اروــر الكبيــر علــأ  وفيــة أو لميــاه الجفر او تــو فصــالحية التربــة  مارهــالي
ســكان اقــع الجةرافيــة دفعــت بعــض و بعــض المو الزراعــة    لــأ اتجــاه ســكان بعــض المنــاطق

ق و س دو جو القر  يمنح فرصة و قع بعض المدن و امتهان التجارة  ذ  ن م  لأ المدن والقر  أ
ــ ود الســمك أاقــع البحريــة لممارســة صــيو المو المنتجــات  و تبــادل الســلع ل   تالبحــث عــن اللتل
 رةمو المدينة المنو ار لسكان مكة المكرمة و الز و خدمة الحجا  و 

  نن مـن مـدو يالت تتكو بارة عن دحيد المملكة عو لقد كانت المراكز الحارية قبل ت
ب و حــر و صــراعات و نزعــات  تحــدثمــا  رة تمــدها باحتياجاتهــا الةذائيــةم كويــراً و منــاطق مجــاو 

دة بـلبرا  و مـز و  م. –م 5ار ترتفـع مـن و كانت أغلب المدن تحاط بلسبين تلك المراكز  لذا 
لكـن و رم و التنميـة العمرانيـة داخـل السـ حصـرممـا  لتلمين الناحية الدفاعيـة الحمايةو للمراقبة 
تحســـن و االســـتقرار و مـــا صـــاحبه مـــن اســـتتباب ارمـــن و م 9120حيـــد المملكـــة ســـنة و بعـــد ت
ظيفي و رهـا الـو ار المدن تم هدمها النتهاء دو أسالعمراني خار   والنمو ااع االقتصادية و ار

هـــــ / 92.2م(  وــــم الريــــاض ســــنة .914هـــــ )..92بمدينــــة جــــدة ســــنة  ئاً الــــدفاعي  مبتــــد
 (م.5هـ  ر 9491)الشرير  م 9152
ي قلعة تعرر بقصر ارميـر و ما تح ر المدينة غالباً و التركيبة العمرانية داخل سأما و 

أهــم عناصـــرها و لهــا المبــاني المشــيدةم و د علــأ طمتعرجــة تمتــو ارع اــيقة و شــو الحــاكم   وأ
ارع التجاريةم و ق الممتدة علأ الشو ط بها السيحتو العمرانية المسجد الذي يحتل قلب المدينة 

فـي  اـحاً اوو  االجتماعيـة جليـاً و وم تلتي المباني السكنية  الذي يظهر تـلوير البيئـة الطبيعيـة 
مظهرهـا المعمـاري التقليـدي المميـز لكـل و ا اد المسـتخدمة فيهـو المـو تصـميمها و ها ئطبيعة بنا

اد البنـــاء و بيـــة(  الـــذي يعتمـــد علـــأ مـــو الجنو الشـــمالية و ســـطي و الو الشـــرقية و منطقــة )الةربيـــة 
 السائدة )انظر أنماط المساكن التقليدية(م و فرة و المحلية المت
االجتمــــاعي و للتــــرابط ارســــري و ر المدينــــة و ديــــة اررااــــي داخــــل ســــو لمحدذلــــك و  

االقتصــادية  فقلمــا كانــت العــائالت تبــدل ســكن أجــدادها فكانــت تعــي  كلســر  ديــةو للمحدو 
ذا أرادت أن تتو ممتـدةم   ســعت رأســياً و ت ورة لهـا أو ســع فـي المســكن أخــذت اررااـي المجــاو ا 
ن فــي مســاكن و كــان كويــر مــن ارقــارب يتجمعــو  المدينــة و مكــة و الحــال فــي جــدة  وكمــا هــ
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بينهــا عالقــات  واحــدة أو مهنــة  وقبيلــة أ وشــيرة أكمــا أن العــائالت التــي تنتســب لع رة و متجــا
 تسكن فيهم احداً و  مقاربة  كانت تختار حياً  ومصاهرة أ
لبنـاء أي  الهـدر ارساسـي ولمجتمع المسـتقر هـن تحقيق اأ بها ر المسلمو من ارمو 

الســلطة و النـاة المـرتبطين بهـا و مـات أساسـية تتموـل فـي اررض و مق مـا يتطلـب وهـو  ملـةو د
لــة فــي بــدايتها و الداطني و مــ % مــن12لمــا كــان و ر هــتالء النــاةم و ي تــنظم أمــالحاكمــة التــ

 وباررض   ذ هم دائم ما يتبعه هذا النمط السكاني من عدم االرتباطو   ةو البدا ةلب عليهمت
يجــاد نمــط و يــة و ر الحيــاة البدو جــد  كــان البــد مــن تطــو المرعــأ حيومــا و المــاء  والســعي نحــ ا 

لــية و لسـيادة السـلطة  بالتـالي أكوـر  ذعانـاً و تباطـا بـاررض ي أكوـر ار و جديـد لهـا تجعـل البـد
ــد العزيــز تبنــي برنــام  و ة القبيلــةم و لســط ــذلك قــرر الملــك عب  وهــو الرحــلا   وطين البــدو اتــل
أنمـاط الحيـاة البدويـة غيـر المسـتقرة اسـتبدال حااري اجتماعي اقتصادي يستهدر  برنام 

الرحل وتدريبهم علأ الزراعة في مواطن حياة ريفية مستقرة عن طريق توطين هتالء البدو ب
 استقرارهم الجديدة التي أطلق عليها الهجرم

 وبتعلــيم البــد م9190 / هـــ9220 طين ســنةو لقــد بــدأ الملــك عبــد العزيــز ببرنــام  التــ
ذلــك و عـة مـن قريـة صـةيرة  و ت مبنيـة تشـكل كـل منهـا مجمو العـي  فـي بيـو الرحـل الزراعـة 

حيـاة ال تعـرر و اصـل و ما يقتايه من رحيـل متو لرعي بديال من متابعة العي  عن طريق ا
النهـبم فقـام و السـلب و  وفقهـا مـن متاعـب كنتيجـة طبيعيـة مـن أعمـال الةـز امـا ير و االستقرار 

ة القبائــل المنتشــرة فــي الصــحراء المتراميــة ارطــرار بتــرك حيــاة االرتحــال فــي الباديــة و بــدع
 وعلأ بئـر أكل هجرة م و بادية  تقاةقامة في هجر زراعية تنشل خصيصا لكل قبيلة في الو 

مد يد المساعد لكل قبيلة تتـرك حيـاة و الريم و فر الماء رغراض الشرب و نبع ماء لامان ت
ل لبنـة و ن أو ليكـ الها معلـم مـن علمـاء الـدينو رسة يتمدو الهجر علأ بناء مسجد   لأ البادية

مـن خيـام الشـعر التــي  ن لتســكنها بـدالً لـب  ت مـن ال  و لالسـتقرار  وـم أخـذ يعينهـا علــأ  قامـة بيـ
ن علأ تعلـم زراعـة اررض كمـا قـدم  لـيهم كـل مـا اسـتطاع و قدم العو ا علأ سكناهام و اعتاد
 (م05هـ  ر .942)حسن  معدات حفر اابار و ر النبات و من بذ

يـة فـي أطـرار و هي هجـرة اررطاو  م9190 / هـ9222 ل هجرة سنةو قد تم  نشاء أل
 اً كانت ممر و د اابار  و جو التي تتميز بو بريدة   لأ يتو من الك ةالقصيم علأ الطريق الممتد
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عـة و زعـت اررااـي علـأ مجمو د بالميـاهم فو التجار للتـز و المسافرين و اشي و للقبائل لرعي الم
الي عشــــرة آالر و دت الهجـــرة بحــــو فــــي مقــــدمتها قبيلـــة مطيــــر التــــي ز و مـــن أهــــل العشـــائر 

ل هجـرة تجمـع بـين خلـيط مـن و مـع عـدد مـن الفالحـين لبنـاء أ ولقـد أشـترك البـدو طنم و مست
لـةم  اسـتطاع الملـك و االنتمـاء لهـذه الدو ابـط الـدين و الفالحـين تـربط بيـنهم ر و مختلر القبائـل 

طنها أكور من و قد بل  عدد القبائل التي و الي مائتي هجرة  و عبد العزيز في حياته  نشاء ح
  كمـا كـان اً ذأكوـر مـن خمسـة عشـر فخـ  لـأ كانت تقسـم بعـض القبائـلو قبيلة   ةاونتي عشر 
 (م08هـ  ر .942)حسن  خمسة آالر نسمة   لأ والومائةمن الفخذ يام 

ــد العزيــز علــأ شــكل مشــاريع تو اســتمر مــنه  التــ  طينيــة و طين بعــد حيــاة الملــك عب
طين و لــة حيــث تــم تنفيــذ المرحلــة الوانيــة مــن برنــام  التــو خاصــة بعــد زيــادة دخــل الدو   كبــر 
د ارردنيـةم بهـذا المـنه  الفريـد و لقرب مـن الحـدادي السـرحان بـاوو م في حرض 9151سنة 

يجـاد و تحاـير أهلهـا و تعميرهـا و عبد العزيز ارسـاة السـليم لتحاـير الباديـة الملك اع و  ا 
ر عديـد مـن و لقد ساهم  نشاء الهجر في ظهو ديانم  و الو رة تعمر الصحراء و مجتمعات متط

به الجزيــرة العربيــة  شــمال شــو يــة خاصــة فــي منطقــة نجــد و التجمعــات القر و مراكــز التحاــر 
بالتـالي ارتفـاع معـدل و ااحة علأ ارتفاع معدل عملية التحار بالمنطقـة و  اً قد تركت أوار و 

 عدد المساكنمأ ةدازيو التحار 
ـــأ بئـــر ألقـــد و  ـــأ أرض و نبـــع مـــاء  اختيـــرت م وشـــيدت معظـــم الهجـــر عل اقعهـــا عل

 وديــة أو ارعلــأ اــفار  وأ هـا يارعشــاب ف ومنبسـطة كانــت قبــل ذلــك تسـتةل للرعــي لنمــ
عــــدد و ت المســــاحة المخصصـــة لكــــل هجـــرة حســــب حجمهـــا و انـــب الطــــرقم  تتفـــاو علـــأ ج
تختلر في مخططاتها عـن القـر  القديمـة  لكنهـا كانـت غالبـا متشـابهة مـن حيـث و سكانها  

تتــداخل اررااــي و اة بالنســبة للهجــرةم و المســجد النــو ق و نســيجها العمرانــي حيــث يشــكل الســ
الحـدائق المنزليـة المتنـاورة و تسـتةل البسـاتين و بار الميـاه  آاجد و ت حيث تتو الزراعية مع البي

النخيــــل  بينمــــا خصصــــت اررااــــي و ارشــــجار المومــــرة و داخـــل الهجــــرة لزراعــــة الخاــــار 
 م9-9زراعة شكل ـالحة للـائ  الطبيعية الصـالحش وب لنمو ل الحبو المحيطة لحق
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 (م05في عهد الملك عبد العزيز  ر ) توطين البدوهـ  .942المصدر: حسن  عبد القادر صالح  

 النسيج العمراني للهجرة )هجرة دخنة( 9-9 شكل 

    
متالصـقةم  وت التـي تـلتي متفرقـة أو عـة مـن البيـو ن المنطقة السـكنية مـن مجمو تتكو 

الســكان كــل  تخدماســلقــد و خصصــت مســاحة مــن اررض للزراعــةم و أقــيم بيــت لكــل أســرة  و 
ط بـالتبن و ق المخلـو محر ال غيرن ب اللب  و فرة  فكانت مادة البناء من الطو اد المحلية المتو الم

ائط و التـــي تةطـــأ بعـــد ذلـــك بطبقـــة رقيقـــة مـــن الطـــين لاـــمان تماســـك الحـــو ائط و لبنـــاء الحـــ
ر المحليــة  أمـا ارسـقر فكانـت مــن و اعــد غالبـا مـن الصـخو تناسـق سـطحهام كمـا بنيـت القو 

 والنخـــل أمـــن اء و مــن ارخشـــاب ســ تصـــنعافــذ كانـــت و النو اب و كــذا اربـــو النخيـــل   أخشــاب
االقتصـادية  جـاء و االجتماعيـة و لما كان تفاعـل السـكان عاليـا مـع المـتورات البيئيـة و ارولم 

متكيفـة مـع و متطلباته المعيشـية و في بحاجات المجتمع يو مع البيئة  النتا  العمراني منسجماً 
 ر المناخيةمو الظر 

 م9141-9111البناا االقتصادي و ل وحلة اكتشاف البتر مر  3-3-1
أوناء بناء االستقرار السياسي في الـبالد الـذي تـم  نجـازه بـإعالن القـرار الملكـي قيـام 

انتهـــاء و م 9120هــــ ســـنة 9259 ألـــو ار  جمـــاد .0دية فـــي و لـــة المملكـــة العربيـــة الســـعو د
يــا أياــا علــأ بنــاء قاعــدة از و التركيــز متو جــه و كــان الت  ميالت المتصــارعةو عصــر شــبه الــد
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أكوــر و اقتصــاد حــديث   لــأ يو مجتمــع شــبه بــدو يــة يخرجهــا مــن اقتصــاد بــدائي و اقتصــادية ق
يعتمـد عليهـا بعـد اهلل و التحاـر  و االسـتقرار  وحويوا نح يسعأمجتمع   لأباةاافة  معاو تن

الجتماعيــة التنميــة او البنيــة التحتيــة و فير المرافــق ارساســية و تــو لــة و الد ولنمــ وتعــالأســبحانه 
جـه انعكـاة  يجـابي علـأ التنميـة و   المعيشي للشعبم كان لتطبيق هـذا التو تحسين المستو 

ردهــا  فكــان او أهــم م ي عــد  كــان الحــ  و دة عنــد نشــلتها  و لــة محــدو ارد الدو كانــت مــ مالعمرانيــة
الـذي  لو كـان البتـر للـبالدم  رد دخـل جديـد لبنـاء القاعـدة االقتصـاديةو البحث جاريا ةيجاد مـ

يـــران ســـنة و رة فـــي العـــراق و ر فـــي البلـــدان المجـــاتشـــاك ل اتفاقيـــة و قيـــع أو تدافعـــًا ل م9102ا 
قيـع وـاني اتفاقيـة و م وـم تـم ت ال أن النتـائ  لـم تكـن ايجابيـةم( 9102هــ )9240للتنقيب سنة 

ل ســــنة و اســـتخرا  البتــــر و هلل الحمــــد باكتشــــار و م(  التــــي أســـفرت 9122هـــــ  )9250ســـنة 
نتاجــــه و م(  9121هـــــ )9258 صــــل  يــــراده و م( حيــــث 9142هـــــ  )9251اقتصــــاديا عــــام ا 

 (م025-9.2 رم  ..91هـ/.921عليه   وأبالر )و ن دو ملي 2.0الي و ح
الســكاني فــي الــبالد و العمرانــي  وعلــأ النمــ ل جليــاً و لــم تظهــر انعكاســات البتــر حيــث 

 العمرانـي التقليـدي المميـز للمسـاكن الطـابعلـم يتـلور و  محتأ منتصـر ارربعينـات المـيالدي
ادر و كـن هنـاك بـتلـم و ( اـح الحقـاً و لكل منطقة من مناطق المملكة في هـذه الفتـرة )كمـا سي

كــان و ال شــبكة ميـاه للشــرب و لــم تكـن هنــاك شـبكة كهربائيــة و عمرانيـة حديوــةم  طــرزر و لظهـ
كانـت  ملو ة لتلقي مياه السـيلنة في صهاري  منشو اعتماد ارهالي علأ مياه ارمطار المخز 

اـــع و امـــل المســـببة لهـــذا الو بئـــة منتشـــرةم  مـــن أهـــم العو ارو مـــة ســـيئة الحالـــة الصـــحية العا
م 9120ب الحـرب العالميـة الوانيـة سـنة و نشـ ول هـو المتلخر علأ الرغم مـن اكتشـار البتـر 

 ظـةو ملحرها علأ تناقر أعـداد الحجـي  بدرجـه و التي أورت بدو م 9145التي انتهت سنة و 
هــي و نها للحجــا  أونــاء الحــ  و لتــي يقــدمالخــدمات او أربــا  التجــارة انخفــاض   لــأ ممــا أد 

 ملة آنذاكو للد رئيةرد الو الم
لكــــن مــــع انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الوانيــــة بــــدء عهــــد جديــــد فــــي المملكــــة العربيــــة و 

العمرانيةم فلقد ازداد عدد و االجتماعية و االقتصادية و دية في شتأ المجاالت السياسية و السع
ل و ل  يـراد مـن حصـتها مـن  نتـا  البتـر و ر كـلالو ن دو مة عشرة مليـو استلمت الحكو الحجا   

مم فانطلقت 9152الر سنة و ن دو حتأ بلةت خمسين ملي ت تدريجياً ارتفعوم  مم.914سنة 
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ــة الناميــة بخطــو مســاعي الد ذلــك بتحســين و ســة فــي ماــمار التنميــة االجتماعيــة و ات ملمو ل
مد خط تةذيـة و ابار ذلك بحفر او يد المدن بالمياه العذبة و تز و التعليمية و الخدمات الصحية 

بنــاء محطــات و عات الطــرق الداخليــة و تنفيــذ مشــر و   بازانــات أنقــاط معينــة تســم  لــأ صــلي
يــة و الجو ان  البحريــة و القيــام بمشــاريع  ســتراتيجية موــل  نشــاء المــو   ميــةو حك مبــان  و للكهربــاء 

لــــة بشـــركات استشــــارية أجنبيــــة لألعمــــال و لقـــد اســــتعانت الدو  ملالتصـــال بالعــــالم الخــــارجي
كـذلك مــن و الباديـة و ر جــذب سـكاني داخلـي مـن القــر  و أوـر ذلــك علـأ ظهـلقـد و  مةنشـائيةا

زيـادة المسـطح   لأ الرياض مما أد و المدينة و مكة و خار  المملكة للمدن الكبر  مول جدة 
عـدد و  اً هكتـار  982العمرانـي  امسـطحه ي كـانتـمدينـة جـدة ال  فعلأ سبيل الموال مالعمراني
%  922أكور من أي  اً هكتار  2.5  لأ م زاد9145ألر نسمة سنة  05ز و لم يتجا اسكانه

م  ر 9181ر  و م )مخلـ9159 ذلـك فـي سـنةو % 15بزيادة تصـل أي ألر نسمة  .4و
حــدة ســكنية و حــدات الســكنية فــي مدينــة الريــاض مــن خمســة آالر و (م كمــا قفــز عــدد ال.2
 (م                                                      955 م  ر.911م )الهطالني  9152حدة سكنية سنة و ألر  902م  لي9125عام 

 ومي علـــأ النمـــو للـــدخل القـــ رئـــيةل كمصـــدر و يالحـــظ أن التـــلوير الحقيقـــي للبتـــر و 
ارمنـــي و مـــا صـــاحبه مـــن االســـتقرار السياســـي و بعـــد الحـــرب العالميـــة الوانيـــة  بـــدأالعمرانـــي 
 ث التالي: و حد  لأ العالمي الذي أد و الداخلي 
رة قبـــل غيرهـــا و المدينـــة المنـــو مكـــة و جـــدة و اســـتومرت المـــدن القائمـــة كالريـــاض  :الو أ

تركـزت فيهـا القاعـدة و االجتماعيـة و االقتصـادية  افنمـت تركيبتهـ ماع االقتصـادي الجديـدو ال
  لــــأ ارهاو أســــو خرجــــت مــــن تحصــــيناتها و الحاــــرية  و الخــــدمات االجتماعيــــة و االقتصــــادية 

ر الريـاض و سـو هــ ..92م/.914ر جـدة سـنة و م سـحة فقـد تـم هـدو المفت المناطق المحيطة
مبــــاني الفــــي المنــــاطق المركزيــــة للمــــدن الكبيــــرة بعــــض  تئأنشــــ مهـــــ92.2م/ 9152ســـنة 

ازداد عـدد و ن رجال ارعمال من ارجانب سكابعض العمارات السكنية الحديوة ةو  التجارية
لهم و لتـدني دخـ راً نظـو رم و زيـادة فـي ارجـو عن فرر للعمـل  بالمنطقة المركزية بحواً  العمال

رت و عشـــ  وــم تطـــو خاصــة فــي بدايـــة حيــاتهم العمليــة كـــان مســكنهم علـــأ شــكل صــنادق 
 شعبيةم مبان    لأ اهم االقتصاديو بتحسن مست



 الجزء ارول: التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن                في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1-9120هـ/9281-9291في فترة ما قبل التخطيط الشامل بعد  العربية السعودية ةير عدد ونوع المساكن في المملكةت الفصل ارول:    

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

33

الخبــر بســبب بعــد و ر مراكــز حاــرية فــي المنطقــة الشــرقية موــل الــدمام و ظهــ :وانيــا
 أءانو مـو معامل تكريـره و ل و القطير عن منطقة  نتا  البتر و التجمعات القائمة في اةحساء 

اصــالت بــين مراكــز و ط المو دة علــأ خطــو جــو أهميــة القــر  الصــةيرة الم تازدادو تصــديرهم 
الجبيــلم كمــا ظهــرت مجمعــات ســكنية علــأ خــط و   و صــفو ل موــل ســيهات و صــناعة البتــر 
لـت و مدينـة صـيدا بلبنـان التـي تح  لـأ ل التابالين الممتـد مـن المنطقـة الشـرقيةو أنابيب البتر 

ل أداة جــذب و رفحــاءم فلصــبح البتــر و طريــر و عرعــر و مــدن موــل حفــر البــاطن  أ لــ رهاو بــد
ل طين أهـــو ل تــو الباديــةم  فتحـــو الريـــر و دية مـــن المراكــز الحاـــرية القائمــة  و للعمالــة الســع

  لـأ مي الرسـمي عـن طريـق  نشـاء الهجـرو الجـذب الحكـ البادية فـي هـذه المرحلـة مـن نمـط
فــي صــناعة  ( المتعلــق بالبحــث عــن  فــرر العمــلمرحلـة االختيــار الــذاتي )التةيــر التلقــائي

ل و البتــر ت المراكــز الحاــرية الجديــدة بــالقرب مــن منــاطق العمــل فــي قطــاع للم فنشــو البتــر 
لقد بنيت المساكن بداية بطريقة تقليدية من قبل العمال أنفسـهم و   ديةو ةسكان العمالة السع

 ماً يو عا اً عمراني اً نة نسيجو مك
ل و تصـدير البتـر و رة لمراكـز  نتـا  و معـات السـكانية المجـاجتمع ازدياد السكان فـي ال

ــدمام و خاصــة فــي الخبــر    لــأ مــا صــاحبها مــن انتقــال العاصــمة اةداريــة مــن اةحســاءو ال
اررااــي عمــل مخطــط لتقســيم  أرامكــومــة مــن شــركة و طلبــت الحكفــي هــذه ارونــاء  مالــدمام

شــبكي الشــكل خــذ المخطــط الم أالعمرانــي والنمــ جيــهو تم ل.914الخبــر ســنة و لمدينــة الــدمام 
كـان  قـدو  م(0-9شـكل )كنمط جديـد مـن المسـاكن علـأ اررااـي المقسـمة  الفيللظهرت و 

ديين فـــي شـــركة و ظفين الســـعو م الخـــار بـــالم9159لتطبيـــق برنـــام  قـــرض اةســـكان ســـنة 
ــم انتشــر هــذا النــو ر كبيــر فــي ظهــو د ومكــاأر  ع الســكني و النــو ع مــن التخطــيط الشــبكي و رهم و
الــذي دعمــه التــلوير اةعالمــي عــن و قيــة أنحــاء المملكــة فــي المرحلــة الالحقــة فــي ب االفيلــلا

ع الملــز و مشــر   لــأ فــي أرجــاء الــبالد   اــافة وأرامكــطريــق المعــارض التــي تقيمهــا شــركة 
ــــاضو ظفي الحكو اةســــكاني لمــــ ســــنة  مــــة فــــي الري  ,Salagoor) (2-9شــــكل )م 9152ٍ 

Jamaludden Yousef. 1990, pp84-99)م 
 



 الجزء ارول: التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن                في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1-9120هـ/9281-9291في فترة ما قبل التخطيط الشامل بعد  العربية السعودية ةير عدد ونوع المساكن في المملكةت الفصل ارول:    

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

31

 
 )أ(

 

 
 ب()

Source: Fadan, Y. M. 1983. The Development of Contemporary Housing in Saudi Arabia. Unpublished PhD 

Thesis. MIT.  

 م   9159ظفيها سنة و من خالل برنامج اإلقراض لم وجدتها شركة أرامكو التي أالفيال  : نمط0-9 شكل 

 9191-9159التنظيمو بداية التخطيط و حلة التقلبات االقتصادية مر  3-3-2
م تقلبــــات 91.1  لــــأ م9159دية فــــي الفتــــرة مــــن و شــــهدت المملكــــة العربيــــة الســــع

  لــــــأ م.915م(  وـــــم أزمـــــة اقتصـــــادية )9155  لـــــأ م9159اقتصـــــادية بـــــدأتها بطفـــــرة )
 مم91.2ابتداء من  يها انتعا  اقتصادتالو م(  9151

  

 
Source: Al-hathloul, Saleh. 1981. Traditional and Continuity and Change in Physical Environment. PhD 

Thesis. Unpublished. MIT.  

 م.9151ع الملز بالرياض سنة و العمارة التي بنيت في مشر و الفيال  : نمط1-9 شكل 
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ن و ملي 992ظا حيث بل  و ل ارتفاعا ملحو المملكة من البتر  دخلارتفع  9159ففي 
الر ســنة و ن دو مليــ 002  لــأ ارتفــع  وــم 9152أكوــر مــن اــعر دخلهــا لســنة  وهــو الر و د

الرتفـاع لالـدخل  عـادلكن ما لبث أن و الر  و ن دو ملي 9.2  لأ انخفض م بعد ذلكم9150
م حتـأ بلـ  9151سـنة الر و ن دو مليـ 042وم 9154الر سـنة و ن دو مليـ 025الي و علأ الت
مي بمـا و مم لقد ترتـب علـأ اسـتمرار ارتفـاع الـدخل القـ.915الر سنة و ن دو ملي082أقصاه 

مي و ة االقتصادية عن طريق تزايـد اةنفـاق الحكـو سة في مصادر القو يشبه الطفرة زيادة ملم
مــــا تبــــع ذلــــك مــــن تزايــــد االنتعــــا  و الجهــــاز اةداري و العمرانيــــة و فــــي التنميــــة االجتماعيــــة 

منـاطق  نتـا    لـأ من القر و  وره علأ تزايد عدد النازحين من البدو الذي أور بدو لتجاريم ا
لــي المـــدن الكبــر  و ل و البتــر    لـــأ فنيــينو افــدين المهــاجرين مـــن عمــال و كــذلك زاد عـــدد الو ا 

االســتفادة مــن و ا فــي عمليــة التنميــة و ارجنبيــة ليســاهمو المملكــة مــن مختلــر البلــدان العربيــة 
دية الفنيـة المتدربـةم حيـث تشـير و فر العمالـة السـعو فرة خاصـة مـع عـدم تـو تفرر العمل الم

ألـر  02 وم مـنهم نحـ9155ألـر نسـمة سـنة  922ون سـكان جـدة بلـ  نحـأ  لـأ المصادر
  ر 9181ر  و )مخلـا في حركة البناء الاـخمة و نسمة من العمال ارجانب الذين ساهم

 (م.2
سع و بداية تو دأت في المرحلة السابقة  لمشاريع التي باشهدت هذه الفترة استمرار   

ميـة و بـدأ بنـاء المبـاني الحكو رأسي في المنطق المركزية  كما بـدأ مـد شـبكة الكهربـاء و أفقي 
بـــع فـــي تخطيطهـــا ت  او احي الســـكنية الحديوـــة  و الاـــ ئتنشـــأو زارات المختلفـــة  و الـــو للمصـــالح 

لـأ نظـام شـبكي م ع52× م 52 وم  أ922×م 922مربعـات أبعادهـا   لـأ تقسيم اررااـي
كمـــنح مـــن  ون هـــذه اررااـــي بالشـــراء أو اطنـــو تملـــك المو مـــن مســـطحات للخـــدماتم  خـــال  
ي تـال هفلتـز ارع المو الشـ يجـانب أبنيـت العمـائر علـو  مالفيلـلو ر و بنيت عليها القصـو  مةو الحك

ع العمرانـي و ر هذا النـو علأ ظه (الشام وم مصرل و دخار  المملكة )ن من و ساهم المهندس
ر و نشـئت مناسـبة لظـر أالمناقض للعمارة المحلية التـي و ر في بالدهم و ملل وهالمشابه لما 
مسـاكنهم  المـدنهجـر أعيـان مـع هـذه التةيـرات و الطقة السائدم و تقاليده و ته اعادو المجتمع 

ـــة فـــي البلـــدة القديمـــة ـــاء ســـكنية غيـــر و احي الحديوـــةم و الاـــ  لـــأ التقليدي نشـــلت أياـــا أحي
تسـكنها طبقـة العمــال  متعرجـةو ارع اـيقة و ذات شـي و ين عاـو بتكـ ائياً و عشـمخططـة نمـت 
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أغلبهـا بهـا و ريـن و د ور أو ت شـعبية متالصـقة مـن دو أغلب مسـاكنها بيـ مظفينو صةار المو 
فــي  وهــي غالبــا تعــديات علــأ اررااــي العامــة أو فنــاء داخلــيم كمــا زادت منــاطق العشــ  

هـــــ ..92ع الملكــــي بتــــاري مو المرســــ لـــذلك صــــدر مبعــــد كــــة التــــي لــــم تــــبنو اررااـــي الممل
ــدة للبلديــة م حــد.914/ ــو د ملكيــات اررااــي العائ ر و القصــو لعــين العزيزيــة و زارة الماليــة و ل

تحكيـر كـذلك منـع  مالوكنـات العسـكريةو الملكيات الخاصـة و ي و الجو الميناء البحري و الملكية 
االستعااــــة عنهــــا بــــالبيع القطعــــي لطالبيهــــا و )تــــلجير( اررااــــي  ال لألغــــراض الزراعيــــة 

ذلك بعد تخطيط هذه اررااي البيااء مـن قبـل و استومارها و علأ اةنشاء عليها  المقدمين
-9.8 ر  9180 فير مســــطحات للخــــدمات العامــــة )ارنصــــاري و تــــو الجهــــات المالكــــة 

 م(.2م  ر 9181ر  و مخلو   989
 جـدة وأمكـة المكرمـة منطقـة يـل عاصـمة الـبالد اةداريـة مـن و اكب هذه الطفـرة تحو 

مـا تبعـه مـن قـرار نقـل و ميـة فيهـا  و ائر الحكو الـدو زارات و بناء الـو م 9152الرياض سنة   لأ
لقـد تـم و تـلمين سـكن لهـمم و م 9152الريـاض سـنة   لـأ مـة مـن مكـة المكرمـةو ظفي الحكو م

ـــي الملـــز شـــمالو زارة الماليـــة ببنـــاء مشـــر و تكليـــر  ـــدة القديمـــة لمدينـــة  ع ســـكني ف مركـــز البل
مم .915ســنة  اكتمــلالــذي و بدايــة النقــل  عنــد انتهــيالريــاض  التــي كانــت أجــزاء منهــا قــد 

كات و بل  لأ تقسم م0كم 4.5ع علأ النظام الشبكي علأ مساحة قدرها و خطط هذا المشر 
 54.ن مـــنو ع ســكني  حـــديث مكــو بنـــو م  05× م 05مربعــة  قطــع أراض  و م 05× م 952
زعــة علــأ وــالث عمــائر بارتفــاع خمســة و شــقة م 982ومنفصــلة علــأ والوــة أحجــام   فــيال 
المباني السكنية بـل و فير قطع اررااي و ع علأ تو م لم يقتصر هذا المشر 2-9شكل  ارو أد

مقـر لجامعـة   لـأ لـت الحقـاو مدرسـة )تحو شملتها خدمات  سكانية أخر  مول حديقـة عامـة 
مركــــز تجــــاريم  لــــذلك كــــان يطلــــق علــــأ هــــذا و صــــر و مستو انــــات و حديقــــة حيو الريــــاض( 

لكــن الخــتالر و قــت و اوــة نشــلته فــي ذلــك الع مدينــة الريــاض الجديــدة لــية فقــط لحدو المشــر 
تخطيطــه العمرانــي المــنخفض الكوافــة عــن الســكن التقليــدي النجــدي و عــه الســكني و تةــاير نو 
ـــــرة و ارع الاـــــيقة و الشـــــ يي ذو ي العفـــــو التخطـــــيط العاـــــو  ـــــك الفت المتعرجـــــة الســـــائد فـــــي تل

 (م952-950 رم  .911)الهطالني  
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مـن أزمـة  عانـت المملكـة  م9155  لـأ م9152ات الطفرة فـي التنميـة مـن و بعد سن
مقارنــــة  ارتفــــعم .915ل ســــنة و ن دخــــل المملكــــة مــــن البتــــر أاقتصــــادية علــــأ الــــرغم مــــن 

تهـا فـي و م بلةـت ذر .915ر مصاعب مالية سنة و ذلك بسبب ظهكان و  مات السابقةو بالسن
ية ســـنة و ث حـــرب الســـو حـــدو انخفـــاض قيمـــة الـــلاير و ث تاـــخم و مم تمولـــت فـــي حـــد.915
ــاة الســو مــن تطــمــا تبعهــا و م .915 ــاقم   لــأ ية ارمــر الــذي أد و رات أهمهــا  غــالق قن تف

أخـــذ و ن و مـــة التعـــاو اجهـــة هـــذه ارزمـــة االقتصـــادية بـــدأت الحكو المصـــاعب االقتصـــاديةم لم
 بنـاءً و مم 9158ذلـك فـي سـنة و لـة و ن الماليـة للدو ت لي فـي تنظـيم الشـو ة من البنك الـدر و المش

 ملاير(4.52الر= و د 9الر )و قابــــل الــــدم م توبيــــت الـــلاير9151ســــنة مـــة و أعلنــــت الحكعليـــه 
لمـدة  يمو تتمول فـي الحـد مـن اةنفـاق الحكـبدأت في تنفيذ خطة لتحقيق االستقرار المالي و 

مي اعتبـارا مـن و د علـأ اةنفـاق الحكـو م(م وم تخفيـر تـدريجي للقيـ9151م  9158سنتين )
ــتم الصــرر فــي أو ية مدر و م مــع االلتــزام بميزانيــة ســن91.2ســنة  مختــارة بقصــد جــه و ســة ي

ياـات نـزع و جه هـذا اةنفـاق دفـع تعو من أو اطنينم و  تاحة الفائدة ركبر عدد ممكن من الم
ارع جديـدة اســتمالك أرااــي المــدن و ارع  فــتح شــو سـيع الشــو الملكيـة للمنفعــة العامــة موــل:  ت

ــــركــــذلك  مرغــــراض عامــــة خــــدمات عامــــة و  دية محليــــة ةقامــــة مبــــان  و شــــركات ســــع تكلي
مساندته علأ أسـاة مـن دراسـة و تشجيع االستومار الصناعي و لمدن  عات تحسين او مشر و 

 (م.5-.5 رم  9181ر  و )مخلعات المقترحة و   االقتصادية لكل من المشر و الجد
ممــا ســاعد المملكــة  كبيــراً  نجحــت نجاحــاً و تنفيــذ الخطــة  وتعــالأن اهلل ســبحانه و لقــد أومــر بعــ
الـذي تزايـد تـدريجيا منـذ و االنتعـا  االقتصـادي و بدأ عهد من االستقرار المـالي و علأ اجتياز ارزمة 

ره علــأ الحيــاة و االنتعــا  بــد  لــأ ل االقتصــادي مــن ارزمــةو التحــو ر و أوــر هــذا التطــ مم91.2سـنة 
 الذي يمكن تلخيصه في التالي:و م اةداري  و علأ المفهو العمرانية و االجتماعية 
تــم فيهــا الحــد مــن  يتــالو م 9151  لــأ م.915فــي مرحلــة المصــاعب الماليــة مــن  :الو أ

انخفــاض حـاد فــي   لـأ مي  شــهدت المملكـة انخفااــا فـي النشـاط العمرانــي أد و اةنفـاق الحكـ
% فــي 5..9ي و الســكاني الســن والســكاني فمــوال فــي جــدة بعــد أن كــان معــدل النمــ ومعــدل النمــ

لأو  م.915% في سنة 2.9  لأ انخفض 9155سنة   مم9151سنة  %2.15 ا 
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ـا ـا :وانيـ م ظهـــرت 91.1  لـــأ م91.2  االقتصـــادي المتزايــد مـــن ســنة فـــي مرحلــة االنتعــ
ر المصــلحة العامــة و االهتمــام بــلمو عي االجتمــاعي و فــي تزايــد الــ تتمولــة وــار اجتماعيــة  يجابيــآفيهــا 

فــق ار فــي مجــال المر و عي الصــحي نتيجــة لمــا شــهدته هــذه الفتــرة مــن تطــو الــو ةقبــال علــأ التعلــيم او 
ر قطـاع النقـل  و زاد االتصـال بـين المـدن نتيجـة تطـو التعليميـةم و الصـحية و الخـدمات العامـة البلديـة و 
 تااعر االهتمـام بالمنافـذ ارساسـية للحركـة التجاريـة لتلبيـة االحتياجـات السـكانيةم فـزادت الهجـرةو 

ـا فـــي هـــذه الفتـــرة علـــأ منـــاطق البتـــر يالخارجيـــة التـــي لـــم و الداخليـــة  ل فـــي المنطقـــة و قتصـــر اتجاههــ
ـادة و دية و فنمـــت بـــذلك المـــدن الســـع مكـــز الحاـــرية ارخـــر المرا  لـــأ بـــل فقـــط ةالشـــرقي بـــدأت الزيــ

أكوــر مــن   لــأ زاد نســبة معــدل التحاــرو يا  و % ســن.الســكانية فــي هــذه الفتــرة باالرتفــاع بمعــدل 
ــ )9280% ســنة 1. ــ  )9250% ســنة 40.2ز و جــام( بعــد أن كانــت ال تت91.0هـ   م(9120هـ

 م      0-9و 9-9 ينلو جداح في الو م وكما ه
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هـ 9131-9130زيع النسبي لمعدل التحضر لعام و التو : تقدير تعداد سكان المملكة 9-9 ل وجد
  م(.9190-9191)

 يةو نسبتهم المئ الرعاة يةو نسبتهم المئ نو المستقر  ع السكانو مجم المنطقة
 8.0. 94...0 29.8 0..908 .42.28 المنطقة الشمالية

 0.2. 95924 ...0 5.11 02122 ا لقريا ت
 م51.2 0.2.9 ..42 9.198 42181 رو الج

 8... 905595 22.0 0081. 98.824 حائل
 4... 2052. ..00 9.559 829.. د الشماليةو الحد

 1... 52.44 22.9 05995 5851. المقاطعة الشمالية
 ..90 21220 2..8 22...0 25..22 المنطقة الشرقية

 2 2 922 22... 22... يرالقط
 ..91 290.2 82.2 2...90 958202 ارحساء
 1.5 40.. 12.5 .292. 828.1 رهو رأة تن
 00 .0...9 8. 09091. .1.14. الوسطيالمنطقة 
 9821 14..1 89.9 495948 .2.48. الرياض
 02.4 50982 .... 9.25.8 9..000 القصيم
 8.0. 52..0 09.8 25412 2042. عفير-الخاصرة

 92 12285 12 810.22 18.998 المنطقة الةربية
 522 22502 ..14 512104 .0.44. مكة المكرمة
 04.5 21998 5.5. ..9025 951.15 رةو المدينة المن

 92.5 02.44 81.5 9.8020 ..9181 بلجرشي رنيه
 ..92 .155. 81.4 011... 4.855. بيةو المنطقة الجن

 4..9 52820 ..82 .0.942 205021 عسير
 0.9 .0.. 1..1 .25.22 2.52.2 جازان
 29.1 98208 9..8 28555 5.582 نجران

 02.8 284... 1.0. .50..05 2042192 عو المجم
زارة و عرائة الصحراء  قصة التنمية العمرانية في المملكة   هـ 9491 اةعالم و ث و البحو سبار للدراسات أ المصدر:
 (م58ر ) ية  الرياض و القر و البلدية  نو لشت ا
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 م(.9110هـ )9150زيع النسبي لمعدل التحضر لعام و التو : تقدير أعداد سكان المملكة 0-9 ل وجد
 يةو النسبة المئ  جمالياة رحل نو مستقر  المنطقة

 09.9 9.922.222 22.222. 422.222 الحجاز
 42.4 0.922.222 9.222.222 822.222 نجد

 5.8 222.222 022.222 922.222 تهامة عسير
 2..9 122.222 052.222 52.222. عسير السراء

 5.8 222.222 022.222 922.222 اةحساء 
 ..1 522.222 252.222 952.222 ملحقات أخر 

  جمالياة
0.022.222 2.222.222 5.022.222 

922% 
40.2% 5...% 922% 

 م(.2  ر )ديو غرافية للمجتمع السعو ت الديمالسما  هـ9492د  و مد محمالمصدر: السرياني  مح
وتـداعياتها ونجاحهـا فـي تجاوزهـا علـي  هذه ارزمـةخالل الحكومة من  تعرفت :والوا

أهميــة التخطــيط علــأ جميــع المســتويات والقطاعــاتم لــذلك أرســت فــي هــذه المرحلــة قواعــد 
التخطــيط المــدروة وتعاونــت فــي  النشــاط  العمرانــي )الحكــومي والخــار( علــأ أســة مــن

ذلك مع ارمم المتحدة لعدم توفر الكوادر السـعودية آنـذاكم  وأنشـئت المتسسـات الحكوميـة 
 وزارة الداخليـة لشـتون البلـديات وكالـة التي تقوم بهـذه المهمـة موـل مكاتـب تخطـيط المـدن و 

ـــي البيئـــة العمرانيـــةم كمـــا أدر  ـــتحكم ف ـــديات لل كـــت أهميـــة التـــي عـــززت مـــن صـــالحيات البل
المعلومــــات اةحصــــائية للســــكان لةــــرض التخطــــيط المســــتقبلي وواــــع الخطــــط العمرانيــــة 

ت الحكومـة مصـلحة اةحصـاءات العامـة وألحقتهــا لفلنشـ والصـحية والتعليميـة واالجتماعيـةم
بــوزارة الماليــة واالقتصــاد الــوطني فــي بدايــة ارمــر  وــم بــوزارة التخطــيطم فكــان أول حصــر 

هـــ الموافــق 9182تسســات والســكان فــي جميــع المملكـة فــي شــهر صــفر شـامل للمبــاني والم
 ال  ن الجهـــات الرســـمية أوقفـــت نشـــر بيانـــات هـــذه اةحصـــائية الكتشـــار  م 91.0يونيـــه 

عيوب كبيرة في أساليب جمع البيانات أورت علأ نتائجهام ومنذ ذلك الوقت بدأت مصـلحة 
 تلأ تعـداد شـامل دقيـقم ولقـد زاداةحصاءات بتطوير أساليبها لجمع البيانات للحصول ع

سـنة  أهمية الحصول علأ هذه البيانات بدرجـة كبيـرة بعـد  نشـاء المجلـة ارعلـأ للتخطـيط
م  لـــأ الهيئـــة المركزيـــة للتخطـــيط 91.4هــــ/9284الـــذي تحـــول ســـنة   م9158هــــ/ 92.8

والتـــي حــــددت مهامهـــا بإعــــداد تقـــارير دوريــــة عـــن اقتصــــاد الـــبالد وواــــع خطـــط التنميــــة 
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الخمســية ارولــأ للفتــرة  ةلكــة والتــي ظهــرت بوادرهــا بواــع الخطــمادية الخمســية للماالقتصــ
 م(م91.5-م91.2)

فـي هــذه المرحلــة تــم البــدء فــي  نجــاز مشــروعات تحســين وتطــوير المــدن بنــاء علــأ 
 رشادية عامـة علـأ مسـتو  المـدن )مكـة المكرمـة  جـدة  المدينـة المنـورة  ينبـع   اتخططم

يـــة التخطـــيط العمرانـــي الشـــامل كنمـــوذ  علمـــي فكـــان أول مخطـــط عملب كمـــا ب ـــد جــازان(م 
 حيـثالريـاض مخطـط م  وـم 91.0مدينة جـدة سـنة مخطط  رشادي أنجز في المملكة هو 

ــ تــوالأ عمــل وــم مم 91.8ســنة  Doxiadis دوكســيادة التعاقــد مــع الشــركة االستشــارية  دب 
العمرانـــي  الطـــرازشـــار انت فـــيالمخططـــات اةرشـــادية لبقيـــة مـــدن المملكـــةم والتـــي ســـاهمت 

تخطيطيـة للمنـاطق السـكنية ال معـاييرال وحيـث طـورتالفيلل والعمـائرم المتمول في الحديث 
 م  اتمن قبل البلديات أوناء مرحلة تنفيذ المخطط اتم تطبيقهو 

 أعداد المساكنو اع و تغير أن 3-1
 اعو ل أنـيااـح علـأ تشـكو  بشـكلاالجتماعية و االقتصادية و لتةيرات السياسية أورت ا

باســتخدام الطــابع العمرانــي و ديةم و المســاكن فــي البيئــة العمرانيــة فــي المملكــة العربيــة الســع
)تقليـــدي  بالمملكـــة اع المســـاكن و أنـــ كمعيـــار لرصـــد االخـــتالر ســـيتم فيمـــا يلـــي اســـتعراض

 مد  انتشارهامو  هاخصائصأهم التعرر علأ كما سيتم شعبي  معاصر(  

 المسكن التقليدي 3-1-3
ــــنمط  وهــــو  ــــك ال ــــذي كــــذل ــــات  اً ان ســــائدال ــــة ارربعين ــــة الســــتينات الهجري ــــأ نهاي حت
ـــاطق المملكـــة )الةربيـــة   وهـــو  ة الميالديـــ ـــز لكـــل منطقـــة مـــن من   الشـــرقية  الوســـطيالممي

ــنمط الســكني التقليــدي فــي كــل منطقــة مــن منــاطق المملكــة  بيــة  الشــمالية(مو الجن يتميــز ال
الــذي يعكــة عــادات النــاة و  المميــزة عــن المنـاطق ارخــر  و بشخصـيته العمرانيــة المنفــردة 

المناخ السـائد فـي كـل و يتناغم مع البيئة الطبيعية و ينسجم و متطلباتهم المعيشية  و تقاليدهم و 
الـذي و لقد سـاهم البنـاء المحلـي و فرم و اد البناء المحلي المتو منطقة مع االستةالل ارمول لم

ط العمرانـي التقليـدي ر الـنمو ر كبيـر فـي ظهـو المعلـم البلـدي بـد وكان يطلـق عليـه ارسـتاذ أ
 المميز قي كل منطقة من مناطق المملكةم
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شكله النهائي بعـد   لأ صل النمط السكني في كل منطقة من مناطق المملكةو لقد  
ـــاء و فـــن و ير المســـتمر لتصـــميم و التطـــو الممارســـة و الت عديـــدة مـــن التجربـــة و محـــا تقنيـــة البن

المناخيـة و افق مع البيئة الطبيعية و يتو تقاليدهم و سب مع عادات الناة االتقليدي المحلي ليتن
فـن معمـاري و تبنيـه بـين أفـراد المجتمـع كـنمط سـكني و ل نتاجه النهـائي و السائدة  حتأ تم قب
 شخصيتهم المميزةمو يتهم و جماعي يعبر عن ه

 التقليدي في المنطقة الغربية  سكنمال 3-1-3-3
عـة مــن و اـم مجمتو تعـرر بمنطقـة الحجـاز و تقـع المنطقـة الةربيـة علـأ سـاحل البحـر ارحمــر 

ةحاطـة مــدنها  ينبــعم تتميـز مبانيهـا السـكنية بارتفاعهــا نظـراً و الطـائر و رة و المدينــة المنـو مكـة و المـدن جـدة 
عرة و قعهـــا الجةرافـــي علـــأ المنحـــدرات الجبليـــة الـــو بســـبب م وار دفاعيـــة تعيـــق تمـــددها موـــل جـــدة أو بلســـ
ن المبـاني السـكنية و تتكـحيـث كرمـة  اـع فـي مكـة المو ال وهـ االشـعاب كمـو دية و ة البناء في اريدو محدو 

  و تـراتار ةسـكان أسـر ممتـدةم و خمسـة أدو والوـة   لـأتصل في بعـض ارحيـان ار و المرتفعة من عدة أد
جـدت المبـاني السـكنية و كـذلك حجمهـام و حسـب وـراء ارسـرة  0م252  لأ 0م952مساحة اررض من 

يبنـأ المبنـأ علـأ كامـل مسـاحة حيـث  رةمو يـن فـي المدينـة المنـر و اة االرتفاع التي ال تزيد عن دالمنخف
ر مـن و ر ارراـي للاـيو ائط مشـتركةم يخصـر الـدو والوـة حـ ويشترك مع الجيران بـاونين أو اررض 

ســـكن لألبنـــاء و ر مـــن النســـاء و اســـتقبال الاـــيو ســـطي فتخصـــر رهـــل البيـــت و ار الو الرجـــال أمـــا ارد
يســـتةل كمكـــان و  ومســـت كل  يبنـــأ الســـطح علـــأ شـــو ســـتقلةم غـــرر م وجين علـــأ شـــكل أجنحـــة أو المتـــز 
 ألــذلك تســم المبيــت لــيالً و ســتخدم لألنشــطة المنزليــة ي  الــداخلي و اــا عــن الحــو الســماء ع  لــأ  و مفتــ

صـــية  يحـــاط الســـطح بجـــدار مرتفـــع  بارتفـــاع متـــرين بهـــا فتحـــات و الخارجـــةم لاـــمان الخصو بالمبيـــت 
فـي  والخشـب كمـا هـمـن و فـي مكـة أ ورة كمـا هـو ب بطريقـة زخرفيـة تسـمي شـبو صةيرة  تشكل مـن الطـ

اجهـــة الخارجيـــة بارعمـــال و تةطيـــة الو ار و يالحـــظ ارتفاعـــه لعـــدة أدو  ماءو ر الهـــو ذلـــك لســـما  مـــر و جـــدة 
 م5-9شكل و   4-9شكل  م ااشينو بالر افة و نات البارزة المعر و البلكو اب و اربو افذ و الخشبية للن
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 أحد بيوت مكة التقليدي -ب  أحد بيوت جدة التقليدية -أ

نة الملك ي  منازل جدة القديمة مدب-0-4مركز أبحاث الح   كتيب عن مباني التقليديةم شكل  أ-4-9شكل  المصدر:
 عبد العزيز للعلوم والتقنيةم

 : العمارة التقليدية في الحجاز 4-9 شكل 
 

 
 نمط الروشان التركي المنفصل

 
 ي المتصلنمط الروشان المصر 

هـــ  9424-هـــ9211تقريــر فنــي عــن منطقــة جــدة التاريخيــة   مكتــب اتحــاد االستشــاريين لالستشــارات الهندســية المصــدر:
 م94و 92مركز اللنجاوي  ر 

 المصري المتصل في مدينة جدة  و شان التركي المنفصل و : نمط الر 5-9 شكل 
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ي يتحمـل و استخدام خشب قو اشين عالية بسبب طريقة  نشائها و تكلفة الر  تلما كانو 
االسـتمتاع و ة عليهـا و اجهـة يمكـن الجلـو ظيفتها كإطاللة بارزة خارجـة عـن الو يتناسب مع و 

المحلــي  الحرفــيصــية المنــزل  فقــد اســتطاع و بــالمحيط الخــارجي مــع المحافظــة علــأ خص
لكنهـــا أرخـــر تكلفـــة يعـــرر و صـــية و صمـــن ناحيـــة الخ هانفســـالوظيفـــة تبنـــي فكـــرة تعطـــي 

نمــا يمكــن و ة عليهــا و عبــارة عــن خشــب بــارز مــن النافــذة ال يســتخدم للجلــ وهــو  مابشــي ا ا 
نـة فتحــات صــةيرة و مةطـأ بلخشــاب متقاطعــة مكو ارق المــاء مـن الفخــار للشــرب  و اـع دو 
 م.-9شكل   اءو ل الهو السما  بدخو مكن الرتية للخار  ت

: استخدام الشيش بدل 9-9 شكل 
 هانفسالوظيفة شان الذي يعطي و الر 

لكنه أقل و صية و من حيث الخص
 تكلفة.

  
Source: Salagoor, Jamaludden yousef. 1990. The Influence of Building Regulation On Urban Dwelling In 

Jeddah. PhD thesis. Unpublished. University of New Castle Upon Tyne, England. p 51. 

 
ائط و رة مشــكلة فــي بنــاء الحــو المدينــة المنــو لــم يجــد البنــاء المحلــي فــي مكــة المكرمــة 

يـــة المحليـــة التـــي تتحمـــل و ر القو د الصـــخو جـــو ار لو الحاملـــة للمبـــاني المرتفعـــة المتعـــددة ارد
يــة البحريــة التــي تتميـــز ر المرجانو زان عاليــة بخــالر جــدة التــي لــم يجــد فيهــا  ال الصــخو أ

بــة و ظيفيــا لقــدرتها المتصــار الرطو يــة  ال أنهــا جيــدة و امــل الجو بتآكلهــا مــع الــزمن مــع الع
ر البنــاء و ميـزة مــادة البنـاء المحلــي   طـاالسـتفادة مــن و علــأ هـذه المشــكلة  السـائدةم للتةلـب

مرجانيــة ر الو المحلـي تقنيـة بنـاء مـن منطلـق الحاجـة أم االختـراع مكنـه مـن اسـتخدام الصـخ
ن أن و ار مع القدرة علأ تةير الصـخر المتآكـل عنـد الحاجـة دو كحائط حامل لمبنأ عدة أد

ل الجدار عند كـل متـر مـن و ارض أفقية من الخشب علأ طو اع عو ذلك بو يتلور المبنأ  
القــدرة و ارض الخشــبية و زيــع ارحمــال علــأ العــو ارتفـاع الحــائطم ســاعدت هــذه التقنيــة علــأ ت

رفقيـة اارض الخشـبية و ز هـذه العـو لمتآكـل عنـد الحاجـة  كمـا سـاعد بـر الحجـر ا ييـرعلأ تة
ــد كــل متــر مــن ارتفــاع حــ اجهــة الخارجيــة و ع مــن الجمــال للو  اــفاء نــ  لــأ ائط المبنــأو عن

 كسر حدة االرتفاعمو 
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ار و جانـب نمــط المبــاني السـكنية العاليــة المتعــددة ارد  لــأ رةو جـد فــي المدينـة المنــو ي
الفنــاء الــداخلي  وكن ذار  نمــط الســو خمســة أد  لــأ مــن أربعــةذات المشــربيات التــي تصــل 

ذلـك بهـدر م ريـنو د  لـأ ارهو ي ال يتعـد  عـدد أدالـذو المدن العربيـة اةسـالمية  المنتشر في
فير الظــالل و اء بتـو بــة سـو ظيفتـه المطلو المحافظـة علـأ نســبة الفنـاء بلبعـاده الوالوــة لتحقيـق 

هــا االجتماعيــة بحريــة تامـة  بعيــدة عــن أعــين صــية لتمــارة ارسـرة حياتو الخصو يـة و الته وأ
القاعــة ال يتعــد   وجــد نمــط والــث يعــرر بالمســكن ذو م كــذلك ي.-9شــكل   المــارةو النــاة 
ينتهـي عنـد السـطح و ر يعـرر بالقاعـة  و ن من فنـاء مسـقو يتكو ار و اره عن والوة أدو عدد أد

ر ارراـي و الـددة بةطاء متحرك يسمأ جالء يفـتح علـأ الفنـاء مـن جـانبين فـي و بفتحة مز 
رم مـع  و أكوـر يسـتخدمان السـتقبال الاـي ور أو ه دو فتين بسقر منخفض يعلـو بقاعتين مسق

رة  ال أنها اتفقت جميعا و اختالر عناصر التصميم لألنماط السكنية الوالوة في المدينة المن
صـية كلحـد و م الخصو تحقيـق مفهـو البيئيـة و االستجابة للمتطلبـات االجتماعيـة و في االنسجام 

 بم-.-9وأ -.-9شكل   متطلبات االجتماعية للمجتمع المسلمال

  
 المسكن ذو الفناء الداخلي         -ب   المسكن ذو القاعة                    -أ         

Source: Al-hathloul, Saleh, "Traditional and Continuity and Change in Physical Environment", Unpublished 

PhD Thesis, MIT, 1981, pp 116-117. 

 رةو : المسكن التقليدي في المدينة المن7-9 شكل 
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 الوسطيالتقليدي في المنطقة  المسكن 3-1-3-1
ســطي مــن و فــي المنطقــة ال البــارد شــتاءً و حــار صــيفًا ال  ي الجــارد المنــاخ القــار و يســ

ـــي  ـــز النتـــا  العمران ـــاني الطينيـــة المتالصـــقة المنخفاـــة المملكـــةم يتمي لهـــذه المنطقـــة بالمب
ـــذ الخارجيـــة الصـــةيرة  و النو قـــة  و ارفنيـــة الداخليـــة المحاطـــة بلر  تاالرتفـــاع  ذا ارع و الشـــو اف

 مصــدر لساــاءة  اــافةو ظيفــة مــنظم حــراري و الاــيقة المتعرجــةم تعمــل ارفنيــة الداخليــة 
ر الطـابق ارراـي علـأ الفنـاء تفـتح غـر و صيةم و للداخل لامان الخص أجيه المبنو ت  لأ

لتي تـو اكي( يطـل علـأ الفنـاء و اق )بـو جـد بـه ر و ي فيو مباشرة بفتحات كبيرة  أما الطابق العلـ
بعــض الفتحــات و هــا مــن الفتحــات مــا عــدا بــاب المــدخل و اجهاتهــا بخلو خلفــه الةررمتتميــز 

ن فتحـات و در ارراـي غالبـا بـو ية مـع تـرك الـدو ار العلو المولوة في ارد ولية أو الايقة الط
صـــية يـــتم بنـــاء جـــدار و لتحقيـــق مزيـــد مـــن الخصو صـــية  و اـــمان الخصو يـــة و بةـــرض الته

اـع و بـاقي عناصـر المسـكن  بو يفصـل بـين غرفـة االسـتقبال للرجـال  صامت أمام المـدخل
ل  ليــه عــن طريــق ســلم مــن و صــو ال يصــبح مــن الممكــنل و ر ارو فــي الــدالرجــالي المجلــة 

تعـــرر بالصـــاباتم و ة لتةطـــي الطريــق أمـــام المنــزل قــد تمتـــد هــذه الةرفـــو المــدخل مباشـــرة  
فير و تحـــــاط بحـــــائط مرتفـــــع لتـــــو ل الســـــنة و م لـــــيال فـــــي بعـــــض فصـــــو تســـــتةل ارســـــطح للنـــــ

 صيةمو الخص
ارع علـــأ خفـــض و اـــيق الشــو يســاعد نســـيجها العمرانــي المتميـــز بتالصـــق المبــاني 

ظـالل فـي فير و ة مـع تـاجهات الخارجية للمباني رشعة الشمو درجة الحرارة لعدم تعرض ال
ة و فر فـي هـذه المنطقـة يسـاعد علـأ التةلـب علـأ قسـو  ن استخدام الطين المت ارعم كماو الش

 مـدة زمنيـة   لـأ اكتسـابه للحـرارة الـذي يحتـا و المناخ القاري نظرًا لخاصيته في بـطء فقـده 

(Time Lag) يـــة العمرانيـــة المميـــزة و اله 8-9اـــح الشـــكل و ســـاعةم ي90الي و حـــ يســـتةرق
 للمملكةم الوسطيللمنطقة 

 التقليدي في المنطقة الشرقية المسكن 3-1-3-1
ن أعلــي الســاحل   ال  المنطقــة الةربيــة مــن المملكــةو قية تقــع كــل مــن المنطقــة الشــر 

المعالجــة العمرانيــة مختلفــة فــي المنطقتــين  ذلــك رن كــل منطقــة تقــع فــي منطقـــة و يــة و اله
 مناخية مختلفةم 



 الجزء ارول: التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن                في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1-9120هـ/9281-9291في فترة ما قبل التخطيط الشامل بعد  العربية السعودية ةير عدد ونوع المساكن في المملكةت الفصل ارول:    

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

18

  
 مالوسطيأ النمط العمراني في المملكة  المنطقة المصدر: مصلي وشاكر والمنديلي  التعرر عل

  الوسطي: المساكن التقليدية في المنطقة 3-9 شكل 

بينمـا   (Hot-Humid Zone)رطـب التقع المنطقـة الةربيـة فـي المنطقـة المناخيـة الحـار 
ــــة الم ــــع المنطقــــة الشــــرقية فــــي المنطقــــة المناخي ــــاخ البحــــري تق ي( و الصــــحرا -ركبــــة )المن

Composite) (Climate Maritime Inland Desert Climate م يتقلـب المنـاخ المركـب بـين الحــار
 40  لــأ أغســطة لتصــلو  وليــو ترتفــع  درجــة الحــرارة فــي شــهر يو الحــار الرطــب  و الجــار 
  لـأ لينـاير لتصـو تعتـدل فـي شـهر ديسـمبر و بة  و ية مع انخفاض في درجة الرطو درجة مئ

بةم لقد تم التعامل مع هذا المناخ في البيئة العمرانيـة و ية مع زيادة نسبة الرطو درجة مئ 00
اعي و التقليديــة فــي المنطقــة الشــرقية بمعالجــات عمرانيــة  بداعيــة مناســبة تــنم علــي الفهــم الــ

 التي يمكن تلخيصها في التالي:و المتطلبات االجتماعية للمجتمع  و لهذا المناخ الصعب 
قـــة لتعمـــل كمـــنظم حـــراري و ريـــن ذات أفنيـــة داخليـــة محاطـــة بلر و متالصـــقة مـــن د ن  مبـــا -9

 صيةمو فير الخصو جيه داخلي لتو تو مصدر لسااءة و 
ائط غيــر حاملــة يبنــأ مــن أحجــار و حــو نظــام  نشــائي هيكلــي بــارز مــن أعمــدة ســميكة  -0

 بةمو     يمتاز بامتصار الرطو بحرية يسمأ الفر 
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خـر آو ن سـفلي يأن مـن جـز و لخارجيـة للمبنـأ حيـث تتكـاجهة او افذ الخشبية للو تستخدم الن -2
صــية للمبنــأم كمــا و فير الخصو تــو اء و ل الهــو هــي التــي تفــتح غالبــًا للســما  بــدخو ي و علــ

اء و يـة تطـل علـأ الفنـاء الـداخلي ذات فتحـات صـةيرة سـو ار العلو افذ في اردو تستخدم ن
ر و ي الـــداشـــين فـــو الر و رد فكرتـــه مـــن  يـــران  و الجـــبة المزخـــرر المســـت ومـــن الخشـــب أ

 اررايم
ن مـن و تتكـو  هانفسـالحجـارة حاملـة بـين ارعمـدة مـن ال غيـرائط الخارجية و كما تبنأ الح -4

نــًا مــع الجــزء الســفلي فتحــة مدعمــة و الــداخل مك  لــأ ي منــه يتراجــعو : الجــزء العلــجــزأين
أنظـر  ا بـدقيرايسـمأ و اء  و يعمـل كملقـر للهـو اء و ل الهـو بمةالق خشبي يتحكم في دخـ

حظ من خالل القطاع فـي الجـدار اسـتخدام نظـام البـدقير الـذي يعمـل يال م1-9الشكل 
 له المةالق الخشبيمو يتحكم في دخو اء و كملقر لله

اء البـارد و   لالسـتفادة مـن الهـاالسـابطاق الشـارع تسـمي و بناء غرر تصل بين مبنيين ف -5
 ارع الايقة المتعرجة المظللةمو المار في الشو المرشح 

 السفلية حسب اختالر المناخ المركبمو ية و قل بين الةرر العلالتنو م و استخدام السطح للن -.

 

  
Source: Al-Naimi, Ibrahim. 1989 The Potential for Energy Conservation in Residential Building in Dammam 

Region, Saudi Arabia. Unpublished Thesis. University of New Castle Upon Tyne, England. 

 : أحد المساكن التقليدية في المنطقة الشرقية 1-9 كل ش
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 بيةو في المنطقة الجنالتقليدي المسكن  3-1-3-2
مناخهــا البــارد و بيــة مــن المملكــة بتااريســها الجبليــة المرتفعــة  و تتميــز المنطقــة الجن

ديــةم و لتــي تفــيض علــأ أورهــا اريــة  مــع غــزارة ارمطــار او درجــات مئ عشــر يقــل عــن الــذي
ة اليمنيـةم وقافـبال اً ار متلور و خمسة أد  لأ جاء نتاجها العمراني علأ شكل أبرا  عالية تصل

حظــــائر و ب و ر ارراــــي كمخــــازن للحبــــو الــــدو العائلــــة و يــــة للنســــاء و ار العلو خصصــــت ارد
بنـاء مـع سطي خصصـت للرجـالم ليـتالءم الو ار الو ن المنطقة زراعية  أما اردو اشي لكو للم

خاصـة و ير تقنيـة البنـاء بـالطين و ر في المنطقة تم تطـو الصخو فر الطين و تو غزارة ارمطار 
بانهـا مـن ارمطـار مـع االسـتفادة مـن خاصـيتها ككتلـة و ديان لتفادي ذو الو   الجبال و عند سف
 ائطو تبنـأ حـو (م حيث تبنـأ اربـرا  مائلـة داخلـة مـن ارعلـأ  Thermal Mass) اً حراريعازلة 

ل  وــم تبنــأ مــن الطــين كلمــا تــم و م الســيو ســم لتقــا2.ر بســمك و ارراــي مــن الصــخ رو الــد
ــة و قــل ســمكها يأعلــأ حيــث   لــأاالرتفــاع  ــا عنــد كــل طبقــة برقــائق صــخرية مائل تــدعم أفقي

ظيفيـة و ل مياه ارمطار للطينم هذه التقنيـة الو صو خارجه من الجدار تسمي )الرقر( لمنع 
يــة العمرانيــة المميــزة و ظيفيــة للمبنــأ تعبــر عــن الهوو   اــفاء ناحيــة جماليــة  لــأ تللبنــاء أد

 م92-9ب المملكة  شكلو لجن
  

  
  مهـم المملكة العربية السعودية9422م المصدر: وزارة اةعالم

رية المائلة من يظهر استخدام الرقائق الصخو بية و الجن ةالتقليدي في المنطق المسكن: 92-9 شكل 
 الطين  إلى ل مياه األمطاروصو الجدار )الرقف( لمنع 



 الجزء ارول: التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن                في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1-9120هـ/9281-9291في فترة ما قبل التخطيط الشامل بعد  العربية السعودية ةير عدد ونوع المساكن في المملكةت الفصل ارول:    

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

48

 التقليدي في منطقة نجران المسكن 3-1-3-5
هاـبة و  منطقة نجران تقع علأ هاـبة داخليـة تنحصـر بـين هاـبة الحجـاز شـماالً 

ذم يتميــز نمطهــا و تنتهــي قــرب صــحراء النفــو مــن قمــم الســرة  تنبســط تــدريجياً و  بــاً و نجــران جن
للبنـاء  اد أخـر  ليزيـد تحملـه  نشـائياً و تم معالجته بإاافة مـتام الطين الذي العمراني باستخد

  لـأمته لميـاه ارمطـارم يبنـأ الجـدار الـذي يقـل سـمكه كلمـا اتجهنـا و ليزيد مقاو ار  و عدة أد
ال تبنـأ الطبقـة التاليـة  ال و   سـم52-22داميك من طبقـات سـمكها مـن أعلأ  علأ شكل م

اجهـــة الخارجيـــة لمبـــاني نجـــران و ط الطبقـــات علـــأ الو خطـــلـــأم لـــذا يظهـــر و بعـــد جفـــار ار
ن اربـــيض ليميـــزه عـــن بقيـــة المبـــاني و  طارهـــا بـــالل المطلـــيالطينيـــة مـــع الفتحـــات الصـــةيرة 

هــذا الــنمط المعمــاري التقليــدي الســائد فــي منطقــة نجــران و   المملكــةم و الطينيــة علــأ مســت
يتناســب حجـم مبانيهــا مــع و ديــان  و الو الـتالل و ان الطبيعـة الزراعيــة الخاــراء و يتنـاغم مــع ألــ

 م99-9االجتماعية لساكنيها شكل و الحالة االقتصادية 

 
     م الرياضمهـم المملكة العربية السعودية9422م المصدر: وزارة اةعالم

 التقليدي للمباني لمنطقة نجران النمط:99-9 شكل 

 في المنطقة الشمالية  التقليدي المسكن 3-1-3-9
تتميـز و ارردن و د المتاخمة مـع العـراق و تقع المنطقة الشمالية من المملكة علأ الحد

أوـــــر مناخهـــــا لقـــــد و حائـــــلم و ســـــكاكا و ر و الجــــو ك و أهـــــم مـــــدنها تبـــــو ية و بطبيعتهــــا الصـــــحرا
 الوسـطيللمنطقـة  اً شـابهمي القاسي علأ مساكنها التقليدية فجـاء نتاجهـا العمرانـي و الصحرا
يـة و دهـا فـي مناسـيب علو جو افـذها مـع و صـةر نو قلـة و اجهاتهـا الكتليـة المصـمتة و حيـث من 

تـة و منح ابلفـاريزااجهات المصمتة فإنها تزين و د للو بيئيةم لكسر الجمو العتبارات اجتماعية 
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-9نهـا تسـاعد علـأ كسـر حـدة الشـمة فـي ارفـق شـكل أبارزة علـأ جـدار السـطح  كمـا و 
ي تطل عليه الةرر من مميزات المسكن التقليـدي فـي المنطقـة ذالفناء الداخلي ال ي عد  م 90

ره الفعـال كمـنظم حـراريم يحـاط  الفنـاء فـي المبـاني و دو صـية و الشمالية لما يحققه من خص
م لــذا و اق لكســر حــدة أشــعة الشــمةم يســتخدم الســطح فــي فصــل الصــير للنــو اســعة  بــر و ال

المـادة  وهـو لسـكنية مـن الطـين تبنـأ معظـم المبـاني اكمـا صـيةم و يرفع جداره لامان الخص
ــدة الجــ ــالحجر و الســائدة فــي المنطقــة  ال بل  مــن دونو ر فتشــتهر ببنــاء مســاكنها التقليديــة ب

 مةنو م

  
المتتمر العلمي الدولي الواني   التجربة السعودية في تلصيل العمران والمحافظة عليهم م9119المصدر: البة  وسرا   
 م95ر  ر جامعة ارزه  بكلية الهندسة

 ة: النمط العمراني التقليدي الطيني في المنطقة الشمالي90-9 شكل 

 المساكن الشعبية 3-1-1
العشــــ  فــــي المنتصــــر الوــــاني مــــن الســــتينات الهجريــــة و انتشــــرت أنمــــاط المســــاكن الشــــعبية 

  و نــز و ل و ارد البتــر و مــا صــاحبه مــن تحســن مــو مــع نهايــة الحــرب العالميــة الوانيــة و ارربعينــات الميالديــة 
ل بحوـا عـن فـرر و أمـاكن صـناعة البتـر و المـدن الكبـر    لـأ رةو ل المجـاو الـدو القـر  و الباديـة  عمالة مـنال

رم فظهـــرت نتيجـــة لـــذلك أحيـــاء ســـكنية شـــعبية غيـــر مخططـــة أحاطـــت بالمنطقـــة و زيـــادة ارجـــو عمـــل 
بــالقرب مــن أمــاكن العمــل فــي المنــاطق  وا  أارهو ديــة اررض داخــل أســو المركزيــة للمــدن الكبــر  لمحد

متعرجـــة  تســـكنها طبقـــة و ارع اـــيقة و ي ذات شـــو ين عاـــو يا بتكـــائو شـــليـــةم نمـــت هـــذه ارحيـــاء عو البتر 
خاصـــة فــي بدايــة حيـــاتهم العمليــة كانــت مســـاكنهم و لهم و نظـــرا لتــدني دخــو ظفينم و صــةار المــو العمــال 

  لــأ كـات اةســمنتيةو ر صــناعة البلو ظهــو اهم االقتصـادي و رت بتحسـن مســتو علـأ شــكل عشـ  وــم تطــ
 أغلبها بها فناء داخليمو رين و د ور أو مساكن شعبية متالصقة من د
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ــاً   فــي اررااــي  ومنــاطق العشــ  تعــديات علــأ اررااــي العامــة أ نو مــا تكــ غالب
مـتجرة بسـعر رمـزيم تبنـأ العشـ  مـن مخلفـات  علأ أراض   وأ بعد  كة التي لم تبنو الممل
دائـري  وارخشـاب ذات سـطح مائـل  مسـقطها ارفقـي مربـع أو صـفائح اد المرمية مـن الو الم

فــي بعــض ارحيــان يعمــل ســاتر لتخصــير مكــان و مطــبع و م و ن مــن مكــان للنــو الشــكل مكــ
عـة مـن العشـ  داخـل اررض و مجمتبنـأ عـادة مـا ن فـي الخـار م و ارم أمـا الحمـام فيكـو للز 
 م92-9خارجية مسائية شكل   تاركة فراغات تستخدم كجلسات هانفسالمواد بيرها و تس يتم

 
 

 

  

هـ 9282-92.8التطور العمراني لمدينة جدة  الدراسات العمرانية الشاملة من  م 9181 مخلور  عبد الرحمن   المصدر:
 م  .02-.02ر  -ر م( 91.2 -9151)

مؤقتة انتشرت في منتصف الستينات الهجرية مساكن  ،الصفيحو : العشش من الخشب 91-9 شكل 
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ز بالمتانـة مقارنـة يـمتتالمساكن الشعبية النقلة بـين الـنمط التقليـدي والمعاصـر  و  ت عد  
ســمنتية بعــد انتشــارها  بدايــة مــن الطــين  وــم مــن البلوكــات ارفــي ال اهــت كــان بنا مبالعشــ 

علــأ مراحــل ببنــاء غرفــة أو غــرفتين مــع حمــام ويســقر مــن كمــرات وألــوا  خشــبيةم يبنــأ 
ومطــبع علــأ حــدود ســور اررض وــم تاــار غــرر أخــر  مــع تحســن المســتو  المعيشــي 
للمالــك وزيــادة عــدد ارســرةم فيكــون شــكله النهــائي عبــارة عــن مبنــأ متالصــق مــع الجيــران 

أو فـي  بلكور من جدار مشترك ويرتفع  لأ دورين أو أكور تاركا فراغا مفتوحا وسط المبنـأ
ســكن فــي وتأحــد جوانبــه للتهويــة واةاــاءة ولالســتخدام العــائلي لمــا يــوفره مــن خصوصــيةم 

حيــان يــتجر جــزء مــن المبنــأ ارســر الممتــدة  وفــي بعــض ار هــذا النــوع مــن المبــاني غالبــاً 
تحــول بعــض الةــرر المطلــة علــأ الشــارع  لــأ دكــاكين تبحيــث يكــون لــه بــاب مســتقل وقــد 

 م94-9شكل 

 وعوامل انتشارها (الفيلل والعمائر)اصرة المساكن المع 3-1-1
بدايــة المملكــة فــي الــذي ظهــر فــي هــو ذلــك الــنمط مــن اةســكان  المســكن المعاصــر

السبعينات الهجرية والخمسينات الميالدية مع الطفـرة االقتصـادية التـي شـهدتها المملكـة فـي 
اهمة فـي أعمـال مـن االسـتعانة بشـركات وعمالـة أجنبيـة وافـدة للمسـ اهذه الفترة ومـا صـاحبه

عمــائر علــأ شــكل حيــث ظهــر النـوع الســكني المعاصــر  مالتنميـة وزيــادة اســتخدام الســيارات
 علـــأ جـــانبي الشـــوارع المســـفلتة  وفيلـــل فـــي ارحيـــاء الســـكنية الحديوـــة المخططـــة تخطيطـــاً 

 مشبكياً 
ـــين منـــاطق المملكـــة  ال أن نتاجهـــا و  ـــاخ ب ـــرغم مـــن اخـــتالر الطبيعيـــة والمن ـــأ ال عل

ظهــرت و  بيئتهــا المعاصــرة جــاء متشــابها مــع اــياع هويتهــا المحليــة المميــزةم العمرانــي فــي
ارشكال العمرانية المعاصرة المستوردة في نهاية ارربعينات الميالدي بعد اكتشار البترول 
عـــن طريـــق شـــركة أرامكـــو علـــأ شـــكل فيلـــل منفصـــلة مـــن الخرســـانة المســـلحة تبنـــأ علـــأ 

مــدن العمــال لتــوفير ســكن تمليــك لموظفيهــا أرااــي منتظمــة فــي مخططــات شــبكية تعــرر ب
م وظهـــرت العمـــارات متعـــددة اردوار والفيلـــل فـــي مشــــروع 0-9الســـعوديين أنظـــر الشـــكل 

اةسكان بالملز في مدينة الريـاض فـي بدايـة ارربعينيـات المـيالدي ةسـكان مـوظفي الدولـة 
 م2-9المنقولين من الحجاز للعمل في الرياض أنظر الشكل 
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 البيت الشعبي مراحل بناء

 
 المخطط ارفقي بعد اكتمال مراحل البناء

  
 قطاع رئسي ويالحظ استخدام ارلوا  والعوارض الخشبية الواجهة الرئيسة ويالحظ استخدام البلوك اةسمنتي  

 
نمط النوافذ الخشبية ذات ارربع درر الجزء العلوي 

دائم مفتو  والسفلي مةلق للتهوية والحفاظ علأ 
 خصوصيةال

 

 قطاع رئسي يواح تحقيق الخصوصية والتهوية

 

Source: Al-Harbi, Thamer. 1989. The Development of Housing in Jeddah. Unpublished  PhD Thesis. 
University of New castle Upon Tyne. pp 245-246. 

 ساكن الشعبية: نمط الم94-9 شكل 
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ي يبــرز أهميتهمــا كرمــز للتحاــر و مــا صــاحبهما مــن  عــالم قــو ن اعو ن المشــر اهــذ
غيـاب البنـاء المحلـي كـذلك  مانين اةلزامية للبناء كمـا سـيذكر الحقـاً و الق  لأ  اافة مالتقدمو 

متـــلورين بـــالتعليم ال افـــدينو مـــن الغلـــبهم أو ن و المهندســـ حـــل محلـــهالعـــارر بعـــادات مجتمعـــه 
ـــه العمـــارة الةو  التخطـــيط و العمـــارات و  الفيلـــلفـــي انتشـــار اروـــر كبـــر أربيـــةم كـــل هـــذا كـــان ل

امــل التاليــة فــي انتشــار و ذلــك ســاهمت الع  لــأ اــافة  الشــبكي فــي جميــع أنحــاء المملكــةم
 المساكن المعاصرة:

أمــاكن صــناعة و زيــادة عــدد الســكان فــي المــدن الكبــر    لــأ تلــأ أدو ل ارو طفــرة البتــر  -9
لمــا كــان و ةم فر و الخارجيــة بحوــا عــن فــرر العمــل المتــو الداخليــة ل نتيجــة للهجــرة و البتــر 
كــان البــد مــن  يجــاد بــديل  الســتيعاب الطلــب علــأ الســكنم ن الســكن غيــر كــار  و مخــز 

 تم  لــــذلك تمــــ طريقــــة التقليديــــة بطــــالأن البنــــاء بو ســــريع لحــــل أزمــــة الســــكن خاصــــة 
مـــائر الخرســـانية االســـتعانة بالمهندســـين العـــرب لحـــل مشـــكلة اةســـكان فكـــان النتـــا  الع

 ار ةسكان أكبر عدد من ارسرمو المتعددة ارد
  و تحســـن مســـت  لـــأبعـــد الحـــرب العالميـــة الوانيـــة  ســـاهم االســـتقرار السياســـي العـــالمي -0

زيـادة حجـم التبـادل التجـاري بـين المملكـة   لـأاالقتصاد العـالمي أد  و المالحة البحرية 
الكهربائيـة و الصـحية  ادو المـو سـمنت ارو اد البنـاء موـل الحديـد و كان منها مـو ل العالم و دو 
 الحديـدم ممـا سـاعد علـأ انتشـارو نت سـمغيرها  وم ظهـرت مصـانع محليـة لألو البالط و 

ر المعلـم البلـدي و اةقصـاء التـدريجي لـد  لـأره أد  و البناء بالخرسانة المسلحةم هـذا بـد
رفتـه التامـة مـن اد الحديوـة  علـأ الـرغم مـن معو المـو في البناء لعدم معرفته بهذه التقنية 

مـا يناســب عـادات المجتمــع و خـالل الممارسـة كيفيــة التكيـر مــع المنـاخ القاسـي الســائد 
 انقراض المباني السكنية التقليديةم يلابالتو تقاليده  و 

ــام  قــر رًا هامــًا و د وأرامكــلعبــت شــركة  -2 ظفيهــا و ض اةســكان الميســر لمو مــن خــالل برن
ع  سكان الملز و مشر  كما ساهم مم9152 افقو هـ الم92.2ديين التي بدأتها سنة و السع

الريـاض   لـألين مـن الحجـاز و لـة المنقـو ظفي الدو م ةسـكان مـ9152افق و هـ الم92.2
نمـــط عليــه  نو ذ  عصــري حاــاري لمـــا يجــب أن يكــو العمـــائر كنمــو  الفيلــلفــي  بــراز 

اـــعت اللبنـــة و  وأرامكــأن  ويبـــدو ديةم و المســاكن المســـتقبلية فــي المملكـــة العربيـــة الســع
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سـع  و انتشـارها بشـكل أو ع الملـز سـاعد علـأ تلكيـدها و مشـر و ي للمساكن المعاصرة لو ار
كمـا تشـير م الحجـازلين مـن و ظفيها المنقـو ة لملو ميا أقامته الدو ع حكو ن المشر و ذلك لكو 

لــة لمــا و جهــة نظــر الدو ي الهطالنــي ايحمــل فــي طياتــه تعبيــرا عــن و رة ماــاو  ليــه الــدكت
أن مــا يصــلح و الريــاض العاصــمة  قبلي فــي ن نمــط العمــران المســتو يكــ يجــب عليــه أن

ع و ن هـذا المشـر أو خاصة  ممناسبا لبقية مدن المملكةو ن صالحا و للعاصمة يجب أن يك
قة بين المجتمـع و مرم لهم مكانة تلذين كانهم من عامة الشعب او لة و ظفي الدو شيد لم
 م  ر.911تقليدهما )الهطالنـي    لأ أسعو بلساليب حياتهم  أعجب ذيدي الو السع
 (م952

ـــلوير النفســـي غيـــر  -4 ـــأ المـــالســـاهم اةعـــالم فـــي الت ـــي اطنين و مباشـــر عل ـــل منـــزل ف تخي
ذلك من خالل ما يكتب في الصحر المحليـة عـن و لسكن فيه  احلم تحقيق و المستقبل 

المجــالت التــي تصــدرها الشــركة العربيـــة و مـــة   و ظفي الحكو ع الملــز الســكني لمــو مشــر 
المعـــارض المتنقلـــة التـــي كمـــا أن  مالزيـــت لـــةفاق موـــل مجلـــة (وأرامكـــارمريكيــة للزيـــت )

ـــ ـــع أنحـــاء المملكـــة لعـــرض  نجازاتهـــا  ام بهـــو كانـــت تق مشـــاريع منهـــا و الشـــركة فـــي جمي
لقـد ذكـر فـادن هـذا التـلوير النفسـي و ديينم و ظفيها السعو الشركة لم فرهاو تالتي اةسكان 

 م(Fadan, 1983, p 176)أوناء زيارته رحد المعارض التي أقامتها الشركة في مدينة جدة 

توبيـت شـرعية دعـائم نمـط العمـران المعاصـر فـي و ي فـي تمكـين و انين البناء عامل قـو لق -5
ائح اةداريــة و اللــو عــة مــن التنظيمــات و ذلــك مــن خــالل مجمو دية و المملكــة العربيــة الســع

ي استخدامات اررااي فلبلديات الصالحيات للتحكم فقد منحت ا ماتميمالتعو الية المو 
م( .910هــ/.925) البلـدياتو نظام أمانـة العاصـمة  ةصدارمهد  ممالبناء او العمران و 

تنظــيم  ةشــرار علــأاالبلــديات صــالحيات و أمانــة العاصــمة )مكــة المكرمـة(  مــنحالـذي 
الرقابـة علـأ و تحسـين منظرهـا و علـأ تجميلهـا و اعد الصـحية العامـة و مقتاأ القبالمدن 

اـع و صـالحية مجلـة اةداري للبلديـة ال منح  لأمرافقها المتعددةم  اافة و مصالحها 
الطــــرق و اةنشــــاءات و مشــــاريع ارنظمــــة الالزمــــة للبلديــــة خاصــــة فيمــــا يتعلــــق باربنيــــة 

االعتبـار فـي لخـذ يلـم  ألنظمـة الالحقـةمنطلـق ل النظـام أنيالحـظ كمـا حصر العقارم و 
انين و القــو م ارنظمـة و مفهـو ره علـأ شـكل و بـدذلـك وـر أ مالمحليـةالقـيم و التقاليـد و لعـادات ا
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احي و النـبشكل كبيـر أهملت و الجمالية و احي الصحية و الالحقة التي ركزت فقط علأ الن
االجتماعيــةم وــم أصــدر المجلــة اةداري للبلــديات اســتنادا علــأ نظــام أمانــة العاصــمة 

نتيجــة للحاجـــة كــان ذلــك  مم(9149هـــ/92.2ســـنة ) المبــانيو البلــديات نظــام الطــرق و 
رانيــة خاصــة فــي مكــة المكرمــة التــي كانــت العاصــمة ط فــي مجــال التنميــة العمو الاــةو 

ــاو الدينيــة  ااــيع رئيســة تتعلــق بــإجراءات و م ةل النظــام والوــو اةداريــة للملكــة آنــذاكم تن
خـرائط د و جـو أكـد علـأ أهميـة و ر  و حق المر و النظم العمرانية و التخطيط  أنظمة البناء  

 المبنـــأو ل اررض م الــتحكم فـــي شــكو النظــام مفهـــ أتبنـــ ماســتخدامات اررااـــي للمــدن
ــه و شــر ل اســتناداً  ــاء علــأ معــايير و ط رقميــة  لزاميــة للحــد اردنــأ لمــا يجــب عمل لــية بن

 08التعـدي عليـهم ففـي المـادة  وزه أو مفاهيم لما ال يجب تجو أسة و مبنية علأ مباد  
ز  قامة مساكن علأ أية قطعة أرض من أرااي المبـاني بـداخل و أكد النظام  نه ال يج

 ن مســاحة القطعـة مــن أرضو ط ااتيــة: اأال تكـو الشـر  ر  و ة مـا لــم تسـتمنطقـة جديــد ةأيـ
علــأ أي  اجهـة القطعــة عراـاً و ن مقــاة و ال يكـأو   مربعــاً  ذراعـاً  9.5المبـاني أقـل مــن 

 ةن بليـو  يكـأاليجـب و   علـأ ذلـك الشـارع ليـاً و ط ل القطعة مقاساً و شارع أقل من ولث ط
 نو لشـــت زارة او ا )ليـــاً و ط ذراعــاً اونـــي عشـــر  وال أقــل مـــن تســـعة أمتــار أو حــال مـــن ارحـــ

 (م 40  ر يةو القر و البلدية 

ظيفي المتهـل و ن النظام لم يطبق تطبيقا صارما لعدم كفاية الكـادر الـأعلأ الرغم من و  -.
السـابق للـتحكم  هبنفسـالمفهوم بـن االرتـدادات و صـدار قـانةنـه مهـد أآنذاك   ال  هلتطبيق

 ن البلــدياتو ت كالــة شــو الداخليــة  زارةو  حيــث قــررتم 91.0ذلــك ســنة كــان  مفــي البنــاء
حد في جميع أنحـاء و طبق بشكل مو مكاتب تخطيط المدن و كافة علأ البلديات  تعميمه
 التالي:  تامن القرار مقتنا الحاارو   لأالمملكة 

المسـاحة علـأ شـكل و قـع و د تحديـد للمو جـو قبل  عطاء رخر البنـاء يجـب التلكـد مـن  -
 بتر خرسانيةم

  لــأز تقســيمها و ال يجــو اــحة بالرســم )المخطــط( و ا المدهو تبــاع قطــع اررااــي بحــد -
 قطع أصةرم 

 افقة الجهة المختصةمو أمتار  ال بم 8يجب أال يتعد  ارتفاع المبنأ عن  -
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% مـــن مســـاحة قطعـــة اررااـــي بمـــا فـــي ذلـــك 2.يجـــب أال تزيـــد نســـبة البنـــاء علـــأ  -
 المرافقم

ز اـــمن هـــذه و بـــر ز الو ال يجـــو ن متـــرين عـــالخلفـــي و يجـــب أال يقـــل االرتـــداد الجـــانبي  -
 المنطقةم

 علأ أال يزيد عن ستة أمتارمو لخمة عرض الشارع  ياً و ن االرتداد ارمامي مساو يك -
سط قطعة اررض مما دعم انتشـار و ن و تحديد شكل المبنأ بلن يك  لأالنظام أد  

ـــدأ خص لـــم يـــراع  ال أن هـــذا الـــنمط مالعمـــائرو  الفيلـــلنمـــط  تقـــرر أن و صـــية الجيـــرانم و مب
لـية مـن تسـبب بالاـرر  بخـالر مـا كـان يحكـم  و برفـع الاـرر عـن نفسـه م و المتارر يق

ـــي بدايـــة ظه رهـــا فـــي بدايـــة الســـبعينات الهجريـــة الخمســـينات و للعمـــائر خاصـــة المرتفعـــة ف
ــاني التقليديــة المجــاو الميالديــة التــي كانــت تهتــك خص رة فكانــت تحكــم المحكمــة و صــية المب

لــة و محا فــيأن النظــام قيــد المعمــاري  كمــا م(Al-hathloul, 1981, pp 195-206) لصــالحهم
المنـــاخ و تقاليـــده و اةبـــداع ةيجـــاد شـــكل عمرانـــي يتناســـب مـــع عـــادات المجتمـــع اةســـالمي 

   العصرم و افق مع ر و يتو السائد في كل منطقة من مناطق المملكة 

 خصائص المساكن )حالة دراسية مدينة جدة( 3-1-2
ملكــة   منــاطق المو اةحصــاءات عــن المســاكن علــأ مســتو مــات و فر المعلو لعــدم تــ
 اتمو فر المعلو علأ مدينة جده لت دراسة التةير   فقد تم اقتصارفترات سابقةو لفترة الدراسة 

ل لمدينــة و م ةعـداد المخطـط اةرشـادي ار91.0التـي جمعـت أونـاء المسـح الميـداني سـنة 
لتعـرر علـأ خصـائر المسـاكن مـن فـي امـات و هذه المعل أفادتم (91.0  رو مخل)جدة 

ن الـنمط أحظ و لـم المساحة التي تشةلها في المدينـةو حدات السكنية و الو اد المباني حيث أعد
قبـل اكتشــار  السـائد فـي فتـرة مـا ور المدينـة كــان هـو ر داخـل سـو السـكني التقليـدي المحصـ

مـات اةحصـائية ســنة و علـأ المعل الـذي أعـده الباحــث اسـتناداً  2-9ل و يشـير الجـدو الـنفط  
 التالي:  لأم 91.0

 تشـتملا  اً مبنـأ سـكني 989.5م 91.0مدينـة جـدة سـنة في المباني السكنية بل  عدد  -9
ــ ةحــدو  08.82 علــأ حــدة ســكنية لكــل و  ..9نســمة  بمعــدل  90.220اء و ســكنية ةي

 2...8هــذه المبــاني مســاحة قــدرها  غطــتم 5.4ســط حجــم ارســرة و مبنــأ ســكني  بمت
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ــــــــــــار   ــــــــــــذلك بلةــــــــــــو هكت  الكوافــــــــــــة الســــــــــــكانية لصــــــــــــافي االســــــــــــتخدام الســــــــــــكني تب
 شخر/هكتارم948.5

الســكنية المختلفــة بنســب متفاوتــة مــع تفــاوت فــي نســب اةشــةال  الوحــداتانتشــار  يــدل -0
هـــا كانـــت المســـاكن الشـــعبية لمتشـــر علـــأ مقـــدار الطلـــب علـــأ الـــنمط الســـكني  فلعال

%  وأقلهـــا المســـاكن 1..9%  وـــم العمـــارات الســـكنية 08.1ليهـــا العشـــ   ت%  1..2
حيــث فـي الفيلـل نســبة عـدم اةشـةال  م وقـد ارتفعـت%8.9%  وـم الفيلـل 1.2التقليديـة 

% فـــــي العمـــــارات 2.8تجـــــاوز ت% مقارنـــــة بـــــارنواع ارخـــــر  حيـــــث لـــــم ..95 تبلةـــــ
ـــي كـــل مـــن العشـــ  والمســـاكن 2.4% و2.9ة ووالمســـاكن التقليديـــ ـــأ التـــوالي ف % عل

 الشعبيةم 
 م(9190هـ )9130كن في مدينة جدة سنة : خصائص المسا1-9 ل وجد

 
 العدد

  جمالياة شعبي عش  تقليدي عمارات فيلل
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

  989.5 1..2 88.. 08.1 5048 1.2 .9.1 1..9 22.0 %8.9 94.9 مباني

حدات و 
  08.82 04.1 922. 98.1 5402 02.0 5.15 ..22 8.12 5.4 9545 سكنية

غير 
 0.1 805 2.4 01 2.9 2 2.8 002 2.8 220 . 95 049 لو مشة

 9..1 0.858 ..11 924. 11.1 .549 0..1 55.5 0..1 8458 84.4 9224 لو مشة

  2..85 00.8 915.8 90.5 1..92 8.4 0.4. 90.1 ..992 42.4 . 2.9 المساحة

  90.220 ...0 .2281 94.5 .9841 91.0 .0444 ..29 .4208 8 .9202 السكان
  5.24  4.8  2.4  4.4  4.8  8.. حجم ارسرة

هـ 9282-92.8ر العمراني لمدينة جدة  الدراسات العمرانية الشاملة من و ر  عبد الرحمن  االتطو مخل :المصدر
 م028-021ر   م(91.2 -9151)

ل داخـل و هي التـي كانـت سـائدة قبـل اكتشـار البتـر و ن نسبة المساكن التقليدية أيالحظ  -2
 حــدات الســكنية ارخــر و بينمــا كانــت نســبة ال%  1.2لت فقــط كر المدينــة شــو د ســو حــد

الي تســـعة و حــب ةتقليديــ غيــراع ســكنية و أنـــو أنمــاط   لــأل و التحــو %م هــذا التةيــر ..12
تحســن و  لو بعــد اكتشــار البتــر ن تخطــيط مســبق( و د) يــاأاــعافها  أغلبهــا ظهــرت تلقائ
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  لـأالحاجـة و اسـتتباب ارمـن فـي الـبالد   لـأ اـافة االجتماعية و ااع االقتصادية و ار
 التشييدم سريعةاع سكنية و أن

 عهــاو مجم ليصــل% 08.1  لــأ العشــ و % 1..2  لــأ ارتفــاع نســبة المســاكن الشــعبية -4
 كمـا أن مظفينو المـصـةار و علـأ ارتفـاع نسـبة طبقـة العمـال  اً متشر  ي عد  مما %  5.8.

خارجهـا جـذبتهم فـرر العمـل  م مـناء مـن داخـل المملكـة أو مهـاجرين سـمن الغالبيتهم 
أنمــاط   لــأكانــت الحاجــة  هــذه الطبقــة لو النخفــاض دخــ نظــراً و  ممدينــةالفرة فــي و المتــ

غالبــا ذاتيــة البنــاء )يبنــأ مــن قبــل الســكان أنفســهم و ســكنية ســريعة التشــييد قليلــة التكلفــة 
ن الحاجة لالستعانة بعمالة خارجية(م فالمبـاني الشـعبية خاصـة العشـ  و علأ مراحل د

العمـــارات و مهـــارة بنائيـــة عاليـــة بخـــالر المبـــاني التقليديـــة   لـــأيعة البنـــاء ال تحتـــا  ســـر 
 مالفيللو 
نسـبة  تاالنتشـار حيـث بلةـو ر و فـي الظهـ الفيللو ع السكني المعاصر العمارات و أخذ الن -5

ع المبـاني و % مـن مجمـ05  إجمالي% ب8.9 الفيللو % 1..9مباني العمارات السكنية 
ــــي ســــنة ل مصــــنع و مم ســــاعد علــــأ هــــذا االنتشــــار  قامــــة أ91.0 الســــكنية القائمــــة ف

رة بزمــام و ن مــن الــبالد العربيــة المجــاو أخــذ المهندســو م  .915ســمنت فــي جــدة ســنة لأل
افــد الطبقـــة و ت هــذه التةيـــرات صــاحب  ديو الحرفــي الســـعبــدل  التشــييد تـــدريجياً و البنــاء 

ممـا التنميـة  مدرسين للمساهمة فـي عمليـةو مهندسين و المتعلمة المتخصصة من أطباء 
ــنمط مــن المســاكن   اــافة ســاهم فــي زيــادة الطلــب  زيــادة االحتكــاك   لــأعلــأ هــذا ال

 يمو تحسن النقل الجو ر و بالعالم الخارجي لظه

 نتائجالو خالصة ال 3-1
ـــيالتةيـــر تتبـــع علـــأ  الفصـــلركـــز  ـــو أعـــداد  ف ـــي المملكـــة العربيـــة اع و أن المســـاكن ف

التشـكل و فترة التلسية بداية التةير  عد  ت  و  مم91.1  لأم 9120دية في الفترة ما بين و السع
ب الــــربط و العمرانــــي المعاصــــر للمملكــــةم انــــته  أســــل والنمــــو لسســــكان الحاــــري الحــــديث 

مــا صــاحبها مــن التةيــر و االجتماعيــة و االقتصــادية و لمتةيــرات السياســية لتــاريخي التحليــل الو 
الجاذبـة  و رة الطـاردة الهجـو السـكاني  والتةير في النمـكذلك و االستقرار و في معدل التحار 

ــاة  التةيــر فــيو  اةدارة و االتصــال و ســائل التقنيــة و التةيــر فــي و   المعيشــة  و مســتو نمــط الحي
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ـــم مالتنظـــيمو  ـــرات و اســـتخالر التجـــارب  و اســـتقراء و التخطـــيط  التـــي تســـهم فـــي عمليـــةالخب
لعشــرين ســنة ل المســاكن فــي المملكــة عو نــو مســاحة و د االمتةيــرات المســتقبلية المحــددة رعــد

 :فيما يليلنتائ  ا يمكن تلخير ملقادمةا
العـــالمي مـــن أهـــم و ةقليمـــي و ارمنـــي علـــأ الصـــعيد المحلـــي و االســـتقرار السياســـي  ي عـــد   -9

ذلـك لتلويرهـا و أحجامهـا  و العرض رعداد المسـاكن و امل المتورة علأ معدل الطلب و الع
 احي االجتماعية المتورة علأ اةسكانمو النو المباشر علأ االقتصاد 

متةيــر غيــر  وهــو بــالمتةير االقتصــادي  ويقــاً و أحجامهــا ارتباطــا و ط أعــداد المســاكن يــرتب -0
ممـا يظهـر بـه   تالتبـب الصـع لذلك مـند و الركو الوبات و يتلرجح ما بين الطفرة  -وابت 
ق و تلويرها علأ سو لمتةيرات االقتصادية ا حسابو  يلو الطالمد  علأ التخطيط  أهمية

 اةسكانم
نمــــط الحيــــاة االجتماعيــــة مــــن خــــالل بــــرام   ســــكانية  علــــأات  مكانيــــة  حــــداث تةييــــر  -2

فــي الهجــر مــن  وطين البــدو مي الرســمي لتــو نجــح البرنــام  الحكــ فقــدجاذبــة  و مخططــة 
ــاتهم االجتماعيــة مــن التنقــل    لــأمــن الرعــي و االســتقرار   لــأاالرتحــال و تةيــر نمــط حي

ن معــدل التحاــر وابتــة  ممــا زاد مــ مبــان    لــأمــن الســكن فــي الخــيم المتنقلــة و الزراعــة 
 الطلب علأ السكن الحاريم        و 
  كـز الحاـريةالمر للجـذب السـكاني االختيـاري اامـل و عأهـم فر فرر العمل مـن و ت ي عد   -4

  كمــا رية جديــدة بــالقرب مــن منــاطق العمــلء مراكــز حاــو نشــ  لــأتلــك الفــرر تدي تــ
 علـأ السـكنالطلـب تزيـد و  مـن أمـاكن أخـر  ةسـكانيال تساهم في زيادة معدالت الهجـرة

 تل أدو قطـاع البتـر  افرهـو ي تـفـرر العمـل العلـأ سـبيل الموـال  مفي المناطق الجديدة
حفـر و رفحاء و الظهران في المنطقة الشرقية  و الدمام و ء مدن جديدة مول الخبر و نش  لأ

 عرعر علأ خط التابالين في المنطقة الشماليةمو الباطن 
ســائد   ومــا هــمةــايرة عو مرانيــة جديــدة ر أنمــاط عانتشــاو ر و يــرتبط التةيــر التلقــائي لظهــ -5

المتســارع و اجهــة الطلــب المتنــامي و التحســن لمو ر و التطــ علــأبمــد  قــدرة الــنمط الســائد 
مــع مــا تتميــز بــه مــن المالءمــة مــع البيئــة الطبيعيــة  -فالمبــاني التقليديــة  معلــي الســكن

طلـب علـأ زيـادة الو اكـب التةيـرات االجتماعيـة و تلـم و ر و تطـلـم  - المحليـةاالجتماعية و 
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المسـاكن الشـعبية للطبقــة و  العشـ المتموـل فـي نمــط  وهـو   لـذلك ظهـر البــديل اةسـكان
 العالية الدخلمو سطة و للطبقة المت الفيللو العمارات و الفقيرة 

 المحلية المميزةم ةيو هالو  ةشخصيالفقدان   لأالتلور بارنماط العمرانية الةربية يتدي  -.

ــاء يعتمــد -.  فرو علــأ تــكــل منطقــة مــن منــاطق المملكــة نمــط عمرانــي محلــي مميــز ل  حي
عادتـــه و اســتيعابه الحقيقــي لقــيم مجتمعــه و لمعمــاري لبيئتــه المحليـــة حقيقــي مــن اانتمــاء 

  لــأل و صـو لل هعلمــو تســخير مهاراتـه   لـأ اــافة  مالحنيـر اعـد الشــرعو قالمسـتمدة مــن 
ر يو لــة الجــادة لتطــو   مــع المحاالمعاصــرةيحقــق و تميــز بارصــالة ينمــط عمرانــي محلــي 

أن   لــأاةشــارة فــي هــذا الســياق  تجــدرو متجــددةم و اد محليــة مناســبة و مــو تقنيــات فنيــة 
مـع البيئـة  اـعت بشـكل يتنـاغمو  ذا مـا  - مفردات معمارية من حاارات أخر انتقاء 

 م يساهم في  ورائهعلأ النمط العمراني المحلي بل  تور سلباً يال  -المحلية 
تساهم فـي  وـراء التـراث و مع متطلبات المجتمع انين البناء لكي تتناسب و ير قو يجب تط -8

  لـــأل و صـــو تســـتفيد مـــن الخبـــرة المهنيـــة المتراكمـــة عبـــر ارجيـــال للو العمرانـــي المحلـــي 
 هنفسـالوقـت تعكـة فـي و ية التي تناسـب متطلبـات ارسـرة عيات من المساكن العصر و ن

   ية المحلية للمجتمعمو اله
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ـــانيالفصـــل  -2 ـــر عـــدد الن ـــو : تغي ـــة ع المســـاكن فـــي و ن المملكـــة العربي
 م9191هـ/9131بعد دية في فترة التخطيط الشامل و السع

  :مقدمة
مســـاحة المســـاكن لمنـــاطق و ع و نـــو يهـــدر هـــذا البـــاب  لـــي دراســـة التةيـــر فـــي عـــدد 

دية  الذي تم البدء و المملكة الوالث عشرة في مرحلة التخطيط الشامل للمملكة العربية السع
ية شاملة حتأ سنة و خطط خمسية تنم هاء من ستتم االنتو   (م91.2) هـ9212فيه سنة 
 (م0229) هــ9409لتنفيذ الخطة الخمسـية السـابعة مـن  العمل جار  و م (م0222) هـ9402
 م(م0225) هـ9405 لي 

تتــابع ترابطهــا و لتحقيــق هــدر هــذه الدراســة مــن حيــث متطلبــات تسلســلها المنطقــي  
مسـاحة المسـاكن و ع و نـو تةييـر لعـدد امـل الو عو التعـرر علـأ نمـط و التـاريخي للفتـرة الزمنيـة  

فــي المملكــة لفتــرة الدراســة المحــددة بمرحلــة التخطــيط الشــامل   فقــد قســم هــذا الفصــل  لــي 
 والوة أجزاء:

يتاــمن نبـذة ســريعة عــن تخطــيط التنميــة الشــاملة و : مــدخل الدراســة -لوالجــزا األ 
عالقــة تــرابط  التعــرر علــأ منهجيتهــا  يلــي ذلــكو أهــدافها و فــي المملكــة مــن حيــث نشــلتها 

التخطـــيط اةســـكاني فـــي خطـــط التنميـــة الشـــاملة  وـــم التعـــرر علـــأ منهجيـــة التقســـيم لفتـــرة 
 هـــــ9402 لــــي  (م91.2) هـــــ9212ز أكوــــر مــــن والوــــين ســــنة مــــن و الدراســــة الــــذي يتجــــا

مرحلـة و مراحل:  مرحلة ما قبل الطفرة  مرحلة الطفرة   التي قسمت  لي والثو   (م0222)
 الطفرةم دما بع

يركز علأ و : مساحة المساكن في المملكةو ع و نو التغيير في عدد  -الناني  الجزا
فرة لفتــرة التخطــيط و مــات المتــو مســاحة المســاكن مــن خــالل المعلو ع و نــو دراســة التةيــر لعــدد 

  (م9110)هــــ 9492المســـاكن و التعـــدد العـــام للســـكان و ية و الشـــامل فـــي اةحصـــاءات الســـن
 م  (م0222) ـه9409جرافي لعام و البحث العيني الديمو 

التـي تشـير  لـأ أهـم  يجابيـات فتـرة التخطـيط و : صياتو التو النتائج  -الجزا النالث 
 هـــ9285ية ابتــداء مــن ســنة و مــات مــن خــالل اةحصــائيات الســنو فر المعلو هــي تــو الشــامل 

1 
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في فترة أخر  كتبت بطريقـة و بة في فترة ما بطريقة معينة و مكتو وقة و    ال أنها م(م91.5)
ترابطهــام  اــافة  لــي التعــداد العــام لســنتي و مــة و أد   لــأ عــدم تسلســل المعلمةــايرة  ممــا 

هــــ 9409جرافي لعـــام و البحـــث العينـــي الـــديمو   (م9112) هــــ9492و (م91.4ـ )هـــ9214
ل يقتصــر علــأ تعــداد و هـــ   ال أن التعــداد ار9409المســاكن لعــام و للخصــائر الســكانية 

ــاني  م و المســاكنم ســيقو ث العينــي  بــين الســكان البحــو الســكان فقــط  بينمــا يجمــع التعــداد الو
مــات المختلفــة للتعــرر علــأ التةيــر الحاصــل فــي عــدد و البحــث بعمليــة ربــط بــين هــذه المعل

 مساحة المساكن في فترة التخطيط الشاملم  و ع و نو 

 مدخل الدراسة 1-3

 ي الشامل في المملكةو التخطيط التنم 1-3-3
يــــــة الشــــــاملة بلبعــــــاده دية أهميــــــة التخطــــــيط للتنمو أدركــــــت المملكــــــة العربيــــــة الســــــع

االســتةالل ارموــل و اطن و الــذي يهــدر  لــي رفاهيــة المــ ةالتنظيميــو االجتماعيــة و االقتصــادية 
هــذا ال و االقتصــاديم  ول  لــي معــدالت مرتفعــة مــن النمــو صــو البشــرية للو ارد الطبيعيــة و للمــ

ائية   نما من خالل تخطيط سليم ينظم جميع متسسات المجتمـع و يمكن تحقيقه بطريقة عش
 ارد المتاحةم      و حجم المو يلخذ في حسبانه هيكل و 

المتكاملــة تــم و م التنميــة الشــاملة و دية بمفهــو  ن التخطــيط فــي المملكــة العربيــة الســع
الت ســـابقة قبـــل هـــذا التـــاريع و كانـــت هنـــاك محـــاو   (م91.2) هــــ9212البـــدء بـــه فـــي عـــام 

هـــ 92.8/..92لـة عـام و ل ميزانيـة رسـمية للدو ي  يرجـع ذلـك  لـي  عـداد أو للتخطـيط التنمـ
فــي تنميــة المجتمــع  ظــاهراً  راً و ل فــي لعــب دو يــرتبط هــذا مــع بــدء البتــر و  م(م9148/.914)

ظ التــي و ائــده فــي االرتفــاع الملحــو   حيــث بــدأت ع(م9148) هـــ92.8دي منــذ عــام و الســع
ل ازداد و لــد مــن البتــر و مــع زيــادة الــدخل المتو يــةم و اســتومرت فــي العديــد مــن المشــاريع التنم

مــة لــم يكــن تــدخلها فــي  حــداث و مــة فــي  حــداث التنميــة للمجتمــعم غيــر أن الحكو حكر الو د
اسـتمر و ية  و التنمية قائما آنذاك علأ أساة خطـة شـاملةم  نمـا تـم بنـاء علـأ الميزانيـة السـن

م( عنـــدما بـــدأت المملكـــة فـــي انتهـــا  التخطـــيط 91.2هــــ )9212اـــع حتـــأ عـــام و هـــذا ال
 (م25-29خطة التنمية الوالوة ر هـ  9429طيط  زارة التخو ب للتنمية )و الشامل كلسل
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 ر التـدريجيو التخطـيط آخـذة فـي التطـأجهـزة و ل ميزانية في المملكة و منذ  عداد أو   
التحســـين و تين الـــذي كـــان يلزمهـــا  و اةداريـــة للقاـــاء علـــأ الـــر و بتةييـــر هياكلهـــا التنظيميـــة 

لقـد و تخطيطيـة المتراكمـةم التجربة الو سع في الرتية و   ارداء المصاحب للتو المستمر لمست
يريـــة رئيســـة: مرحلـــة لجنـــة التنميـــة و التخطـــيط فـــي المملكـــة بلربعـــة مراحـــل تط ةمـــرت أجهـــز 

زارة و انتهـت  لـي و االقتصـادية  مرحلـة مجلـة التخطـيط  مرحلـة الهيئـة المركزيـة للتخطـيط  
هــــــ  9404 زاري ارخيــــر عــــامو د فــــي التشــــكيل الـــــالتخطــــيط التــــي أاــــير  ليهـــــا االقتصــــا

 االقتصادم و زارة التخطيط و م(  لتصبح 0222)
ـــد قامـــت الهيئـــة المركزيـــة للتخطـــيط  ـــي و لق ـــدأت نشـــاطها ف ـــي ب هــــ )أبريـــل 9285الت

-91.2هــ )9215-9212لأ و تنفيذ خطة التنمية الخمسية الشاملة ارو م( بإعداد 91.5
ط العرياـــة لخطــة التنميـــة الخمســية الشـــاملة الوانيـــة و م(م  اــافة  لـــي  عــداد الخطـــ91.5
رهمية التخطـيط الشـامل لمسـيرة التنميـة فـي الـبالد و م(م 9182-..91) هـ9422-.921
هــ 8/92/9215م ملكـي فـي و سـزارة للتخطـيط بمر و يل الهيئة المركزية للتخطيط  لي و تم تح

عداد الخطط الخمسـية للتنميـة الشـاملة و لي جميع المهام المتعلقة بالتخطيط و لتت م(91.5) ا 
  وآخـــرين)العبيـــد  ميـــةو الهيئـــات الحكو متابعـــة مـــع المتسســـات الو مـــا يتطلـــب مـــن التنســـيق و 

 (م259-252رم  9114
دية علـأ والوـة أبعـاد و خطـط التنميـة الشـاملة فـي المملكـة العربيـة السـع يرتكز مـنه 

لتحقيــق ذلــك و البعــد التنظيمــيم و   جتمــاعيالبعــد االو   : البعــد االقتصــاديرئيســةتخطيطيــة 
سـطة و ارهـدار المتو   البعيـدة المـد  ةدار اةستراتيجيارهو   عة من ارهدار العامةو مجم

اـح و م يةسـائل ةعـداد الخطـط الخمسـية المتتاليـو الو التـي مـن خاللهـا يـتم تحديـد ارسـاليب 
 تسلسل أهدافهمو منهجية تخطيط التنمية الشاملة في المملكة  9-0 ل رقمو الجد

 التخطيط اإلسكاني. 1-3-1
لتنميـة الشـاملة  فـي المملكـة العربيـة يرتبط مفهوم التخطيط اةسكاني امن خطـط ا

السـعودية بالبعـد االجتمـاعي الـذي يسـتهدر تحقيـق الرفاهيـة االجتماعيـة  مـن خـالل واـع 
بعيــدة المــد   وتبنــي أهــدار متوســـطة  ةأهــدار وسياســات اســتراتيجية  ســكانية واســتيطاني
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نــة بــين المــد  تشــتمل علــأ بــرام  لسســكان والتمويــل فــي كــل خطــة خمســية مرحليــة للمواز 
 العرض والطلبم

 
 دية و منهجية تخطيط التنمية الشاملة في المملكة العربية السع: 9-0 ل وجد

أبعاد 
 التخطيط

 ارهدار االستراتيجية  ارهدار العامة
 بعيدة المد 

أساليب  عداد الخطط و سطة و ارهدار المت
 الخمسية المتتالية

البعــــــــــــــــــــــــــد 
 االقتصادي

االستةالل ارموـل -
 اردو للم

التةيـــر فـــي البنيـــة -
 االقتصادية

 وتحقيق النم-

 يع القاعدة االقتصاديةو تن -
ـــــــأ - ـــــــة المســـــــتدامة عل التنمي

تحقيـــق و ارد الطبيعيـــة و المـــ
 اةنتاجية العالية

 ازن للقطاعاتو المت والنم -

ــــق و ت - ــــة االســــتيعابية عــــن طري ســــعة الطاق
 ساسيةتنمية التجهيزات ار

 التصنيع المستند علأ: -
المشاريع التـي و نية و كربو اد الهيدر و ( الم9

 تتطلب كميات كبيرة من الطاقة
 :جيةو لو المقدرة التكنو ( الطلب 0
 تحديث الزراعة -
  قامة شبكة خدمات فعالة -

البعــــــــــــــــــــــــــد 
 االجتماعي

ـــــــــأ  - ـــــــــاظ عل الحف
 القيم اةسالمية

  و رفــــــــع المســــــــت -
 الماديو الوقافي 

فاهيــــة تحقيــــق الر  -
 االجتماعية

  و تنميــــــــــة القـــــــــــ -
 البشرية

 نشــــــــاء مناســــــــب للخــــــــدمات 
 االجتماعية

االقتصــــادي  وتحقيـــق النمــــ -
ـــــــــــــــــو  ازن و االجتمـــــــــــــــــاعي المت

ــــاطق  اــــع السياســــات وو للمن
االســـــــــــــتيطانية و اةســـــــــــــكانية 

 المناسبة

ــــيم  - ــــة خــــدمات شــــاملة للتعل الصــــحة و تنمي
 الخدمة االجتماعيةو 
 يل المساكنو تمو برام  لسسكان  -

بعــــــــــــــــــــــــــد ال
 التنظيمي

الدفاع عن الدين  -
 طنو الو 
ـــــــديم خـــــــدمات  - تق

ـــــة و حك ـــــة فعال مي
فــــــــــي قطــــــــــاعي 
الخدمـــة المدنيـــة 

 مدنيةال غيرو 

 الدفاعية اةمكاناتير و تط -
ــــــــــــــــــاتير و تطــــــــــــــــــ -  اةمكان

التنظيميـــــــــــــــــــــة للتخطـــــــــــــــــــــيط 
 االجتماعيو االقتصادي 

اةجــــراءات الالزمــــة ةدارة  -
مراقبــــــــة تنفيــــــــذ و السياســــــــات 

 المشاريع
ـــــدعم الت - نظيمـــــي للقطـــــاع ال

 الخار

تحديـــد بـــرام  اةنفـــاق لكـــل مصـــلحة لعـــم  -
 أهدار السياساتو التخطيط 

.33هـ،ص4184-4184زارةالتخطيط،خطةالتنميةالثالثةودية،والمصدر:المملكةالعربيةالسع
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وه فـي المسـتقبل خـالل الفتـرة و يعمل علأ التنبت بما قد يمكن حد طلما كان التخطيو 
ر  سـماعيل درة و ب كمـا يتكـده الـدكتو تباع هذا ارسلارة المد  علأ ارقل فإن الزمنية قصي

ر آخـر يعتمـد فيـه علـأ الدراسـة و ي  لـي طـو العفـ وبلنه االبد أن ينقل البالد مـن مرحلـة النمـ
قعــة مســتقبال مــع القــدرة علــأ و ر المتو المعرفــة بمــا يجنــب الســكان ممــا قــد يحــدث مــن ارمــو 

م  ر 9110 )الـدرة 2لـةاو ي زحمـة التةيـرات التـي تعيشـها الدمعالجة ااوـار التـي تظهـر فـ
لما كان التخطـيط و ل: ا و لة في التخطيط اةسكاني فيقو يعلق علأ مزايا تدخل الدو (م 001
فقــا و ارد و زيــع المــو لــة فــإن هــذا يســاعد علــأ ترشــيد تو م علــأ أســاة التــدخل المباشــر للدو يقــ

أن يقاـي علـأ  وفـإن مـن مزايـا التخطـيط هـعليـه  بنـاءً و لهـام  يالبديلـة المولـ تلالسـتخداما
ادر السلبية التي يحفل بها قطاع اةسكان بسبب االعتماد عل نظام الحرية االقتصـادية و الب

 (م   222م  ر 9110نها)الدرة تو في تنظيم ش
 مــات فــي هــذا القطــاعو تــدخل الحكو ني انتشــار التخطــيط اةســكا نالجــدير بالــذكر  و 

 يرجع  لي ارسباب التاليةم
حـدات السـكنية و خاصـة نقـر الو ر ارزمات اةسكانية فـي مختلـر أرجـاء العـالم و ظه م9

ــدائل لزيــادة المخــز و لــة ةيجــاد البــرام  و المحاو للســكان  رفو التــي ال تتــ تحســين و ن و الب
 مالمنخفضو  دو ي الدخل المحدو خاصة لذو ااع السكنية و ار

مــن العســير علــأ الحــد مــن االرتفاعــات الخياليــة للتكــالير اةســكانيةم حيــث أصــبح  م0
بة بمكان أن يتحمل و اةنسان أن يمتلك البيت الذي يتطلع  ليه   ن لم يكن من الصع

 للمنازل المستلجرةم اةيجاريةاالرتفاعات المتزايدة في القيمة 

 اــافة  لــي ارتفــاع  أســعار اررااــي ممــا قلــل عــدد القــادرين علــأ شــراء اررااــي  م2
ات عمــــره و ال خــــالل ســــنو يتلقــــاه مــــن ارمــــاــــاعهم الماليــــة طالمــــا أن مــــا و مقارنــــة بل

ن كافيــة لســداد قيمــة اررض   ناهيــك عــن بنائهــا خاصــة مــع زيــادة و اةنتــاجي لــن تكــ
 (م008-009 رم  9110 تكالير المعيشةا)الدرة 

اطنين حريـة بنـاء و يرتبط قطاع اةسكان في المملكة باالقتصاد الحر حيث يترك للمـ
فقا لما تقتاـيه ارنظمـة و المادية  محسب  مكانياته االستومار في مجال اةسكانو المساكن 

الخـدمات المسـاندة و فير البنيـة ارساسـية و لـة فـي تـو تسـاهم الدو التعليمات الخاصـة بالبنـاءم و 
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المرافــقم كمــا تســاهم فــي و تــلمين الخــدمات و التنظــيم و لقطــاع اةســكان فــي مجــال التخطــيط 
عتمــدة للمــدن مــن خــالل برنــام  اقعــة اــمن المخططــات المو اطنين الو تملــك اررااــي للمــ

 المنح المجانيةم

ظهـر ذلـك و للحـد مـن مشـكلة اةسـكانم  د القطاع الخار لم يكن كافياو جه  ال أن 
اجهت المملكة أزمة  سكانية حادة أوناء تنفيذها و جليا في بداية السبعينيات الميالدي عندما 

الشاملةم فكان البد من تدخل  أمام خطة التنمية رئيساً حة فكانت عائقا و ية الطمو خطط التنم
عة ليساهم و برام   سكانية متنو عات و لة في تعزيز القطاع الخار من خالل طر  مشر و الد

انتهجت المملكة لحل و المالئمةم و بة و فير المساكن المطلو القطاع الخار بتنفيذها بةرض ت
ن أربعـــة المقيمـــين سياســـة  ســـكانية تتـــللر مـــو اطنين و فير المســـاكن للمـــو تـــو أزمـــة اةســـكان 

ســع فــي مــنح اررااــي و فير التجهيــزات ارساســية   نشــاء مشــاريع  ســكانية  التو عناصــر: تــ
مي بلــ   لـي حـد  نشــاء و ن نشــاط القطـاع الحكـطنين   نشـاء صــناديق اةقـراض حتـأ  او للمـ

 لة متمولة في:و مدن سكنية جديدة تحت  شرار أجهزة الدو أحياء 
 ق التنمية العقاريمو صند م9
 لعامةمزارة ارشةال او  م0

ــــ م2 ــــتمن الســــكن لمنســــو المتسســــات الحكو زارات و ال ــــي ت ــــة الت   وآخــــرينالشــــرير )بيها و مي
 (م 08ر  م  9111
خاصة و د قليلة و ن  عقو فير السكن في غاو نتائ  هذه الخطط اةسكانية السرعة في ت لقد كان منو 

حـدات السـكنية زيـادة و ال الميالدي  مما أد   لـي زيـادة  عـددمن القرن بعد أزمة اةسكان في بداية السبعينات 
المـدن و القر   ونمو أجرته  و قرية في المملكةم ارمر الذي أد   لي انخفاض قيمة العقار و كبيرة في كل مدينة 

حدات السكنية التي تم  نشاتها في جميـع أنحـاء المملكـة خـالل الفتـرة و اتساع رقعهام حيث بل   جمالي عدد الو 
حــــدة ســــكنية  منهــــا و ( .4480.الي )و م بحــــ9188هـــــ/9428م حتــــأ نهايــــة عــــام 91.4هـــــ/9214مــــن 
ـــل مـــن صـــندو %  نفـــذها القطـــاع الخـــار بتم54حـــدة ســـكنية بنســـبة و ( .24508) ـــة  و ي ق التنميـــة العقاري
% تم تنفيذها 91حدة سكنية بنسبة و ( 909.22)ويل ذاتي  و %  بتم04حدة سكنية بنسبة و ( 952422)و
حـدة و ( 04542الي )و اةسكان ببنـاء حـو  ةزارة ارشةال العامو مية المختلفة  كما قامت و اسطة الجهات الحكو ب

 (م01ر  م 9112 % )السرياني 4 سكنية ما نسبته
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 منهجية تقسيم الفترة الزمنية    1-3-1
ع الدراســـــة  لـــــي أكوـــــر مـــــن والوـــــين ســـــنة مـــــن عـــــام و اـــــو تمـــــدد الفتـــــرة الزمنيـــــة لم

بمــا فيهــا مم كمــا  ن خطــط التنميــة الشــاملة 0222هـــ/ 9402م حتــأ عــام 91.2هـــ/9212
ويقـا  خاصـة عنـد  عـداد كـل خطــة و التخطـيط اةسـكاني يـرتبط بالعمـل االقتصـادي ارتباطــا 

ام السابقة و ازنات المالية لألعو المو حاتها ترتبط بالمتشرات االقتصادية و   طمو خمسية فمست
امــل خارجيــة ال يمكــن و ام الالحقــةم  ال  ن الخطــة أونــاء تنفيــذها تصــطدم بعو قعاتهــا لألعــو تو 

ــتح امــل التةيــر فــي العامــل االقتصــادي العــالمي الــذي يــتور و مــن أهــم هــذه العو   اكم فيهــال
ل المـدخل و ق البتـر و أن سـو غير مباشرة علـأ االقتصـاد المحلـي  خاصـة  وأ ةبطريقة مباشر 

 ق العالميمو سالب لة مرتبطو للد الرئية
هم كــل  ليــة ارخــر و المنتجــات البتر و ل و يعتمــد اقتصــاد المملكــة علــأ تصــدير البتــر 

الشـك  ن هـذه اةيـرادات و يع مصادر الدخلم و لة الجادة لتنو لة  مع المحاو لدمصدر لدخل ا
يـل مشـاريع و من تمو مي و لية الاخمة هي التي مكنت المملكة من زيادة اةنفاق الحكو البتر 

ل الناميـةم فقـد و ي جيـد مقارنـة بكويـر مـن الـدو اع تنمـو التنمية المختلفة حتأ أصبحت في 
م  وم ارتفعت 91.2لة في عام و % من  جمالي  يرادات الد8.ل تمول و لبتر كانت  يرادات ا
ل التـي بـدأت فـي و م كنتيجـة طبيعيـة لزيـادة أسـعار البتـر 91.4% فـي عـام 10هذه النسـبة 

مرتفعــة مقارنــة بجميــع  لــتظســبة تتذبــذب بعــد ذلــك  ال أنهــا ن هــذه النمــع أو م  91.2عــام 
% من اةيرادات ..لية و ولت اةيرادات البتر م م9181مصادر اةيرادات ارخر م في عام 

متشــرا مــن  ي عــد  هــذا بــال شــك فيــه و  ةميــو يــع قاعــدة اةيــرادات الحكو ممــا يعنــي تحســن فــي تن
ما يتلور بريا  ارحداث العالمية االقتصـادية منهـا  اً احد  كوير و ر االعتماد علأ منت  و مخا
 (م01ر  م 9114  وآخرينالسياسية )العبيد و 

االقتصاد العالمي الذي يتلور بارحداث العالمية ممـا و ق و ل بالسو ر البتر رتبط أسعات
يـرادات الدو خفاـه  فيـتور علـأ ميزانيـة  ويتدي  لي رفعه أ بالتـالي علـأ سـير تنفيـذ و لـة  و ا 

حاتـــه و طم تخطـــأتفــي بعـــض ارحيــان  وبطء أبـــ والخطــط الخمســـية الجاريــة  مـــا بســرعة أ
ل فإنــه و نظر  لــي دخــل المملكــة مــن البتــر الاردم بــو للمــارموــل  باالســتةاللأهدافــه المرحليــة و 

 أمم وـم بـد9180هــ/ 9420م حتأ عام 91.2هـ/9212يالحظ ارتفاع في الدخل منذ عام 
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ات المـيالدي مـع حـرب الخلـي  الوانيـةم وـم منذ ذلك العام حتأ بداية التسعينفي االنخفاض 
 االنخفاضمو أخذ الدخل بعد ذلك في التذبذب بين االرتفاع 

 م حــداً 91.2بر و أكتــ .9ن مــن تــاريع و ن يتخــذين االقتصــاديين المحللــذا نالحــظ ألــ
مرحلـة الطفـرة  و الطفـرة  لدي مرحلـة مـا قبـو بـين مـرحلتين فـي تـاريع االقتصـاد السـع فاصالً 

احــد لمــدة تزيــد عــن عشــر و للبرميــل ال 9.8  و فبعــد أن كــان الســعر المعلــن وابتــا عنــد المســت
الر للبرميــــل فــــي و د 0.98م ارتفــــع  لــــي 91.9برايـــر م  لــــي ف91.2ات مــــن ســــبتمبر و ســـن

ـــم ارتفـــع بقـــرار مـــن منظمـــة ار ـــاريع ارخيـــرم و ـــي و الت بر و أكتـــ .9الر فـــي و د 5.90بـــك  ل
الرا للبرميـل و د  ..99م  لـي 91.4% تقريبـام وـم ارتفـع فـي ينـاير 925م أي بنسبة 91.2

ل حتـــأ الربـــع و بعـــد ذلـــك فـــي ســـعر البتـــر  تـــوالأأخـــذت الزيـــادات تو %م 5..90أي بنســـبة 
ــ  قمــة االرتفــاع  لــي 9180ارخيــر مــن عــام  ــادة و د 24م حيــث بل الرم مــن أهــم أســباب زي

 ل في السبعينات:و أسعار البتر 
 لهامو بك علأ بتر و ل من أعااء منظمة ارو ل المنتجة للبتر و سيادة الد م9
 تزايد معدل التاخم العالميم م0

الر العملـــة و صـــرر الـــد اليـــات المتحـــدة ارمريكيـــة مـــرتين متتـــاليين لســـعرو تخفـــيض ال م2
 لمو ق البتر و للتعامل في س رئيسةال

 لمو ق الحرة للبتر و أهمية الس م4

الصـناعي فـي كويـر مـن و االقتصادي  ول بسبب زيادة النمو تزايد الطلب العالمي للبتر  م5
 ةالمتزايـد تيـاو كيماو ليـة فـي صـناعة البتر و ل كمادة أو ل  اافة  لي استخدام البتر و الد
 (م  922-920ر م  9114  وآخرينمصانعها )العبيد ل

ل فــي التنــاقر متديــا بــذلك النتهــاء مــا يســمأ و م أخــذ ســعر البتــر 9180بعــد عــام و 
رات مفاجئـة و الطفـرةم حيـث حـدوت تطـ دبداية مرحلة أخر  هي مرحلة ما بعـو بفترة الطفرةم 

كان نتيجة ذلـك بـالطبع انخفـاض ارسـعار و ل أدت  لي زيادة العرض منه و اق البتر و في أس
م  لــــي .918ل عـــام و ســـط ســــعر البتـــر و صـــل متو ليــــةم فقـــد و ائـــد البتر و نقـــر الع بالتـــاليو 

الرات للبرميـــل فـــي بعـــض فتـــرات تلـــك و د 8الي و بـــل لقـــد هـــبط  لـــي حـــ طالر فقـــو د 90.98
آخـر لمشـكلة انهيـار أسـعار الـنفط الـذي  وم يمول سـيناري9118قد كان مطلع عام و السنةم 
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بالةـة عنـدما هبطـت ارسـعار  لـي  اً أاـرار اء و ل خارجهـا علـأ السـو الـدو بـك و ل ارو ألحق بد
مــن أهــم أســباب و (م 9.1ر  م  0229 احــد )الجهنــي و الرات للبرميــل الو الي ســبعة دو حــ

  لي التالي: ول في الومانينات من هذا القرن يعز و انخفاض أسعار البتر 
 ل بصفة عامة بترشيد استهالك الطاقةمو ترشيد استهالك البتر  م9
 ة مول الطاقة الشمسيةمتزايد منافسة الطاقة البديل م0

 ل الصناعيةمو د النشاط االقتصادي في الدو رك م2

 بكمو ل خار  منظمة ارو زيادة  نتا  البتر  م4

كــذلك و تزايـد الطلـب العــالمي علـأ الةــاز الطبيعـي كمصـدر هــام مـن مصــادر الطاقـة  م5
 (م  924ر  م  9114  وآخرينبيد ـ)الع ةيو كيماو سع في الصناعات البتر و الت

ل الصـادر مـن و ر في انخفاض البتر و م د9119لخلي  الوانية عام رزمة ا لقد كانو 
قـر العـراق و ل فـي العـالمم حصـل ذلـك االنخفـاض نتيجـة تو سط  أهم منت  للبتر و الشرق ار

ــدظــبفعــل الح يــت عــن اةنتــا  كليــاً و الكو  الــدمار الــذي و لــأ و لي الــذي فــرض علــأ ارو ر ال
دي نتيجـة لهـذا الـنقر و ل السعو البتر  من وم زاد  نتا و أصاب الوانية فاال عن احتاللهام 

قـد تمكنـت المملكـة و رسـباب أخـر م و ق و ل فـي السـو ض من البتر و الذي حصل علأ المعر 
فقـد أد  ذلـك  لـي  مـاً و عمو لـي العـاليم و نهـا البتر و من زيادة حصتها مـن اةنتـا  بحكـم مخز 

ن و مليـ 0258م حيـث بلـ  اةنتـا  آنـذاك 9119دي لالرتفـاع فـي عـام و دة اةنتا  السـعو ع
انخفات في نهايـة الخطـة و مم لكن عادت 9185ن برميل عام و ملي .9.4ـبرميل مقارنة ب

بالتـــالي تراجعـــت اةيـــرادات النفطيـــةم و ل و الخمســـية الخامســـة نتيجـــة النخفـــاض ســـعر البتـــر 
  و نفطية في بدايـة الخطـة فتراجعـت نتيجـة النخفـاض مسـتال غيررها تلورت اةيرادات و بدو 

بالتـالي تــدني اةيـرادات العائــدة علـأ االســتومارات الخارجيـة لكــن بعــد و االحتيـاط الخــارجيم 
ـــنفط ســـيبقأ فـــي مركـــز الصـــدارة فـــي و يتو انتهـــاء الحـــرب عـــادت  لـــي االرتفـــاعم  قـــع بـــلن ال

% مـن 88الي و حـو م  0202 -م9118خاصـة فـي الفتـرة مـن و االستهالك العـالمي للطاقـة 
 (م   .98ر م  0229  الجهني)الطاقة اةنتاجية تقع في الخلي  العربي 

دية و تنفيــــذ خطــــط التنميــــة الشــــاملة بالمملكــــة العربيــــة الســــعو د اعــــد نظـــرا الرتبــــاط و 
ـــا بـــإيراداو بالعامـــل االقتصـــادي المـــرتبط ارتباطـــا  ـــر و الد تويق ـــم و ل و لـــة مـــن البت منتجاتهـــا  و
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التقلــير فــي مرحلــة الحقــة علــأ نســبة االعتمــاد علــأ القطــاع النفطــي فــي النــات  المحلــي  
يــز علــأ مســاهمات القطاعــات غيــر النفطيــة ارخــر    التــي ال تعتمــد علــأ اةنفــاق التركو 

 ميم  أمكن تقسيم هذه الفترة  لي والث مراحل:و الحك
 مم91.0مرحلة ما قبل الطفرة حتأ عام  م9
 مم9189م  لي عام 91.2مرحلة الطفرة من عام  م0

يمتد من عام و  اديالتقلبات وم االستقرار االقتصعرر بمرحلة تو مرحلة ما بعد الطفرة  م2
 قتنا الحاارمو م  لي 9180

ر يــتم ارخــذ بهــا لدراســة التةيــر فــي قطــاع اةســكان فــي المملكــة و هــذه المراحــل ســ
 دية في فترة التخطيط الشاملمو العربية السع

 التغير في قطاع اإلسكان في فترة التخطيط الشامل  1-1
تـــلوير الخطـــط و يركـــز هـــذا البـــاب علـــأ دراســـة التةيـــر العـــام علـــأ قطـــاع اةســـكان 

ــــر   ــــأ هــــذا التةي ــــة االقتصــــادية و الخمســــية عل ــــك مــــن خــــالل ربطهــــا بخصــــائر التنمي ذل
مرحلـة مـا بعـد و االجتماعية للمراحل الوالوة التالية: مرحلة مـا قبـل الطفـرة  مرحلـة الطفـرة  و 

 الطفرةم

 (م9170-م9192هـ )9110-هـ9132الطفرة  مرحلة ما قبل 1-1-3
ـــــرة  عـــــداد الخطـــــو  ـــــة فت ـــــأ و ة الخمســـــية ارتشـــــمل هـــــذه المرحل ـــــأي ل عـــــام  لمـــــا قب
الطفــرة  للمـدة سـنتين مـا قبـو م 91.0جـزء مـن تنفيـذ الخطـة حتـأ عـام و م 91.2هــ/9212
 مم91.2هـ/9212عام 

 الطفرة لاالجتماعية لفترة ما قبو خصائص التنمية االقتصادية  1-1-3-3
جهــة و التخطــيط كانــت تتصــر مــن و الطفــرة  لدي فــي فتــرة مــا قبــو  ن المجتمــع الســع

مــــن ناحيــــة التنميــــة االجتماعيــــة و يــــة االقتصــــادية باــــعر قدرتــــه االســــتيعابية  نظــــر التنم
يتموــل اــعر القــدرة االســتيعابية للمملكــة خــالل هــذه و  لــة الناميــة التقليديــةمو بخصــائر الد

  و فـي تحقيـق مسـت أموـل   فرة لديه اسـتةالالً و ارد المتو الفترة في عدم استطاعتها استةالل الم



 التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن الجزء ارول:             في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1هـ/9281الشامل بعد تةير عدد ونوع ومساحة المساكن في المملكة العربية السعودية في فترة التخطيط : الوانيالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

83

اح المجاالت و د خطة شاملة تو جو نظرا لعدم   اردو   هذه المو من التنمية يتناسب مع مست
يتاـح و فرة فـي  قامتهـام و ارد المتـو المـ عب كـلو لتسـت  امجتمع أن يسـتومر فيهـالتي يحتا  ال

عات فــي معظــم و د فــائض فــي ميــزان المــدفو جــوو   لــةو د فــائض فــي ميزانيــة الدو جــو  نهــذا مــ
  المعيشـة و ني مـن انخفـاض فـي مسـتات هذه المرحلة بالرغم من أن المجتمـع كـان يعـاو سن

نقصـــه القــــدرة علــــأ ت تهــــذا يعنــــي أن المجتمـــع كانــــو   احــــدا مـــن الــــبالد الناميـــةو باعتبـــاره 
م  9114  وآخـرينالعبيد )عات استومارية تحتا   ليها البالد و ارده في مشر و استيعاب كل م

 (م 02-91ر 
ه الفتـرة مــن دي لهـذو اـعر المقــدرة االسـتيعابية للمجتمـع الســع 0-0ل و اـح جـدو ي

ل منخفاـــة الـــدخل آنـــذاكم و خــالل مقارنـــة معـــدل االســـتومار الســـائد فــي االقتصـــاديات للـــد
  الســائد فـــي االقتصــاديات الصــناعية المتقدمـــةم و ارتفــاع معــدل االدخــار فيـــه عــن المســتو 

% مـــن النـــات  24ارد قـــدر بنســـبة و د فـــائض فـــي ميزانيـــة المــو جــو ارمــر الـــذي ترتـــب عليـــه 
المجتمع كـان ناميـا  ال  ن معـدل االسـتومار بالمملكـة  لأ الرغم من أنعالمحلي اةجماليم 

ل موـل مصـر و هذا المعدل كان أقل من نظيره فـي كويـر مـن الـدو   م91.5% عام 94بل  
معـدل أعلـأ  وهـو % 48نةم هـذا فـي حـين كـان معـدل االدخـار المحلـي فيهـا و تو الجزائر و 

 %م02لصناعية آنذاك ق او من المعدل الذي كان سائدا في اقتصاديات الس
الطفرة بخصائر الدول النامية التقليديـة  لكما كانت المملكة تتصر في فترة ما قب

ــــة  ــــدول العربي ــــا  مقارنــــة بال ــــيم  والصــــحة  واةنت ــــة  والتعل ــــاض مســــتو  التةذي نظــــرا النخف
ــدول الناميــة التقليديــة ارتفــاع النســبة التــي تحتلهــا الزراعــة  المجــاورةم مــن بــين خصــائر ال

ع أولــي فــي كــل مــن العمالــة والنــات  الكلــي  وانخفــاض النســبة التــي تحتلهــا الصــناعة كقطــا
نجـــد أن نســـبة  2-0بوجـــه عـــام والصـــناعة التحويليـــة بوجـــه خـــارم بـــالنظر  لـــي الجـــدول 

% مــن العمالــة الكليــة 8.م بلــ  91.5العــاملين فــي قطــاع الزراعــة فــي المملكــة فــي ســنة 
   هـذا علــأ الـرغم مـن أن النــات  المحلـي لهــذا وهـو أعلـأ مــن العديـد مـن دول عربيــة أخـر 

%م مما يدل علأ االنخفاض الشديد ةنتاجية ارفـراد العـاملين اللـذين 8 زالقطاع  ال يتجاو 
ـــل نجـــد  ـــاض مســـتو  المعيشـــةم وبالمقاب ـــرد وبالتـــالي انخف ـــدني دخـــل الف ـــة وت يشـــكلون أغلبي

ـــذي بلـــ  ناتجـــه المحلـــي  ـــي قطـــاع الصـــناعة ال  زعمالـــة ال يتجـــاو % ونســـبة ال2.العكـــة ف
ــدول الصــناعية المتقدمــة يرجــع  لــي 99 ــات  المحلــي للصــناعة مقارنــة بال ن ارتفــع الن %م وا 
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ـــي هـــي أســـاة  كـــون البتـــرول اـــمن قطـــاع الصـــناعةم والواقـــع أن الصـــناعة التحويليـــة الت
% مــن النـــات  المحلــي بالمملكــة عـــام 1الصــناعة بــالمفهوم االقتصــادي فكانـــت تموــل فقــط 

 (م 04م  ر 9114منخفاة نسبيا )العبيد وآخرين  م وهي نسبة 91.5
 ةيو مئالم بمقارنة النسبة 9195ل سنة وعة من الدو القدرة االستيعابية القتصاديات مجم: 0-0 ل وجد

 معدل االدخارو إلجمالي معدل االستنمار 
 
 البلد

معدل االستثمار 
 المحلي

ار معدل االدخ
 المحلي

 اردوميزان الم

صفر1313 ق الصناعيةواقتصاديات الس

3-1848 االقتصاديات منخفضة الدخل
1-4041 مصر

صفر4848 رياوس
3-1149 الجزائر

48411 المغرب
41-1041 نسوت

411031 ديةوالسع

.163-161صم،4900لي،تقريرعنالتنميةفيالعالموالمصدر:البنكالد

الناتج المحلي اإلجمالي في القطاعات المختلفة و ية لهيكلة العمالة و مقارنة النسب المئ: 1-0 ل وجد
 م9195ل العربية سنة ولبعض الد

 البلد

 الخدمات الصناعة الزراعة

 العمالة
الناتج 
 المحلي

 العمالة
الناتج 
 المحلي

 ةالعمال
الناتج 
 المحلي

88119104138 االقتصاديات منخفضة الدخل
883841344030 االقتصاديات النامية

441944183814 مصر

191114111914 نسوت
411918111019 رياوس

60044681431 ديةوالسع

.149-140صم،4900لي،تقريرعنالتنميةفيالعالموالمصدر:البنكالد

 ليو إعداد خطة التنمية األ  1-1-3-1
ب التخطـــيط الشـــامل لتنميـــة اقتصـــاد و لـــأ بدايـــة ارخـــذ بلســـلو خطـــة التنميـــة ار ت عـــد  
االزدهارم تـم  عـداد الخطـة مـن قبـل و ر و ل به  لي درجات متقدمة من التطو صو الو المملكة 

ر صـــعبة حيـــث كـــان هنـــاك عجـــز فـــي ميزانيـــة و الهيئـــة المركزيـــة للتخطـــيط فـــي ظـــل ظـــر 
اقـب كتـلوير مباشـر و ما تبعها مـن عو م ..91سط و أزمة الشرق ار بعدعات للسنتين و لمدفا

 اةنتــا  واالنخفـاض فـي معـدل نمـ فـي المنطقـة ةكـان مـن أهـم نتـائ  ارزمـة السياســيو لهـام 
م ..91ل فـي عـام و فعلأ الرغم من ارتفاع نسبة الزيادة في  نتـا  البتـر  المحلي اةجماليم
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ــــي ..91رب حزيــــران العــــام الســــابق لحــــ وهــــو  ــــي و %  98م  ل لكنهــــا انخفاــــت بعــــدها  ل
مم كمـــــا أوقـــــل كاهـــــل 91.1% عـــــام 5.2و  م91.8%  فـــــي عـــــام8.8بلةـــــت و %  8..

االقتصــــاد فــــي الســــنتين التــــاليتين لألزمــــة  ممولــــة فــــي التزامــــات دفاعيــــة  اــــافية للمملكــــة 
 لــي تم أد  ميــة علــأ اةيــراداو فات الحكو شــقيقاتها ممــا نــت  عنــه زيــادة فــي نســبة المصــر و 
ل و م استدعأ هذا التحـوتباع سياسات لمقابلة العجز مع استمرار االنخفاض في نسبة النما

ســـط و تبـــاع سياســـة تصـــحيحية تحـــافظ علـــأ المكاســـب المحققـــة قبـــل أزمـــة الشـــرق ار لـــي ا
جيههـا و تو الماديـة المتاحـة و ر الطاقات البشـرية استنفواجب خطة للتنمية و أهمها التمشي بمو 
 (م  21-25 ر م 91.2مار الصحيح )الهيئة المركزية للتخطيط االستو ونح

ـــذلك جـــاءت الخطـــ ـــدادا طبيعيـــا و الخمســـية ار التنميـــةط العرياـــة لخطـــة و ل لـــأ امت
ااـعة جــدا لتتناسـب مــع و حاتهـا متو طمو   لــة فـي فتـرة مــا قبـل التخطــيطو للسياسـة العامـة للد

قدرت اةيرادات فـي هـذه و نذاكم ر االقتصادية السائدة آو مع الظر و ارد المالية المتاحة و الم
ن لايرم أما تقـديرات اةنفـاق اةجمـالي فقـد بلةـت و بلي 88..2ون لاير و بلي 22.8الخطة بين 

سع حال و نة لتسمح بمزيد من التو المر و لذلك جاءت هذه الخطة بالحذر و ن لايرم و بلي 49.2
التركيـز خـالل هـذه و مم فاالهتمـام 91.2هذا مـا تحقـق بالفعـل عـام و قات المالية و ال المعو ز 

طني و تجهيـز البنيـة ارساسـية لالقتصـاد الـو اسـعة لبنـاء و المرحلة منصبا علـأ  يجـاد قاعـدة 
بشـكل كبيـر و تعتمـد  لالتـي ال تـزاو مي فـي الـبالد و يـع مصـادر الـدخل القـو تن ولالنطالق نحـ

تحسـين أداء خـدمات القطـاع العـام و فـع ر  ه علـأنفسـالوقـت فـي و علأ  يرادات النفط الخـام 
عـــداد الكـــو ارد البشـــرية و شـــكل رئـــيةم كمـــا ركـــزت الخطـــة علـــأ تنميـــة مصـــادر المـــب ادر و ا 
طنية الفنية التي تتطلبها خطة التنمية الالحقة من خالل استومارات مكوفة لبرام  التعليم و ال
ــــي الجــــدالبــــو التــــدريبم و  ــــل  اوئيتاــــح اســــت 4-0ل و نظر  ل ــــدفاع  النق ر قطاعــــات موــــل ال
الوقافيــة  شــتونالو التــدريب المهنــي و التعلــيم و ير المــدن  و تطــو ة اصــالت  المرافــق العامــو المو 

بنسـبة كبيـرة مـن نفقـات الخطـة نظـرا لمـا لموـل هـذه القطاعـات مـن أهميـة كبيـرة خاصـة فـي 
 لأ من التنميةمو المراحل ار
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 الطفرة لقطاع اإلسكان في فترة ما قب 1-1-3-1
المتهلة من قبـل  اافة للمساكنتستند تقديرات قطاع اةسكان علأ تقدير القيمة الم

الشـــقق و  الفيلــلع مـــن و هــذه المســـاكن تتنــو لة مـــن قبــل المســـتلجرين و تلـــك المشــة وهــا أيكمال
قــدر قيمــة هــذا القطــاع بنســبة مــا تســاهم بــه مــن رفاهيــة تو الخيــامم و ت الطــين التقليديــة و بيــو 

هـذا  ون نمـو يتكـو فيره مـن مسـاكن مناسـبة لسـكان تجعلهـم أكوـر  نتاجيـةم و ما يـتم تـو للسكان 
الوـاني  مكانيـة و حـدات السـكنيةم و  مكانيـة زيـادة عـدد ال ول هو لقطاع من قسمين: القسم ارا

يرجـع و هـذا القطـاع كـان منخفاـا نسـبيا  ون نسبة نمـحدات السكنيةم  ال أو عية الو تحسين ن
الحاجــة و ســع مماوــل فــي  نشــاء المســاكن  و ذلــك  لــي الهجــرة  لــي المــدن الــذي لــم يصــحبه ت

ــدة للســكن الم ــادة فــي عــدد الســكان ممــا المتزاي مــة و لي الحكو أن تــ أســتدعاتناســب مــع الزي
لــي مــن الخطــة علــأ أســاة و للســنة ار ولقــد بنــي تقــدير معــدل النمــو اهتمامــا خاصــا بــهم 

ن م علـأ أ9181م/91.1وهــ 9288هــ/92.8ي للسنتين ارخيـرتين و سط المعدل السنو مت
مساعدتها و مة المتزايد و تمام الحكات الخطة بسبب اهو هذا المعدل مقدر له الزيادة لبقية سن

لهــذا القطــاع  وســط معــدل النمــو تحقيــق رفاهيــة للمجتمــع ليبلــ  مت أمــاًل فــيفــي هــذا المجــال 
 %م..8

 
جه اإلنفاق و هـ( حسب أ9115 -هـ 9112لى )و االعتمادات المالية للخطة الخمسية األ : 4-0 ل وجد

 ن لايروبالقيمة بالبلي ةرئيسال

 مشاريع نفقات متكررة رئيسةجه اإلنفاق الوأ
 عوالمجم

 يةوالنسبة المئ المبلغ

6891769117088487140768 اإلدارة العامة 

39087844847894447813748 الدفاع

64487141187483887848708 التدريبوالتعليم 
464179380714914741788 االجتماعية شؤونالوالصحة 

41167933147114817344748 ير المدنوتطوالمرافق العامة 
48687348897381867440748 اصالتوالموالنقل 

3147088678489074178 الصناعة
98370193794168783768 الزراعة

03741370418738738 الخدماتوالتجارة 

 %322 5313137 3111137 1111332 عوالمجم

.48هـ،ص4394–4398لىولتخطيط،خطةالتنميةاألدية،الهيئةالمركزيةلوالمصدر:المملكةالعربيةالسع
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تنمية العقار عن طريق حشد المدخرات و يل مشاريع اةسكان و هدفت الخطة  لي تم
لتحقيــق هــذا الهــدر تبنــت و يــل مــن قبــل القطــاع الخــار  و غيرهــا مــن أشــكال التمو لألفــراد 
ذجيـة فـي و ةنشـاء أحيـاء سـكنية نم  االقتـراو العقـارم و متسسة لبنـاء المسـاكن  اءنش  الخطة

عداد و فر هذه المشاريع ارساة الذي يستند عليه لتحديد التكالير و اقع مختارةم بحيث تو م ا 
الخصــائر التـــي و يات و نهــا ســتظهر المســـتتكــالير  نشـــاء مســاكن جديــدةم كمـــا أو اقــع و الم

تتماشـأ مـع و السكنية التي تفـي بالمتطلبـات االجتماعيـة المحليـة   فرها في ارحياءو ينبةي ت
اةمكانيـات الماليـة و فرة محليـام و اليـد العاملـة المتـو اد البنـاء و مـع مـو ر البيئة الطبيعيـة  و ظر 

للمســـتفيدين مـــن هــــذه المســـاكنم تتطلـــب تنفيــــذ هـــذه  البـــرام  اعتمــــادات ماليـــة قــــدرت ب 
 (م 912ر   91.2  لأو طيط  خطة التنمية ارن لاير )الهيئة المركزية للتخو ملي22

 م9139 –م 9171هـ / 9429 -هـ 9111 :مرحلة الطفرة 1-1-1
الخطـة و لـي و تشمل هذه المرحلة فترة تنفيـذ النصـر ارخيـر مـن الخطـة الخمسـية ار

 لي من الخطة الخمسية الوالوةمو السنة ارو الخمسية الوانية 

 الطفرة          االجتماعية لفترةو خصائص التنمية االقتصادية  1-1-1-3
ل فقـد و نتيجة الرتفـاع أسـعار البتـر و لأ و في النصر ارخير من الخطة الخمسية ار

ارد المالية تشكل عقبة فـي تنفيـذ بـرام  الخطـة  و ارتفعت اةيرادات بشكل كبير  فلم تعد الم
سـيع بعـض البـرام  و تو االستفادة من هذا التةيـر االقتصـادي اةيجـابي  لـي تعـديل  تبل تم

الماليـة الجديـدةم  فـزاد تبعـا لـذلك اةنفــاق و ر االقتصـادية و عات لتتماشـأ مـع الظـر و مشـر الو 
ن و بليـ 49.2هـي و اـعر المقـدر لهـا  زاً و ن لاير متجـاو بليـ 5..8الفعلـي للخطـة ليصـل  لـي 

بيب  ـارنشــــطة المختلفـــة )الحــــو بالتـــالي زيـــادة مخصصــــات اةنفـــاق علــــأ القطاعـــات و  لاير
 (م951  رم9184

جيـدة فــي معظــم   نجــازاتلـأ و دي خــالل الخطــة ارو قـق االقتصــاد السـعلقــد حو هـذا 
ي و ارنشطةم فقد حقق النات  المحلي  جمالي زيادات كبيرة حيث نما بمعدل سنو القطاعات 

رغـــم  ن و %  8.1الـــذي قدرتـــه الخطـــة بو ه المســـتهدر و زا معـــدل نمـــو % متجـــا92.5قـــدره 
 المقـدرة ولـم تحقـق معـدالت النمـ الصـناعيو الزراعي و قطاعات أخر  مول القطاع الخار 

قطـاع البنـاء و التخـزين و اصالت و المو ن قطاعات أخر  مول القطاع النفطي  النقل لها  ال أ



 التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن الجزء ارول:             في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1هـ/9281الشامل بعد تةير عدد ونوع ومساحة المساكن في المملكة العربية السعودية في فترة التخطيط : الوانيالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

80

-0ل و مي قد حققت معدالت جيدة فاقت تلك المقدرة لهـا أنظـر جـدو القطاع الحكو يد يشتالو 
خطـيط الشـامل لـي للتو اجهت بعض العقبات نظـرا رنهـا التجربـة ارو ن هذه الخطة م  ال أ5

يمكــن تلخــير و اتها ارخيــرةم و بســبب التةيــرات المفاجئــة التــي حــدوت فــي ســنو فــي المملكــة 
ياتم مـع و طنيـة بمختلـر المسـتو أهم هذه العقبات فـي التـالي: الـنقر الشـديد فـي العمالـة ال

دة علـأ امتصـار و جـو عدم مقدرة ارجهـزة المو اعر القدرة االستيعابية لالقتصاد المحلي 
لة النقدية لد  ارفرادم ممـا أد   لـي و السيو مي و الزيادة المطردة في اةنفاق الحكاستيعاب و 

 اةسكانمو اني و اختناقات متعددة في مرافق المو التاخم المحلي 
 هـ(9115 – 9112لى )و المحقق في الخطة الخمسية األ و المستهدف  ومعدالت النم: 5-0 ل وجد

 النشاط
 يوالسن ومعدل النم

 المحقق المستهدف

9704374الناتجالمحلياإلجمالي

9744179القطاعالنفطي

41784478نفطيةالغيرالقطاعات

878870ميوالقطاعالحك

176376القطاعالزراعي

41784476القطاعالصناعي

48714076التشييدوالبناء

41794878التخزينواصالتوالموالنقل

هـ.4188-4396زارةالتخطيط،خطةالتنميةالثانيةودية،والمصدر:المملكةالعربيةالسع

 إعداد خطة التنمية النانية 1-1-1-1
ن لــأ  ال أو ن مكملــة رهــدار خطــة التنميــة ارو  ن  عــداد هــذه الخطــة جــاءت لتكــ  

لـأ قـد و ارخيـرتين مـن الخطـة ار التي حدوت في السنتينو ل و ائد البتر و الزيادة الكبيرة في ع
يـة تتـيح و جهـة ةيجـاد بنيـة اقتصـادية قو حـا حيـث كانـت مو مكنت من  عـداد تنميـة أكوـر طم

أاــيفت  هنفســالوقــت فــي و منــت م و الخــار القيــام بمهامهــا بشــكل فعــال و للقطــاعين العــام 
ــدة  لــي خطــة التنميــة الوانيــةأهــدا يــق ســيع القاعــدة اةنتاجيــة عــن طر و ت تهــدر  لــأ ر جدي

ر يمكــن اســتةالله فــي المســتقبل لتخفيــر و زراعــي متطــو التركيــز علــأ قيــام قطــاع صــناعي 
الماليـة المعتمـدة   قدرت المبالو ميم و حيد للدخل القو ل الخام كمصدر و االعتماد علأ البتر 

الي سـتة أاـعار  جمـالي النفقـات و ن لاير أي حـو بليـ 418لسنفاق علأ مشاريعها المختلفة 
هــــ  ر 9422-هــــ9215زارة التخطـــيط  خطـــة التنميـــة الوانيـــة و لـــأ )و الفعليـــة للخطـــة ار

 رئيســـةأصـــبحت المشـــكلة الو لتنميـــة الشـــاملة  لد الماليـــة عائقـــا و بـــذلك لـــم تعـــد القيـــو (  58.
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  العاملـة المدربـةم لـذلك فـإن مسـللة و نقـر القـو ارساسـية  تلتجهيـزاا فرو تتمول في عـدم تـ
 للخطةم الرئيةاالهتمام  مشكلة التاخم احتلتاو الطاقة االستيعابية 

ل و جـدالمواح فـي الية للخطة الخمسية الوانية ـبالنظر  لأ ملخر االعتمادات الم
علـــــأ و ارد البشــــرية و يالحــــظ النســــبة الكبيـــــرة المخصصــــة لسنفـــــاق علــــأ تنميــــة المـــــ .-0

ائـــد و نتيجـــة لزيـــادة العو افـــق مـــع أهـــدار الخطـــة الرئيســـةم و مـــا يت وهـــو التجهيـــزات ارساســـية 
ن لاير  و بليــ 22.يات لتصــل  لــي و علــأ كافـة المســتو ة زادت بالتــالي النفقــات الفعليــة ليـو البتر 

% علــأ مــا تــم اعتمــاده فــي الخطــة الوانيــةم فارتفعــت علــأ أورهــا النفقــات 5.الي و بزيــادة حــ
االسـتومارات الماليـة  فـي و عات التجهيـزات ارساسـية و مية التي تـم تركيزهـا علـأ مشـر و الحك

الهيئــة الملكيــة للجبيــل و الكهربــاء  و زارة الصــناعة و ن نتــا  ذلــك قيــام طنيم فكــاو االقتصـاد الــ
جيـه التنميـة و دية للصناعات ارساسية سـابك الـذي اسـتهدر تو الشركة العربية السعو ينبع  و 

االسـتةالل و طني  و يع القاعدة اةنتاجيـة لالقتصـاد الـو دعمها بما يحقق هدر تنو الصناعية 
ـــــل للمـــــ ـــــة و كربو ارد الهيدر و ارمو ـــــة الخامســـــة ر زاو )ني -هــــــ 9492ة التخطـــــيط  خطـــــة التنمي

 (م.4هـ  ر 9495
  

حسب االعتمادات المالية للخطة   -ن لاير والمبلغ بالملي - رئيسةجه اإلنفاق الو أ: 9-0 ل وجد
 هـ(9422 -9119الخمسية النانية )

 سبة )%(الن المبلغ رئيسةجه اإلنفاق الوأ

91434784074ارداالقتصاديةوتنميةالم

08413794674اردالبشريةوتنميةالم

3314070678التنميةاالجتماعية

441911761178التجهيزاتاألساسية

3048971878اإلدارة

80446744478الدفاع

63180714178المساعداتالخارجية

 %322 511311231 عوالمجم

.840هـ،ص4188–4396زارةالتخطيط،خطةالتنميةالثانيةودية،والمملكةالعربيةالسعالمصدر:

 
ـــي ال ـــأالقطـــاع الخـــار  فيـــه ركـــز قـــت الـــذيو هـــذا ف ـــاء  عل  دالتشـــييو قطاعـــات البن

 :رئيسة تتم تدعيمه بلربع سياسا قدو ارعمال التجارية  و 
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مساعدة في بـرام  التنميـة خـالل   العاملة ارجنبية  لي المملكة للو اعتماد استقدام الق م9
 ريامو ات الخمة باعتبار ذلك أمرا ار و فترة السن

  العاملـة و فر فيها فائض في القـو تشجيع الهجرة الداخلية من المناطق الريفية التي يت م0
 فر فيها فرر لألعمال الصناعيةمو  لي المدن التي تت

ـــد م2 ـــام ب ـــي تنو  فســـا  المجـــال أمـــام المتسســـات الخاصـــة للقي ـــر ف ميـــة القطاعـــات ر أكب
 افز المالية لهامو الحو لة بتقديم كل المساعدات الممكنة و اةنتاجية مع الد

ــ م4 ليــة التــي عــن طريقهــا تســتطيع المملكــة و ن الدو ات التعــااالســتفادة الحكيمــة مــن اتفاق
 العمالة الماهرةو ل علأ الخبرة الفنية و الحص

لاير فـي 4822الي و سـط الـدخل مـن حـو من النتائ  اةيجابية لهـذه الخطـة ارتفـاع مت 
مم  اـافة  لـي اةعانـات 9182هــ/9422لاير فـي عـام  8022م  لـي 91.5هــ/9215عام 
ــــي و ميــــة و الحك ــــي تصــــل  ل ــــة االجتماعيــــة الت ــــا الرفاهي ــــي مســــت01مزاي يات و % تاــــار  ل

 (م28هـ  ر 9425 -هـ 9422زارة التخطيط  خطة التنمية الوالوة و الدخل)

 قطاع اإلسكان في فترة الطفرة  1-1-1
م أزمـــة 91.2هــــ/9212دية مـــع بدايـــة الطفـــرة و اجهـــت المملكـــة العربيـــة الســـعو لقـــد 

افتقــار المنــاطق الحاــرية للمبــاني الســكنية و العمرانــي الســريع  و ســكانية حــادة نتيجــة للنمــ
الـنقر و اد البنـاء  و مـو اـي اأسـعار ارر و  وقد صـاحب ذلـك ارتفـاع تكـالير البنـاءالمالئمةم 

ــة ممــا أد   لــي  ــاء  وبــطء نمــفــي اريــدي العامل المســاكن بلــ  عــدد للمســاكنم  دالتشــييو البن
ياجـــات هـــذه حـــدة ســـكنيةم علـــأ الـــرغم مـــن أن احتو  5222.لـــي و خـــالل خطـــة التنميـــة ار

اجهـة الزيـادة فـي عـدد و ذلـك لمو   حـدة سـكنيةو  954222بلةـت  الخطة  لـي مسـاكن جديـدة
ء حالتهـا و سبب س% من المباني السكنية ب90 5الستبدال و % في السنة  4السكان بمعدل 

لمــــا كانــــت و (م 90-99 رهـــــ  .942  فــــد المملكــــةو ) عــــدم مالءمتهــــا للســــكن البشــــريو 
الي اعر مـا تـم بنـاته فعـال فقـد نجـم عـن و   قد بلةت حاالحتياجات الفعلية لمساكن جديدة

انتشــار و ســكنية غيــر مالئمــة  تشــيد مبــان  و ر مــدن مزدحمـة و ظهــو   ذلـك أزمــة  ســكانية حــادة
 أمــالك الةيــرم ممــا أد   لــأفــي  ومرخصــة أال غيــرالبنــاء فــي المنــاطق ظــاهرة التعــديات ب
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يجـــــارات المنـــــازل و المســــاكن و أســـــعار اررااـــــي ع اارتفــــ يات خياليـــــة و الشــــقق  لـــــي مســـــتو ا 
عـن اسـتقدام أعـداد كبيـرة مـن العمالـة   الطلب الناشو الستيعاب الهجرة الداخلية  لي المدن 

يـل و لقد زاد من حـدة ارزمـة تحو ية للبالدم و اجات التنماةدارية لتلبية االحتيو ارجنبية الفنية 
 دعاتمو المستو الشقق  لي استعماالت تجارية مول المكاتب و  الفيللبعض 
 أميـة تعنـو لـة متسسـات حكو ت الدللتحسين قطاع اةسكانم أنشو اجهة هذه ارزمة و لم 

دي الذي و سلير السعم فباةاافة  لي بنك التدالتشييو التخطيط و يل و بهذا القطاع من حيث التم
 تاي اةمكانو ديين ذو اطنين السعو ائد للمو ن فو دض و م بهدر منح قر 91.9ه في عام ت تم  نشا
ترميم منازلهم في ن و يرغبو ن مساكن و ذين يملكاطنين الو ض الخاصة للمو أهمها القر و   دةو المحد

جراء بعض التعـديالت و  سـنة  اريق التنميـة العقـو اةاـافات بقصـد التحسـينم تـم  نشـاء صـندو ا 
اطنين و ذلك من خـالل مـنح المـو م بهدر تشجيع بناء المساكن من قبل القطاع الخار 91.4
باةاــافة  لـي مــنح    يلــة المـد  تمكـنهم مــن بنـاء مســاكن صـحية حديوـةو اـا طو ديين قر و السـع
م 91.5هـ/ 9215المباني اةداريةم وم في عام و ض االستومارية لبناء المجمعات السكنية و القر 

هــ  9491  وآخـريناةسكان لتحقيق ارهدار التالية)الشرير و زارة ارشةال العامة و ة تم تلسي
 (:.94ر 
 مرافق اةسكان في كل أنحاء المملكةمو تحسين ارشةال العامة و تخطيط  م9
اةشـــرار علـــأ و فير الخـــدمات الفنيـــة و د اةســـكان العـــام بتـــيدعـــم بـــرام  تشـــيو  عـــداد  م0

 يرمو التطو اربحاث و مات و الرسو حات و المسو التقديرات و ارعمال الهندسية 

عداد الدراسات للمشر و  جراء  حصاءات المساكن  م2  عات اةسكانية الخاصةمو ا 

 لين المتهلينم      و الرخر للمقاو منح الشهادات و لين و تصنير المقاو ل يتسج م4
ميـــة بتنفيـــذ مشـــاريع و الشـــبه حكو المتسســـات العامـــة و زارات و كمـــا ســـاهمت بعـــض الـــ

ــــدفاع و وــــل بيها مو  ســــكانية لمنســــ ــــو الطيــــران و زارة ال زارة و و زارة الداخليــــة و و طني و الحــــرة ال
ـــــة  ـــــل و الخارجي ـــــة الملكيـــــة للجبي التلمينـــــات و  ديةو ط الســـــعو الخطـــــو  الجامعـــــاتو  ينبـــــعو الهيئ
تصـل  لـي  ر مخفاـة الو بـلج رتـتج وأ تقـدم مجانـاً أن هذه  ما و  مالمستشفياتو  االجتماعية

 % من  يجارها الحقيقيم    02
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 ولسســكان فـــي خطـــة التنميـــة الوانيـــة هـــ ةنســـبالمـــة بو للحك الـــرئيةر دلــذا كـــان الهـــ
صــحي  مــع تحســـين و ن و مــلمو ل كــل عائلــة فـــي المملكــة علــأ ســكن الئـــق و اــمان حصــ

ـــدخل المحـــدو خاصـــة  ســـكان ذو اـــع اةســـكان بصـــفة عامـــة  و  ـــاع و د و ي ال المـــنخفض باتب
 م(25.- 22. رزارة التخطيط  خطة التنمية الوانية  و )السياسات التالية:

% مـــن ارســـر فـــي المـــدن لمســـاكن 5.ارد القطـــاع العـــام لتحقيـــق تملـــك و اســـتخدام مـــ م9
 بهمم ةخاص

لالســتةالل التجــاري  وتقــديم  عانــات ماليــة للــراغبين فــي بنــاء المســاكن للســكن فيهــا أ م0
لتســديد  و% مـن دخلهـا لـدفع  يجـار السـكن أ02بحيـث ال تبقـأ أسـرة تنفـق أكوـر مــن 

 لدفع أقساط السكنم وقرض أ

اع ارنظمة بطريقة تامن لألسر التي تفقـد عائلهـا الـذي يـتمن لهـا الـدخل بسـبب و  م2
ـــاة أو ال حـــادث أال تفقـــد المســـكن الـــذي أعطـــي لهـــا  ذا كـــان المســـكن مـــن اـــمن  وف

 لةمو زعتها الدو المساكن الشعبية التي 

ميـــة و ارد الحكو ريـــة لـــدخل ارســـرة لتاـــمن بـــلن المـــو اــع أنظمـــة تقاـــي بمراجعـــة دو  م4
 سطم  و المتو د و ن تستفيد منها ارسر ذات الدخل المحدالمخصصة لسسكا

ق التنميــة العقــاري و لــذلك نصــت الخطــة علــأ قيــام القطــاع الخــار بمســاعدة صــند
ي و حـــدة ســـكنية لـــذو  50522قيـــام القطـــاع العــام بإنشـــاء و حـــدة ســـكنية و  900922بإنشــاء 

ـــــدخل المحـــــد ء دة بـــــالمرافق لمســـــاعدتهم ةنشـــــاو قطعـــــة أرض مـــــز  44222ير و تطـــــو د و ال
بين لتنفيــذ و حــدة ســكنية متقتــة للعمــال المطلــو  59222ة علــأ ذلــك  قامــة و عــالو المســاكنم 

 م(.-0ل و جد) رئيسة عات التنمية الو مشر 
 ال أن مــا تحقـــق فعليــا فـــي نهايــة الخطـــة الوانيـــة وبــدعم قـــوي مــن الحكومـــة لقطـــاع 

 وحــــدة ســــكنية دائمــــة ومتقتــــة005.22اةســــكان  تجــــاوز مــــا اســــتهدر لهــــام ففــــي مقابــــل 
% مـن حجـم 992وحدة سكنية تمول 054.22استهدفتها الخطة  فقد تم خالل فترتها بناء 

 (م8-0الهدر المرسوم  )جدول 
دة بالخدمات باآلالف خالل خطة و فير قطع األراضي المز و تو برنامج إنشاا المساكن : 7-0 ل وجد

 هـ9422-هـ9115التنمية النانية 
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 15/1. 1./1. 1./18 18/11 11/0222 
 جمالي 
 المساكن

 900.9 01.4 5..0 04.2 09.1 02.2 فرها القطاع الخارو مساكن ي
فرها القطاع و ع المساكن التي يو مجم
 50.5 22.2 95.2 5.2 9.2 9.0 العام

 44.2 ..05 99.4 5.9 0.0 - دة بالخدماتو مز  قطع أراض  
 59.2 02.2 95.2 92.2 5.2 9.2 عات المساكن المتقتةو مشر 
اررااي و ع العام للمساكن و المجم
 دة بالخدماتو المز 

00.5 22.4 44.9 ...1 925.2 0.1.1 

بدال و الحاجة  لي مساكن جديدة  ا 
 مساكن قائمة

28.0 42.8 42.1 4..0 52.1 009.2 

 48.1 54.9 ..02 2.0 92.4 ..95 العرض ناقر الطلب
من  حدات السكنية المتبقيةو ال

   غير مالئم*و مست
922.2 942.4 942.0 900.5 .8.4 ** 

**غيرقابلللتطبيقهـ4391عام44873*
.836زارةالتخطيط،خطةالتنميةالثانية،صوالمصدر:

 مية النانيةاإلنجازات في قطاع اإلسكان خالل خطة التنو األهداف : 3-0 ل وجد
المستهدف في  

 الخطة النانية
المتحقق في الخطة 

 النانية
 ية للمتحققو النسبة المئ

 920 * 22..52 05.522 مساكن دائمة قطاع عام
 902 952.222 900.922 مساكن دائمة قطاع خار

 922 59.222 59.222 مساكن متقتة للمشاريع
 992 22..054 22..005 الجملة

ؤسساتالمؤقتة*تشملمساكنالم
.348زارةالتخطيط،خطةالتنميةالثالثة،صوالمصدر:

هـ( / 9491 -هـ 9420قطاع اإلسكان في مرحلة ما بعد الطفرة ) 1-1-2
 م 9112 –م 9130

بدايـة مرحلـة تتسـم باالنخفـاض العـام فـي و تمول هذه الفترة نهايـة الطفـرة االقتصـادية 
علــأ  االســتقرار االقتصــاديو  وة النمــصــلت  لــي مرحلــو ل  لــي أن و دخــل المملكــة مــن البتــر 

ذلـك للنجـا  التـدريجي لخطـة المملكـة و التةيـرات فـي ارحـداث العالميـة و رغم من التقلبات ال
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تـــلوير ذلـــك علـــأ قطـــاع و ل و عـــدم اعتمادهـــا الكلـــي علـــأ البتـــر و ع مصـــادر الـــدخل و فـــي تنـــ
 اةسكانم 

 االجتماعية لمرحلة ما بعد الطفرةو ف االقتصادية و الظر  1-1-2-3
ث و م فـي حـد9180االنخفاض في أسـعار الـنفط منـذ الربـع ارخيـر لعـام  لقد تسبب

 من أبرزها التالي:و دي و العديد من ااوار االقتصادية التي قللت من مقدرة االقتصاد السع
ــــي  م9 ــــدخل المحل ــــاض ال ــــأ الســــلع و انخف ــــب االســــتهالكي عل ــــم الطل الخــــدماتم و مــــن و

ــــــــــي 9422هـــــــــــ/9420مي انخفــــــــــض خــــــــــالل الفتــــــــــرة و فاالســــــــــتهالك الحكــــــــــ هـــــــــــ  ل
االسـتهالك العـائلي الحقيقـي انخفـض و %م ..4ي قدره و هـ بمعدل سن9492هـ/9421

هـــم 9492هـــ/9421 -هـــ .942هـــ/9425% خــالل الفتــرة 9.8ي قــدره و بمعــدل ســن
القطـاعيين فـي ن انخفاض االستهالك يعني انخفاض الطلـب علـأ المبيعـات الشك أو 

 لــي انخفــاض نســبة التشــةيل  مــن وــم يــتديو العــام مــن الســلع االســتهالكية  و الخــار 
 يقلل الحاجة  لي المزيد من العمالةمو في القطاعيين 

ــــب علــــأ انكمــــا  القطــــاعيين العــــام و  م0 ــــاض و يترت معــــدالت الربحيــــة  الالخــــار انخف
سعات رأسمالية جديـدة و القدرة علأ  جراء تو معدالت الربحية تقل الرغبة البانخفاض و 

ين الرأســـمالي و ر  جمــالي التكــيتاــح هــذا مــن تنـــاقو خاصــة فــي القطــاع الخـــارم 
 -هـــــــــــ 9422هـــــــــــ/9420% خــــــــــالل الفتــــــــــرة 90ي قــــــــــدره و الوابــــــــــت بمعــــــــــدل ســــــــــن

معــدالت الربحيــة فــي بعــض القطاعــات فمــوال الكــذلك انخفــاض و  هـــ9492هـــ/9421
هـ  لي  .942% سنة 8 4 –هـ  لي 9424% سنة . .9انخفض من  دقطاع التشيي

ظــائر و االقتصــاد علــأ خلــق هـــم هــذا بالتــالي حــد مــن مقــدرة 9421% ســنة 8 98
 رهـــ  9114  وآخــرينالعبيــد )حــد مــن زيادتهــا و قلــل الطلــب علــأ العمالــة و جديــدة 
 (م2.2
النتهـاء المملكـة مـن التجهيـزات ارساسـية التـي احتاجـت  لـي اسـتومارات  لكن نظراً و 

أن و طبيعيـة مســتقرةم  وكبيـرة السـتكمالها مهـد ذلـك للمملكـة لتبــدأ مرحلـة تحقيـق معـدالت نمـ
يات مرتفعـة مـن الرفاهيـة و نفطية  لتحـافظ علـأ مسـتال غيرعتمد علأ القطاعات اةنتاجية ت
ــادة و مي و التنميــة االقتصــادية مــن خــالل التقليــل مــن االعتمــاد علــأ حجــم اةنفــاق الحكــو  زي
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عــدم اقتصــارها علــأ النشــاطات و عــة و االســتومارات الخاصــة فــي المجــاالت الصــناعية المتن
اطنينم فتحســـنت و بنـــاءم كمـــا تحقـــق قـــدر كبيـــر مـــن الرفاهيـــة بـــين المـــالتقليديـــة المتعلقـــة بال

  التحاـــر و طـــرأ تةييـــر فـــي مســـتو اةســـكانم و الصـــحية  و الخـــدمات المختلفـــة التعليميـــة  
الــرغم مــن طنيم فعلــأ و اع المهــن  فكــان لــه أروــر الكبيــر علــأ االقتصــاد الــو أنــو التصــنيع و 

ـــة فـــي الســـ ـــار االتحـــاد ر و الظـــر و ق العـــالمي  و التقلبـــات المتعاقب العالميـــة المصـــاحبة كانهي
دي دخــل و ن االقتصــاد الســعأزمــة الخلــي  العربــي  ال أو تراجــع الحــرب البــاردة  و فيتي  و الســ

مرحلــة الخطــط الخمســية مــن الوالوــة  لــي السادســة بكويــر مــن النقــاط االيجابيــة تتركــز علــأ 
 التي يمكن تلخيصها في التالي:و طبيعة أهدار هذه الخطط 

 رفع كفاءتها اةنتاجيةمو البشرية   و تنمية الق م9
 تصدير النفطمو تخفير االعتماد علأ  نتا   م0

 ة المعدنيةم و تنمية الور  م2

  كمال التجهيزات ارساسية الالزمة للبنية التحتيةم  م4

طني للمملكـــة و م شـــهد االقتصـــاد الـــ9112هــــ/9492فبانتهـــاء تنفيـــذ الخطـــة الرابعـــة 
لـة متقدمـة اقتصـاديا و ة متميزة بين أبرز عشـرين دا كبيرا احتل به مرتبو دية نمو العربية السع

ـــأ و تلسســـت قاعـــدة صـــلبة القتصـــاد و ل العـــالم و مـــن د ـــه االعتمـــاد عل ـــي حـــديث قـــل في طن
 رئيســة لــي النــات  المحلــي اةجمــالي التــي تعكــة القطاعــات ال بــالنظرالصــادرات النفطيــةم 

للقطاعـات الخامسـة ي فـي الخطـة و السن والنم حجم  سهامها نالحظو غير النفطية و النفطية 
بلـــ  النـــات  المحلـــي اةجمـــالي و %  1.8القطـــاع النفطـــي بلـــ  و %  9.1النفطيـــة بلـــ  غيـــر 

هـــ بعــد أن كــان 9495هـــ/9494ن لاير لعـام و بليــ 442.9نفطيــة ال غيــرو للقطاعـات النفطيــة 
ي العـام و السـن ون معـدل النمـهــم كمـا يالحـظ أ9492هــ/9421ي عـام ن لاير فـو بلي 292.8

النســبة المســتهدفة  تز و ن النســبة الفعليــة المحققــة تجــا%   ال أ2.0قــا للخطــة فو المسـتهدر 
 ديم و هذا يتكد دينامكية االقتصاد السعو %  4.9حيث بل  

 قطاع اإلسكان في فترة ما بعد الطفرة 1-1-2-1
  الرابعة:و )أ(  خطة التنمية النالنة 
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 وان لنمــركــزت خطــط التنميــة خاصــة ابتــداء مــن الوالوــة علــأ رفــع  نتاجيــة الســكلقــد 
قامـة و الصـحية و التعليمية و طني عن طريق تقديم أفال الخدمات االجتماعية و االقتصاد ال ا 

أكدت الخطة و المنخفضم و د و ي الدخل المحدو عات اةسكانية العديدة التي تناسب ذو المشر 
اطن مـن االحتياجـات و د المسـكن المناسـب لكـل مـو جـو الخمسية الخامسة علأ ذلك باعتبار 

يات المعيشـة لمـا لـه مـن مسـاهمة فـي رفاهيـة و نه متشر رئية لقيـاة مسـت ارساسية حيث 
نتاجيتـه و فـي صـحة الفـرد  متشر غير مباشـرو اطن  و الم  ولنمـ رئيسـةالعناصـر ال همـا مـنو ا 

 طنيم  و االقتصاد ال
  المملكــة خــالل فتــرة الخطــة الوالوــة و قــدرت االحتياجــات للمســاكن علــأ مســتولقــد 

اسـتبدال و ين أسـر جديـدة و حـدات الالزمـة لتكـو لعـدد علـأ الشتمل هذا اوا 22222.الي و بح
حدة و  452222أن  وقع هو كان المتو ط بمساكن جديدةم و اايلة للسقو حدات المتصدعة و ال

قـد و نسـمة 22222فيرهـا فـي المراكـز السـكنية التـي يزيـد تعـداد سـكانها عـن و سكنية سيلزم ت
فــــد المملكــــة العربيــــة و )لخطــــةالخاصــــة لتلبيــــة متطلبــــات او تهيــــلت كــــل القطاعــــات العامــــة 

(م لـذلك 92هـ  ر .942طنات البشرية  و للمست ةدية  لي متتمر لجنة ارمم المتحدو السع
ة فـــي زيــادة عـــدد و ر تقـــدم ملمــو م ظهــ9112هـــ/9492يالحــظ مــع نهايـــة الخطــة الرابعـــة 

د فــائض فــي العــرض الكلــي مــن و جــوو عيــة المســاكن القائمــة و تحســن نو المســاكن الحديوــة 
بذلك و   رئيسةحدات السكنية في المدن الو ل من الو د عدد كبير غير مشةو جو ع المساكن م

 لم يعد المسكن عائقا أمام التنميةم
امـــل مـــن أهمهـــا: و ق اةســـكان تـــلورت بعـــدة عو رات التـــي حـــدوت فـــي ســـو  ن هـــذه التطـــ

ــــة ارجنبيــــة   ــــي المنــــاطق و النــــز و   انخفــــاض معــــدالت الهجــــرةو اســــتقرار العمال   مــــن القــــر   ل
دية التــي كــان لهــا أوــر كبيــر علــأ و ق التنميــة العقاريــة الســعو ض صــندو ترشــيد قــر و   الحاــرية

 مما جعل قطاع اةسكان يتميز مع بداية الخطة الخامسة بالسمات التالية:  التنمية العمرانية
حــدات و ل مــن الو د عــدد كبيــر غيــر مشــةو جــوو فــائض فــي العــرض الكلــي للمســاكن   م9

 مرئيسةار في المدن الالخو مي و السكنية من القطاعيين الحك
 اةيجاراتمو انخفاض عدد كبير في قيمة العقارات  م0

 دميشيالتو استقرار تكالير البناء  م2



 التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن الجزء ارول:             في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1هـ/9281الشامل بعد تةير عدد ونوع ومساحة المساكن في المملكة العربية السعودية في فترة التخطيط : الوانيالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

08

لـة فـي و د الدو ارتكزت تنمية قطاع ا ةسكان حتأ نهاية خطة التنمية الوالوة علأ جهـ
 ولكـن فـياطنين ةقامـة مسـاكن خاصـة بهـم  و ض الميسـرة للمـو القر و التشييد و كل من البناء 

رة كبيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك نشـــاط و ل خطـــة التنميـــة الرابعـــة انخفـــض نشـــاط اةســـكان بصـــخـــال
 بيهامو مية في  قامة مساكن لمنسو الجهات الحك

  )ب( خطة التنمية الخامسة:
 ال أن هنــاك كويــرا مــن   ض مــن المســاكن حديوــة البنــاءو د فــائض فــي المعــر و جــو مــع و 

القـر  فـي حاجـة  لـي تـرميم و من المـدن ديين في كل و لة من غير السعو المساكن القديمة المشة
دي خــالل خطــة التنميــة الخامســة و الســع ق التنميــة العقــاريو تحســينم لــذلك فــإن سياســة صــندو 

ذا الفـائض العـام مـن مـع هـو تـرميم المسـاكن القائمـةم و ض لتجديـد و ارخذ فـي الحسـبان مـنح قـر 
قعـــة فـــي و الزيـــادة المتو ين ارســـر الجديـــدة  و ارتفـــاع معـــدل تكـــو ن زيـــادة الســـكان  المســـاكن  ال أ

ل ارفــراد  ســيتدي  لــي زيــادة الطلــب علــأ الســكن فــي نهايــة الخطــة الخامســة الــذي قــدر و دخــ
 م1-0 لو فيرها حسب الجدو حدة سكنية  يتم تو  422.222د و بحد

 الخطة الخامسة.  حدات السكنية المنجزة في قطاع اإلسكان بنهايةو ال: 1-0 ل وجد
المتحقق خالل الخطة  الجهة المنفذة

 الخامسة
إجمالي المتحقق 
تراكميا حتى نهاية 
 الخطة الخامسة

نسبة إجمالي 
المتحقق إلي 
 اإلجمالي العام

 مي:و اإلسكان الحك
 2.1 04.542 4.5.2 اإلسكانو زارة األشغال العامة و  -
 8.. 009.222 2.222 بيهاو مية لمنسو الجهات الحك -

 377 0457572 47572 ع الفرعيو المجم
 القطاع الخاص

 91.9 545.802 1.902. ق التنمية العقاريةوصند -
 0.0. 0.258.222 221.412 يل ذاتيو بتم -

 19.2 24.422..0 92..288 ع الفرعيو المجم
 92272 073527222 1117932 اإلجمالي العام

لتخطيط،خطةالتنميةالسادسة.زارةاودية،والمصدر:المملكةالعربيةالسع

  
صــل  قطــاع اةســكان  لــي مرحلــة االســتقرار و فــي خــالل الخطــة الخمســية الخامســة 

بشــكل كبيـــر القطـــاع الخــارم فمـــع نهايـــة الخطـــة  السســكان ســـاهم فيهـــ ةق حـــر و ســـ نمــتو 
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حـــدة و  0.852.222دية و حـــدات الســـكنية فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعو الخامســة بلـــ  عـــدد ال
البقيـة و %( 19.2حـدة سـكنية بنسـبة )و ( 24.422..0ل القطـاع الخـار منهـا )سكنية  أنشـ
ميـة و بعـض الجهـات الحكو زارة ارشـةال العامـة و حدة سكنية أنشلتها و ( 045.5.2عددها )
ن نسـبة تم تقديره في الخطـة الخامسـة نجـد أ لي ما تم تحقيقه مقارنة بما  بالنظرو ارخر م 
ـــو مـــا حققتـــه  ق التنميـــة العقاريـــة بلـــ  و صـــندو %  82.5ســـكان بلـــ  اة شـــتونزارة لو كالـــة ال
ز ما تم مقدر له بلكور من و يل الذاتي تجاو أما القطاع الخار عن طريق التم  922.2%

بعـد أزمـة و التشييد حـدث أونـاء و % علما بلن هذا البناء 840.25ومانية أاعار حيث بل  
ـــأ قـــدرة القطـــاع الخـــ9112هــــ/9492الخلـــي  الوانيـــة  ـــدل عل ار مـــن أخـــذ زمـــام مم ممـــا ي

وــم  وتعــالأصــل هــذا القطــاع بفاــل اهلل ســبحانه و بعــد أن   المبــادرة لتنميــة قطــاع اةســكان
 لة  لي مرحلة االستقرارمو د الدو بجه

 )جـ( خطة التنمية السادسة: 
رة أساسية علأ نشاط و مخطط له مستقبال بص والعتماد تنمية قطاع اةسكان كم ه

مـــع تقليـــل االعتمــاد علـــأ القطـــاع العـــام تـــدريجيا  لـــذلك ارده الماليـــة  و مـــو القطــاع الخـــار 
 لقطاع اةسكان خالل خطة التنمية السادسة علأ التالي: رئيسةركزت ارهدار ال

تنظيم أساليب مساهمته في تنفيـذ قطـاع اةسـكان بمـا يحقـق و تشجيع القطاع الخار  م9
 ينماطنو المناسبة لكافة المو فير ارعداد الكافية من المساكن الصحية و ت

ــادة معــدل تملــك ارســر و   لــةو يات معقو المحافظــة علــأ تكليــر اةســكان عنــد مســت م0 زي
 سطمو ي الدخل المتو دية لمساكنهم خاصة ذو السع

المخططـات السـكنية و  ورية لمراكـز النمـو الخـدمات الاـر و  فير التجهيـزات ارساسـيةو ت م2
ياسـات العمل علأ تحسين كفاءة  دارة اررااي في المنـاطق الحاـريةم اسـتخدام سو 

 ات لتحقيق أهدار التنمية الشاملةم و أدو افز و برامجه كحو قطاع اةسكان 

 اـافة   زيادة نسبة الشباب في عـدد السـكانو السكان   ونتيجة للمعدل المرتفع لنم 
حدات السـكنية خـالل و ب  عادة بنائها  فقد قدر الطلب علأ الو حدات السكنية المطلو  لي ال

ــــــي  522.222الي )و الخطــــــة السادســــــة بحــــــ الي و حــــــدة ســــــكنية منهــــــا حــــــو ( 22.222. ل
عادة البناء بما يعادل ما نسـبته )و حدة سكنية لالستبدال و ( 922.222) %( مـن  جمـالي 2ا 
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تموـل زيـادة و البـاقي لتلبيـة االحتياجـات اةاـافية لألسـر الجديـدة و  حدات السـكنية القائمـةو ال
ن الخامســة بفــرض أ محققــة نهايــة الخطــةال ن%( مــن  جمــالي اةســكا5..9-94مــا بــين )

ــتم تمو لقــد تو ن عــن ســكن مســتقلم و %( مــن ارســر الجديــدة يبحوــ5.) يــل  نشــاء و قــع أن ي
ق التنميــة العقاريــة المســـتهدفة و ض صــندو حــدة ســكنية مــن خـــالل قــر و ( 92...5الي )و حــ

حـــدات و ع عـــدد الو ن لاير ليصـــل مجمـــو ( بليـــ90.18خـــالل الخطـــة السادســـة بتكلفـــة قـــدرها )
حدة سكنية بنهاية و ( 22.522. لي ) ق التنمية العقاريو ض صندو ر لة من قو السكنية المم

زارة و )بشكل أساسي مـن القطـاع الخـارو يل الطلب المتبقي و الخطة السادسة فيما سيتم تم
 (م 442التخطيط  خطة التنمية السادسة  ر

حــدة ســكنية و ( 082.222فعليــا فــي نهايــة الخطــة السادســة ) تــم  نشــاتهلقـد بلــ  مــا و 
حـــدة ســـكنية و ( 22.222خطـــط لـــه  منهـــا )ممـــا  %( فقـــط...5 -% 0..4)بمـــا يعـــادل 

يـــل و حـــدة ســـكنية عـــن طريـــق التمو ( 022.822)و  ق التنميـــة العقـــاريو يـــل مـــن صـــندو بتم
(م  ن االنخفـــاض العــــالي فــــي 215زارة التخطــــيط  خطـــة التنميــــة الســــابعة  ر و الـــذاتي )

ب و مطلــ وهــ عمــار الي النصــو تشــييد المســاكن فــي الخطــة السادســة الــذي يصــل  لــي حــ
بات و المـنخفض مـن صـعو سـط و ي الـدخل المتو ن مـن ذو اطنـو جهـه المو ي عمـا نجـازه لمتشـر 

فير المبـــال  الالزمـــة لبنـــاء و فــي تـــلمين مســـاكن خاصـــة بهــم ابتـــداء مـــن شـــراء اررض وــم تـــ
حـدات السـكنية و اطنين انخفاض عـدد الو بات لهتالء المو مما يزيد من هذه الصعو المساكنم 
ض و يلها  ناهيك عـن االنخفـاض المسـتمر للقـر و تم ومية بتنفيذها أو هات الحكم الجو التي تق
ـــاريو حـــة مـــن صـــندو الممن ـــي تو   بســـبب المعق التنميـــة العق ـــات الت اجـــه تحصـــيل أقســـاط و ق
 وض الســـابقةم بمقارنـــة الكفـــاءة اةنتاجيـــة لمســـاهمة قطـــاع اةســـكان فـــي تحقيـــق النمـــو القـــر 
ل متقدمــة يالحــظ انــه مــا تــم تحقيقــه و ي مــع داالســتقرار االجتمــاعو االنتعــا  االقتصــادي و 

 خالل الخطة السادسة التالي:
%( فـي 08)ـ%( من دخل ارسرة ةيجار المساكن مقارنة ب.0المحافظة علأ نسبة ) م9

 %( في أمريكام 29)وألمانيا  
%( مـن  جمـالي المسـاكن مقارنـة 2.د )و المحافظة علأ نسبة ملكية المساكن في حد م0

 %( في أمريكام     4.)%( في ألمانيا  48ب )
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 ن مـا تـم تحقيقـه فــي الخطـة السادسـة علــأ الـرغم مـن انخفــاض معـدل التشـييد  لــي 
زيـادة معـدل اةنفـاق مـن دخـل ارسـرة و مخطط له في هذه الخطة   وه عماالي النصر و ح

انخفـاض نسـبة و %( فـي الخطـة الوانيـة  02)ـمقـدر لـه بـ وهـ عمـا%( .)ـةيجار المساكن بـ
%( في الخطة الوانية   ال  ن مـا تحقـق 5.الي )و مقدر له بح وه عما%( 95التملك  لي )

ــا علــأ المســت ق التنميــة و د نتيجــة ذلــك الســتمرار صــندو يعــو   العــالميم و يعــد متشــرا  يجابي
رة التي نفذتها و اررااي المطو حدات السكنية و زيعه للو تو اطنين و ض للمو تقديم القر  العقاري

 اةسكانم               شتونةسكان لاو زارة ارشةال العامة و كالة و 
دتهـــا  فلقـــد ركـــزت الخطـــة علـــأ العمـــل و تحســـين جو عيـــة المبـــاني و أمـــا مـــا يتعلـــق بن

د( مـع التركيـز علـأ اةشـرار علـأ البنـاء عنـد التنفيـذ و طنية للمباني )كو صفات او ةيجاد م
ارد و أن مـــقعـــات  لـــي و التشـــييدم كمـــا تشـــير التو ذلـــك لزيـــادة تكـــالير البنـــاء  ييـــتدأال  علـــأ
ذلـك بسـبب و ض و ن كافيـة لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـأ القـر و لن تكـ عقاريق التنمية الو صند
 ض السابقةمو اجه تحصيل أقساط القر و قات التي تو المع

 مساحة المساكن في فترة خطة التنمية الشاملةو ع و نو التغير في أعداد  1-1
ـــر فـــي قطـــاع اةســـكان بصـــفة عامـــة  التنميـــة  ر خطـــطو دو بعـــد التعـــرر علـــأ التةي

جهة لهذا التةيير  فـإن هـذا الجـزاء سـيةطأ التةيـر الحاصـل فـي فتـرة و الشاملة المتعاقبة الم
  و علــأ مســتو   المملكــة و مســاحة المســاكن علــأ مســتو ع و نــو التنميــة الشــاملة علــأ أعــداد 

علـأ التعـداد و ية و م يعتمد هذا الجزء علـأ اةحصـاءات السـنةعشر  المناطق اةدارية الوالث
جرافي المملكــــــة لعــــــام و البحــــــث العينــــــي الــــــديمو م  9110هـــــــ/9492ســــــكان لعــــــام العــــــام لل
 مم  0222هـ/9409

 هـ(9409وهـ  9491التغير في أعداد المساكن مقابل أعداد السكان ) 1-1-3
 9.0451.2هـــ بــلن أعــداد الســكان للمملكــة بلــ  آنــذاك 9492يشــير  حصــاء عــام 

ابل نجـد أن أعـداد السـكان فـي في المق  100...0لة و أن  جمالي أعداد المساكن المشةو 
ـــــــــ  9409عـــــــــام  ـــــــــرتين  0284.884هــــــــــ بل ـــــــــين الفت ـــــــــادة عامـــــــــة للســـــــــكان ب بنســـــــــبة زي

ــد النســبة للمســاكن بالنســبة أنــه مــن و % 2 08هـــ( 9409و9492)  هانفســالمفتــرض أن تزي
ــادة ل عــدد المســاكن هـــ بلــ  9409لكــن فــي عــام و ازنــةم و ال المتو ذلــك فــي ارحــو لســكان ازي
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ـــادة بن 2...240لة و المشـــة ـــدرها و ســـبة زي ـــل بنســـبة )و % 02.4ق %( مـــن 4.18-هـــي أق
 م(92-0ل و %(  )جد08.2سكان البالةة  )ية للزيادة لعدد الو الزيادة المفتراة المسا

 هـ9409وهـ 9491لة مقارنة للسكان بين عامي و التغير النسبي للمساكن المشغ : 92-0 ل وجد

 منطقةال
سكان عدد 

 هـ*9491
سكان عدد 
 **هـ9409

الزيادة % 
 عامةال

 للسكان
بين 
 الفترتين

عدد 
مساكن ال

 *هـ9491

مساكن عدد ال
 **هـ9409

لزيادة %  
 عامةال

 للمساكن
 بين الفترتين

التغير 
 النسبي

للمساكن 
مقارنة 
 للسكان

  ...5 - 02.0 41.21. 28558. 01.2 4.22222 8994..2 الرياض
5.02 - 09.4 1809.0 828822 ...0 2..5448 4220821 مكرمةمكة ال  

5..1 - 00.4 021225 915501 20.9 92.88.2 9242502 المدينة المنورة   

1.58 - 02.4 9484.0 902200 22.2 1.1858 2.149. القصيم  

2.45 - 05.8 4.41.4 2.14.2 2..0 2228192 0280459 الشرقية  

0.02 - 02.9 0.9845 002.45 05.4 9.2.4.4 922.084 عسير  

8.89 - 91.4 1224. 9.8.. 08.0 591184 425512 حائل  

5.82 - 04.9 15829 9.2.. 22.2 .512.2 45.892 تبوك  

98..9 - 08.8 9.91. 55.20 44.1 280..4 .208.8 الباحة  

2.02 - 00.8 205.4 .0.50 02.2 041544 020815 الحدود الشمالية  

8.15 - 05.8 .4128 21292 24.8 254452 0.2290 الجوف  
 0.94 ..08 9.1185 921895 ...0 9282200 855551 جازان

2.92 - 08.4 2224. 41929 29.5 285588 012085 نجران  

4.81 - 02.4 2...240 100...0 08.2 0284.884 9.0451.2 إجمالي  

المصدر:
وزارة.م4991هـ/4143امللسكانوالمساكنلعامالنتائجاألوليةللتعدادالعم.4991.مصلحةاإلحصاءاتالعامة*

.التخطيط.الرياض
هـ/4114الخصائصالسكانيةوالبيئةللمساكنفيالمملكةالعربيةالسعوديةم.1888مصلحةاإلحصاءاتالعامة.**

..وزارةالتخطيط.الرياضم1888

ــ ين الفتــرتين لة مقارنــة للســكان بــو تحقق فــي نســبة التةيــر رعــداد المســاكن المشــةالب
العامـة للمسـاكن مــن  ةيـو مئال فـي النســبةحاصــل طـر  الزيـادة  وهـو  هــ( 9409و هــ9492)

 92-0لين رقمـي و العامة للسـكان بـين الفتـرتين  نالحـظ فـي الجـد ةيو مئال ةالنسبفي الزيادة 
ــادة المت المفتــرض فــي حــالو   أن نســبة التةيــر بــين المنــاطق متباينــة 99-0و ازنــة أن و الزي
اقـع أن منهـا و الو يةم و المساكن متسـاو ن الزيادة العامة للسكان و بحيث تك  ات  صفراً ن النو يك

%( موــل منطقــة 8..9-صــلت  لــي )و  بنســبة عاليــة جــداً  ســلبياً فيــه مــا كــان التةيــر النســبي 
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-الي )و القصـــيم بنســــبة علـــأ التــــو رة و المدينـــة المنــــ االباحـــة  وــــم تلتهـــا فــــي المرتبـــة منطقتــــ
منهـا و %(م 8.89-%  8.15-حائـل بنسـبة )و ر و تي الج%(  وم منطق1.58-%  5..1

%( موـل 4.18-قريب من نسـبة التةيـر العـام للمملكـة البـال  )و ما كان انحرافه النسبي أقل 
-%  5.82-الي )و نسبة علـــأ التــــةت الــــيث بلـــمكــة المكرمـــة حـــو الريـــاض و ك و منطقــة تبـــ

معـدل المملكـة موـل قريـب مـن و انحرافه النسبي أعلأ  ومنها ما هو %(  5.02-%  ...5
لكـن و منهـا مـا كـان التةيـر النسـبي أقـل و %(م 02 0-%  2.92-عسير )و منطقتي نجران 

%(م 2.02-%  2.45-د الشـمالية )و الحدو قريب جدا من المفترض مول المنطقة الشرقية 
اقــع و حيــث زادت نســبة المســاكن عــن المفتــرض ب جــازان لقــد خرجــت عــن القاعــدة منطقــةو 
 %(م0.94)

ازنـة مقارنـة و قعـة رعـداد المسـكن فـي الحالـة المتو نقر العـام للزيـادة المت ن حالة الـ
مــن المحتمــل أن يــتدي  لــي و هـــ(  9409وهـــ 9492للزيــادة رعــداد الســكان بــين الفتــرتين )

 النتائ  التالية:
مـــن  هانفســالنســبة قابلـــه ت%( 4.81- ن الــنقر فــي أعــداد المســـاكن البــال  نســبته ) م9

لة و كن مشــةان جميــع المســحتمــال غيــر صــحيح بســبب أهــذا او    و ن مــلو دالســكان 
 بسكانم

حدات السـكنية و سط عدد ارفراد في الو  ن النقر في المساكن قد يتدي  لي زيادة مت م0
 سـط عـال  و اع معينة من المسـاكن المتصـفة بمتو أن وع أو الزيادة في ن وبصفة عامة  أ
 العكةماع المتصفة بو النقر في ارنو حدة السكنية و من ارفراد في ال

 مفي هذا الجزء تعالأ من االحتمال الواني الحقاً  شاء اهلل ر يتم التحقق  نو سو هذا 
التصنيف التصاعدي للتغير النسبي لزيادة  المساكن مقارنة للزيادة في عدد السكان  : 99-0 ل وجد

 *هـ(9409و هـ9491لكل منطقة للفترة بين عامي )
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.48-1*تمإعدادالجدولبناءعلىالجدولرقم

 سط عدد أفراد األسرة مقابل تغير زيادة أعداد المساكنو عالقة تغير مت 1-1-1
م حـدة السـكنيةو سط عـدد أفـراد ارسـرة فـي المسـكن يحـدد درجـة التـزاحم فـي الو  ن مت

ـــي الو اـــح متو ي 90-0 لو فالجـــد ـــراد ارســـرة ف ـــأ مســـتو ســـط أعـــداد أف   و حـــدة الســـكنية عل
حاصل قسـمة  وهو هـ(  9409وهـ 9492  كل منطقة للعامين )و كذلك علأ مستو المملكة 

سط عـدد أفـراد ارسـرة بـين و كما يحدد التةير لمت  عدد السكان علأ عدد المساكن لكل فترة
عدد أفراد ارسرة  للفترة الالحقة من الفترة السابقةم لقـد سط  و حاصل طر  مت وهو الفترتين 
ارتفــع و %(  5.58هـــ )9492حــدة الســكنية عــام و ســط عــدد أفــراد ارســرة للمملكــة للو بلــ  مت
حدة الســــكنيةم و /للاً %( شخصــــ2.02%( بزيــــادة تةيــــر  قــــدره )28..هـــــ  لــــي )9409عــــام 

لمملكـة المبنـي اطق اةداريـة با( لمتشر درجة ازدحام المساكن في المنـ95ل )و بتحليل الجد
 :نالحظ التالي( 90-0و 99-0لين )و علأ الجد

 المنطقة 

أعداد  ةنسبة التغير لزياد
المساكن مقارنة لزيادة أعداد 

 السكان

 

98..9 - الباحة    
5... - المدينة المنورة    
1.58 - القصيم    
8.15 - الجوف    
8.89 - حائل    
...5 - الرياض    
5.82 - تبوك    
5.02 - مكة المكرمة    
2.92 - نجران    
0.02 - عسير    
2.45 - الشرقية    
2.02 - الحدود الشمالية    
  0.94 جازان 
4.81 - للمملكة    
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نســبة التةيــر رعــداد المســاكن  و ســط عــدد أفــراد ارســرة و قــة عكســية بــين متالهنــاك ع م9
حدة السكنية قل التةيـر النسـبي لزيـادة و سط عدد أفراد ارسرة في الو فكلما زاد التةير لمت

 أعداد المساكنم

افقـت لحـد كبيـر و سـط أعـداد أفـراد ارسـرة للمنـاطق اةداريـة تو لتةيـر مت الترتيب التنازلي م0
للترتيب التصاعدي لنسبة زيادة التةير رعداد المساكن للمناطق اةدارية  ال أن منطقـة 

ســط أعــداد و رة احتلــت المنطقــة الخامســة مكــان الوانيــة فــي ترتيــب تةيــر متو المدينــة المنــ
الي )الوــاني  الوالــث  و حائــل الترتيــب علــأ التــو ر و الجــو احتلــت القصــيم و أفــراد ارســرة  

 الرابع(م

قل نسبة زيادة التةير لعدد تيرتفع متشر االزدحام للمساكن في المناطق اةدارية عندما  م2
سط أعـداد أفـراد ارسـرةم فبـذلك يرتفـع معـدل االزدحـام و المساكن مع زيادة قيمة تةير مت

 ينخفض بالعكةم        و زدحام عن صفر قل قيمة متشر االتفي المناطق اةدارية عندما 
  المملكـة حيـث و حـدة السـكنية علـأ مسـتو احتلت منطقـة الباحـة أعلـأ متشـر ازدحـام لل م4

بة تةيــر زيــادة أعــداد ـالنخفــاض نســ نظــراً شخصــًا/ للوحــدة الســكنية ( .2..9-بلةــت )
(  4..2ســط أعـــداد أفــراد ارســـرة  لـــي )و %( مــع زيـــادة تةيـــر مت28..-المســاكن  لـــي )

لكن بقيمة متباعـدة و حدة السكنيةم وم احتلت بعدها في مرتبة شدة االزدحام و / للاً خصش
الي و لأ التــدرها عــيمة قــر  حائـل(  بقـو رة  القصـيم  الجـو كل مـن منـاطق )المدينـة المنـ

 مشخصًا/ للوحدة السكنية (.8.2-و .8.4-و 1.92-و 1.20-)
  المملكـة حيـث و ية علـأ مسـتحدة السكنو أخفض متشر ازدحام لل جازان احتلت منطقة م5

%( 0.94-( نظــرا لزيــادة نســبة تةيــر زيــادة أعــداد المســاكن  لــي )0.24بلةــت قيمتهــا )
حـدة السـكنيةم و ( شـخر/ لل2.92-سط أعداد أفراد ارسرة  لي )و مع انخفاض تةير مت

اةقبـال علـي الهجـرة و  جـازان   المعيشة فيو هذا متشر  يجابي علأ زيادة تحسن مستو 
 لهام المعاكسة 

الشرقية كان طفيفا جدا بين و د الشمالية و  ن معدل التةير للمساكن لكل من منطقة الحد م.
نسـبة تةيـر أعـداد المسـاكن  و هــ(  حيـث بلـ  معـدل التـزاحم 9492  هــ9409الفترتين )

ــــــــين )و ســــــــط أعــــــــداد أفــــــــراد ارســــــــرة علــــــــأ التــــــــو متو  %  2.02-  2.00-الي للمنطقت
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حدة و /الاً % شخصـــــــــ2.20  %2.45-  2.42-)و  حدة الســـــــــكنية(و /الاً شخصــــــــ2.29
نجـران حيـث بلـ  معـدل التـزاحم و السكنية(م وم تلتهما فـي القـرب كـل مـن منطقـة عسـير 

-الي للمنطقتــين )و ســط أعــداد أفــراد ارســرة علــأ التــو متو نســبة تةيــر أعــداد المســاكن  و 
 2.94%  2.92-  .0.1-)وحدة الســـــكنية(  و /الاً شخصـــــ 2.99  0.02%-  0.21
 السكنية(م حدةو /الاً شخص

بة ـالنخفــاض نســ ( نظــراً .4.5-حــدة الســكنية بلــ  )و  ن متشــر التــزاحم العــام للمملكــة لل م.
%(  مع 4.82-كان بين الفترتين حيث بل  )ـزيادة بناء المساكن مقارنة لزيادة عدد الس

 حدة السكنية(م و /للاً شخص 2.02سط أعداد أفراد ارسر للفترتين )و فرق بين مت

 م8 ( أقـــرب  لـــي متشـــر التـــزاحم العـــام .4.1-م لمنطقـــة مكـــة المكرمـــة )متشـــر التـــزاحُيعدددد 
ك  بمعــدل تــزاحم علــأ و (  وــم يليهــا فــي القــرب منطقــة الريــاض وــم تبــ.5 4-)للمملكــة 

 (م5.82-  ...5-الي )و الت

هـ 9491التغير في أنواع المساكن على مستوى المملكة بين عامي  1-1-1
 هـ.9409و

هــــــــ بلـــــــ  9492لمســـــــاكن عـــــــام بـــــــلن  جمـــــــالي أعـــــــداد ا 94-0يواـــــــح الجـــــــدول 
مســكن بنســبة زيــادة عامــة  2.. .40 2هـــ  لــي 9409رتفــع عــام امســكن و  100 ... 0
 ةمئويــال%م كمــا يشــير تحليــل النســب 2.25% بزيــادة ســنوية قــدرها 02.42بــين الفتــرتين 

هــ بـلن المنـازل الشـعبية تحتـل النسـبة ارعلـأ 9492لترتيب أنـواع المسـاكن المشـةولة لعـام 
ـــل   %(22.5%(  تليهـــا الشـــقق)..20المبـــاني الســـكنية فـــي المملكـــة ) بـــين أنـــواع وـــم الفيل

%(م بينمـــا فــي عـــام ..8أو منــزل )فــيال  %(  وأخيــرا دور فـــي..99وأخــر  )  %(4..9)
هـ تراجعت نسبة المنازل الشعبية  لتحتـل المرتبـة الوانيـة وتصـبح الشـقق تموـل أعلـأ 9409
هـــــ  وـــم تليهـــا المنــــازل 9409لشـــعبية لعـــام منـــازل ا هانفســــالنســـبة %( وهـــي ..20نســـبة )

%( مــن نســبة الشــقق للفتــرة ..2قــل بنســبة بســيطة جــدا تعــادل )%( وهــي أ01.8الشــعبية )
ولكــن بنســبة تةيــر أعلــأ نفســها %( التــي احتلــت المرتبــة الوالوــة 02.0الســابقة  وــم الفيلــل )

فتـــرة الســـابقة أو منـــزل علـــأ أخـــر  مقارنـــة للفـــيال  %(  وأخيـــرا تقـــدم ترتيـــب دور فـــي2.8)
 %(م 8.0و %1.9لتصبح نسبتيهما علأ التوالي )
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 هـ(9409وهـ 9491سط أعداد أفراد األسرة في المملكة للفترة بين عامي )و التغير لمت: 90-0 ل وجد

 المنطقة
 سكان
 هـ*9491

مساكن 
 *هـ9491

سط عدد و مت
 أفراد األسرة

سكان 
 **هـ9409

مساكن 
 **هـ9409

سط و مت
عدد أفراد 
 األسرة

 نسبة التغير
عدد أ سطو لمت

 ةاألسر  أفراد

 2.08 29.. 41.21. 4.22222 22.. 28558. 8994..2 الرياض

 2.02 5.55 1809.0 2..5448 5.20 828822 4220821 مكة المكرمة

 2.42 ...5 021225 92.88.2 5.24 915501 9242502 المدينة المنورة 

 2.48 2... 9484.0 1.1858 90.. 902200 2.149. القصيم

 2.20 .4.. 4.41.4 2228192 45.. 2.14.2 0280459 الشرقية

 2.99 20.. 0.9845 9.2.4.4 5.10 002.45 922.084 عسير

 2.45 58.. 1224. 591184 92.. 9.8.. 425512 حائل

 2.08 02.. 15829 .512.2 5.10 9.2.. 45.892 تبوك

 4..2 4... 9.91. 280..4 5.12 55.20 .208.8 ةالباح

 2.29 .... 205.4 041544 5... .0.50 020815 الحدود الشمالية

 2.48 00.. .4128 254452 4... 21292 0.2290 الجوف

2.92 - 20.. 9.1185 9282200 90.. 921895 855551 جازان  

 2.94 90.. 2224. 285588 .5.1 41929 012085 نجران

 يإجمال
9.0451.2 0...100 5.85 0284.884 240...2 ..28 2.02 

:المصدر
وزارة.م4991هـ/4143النتائجاألوليةللتعدادالعامللسكانوالمساكنلعامم.4991.مصلحةاإلحصاءاتالعامة*

.التخطيط.الرياض
هـ/4114ةالعربيةالسعوديةالخصائصالسكانيةوالبيئةللمساكنفيالمملكم.1888مصلحةاإلحصاءاتالعامة.**

..وزارةالتخطيط.الرياضم1888

 

 مؤشر درجة ازدحام المساكن في المناطق اإلدارية بالمملكة : 91-0 ل وجد

 المنطقة

 *)س(
 % زيادة تغير أعداد المساكن

 **)ص(
 سط أعداد أفراد األسرةو تغير مت

 مج)س + ص(
 مؤشر االزدحام

82..9 - الباحة  2..4 - 9..2.  
5..1 - المدينة المنورة  2.42 - 1.20  



 التطور التاريخي رعداد ومساحة ونوع المسكن الجزء ارول:             في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 م91.1هـ/9281الشامل بعد تةير عدد ونوع ومساحة المساكن في المملكة العربية السعودية في فترة التخطيط : الوانيالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

98

1.58 - القصيم  2.48 - 1.92  
8.15 - الجوف  2.48 - 8.4.  
8.89 - حائل  2.45 - 8.2.  

...5 - الرياض  2.08 - 5.48  
5.82 - تبوك  2.08 - 5.55  

5.02 - مكة المكرمة  2.02 - 4.1.  
2.92 - نجران  2.94 - 0.1.  
0.02 - عسير  2.99 - 0.21  

2.45 - الشرقية  2.20 - 2.42  

2.02 - الحدود الشمالية  2.29 - 2.00  

2.92 - 0.94 جازان  0.24 

4732 - إجمالي المملكة  2701 - 4757  
هـ،4114ين)نسبةالزيادةالعامةللمساكنبينالفترت-هـ(4143 هـ4114نسبةالزيادةالعامةبينالفترتين)س=

(.44-1ل)وهـ(.أنظرجد4143
(41-1)لوهـ.أنظرجد4143سطأعدادأفراداألسرةلعامومت-هـ4114سطأعدادأفراداألسرةلعاموص=مت
ع)س+ص(ومج=مجم

بـــين نفســـه  ع الســـكنو نـــية لو الزيـــادة الســـنو الزيـــادة العامـــة و عنـــد تحليـــل نســـبة التةيـــر 
 نالحظ التالي:   المملكة و الفترتين علأ مست

%( مــن  جمــالي عــدد 22.5الشــقق التــي كانــت تحتــل المرتبــة الوانيــة بنســبة  شــةال ) م9
%( لتحتــل المرتبــة ..20هـــ  لــي )9409هـــ  زادت نســبتها عــام 9492المســاكن لعــام 

نسـبة عـددها عـن  ت%(  كمـا زاد0.0لأ في اةشةال بنسبة تةيـر بـين الفتـرتين )و ار
 %(م4.28ية قدرها )و %( بنسبة زيادة سن20.22الفترة السابقة لتصل  لي )

هـ 9491التغير العام على مستوى المملكة ألنواع المساكن المشغولة بين عامي ): 94-0 جدول 
 هـ( 9409و

 الحالة العام
منزل 
 شعبي

 فيال  
دور في فيال 

 في منزل أو
 أخرى شقة

إجمالي 
 المساكن

*هـ9491  

  

 100...0 205220 84.022 .04929 4542.5 121225 إجمالي المملكة

% 20.. 9..4 8.. 22.5 99.. 922.2 

**هـ9409  2...240 ..0.10 ..99028 299401 122.9. .9200.0 إجمالي المملكة 
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% 01.8 02.0 1.9 20.. 8.0 922 

  

 النتائج
  

0.1 -  نسبة التغير  2.8 2.4 0.0 - 2.5    

 02.42  .94.2- 20.22 01.25 2..50 90.59 نسبة الزيادة العامة

0.94  - 4.28 9..2 00.. 2..9 نسبة الزيادة السنوية  2.25 

ـــــــة* المصـــــــدر: ـــــــام مم 9110م مصـــــــلحة اةحصـــــــاءات العام ـــــــام للســـــــكان والمســـــــاكن لع ـــــــداد الع ـــــــة للتع ـــــــائ  ارولي النت
   وزارة التخطيطم الرياض مم9110هـ/9492

 الخصائر السكانية والبيئة للمساكن في المملكـة العربيـة السـعوديةمم 0222اةحصاءات العامةم مصلحة ** 
 مم وزارة التخطيطم الرياضم0222هـ/ 9409



%( مــــن  جمــــالي ..20المنــــازل الشــــعبية التــــي كانــــت تحتــــل أعلــــأ  شــــةال بنســــبة ) م0
بــة %( لتحتــل المرت01.8هـــ  لــي )9409  نقصــت نســبتها عــام 9492المسـاكن لعــام 

نسبة عددها العام عن الفترة السابقة  تلقد زادو %(م 0.1-الوانية بنسبة تةير سلبي )
 %(م2..9ية قدرها )و بنسبة زيادة سنو %(  90.59فقط )

الزالت الفيلل تحتل المرتبة الوالوة من نسبة  جمالي  شةال المسـاكن للفتـرتين   ال أن  م2
حديوة حيث و حدات مستقلة و نها و لكع من المساكن و علأ هذا الن اً مطرد اً هناك ازدياد

%( بنسـبة تةيـر  يجـابي بـين الفتـرتين قـدرها 02.0%(  لي )4..9زادت نسبتها من )
الي أكوــر و نســبة عــددها العــام عــن الفتــرة الســابقة لتصــل  لــي حــ ت%(م كمــا زاد2.8)

 %(م  00..ية قدرها )و بنسبة زيادة سنو %(  2..50من النصر بنسبة تبل  )

% مـن  جمـالي عـدد 92ز نسـبة  شـةالها عـن و منـزل ال يتجـا وأفـيال  في اً ر و د علأ الرغم من أن م4
%( عـــام ..8لة فـــي الفتــرتين   ال أن هنــاك زيـــادة مطــردة بســيطة لترتفـــع مــن )و المســاكن المشــة

ع مـــن و كـــذلك يشـــهد هـــذا النـــو %(م 2.4%( بنســـبة تةيـــر  يجـــابي قـــدرها )1.0هــــ  لـــي )9492
ــــث  بمقــــدار و الفتــــرة الســــابقة لتصــــل  لــــي حــــ المســــاكن زيــــادة نســــبة عــــددها العــــام  عــــن الي الول

 %(م9..2ية مقدارها )و بزيادة سنو   %(20.2)

هــ 9492نسبة  شةالها مـن  جمـالي عـدد المسـاكن لعـام  تصلو ي تاع المساكن ارخر  الو أن م5
%( عشـة 2)وبيت شعر و %( خيمة 4شمل ذلك مساكن غير متينة التشييد ) -%( ..99)
%(م 2.5-%( بنسـبة تةيـر سـلبي قـدرها )8.0هــ لتصـل  لـي )9409نقصت نسبتها عام  -

ية و %(  بنسـبة زيـادة سـن..94-كما أن نسبة عددها تناقر عن الفترة السـابقة لتصـل  لـي )
 م%(0.94-سالبة مقدارها )
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 اع المساكن في المناطق اإلداريةو تغير أن 1-1-2
ة عامـة  فـإن ملكة بصف  المو اع المساكن علأ مستو بعد أن تم التعرر علأ التةير رن
  المنـاطق و اع المساكن علأ مسـتو رة أكور تفصيال رنو الدراسة ستركز علأ معرفة التةير بص

اع المســـاكن و ي رنـــو نســـبي مئـــو ( التةيـــر العـــددي .9-0و 95-0ل )و اـــح الجـــدو اةداريـــةم ي
دية علـأ و لعمار و ية في الصفو هـ  بحيث تشير النسب المئ9409و هـ9492لة لعامي و المشة
أخـر ( فـي المنـاطق اةداريـة علـأ   فيال ر في و د  شعبي   فيال ع كل مسكن )و يع نز و تباين ت
اع المسـاكن و زيـع أنـو ر ارفقيـة التبـاين لتو ية في الصـفو بينما تشير النسب المئ    المملكةو مست

ساكن فـي المنـاطق اع المو ع من أنو في كل منطقة  داريةم لفاعلية متابعة التةير الحاصل لكل ن
فلقد أفردت الدراسـة لكـل     كل منطقةو علأ مستو   المملكة و مست أعل ةعشر  لوالثاةدارية ا

 (م.9-0و 95-0لين )و علأ الجد به  معتمداً  اً خاص اً اكن جزءـع من المسو ن

 المساكن الشعبية 1-1-2-3
ظهــرت المســـاكن الشـــعبية كبـــديل للمبـــاني التقليديــة وتركـــزت فـــي المنـــاطق الســـكنية 

تها تقـل بـين أنـواع المســاكن علـأ مسـتو  المملكـة مــن مخططـةم أخـذت نســبال غيـرالعفويـة 
هـــ بزيــادة عامــة رعــدادها بــين 9409%( ســنة 01.82هـــ  لــي )9492%( ســنة 2..20)

  م.9-0%(  جدول  2..9نوية قدرها )ـ%( بمعدل زيادة س90.59الفترتين بلةت )
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على و ى المملكة و هـ على مست9491لة عام و اع المساكن المشغو نسبية ألنالمقارنة ال: 95-0 ل وجد
 ى كل منطقة و مست

 المنطقة
عدد 

 المساكن
منزل 
 شعبي

 % فيال  عدد  %
ر وعدد د

 فيال  في
 منزل وأ

% 
عدد 
 الشقق

 % أخرى %

 02.8 450.. 91.1 ...9.8 45.1 992.22 ..24 .95.21 92.4 14292 28558. الرياض

 % 922 95.5  05.1  98.0  0...  90..  

مكة 
 المكرمة

828822 088.15 29.8 5.40. 90.4 2524. 94.. 255514 40.2 .0.28 00.4 

 % 922 25..  ..2  4.4  44.2  1.2  

المدينة 
 المنورة 

915501 .8.2. ... 1402 0.9 522. 0.0 8.898 92.0 05048 ..8 

 % 922 25.0  4.8  0..  44.4  90.1  

 5.8 98.12 9.4 90955 2.. 9.888 1.. .2948 4.5 49922 902200  القصيم

 % 922 24.0  0..0  94.2  92.9  95.5  

 1.0 .0119 92.9 9999.1 94.9 221.0 02.9 924.80 1.1 81.29 2.14.2 الشرقية

 % 922 04.2  08.4  1.0  22.9  8.9  

 1.2 22054 5.2 491.9 5.5 92228 2.. 29184 99.4 922008 002.45 عسير

 % 922 4..8  94.5  ..2  91.2  92..  

 2.8 90280 2.5 4410 9.0 ..08 2.0 94.04 2.5 29.12 9.8.. حائل

 % 922 48.2  00.9  4.2  ..8  98..  

 4.8 ..955 0.4 02240 0.8 9... ..9 .12. 2.2 0.848 9.2.. تبوك

 % 922 24.8  92.2  8.8  0..2  02.0  

 9.4 4422 0.2 9.180 9.9 05.1 9.2 4454 2.2 ..0.0 55.20 الباحة

 % 922 41.2  8.2  4..  22.5  8.2  

الحدود 
 الشمالية

0.50. 0828 2.2 92451 0.2 5.85 0.4 2.24 2.4 2..2 9.0 

 % 922 92..  21.4  09.8  94.2  94.0  

 9.1 259. 2.8 .22. 9.9 0558 2.0 945.0 9.2 8805 21292 الجوف

 % 922 00..  2..4  ...  98.2  95.5  

 2.1 9..90 9.9 1482 9.2 2200 9.0 5922 90.2 921228 921895 جازان

% 922 .8.0  2.8  0.0  ..8  1.9  

 4.1 95824 9.9 1941 2.1 0989 9.0 5595 9.8 9.400 41929 نجران

 % 922 22.4  99.0  4.4  98..  20.0  

عدد 
 المساكن

0...100 121225 922 4542.5 922 04929. 922 84.022 922 205220  

نسبة 
 المملكة

922.2 20..  9..4  8..  22.5  99..  

ــــــــةالمصدر:* ــــــــام مم 9110م مصــــــــلحة اةحصــــــــاءات العام ــــــــام للســــــــكان والمســــــــاكن لع ــــــــداد الع ــــــــة للتع ــــــــائ  ارولي النت
 م التحليل النسبي المئوي من  عداد الباحوينموزارة التخطيطم الرياض مم9110هـ/9492
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على و ى المملكة و هـ على مست9409لة لعام و اع المساكن المشغو المقارنة النسبية ألن: 99-0 ل وجد 
 ى كل منطقةو مست

 المنطقة
إجمالي 
 المساكن

منزل 
 % فيال   % شعبي  

 ر فيود
في فيال 

 % أخرى % شقة  % منزل

 00.9 9589. 91.8 009.04 49.0 908051 25.9 ..0425 1.2 14.18 41.21. الرياض

% 922 90..  20.5  9..9  01..  8.0  

مكة 
 المكرمة

1809.0 282.42 2..5 ...52 ..1 4284. 94.9 401944 28.2 58..8 09.2 

% 922 21.9  ..8  4.5  42..  ..2  

المدينة 
 المنورة 

021225 8.211 8.4 91815 0.1 2014 9.9 99481. 92.2 94802 5.2 

% 922 2..9  8.2  9.4  48.2  ..0  

 4.1 92589 0.2 00990 5.2 95.90 5.. 59.81 4.4 450.8 9484.0 القصيم

% 922 22.5  24.1  92..  94.1  1.9  

 95.5 42052 ..95 9.5984 95.0 4.005 91.2 924215 4.. 5092. 4.41.4 الشرقية

% 922 94.2  08.8  92.0  2...  1.2  

 92.4 01204 5.2 5.099 ..99 2.059 8.5 58821 8.1 19502 0.9845 عسير

% 922 22..  09..  92.2  02..  92..  

 0.2 480. 2.4 4182 2.8 ..04 4.0 08190 2.5 2.952 1224. حائل

% 922 45.8  2...  2.9  ..2  8.0  

 5.2 92114 0.5 08522 ..0 8942 0.2 9.995 0.8 01200 15829 تبوك

% 922 22.2  9..8  8.5  01.8  94..  

 2.0 8845 9.2 .9990 0.8 8.29 0.2 92801 0.1 .0129 9.91. الباحة

% 922 42.1  91.2  90.2  95.5  90.2  

الحدود 
 الشمالية

205.4 2521 2.2 95.24 0.2 5242 9.. .214 2.. 9.84 2.. 

% 922 92.1  4..1  9..4  91..  5.0  

 ..9 4850 9.9 99.85 9.9 2554 ..0 ...98 9.2 92098 .4128 الجوف

% 922 02.8  28.2  ..0  04.2  1.1  

 ..0 22.. 9.1 .0920 9.4 ..44 ..0 28..9 ..90 901949 9.1185 جازان

% 922 .9.8  1.1  0.5  99..  4.0  

 5.2 948.2 ..9 9.8.2 9.4 4041 9.9 559. 9.8 98418 2224. نجران

% 922 01.2  90.2  ...  08.2  02..  

إجمالي 
 المملكة

240...2 9202990 922 .12..0 922 29952. 922 99099.8 922 0.12.9 922 

% 922 01.8  02.0  1.9  20..  8.0  

 الخصائر السكانية والبيئة للمساكن في المملكة العربية السعوديةمم 0222مصلحة اةحصاءات العامةم المصدر: *
 التحليل النسبي المئوي من  عداد الباحوينم م ارة التخطيطم الرياضم وز م0222هـ/ 9409
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ى و ي للمساكن الشعبية في المناطق اإلدارية على مستو زيع النسبي مئو مقارنة تغير الت: 97-0 ل وجد
 كل منطقة إدارية

 المنطقة
% الشعبي 

 *هـ9491

% الشعبي 
 **هـ9409

 العامة% الزيادة  التغير% 
%الزيادة 

 يةو السن
8..0 - 2..90 95.52 الرياض  2.49 2.2. 

 4.95 20.10 2.28 .21.2 1..25 مكة المكرمة

 2.20 2..05 2.15 92..2 25.95 المدينة المنورة 

...2 - 22.41 .24.9 القصيم  92.92 9.21 

92.02 - 94.20 .04.0 الشرقية  - 0..05  - 4.44  
92.92 - ...22 ....4 عسير  - 99.24  - 9..9  
0.01 - ...45 48.25 حائل  92..9 9.85 

4.52 - 22.01 1..24 تبوك  8.92 9.90 
8.20 - 42.88 48.15 الباحة  ..50 9.24 

 .2.2 22..0 2.08 .92.8 92.51 الحدود الشمالية

9.82 - 02.80 0..00 الجوف  95..8 0.90 

45.. - 5..9. 8.02. جازان  98.99 0.49 

4.92 - 01.25 22.45 نجران  90..4 9.0. 

0.12 - 01.82 2..20 المملكة  90.59 9..2 

 م.9-0بناء علأ الجدول  م **تم  عداده 95-0*تم  عداده بناء علأ الجدول 
 تركز المساكن الشعبية في كل منطقة  دارية نالحظ التالي:و زيع و بمقارنة ت

ولوـي مسـاكنها منـازل شـعبية بنسـبة بلةـت  الي أكوـر مـنو علأ ح جازان ي منطقةو تتح م9
ـــي )9409انخفاـــت النســـبة ســـنة و هــــ  9492%( عـــام 02 8.)   %(5..9.هــــ  ل

بزيــــادة و   %(99 98زيــــادة عامــــة بــــين الفتــــرتين )و   (45..-بتةيــــر نســــبي ســــلبي )
 %(م 0.49ية قدره )و سن

%( 22مناطق من منـاطق المملكـة علـأ أكوـر مـن ) هـ احتوت وماني9492في عام  م0
الي حســب الترتيــب التصــاعدي: نجــران و هــي علــأ التــو   مســاكنها منــازل شــعبية مــن
مكـــــة المكرمـــــة   %(95 25رة )و المدينـــــة المنـــــ  %(.24.9القصـــــيم )  %(22.45)
  %(48.15الباحـــــــــــة )  %(48.55حائـــــــــــل )  %(....4عســــــــــير )  %(1..25)
 %(8.02.) جازانو 
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ســاكنها منـــازل %(  مــن م22ي علـــأ أكوــر مــن )و تــعــدد المنــاطق التــي تح انخفــض م2
هـ  حيث خرجـت مـن القائمـة منطقـة نجـران 9409شعبية  لي سبعة مناطق فقط عام 
ـــــــي انخفاـــــــت نســـــــبتها مـــــــن ) ـــــــي )22.45الت ـــــــب و %(  01.25%(  ل ـــــــر الترتي تةي

الزيــادة للمســاكن الشــعبية فــي كــل منطقــة و التصــاعدي للمنــاطق حســب تةيــر الــنقر 
رة و المدينـــــة المنـــــ  (%...22عســـــير )  %(22.41الي: القصــــيم )و هــــأ علـــــأ التـــــو 
ـــل )  %(42.88الباحـــة )  %(.21.2مكـــة المكرمـــة )  %(...2)   %(...45حائ

 م%(5..9.) جازان

هـــ 9409حصــل انخفــاض لنســبة المســاكن الشــعبية فــي جميــع منــاطق المملكــة عــام  م4
د الشــماليةم و الحــدو رة و المدينــة المنــو هـــ   ال منطقــة مكــة المكرمــة 9492مقارنــة لعــام 

%( 92.92-ةيـــر نســـبي ســـلبي بـــين الفتـــرتين فـــي منطقـــة عســـير )لقـــد بلـــ  أعلـــأ تو 
د زيـــادة عامـــة  رعـــداد و جـــو %(  صـــاحب ذلـــك عـــدم 92.02-المنطقـــة الشـــرقية )و 

%(  99.24-الي: )و المساكن الشعبية للمنطقتين  بـل انخفـاض بلةـت نسـبته علـأ التـ
واع واستبدال مسـاكن مـن أنـد  االنخفاض  لهذه النسبة لهدمها و يعو %(م 05..0-)و

%( لمنطقـة 9..9-)و%(  4.44-ي للمنطقـة الشـرقية )و بمعدل نقر سـن بها أخر 
 عسيرم

 الفيلل 1-1-2-1
  المملكــة و %( مــن  جمــالي أعــداد المســاكن علــأ مســت42..9بلةــت نســبة الفيلــل )

بزيــادة عامــة بــين الفتــرتين   هـــ9409%( عــام 02.02هـــ لترتفــع  لــي الخمــة )9492عــام 
-0ل و   )جـد%(00..ية قـدرها )و (  بزيـادة سـن%...50لتصل أكور من نصر عـددها )

 (م98
 بمقارنة توزيع وتركز الفيلل في كل منطقة  دارية نالحظ التالي:

 (أقل من نصر عدد مجموع المنـاطق)تحوي ستة مناطق  دارية من مناطق المملكة  م9
أعلأ من نسـبة عـدد الفيلـل   %( من مساكنها فيلل02هـ علأ أكور من )9492عام 

ـــــأ مســـــتو  ال ـــــذاك )عل ـــــوالي حســـــب ترتيبهـــــا   %(42..9مملكـــــة آن ـــــأ الت وهـــــي عل
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ـــــــل )   %(.9..0القصـــــــيم )  %(.05.8الريـــــــاض )  %(00.92التصـــــــاعدي: حائ
 %(م21.42الحدود الشمالية )  %(25..2الجور )  %(.08.2الشرقية )

ى المملكة و للفيلل في المناطق اإلدارية على مست يو زيع النسبي مئو مقارنة تغير ت: 93-0 ل وجد
 ى كل منطقة  و على مستو 

 المنطقة 
% الفيلل 

*هـ9491  

% الفيلل 
*هـ9409  

 التغير% 
% الزيادة 
 العامة

%الزيادة 
يةو السن  

 44.. 5..54 0... 20.41 .05.8 الرياض

2.98 - 82.. 18.. مكة المكرمة  98.22 0.42 

 .99.0 999.02 2.52 8.29 4.80 المدينة المنورة 

 .2.. 4.48. 0..8 24.88 .9..0 القصيم

 2.51 18..0 2.48 08.84 .08.2 الشرقية

 1.92 .82.1 .9.. 4..09 94.41 عسير

 92.02 2...1 94.41 2...2 00.92 حائل

 5..92 .922.2 54.. 80..9 92.08 تبوك

 .5..9 092.48 99.01 91.08 8.22 الباحة

 5.88 41.91 8.41 10..4 21.42 الحدود الشمالية

 9..2 .08.9 2..2 28.25 25..2 الجوف

 98.82 022.11 .2.. .1.8 2.82 جازان

 4.51 10..2 5..2 99.18 99.02 نجران

 00.. ...50 2.82 02.02 42..9 المملكة

.46-1.**تمإعدادهبناءعلىالجدول44-1تمإعدادهبناءعلىالجدول*



%( مــن مســاكنها فيلــل  لــي 02ن )ي علــأ أكوــر مــو ق التــي تحــنســبة المنــاط تارتفعــ م0
الي و د الشــمالية  لــي حــو هـــ ليصــل أعلــأ نســبة لهــا فــي الحــد9409منــاطق عــام  ســبع
د و صلت أعلأ نسبة لها في الحـدو هـ التي 9492مقارنة بستة مناطق عام   %(52)

تيـــب ن التر ألتناـــم  لـــي القائمـــة منطقـــة عســـيرم  ال   %(42الي )و الشـــمالية  لـــي حـــ
ـــر الـــنقر  ـــي كـــل منطقـــة و التصـــاعدي تةيـــر حســـب تةي ـــأ و الزيـــادة للفيلـــل ف هـــأ عل

القصــيم   %(41 20الريـاض )  %(08.84الشــرقية )  %(4..09الي: عسـير )و التـ
د الشــــــــــــمالية و الحــــــــــــد  %(2...2حائــــــــــــل )  %(28.25ر )و الجــــــــــــ  %(88 24)
 %(م10..4)
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 ال  ن   الفتـــرتينحصـــلت زيـــادة عامـــة لعـــدد الفيلـــل فـــي جميـــع منـــاطق المملكـــة بـــين  م2
 فيهــا تــة بــين المنــاطقم فهنــاك منــاطق بلةــت نســبة الزيــادة العامــةو الزيــادة العامــة متفا
الي و الباحــة حيــث بلةــت نســبتهما علــأ التــو  جــازان موــل منطقــة نأكوــر مــن الاــعيفي

%(م .5..9)و%( 98.82ية )و بنســــبة زيــــادة ســــنو   %(092.48)و%( 022.11)
ـــرتين مـــن )او ممـــا رفـــع نســـبتهما مـــن  جمـــالي أنـــ %(  لـــي 2.82ع المســـاكن بـــين الفت

 %( لمنطقة الباحةم91.08%(  لي )8من )و   جازان %( لمنطقة.1.8)

ع الفيلـل بلةـت أكوـر مـن الاـعر لكـل مـن و كما حصلت زيـادة عامـة بـين الفتـرتين لنـ م4
الي و زيادتهمــــا العامــــة علــــأ التــــ ةحيــــث بلةــــت نســــب  كو تبــــو رة و منطقــــة المدينــــة المنــــ

%(م 5..92)و%( .99.0ية )و زيادتهمــــــــــا الســــــــــنو   %(.922.2)و %(999.02)
عسـير حيـث بلةــت و حصـلت زيـادة عامـة قريبـة مـن الاـعر لكــل مـن منطقـة حائـل و 

%( 92.02ية )و زيادتهمـــا الســـنو   %(.82.1)و%( 2...1الي )و نســـبتهما علـــأ التـــ
ـــــرتين مـــــن و %(م ممـــــا رفـــــع نســـــبهم مـــــن  جمـــــالي أنـــــ1.92)و ـــــين الفت اع المســـــاكن ب
%(  لــــــــي 92.08مــــــــن )و رة  و %( لمنطقــــــــة المدينــــــــة المنــــــــ8.29%(  لـــــــي )4.80)
  %( لمنطقــــة عســــير4..09%(  لــــي )94.41مــــن )و   كو %( لمنطقــــة تبــــ08..9)
 %( لمنطقة حائلم2...2%(  لي )00.92من )و 

ع الفيلـــل بـــين الفتـــرتين لكـــل مـــن منطقـــة القصـــيم و كمـــا بلةـــت نســـبة الزيـــادة العامـــة لنـــ م5
  و القريبـــة مـــن مســـتو  أو أعلـــأ النصـــر مـــا يقـــاربد الشـــمالية  لـــي و الحـــدو الريـــاض و 

  %(5..45)  %(4.48.الي: )و هــــــي علــــــأ التــــــو   %(...50المملكــــــة البالةــــــة )
%(م مما رفـع 5.88)  %(44..)  %(.2..ية )و نسب زيادتهم السنو   %(41.91)

%( 24.88%(  لــي ).9..0اع المســاكن بــين الفتــرتين مــن )و نســبهم مــن  جمــالي أنــ
مــــــن و   %( لمنطقــــــة الريــــــاض20.41 لــــــي ) %(.05.8مــــــن )و لمنطقــــــة القصــــــيم  

 د الشماليةم  و %( لمنطقة الحد10..4%(  لي )21.42)

ــ م. ع الفيلــل بــين الفتــرتين لجميــع منــاطق المملكــة مــا عــدا و  ن نســبة التةيــر اةيجــابي لن
علـأ و ع مـن المسـاكن  و علأ رغبة السكان لهذا النـ اً منطقة مكة المكرمة يعطي متشر 

حاللهــا محــل أنــو مســتقبال  زيــادة نســبهاو مــد  انتشــارها  قــد و اع أخــر  مــن المســاكن  و ا 
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رســرة  اً نهــا مســكنو االســتقاللية لكو صــية و ع مــن الخصو د ذلــك لمــا يحققــه هــذا النــو يعــ
تـــة مـــن و ن نســـب التةيـــر متفايالحـــظ أو ممتـــدةم  ويـــة أوو اء كانـــت رســـرة نو احـــدة ســـو 

  %(2.82)  المملكــة البــال  و مقارنــة بنســبة التةيــر علــأ مســت أخــر  منطقــة لمنطقــة
 ومنهــا مــا هــو   %(2.52رة )و قريــب للمملكــة موــل منطقــة المدينــة المنــ وفمنهــا مــا هــ
ك و منطقــــة تبــــو %( .2..) جــــازان أكوــــر موــــل: منطقــــة والي الاــــعر أو أعلــــأ  بحــــ

 ومنهـا مـا هــو   %(.9..منطقـة عسـير )و %( 20...منطقـة الريـاض )و %( 45..)
منطقـــة و %( 0..8صـــيم )الي أكوـــر مـــن الوالوـــة أاـــعار موـــل منطقـــة القو أعلـــأ بحـــ
عـة مـن المنـاطق نسـبة و هنـاك مجمو %(م 94.41منطقة حائل )و %( 99.01الباحة )
%( موــــل المنطقــــة الشــــرقية 9تزيــــد عــــن ) الو أقــــل مــــن نســــبة المملكــــة   فيهــــا التةيــــر

 -كرمة )ـكة المـــ%(  مــ5..2ران )ـ%( منطقــة نجــ2..2ر )و ـ%( منطقــة الجــ2.48)
اع من المسكن في هذه المنـاطق فـي و مالي  أن%( مما يجعل نسبة الفيلل من  ج2.9

 يذكرم      اع الحالي بتةير الو المستقبل قريبة لل

 فيال  ر في و د 1-1-2-1
طر صـاحب الملـك لكبـر المسـكن لتـلجير اـريـن ممـا يو ن الفيلل من دو غالبا ما تتك

تشــير و رين لالســتومار العقــاريم و تــلجير كــال الــد وخــر أر ااو الســكن فــي الــدو ار و أحــد ارد
اع و %( مــن  جمــالي أنــ92ز )و لــم يتجــافــيال  فــي اً ر و لة دو صــاءات بــلن المســاكن المشــةاةح

هــــ فقـــط 9492  المملكـــة فـــي جميـــع الفتـــرات حيـــث بلـــ  نســـبته عـــام و المســـاكن علـــأ مســـت
ــادة و   %(2.42هـــ  بتةيــر  يجــابي قــدره )9409%( عــام 1.92ارتفــع  لــي )و   %(..8) زي

 (م91-0ل و %(  )جد9..2ية )و زيادة سن%( ب00.59عامة لعدده بين الفترتين بل   )
مقارنــة تةيــر توزيــع النســبي مئــوي للمســاكن المشــةولة دورًا  91-0بتحليــل الجــدول 

 في فيال في المناطق اةدارية نالحظ التالي:
هـــ علـأ أعلــأ نســبة 9492احتلـت كــل مــن المنطقـة الشــمالية والريــاض والقصـيم عــام  م9

 جمـالي أنـواع المسـاكن فـي نفـة المنطقـة  من نوع المسكن دورًا في فيال أو منزل مـن
%(   ال أن هذه النسـبة أخـذت فـي 94%( و)98.0%( و)09.8وهي علأ التوالي: )

%(  بتةيـــر ..92%( و)9..9%( و)4..9هــــ علـــأ التـــوالي: )9409التراجـــع عـــام 
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%( 2.4-%( وم منطقة القصيم )5.4-سلبي بين الفترتين أعالها المنطقة الشمالية )
%(م هذا التةير السلبي ينب  بتناقر رغبة وحاجـة السـكان 9.9-ياض )وم منطقة الر 

 لهذا النوع من المسكن في هذه المناطق الوالثم
 في المناطق اإلدارية  فيال  في ا  ر و لة دو ي للمساكن المشغو زيع النسبي مئو مقارنة تغير ت: 91-0 ل وجد

 المنطقة
 ر فيو د% 

فيال 
 هـ*9491

 ر فيو % د
فيال 
 هـ**9409

% الزيادة  % التغير
 العامة

% الزيادة 
يةو السن  

9.92 - 92..9 98.0 الرياض  95.8 0.90 

 2.92 04.2 2.92 4.5 4.4 مكة المكرمة

9.22 - 9.4 ..0 المدينة المنورة   - 2..1  - ..58  

2.42 - ..92 94 القصيم  - ..2  - 9.22  

 4.80 21.2 9.22 92.0 1.0 الشرقية

 95.21 9.0.4 22.. 92.2 . عسير

9.02 - 2.9 4.2 حائل  - 92.1  - 0.90  

2.22 - 8.5 8.8 تبوك  02.0 0... 

 98.84 024.8 42.. 90 ..4 الباحة

5.42 - 4..9 09.8 الحدود الشمالية  - ...  - 9.92  

 4.89 28.1 2..2 0.. ... الجوف

 8..5 48.9 2.22 0.5 0.0 جازان

 92.22 14.8 0.22 ... 4.4 جرانن

 9..2 00.59 2.42 1.92 2..8 المملكة

 .46-1.**تمإعدادهبناءعلىالجدول44-1*تمأعدادهبناءعلىالجدول

 
منـــزل فـــي بعـــض  وأفـــيال  ر فـــيو حاجـــة الســـكان للســـكن فــي دو يتكــد تنـــاقر رغبـــة و  م0

تــرتين  الــذي يعطــي داللــة ية بــين الفو الســنو لســلبية للزيــادة العامــة االــدالالت   المنــاطق
متشــر و ع مــن المسـاكن عــن الفتــرة الســابقة و د زيــادة بـل نقــر لهــذا النــو جــو علـأ عــدم 

ليسـت رسـرتينم و احـدة و منزل( كسكن مستقل رسرة  وأ فيال  دته  لي أصله )و  لي ع
  االقتصـاديم و تحسـن المسـتو الذي يمكن تفسير هذا التراجع  لي زيادة حجم ارسرة و 

القصـيم و د الشـمالية و الحدو حائل و رة و ل في كل من منطقة المدينة المنو ظهر هذا التح
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زيـادة و   %(.-)  %(...-)  %(92.1-)  %(1..2-الي: )و بزيادة عامة علأ التـ
ــــــــو ســــــــن %(م  ن 9.22)  %(9.92-)  %(0.90-)  %(58..-الي: )و ية علــــــــأ الت

سيتالشــأ و   ليــاع كو سيصــل  لــي اختفــاء هــذا النــ هانفســاســتمرار هــذا التراجــع بــالوتيرة 
 ( سنةم95)ذلك في خالل و رة و المدينة المن علأ سبيل الموال في منطقة

بـــين الفتـــرتين  ل  عـــة مـــن المنـــاطق ســـجلت نســـبة تةيـــر  يجـــابي عـــاو  ال  ن هنـــاك مجم م2
الي: و هـــي علـــأ التـــو نجـــران و عســـير و مقارنـــة بالمنـــاطق ارخـــر  موـــل منطقـــة الباحـــة 

ــــــــــــــــــادة عامــــــــــــــــــة: )و %( 0.2)و%( 2..)و%( 4..) %(  9.0.4)و%( 024.8بزي
%(م ممــــا رفــــع نســــبة 92)و  %(95.21)و%( 98.84ية )و زيــــادة ســــنو   %(14.8)

هـــ  لـــي 9492%( عـــام .اع المســـاكن مــن )و ع مـــن المســكن مـــن  جمــالي أنــو هــذا النــ
%( لمنطقـــــة 90%(  لـــــي )..4مـــــن )و   هــــــ لمنطقـــــة عســـــير9409%( عـــــام 92.2)

متشــــر لرغبــــة الســــكان  %( لمنطقــــة نجــــرانم هــــذا...%(  لــــي )4.4مــــن )و   الباحــــة
م يمكـن تفسـير هـذه الظـاهرة من المسكن فـي هـذه المنـاطق الـوالثع و المتزايدة لهذا الن

  التـي يميـل سـكانها  لـي السـكن فـي أسـرة ممتـدةو ا ريفـي مبلن هاتين المنطقتـين أصـله
ا فـي و درسـو ا و كوير من أبنائهـا عملـو خاصة و تعرض أهلها للتحار  هنفسالوقت في و 

عاد بعاهم  لـي و   يةوو ا بميل سكانها  لي السكن في أسر نو تلور و ية المناطق الحار 
خــو رعايــة آبــائهم و فيهــا منــاطقهم للعــي   المنــزل انهم مــع االحتفــاظ باســتقالليتهم فــي و ا 

 يةموو ار المبنأ كلسرة نو في أحد أد هنفس

%( 9ن هناك بعض المناطق سجلت نسبة تةير  يجـابي مـنخفض ال تزيـد عـن )كما أ م4
الي حســب الترتيــب التنــازلي:  و هــي علــأ التــو ن مقارنــة بالمنــاطق ارخــر  بــين الفتــرتي
%(م ممـا 2.9مكة المكرمة )و   %(2.2) جازانو   %(..2ر )و الجو   %(9الشرقية )

اع مـــن المســـكن فـــي هـــذه المنـــاطق فـــي و مـــن  جمـــالي  أنـــ ر فـــي فـــيالو يجعـــل نســـبة د
 اع الحالي بتةير ال يذكرم  و المستقبل قريبة لل

 الشقق 1-1-2-2
  المملكـة حيـث بلةـت نسـبتها و الي ولـث أعـداد المسـاكن علـأ مسـتو الشقق حـتحتل 

 بزيادة عامـة  هـ9409%( عام 2..20ارتفعت نسبتها  لي )و هـ  9492%( عام 22.52)
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ــادة هــذا  اً %(م ممــا يعطــي متشــر  4.8ية )و زيــادة ســنو   %(20.22بــين الفتــرتين ) علــأ زي
 ماع أخر و ع من المساكن علأ حساب أنو الن
ى و لة في المناطق اإلدارية على مستو ي للشقق المشغو زيع نسبي مئو مقارنة تغير الت: 02-0 ل وجد

 ى كل منطقة و على مستو المملكة 

 المنطقة
 

% الشقق لعام 
*هـ9491  

% الشقق لعام 
**هـ 9409  

بين  التغير% 
 الفترتين

 العامة%الزيادة 
 تينبين الفتر 

% الزيادة 
 يةو السن

 2.18 29.4 9.1 ..01 ...0 الرياض

2.2 - ..42 44 مكة المكرمة  02.. 0..0 

 4.28 20.2 ..2 48 44.4 المدينة المنورة 

 8.10 89.1 4.8 94.1 92.9 القصيم

 9... ...5 ... ...2 22.9 الشرقية

 .4.0 22.1 ..9 ..02 91 عسير

2.5 - 2.. 8.. حائل  92.1 9.48 

 .5.9 40.4 2.8 01.8 .0 بوكت

95 - 95.5 22.5 الباحة  - 24.5  - 5.8.  

 8.99 ..0. ..5 ..91 94 الحدود الشمالية

 9... 8.0. . 04 98 الجوف

 90.25 ..909 4.1 ..99 8.. جازان

 92.22 15.0 ..1 08.2 ..98 نجران

 4.28 20.22 0.02 2..20 22.52 المملكة

 م.9-0م **تم  عداده بناء علأ الجدول 95-0*تم  عداده بناء علأ الجدول 
 لتوزيع الشقق في المناطق اةدارية نالحظ التالي: 02-0وبتحليل الجدول 

توافقت نسبة الشقق في منطقـة المدينـة المنـورة مـع مسـتو  المملكـة مـن حيـث الزيـادة  م9
%(م مـع احتاللهـا علـأ أعلـأ نسـبة مـن  جمـالي 4.28والسنوية )  %(22.5العامة )

ــــوا ــــث بلةــــت )أن ــــاطق المملكــــة حي ــــة بمن هـــــ 9492%( عــــام 44.4ع المســــاكن مقارن
%( 22.5متجاوزة بذلك نسبة المملكـة البالةـة )  هـ9409%( عام 48وارتفعت  لي )

 هـم9409%( عام ..20)و هـ9492عام 
ية للشـقق و السـنو سجلت جميـع منـاطق المملكـة معـدالت  يجابيـة لنسـبة الزيـادة العامـة  م0

 ال منطقـــة الباحـــة فكانـــت ســـلبيةم فلقـــد   أقلهـــا منطقـــة حائـــلو  نجـــازا هـــا منطقـــةأعال
الي حسـب و هـي علـأ التـو    %(4.28ية للمملكـة )و مناطق الزيادة السن زت تسعو تجا
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  %(8.10القصــــيم )  %(92.22نجــــران )  %(90.25) جــــازان الترتيــــب التنــــازلي:
ك و %( تبــــــــ9...الشــــــــرقية )  %(9...ر )و الجــــــــ  %(8.99د الشــــــــمالية )و الحــــــــد

%(م  ن المتشــــرات اةيجابيــــة تعطــــي داللــــة علــــأ مــــد  .4.0عســــير )  %(5.28)
بــة فــي الســابق مــع و ع مــن المســكن فــي المملكــة التــي كانــت غيــر مرغو تمكــن هــذا النــ

 يةموو سر النارتفاع ار

منهــا  تســع  لنســبة الشــقق مــن  جمــالي مســاكنها اً  يجابيــ اً منــاطق تةيــر  ســجلت عشــر م2
%(م  كمـا سـجلت كـل 0.0ة بين الفترتين البـال  )نسبتها أعلأ من معدل تةير المملك

ـــر مـــن والوـــة أاـــعار معـــدل و مـــن منطقـــة نجـــران  المنطقـــة الشـــرقية نســـبة تةيـــر أكو
لأ من  جمالي و مما رفع نسبة ار  %(...)  %(..1الي: )و المملكة البالةة علأ الت

الوانيــة مــن و   هـــ9409%( عــام 08.2هـــ  لــي )9492%( عــام ..98مســاكنها مــن )
%(م هــذه المتشــرات اةيجابيــة تتكــد علــأ زيــادة نســبة الشــقق ...2%(  لــي )22.9)

 اع أخر مو في النسي  العمراني لمناطق المملكة علأ حساب أن

علــأ الــرغم مـــن التراجــع الطفيــر لنســـبة التةيــر لمنطقــة مكـــة المكرمــة بــين الفتـــرتين  م4
قــة علــأ هـــ  والــث منط9492%(   ال  نــه كانــت منطقــة الباحــة عــام 2.2-البالةــة )

%( مـن  جمـالي مسـاكنها التـي 22.5ي علأ شـقق حيـث بلةـت )و   المملكة تحو مست
 جــداً  هـــ بشــكل عــال  9409اجعـت نســبتها عــام آنــذاك  وــم تر نفســها هـي نســبة المملكــة 

تنــاقر و   %(95-%( بتةيــر نســبي ســلبي بــين الفتــرتين قــدره )95.5حيــث بلةــت )
%(م  ن هـــذه المتشـــرات .5.8-ية )و الســـنو %( 24.5-معهـــا نســـبة الزيـــادة العامـــة )

ـــة علـــأ تنـــاقر رغبـــة الســـكان لهـــذا النـــ هجـــر و   ع مـــن المســـكنو الســـلبية تعطـــأ دالل
لةــــرض الســــكن الــــدائمم مــــن  %( مـــن المبنيــــة منهــــا لتصــــبح غيــــر مســـتخدمة24.5)

لت مع ازدهار السـياحة فـي هـذه المنطقـة و لة تحو مشةال غيرن هذه النسبة المحتمل أ
 مكاتبمو شة و  لي شقق مفر 

ـــ م5 ـــد عـــن )تل %( لعـــام 92ي منطقـــة مكـــة المكرمـــة مـــن حيـــث عـــدد الشـــقق بنســـبة تزي
ــــم 9492 ـــــهـــــ كــــل مــــن المــــ9409هـــــ و ـــــالية: مناطق الت ــــة ال %( 91.19رياض )ـنطق

ــــــــــــــــــــــــــــة )2..95%( )92.90%(  الشــــــــــــــــــــــــــــرقية )...91) %( 92.05%(  المدين
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ز أعلــأ  نســبة الشــقق مــن  جمــالي عــددها و %(م أمــا بقيــة المنــاطق ال يتجــا92.05)
 %(م.  المملكة  عن )و ستعلأ م

 اع أخرىو المساكن من أن 1-1-2-5
ــ   فــيال اع الســائدة )و اع أخــر  هــي المســاكن مــن غيــر ارنــو يقصــد بالمســاكن مــن أن

  المملكـة و صل نسـبة  شـةالها مـن  جمـالي عـدد المسـاكن علـأ مسـتو شقة  شعبي(  الذي 
ت بيـــو %( خيمـــة 4شـــمل ذلــك مســـاكن غيـــر متينــة التشـــييد ) -%( ..99هــــ )9492لعــام 
%( 8.0هــ لتصـل  لـي )9409أخذت هذه النسبة في التناقر عام  -%( عشة 2)وشعر 

الفتـرة السـابقة  نالنسبة العامة لعددها عـ ت%(م كما تناقص2.5-بنسبة تةير سلبي قدرها )
(  09-0ل و %(  )جـــد0.94-ية ســـالبة مقـــدارها )و %(  بنســـبة زيـــادة ســن..94-بمقــدار )

 نالحظ ما يلي:و 
اع أخـر  فـي جميـع منـاطق المملكـة مـا عـدا منطقـة و سـاكن مـن أنـتناقصـت أعـداد الم م9

اســتبدالها بمســاكن و ع و أقتاــأ هــذا التنــاقر الــتخلر مــن هــذا النــو الشــرقيةم و الباحــة 
ق التنميـة و صـندو قـد سـاعد علـأ ذلـك أنظمـة البلديـة و مـةم و اع أخر  أكور ديمو من أن

هــا صــفة المتانــة ض للمبــاني التــي لــية لو قــر و العقــاري التــي تمنــع  عطــاء تــراخير 
 ة اةنشائيةمو القو 

  المملكــة و ع مـن المســاكن بنســبة أعلــأ مــن مســتو تخلصـت ســتة منــاطق مــن هــذا النــ م0
الي أكوـــر مـــن و المنطقـــة الشـــمالية التـــي تخلصـــت مـــن حـــ أعالهـــا  %(..99البـــال  )

مما جعل نسـبتها   ياو %( سن.92.8بمعدل )  %(55.2نصر عددها بنسبة قدرها )
%( عـــام 5.0هــــ   لـــي )9492%( عـــام 94.0تراجـــع مـــن )مـــن  جمـــالي المســـاكن ت

 %(م1-هـ بنسبة تةير بين الفترتين قدرها )9409

ــ م2 اع أخــر  بلةــت و ســجلت المنطقــة الشــرقية زيــادة عامــة بــين الفتــرتين للمســاكن مــن أن
%( مما رفع نسبتها مـن  جمـالي المسـاكن مـن 5.49ية قدرها )و %( بزيادة سن..44)
هـ بتةير نسبي بـين الفتـرتين قـدرها 9409%( عام 1.2هـ  لي )9492%( عام 8.9)
ن داخــل المجمعــات و %(م يمكـن تفســير هــذه الزيـادة بــلن هــذه المســاكن التـي تكــ9.0)
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اع المبـاني السـائدة و التـي ال تصـنر اـمن أنـو السكنية المنتشرة فـي المنطقـة الشـرقية 
 خيمة(م  عشة  شعبي  شقة  فيال)

%( بزيـادة ..11الي الاـعر )و امة مقدارها حأما منطقة الباحة التي سجلت زيادة ع م4
%( عــام 90.2هـــ  لــي )9492%( عــام 8%( ممــا رفــع نســبتها مـن )92.28ية )و سـن

 ن المنطقة منطقة زراعيةمو فيمكن تفسير ذلك لك  هـ9409

 

ى و لة في المناطق اإلدارية على مستو ي للشقق المشغو زيع نسبي مئو مقارنة تغير الت: 09-0 ل وجد
 ى كل منطقة  و على مستو المملكة 

 المنطقة
  

 اع أخرىو المساكن من أن

النسبة لعام 
*هـ9491  

عام النسبة ل
**هـ9409  

بين  التغير% 
 الفترتين

بين  العامة% الزيادة 
 الفترتين

% الزيادة 
 يةو السن

4.5 - 8.0 ..90 الرياض  - 02.5  - 2.00  
2 - . 1.2 ةمكة المكرم  - 91.2  - 2.20  

... - 0.. 90.1 المدينة المنورة   - 49.2  - ..22  

2..0 -  4.. - 1.9 95.5 القصيم  - 4.4.  
 5.49 ..44 9.0 1.2 8.9 الشرقية

2 - ..92 ..92 عسير  - 4.9  - 2.51  

92.5 - 8.0 ..98 حائل  - 4...  - 8.82  
..5 - ..94 02.0 تبوك  - 92.0  - 9.50  
 92.28 ..11 2.4 90.2 8.2 ةالباح

1 - 5.0 94.0 الحدود الشمالية  - 55.2  - 92.8.  
..5 - 1.1 95.5 الجوف  - 91.8  - 2.99  
4.1 - 4.0 1.9 جازان  - 21.1  - ..22  
..8 - 02.1 20.0 نجران  - ..9  - 2.81  

2.52 - 8.02 2..99 المملكة  - 94.2.  - 0.94  
 م.9-0*تم  عداده بناء علأ الجدول م *95-0*تم  عداده بناء علأ الجدول 

 التغير في مساحة األراضي السكنية 1-1-5
تـم التركيــز علــأ  دراســة التةيــر لمسـاحة اررااــي الســكنية لمعرفــة متوســط مســاحة 
أررااـــي الســــكنية  ونصــــيب الفـــرد مــــن المســــاحة  وعامــــل االســـتومار الــــذي يحــــدد مــــد  

لمسـاحة الطابقيـة للمبنـأ علـأ استةالل  مساحة اررض للبناء وهو حاصل قسـمة مجمـوع ا
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مساحة اررض  وأخيرا نسب توزيع المساحة السكنية علأ المناطق اةداريةم ولقد اعتمدت 
الدراســة علــأ ربــط المعلومــات المتفرقــة وغيــر المتناســقة فــي اةحصــاءات الســنوية والتعــداد 

 هـم9409هـ  والبحث العيني الديموجرافي للمملكة لعام 9492العام لعام 

 عامل االستنمارو سط مساحة األراضي و مت 1-1-5-3
ية غيـر مترابطـةم و فرة عن مساحة اررااي السكنية فـي اةحصـاءات السـنو مات المتو المعل
هــ حتـأ 9428منـذ عـام و مـات عـن مسـاحة اررااـي السـكنية  و جـد معلو هــ ال ت.942فحتأ عـام 

د رخـر المبـاني المسـاحة الطابقيـة مرتبطـة بعـدو مات مساحة اررااي و هـ أدرجت معل9492عام 
  زيــع المســاحات بنــاء علــأ تقســيم المملكــة  لــي ســتة منــاطق  داريــة )الريــاضو لكــن كــان تو الســكنية 
هـــ أصــبح 9409هـــ  لــي عــام 9494وــم منــذ عــام   القصــيم(  بيــةو الجن  الشــمالية  الشــرقية  الةربيــة

االســتفادة  تتمــ لقــدو منطقــة  داريــةم  ةعشــر  زيــع اةداري الحــديث علــي وــالثو زيــع بنــاء علــأ التو الت
عامـل االسـتومار فقـط و سـط مسـاحة اررااـي السـكنية و فرة لتحديد التةيـر لمتو مة المتو من هذه المعل
مــات فــي نســق و   المنــاطق اةداريــة ةمكانيــة ربــط المعلو ليســت علــأ مســتو   المملكــة و علــأ مســت

 احدمو 
لكة   الممو بناء التي تم  صدارها علأ مستالبلن عدد رخر  00-0ل و يشير الجد

ــــي عــــام 9428منــــذ عــــام  رخصــــة بنــــاء ســــكني بمعــــدل  251..4هـــــ بلةــــت 9409هـــــ  ل
  متــــر مربــــع 59281.251بإجمــــالي مســــاحة أراــــي بلةــــت   ياو رخصــــة ســــن 242240

ســط مســاحة قطعــة و متو   ياو متــر مربــع ســن 2.8808..2ســط مســاحة أرااــي قــدرها و بمت
ر و بنـاء سـكني مـن دأي مـا يعـادل   2.51معدل استومار قدره و   متر مربع9922اررض 

% مـن مسـاحة اررضم 51متربع بنسـبة بنـاء قـدره 9922احد علأ قطعة ارض مساحته و 
 ن هــذا المعــدل االســتوماري المــنخفض يــدل علــأ عــدم االســتومار ارموــل لقطــع اررااــي 

يـدل نفسـه قـت و لكـن فـي الو الخدمات و   المملكة مما يرفع من قيمة تكلفة البناء و علأ مست
   المعيشة في المملكةمو مستعلأ مد  تحسن 

 هـ9409هـ إلي عام 9423مساحة األراضي السكنية من عام : 00-0 ل وجد

 العام
عدد 
 *الرخص

% 
 مساحة األراضي

 % *السكنية
سط و مت

 المساحة
عامل 
 االستنمار

هـ9428  04.29 5.9. 91298211 2..2 ..2 2..4 
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 2.48 .994 .0.. 2002.222 5.19 08994 ـه9421

 2..2 .19 4.11 05.49.44 8..5 .0.15 هـ9492

 2.40 9291 49.. 282.94.2 .2.. 08852 هـ9499

 ...2 9244 8.82 452.9.19 1.92 424.2 هـ9490

 4..2 9292 92.02 50498222 .92.8 59.29 هـ9492

 9..2 8.4 99.82 2822.28. 9..94 1542. هـ9494

 2.54 9095 1.55 412.89.1 8.48 42289 هـ9495

 5..2 ..99 91.. 29822401 0..5 0.044 هـ.949

 9..2 9902 5..5 01542505 5.54 0.2.4 هـ.949

 .2.5 .920 .4.. .11..220 .5.0 052.4 هـ9498

 2.55 9920 4.80 04.50958 0..4 004.2 هـ9491

 5..2 .995 1... 224..248 22.. 22922 هـ9402

هـ9409  22928 ..22 2.25.240 ..09 9022 2.5. 
 8.01 95425 922.22 59281.251 922.22 251..4 اإلجمالي

 2.51 9922 94.. 2.8808..2 94.. 242240 المتوسط

هــ 9428 مـن عـام)  .2 لـي العـدد  04مـن العـدد  ءات العامـة  كتـب اةحصـاءات السـنويةالمصدر:*مصلحة اةحصا
 م(هـ9409 عام  لي

 يب الفرد من المساحة السكنيةنص 1-1-5-1
يقدر نصيب الفـرد مـن المسـاحة السـكنية بحاصـل قسـمة عـدد السـكان علـأ مسـاحة 

علـأ و لكـة   الممو اررااي السكنيةم لتحديد نصـيب الفـرد مـن المسـاحة السـكنية علـأ مسـت
فرة عــن مســاحة اررااــي و مــة المتــو فقــد تــم االســتفادة مــن المعل  كــل منطقــة  داريــة و مســت

هـــ 9409هــ  لـي عـام 9494ية مـن عــام و للمنـاطق اةداريـة مــن اةحصـاءات السـن السـكنية
-0ل و جـــد)هـــ 9409و هـــ9492تحديــد الزيــادة الســكنية بــين الفتــرتين و  ( 02-0ل و جــد)

 م  (04
 

 التالي: 04-0يواح الجدول 
 ن معدل نصيب الفرد من المساحة السكنية في المملكة العربية السـعودية بـين عـامي  م9

يب نصـــ أن لــأ م وتشــير الدراســات (/فددرد1م .5.4.) بلــ هـــ(  9409و هـــ9494)
ارعلـأ  وحـده   فدرد/1م 99  اردنـأ فـي بولنـدا الفرد مـن المسـاحة السـكنية بلـ  حـده

 نصـيب الفـرد مـنالمناسـب لمعـدل الوأن  م/فدرد1م .. في الواليات المتحدة ارمريكية
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)العنقدددري،م/فدددرد1م  50 هـــو المســـاحة الســـكنية حســـب منظمـــة الصـــحة العالميـــة

م،ص4988(،)الجدددرداوي،ينددداير14،ص4991(،)الددددرة،438،ص4991
31).     

فــي منطقــة الجــور  أعالهــاتفــاوت نصــيب الفــرد مــن المســاحة الســكنية بــين المنــاطق  م0
وأقربهـــا لمســـتو  (  /فدددرد1م 25.2) جـــازان وأقلهـــا فـــي منطقـــة(  /فدددرد1م 929.14)

 (م  /فرد1م 5.41.) المملكة منطقة الحدود الشمالية

عشر منـاطق فـي المملكـة أعلـأ مـن المعـدل معدل نصيب الفرد من المساحة في بل   م2
أقـل كـان  وـالث منـاطقفي حددته المنظمة العالمية للصحة العالميةم و  ذيالمناسب ال

 .41.1(  وتبــوك  )/فددرد1م .25.2مــن المعــدل وهــي علــأ التــوالي منطقــة: جــازان )
   (م/فرد1م .41.1(  ونجران )/فرد1م
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 ى كل منطقةو على مستو ى المملكة و هـ على مست9409هـ إلي 9494المقارنة النسبية لمساحة المباني السكنية من عام : 01-0 ل وجد
 النسبة اإلجمالي 4144 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 المنطقة

 41.11 14141114 1111611 1141611 1611414 46411111 1414111 1111116 1616611 1111111الرياض
% 44.1 41.4 44.6 41.1 44.4 1.1 41.1 41.1 411  

 44.41 16111111 1611111 1411161 4141144 161111 1414141 1141114 41114116 1114111مكةالمكرمة
% 41.4 61.1 1.1 1.1 1.6 1.1 41.1 46.4 411  

 1.11 41644111 1111114 6441116 6116411 4414111 6144111 4141111 4111441 6144441ينةالمنورةالمد
% 41.1 44.1 1.1 44.1 1.1 41.1 46.4 41.4 411  

 1.11 46141111 4411111 4141114 4414111 4141111 4111116 4111664 6111111 1441141القصيم

% 41.6 41.1 1.1 44.1 1.1 1.1 44.4 1.6 411.1  
 41.11 11111411 1141114 1111111 1611111 1144414 6611161 1141144 1611111 41141161الشرقية
% 64.6 44.6 41.1 1.1 1.1 1.1 44.1 44.4 411.1  
 1.11 41111144 4141146 4611111 411114 4414141 4164111 4411161 6461161 1411141عسير
% 41.1 41.1 41.1 1.1 41.4 1.1 44.6 46.1 411.1  
 6.11 41141611 141414 166411 111411 141111 4441111 4111111 4441614 4111141حائل
% 41.1 44.1 41.4 44.1 1.1 1.1 1.1 1.1 411.1  
 4.11 1111111 111111 114146 111411 141114 164111 146111 4111114 4611111تبوك
% 44.1 41.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 41.1 411.1  
 4.11 1114144 141111 161414 111161 111111 4411411 141114 4141161 4111111الباحة
% 64.4 46.6 1.1 41.1 1.1 1.1 41.1 1.4 411.1  

 4.14 6114664 411111 416111 444141 411614 461114 614111 611111 4411411الحدودالشمالية
% 61.1 44.1 1.1 1.1 1.6 1.1 1.4 1.1 411.1  
 6.41 1644141 4114114 146111 111111 111111 111141 4411111 4411611 4141141الجوف
% 41.11 46.16 46.14 1.14 1.11 1.61 1.11 41.11 411.1  
 4.11 1114116 4111611 4416611 144411 111111 116141 4141461 141411 114411جازان
% 41.1 44.1 41.1 1.1 1.1 1.1 46.1 41.1 411.1  
 4.16 1144111 611114 611611 111444 111161 111111 141111 111141 4111144نجران

% 46.1 41.6 1.6 44.1 41.4 41.1 1.1 1.1 411.1  

 411.11 614411414 61111411 61111464 41111111 66411411 41116111 64111111 11111614 11111141 إلجماليللمملكةا
  111.11 12.31 11.58 8.22 11.15 9.81 11.56 16.31 21.19 بة للمملكةالنس

التحليل النسبي مئوي من  عداد الباحوينمم هـ(9409هـ  لي عام 9494من عام )   .2 لي العدد  22من العدد  اةحصاءات العامة  كتب اةحصاءات السنويةالمصدر:* مصلحة 
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 نصيب الفرد من المساحة السكنية : 04-0 ل وجد

 المنطقة
السكان 
 هـ*9409

السكان 
 هـ**9491

الزيادة السكنية 
***بين الفترتين  

مساحة األراضي 
السكنية بين 

****الفترتين  

متر مربع لكل 
*****شخص  

 .58.1 0.08589. .92.009 8994..2 4.22222 الرياض

 9..55 2845455. 99451.4 4220821 2..5448 مكة المكرمة

 0.52. 04209112 .22524 9242502 92.88.2 المدينة المنورة 

 .0..1 02.08.84 .04019 2.149. 1.1858 القصيم

 .12.2 21055..5 0.4.0. 0280459 2228192 الشرقية

 .2.2. 02881299 229982 922.084 9.2.4.4 عسير

 19.15 .9259822 994214 425512 591184 حائل

 2..42 518.848 .92.81 45.892 .512.2 تبوك

 50.95 20.00.. 15..94 .208.8 280..4 الباحة

 5.84. 22.9220 41..4 020815 041544 الحدود الشمالية

 929.14 1209505 19428 0.2290 254452 الجوف

 .25.2 82491.2 00.4.2 855551 9282200 جازان

 .41.1 4.90482 10222 012085 285588 نجران

 .5.4. 2299.82.0 4.22104 9.0451.2 0284.884 المملكة

:المصدر

العامللسكانوالمساكنلعامم.4991.مصلحةاإلحصاءاتالعامة* التخطيط..م4991هـ/4143النتائجاألوليةللتعداد وزارة
.الرياض

.م1888هـ/4114فيالمملكةالعربيةالسعوديةالخصائصالسكانيةوالبيئةللمساكنم.1888مصلحةاإلحصاءاتالعامة.**
.وزارةالتخطيط.الرياض

.13-1بناءعلىالجدول***
 الزيادةالسكنيةبينالفترتين.على *****حاصلقسمةمساحةاألراضيالسكنيةبينالفترتين

 النتائجو لخالصة ا 1-2
لمنــاطق ســاكن فــي امســاحة المو ع و نــو ركــز هــذا البحــث علــأ دراســة التةيــر رعــداد 

لقــد قســمت هــذه الفتــرة و ذلــك أونـاء فتــرة التخطــيط الشــامل للمملكـةم و  ةعشــر  اةداريـة الــوالث
مرحلـة  مـا بعـد الطفـرةم  كمـدخل   مرحلـة الطفـرة  مرحلة مـا قبـل الطفـرة : لي والث مراحل

أهـدافها و للدراسة تم التطرق بداية عن تخطيط التنمية الشاملة في المملكة من حيث نشلتها 
ترابطهـــــا بـــــالتخطيط اةســـــكانيم وـــــم التعـــــرر علـــــأ التةيـــــرات االقتصـــــادية و   جيتهـــــامنهو 
تلويره علأ قطـاع و سياسات التنمية الشاملة المصاحبة في كل مرحلة و خطط و االجتماعية و 
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ــاء عليــه تــم التركيــز علــأ دراســة  التةيــر لعــدد و اةســكانم  مســاحة المســاكن مــن و ع و نــو بن
التعــدد العــام و ية و لتخطــيط الشــامل فــي اةحصــاءات الســنفرة لفتــرة او مــات المتــو خــالل المعل
جرافي لعـــــــــــام و البحــــــــــث العينــــــــــي الــــــــــديمو   م9110هـــــــــــ / 9492المســــــــــاكن و للســــــــــكان  

الســـكان و مم التـــي اقتاـــت  لـــي ربـــط عالقـــة التةيـــر بـــين أعـــداد المســـاكن 0222هــــ/9409
ية و يـادة السـنالز و اسـتخدام متشـرات الزيـادة العامـة و   متشـر االزدحـامو سط أفراد ارسرة و متو 
اســتخدام متشــر و   اع المســاكن فــي المنـاطق اةداريــةو التةيـر النســبي لتحديــد التةيــر فـي أنــو 

نصيب الفـرد مـن المسـاحة السـكنية لتحديـد التةيـر فـي و عامل االستومار و مساحة اررااي 
المالحظــات التـي تمخاــت عنهــا و يمكــن  يجـاز أهــم النتـائ  و مسـاحات اررااــي السـكنيةم 

 يما يلي:الدراسة ف
ـــــة الســـــع -9 ـــــة الشـــــاملة بلبعـــــاده االقتصـــــادية و اهتمـــــام المملكـــــة العربي دية بتخطـــــيط التنمي

ارد الطبيعيـــة و االســتةالل ارموــل للمــو اطن و بهــدر رفاهيــة المـــ ةالتنظيميــو االجتماعيــة و 
 االقتصاديم ول  لي معدالت مرتفعة من النمو صو البشرية للو 
نميـــة الشـــاملة بالبعـــد االجتمـــاعي م التخطـــيط اةســـكاني اـــمن خطـــط التو تـــم ربـــط مفهـــ -0

بعيـدة  ةاسـتيطانيو سياسـات اسـتراتيجية  سـكانية و اـع أهـدار و االقتصادي مـن خـالل و 
يــل فــي كــل و التمو ســطة المــد  شــملت علــأ بــرام  لسســكان و تبنــي أهــدار متو المــد   

عت من خاللها  حـل مشـكلة ارزمـة اةسـكانية فـي منتصـر اخطة خمسيةم التي استط
الطلـب للمسـاكن باالعتمـاد العـالي و ازن بـين العـرض و تحقيـق التـو يالدي  السبعينات الم

يل في البدايـة علـأ القطـاع العـام وـم االنتقـال التـدريجي علـأ القطـاع الخـار مـع و للتم
 لكن بشكل منخفضمو ق التنمية العقاري و مي من خالل صندو استمرار الدعم الحك

ابـل الزيـادة فـي أعـداد السـكان فـي ازن بين الزيادة في أعـداد المسـاكن مقو ث تو عدم حد -2
ــد النســبة للمســاكن ب التــي مــن المفتــرضو أغلــب منــاطق المملكــة   نفســها النســبة أن تزي

ازنــة بتةيــر نســبي قــدره صــفرم فلقــد بلــ  نســبة و ال المتو ذلــك فــي ارحــو للزيــادة للســكان 
ــــأ مســــت ــــر عل ــــي  أعالهــــا  %(4.81-  المملكــــة )و التةي ــــة الباحــــ ف -)      ة ـمنطق

خرجــت مــن القاعــدة فقــط و   %(0.2-د الشــمالية )و أقلهــا فــي منطقــة الحــدو   %(8..9
 %(م0.94بتةير  يجابي بل  ) جازان منطقة
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ازن بــين الزيــادة فــي أعــداد المســاكن مقابــل الزيــادة فــي أعــداد و ث تــو نــت  عــن عــدم حــد -4
بالتـالي زيـادة و سط أعـداد أفـراد ارسـرة و السكان في أغلب مناطق المملكة  لي زيادة لمت

هـــ( 9409و هــ9492سـط أفــراد ارسـرة بـين الفتــرتين )و متشـر االزدحـامم حيــث رفـع متل
%( بمتشـر ازدحـام 2.02( بتةيـر قـدره )28..(  لي )5.85  المملكة  من)و علأ مست
ســط أفــراد ارســرة بــين الفتــرتين منطقــة و لقــد كــان أعلــأ تةيــر لمتو %(م .4.5-ســلبي )
 خرجــت عــن القاعــدة منطقــةو %( 2.29)اقلهــا المنطقــة الشــمالية و %(  4..2الباحــة )
 %(م2.9-) جازان

  المملكـة لعـام و لة علأ مسـتو اع المساكن المشةو ي لترتيب أنو يشير التحليل النسب مئ -5
اع المبــاني الســكنية فــي و هـــ بــلن المنــازل الشــعبية تحتــل النســبة ارعلــأ بــين أنــ9492

ــــــــل )  %(22.5%(  تليهــــــــا الشــــــــقق)..20المملكــــــــة ) ــــــــم الفيل أخــــــــر  و    %(4..9و
هــ تراجعـت 9409%(م بينمـا فـي عـام ..8منـزل ) وأفـيال  ر فيو أخيرا دو   %(..99)

ــــة  ــــل أعلــــأ نســــبة و نســــبة المنــــازل الشــــعبية  لتحتــــل المرتبــــة الواني تصــــبح الشــــقق تمو
هــ  وـم تليهـا المنـازل الشـعبية 9409لعـام نفسها هي نسبة المنازل الشعبية و %( ..20)
%( مــــن نســــبة الشــــقق للفتــــرة ..2تعــــادل )هــــي اقــــل بنســــبة بســــيطة جــــدا و %( 01.8)

لكن بنسبة تةير أعلأ و نفسها %( التي احتلت المرتبة الوالوة 02.0السابقة  وم الفيلل )
قارنـة للفتـرة السـابقة منـزل علـأ أخـر  م وأفـيال  ر فـيو أخيرا تقـدم ترتيـب دو   %(2.8)

 %(م8.0و %1.9الي )و هما علأ التلتصبح نسبت

هــــ 9409الشـــعبية فـــي جميـــع منـــاطق المملكـــة عـــام  حصـــل انخفـــاض لنســـبة المســـاكن -.
قد ـلـو د الشـماليةم و الحـدو رة و المدينة المنو هـ   ال منطقة مكة المكرمة 9492مقارنة لعام 

المنطقــة و %( 92.92-بي ســلبي بـين الفتــرتين فــي منطقــة عســير )ـلأ تةيــر نســـبلـ  أعــ
اكن الشـعبية د زيـادة عامـة رعـداد المسـو جو %(  صاحب ذلك عدم 92.02-الشرقية )

%(م 05..0-)و%(  99.24-الي: )و للمنطقتــين بــل انخفــاض بلةــت نســبته علــأ التــ
بمعــدل  بهــا اع أخــر و مســاكن مــن أنــ اســتبدالو د االنخفــاض لهــذه النســبة لهــدمها و يعــو 

 %( لمنطقة عسيرم 9..9-)و%(  4.44-ي للمنطقة الشرقية )و نقر سن
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تين لجميـــع منـــاطق المملكـــة مـــا عـــدا ع الفيلـــل بـــين الفتـــر و  ن نســـبة التةيـــر اةيجـــابي لنـــ -.
علـأ و ع مـن المسـاكن  و علـأ رغبـة السـكان لهـذا النـ اً منطقة مكة المكرمـة يعطـي متشـر 

ــادة نســبها مســتقبال و مــد  انتشــارها  حاللهــا محــل أنــو زي قــد و اع أخــر  مــن المســاكن  و ا 
 احدةو نها مسكن رسرة و االستقاللية لكو صية و ع من الخصو د ذلك لما يحققه هذا النو يع
تـة مـن منطقـة لمنطقـة و ن نسب التةيـر متفاممتدةم يالحظ أ وية أوو اء كانت رسرة نو س

ـــأ مســـت ـــب  و%(  فمنهـــا مـــا هـــ2.82  المملكـــة البـــال  )و مقارنـــة بنســـبة التةيـــر عل قري
الي الاـعر و أعلـأ  بحـ ومنهـا مـا هـو   %(2.52رة )و للمملكة مول منطقة المدينة المنـ

منطقـــة الريـــاض و %( 45..ك )و منطقــة تبـــو %( .2..) جـــازان أكوــر موـــل: منطقـــة وأ
الي أكوـر مـن الوالوـة و أعلـأ بحـ ومنها مـا هـو %(  .9..منطقة عسير )و %( 20...)

منطقــة حائــل و %( 99.01منطقــة الباحــة )و %( 0..8أاــعار موــل منطقــة القصــيم )
بنسـبة و عة من المناطق نسبة التةير أقل مـن نسـبة المملكـة و هناك مجمو %(م 94.41)

%( منطقـة 2..2ر )و %( منطقـة الجـ2.48مول المنطقـة الشـرقية ) %(9التزيد عن )
ـــل مـــن  جمـــالي  2.9 -%(  مكـــة المكرمـــة )5..2نجـــران ) %( ممـــا يجعـــل نســـبة الفيل

 اع الحالي بتةير ال يذكرمو كن في هذه المناطق في المستقبل قريبة للااع المسو أن

 وأفــيال  ر فـيو لسـكن فــي دية بـين الفتــرتين لو الســنو لسـلبية للزيــادة العامـة ا ن الـدالالت  -8
ع مـن و د زيادة بل نقـر لهـذا النـو جو منزل في بعض المناطق  يعطي داللة علأ عدم 

منــزل( كســكن  وأ فــيال  دتــه  لــي أصــله )و متشــر  لــي عو المســاكن عــن الفتــرة الســابقة 
الذي يمكن تفسـير هـذا التراجـع  لـي زيـادة حجـم و ليست رسرتينم و احدة و مستقل رسرة 

ل فــي كــل مــن منطقــة المدينــة و   االقتصــاديم ظهــر هــذا التحــو المســت تحســنو ارســرة 
-)  %(1..2-الي: )و القصيم بزيادة عامة  علـأ التـو د الشمالية و الحدو حائل و رة و المن

ـــــــادة ســـــــنو   %(.-)  %(...-)  %(92.1 ـــــــو زي ـــــــأ الت -)  %(58..-الي: )و ية عل
سيصـل نفسـها تيرة و ال%(م  ن استمرار هذا التراجـع بـ9.22)  %(9.92-)  %(0.90

( 95.0ذلــك فــي خــالل  )و رة و أســرعها منطقــة المدينــة المنــو ع كليــا و  لـي اختفــاء هــذا النــ
 سنةم
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 ية للشــققو الســنو ســجلت جميــع منــاطق المملكــة معــدالت  يجابيــة لنســبة الزيــادة العامــة  -1
أقلهــــا منطقــــة حائــــل   ال منطقــــة الباحــــة فكانــــت ســــلبيةم فلقــــد و  جــــازان منطقــــة أعالهـــا

الي حسـب و هـي علـأ التـو    %(4.28ية للمملكـة )و طق الزيـادة السـنزت تسعة منـاو تجا
ـــــازلي: ـــــب التن   %(8.10القصـــــيم )  %(92.22نجـــــران )  %(90.25) جـــــازان الترتي

ك و %( تبــــــــــ9...الشــــــــــرقية )  %(9...ر )و الجــــــــــ  %(8.99د الشــــــــــمالية )و الحــــــــــد
%(م  ن المتشرات اةيجابية تعطي داللـة علـأ مـد  تمكـن .4.0عسير )  %(5.28)

خاصــة مــع و بــة فــي الســابق و ع مــن المســكن فــي المملكــة التــي كانــت غيــر مرغو النــ هــذا
 ية الجديدةموو سر النارتفاع ار

اع أخـر  فـي جميـع منـاطق المملكـة مـا عـدا منطقـة و تناقصـت أعـداد المسـاكن مـن أنـ -92
متــين موــل الخيمــة ال غيــرع و أقتاــأ هــذا التنــاقر الــتخلر مــن النــو الشــرقيةم و الباحــة 

قــد ســاعد و م بهــا مــةو اع أخــر  أكوــر ديمو مســاكن مــن أنــاســتبدال و ة العشــو بيــت شــعر و 
 اً اـو قر و ق التنمية العقاري التي تمنع  عطاء تـراخير و صندو علأ ذلك أنظمة البلدية 

يمكـن تفسـير الزيـادة فـي و ة اةنشائيةم و للمباني التي لية لها صفة المتانة من حيث الق
ـــ ـــالمنطقـــة الشـــرقية انتشـــار المجمعـــات الســـكنية الت اع المبـــاني و ي ال تصـــنر اـــمن أن

  شــقة  شــعبي  عشــة  خيمــة(م أمــا منطقــة الباحــة التــي ســجلت زيــادة فــيال  الســائدة )
ن و ية  فـــيمكن تفســـير ذلـــك لكـــو %( بزيـــادة ســـن..11الي الاـــعر )و عامـــة مقـــدارها حـــ
 المنطقة زراعيةم

معــدل و متــر مربــع  9922ســط مســاحة قطعــة اررض الســكنية فــي المملكــةو بلــ  مت  -99
احــــد علــــأ قطعــــة ارض و ر و مــــن د اً أي مــــا يعــــادل بنــــاء ســــكني  2.51ار قــــدره اســــتوم

% مـــن مســـاحة اررضم  ن هـــذا المعـــدل 51متربـــع بنســـبة بنـــاء قـــدره 9922مســـاحته 
  و االسـتوماري المـنخفض يـدل علـأ عـدم االســتومار ارموـل لقطـع اررااـي علـأ مســت

يــدل علــأ  هنفســالوقــت لكــن فــي و الخــدمات و المملكــة ممــا يرفــع مــن قيمــة تكلفــة البنــاء 
   المعيشة في المملكةمو مد  تحسن مست

عـــام دية و معـــدل نصــيب الفـــرد مــن المســـاحة الســكنية فـــي المملكــة العربيـــة الســعبلــ   -90
نصــيب   ســتة أاــعار تعــادل هــذه المســاحة مــا يقــاربم اً مربعــ اً متــر .5.4.هـــ  9409
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ي حددتــه ذل الــأعلــأ مـن المعــد  و فــرد/0م 99لنــدا و ب الفـرد مــن المســاحة الســكنية فـي
ـــرد0م 50 وهـــو منظمـــة الصـــحة العالميـــة ـــل مـــن معـــدل  هلكنـــو  /ف ـــاو الأق ت المتحـــدة الي

  م/فرد0م .. البال  ارمريكية
وعلأ اوء هذه الدراسة فإنه سيتم  ن شاء اهلل تعالأ االستفادة مـن نتائجهـا لتحديـد 

مــة ســنوات أنــواع المســاكن ومســاحة اررااــي الســكنية المطلوبــة للمملكــة ومناطقهــا كــل خ
فـي االعتبـار التةيـر المسـتقبلي  ينمم أخـذ0205هــ/9445للعشرين سنة القادمـة حتـأ عـام 

مرئيــات المســتقبلية النموهــا الطبيعــي و   لــأ لــنمط الطلــب علــأ المســاكن وأنواعهــا  واســتناداً 
قطـــاع اةســـكان بالمملكـــة باســـتخدام طريقـــة دلفـــي التـــي تمـــت مناقشـــتها فـــي الجـــزء خبـــراء ل

فــي  اهـــ الــذي تمــت مناقشــته9402ء الســكان مــن خــالل المســح الميــداني عــام الوالــث  وآرا
 الجزء الوانيم
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ــــاني مــــن الدراســــةيركــــز  ــــأ مســــاحة  الجــــزء الو ــــأ التعــــرر عل ــــو عل اع المســــاكن و أن

السـكان  آراءر علـأ و قو كذلك الو غرافية لسكان مختلر مناطق المملكة و الخصائر الديمو 
 ل مساكن المستقبلمو رغباتهم حو أ احتياجاتهم التعرر علو 

ــداني مــن خــالل عينــة عشــو يعتمــد جمــع المعل ائية تموــل و مــات علــأ عمــل مســح مي
ـــاطق المملكـــةم  صـــممت اســـتمارة اســـتبيان لهـــذا الةـــرض  قـــام طـــالب و ســـكان مختلـــر من

  SPSSن بعــــد تــــدريبهم بعمــــل المقــــابالت مــــع عينــــة الدراســــةم اســــتخدم برنــــام  و جــــامعي
(Statistical Package for Social Sciences) في تحليل البياناتم 

جـــد و ظهــر مــن خــالل التحليــل أنــه تو البيانـــات  المعلومــات حللــت كمــال جمــع بعــد 
أحجــام التجمعــات الســكنية مــن ناحيــة و  الســكان آراءو يــة بــين خصــائر المســاكن و عالقــة ق

مسـاكن )فلـل  أدوار فـي علأ سبيل الموـال أنـواع ال ممن ناحية أخر  التي تقع بها المساكن
 فلل  شقق  بيـوت شـعبية  بيـوت صـفيح(  ومسـاحاتها  وتكلفتهـا تختلـر فـي المـدن الرئيسـة

القـر م بالموـل أراء ورغبـات وكـذلك طموحـات السـكان  عنهـا فـيعنها في المـدن المتوسـط و 
 القر مفي عنها تختلر في المدن الرئيسة عنها في المدن المتوسط و 

بـين المنـاطق اةداريـة قـد يعـز   لـأ التبـاين فـي نسـبة توزيـع  الذي قد يحدثالتبيان 
يمكـن  هنـإلـذا فطقم  االمنـتلـك فـي وأحجـام التجمعـات السـكانية   ير السكان بين المـدن والقـ

بــين المنــاطق  لــأ ســكان لوآراء ا المســاكن خصــائرفــي  الــذي قــد يحــث خــتالراال رجــاع 
يل الموال فـي منـاطق مكـة المكرمـة  م فنجد علأ سبالمناطقالتجمعات السكانية في  حجم 

ـــي المـــدن الرئيســـة  ـــاض والشـــرقية تركـــز ســـكاني ف المـــدن المتوســـطة والهجـــر ب مقارنـــةوالري
 م وآراء ااسكان تختلر عن المناطق اردارية ارخر  المساكن خصائرن إوبالتالي ف

داريـة وبالتـ فااًل عن ذلـك الي التقسـيم اةداري للمملكـة ال يعطـي اسـتقاللية ماليـة وا 
 ن السياســات اةســكانية مركزيــة لــية هنــاك سياســات  ســكانية علــأ مســتو  المنــاطق بــل 

ـــذا قـــد يكـــون التعـــرر علـــأ التفـــاوت بـــين المنـــاطق مـــن خـــالل  وعلـــأ المســـتو  الـــوطنيم ل
احتياجـــات المســـتويات المختلفــــة للتجمعـــات الســــكانية وادارك أن كـــل نــــوع مـــن التجمعــــات 

اةســكانية التـي تختلـر عــن المسـتويات ارخــر  يفيـد فــي  احتياجاتــه ومتطلباتـه هالسـكانية لـ
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والــذي واــع االســتراتجيات والسياســات اةســكانية التــي تحقــق تلبيــة الطلــب علــأ اةســكان 
  م تهدر له هذه الدراسة 

المـدن الرئيسـة  جمالي العينة وبعـد ذلـك حللـت بيانـات  تحليل بيانات  لألذلك عمد 
 فصل مستقلم القر  كل علأ حده فيو سطة و المتو 

م (السابعالفصل   لأ)من الفصل الوالث  لو فص خمسةعلأ  الجزءيشتمل هذا 
علأ تحليل  الرابعمنه  المسح الميداني  فيما يركز الفصل  الوالثيناق  الفصل 

 مالبيئة العمرانية في المملكةو ل السكن و السكان ح آراءو المساكن و خصائر السكان 
 المساكن فيو لتحليل خصائر السكان  لسابعوا السادةو  ول الخامةالفص تخصصو 

 معلأ التوالي القر  المدن الرئيسة والمتوسطة و
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 السكان آراامنهج المسح الميداني لدراسة الفصل النالث:  -3

الســـــكان  آراءو  لتعـــــرر علـــــأ خصـــــائر المســـــاكنا  لـــــأيهـــــدر المســـــح الميـــــداني 
ع و نــو لتركيز علــأ مســاحة ذلــك بــاو دية و ل الســكن فــي المملكــة العربيــة الســعو تطلعــاتهم حــو 

ديةم و لمملكـــة العربيـــة الســـعا جميـــع أنحـــاءتةطـــي الدراســـة كمـــا يقتاـــيه هـــدفها و  المســـاكنم
ــة بالســكان فــي جميــع المنــو ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع المســاكن الملهو بــذلك يتكــو  طق ال

 اةدارية بالمملكةم 

 عينة المسح الميداني 1-3
يــرة العربيــة بمســاحة تقــدر بــلكور تشــةل المملكــة مــا يقــارب أربعــة أخمــاة شــبه الجز 

قـدر و (م 94  ر هــ9491متر مربع )مصـلحة اةحصـاءات العامـة  و ن كيلو ملي 0.05من
( 01  ر هـــ9409مســكن )مصــلحة اةحصـاءات العامــة  2....2.40 ـعـدد المســاكن بـ

ــــــو  )مصــــــلحة اةحصــــــاءات  9409نســــــمه  فــــــي عــــــام  884..02.84  ـعــــــدد الســــــكان ب
 م25  ر هـ9409العامة 
اب جميــــع الســــكان و كبــــر مجتمعهــــا تعــــذر اســــتجو تســــاع منطقــــة الدراســــة ال اً نظــــر  

ات اةمكانـو حسب هدر الدراسة   لذلك عمد رخذ عينه تمول مجتمع الدراسةم  المستهدفين
 %2.25التــي تموــل و لــة بالســكان و مله ةحــده ســكنيو  0242 ـالمتاحــة حــدد حجــم العينــة بــ
 تقريبًا من مجتمع الدراسةم

ســـكان المراكـــز الحاــــرية و فـــي المملكـــة  ةداريــــةاطق اع المنـــلاـــمان تمويـــل جميـــ
 مختلـــر الطبقـــات االجتماعيـــة فـــي هـــذه التجمعـــاتو  قـــر ســـكان الو ســـطة و المتو الرئيســـة 

يات: المنطقــــة  التجمعــــات و أربعــــة مســــتب تحديــــد العينــــة علــــأ و أســــل  لــــأالســــكانية عمــــد 
 م(Multistage Sampling Technique) السكنية  ارحياء  المسكن

 حديد المناطقت 1-3-3
منطقــة حســب التقســيم اةداري الرســمي  ةعشــر  وــالث  لــأقســمت المملكــة جةرافيــا 

 Clusterديـة )و ذلـك حسـب الطريقـة العنقو اختيـرت عينـه مـن كـل منطقـة و ل به حاليـا و المعم

3 
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Sampling ًلــة و حـدات الســكنية الملهو ت الكبيـر بــين المنــاطق مـن ناحيــة عــدد الو لتفــال (م نظـرا
عـددها  اً اـعف 01زت عددها في أكبـر منطقـة )منطقـة مكـة المكرمـة( و ابالسكان  حيث تج

ســـطة و متو منـــاطق كبيـــرة   لـــأصـــنفت لـــذا د الشـــمالية(  و فـــي أصـــةر منطقـــة )منطقـــة الحـــد
كـل مـن و % .4( المنـاطق الكبيـرة ب Quota(م  حـددت حصـة )9-2 ل رقـمو صةيرة )جدو 

ـــاطق % مـــن العينـــة الكليـــةم  خصـــر نصـــر ح5..0الصـــةيرة ب و ســـطة و المت صـــة المن
ـــرة عـــدد ســـكانها و الكبيـــرة لمنطقـــة مكـــة المكرمـــة  تين )جـــدة د مـــدينتين رئيســـو جـــو لو ذلـــك لكو

الطـــائر( باةاــــافة لمدينـــة مكــــة المكرمـــةم بــــذلك أصـــبح نصــــيب منطقـــة مكــــة المكرمــــة و 
 5..99المنطقـة الشــرقية و نصـيب كــل مـن منطقـة الريــاض و العينــة    جمـالي% مـن 02.5

الصـةيرة علـأ و سطة و عة من المناطق المتو حصة كل مجم زعتو % من العينةم بعد ذلك 
الصـةيرة و % ...سـطة و يم فلصـبحت حصـة كـل منطقـة مـن المنـاطق المتو مناطقها بالتسا

 (م  9-2ل و % من العينة الكلية )جد4.4

 اختيار التجمعات السكانية 1-3-1
 Stratifiedب الطبقـــي )  و صـــنفت التجمعـــات الســـكانية فـــي المنـــاطق بتطبيـــق ارســـل

Sampling )مدينــة و مدينــة جــدة   لــأ)المراكــز اةداريــة للمنــاطق باةاــافة  ةمــدن رئيســ  لــأ
اختير تجمع سكاني من كل طبقـه و  قر و سطة و مدن متو الطائر في منطقة مكة المكرمة( 

مدينة الطائر و مدينة جدة   لأباةاافة  قطافي كل منطقةم اختيرت المراكز اةدارية للمن
في المناطق اةداريـة سط حجم التجمعات الحارية و المدن لمتأقرب  ملتمول المدن الرئيسة

  بينمـا بالمملكـة سـطة الحجـمو متالمـدن اختيـرت لتموـل  هــ 9492حسب تعداد السكان عام 
% من عينة كل منطقة للمركز اةداري  5.م خصصت قر ائيًا لتمول الو ة عشقرياختيرت 

جانــب مدينــة مكــة   لــألطــائر او جــدة  امكــة المكرمــة التــي أاــير لهــا مــدينتعــدا منطقــة 
% مــن عينــة كــل 92 قــر لاو % 05 الحجــم ســطةو متالالمكرمــةم فيمــا كــان نصــيب المدينــة 

السـكان  آراءبالتـالي و خصـائر المسـاكن و  ةقع تباين الخصـائر السـكانيو ذلك لتو منطقةم 
كلمــــا زاد حجــــم التجمــــع أنــــه و ع الدراســــة حســــب أحجــــام التجمعـــات الســــكانية و اــــو ل مو حـــ
 م  (9-2و)شكل  (9-2ل و دـج)  قع زيادة التباينو ي يتكانـالس
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 نية االسك التجمعاتهـ وحجم العينة وحصص المناطق و  9491: عدد المساكن عام 9-1 جدول 
حجم 
 العينة

 *التجمع السكاني عدد السكان
النسبة 

 ويةئالم
حجم 
 العينة

حجم 
 العينة

تصنيف 
 اطقالمن

النسبة 
 ويةئالم

 المنطقة اإلدارية عدد المساكن

 مكة 195917 959

0175 432 

 كبيرة 192

مكة  399911 0179
 المكرمة

 جدة 0249059 959
 الطائف 499909 34
 القنفذة 95519 92
 قيا  04
 الرياض 0779219 959

ا 999411 0971 042 99775 ي ر ل  الدوادمي 17379 92 ضا
 عروى 9107 04
 حاضرة الدمام 301145 959

 القطيف 13102 92 الشرقية 170074 9171 042 99775
 الدغيمية 9450 04
 أبها 990199 33

979 915 

 متوسطة 542

 بارق 4290 14 عسير 009195 771
 القرية  91
 المدينة 923015 33

979 915 772 919015 
المدينة 
 المنورة

 بدر 91773 14
 المليليح  91
 جازان 59595 33

 الخوبة 0294 14 جازان 942210 572 915 979
 الخشل  91
 بريده 043919 33

 البكرية 99103 14 القصيم 902541 471 915 979
 وارةفال 1919 91
 تبوك 010555 53

474 12 

 صغيرة 542

 تيماا 93239 00 تبوك 77123 073
 العيينة  92
 حائل 979757 53
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 السكانية المختارة التجمعات : 9-1 شكل 

 ر األحياا من التجمعات السكانيةاختيا 1-3-1
 ات التالية:و ذلك حسب الخطو ائيًا و ارحياء من التجمعات السكانية عشت اختير

هـا و حدد علأ خارطة التجمـع السـكني ارحيـاء السـكنية المنمـاة )التـي ال يقـل نسـبة نم -
ارحيــاء التــي يةلــب عليهــا االســتخدام غيــر  اســتبعدت%م وــم 2.علــأ  االبنــاء فيهــ وأ

 العم والترفيهيةي مول ارحياء: الصناعية  التعليمية  السكن
ـــــارة حســـــب خصائصـــــها  - ـــــاء الســـــكنية فـــــي التجمعـــــات الســـــكانية المخت صـــــنفت ارحي

سـطة الـدخل و متو (: عاليـة الـدخل Strataوالث طبقـات )  لأاالجتماعية و االقتصادية 
 دمو أحياء الدخل المحدو 
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ــاء الســكنية فــي كــل طبقــة و رقمــت كــل مجم - رق و علــأ قصاصــات مــن عــة مــن ارحي
ب مـن ارحيـاء  بــذلك و عـدد المطلـلل وطـت  وـم سـحب عـدد مـن القصاصــات مسـاخلو 

 حددت ارحياء التي نفذ فيها المسحم

 اختيار المساكن 1-3-2
رسـمت حيـث ذلك باستخدام المربعات الشـبكيةم و ائية و اختيرت المساكن بطريقة عش

رقــة و ال تاــعو م وــم (0- 2طهــا )شــكلو رقــم نقــاط تقــاطع خطو رق شــفار و مربعــات علــأ 
م المباني التي تقع 5222: 9الشفافة علأ خريطة الحي المختار بمقياة رسم ال يزيد عن 

تلخـذ أرقـام نقـاط التقـاطعم  ذا كـان المبنـأ و ن هـي المختـارة و ط تكو عليها نقاط تقاطع الخط
 يختـار المسـكن الـذي يليـه مـنو ل بالسكان يستبعد من العينـة  و مله والمختار غير سكني أ

هكـذا حتـأ يــتم و ل يختـار المسـكن الــذي يليـه مـن اليســار و فـي حالــة أنـه غيـر مــلهو ن  ياليمـ
حـدات سـكنيه )شـقق( يختـار و ن مـن عـدة و لم أمـا  ذا كـان يتكـو المسكن المله  لأل و صو ال

اـح سـابقًام فـي حالـة أن الشـقة المختـارة و رق كمـا و ائيًا باستخدام قصاصـات الـو أحدها عش
من ارعلأ وـم ارسـفل حسـب  والتي تليها من اليمين وم اليسار أ لة تختار الشقةو غير مله

 المراجعـــةمو ويـــق و لتلذلـــك و ن أرقـــام المســـاكن المختـــارة فـــي اســـتمارة االســـتبيان و الحالـــةم تـــد
 (مKidder, 1981و 9428)لطرق أحذ العينات أنظر: العسار  

عداد و تصميم  1-1  االستبانةا 
فــي ت الشخصــية مــع أربــاب ارســر ب المقــابالو أعتمــد فــي جمــع البيانــات علــأ أســل

ـــيم بعـــض أفـــراد و لتـــدني مســـت بو هـــذا ارســـل  لـــأالمنـــازلم عمـــد  مـــن الســـكان  العينـــة  تعل
اء االســـتبانة علـــأ كويـــر مـــن و احتـــ  لـــأالمنـــاطق الريفيـــةم   اـــافة و صـــا فـــي الباديـــة و خص

 التفاصيل التي تتطلب  كمالها بشخر مدربم
صـحائرم   نـه مـن عشـرو يـة مكو أخـذت شـكل مطو صممت االستبانة بعنايـة خاصـة 

أعطيت خيارات لسجابة قدر اةمكانم كما تركـت و مباشرة و  مرتبةر و اعت ارسئلة بصو و 
ركــز علــأ اســتخدام و فراغــات لتعبئتهــا مــن قبــل البــاحوين لألســئلة التــي ال تحتمــل الخيــارات 
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ميــع لج (Pre-Coding)ب الترميــز المســبقو أســل  لــأعمــد و ين البيانــاتم و له تــدو ل لســهو الجــدا
 اةجابات تمهيدا ةدخالها للحاسب االي في مرحلة التحليلم

عات و علأ والث مجم شتملفا  االستبانة هدر المسح الميداني و عكة محتلقد و 
عها و لأ علأ خصائر المساكن فتامنت أسئلة عن نو عة ارو من ارسئلةم ركزت المجم

ع الحيازة و ن  لأا تطرقت ارسئلة حالتها اةنشائيةم كمو اد البناء المستخدمة في التشييد و مو 
الصرر الصحيم و الكهرباء و فر الخدمات العامة من شبكات المياه و تو عمر المباني و 
اشتملت و قيمته الحاليةم و تنفيذ البناء و يل و ل طرق تمو أسئلة ح خصصتذلك   لأ ةااف 

لةرر عدد او اره و عدد أدو اررض المقام عليها و علأ أسئلة أخر  تتعلق بمساحة المبنأ 
 معيشةمو ر و ايو استقبال و م و المخصصة لنشاطات ارسرة المختلفة من ن

ل الســــكن الحــــالي و الســــكان حــــ آراءعــــة الوانيــــة خصصــــت الستقصــــاء و أمــــا المجم
ل آرائهم في حجم المسكن الحـالي و اشتملت علأ أسئلة حو تطلعاتهم المستقبليةم و رغباتهم و 
هاتم كما تامنت أسئلة عن مد  الرغبة اجو تصميم الو الفراغات الداخلية و زيع الةرر و تو 

ل و أســباب ذلــكم  كمــا اشــتملت علــأ سلســلة مــن ارســئلة حــو منــزل آخــر   لــأفــي االنتقــال 
كـذلك الخـدمات و هـاتر و كهربـاء و   المرافـق العامـة مـن مـاء و مسـتو فر و مد  الراا عـن تـ

ـــل المســـاجد  ـــات الســـكاغيـــرهمو   الحـــدائقو المـــدارة و االجتماعيـــة مو ـــأ رغب ن م للتعـــرر عل
(   الــع  شــقهفــيالع الســكن المفاــل )و عــه مــن ارســئلة عــن نــو المســتقبلية خصصــت مجم

 فير السكنمو كذلك بعض السياسات التي يمكن أن تساهم في تو 
للسـكان موـل: الجـنة   ةوالديموغرافيعة الوالوة علأ الخصائر و بينما ركزت المجم
مكانـه و ع العمـل و سـئلة عـن نـ  التعليمم كما تامنت أو الدة  مستو العمر  الجنسية  مكان ال

عــن دخــل أفــراد  ةاــمنت أســئلتلتنقــلم  فاــال عــن ذلــك لاصــالت المســتخدمة و ســيلة الموو 
 الخدماتم و مجاالت ارنفاق علأ مختلر السلع و ارسرة 

االســـتبانة  صـــالحيةالمســـح الميـــداني عملـــت دراســـة تجربيـــه لتلكـــد مـــن بقبـــل القيـــام 
التـي قـد تحـدث فـي تنفيـذ العمـل الميـدانيم هـدر تالفـي ارخطـاء و تحقيقها لهدر الدراسة و 

ذلك   لأع الدراسةم  اافة و او مالءمتها لمو   ارسئلة و او التلكد من مد    لأاالختبار 
أخيـرا  عطـاء الفرصـة للبـاحوين و انب الاعر في  ستراتيجية العمل الميـدانيم  و اكتشار ج
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  اقــر حقيقيــةو خــالل مللتــدريب علــأ أســاليب المقــابالت الشخصــية مــع أربــاب ارســر مــن 
 رية الالزمةمو جيهات الفو هم التت عطاا  و 

ــائ  الدراســة التجر و علــأ اــ ــيء نت أعيــد ترتيــب و أعيــدت صــياغة بعــض ارســئلة  ةبي
نت المالحظـات و دو (م 9أخذت االستمارة شكلها النهائي )أنظر ملحق رقم و تسلسل بعاها 

ة لتالفيهـا فـي تنفيـذ المسـح ب المقـابالت الشخصـيو أسـلو سـح الميـداني مالمتعلقة في تنفيـذ ال
 الفعليم

 تنفيذ المسح الميداني  1-1
ر ربيــع و هـــ فــي شــه9402جــازه الصــير عــام ) تــم العمــل الميــداني بفاــل اهلل فــي 

مم حيث قـام 1/0220/.  لأم 0220/ ./ 92افق و جماد الواني( المو ل و جماد ارو الواني 
ــدمام تحــت التخطــيط بجامعــة الملــك فيصــل و عــة مــن طــالب كليــة العمــارة و مجم   شــراربال

رات و البـاحوين فــي عمــل المقــابالت الشخصــيةم عقــدت قبــل العمــل الميــداني سلســلة مــن الــد
  ارداء لــد  الطــالبم أكــد علــأ البــاحوين و حوين لرفــع مســتاالتدريبيــة المكوفــة مــن قبــل البــ

 رة االلتزام بالتعليمات التالية:و ار 
عطاء انطباع جيدو ك و حسن السلو االلتزام بااداب  -9  عن الجامعةم ا 
 تجر  المقابالت مع العينة المختارة فقطم -0
بعــد صــالة العشــاء بســاعة مــا   لــأتجـر  المقــابالت فــي الفتــرة مــن بعــد صــالة العصـر  -2

 احدةمو 
لية بارســرة(  ذا كــان غيــر و الشــخر اركوــر مســت  وتجــر  المقابلــة مــع رب ارســرة )أ -4

 د تكرر الزيارةمو جو م
 جه من سعادة عميد الكليةمو م له الخطاب الميقدو نفسه بيعرر الباحث رب ارسرة  -5
ر و يتكــد لــه أن البيانــات ســو مــات و المعل ةأهميــة دقــو يشــر  لــرب ارســرة هــدر البحــث  -.

أن االسـتبيان ال يتطلـب ذكـر أسـماء  لـن تسـتخدم  ال رغـراض التخطـيطمو  ةن سـريو تكـ
 يةمو أي تفاصيل عن اله وأ
  الوقــة و تعزيــز ر و طــر  ارســئلة اللباقــة فــي و ســهله  اتاســتخدام تعبيــر و يجــب اةيجــاز  -.

 المتبادلةم
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ل عـن ذلـك بشـر  و ل  قناعـه بالعـدو ن في تعبئة االسـتبيان حـاو  ذا رفض الشخر التعا -8
 ان البيانات تخدم المصلحة العامةمو أهمية الدراسة 

 تطر  ارسئلة حسب تسلسلها باالستمارة ما لم ترد تعليمات لتخطي بعض ارسئلةم -1
 علأ مالحظاته الشخصية للمبنأم لأ بناءً و ئلة اريعب  الباحث ارربعة أس -92
 ن اةجابات حال سماعها مباشرة في االستمارة باستخدام قلم أزرق جارمو تد -99
ن فـي الصـفحة ارخيـرة و تـدة لـرب ارسـرة ذات العالقـة بالدراسـ المالحظات اةاـافية -90

 المعدة لكم
علــأ جميــع ارســئلة  ابــاتجقابلــة يتلكــد الباحــث مــن اكتمــال اةقبــل االنتهــاء مــن الم -92

 بةمو المطل
 نهمو بعد االنتهاء يقدم الباحث الشكر لرب ارسرة علأ حسن تعا -94
 مدتها )يستخدم التاريع الهجري فقط(مو ن تاريع المقابلة و بعد المةادرة مباشرة يد -95
ــــة  ولالستفســــار أ -.9 ــــأ العمــــل  هد أي عقبــــات يتصــــل الباحــــث بمشــــرفو جــــو فــــي حال عل

 الميدانيم
( بعــد 0-2ل و يداني مرفقــا) )جــدـســلم للمشــرر علــأ العمــل المــكمــال االســتبيان ي بعــد  -.9

  كماله من الباحثم
 

حيــث بفاــل اهلل ســبحانه وتعــالأ  لــم يواجــه البــاحوون صــعوبات تســتحق الــذكرم و 
ـــدوائر الحكوميـــة  ـــت جميـــع ال ـــديات  -كان ـــث زودت البـــاحوين  -خصوصـــًا البل متعاونـــة حي

مخاطبتهــا قبــل  ترات المنــاطق  التــي تمــبــالخرائط الالزمــة رخــذ العينــاتم كمــا عممــت  مــا
تنفيذ العمـل الميـداني  علـأ جميـع المحافظـات التابعـة لهـا بتسـهيل مهمـة البـاحوينم  اـافة 

ن كــل الترحيــب مــن الســكان الــذين تمــت مقــابلتهم وزودوهــم بالبيانــات و  لــأ ذلــك لقــي البــاحو
 المطلوبةم
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  : قائمة االستبيانات التي تم إكمالها0-1 ل وجد

 )رقم اةستبانات ترمز للمساكن التي تمت بها المقابالت(*  
 ........................رمز البحث:  ................................أسم الباحث:

 .........................:المحافظة     ....................................المنطقة:
 ....................................................................التجمع السكاني:

 
رقم 

 االستبانة**
تاريع 
 المقابلة

رقم 
 االستبانة**

تاريع 
 المقابلة

رقم 
 االستبانة**

تاريع 
 المقابلة

رقم 
 االستبانة**

تاريع 
 المقابلة

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                       
 *    تعد قائمة لكل تجمع سكني علأ حدةم

 M7/4يسجل في الخانة المعدة لذلك    4رقم الحي و  M7 **   ذا كان رقم المنزل 
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 طار تحديد المساكن في األحياا المختارة: أ0-1 شكل 

 ممممممم  مممممممممممممممممممحافظة:ال  مم  مممممممممممممممممممممممممالمنطقة:
 ممممممممممممممممممممرقم الحي:ممم   مممممممممممممممممممممممالتجمع السكاني:

 ارحياء من التجمعات السكانية
 

O N M L K J I H G F E D C B A  

               1 

               2 

               3 

               4 

               5 

               6 

               7 

               8 

               9 

               10 

               11 

               12 

               13 

               14 

               15 

               16 

               17 

               18 

               19 

               20 

               21 
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لمســـاكن وآراا الســـكان او  حليـــل خصـــائص الســـكانتالفصـــل الرابـــع:  -4
 حول السكن والبيئة العمرانية في المملكة

ارول علـأ تحليـل بيانـات  الجـزءرئيسة: يركـز  أجزاءعلأ والوة  هذا الفصليشتمل 
صــــر فقـــد خالوالـــث  الجــــزءالوــــاني النتـــائ   أمـــا  الجـــزءالمســـح الميـــداني   بينمــــا ينـــاق  

 للتوصياتم

 يل البياناتتحل 2-3
فـي تحليـل البيانـاتم  Statistical Package for Social Sciences (SPSS)اسـتخدم برنـام  

التوزيــع التكــراري  أســتخدمت طــرق مختلفــة فــي التحليــل وذلــك حســب هــدر الدراســةم ظفــو و 
(Frequency Distribution)  االســميةفــي تحليــل البيانــات (Nominal Data)  والبيانــات الرتبيــة

(Ordinal Rank Data) ســتخدم المتوســط الحســابي واالنحــرار المعيــاري أ كمــام(Standard 

Deviation)  فـــي تحليـــل البيانـــات الرقميـــة(Scaled (Data م الختبـــار العالقـــات بـــين البيانـــات
م المتةيـــراتوالـــذي يحـــدد داللـــة العالقـــة بـــين  Chi Square))االســـمية اســـتخدم مربـــع كـــاي 
يفيــد بــرفض الفراــية اةحصــائية وبعــدم وجــود عالقــة  2.25انخفــاض مســتو  الدالــة عــن 

  9184و)أبـــو عيـــا    (.22-015هـــ  ر 9402)الصــالح والســـريان   المتةيـــراتبــين 
 (م911-985ر 

: تنــاق  المجموعــة ةرغــراض التحليــل قســمت البيانــات  لــأ وــالث مجموعــات رئيســ
جموعــة الوانيــة علــأ ارولــأ الخصــائر االجتماعيــة واالقتصــادية للعينــة  فيمــا تركــزت الم

ـــاق  آراء الســـكان حـــول المســـاكن والبيئـــة  ـــة فتن خصـــائر المســـاكنم أمـــا المجموعـــة الوالو
   مفي المملكة السكنية

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعينة 2-3-3
اســتمارة  59مختلــر منــاطق المملكــة واســتبعدت وحــدة ســكنية فــي  0242تــم مســح 

  من التحليل نظرًا لعدم اكتمالهام

1
6 
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%( تتكــون مــن  ومــان افــراد .4البيانــات ان حــوالي نصــر ارســر الســعودية )تشـير 
%  و التـي ال 24افـراد   .-5او اكور  بينمـا بلةـت نسـبة االسـرة التـي يتـراو  حجمهـا مـن 

 %م91يتجاوز مجموع أفرادها خمسة 
%مــن العينــة  بينمــا كانــت 89.1شـكلت ارســر النوويــة الةالبيــة حيــث بلةــت نســبتها 

ن يعيشون في نفة الوحـدة السـكنيةم يمتدة مكونه من عدد من أفراد متزوجأسر م 98.9%
%( من أسـرة العائـل الـرئية باةاـافة  لـأ أسـرة أخـر   2.تكونت غالبية ارسر الممتدة )

% تكونــت مــن العائـــل 8ن  وي% تكــون مــن العائــل الــرئية باةاــافة  لــأ أســرت91بينمــا 
العوامــل االجتماعيـــة  تشـــكلم دة الســكنيةفــي نفــة الوحـــن تعـــي  يالــرئية وأكوــر مـــن أســرت

ـــي ) ـــت 0.0.ارســـباب الرئيســـة لوجـــود ارســـر كمـــا أفـــاد أربـــاب  ولو %( ارســـرم بينمـــا كان
كمـــا هـــو مواـــح  %(م 8..2العوامـــل االقتصـــادية الـــدافع الـــرئية لبـــاقي ارســـر الممتـــدة )

 م9-4بجدول 
 ع األسر في العينة نو  :9-4 جدول 

  النسبة المئوية نوع األسرة
  %89.1 أسرة نووية -
 ممتدة:أسرة  -

98.9% 

 

 %2. ة العائل الرئية باةاافة  لأ أسر أسرة ممتدة مكونة من  -

 %91   نيالعائل الرئية باةاافة  لأ أسرتأسرة ممتدة مكونة من  -

 %8 نتيأسر ر من وأكوالعائل الرئية أسرة ممتدة مكونة من  - 

  %922  العينة إجمالي

 
فــردًام بينمــا كــان  8.2بلــ  متوســط حجــم ارســرة )باســتوناء الخــدم والســائقين( للعينــة 

فــــردًا وحجــــم ارســــرة التــــي يعيشــــها مــــع أحــــد أفرادهــــا  0..متوســــط حجــــم ارســــر النوويــــة  
مــا التــي يعــي  أ  مفــرداً  94.0فــردًا والتــي يعــي  فيهــا فــردان متزوجــان  92.8ن  يالمتــزوج

% مـن أفـراد 50شـكل الـذكور   فـردًام  94.4ن أو أكوـر يمعها أكور من والوة أفـراد متـزوج
ــــاً  اكوــــر مــــن ولــــث%م 48أســــر  جمــــالي العينــــة واةنــــاث   ــــديهم 0..2) ارســــر تقريب %( ل

 م0-4يهم سائقين خاصين  جدولد% ل1.9خادمات  بينما 
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  متوسط حجم األسرة :0-4 جدول 
 االنحراف المعياري متوسط حجمها نوع األسرة

 2.4 0.. أسرة نووية -

 4.8 92.8 أسرة يعي  معها فرد متزو  -
 0.. 94.0 أسرة يعي  معها فردان متزوجان -

 2.. 94.4 أسرة يعي  معها والوة أفراد متزوجون أو أكور -

 4.0 8.2 إجمالي العينة

 
ين أربـــاب ارســـر مـــن ناحيـــة العمـــر والحالـــة االجتماعيـــة ومســـتو  التعلـــيم ونـــوع تبـــا

ســـنةم وتـــروا  عمـــر  24% مـــن أربـــاب ارســـر ...9العمـــل ارساســـيم لـــم يتجـــاوز عمـــر 
 55% مـابين 98.2سـنة  و 54و 45% مـا بـين 5..0سنة  و 44و 25% ما بين 08.0

ســــنة أو أكوــــرم وكــــان  5. ة% مــــن أربــــاب أســــر العينــــ8.0ســــنة  فيمــــا يبلــــ  عمــــر  4.و
% أرامـلم لـم يتجـاوز تعلـيم 9.8% مطلقون  و2.2% عزاب  و..4% متزوجون  و12.0
% المرحلـــــة المتوســـــطة  94.5% مـــــن أربـــــاب ارســـــر المرحلـــــة االبتدائيـــــة  وأكمـــــل 22.9
ـــــة  و1..9 ـــــدبلوم  و92.9% المرحلـــــة الوانوي ـــــة  و..00% ال % 0.9% الدراســـــة الجامعي

 % علأ شهادة الدكتوراهم2.1و حصلوا علأ شهادة الماجستير 
% يعملون موظفين فـي 91.2% من أرباب ارسر موظفين حكوميين  59.2يعمل 

% 2.5% مــزارعين  ..0% متقاعـدين  90.2  رنفسـهم% يعملـون 8.9القطـاع الخـار  
 % من العينةم2..ما الذين لية لديهم عمل شكلوا أ% ربات منزلم 2.1طالب  

% والجنســيات ارخــر  8.2بينمــا ارســر العربيــة  %..88شــكلت ارســر الســعودية 
( مـن العينـةم تفـاوت وشرق اسـيا % )شملت أسر افريقية وأخر  من شبه القارة الهندية2.9

لاير  وتراو  دخل   2222%  من ارسر  94.5لم يصل دخل  حيث الدخل الشهري لألسر
% 00.2ولاير   111.و 5222% مــا بــين 4..0لاير   4111و 2222% مــا بــين 9..9
لاير  90222% مـن ارسـر ..91لاير  فيما بل  الـدخل السـنوي لــ  99111و 8222مابين 

 أو أكورم
% من ارسـر مسـتلجرة لسـكن  24.9%( تمتلك سكنها  بينما 2.8.غالبية ارسر )

لتـي يعمـل لـديها أربـاب ارسـر  ا% تسكن في منازل مقدمة من المتسسـات الخاصـة 9.9و
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تحليـل العالقـة بـين دخـل ارسـرة عنـد م حكوميـةمقدم من جهة %( تسكن في منزل 2.4) و
المالكـــة  ةرســر اأن متوســـط مــا تنفقـــه وجــد  ومــا تنفقــه علـــأ الســكن حســـب ملكيــة المســـاكن

و ينفــق القــاطنين فــي مســاكن مقدمــة مــن جهــة  % مــن دخلهــا 5..لســكنها علــأ الصــيانة 
خولهم علـأ صـيانة % في من د0..%  بينما ينفق موظفي القطاع الخار  2.9حكومية 

ينفقـون مـا يقـارب خمـة  دخلهـم فمـا المسـتلجرون مساكنهم المقدمة لهم من جهـة عملهـمم أ
 %( علأ اةيجارم 02.2)

 خصائص المساكن  2-3-1
لـــــل  فالمســـــاكن فـــــي المملكـــــة  % مـــــن28.8أن  المســـــح الميـــــدانيأظهـــــرت نتـــــائ  

  بينمـا  % عبـارة عـن دور فـي  فـيال8.5% بيـوت الشـعبية    و02.1شقق  و % 22.1و
 % من  جمالي عدد المساكنم 2.1شكلت بيوت الصفيح 

أفـاد تحليــل العالقـة بــين الخصـائر االجتماعيــة واالقتصـادية لألســرة ونـوع المســكن 
بــين حجــم ارســرة ونــوع المســكن بمســتو   اً وااــح اً مربــع كــاي أن هنــاك ارتباطــاســتخدام ب

م ارسـرة يزيـد اةقبـال علـأ أنه كلما كبـر حجـ 2-4داللة مقدراه صفرم يتاح من الجدول 
% من ارسـر التـي تتكـون مـن أقـل مـن خمسـة 95.4السكن في الفيللم أفادت البيانات أن 

% مــــن ارســــر التــــي تتكــــون مــــن خمســــة  لــــأ ســــبعة 01.8أشــــخار تســــكن فــــي فيلــــل  و
 أشخار أو أكور تسكن في فيللم  ية% من ارسر التي تتكون من ومان..54أشخار  و

 *العالقة بين حجم األسرة ونوع المسكن :1-4 جدول 

 حجم األسرة نوع المسكن

 
 أفراد 5أقل من 

%     

 أفراد 7إلى  5

%     

 أفراد أو أكنر 3

%     

 المجموع

%     

 28.8 ..54 01.8 95.4 فيال 

 8.5 8.9 ..92 5.8 دور في  فيال 

 22.1 99.2 49.8 51.1 شقة

 02.1 ..04 4..9 8..9 بيت شعبي

 2.1 9.2 2.2 9.2 صفيح 
    922    922    922    922 المجموع

 نه توجد عالقة ارتباط بين المتةيرين  مستو  الداللة قدره صفرمأيواح مربع كاي *
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كلمـا صـةر حجـم ارسـرة حيث لوحظ أنه العكة صحيح بالنسبة للسكن في شقق  و 
% مـن ارسـر التـي يقـل 51.1أفـادت البيانـات أن ولقـد السكن في شققم يزيد اةقبال علأ 

% مــن تلـك التـي تتكـون مــن 49.8عـدد أفرادهـا عـن خمسـة أشــخار تسـكن الشـقق  بينمـا 
أشخار أو  ية% من ارسر التي تتكون من ومان 99.2وفقط   خمسة  لأ سبعة أشخار

 أكور تسكن في شققم
الشـهري لألسـرة ونـوع المسـكن حيـث أفــاد عالقـة وااـحة بـين الـدخل  تبالموـل وجـد

يواــح جــدول و بينهمــا بمســتو  داللــة مقــداره صــفرم  اً ي بــلن هنــاك ارتباطــاع كــبــاختبــار مر 
أنــه كلمــا زاد الــدخل زاد اةقبــال علــأ الفيلــل  بينمــا كلمــا قــل الــدخل زاد اةقبــال علــأ  4-4

 البيوت الشعبيةم 
ـــل دخلهـــا الشـــهري عـــن  ـــي يق ـــي فيلـــل  5222بلةـــت نســـبة ارســـر الت لاير وتســـكن ف

 % لألســـــــــر التــــــــي يتـــــــــراو  دخلهـــــــــا مـــــــــابين 08.2 لـــــــــأ النســـــــــبة %  بينمــــــــا زادت 02.5
لاير   99111 – 8222تلـــك التـــي دخلهــــال% 41.1لاير  وارتفعـــت  لـــأ  111. – 5222
 لاير أو أكورم  90222% لتلك التي يبل  دخلها 2.2. النسبة  لأ ووصلت

لاير وتسـكن فـي بيـوت  5222ها الشهري عـن بينما بلةت نسبة ارسر التي يقل دخل
 – 5222 لألســـــر ذات الـــــدخول مـــــابين 95.4 لـــــأ %  انخفاـــــت النســـــبة 49.4شـــــعبية 
لاير  وتدنت  لـأ  99111 – 8222% لتلك التي دخلها الشهري90.9لاير  وم  لأ  111.
 م 4-4لاير أو أكور الجدول  90222% لتلك التي يبل  دخلها 4.1

نـاء أفـادت النتـائ  أن المسـاكن المشـيدة مـن الخرسـانة المسـلحة مـادة البفيما يتعلـق ب
% مـــن  جمـــالي عـــدد المســـاكن  بينمـــا بلةـــت المســـاكن المشـــيدة مـــن الطـــوب 82.8شـــكلت 
%  2.2بلةـت  مـن الصـفيح % و9.9من الطين فقد بلةت  %م أما المساكن المبنية9..9

 م %2.8لحجر في بناء او استخدم 
م ســنيين 92.2ســنة واالنحــرار المعيــاري  ..95نــة بلــ  متوســط عمــر المبــاني للعي

% مـن العينـة  والتـي عمرهـا مـا بـين 22.2سـنيينشكلت المباني التـي يقـل عمرهـا عـن عشر 
%  بينمـا التـي عمرهـا ..02سـنة  01و 02%  والتي عمرها ما بين 42.5سنة  91و 92
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ـــر بلةـــت  22 ـــاني اةنشـــائية كـــان  ة%م بالنســـبة لحالـــ..8ســـنة أو أكو % بحالـــة ...5المب
 % فقط بحالة رديئةم  99.8% بحالة متوسطة  بينما كان ..29جيده  و
 

  *العالقة بين الدخل الشهري لألسرة ونوع المسكن :4-4 جدول 

 

 نوع المسكن

 

 الدخل الشهري باللاير

 أقل من

5222 

% 

5222 – 
7111 

% 

3222-
99111 

% 

90222 
 أو أكنر

% 

 المجموع

% 

     28.8     2.2.     41.1     08.2 02.5 فيال 

     ..8     1..     90.5     90.1  2.0 دور في  فيال 

    22.1     ...9     05.2 42.2     22.2 شقة

     02.8     4.1     90.9     95.4 49.4 بيت شعبي

 2.1 2.5 2.0 2.4 9.1 صفيح
   922   922   922   922     922 المجموع

 نه توجد عالقة ارتباط بين المتةيرين  مستو  الداللة قدره صفرمأيواح مربع كاي *
 

اقتصــر علــأ الخرســانة الــذي  -أفــاد تحليــل العالقــة بــين المــواد المســتخدمة بالبنــاء 
 وعمــر المبنــأ وحالتــه اةنشــائية - المســلحة ومــادة الطــوب حيــث شــكلت الةالبيــة العظمــي

عالقــة وااــحة بـــين هــذه المتةيـــرات بمســتو  داللـــة  بوجـــود  ياع كــبـــار مر بــاختاســتخدام ب
  مقدراه صفرم

% مــن المبــاني المشــيدة مــن الخرســانة المســلحة والتــي 81.2أن  5-4يبــين جــدول 
% لتلــك 2.0.ســنوات فــي حالــة جيــدهم انخفاــت النســبة لتصــل  لــأ  92يقــل عمرهــا عــن 

بينمـا سـنة   01-02% لتلك التـي عمرهـا مـا بـين 49.5سنة   91-92التي عمرها مابين 
حـــوالي ولـــث ســـنة أو أكوـــرم مقابـــل ذلـــك  22% للمبـــاني التـــي عمرهـــا 41.2ترتفـــع لتصـــل 

ســنوات فــي حالــة جيــدةم  92المنــازل المشــيدة مــن الطــوب والتــي يقــل عمرهــا عــن ( ...2)
نخفاــت ســنة  وا 91-92بــين  %( لتلــك التــي عمرهــا مــا8..9تــدنت النســبة لتصــل  لــأ )

ـــأ  ـــي عمرهـــا مـــا بـــين 4.2النســـبة لتصـــل  ل ســـنة وانخفاـــت النســـبة  01-02% لتلـــك الت
م  مـن ذلـك يتاـح أن سـنة 22اكور من  % لتلك التي عمرها0.5بصورة حادة لتصل  لأ 
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الخرسانة المسـلحة أنسـب رجـواء المملكـة العربيـة السـعودية حيـث أنهـا تـدوم أطـول بصـورة 
 طوبمجيدة من المباني المشيدة من ال

  
 العالقة بين المواد المستخدمة بالبناا وعمر المبنى وحالته اإلنشائية :5-4 جدول 

 مادة البناا
 حالة المبنى

 

 أعمار المباني بالسنوات
 المجموع

 92أقل من       %

% 

92-91 

% 

02-01 

% 

 أو أكنر  12

% 

 خرسانة مسلحة

 9... 41.2 49.5 2.0. 81.2 ةجيد

 01.9 25.8 ...4 25.5 1.2 متوسط

 2.1 94.1 99.8 9.2 9.2 رديء

 922 922 922 922 922 المجموع

 طوب

 92.0 0.5 4.2 8..9 ...2 جيدة

 ..45 22.2 52.2 4..5 ...2 متوسط

 49.9 5... 42.2 ...0 ...0 رديء

 922 922 922 922 922 المجموع

 
ـــأ أن مـــا يقـــارب يشـــير تحل ـــل المبـــاني الســـكنية  ل %( 50.8) نصـــفهايـــل مصـــدر تموي

% مــــن 21.1مولـــت ذاتيــــًا مــــن مـــدخرات ارســــر  فيمــــا دعـــم صــــندوق التنميــــة العقـــاري بنــــاء 
%م أمــا 5.1المسـاكنم مسـاهمة القطـاع الخــار فـي مجـال التمويـل كانــت متدنيـة حيـث بلةـت 

% مـن المسـاكن 2.5سـاهمت فـي بنـاء طرق التمويل ارخر  موـل مسـاعدات ارقـارب وغيرهـا 
حـــــــوالي %( المبـــــــاني الســـــــكنية  مقـــــــاولون  و 5.5.) الولوـــــــينالقائمـــــــةم قـــــــام بتنفيـــــــذ حـــــــوالي 

% مــن المســاكن ..8مــن المبــاني نفــذت مباشــرة بإشـرار ومتابعــة مالكهــام أمــا  (%..05الربـع)
 بم % نفذت بطرق أخري مول مساعدة ارقار 2.2اشتراها أصحابها جاهزة بينما البقية 

أن متوســط  .-4بالنسـبة لمســاحة ارراـي أفــاد التحليــل كمـا هــو مواـح بالجــدول 
مساحة اررااي المقام عليها فيلل أكبـر مـن متوسـط مسـاحة اررااـي المقـام عليهـا بيـوت 
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  واالنحــــرار المعيـــــاري 0م444.5و 0م 20.1.شــــعبية  حيــــث بلـــــ  متوســــط المســـــاحات 
وســط قيمــة المتــر المربــع لألرااــي المقــام علــأ التــواليم كــذلك مت0م 4.2.9و 0م 9..45

عليها فيلل أغلأ من متوسـط قيمـة المتـر المربـع لألرااـي المقـام عليهـا بيـوت شـعبيةم بلـ  
لايرم بينمـــا  212.1لاير واالنحـــرار المعيـــاري  ..2.2قيمـــة المتـــر المربـــع ررااـــي الفيلـــل 

لاير  019.5ية  لــأ انخفــض متوســط قيمــة المتــر المربــع لألرااــي المقــام عليهــا بيــوت شــعب
 لايرم 528.2واالنحرار المعياري 

 
ضي ومتوسط قيمة المتر المربع لألراضي المقام عليها فيلل وبيوت امتوسط مساحة األر  :9-4 جدول 

 شعبية 

 أنوع المباني
 متوسط المساحة

 0م

 االنحراف المعياري

 0م

تر متوسط قيمة الم
 0المربع لاير/ م

 االنحراف المعياري
 0لاير/ م

 212.1 ..2.2 9..45 20.1. فيلل
 528.2 019.5 8..44 444.5 بيوت شعبية

 429.0 248.8 4.2.9 99.1. المجموع

 
أفــاد تحليــل قيمــة المبــاني الســكنية المختلفــة وقيمــة اررااــي المقامــة عليهــا ونســبة 

ـــين المبـــاني الســـكنية قيمـــة اررض ةجمـــالي قيمـــة اررض مـــع ا ـــاك تفـــاوت ب لمبنـــأ أن هن
 م  .-4المختلفة  كما هو مبين بالجدول 

  ومتوســــط قيمــــة ريــــاالً  8415.8بلـــ  متوســــط قيمــــة المبنــــأ الســــكني مــــع اررض 
  ونســبة قيمــة اررض ةجمــالي قيمــة اررض مــع المبنــأ ريــاالً  02.084اررض لوحــدها 

 % ةجمالي العينةم 24.1
يمة العمارة السكنية المكونـة مـن عـدة شـقق مـع اررض المقامـة فيما ارتفع متوسط ق

 84815.لاير  ومتوســط الفــيال المكونــة مــن دوريــن منفصــلين  لــأ  0...12عليهــا  لــأ 
  انخفض متوسط قيمـة البيـت الشـعبي  لـأ رياالً  9289919لاير  ومتوسط قيمة الفيال  لأ 

قــط  لــأ قيمــة المبنــأ مــع اررض م بينمــا بلــ  متوســط نســبة قيمــة اررض فريــاالً  225222
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% للعمـــائر الســكنية المكونـــة مـــن 25.4% للبيــوت الشـــعبية  انخفاـــت النســبة  لـــأ 42.2
 % لألدوار المفصولة في فيللم ...0% للفيلل  و20.2عدة شقق  و

سط قيمة األراضي المقامة عليها ومتوسط متوسط قيمة المباني السكنية المختلفة ومتو  :7-4 جدول 
 مع األرض األرض للقيمة الكلية للمبني ةنسبة قيم

 أنواع الباني
 المتوسط

 و االنحراف المعياري

 قيمة المبنى مع األرض

 )لاير(

 قيمة األرض

 )لاير(

نسبة قيمة األرض إلجمالي 
 قيمة األرض مع المبنى

)%( 

 فيلل
 20.2 055.80 9289919 المتوسط

 2..0 209888 9011242 النحرار المعياريا

 أدوار في فيلل
 ...0 9.09.4 84815. المتوسط

 90.5 948920 451558 االنحرار المعياري

 شقق
 25.4 020814 0...12 المتوسط

 91.2 .98452 ...504 االنحرار المعياري

 بيوت شعبية
 42.2 2..12 225222 المتوسط

 ..24 9025.0 201520 االنحرار المعياري

 24.1 02.084 8415.8 المتوسط المجموع

 08.2 0.2.29 92.0225 االنحرار المعياري 

ما هـو مواـح بالجـدول ـتتفاوت مساحات المسـاكن بصـورة وااـحة حسـب نوعهـا كـ
 متوســـــــــــــــط  جمـــــــــــــــالي مســـــــــــــــاحة اردوار()م بلــــــــــــــ  متوســـــــــــــــط مســـــــــــــــاحة الفــــــــــــــيال 4-8

  ومتوســـط 0م 0.5.2فـــيال    فيمــا كـــان متوســـط مســاحة الـــدور المنفصـــل فــي0م 58.0.
 م 0م 989.8  أما مساحة الشقة فقد انخفات  لأ 0م 224.5مساحة البيوت الشعبية 

تباعًا لذلك تفاوت متوسط نصيب الفرد من مساحة السكن حسب نوع المسـكنم بلـ  
للـذين  0م ..44وانخفـض  لـأ  0م 84.2متوسط نصيب الفرد من المساحة لسكان الفيلـل 

لــأ  يعيشــون فــي ادوار  للــذين يعيشــون فــي شــقق  ووصــل  0م 21.2منفصــلة فــي فيلــل  وا 
 للذين يعيشون في بيوت شعبيةم 0م 52.9 لأ ما 

دول ــب نوعها من ناحية عدد الةرر كما هو وااح في جـاكن حسـول تتفاوت المسـبالم
غرفة في اردوار في  9..غرفةم وانخفض  لأ  ..1م فبل  متوسط عدد الةرر في الفيال 4-8
لألفيلل  و ا لأ  ..5 ا   غرر في الشققم  5.9غرفة في البيوت الشعبية  وا 
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 اممتوسط مساحة المساكن ومتوسط عدد الغرف ومتوسط نصيب الفرد منه :3-4 جدول 

 أنواع الباني
 المتوسط

 و االنحراف المعياري

 مساحة السكن

 (0)م

نصيب الفرد من 
 مساحةال

 (0)م

 عدد الغرف

 )غرفة(

نصيب الفرد 
من عدد 
 الغرف

 )غرفة(

 فيلل
 9.0 ..1 84.2 58.0. المتوسط

 ..2 0.8 0.2. 422.2 االنحرار المعياري

 أدوار في فيلل
 9.9 9.. ..44 0.5.2 المتوسط

 ..2 9.8 ..25 929.0 االنحرار المعياري

 شقق
 9.9 5.9 21.9 989.8 المتوسط

 ..2 ..9 4..0 4..1 لمعيارياالنحرار ا

 بيوت شعبية
 2.8 ..5 52.9 ..224 المتوسط

 ..2 0.2 9.1. 044.5 االنحرار المعياري

 9.9 0.. 2.4. 499.2 المتوسط المجموع

 ..2 2.9 2.2. 252.9 االنحرار المعياري 

 

أما نصيب الفرد مـن عـدد الةـرر تتفـاوت أياـًا حسـب نـوع المسـاكن ولكـن بصـوره 
كــذلك غرفــة  و  9.9جمــالي عــدد الةــررم فكــان نصــيب الفــرد مــن ســكان الشــقق عكســية ة

غرفة لسكان الفيلل  وانخفض بصـور حـادة لسـكان البيـوت  9.0لسكان الدور في  فيال   و
نـه توجـد عالقـة أهـذه الظـاهرة تلكـد كمـا أشـير  ليـه سـابقًا و  غرفةم 2.8الشعبية ووصل  لأ 

 سكنموااحة بين عدد أفراد ارسرة ونوع ال
هنـــاك  -بشـــكل عـــام-نـــه أأكـــد تحليـــل عـــدد الةـــرر الســـتخدامات المختلفـــة ارســـرة 

مـن الرجـال والنسـاء  بالاـيور مبالةة في جميع أنواع المسـاكن فـي عـدد الةـرر الخاصـة 
% للعينـــة  28.2م فكـــان متوســـط نســـبة هـــذه الةـــرر لمجمـــوع غـــرر المنـــزل 1-4دول ـجـــ

تـــدنأ عـــدد غـــرر المعيشـــة فانخفاـــت % فـــي الشـــققم بينمـــا ..49ووصـــلت النســـبة  لـــأ 
 % في الفيللم 4..9% للعينة ووصلت  لأ 91.4نسبتها  لأ 

% مــن عــدد الةــرر للعينــة  وانخفاــت  لــأ 52.2أمــا نســبة متوســط غــرر النــوم كانــت 
أدوار فــي فيلــلم الخــدم والســائقين كــان متوســط نصــيبهم مــن  %48.1والــأ  % فــي الشــقق59.0
 %م  ...الشقق وارتفع في الفلل ليصل% في 9.9% للعينة وانخفض  لأ 2.1الةرر 
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 متوسط عدد الغرف الستخدامات األسرة المختلفة :1-4 جدول 

 أنواع الباني
 المتوسط

 واالنحراف المعياري

نسبة غرف 
 استقبال الضيوف

)%( 

نسبة غرف 
 المعيشة

)%( 

 نسبة غرف النوم

)%( 

ف الخدم نسبة غر 
 والسائقين

)%( 

 فيلل
 ... 54.8 4..9 22.0 المتوسط

 5.. 90.2 5.. 99.4 االنحرار المعياري

 أدوار في فيلل
 0.. 48.1 98.0 49.9 المتوسط

 8.2 99.2 ... 99.2 االنحرار المعياري

 شقق
 9.9 59.0 09.1 ..49 المتوسط

 0.2 2..9 92.1 94.2 االنحرار المعياري

 بيوت شعبية
 0.2 55.2 09.1 40.4 المتوسط

 5.1 98.5 1..9 94.2 االنحرار المعياري

 2.1 52.2 91.4 28.2 المتوسط المجموع

 2.. 95.5 ..90 92.2 االنحرار المعياري 

 آراا السكان حول المساكن 2-1
حـــــوالي ربـــــع  بخصـــــور آراء الســـــكان حـــــول ســـــعة منـــــازلهم  أفـــــادت النتـــــائ  أن

%( 2..5) بقليــلالنصــر اكوــر مــن زلهم واســعةم بينمــا يعتقــدون أن منــا (%04.5الســكان)
مــن أربــاب ارســر يعتقــدون أن  (%00.2حــوالي الخمــة )يعتقــدون أن منــازلهم مناســبة  و 

 ايقةم منازلهم
عــدد أفــراد أســرهم  و حــول ســعة مســاكنهم  آراء الســكانبــين للتعــرر علــأ العالقــة و 

جمـــالي عـــدد الةـــرر وعـــدد غـــرر النـــوم  عمـــ د  لـــأ حســـاب متوســـط ومســـاحة المســـاكن وا 
نصـــيب الفـــرد مـــن مســـاحة المســـكن  ومتوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن  جمـــالي عـــدد الةـــرر  

 م 92-4ومتوسط نصيب الفرد من غرر النوم ودونت النتائ  في جدول 
أكــدت البيانــات انــه توجــد عالقــة وااــحة بــين آراء أربــاب ارســر حــول ســعة منــازلهم  

جما  لي عدد الةرر وعدد غرر النومم ومتوسط نصيب الفرد من مساحة المسكن وا 
غرفـــة مـــن  9.05تقريبــًا و 0م..بلــ  متوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن مســـاحة المســـكن 

غرفــة مــن غــرر النــوم للســكان الــذين يعتقــدون أن  منــازلهم   2.50 جمــالي عــدد الةــرر و
غرفـة مـن  9.9تقريبـًا مـن مسـاحة المسـكن   0م2.واسعةم بينما كان متوسط نصيب الفرد 
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غرفة من مجمـوع غـرر النـوم للـذين يعتقـدون أن سـعة منـازلهم 2.52الةرر و جمالي عدد 
غرفة  ...2تقريبًا من مساحة المسكن  و 0م.2مناسبةم نصيب الفرد انخفض ليصل  لأ 

غرفــة مــن عــدد غــرر النــوم للــذين يعتقــدون أن منــازلهم  2.24مــن  جمــالي عــدد الةــرر  و
 ايقةم
جملي عدد ا  العالقة بين آراا السكان حول سعة مساكنهم ونصيب الفرد من المساحة و  :92-4 جدول 

 الغرف وعدد غرف النوم

اآلراا حول سعة 
 المساكن

 المتوسط

 واالنحراف المعياري

نصيب الفرد من 
 المساحة

 (0)م

نصيب الفرد من عدد 
 الغرف

 )غرفة(

نصيب الفرد من 
 غرف النوم

 )غرفة(

 واسع
 2.50 9.05 2... المتوسط

 2.29 0..2 0.0. االنحرار المعياري

 مناسب
 2.52 9.9 ..2. المتوسط

 2.01 9..2 ..0. االنحرار المعياري

 ايق
 2.22 ...2 9..2 المتوسط

 2.09 2.45 22.4 االنحرار المعياري

 اإلجمالي
 2.48 9.9 2.0. المتوسط

 2.01 2..2 ..51 االنحرار المعياري

كانــــت  99-4بالنســــبة لتــــوفر الخــــدمات االجتماعيــــة كمــــا هــــو وااــــح فــــي جــــدول 
% رااهم عن المسـافةم 82.4المساجد علأ مسافة مقبولة من غالبية السكان حيث أبد  

%  وعــن الخــدمات الصــحية 4..5المــدارة  لــأ  عــن بعــدبينمــا انخفاــت نســبة الرااــين 
مســافة عــن الحــدائق العامــة فــي %م فيمــا كانــت ال4..4 لــأ  ارســواق% وعــن 8..4 لــأ 

 فقط من السكانم % 02.8 المتخرة حيث الرااين عنها 
ـــق العامـــة بخصـــور ـــت المراف نســـبة الســـكان الرااـــين عـــن خـــدمات الكهربـــاء   كان

%  وخدمات الميـاه ..84نسبة الرااين عن خدمات الهاتر  لأ  تراجعت%  بينما 2..8
 %م 2.2. لأ 

  %58.8فقـط سـتو  طمـو  السـكان حيـث أبـد  كفاءة حركة المرور لم تكن علأ م
  %م54.2  لأالشوارع  ةااء  فيما تراجعت نسبة الرااين عنرااهم عنها  
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%  بينمـــا انخفاـــت 2.0.بعـــد المســـافة عـــن منـــازل ارصـــدقاء كانـــت محـــل راـــا 
%م وتـــدنت نســـبة الرااـــين عـــن المســـافة بـــين الســـكن 54.8بالنســـبة لألقـــارب لتصـــل  لـــأ 

 %م 44.8ومكان العمل  لأ 
 

 آراا السكان حول الخدمات والمرافق العامة والنواحي االجتماعية :99-4 جدول 

 الخدمات والمرافق والنواحي االجتماعية
 راضي
% 

 نوع ما
% 

 غير راضي
% 

 ..5 92.8 82.4 البعد عن المساجد -
 94.5 08.2 4..5 البعد عن المدارة -
 02.2 08.8 8..4 البعد عن المستوصفات -
 08.9 04.4 4..4 البعد عن ارسواق -
 9.0. 98.2 02.8 البعد عن الحدائق -
 2.9 92.1 2..8 خدمات الكهرباء -
 1.. 4.. ..84 خدمات الهاتر -
 09.4 95.2 2.2. خدمات المياه -
 ...9 ..04 58.8 حالة المرور -
 0..0 91.4 54.2 أااءه الشوارع -
 ..90 04.0 2.0. البعد عن منازل ارصدقاء -
 09.4 02.8 54.8 البعد عن منازل ارقارب -
 ...0 08.5 44.8 البعد عن مكان العمل -

 
بخصــور رغبــات الســكان حــول مســكن المســتقبل  جــاء الســكن فــي  فــيال  مســتقلة 

ة كما هو مواـح % من العين88.9كرغبة أولأ لمعظم أرباب ارسر حيث أشار  لأ ذلك 
ـــ 90-4فــي جــدول  م الرغبــة فــي الســكن فــي شــقة بالــدور ارراــي كــان الخيــار المفاــل ل

وقــد % فقــط مـن الســكانم ..0%م بينمـا الســكن بالـدور ارول كــان الخيــار المفاـل لـــ 5.4
%م 0.8بلةت نسبة الذين يرغبون  السكن في شقة في الدور الواني أو الوالـث كخيـار أول 

ة بالــدور الرابــع أو أكوــر فقــد كــان أقــل قبــواًل حيــث كــان الخيــار ارول لـــ أمــا الســكن فــي شــق
 % فقط من السكانم9.4
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 الرغبة األولى لسكان المستقبل حسب آراا أرباب األسر :90-4 جدول 
 % نوع السكن

 88.9 السكن في فيال مستقلة -
 5.4 دور اررايالسكن في شقة بال -
 0.8 السكن في شقة بالدور الواني أو الوالث -
 ..0 السكن في شقة بالدور ارول -
 9.4 السكن في شقة بالدور الرابع أو أكور -

 922.22 المجموع

ختلر السكان حـول الوسـائل الكفيلـة بـذلك كمـا ابالنسبة لتوفير السكن في المستقبل 
% فقط علأ سياسة تصةير  94.8م وافق 92-4دول هو وااح من آرائهم المدونة في ج

ـــــم يـــــر  ـــــك  اً بلســـــ  قطـــــع اررااـــــي ول ـــــة ..90فـــــي ذل %  بينمـــــا اعتراـــــت عليهـــــا الةالبي
( Attached Houses%(م انقسمت ااراء حـول بنـاء مسـاكن مسـتقلة ولكـن متالصـقة )0.5.)

% واعتــرض علــأ ذلــك مــا 04.4فــي ذلــك  اً باســ وا% ولــم يــر 01.0حيــث وافــق علــأ ذلــك 
 %(م4..4نصر السكان )من قرب ي

% ..22بالمول اختلفت ااراء حـول بنـاء عمـائر متعـددة اردوار فوافـق علـأ ذلـك و 
%م أما فيما يتعلق باستخدام مواد بناء في 21.2% واعترض 4..0وال ير  باة في ذلك 

% 9..9% ولـم يمـانع فـي ذلـك 09.8التشييد غير الخرسانة المسلحة وافـق علـأ االقتـرا  
 %( السكانم9.9.اعترض ما يقارب ولوي )فيما 

حيـث يعـي   –الحل االجتماعي لتوفير السكن المتمول في تشـجيع ارسـرة الممتـدة و 
%(  ولــم 51.8ولوــي الســكان ) حــواليوافــق عليــه  -المتزوجـون مــع ذويهــم فــي منــزل واحــد 

 %م 04.2%  بينما اعترض 95.8يمانع 
مة القطـاع الخـار فـي مجـال بنـاء  جماع السكان أكور واوحًا حول تفعيل مسـاه 

ــم يمــانع  80.2المســاكن وتقســيطها علــأ ارســرم وافــق علــأ هــذا االقتــرا  ارغلبيــة  %  ول
 %م 1..%  بينما اعترض عليه  فقط 92.8

بنــاء مســاكن عامــة وتمليكهــا للمــواطنين  وافــق أكوــر بالدولــة  بقيــامفيمــا يتعلــق  أخيــراً 
% واعتــرض 2..9ة بهــا لة  ولــم يــر بــ%( علــأ هــذه السياســ54.5مــن نصــر الســكان )

 %م01.5علأ االقترا  
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 آراا السكان حول سبل توفير السكن في المستقبل :91-4 جدول 

 آراا السكان حول سبل توفير السكن
 موافق
)%( 

 متوسط
)%( 

 غير موافق
)%( 

 0.5. ..90 94.8 تصةير قطع اررااي -
 01.0 02.4 4..4 (Attached Housesمساكن مستقلة ومتالصقة ) -
 21.2 4..0 ..22 بناء عمائر متعددة اردوار -
 9.9. 9..9 09.8 استخدام مواد بناء غير الخرسانة المسلحة -
 04.2 95.8 51.8 تشجيع ارسرة الممتدة -
 1.. 92.8 80.2 تفعيل مساهمة القطاع الخار -
 01.5 2..9 54.5 مة وتمليكها للمواطنينبناء مساكن عا -

 آراا السكان حول المساكن مناقشة النتائج 2-1
ن ياشتملت العينـة علـأ أسـر نوويـة وأخـر  ممتـدة يعـي  معهـا أحـد أفرادهـا المتـزوج

أو أكوــرم تبــاين أربــاب ارســر مــن ناحيــة العمــر والحالــة االجتماعيــة ومســتو  التعلــيم ونــوع 
ة ارســر الســعودية كمــا اــمت أســرًا مــن مختلــر الجنســيات العمــل ارساســيم ومولــت العينــ

والتي شملت أسرًا عربية  وأفريقية  وأخر  من شـبه القـارة الهنديـةم تفاوتـت هـذه ارسـر مـن 
 ناحية الدخل السنوي ونوع المساكن التي تعي  فيهام

 )باســــــــتوناء الخــــــــدم والســــــــائقين( بلــــــــ  متوســــــــط حجــــــــم ارســــــــرة ةجمــــــــالي العينــــــــة
فــردًام  0..% مـن العينــة 89.1لــ  متوسـط حجــم ارســرة النوويـة التــي شــكلت   وبأفـراد  8 

ـــدة ـــد شـــكلت  أمـــا ارســـر الممت اســـر مكونـــة مـــن العائـــل  % منهـــا 2.وكـــان %‘  98.9فق
م بينمـا تلـك  92.8بلـ  متوسـط حجمهـا و  نييعي  معها أحد أفرادها المتزوجالرئية و  ًٍ فـردًا

فـردًام  94.0بلـ  متوسـط حجمهـا و % 91ارسر التـي يعـي  معهـا فـردان متزوجـان شـكلت 
ًٍ  94.4متزوجـون أفـراد  2بلـ  متوسـط حجـم ارســرة الممتـدة التـي يعـي  معهــا و   تموــل فـردًا
 م مجموع االسر الممتدة% من 8

ـــاك جانبـــ ـــق بالطلـــب علـــأ المســـاكنم  اً ايجابيـــ اً هن لوجـــود ارســـرة الممتـــدة فيمـــا يتعل
ــ   %02.2ة فــي المملكــة  بنســبة ســاهمت هــذه الظــاهرة فــي تخفــيض عــدد المســاكن الحالي

باةاـافة  لـأ اسرة وذلك حسـب بيانـات المسـح الميـدانيم  0282مسكن 9198حيث او  
الجانب االقتصادي الوااح المتمول في تخفيض الطلب علأ مساكن جديـدة فـي المسـتقبل 
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هنـاك جوانـب اجتماعيـة أخـر  ال تقـل أهميـة عــن ذلـكم علـأ سـبيل الموـال تقويـة العالقــات 
الحاجـــات الخاصــــة موـــل المعـــاقين والمراــــأ  يفـــراد ارســـرة والعنايــــة بالمســـنين وذو بـــين أ

واريتــامم هــذه الجوانــب االجتماعيــة أكــدتها نتــائ  الدراســة حيــث أفــاد مــا يقــارب ولوــي أربــاب 
 ارسر الممتدة أن ارسباب االجتماعية كانت العوامل الرئيسة لوجود هذه الظاهرةم 

ـــأ اـــ ـــدة مـــن خـــالل سياســـات هـــذه اةيجابيـــات تـــدعو  ل رورة تشـــجيع ارســـرة الممت
 اةســكان مســتقباًلم هــذا التوجــه ســيكون محــل ترحيــب عــدد كبيــر مــن الســكان حيــث وافــق

ــم يمــانع حــوالي  % مــن العينــة2. حــوالي ــدة  الســكن فــي تشــجيع %95ول فــي ارســر الممت
 توفير السكن في المستقبلم  سياسات
أفـادت البيانـات وقـد تو  دخل ارسرةم رتبط الطلب علأ بعض أنواع المساكن بمسا

أنه كلما ارتفـع الـدخل زاد اةقبـال علـأ السـكن فـي فيلـل وكلمـا قـل زاد اةقبـال علـأ السـكن 
فــي البيــوت الشــعبيةم ولــوحظ أياــًا أن جميــع ســكان بيــوت الصــفيح مــن ارســر المنخفاــة 

قلة فــي فيلــل مــن الــدخلم كمــا أتاــح مــن البيانــات أن عــددًا كبيــرًا مــن ســكان اردوار المســت
لايرم في المقابـل ال توجـد عالقـة وااـحة  99111و 5222ارسر التي دخلها السنوي بين 

بــين الــدخل والســكن فــي الشــقق ممــا يشــير  لــأ أن اختيــار هــذا النــوع مــن المســاكن أرتــبط 
أكــدت النتــائ  أنــه كلمــا قــل عــدد أفــراد ارســرة زاد اةقبــال علــأ الســكن فــي و بحجــم ارســرةم 

 شققم 
هــــذا النـــوع مــــن رن  (Attached Housesقتـــر  تشـــجيع بنــــاء البيـــوت المتالصــــقة )ي

% مـن 88المساكن له مميزات الفيلل التـي يفاـلها السـكان كمـا أشـار  لـأ ذلـك مـا يقـارب 
ـــي العينـــةم  اـــافة  لـــأ ذلـــك  ـــإن أربـــاب ارســـر ف البيـــوت المتالصـــقة تـــوفر الخصوصـــية ف

اةنشــاء انخفــاض تكلفــة االقتصــادية مــن ناحيــة  اواالســتقاللية وفــي نفــة الوقــت لهــا مزاياهــ
الســكان وأبــد   ولــثوالصــيانة والحفــاظ علــأ الطاقــةم يــدعم هــذا االقتــرا  موافقــة مــا يقــارب 

علــأ أن هــذا النــوع مــن المســاكن يعتبــر أحــد الســبل لتــوفر  ربعهــمموافقــة متوســطة حــوالي 
ا تــم بنــاء هــذه البيــوت الســكن فــي المســتقبلم ســيكتب لهــذا التوجــه النجــا  بــإذن اهلل  ذا مــ

 دعـم( يمولهـا القطـاع الخـار حيـث Developersالمتالصقة من قبل شركات تنمية عقارية )
 هذا التوجه الةالبية العظمأ رفراد العينةم 
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ــاء وأمــا  ــائ  أنفقــد بخصــور مــواد البن  %( مــن82الةالبليــة العظمــأ ) أفــادت النت
حةم مـا يقـارب نصـر المسـاكن التـي شـيدت بالخرسـانة المسـل المملكـة منـاطق المسـاكن فـي

  ســنة أو أكوــر المشــيدة مــن الخرســانة المســلحة كانــت فــي حالــة  نشــائية جيــدة 22عمرهــا 
ــة التــيبينمــا نظيراتهــا المبنيــة مــن الطــوب  ممــا  م%0.5تــدنت نســبتها  لــأ  فــي نفــة الحال

  مالخرسانة المسلحة ارنسب رجواء المملكة مقارنة بالبناء بالطوبيشير الأ ان 
نصـر المسـاكن مـن التحليـل أن مـا يقـارب  فقـد أتاـحبالنسبة لوسائل التمويـل وأما 

 ل ذاتي من مدخرات ارسـر  فيمـا دعـم صـندوق التنميـة العقـارييمو تم بناتها بت%( 50.8)
% 42حـوالي للمـواطنين لبنـاء المسـاكن بـدون فوائـد( بنـاء  اً )متسسة حكومية تعطي قرواـ
لخار في مجال التمويل كانت متوااعة جدًا حيـث بلةـت من المساكنم مساهمة القطاع ا

ســاهمت فــي فقــد %م أمــا طــرق التمويــل ارخــر  موــل مســاعدات ارقــارب وغيرهــا .حــوالي 
 % من المساكن القائمةم 2.5بناء 

 يجـبنظرًا لتراجع موارد صـندوق التنميـة العقـاري وقلـة القـروض التـي يقـدمها حاليـًا 
ن اســـتمرارية بنـــاء مســـاكن جديـــدة لمواجهـــة الطلـــب البحـــث عـــن طـــرق تمويـــل جديـــدة تاـــم

اتفقـــت بلعـــب دور اكبـــر حيـــث  القطـــاع الخـــارلـــذا يعـــول علـــأ المتزايـــد علـــأ المســـاكنم 
ـــاء  ـــأ أن تفعيـــل مســـاهمة القطـــاع الخـــار فـــي بن الةالبيـــة العظمـــأ مـــن عينـــة الدراســـة عل

 المساكن سيساهم في توفير السكن في المستقبلم   
لمقـام عليهــا المسـاكن يالحــظ المبالةـة فــي مسـاحات قطــع بالنسـبة لمســاحة اررض ا

اررااي والتي يهدر جزء كبيـر منهـا بشـكل ارتـدادات فـي جميـع االتجاهـات حسـب أنظمـة 
البلدياتم لذلك يجب  عادة النظر في ارنظمة البلدية المتعلقة في تقسيمات قطع اررااي 

 والعمل علأ تقليل مساحة القطع لتقليل تكلفة السكنم 
ـــــائ  اةســـــتبيان أن ـــــادت نت ـــــأ الســـــكني حـــــوالي  أف ـــــة للمبن متوســـــط القيمـــــة اةجمالي

% مــن  قيمــة العقــار تقريبــًا لمختلــر 08حــوالي تشــكل قيمــة اررض فيمــا  لايرم 852.222
% مـن قيمـة 42 وتصل لحوالي ولث القيمة االجمالية للفيلل وحوالي مأنواع المباني السكنية
 م العقار للبيوت الشعبية
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حســب نــوع المســكنم بلــ   المســاحة فــاوت فــي المســاحة ونصــيب الفــرد مــنهنــاك ت
(  بينمــا 0م 84.2)متوســط نصــيب الفــرد مــن المســاحة  0م58.0.متوســط مســاحة الفــيال 

(م 0م ..44)نصــيب الفــرد مــن المســاحة  0.5.2انخفاــت مســاحة الــدور فــي الفــيال  لــأ 
 0م ..224  فـــيالمتوســـط مســـاحة ال حـــوالي نصـــرمتوســـط مســـاحة البيـــت الشـــعبي بلـــ  

 ولــث فقــد كــان اقــل مــنمــا متوســط مســاحة الشــقة أ(م 0م52.9)نصــيب الفــرد مــن المســاحة 
 (م 0م 21.9متوسط مساحة الفيال )نصيب الفرد من المساحة 

تفــاوت فــي  م  وكــان هنــاك9.9بلــ   جمــالي متوســط نصــيب الفــرد مــن عــدد الةــرر 
وصـل  لـأ مـا يقـارب  فقد ختلفةمبين انواع السكن الم متوسط نصيب الفرد من عدد الةرر

وســــكان غرفـــة لســــكان اردوار فـــي فيلـــل  9.9للفـــرد لســـكان الفيلـــل   وانخفــــض  لـــأ  9.0
 غرفة للفرد لسكان للبيوت الشعبيةم 2.8لشقق  وتدنأ  لأ ا

مقارنة نصيب الفرد من المساحة ونصيب الفرد مـن عـدد الةـرر رنـواع من يتاح 
رد مــن المســاحة فــي الفيلــل واردوار فــي فيلــل مقارنــة المســاكن المختلفــة ارتفــاع نصــيب الفــ

بـلنواع المسـاكن ارخـر م يمكــن أن تعـز  هـذه الظـاهرة  لــأ أن هنـاك مبالةـة فـي مســاحات 
الةــرر ووجــود فراغــات كبيــرة مهــدرة )علــأ شــكل ممــرات وموزعــات( فــي هــذه ارنــواع مــن 

عتبار االستةالل ارموـل المساكن خصوصًا الفيللم لذا يجب علأ المعماريين ارخذ في اال
 للفراغات في المنزل وذلك لتقليل المساحة اةجمالية للمبنأ وبالتالي تقليل التكلفةم

ض نصــيب الفــرد مــن عــدد الةــرر فــي البيــوت الشــعبية بصــورة حــادة اانخفــ ويشــير
هــذه الظــاهرة و فــي هــذه المســاكنم  اً شــديد اً مقارنــة بــلنواع المســاكن ارخــر  أن هنــاك تزاحمــ

علــأ البيــوت الشــعبية مــن ارســر كبيــرة  اً كبيــر  البيانــات التــي أفــادت أن هنــاك  قبــاالً  أكــدتها
 الحجم خصوصًا منخفاة الدخلم 

أفــاد تحليــل نســبة عــدد الةــرر الســتخدامات ارســرة المختلفــة فــي جميــع العينــة أن 
% مــن عــدد الةــررم 28.2الةــرر المعــدة الســتقبال الاــيور اســتحوذت علــأ مــا يقــارب 

مـــن وقتهـــا فيهـــا قاربـــت  اً كبيـــر  اً ب غـــرر المعيشـــة والتـــي تقاـــي ارســـرة جـــزءبينمـــا نصـــي
% تقريبــًا مــن 52.2% مــن عــدد غــرر المســكنم أمــا غــرر النــوم فقــد بلــ  نصــيبها 91.4

عــدد الةــرر للعينــةم ومــن هــذا يتاــح أن ارســرة الســعودية تعطــأ أهميــة كبيــرة الســتقبال 
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كبيـرًا مـن مسـاحة المسـكن وذلـك علـأ  اً الايور التي ال تستخدم كويرًا وتخصر لهـا جـزء
حســاب غرفــة المعيشــةم لــذا يجــب  عــادة النظــر فــي هــذا الجانــب مــن خــالل بــرام  توقيفيــة 

 تهدر  لأ االقتصاد في عدد الةرر وحسن استخدام الحيز المكاني في المنزلم
يمكــن تحديــده مــن خــالل تحليــل العالقــة بــين  المملكــةالحجــم المناســب للمســكن فــي 

جمـالي عـدد الةـرر وعـدد غـرر النـوم آراء السك ان حول سعة منازلهم وعدد أفـراد أسـرهم وا 
ــاًء علــأ ذلــك يقتــر  أن يكــون نصــيب الفــرد مــن غــرر النــوم   2.5الــذي نــوق  ســابقًام وبن

حدة لكـل فـرد مـن ارسـرةم  اـافة اغرفة لكل فرد  وال يزيد  جمالي عدد الةرر عن غرفة و 
التنويــه  دريجــو م 0م 52مســاحة المســكن عــن الي  جمــ لــأ ذلــك ال يزيــد نصــيب الفــرد مــن 

 لأ أنه يمكن زيادة نصيب الفرد من عدد غرر النوم ومن  جمـالي عـدد الةـرر والمسـاحة 
قدر الحاجة لتحقيق الفصل بين اربناء الذكور واةناث فـي غـرر النـوم حسـب مـا تقتاـيه 

 توجيهات الدين اةسالمي الحنيرم 
ت االجتماعيــة علــأ مســتو  الحــي حــازت المســاجد بالنســبة لمســتو  كفــاءة الخــدماو 

ــةم  بينمــا تــدنت نســبة الرااــين عــن  أعلــ راــا غالبيــة الســكان فكانــت علــأ مســافة مقبول
المدارة  والخدمات الصحية  وكذلك الخدمات التجاريـةم فيمـا انخفاـت بشـكل حـاد نسـبة 

تكفــل ســهولة  المرافــق وتوزيعهــا بصــورة عادلــة مســتو الرااــين عــن الحــدائقم ممــا يســتلزم 
 م السكانالوصول لها من جميع 

نسبة الرااين عـن خدمـة فقد ارتفعت أما بالنسبة للمرافق العامة والخدمات ارخر  
اـاءة الشـوارعم لـذا يجــب  الكهربـاء والهـاتر  وتـدنت نسـبة الرااـين عــن خـدمات الميـاه  وا 

 جميع السكانم رفع كفاءة هذه المرافق ارساسية وتحسين خدماتها وجعلها في متناول 
ـــأ أقـــل مـــن انســـبة الرااـــين عـــن ح تراجعـــت نســـبة وكـــذلك م الولوـــينلـــة المـــرور  ل

نسبة الرااين عن البعد من  تتدن فيماالرااين عن البعد عن منازل ارصدقاء وارقاربم 
 م  النصرمكان العمل  لأ أقل من 

 التوصيات 2-2
عامـل مـع قاـايا هناك تالزم بين نوع المسكن ومستو  الـدخلم مـن هنـا يجـب أن يت

اةســــكان بشــــمولية اكبــــر وتبنــــي مــــا يســــمأ السياســــات التمكينيــــةم بحيــــث تســــاهم جميــــع 
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القطاعات الحكومية في واع  ستراتجية  سكانية ال تقتصر علأ تـوفير المسـكن بحـد ذاتـه 
وجعلــه فــي متنــاول جميــع طبقــات المجتمــع وخاصــة ذوي الــدخول المحــدودة وحســب  ولكــن 

 في هذا السياق وبناء علأ مناقشة نتائ  الدراسة يقتر  ما يلي: ةمتوفير الخدمات المساند
بحيــث يعطـــون ارولويــة فـــي السياســـات  تــوفير مســـاكن مناســبة لســـكان بيــوت الصـــفيح -9

اةســـكان خاصـــة فـــيم يتعلـــق بمـــنح اررااـــي والقـــروض المقدمـــة مـــن صـــندوق التنميـــة 
  مالعقاري

تقباًل وذلك لمساهمتها فـي تقليـل تشجيع ارسرة الممتدة من خالل سياسات اةسكان مس -0
 الطلب علأ المساكن الجديدة باةاافة  لأ مزاياها االجتماعية ارخر م

( حيـــــث تـــــوفر الخصوصـــــية Attached Housesتشـــــجيع بنـــــاء البيـــــوت المتالصـــــقة ) -2
اقتصـــادية مـــن ناحيـــة اةنشـــاء والصــــيانة ذات كفــــاءة واالســـتقاللية وفـــي نفـــة الوقـــت 

 والحفاظ علأ الطاقةم

قيمـــة اررااـــي الســـكنية مـــن خـــالل تطـــوير سياســـات واـــوابط فاعلـــة للمـــنح  خفـــض -4
 الحكوميةم

 عادة النظر في أنظمة البلدية المتعلقة في تقسيمات قطع اررااي والعمل علأ تقليـل  -5
 مساحة القطع لتقليل تكلفة السكنم

غرفــة لكــل فــرد  وال يزيــد  جمــالي  2.5يقتــر  أن يكــون نصــيب الفــرد مــن غــرر النــوم  -.
د الةرر عن غرفـة وحـدة لكـل فـرد مـن ارسـرة  وأال يزيـد نصـيب الفـرد مـن  جمـالي عد

م  اـافة  لـأ ذلـك أخـذ فـي االعتبـار تحقيـق الفصـل بـين 0م 52مساحة المسكن عـن  
اربنــاء الــذكور واةنــاث فــي غــرر النــوم حســب مــا تقتاــيه توجيهــات الــدين اةســالمي 

 الحنيرم 
قتصـــاد فـــي عـــدد الةــرر وحســـن اســـتخدام الحيـــز أيجــاد بـــرام  توقيفيـــة  تهـــدر  لــأ اال -.

 المكاني في المنزلم
تشــجيع القطــاع الخــار علــأ المشــاركة فــي بنــاء المســاكن مــن خــالل تكــوين شــركات  -8

ــاء المســاكن وبيعهــا بالتقســيط  تنميــة عقاريــة مســاهمة متخصصــة فــي االســتومار فــي بن
 علأ السكانم
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يــة خصوصــًا للخرســانة المســلحة تطــوير مواصــفات محليــة للبنــاء ومراقبــة الجــودة النوع -1
طالة عمر المبانيم   وذلك حفاظًا علأ السالمة وا 

لخــدمات االجتماعيــة وتوزيعهــا بصــورة عادلــة تكفــل ســهولة الوصــول لهــا ا رفــع كفــاءة -92
 من جميع السكانم

ااءة الشوارعم  -99  رفع كفاءة خدمات الكهرباء والماء وتحسين حالة المرور وا 

 










 حول مساحة ونوع السكن راسة آراء السكاند الجزء الواني:                السعودية للعشرين سنة القادمةفي المملكة العربية  ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 حول السكن والبيئة العمرانية في المدن السعودية الرئيسية لمساكن وآراء السكاناو  حليل خصائر السكانت الفصل الخامة:

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

448

السـكان  آرااو المسـاكن و ل خصـائص السـكان تحليـ: الخـامسالفصل  -5
   رئيسةالالسعودية البيئة العمرانية في المدن و ل السكن وح

ل و ار القســم: يركــز رئيســة والوــة أقســامعلــأ مــن الدراســة  الخــامة الفصــليشــتمل 
الوـاني النتـائ   أمـا  القسـم  بينمـا ينـاق  رئيسـةعلأ تحليل بيانـات المسـح الميـداني للمـدن ال

 صياتمو صر للتفقد خالث الو القسم
هــــم 9492ألـــر نســـمة عـــام  422المـــدن الرئيســـة هـــي التـــي تجـــاوز عـــدد ســـكانها 

الريـــاض  جـــدة  مكــة المكرمـــة  حااـــرة الــدمام  المدينـــة المنـــورة  وتشــمل كـــل مـــن  مدينــة 
 مالطائر

 تحليل البيانات: 5-3
البيانـاتم فـي تحليـل  Statistical Package for Social Sciences (SPSS)اسـتخدم برنـام  

زيــع و هــدر الدراســةم اســتخدام التو ذلــك حســب البيانــات و طــرق مختلفــة فــي التحليــل  ماــيو 
البيانــات و  (Nominal Data) االســميةفــي تحليــل البيانــات  Frequency Distributionالتكــراري 
 Standardاالنحــرار المعيــاري و ســط الحســابي و اســتخدام المتو م Ordinal Rank Dataالرتبيـة 

Deviation  فــــي تحليــــل البيانــــات الرقميــــةScaled Data م الختبــــار العالقــــات بــــين البيانــــات
أكوـر  وعتين أو العالقـة بـين مجمـ ةالذي يحدد داللـو  Chi Squareمربع كاي  استخدماالسمية 

يفيـد أنـه تـرفض الفراـية اةحصـائية انـه  2.25  الدالـة عـن و من البياناتم انخفاض مست
( .22-015هــــ  ر 9402بيانـــات )الصــالح  الســـريان  عـــة الو جــد عالقـــة بــين مجمو ال ت
 (م911-985  ر 9184عيا    و)أب

عــة و عــات رئيســه: تنــاق  المجمو وــالث مجم  لــأرغــراض التحليــل قســمت البيانــات 
عــة الوانيــة علــأ و االقتصــادية للعينــة  فيمــا تركــزت المجمو لــأ الخصــائر االجتماعيــة و ار

البيئــــة و ل المســــاكن و الســــكان حــــ آراءنــــاق  عــــة الوالوــــة تو خصـــائر المســــاكنم أمــــا المجم
 مةلرئيساالسكنية في المدن 

4 



 حول مساحة ونوع السكن راسة آراء السكاند الجزء الواني:                السعودية للعشرين سنة القادمةفي المملكة العربية  ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 حول السكن والبيئة العمرانية في المدن السعودية الرئيسية لمساكن وآراء السكاناو  حليل خصائر السكانت الفصل الخامة:

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

440

 االقتصادية للعينةو الخصائص االجتماعية  5-3-3
)الريـاض  جـدة  مكـة ة لرئيساحدة سكنية في المدن الستة و  822 بما يقر تم مسح 

ــــة المنــــ ــــدمام  المدين  وــــل مــــن ارســــرارة  الطــــائر( يقطنهــــا عــــدد ممو المكرمــــة  حااــــرة ال
% من العينـة  بينمـا ..81حيث بلةت نسبتها  ةلةالبياية وو شكلت ارسر الن م(9-2)جدول
حــدة و ن فــي الو ن يعيشــيجو نــه مــن عــدد مــن أفــراد متــز و % فقــط أســر ممتــدة مك99.2كانــت 
نـت مــن أســرة العائـل الــرئية باةاــافة و %( تك82م غالبيـة ارســر الممتــدة )هانفســ السـكنية

ن  يجو ن متـز يفـرد  لـألعائـل الـرئية باةاـافة ن مـن او % تكـ1   بينمـا و فرد أخر متز   لأ
م هانفسـ ةرسـر ان مـع و ن يعيشـيجو ن متـز يأكوـر مـن فـردو نت مـن العائـل الـرئية و % تك99و
% ..9.د ارسـر الممتـدة كمـا أفـاد و جـو ل رئيسـةامل االجتماعية ارسـباب الو شكلت العلقد و 

% 5.5امل ارخر  و العو % 20.1امل االقتصادية و من أرباب تلك ارسرم بينما شكلت الع
 د ارسر الممتدةمو جو ل

االنحــرار و فــرد  ...الســائقين( للعينــة و ســط حجــم ارســرة )باســتوناء الخــدم و بلــ  مت
 حجم ارسرة التي يعي و   فرد 2..ية  وو سط حجم ارسر النو م بينما كان مت2.9المعياري 

أما التي فرد   2..جان و التي يعي  فيها فردان متز و فرد  ..8ن يجو أحد أفرادها المتز  هامع
(م شـــكل 9-5ل رقـــم و دـ)جـــفـــرد  92.2 وفهـــن يجو أفـــراد متـــز  ةيعـــي  معهـــا أكوـــر مـــن والوـــ

 %م48اةناث  و  ةالعين   جمالي% من أفراد أسر 50ر  و الذك
 سط حجم األسرةو : مت9-5 ل وجد

ع ارسرةو ن سط حجمهاو مت  رياالنحرار المعيا   

يةوو أسرة ن  ..2089 0.821. 

 2.5510 8.58.0  و أسرة يعي  معها فرد متز 

جانو أسرة يعي  معها فردان متز   ..085. 0.2.24 

أكور ون أو جو أفراد متز  ةأسرة يعي  معها والو  92.085. ..9248 

العينة   جمالي  ..5892 2.2141 

ع و نـــو   التعلـــيم و مســـتو الحالـــة االجتماعيـــة و تبـــاين أربـــاب ارســـر مـــن ناحيـــة العمـــر 
ا  عمـــر و تـــر و م ةســـن 24% مـــن أربـــاب ارســـر 8..9ز عمـــر و العمـــل ارساســـيم لـــم يتجـــا

بـــين  % مـــا0..9و  ســـنة 54و 45% مـــا بـــين 08.8و  ســـنة 44و 25% مـــا بـــين 29.4
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كــان و أكوــرم  وأ ةســن 5. ةلعينــاســر أ% مــن أربــاب 2.8  فيمــا يبلــ  عمــر ســنة 4.و 55
ز تعلـيم و لـم يتجـا  % أرامـلم..2ون  ي% مطلقـ2.2و  اً % عزابـ5.4ون  يجو % متز ..12
ســـــطة  و % المرحلـــــة المت94.8أكمـــــل و % مـــــن أربـــــاب ارســـــر المرحلـــــة االبتدائيـــــة  ..95
ـــــة  و % المرحلـــــة الوان09.9 ـــــدبل92.8وي ـــــة  20.8وم  و % ال % ..2و% الدراســـــة الجامعي
 راهمو % علأ شهادة الدكت9.0وا علأ شهادة الماجستير  و حصل

ظفين فـي و ن مو % يعمل..01ميين  و ظفين حكو ب ارسر م% من أربا45.1يعمل 
% ..2% مــــزارعين  9% متقاعـــدين  1.4ن بالتجـــارة  و % يعملـــ99.4القطـــاع الخـــار  

 % من العينةم9.8ا و طالبم  ما الذين لية لديهم عمل شكل
الجنســيات ارخــر  و % 94.5% بينمــا ارســر العربيــة 82دية و شــكلت ارســر الســع

لعينـهم اربيـة( مـن و أو من شبه القارة الهنديـة  و ية  و شرق آسيو ة  % )شملت أسر افريقي5.5
 2222 العينـة% مـن 1.2ز الـدخل رسـر  و لـم يتجـاف العينـة ت  الدخل الشهري رسر و تفا
 5222% مـــــــا بـــــــين ...0لاير   4111و 2222% مـــــــا بـــــــين 92.1  دخـــــــل  و تـــــــراو لاير 
ــــــــ و خل الســـــــندز الـــــــو لاير  فيمـــــــا تجـــــــا 99122و 8222% مـــــــابين 05ولاير   111.و ي ل

 لايرم 90222% من ارسر 05.0
مـا ننفقـه علـأ السـكن حسـب ملكيـة المسـاكن أفـاد و تحليل العالقـة بـين دخـل ارسـرة 

تنفــق و % مــن دخلهــا علــأ الصــيانةم 8.1رســره التــي تملــك ســكنها اســط مــا تنفقــه و انــه مت
جهـــة  مــن ةفر و مـــ وميــة أو % ارســـر التــي تســـكن فــي مســـاكن حك..8تقريبــًا  هانفســـالنســبة 
 م(%09.5)دخلهم علأ اةيجارن ما يزيد عن خمة و ينفقفن و مستلجر ما الأالعمل  

 خصائص المساكن  5-3-1
  فيلــل% 0..2% مــن المســاكن عبــارة عــن شــقق  1..4أظهــرت نتــائ  البحــث أن 

تحليــل العالقــة بــين أمــا عــن و ت شــعبيةم و % بيــ1.8و  فــيال  ر فــي و % عبــارة عــن د9..
ع كاي أفاد أن هنـاك بع المسكن باختيار مر و نو ية لألسرة االقتصادو الخصائر االجتماعية 

يتاــح مــن و ره صـفرم امقــد ة  داللــو ع المســكن بمسـتو نـو بـين حجــم ارســرة  اً ااــحو  اً ارتباطـ
جـد أن و   حيـث فـيال أنه كلما كبر حجم ارسرة يزيد اةقبال علأ السكن في  0-5ل و جدال

م بينمــا فيلــلقــل تســكن فــي أ ون مــن خمســة أشــخار أو تكــت% فقــط مــن ارســر التــي ...9



 حول مساحة ونوع السكن راسة آراء السكاند الجزء الواني:                السعودية للعشرين سنة القادمةفي المملكة العربية  ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 حول السكن والبيئة العمرانية في المدن السعودية الرئيسية لمساكن وآراء السكاناو  حليل خصائر السكانت الفصل الخامة:

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

468

% من ارسـر 4.1.وسبعة أشخار    لأن من خمسة و % من ارسر التي تتك08.5بل  
العكـة صـحيح بالنسـبة للسـكن و م فيلـلأكوـر تسـكن فـي  وأشخار أ يةن من ومانو التي تتك

في شقق  كلما صةر حجم ارسرة يزيد اةقبـال علـأ السـكن فـي شـققم أفـادت البيانـات أن 
ســـر التـــي يقـــل عـــدد أفرادهـــا عـــن خمســـة أشـــخار تســـكن الشـــقق  بينمـــا % مـــن ار2...
% مـن ارسـر التـي 02.4وسـبعة أشـخار   لـأن مـن خمسـة و % من تلـك التـي تتكـ..52
 أكور تسكن في شققم وأشخار أ يةن من ومانو تتك

 سكنع المو نو : العالقة بين حجم األسرة 0-5 ل وجد

ع المسكنو ن  حجم ارسرة 

 
أفراد 5أقل من   

%     
أفراد .  لأ 5  

%     
أكور وأفراد أ 8  

%     
عو المجم  

%     
     0..2     4.1. 08.5 ...9  فيال 

فيال ر في و د   2..  8.9     5.22     ..9     

     1..4     02.4     ..52     2... شقة

     1.8     8..     1.8     92.4 بيت شعبي

عو المجم  922    922    922    922    

 قدره صفر داللة  و جد عالقة ارتباط بين المتةيرين بمستو نه تأي ااح مربع كو ي
ع المســكن حيــث أفــاد و نــو ااــحة بــين الــدخل الشــهري لألســرة و جــد عالقــة و تبالموــل 

ل و دـجـاـح و صـفرم ي دارهـمقـ داللـة  و نهمـا بمسـتبي اً بـلن هنـاك ارتباطـ (ياع كبمر )اختبار 
  بينمــا كلمــا قــل الــدخل زاد اةقبــال علــأ الفيلــلأنــه كلمــا زاد الــدخل زاد اةقبــال علــأ  5-2

  لـأ فيلـلتسـكن فـي و لاير  5222الشققم تدنت نسـبة ارسـر التـي يقـل دخلهـا الشـهري عـن 
ت ارتفعـو لاير   111. – 5222% لألسـر التـي دخلهـا مـن 8..9  لأ%  بينما زادت 2..
% لتلــك التــي 0.1.صــلت وو لاير   99111 – 8222% مــن تلــك التــي دخلهــا ...4  لــأ

% مــن ارســر التــي 4...نها ســكفيلشــقق لأكوــرم أمــا بالنســبة  ولاير أ 90222يبلــ  دخلهــا 
- 5222ا  دخلها بـين و % من ارسر التي تر 2.4.لاير   5222يقل دخلها الشهري عن 

فقـــــط و لاير   99111 – 8222% مــــن تلــــك التــــي كــــان دخلهــــا بــــين 21.2ولاير   111.
 أكورم  ولاير أ 90222% من ارسر التي بل  دخلها الشهري 00.1

 ع المسكن و نو : العالقة بين الدخل الشهري لألسرة 1-5 ل وجد
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ع المسكنو ن  

 

 الدخل الشهري باللاير
 أقل من

5222 

% 

5222 - 
.111 

% 

8222-
99111 

% 

90222 
 أكور وأ

% 

 عو المجم

% 

     9..2     0.1.     ...4     8..9     2..  فيال 

فيال ر في و د   0.1     8.1     8.1     2.0     ..9     

     48.9     00.1     21.2     2.4.     4... شقة

     ..1     9.9     5.0     1.1 02.4 بيت شعبي

عو المجم  922     922   922   922   922   

 قدره صفر داللة  و جد عالقة ارتباط بين المتةيرين بمستو نه تأاح مربع كاي و ي
 

ســيلة البنــاء و النتــائ  أن الخرســانة المســلحة هــي  تفــادلقــد أر مــادة البنــاء و بخصــ
% بينما كانـت المبـاني 88.8مسلحة الرئيسةم حيث شكلت المباني المشيدة من الخرسانة ال

% 9.9الطـين فـي و %  9.5فـي بنـاء  اسـتخدمفقد %  أما الحجر ..8ب و الطلمشيده من ا
 (م  4-5ل و جد)فقط من المباني  

 
 حالته اإلنشائيةو عمر المبنى و  اد المستخدمة بالبنااو قة بين المالعال: 4-5 ل وجد

 حالة المبنأ مادة البناء

 

اتو لسنأعمار المباني با  
عو المجم  

92أقل من       %  

% 

92-91  

% 

02-01  

% 

 أكور من 22
% 

 خرسانة مسلحة

 ..2. 8..5 ...5 ..8. 85.8 جيدة

سطو مت  99.. 29.9 21.. 0... 0... 

 ..0 ..95 ..2 2.4 0.5 رديء

عو المجم  922 922 922 922 922 

بو ط  

 1..2 2 2.. 52.2 8.4. جيدة

سطو مت  0..2 52.2 52.2 2 25.4 

 ...0 922 42.8 م 5.2 رديء

عو المجم  922 922 922 922 922 
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ــــ  متوســــط عمــــر المبــــاني للعينــــة ولقــــد  ــــاري  95.4بل م 1.9ســــنة واالنحــــرار المعي
% 49.2و% مــــن العينــــة  01.1شـــكلت المبــــاني التــــي يقـــل عمرهــــا عــــن عشـــر ســــنوات و 
 01 02عمرهـا مـا بـين لمباني التيل% 02.2سنة  و 91و 92لمباني التي عمرها ما بين ل

(م بالنســـبة 4-5ســـنة أو أكوـــر )جـــدول  22لمبـــاني التـــي بلـــ  عمرهـــا ل% 8.5ســـنة  وفقـــط 
% بحالـة متوسـطة  بينمـا كـان ...0% بحالـة جيـده  و....المبـاني اةنشـائية كـان  ةلحالـ
 % فقط بحالة رديئةم  ..5

ة المســلحة البنــاء )اقتصــر علــأ الخرســانفــي تحليــل العالقــة بــين المــواد المســتخدمة 
ع بـمر اار بـومادة الطوب حيث شكلت الةالبية العظمي( وعمر المبنأ وحالته اةنشـائية باخت

  أفــاد كمــا هــو متوقــع  أنــه توجــد عالقــة وااــحة بــين هــذه المتةيــرات بمســتو  داللــة اياكــ
% مـن المبـاني المشـيدة مـن الخرسـانة المسـلحة 85.8أن  4-5مقدراه صفرم  يبين جدول 

% ..8.سـنوات فـي حالـة جيـدهم انخفاـت النسـبة لتصـل  لـأ  92هـا عـن والتي يقـل عمر 
سـنة   01-02% لتلك التي عمرها ما بـين ...5سنة  و 91-92لتلك التي عمرها مابين 

ـــــاني التـــــي عمرهـــــا 8..5وبلةـــــت  ـــــرم  22% للمب ـــــ بينمـــــاســـــنة أو أكو ـــــًا  اولو ـــــاني تقريب المب
ات فــي حالــة جيــدةم تــدنت ســنو  92%( المبنيــة مــن الطــوب والتــي يقــل عمرهــا عــن 8.4.)

ســـنة  وانخفاـــت النســـبة  91-92النســـبة لتصـــل  لـــأ النصـــر لتلـــك التـــي عمرهـــا مـــابين 
سـنةم  اـافة  لـأ ذلـك  01-02% لتلك التي عمرهـا مـا بـين 2..بصورة حادة لتصل  لأ 

مشيدة مـن الطـوب عمرهـا والوـون سـنة أو أكوـر فـي حالـة جيـدة أو حتـأ فـي  ال توجد مبان  
مـــن ذلـــك يتاـــح أن الخرســـانة المســـلحة أنســـب رجـــواء المملكـــة  توســـطةمحالـــة  نشـــائية م

 نها تدوم أطول بصورة جيدة من المباني المشيدة من الطوبم  العربية السعودية حيث 
 لو % م0..4 أن ما يقارب نصفها  لأيشير يل المباني السكنية و تحليل مصدر تم

% مـن المسـاكنم ...2قـاري بنـاء ق التنميـة العو ذاتيًا من مدخرات ارسر  فيمـا دعـم صـند
ـــي مجـــال التمو  ـــدنت مســـاهمة القطـــاع الخـــار ف ـــت و ت ـــل حيـــث كان %م أمـــا طـــرق 92.5ي

ــاء و يــل ارخــر  موــل مســاعدات ارقــارب و التم % مــن المســاكن 0.5غيرهــا ســاهمت فــي بن
% مـــن المبـــاني ..90ون  و لو مقـــا%( 1.5.)القائمـــةم قـــام بتنفيـــذ غالبيـــة المبـــاني الســـكنية 
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% مـن المسـاكن اشـتراها أصـحابها جـاهزة 2..9متابعة مالكهام أما و  إشراربنفذت مباشرة 
 مول مساعدة ارقاربم   % نفذت بطرق أخر ..2بينما البقية 

أنه هنـاك  5-5ل و جداح بالو م واي أفاد التحليل كما هامساحة ارر  لأ بالنسبة 
سـط و شعبية  فكـان متت و تلك المقام عليها بيو  فيللت كبير بين اررااي المقام عليها و تفا

 0م.50االنحــــرار المعيــــاري للعينــــة و مربــــع  0م14. فيلــــلالمقــــام عليهــــا  مســــاحة اررض
ت شـعبية بلةـت ربـع مسـاحة أرااـي و اـي المقـام عليهـا بيـاسـط مسـاحة ارر و تقريبًام أما مت

تــت و م بالموـل تفا0م922االنحـرار المعيــاري و  0م.09ســطها و تقريبـًام حيــث كـان مت الفيلـل
ت شــعبية فكــان و تلـك المقــام عليهــا بيـو  فيلــلر المربـع بــين اررااــي المقـام عليهــا قيمـة المتــ

 481االنحرار المعيـاري و لاير  99. فيللسط قيمة المتر المربع لألرااي المقام عليها و مت
  لـأت شـعبية ليصـل و سط قيمة المتر المربع لألرااي المقـام عليهـا بيـو مت ارتفعلايرم بينما 

لايرم يمكــن تعليــل زيــادة قيمــة المتــر المربــع لألرااــي  2..المعيــاري  االنحــرارو لاير  4..
بالتـالي و مراكـز المـدن   لأاقعها أقرب و بلن م فيللت شعبية عن نظيراتها للو المقام عليها بي

 ن أسعارها أعليمو تك
 ت شعبية و بيو  فيللسط مساحة األرضي المقام عليها و : مت5-5 ل وجد

ع المبانيو أن  
سط المساحةو مت  

0م  

 االنحرار المعياري
0م  

 80....50 .14.224. فيلل

ت شعبيةو بي  095..08. 922.2..8 

عو المجم  ..4.82.8 50...285 

نـــة مـــن شـــقق فـــي و تحليـــل قيمـــة المبـــاني الســـكنية المختلفـــة )لـــم تـــدخل المبـــاني المك
قيمـــة و بـــة( و فر لـــديهم البيانـــات المطلو ال تتـــو ن و ر ذلـــك رن معظـــم ســـكانها مســـتلجو التحليــل 

 وأســعارها كمــا هــ ًا فــيكبيــر  اً قــت المســح أفــاد أن هنــاك تباينــو اررااــي المقامــة عليهــا فــي 
الفــيال  سـط قيمـةو متو ن لاير تقريبـًا و مليـ 9.2 الفـيال  سـط قيمـةو م بلـ  مت.-5ل و جـدمبـين بال

ســط قيمــة البيــت الشــعبي و متو ًا  ألــر لاير تقريبــ 122لين و يــن مفصــر و التــي تشــتمل علــأ د
ــــًام  252 ــــأقــــدرت نســــبة قيمــــة اررض فقــــط و ألــــر لاير تقريب قيمــــة المبنــــأ مــــع اررض   ل
ريـــن و ن مـــن دو التـــي تتكـــ فيلـــل%( لل28.4تقريبـــًا ) هانفســـ النســـبةو   فيلـــل% تقريبـــًا لل28.5
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ت الشــعبية و قيمــة اررض مــع المبنــأ للبيــ  لــألينم بينمــا كانــت نســبة ســعر اررض و مفصــ
% تقريبــًام مــن ذلــك يتاــح أن ارتفــاع أســعار اررااــي ســاهم .4أعلــأ نســبة حيــث بلةــت 

سـط قيمـة اررض مـا يقـارب و رة كبيرة في ارتفـاع أسـعار المبـاني السـكنية حيـث بلـ  متو بص
اع و بالمملكــة لمختلــر أنــ رئيســةلاقيمــة المبنــأ مــع اررض فــي المــدن   جمــالي% مــن 42

 المباني السكنيةم
سط و متو سط قيمة األراضي المقامة عليها و متو سط قيمة المباني السكنية المختلفة و : مت9-5 ل وجد

 األراضي للقيمة الكلية للمباني ةنسبة قيم

بانيماع الو أن  
سطو المت  

االنحرار المعياري و  

 قيمة المبنأ مع اررض
 )لاير(

 قيمة اررض
 )لاير(

ة اررض نسبة قيم
قيمة اررض مع  جمالية

 المبنأ
)%( 

 فيلل
سطو المت  9205519 4.5144 28.5282 

 .90.052 529414 95.5204 االنحرار المعياري

فيللار في و أد  
سطو المت  1914.2 245222 28.2524 

 94.4200 9.50.1 2.0188 االنحرار المعياري

 شقق
سطو المت  891220 254022 42.1.15 

معيارياالنحرار ال  24190. 9.9.9. 9...48. 

ت شعبيةو بي  
سطو المت  24.921 9.525. 45.1121 

 ..82..0 ...9.8 094220 االنحرار المعياري

عو المجم سطو المت   9925.29 4944.. 21..215 

 95.2.24 .21288 .921.99 االنحرار المعياري 

 
ل و جـدالاـح بو م وعهـا كمـا هـو ب نـااـحة حسـو رة و ت مساحات المسـاكن بصـو تتفا

تقريبــًا فيمـــا  0م809ار( و مســاحة ارد  جمــاليســط و )متالفــيال  ســط مســاحةو م بلــ  مت.-5
ت و ســـط مســـاحة البيـــو متو تقريبـــًا  0م205فـــيال  ر المنفصـــل فـــيو ســـط مســـاحة الـــدو كـــان مت
سط نصيب الفرد مـن مسـاحة السـكن حسـب و ت متو تقريبًام تباعًا لذلك تفا 0م202الشعبية 

 انخفـضو تقريبـًا  0م18 الفيلـلصيب الفرد من المسـاحة لسـكان سط نو ع المساكنم بل  متو ن
لـأو  فيلـلار منفصـلة فـي و ن فـي ادو للـذين يعيشـ 0م..52النصر تقريبًا   لأ الولـث تقريبـًا  ا 
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ن و للـذين يعيشـ 0م0.0.مـا يقـارب الولوـين   لـأصـل وو ن فـي شـقق  و للذين يعيش 0م1..2
 ت شعبيةمو في بي

 
سط و متو سط عدد الغرف و متو سط نصيب الفرد منها، و متو سط مساحة المساكن و : مت7-5 ل وجد

 نصيب الفرد منها

بانيماع الو أن  
سطو المت  

االنحرار المعياري و  

 مساحة السكن
(0)م  

نصيب الفرد من 
 المساحة

(0)م  

 عدد الةرر

 )غرفة(

نصيب الفرد 
من عدد 
 الةرر
 )غرفة(

 فيلل
طسو المت  809.2002 1....9. 90.0.08 9.4.42 

 221..2 2.2.04 2901... 212.8.49 االنحرار المعياري

فيللار في و أد  
سطو المت  204.514. 52..191 8.2.50 9.0995 

 2.4282 0.2955 .912..0 998.2.90 االنحرار المعياري

 شقق
سطو المت  980.8529 2..85.0 4.11.2 9.2205 

 0..2.4 9.2.18 1..04.1 15.2920 االنحرار المعياري

ت شعبيةو بي  
سطو المت  291.8025 51.2152 5.2.84 2.1... 

 2.2820 0.2..0 .42.091 9.8..044 االنحرار المعياري

عو المجم سطو المت   428.51.8 50.9.94 ..8420 9.980. 

 229..2 4.2151 51.92.8 214.5512 االنحرار المعياري 

 
 ااــح فــيو  وعهــا مــن ناحيــة عــدد الةــرر كمــا هــو ن المســاكن حســب تو بالموــل تتفــا

الولوـين   لـأ انخفـضو غرفـة تقريبـًا  90.2الفـيال  سط عدد الةرر فيو م فبل  مت.-5ل و جد
لـأو   فـيال  ر فـي و غرفة( في د 8.9) لـأو غـرر( فـي الشـقق  5قـل مـن النصـر )أ ا   5.4 ا 

ع المسـاكن و ت حسـب نـو ت الشـعبيةم أمـا نصـيب الفـرد مـن عـدد الةـرر تتفـاو غرفة في البي
ــاأ ةر و لكــن بصــو  عــدد الةــررم فكــان نصــيب الفــرد مــن ســكان   جمــاليت فــي و قــل مــن التف

ت و لسـكان البيـ انخفـضو   فـيال  ر فـي و غرفـة تقريبـًا لسـكان د 9.0ونصـر  و غرفة  الفيلل
نـه أأشـير  ليـه سـابقًا كـد كمـا ت (م  هـذه الظـاهرة ت.2.1مـن غرفـة ) قـلأ  لـأالشـعبية ليصـل 

 ع السكنمو نو بين عدد أفراد ارسرة ااحة و  جد عالقةو ت



 حول مساحة ونوع السكن راسة آراء السكاند الجزء الواني:                السعودية للعشرين سنة القادمةفي المملكة العربية  ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 حول السكن والبيئة العمرانية في المدن السعودية الرئيسية لمساكن وآراء السكاناو  حليل خصائر السكانت الفصل الخامة:

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

466

نــه بشـكل عــام هنـاك مبالةــة أالســتخدامات ارسـرة المختلفــة أكـد تحليـل عــدد الةـرر 
ر مـن الرجـال و طعـام الاـيو اع المسـاكن فـي عـدد الةـرر الخاصـة باسـتقبال و في جميع أنـ

ع غــرر المنــزل مــا يقــارب و ســط نســبة هــذه الةــرر لمجمــو م فكــان مت8-5ل و جــدالنســاء  و 
م بينمـــا تـــدنأ عـــدد الفيلـــلار فـــي و % فـــي ارد44  لـــأصـــلت هـــذه النســـبة وو لعينـــة % ل.2

% فــي 92  لــأتــدنت و % للعينــة 94  لــأت نســبتها انخفاــالةــرر الخاصــة فــي المعيشــة ف
% .2  لـأت انخفاـو %مـن عـدد الةـرر للعينـة  42م كانـت و الشققم أمـا نسـبة غـرر النـ

صل وو % تقريبًا من العينة .من الةرر ن كان نصيبهم و السائقو م الخدم الفيللار في و لألد
 مالفيلل% في .  لأ

  
 سط عدد الغرف الستخدامات األسرة المختلفةو : مت3-5 ل وجد

بانيماع الو أن  
سطو المت  

االنحرار المعياريو   

نسبة غرر 
رو استقبال الاي  

)%( 

نسبة غرر 
 المعيشة
)%( 

مو ننسبة غرر ال  

)%( 
نسبة غرر الخدم 

السائقينو   

)%( 

 فيلل
سطو المت  24.2892 99.521. 49.9021 90.5.28 

 .124.. 1.0029 444..4 210..1 االنحرار المعياري

فيللار في و أد  
سطو المت  44.024. 92.0200 2..002. 5.2215 

 5.99.. 940..92 4.0484 90.2952 االنحرار المعياري

 شقق
سطو المت  28.0.4. 9..0444 44.5.00 2..555 

 4.0.15 .95.2.9 .1.549 95.5291 االنحرار المعياري

ت شعبيةو بي  
سطو المت  01.48.9 9..104. 48..52. 4.124. 

 .1.524 91.5944 99.2.05 01...98 االنحرار المعياري

عو المجم سطو المت   2..05.2 94.4998 42.0.90 5....2 

 .8.021 1.2..92 ...8.2 8..94.0 االنحرار المعياري 

 

 كنال المسون حاالسك آراا 5-3-1
% 05.2ل سعة منازلهم  أفادت النتـائ  أن الربـع تقريبـًا و السكان ح آراءر و بخص

عـدد قليـل و ن أن منـازلهم مناسـبةم و % يعتقـد2.اسـعةم بينمـا الةالبيـة و ن أن منـازلهم و يعتقـد
 ن أن منازلهم ايقةمو % يعتقد..99من أرباب ارسر 
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جماليو مساحة المساكن و عدد أفراد أسرهم و السكان  آراءعالقة بين لتعرر علأ الل  ا 
سط نصيب الفرد من مساحة المسكن  و حساب مت  لأم  عمد و عدد غرر النو عدد الةرر 

م و ســط نصــيب الفــرد مــن غــرر النــو متو عــدد الةــرر    جمــاليســط نصــيب الفــرد مــن و متو 
 م 1-5 لو جدنت النتائ  في و دو 

لي عدد اجما  و نصيب الفرد من المساحة و ل سعة مساكنهم والسكان ح آراا: العالقة بين 1-5 ل وجد
 مو عدد غرف النو الغرف 

ل سعة و ح راءاا
 المساكن

سطو المت  

االنحرار المعياريو   

نصيب الفرد من 
 المساحة

(0)م  

نصيب الفرد من عدد 
 الةرر
 )غرفة(

نصيب الفرد من 
مو النغرر   

 )غرفة(

اسعو   
سطو المت  .1..805 9.0404 2.5459 

 2.2502 2.0..2 8022..4 االنحرار المعياري

 مناسب
سطو المت  .4.2258 9.0055 2.5125 

 2.0118 224..2 209..5. االنحرار المعياري

 ايق
سطو المت  2..2290 2.8259 2.2119 

 .2.052 2.4229 24.4421 االنحرار المعياري

جمالياة  
سطو المت  .0.98.0 9.984. 2.55.. 

 2.2945 225..2 51.0.89 االنحرار المعياري

 
أكــدت البيانــات انــه ال توجــد فــروق وااــحة بــين الــذين يعتقــدون أن منــازلهم واســعة 

ولئك الذين يعتقدون أن منازلهم مناسبة مقارنة بمتوسط نصيب الفرد من مسـاحة المسـكن أو 
جمــالي عــدد الةــرر وعــدد غــرر ال رســر التــي تعتقــد أن منــازلهم واســعة فــي حالــة انــومم فوا 

ــًا و 0م2.كــان نصــيب الفــرد مــن متوســط مســاحة المســكن  غرفــة مــن  جمــالي  9.05تقريب
تقريبـًا مـن  0م..غرفـة مـن غـرر النـومم وكـان متوسـط نصـيب الفـرد  2.55عدد الةرر و

غــرر غرفــة مــن مجمــوع  2.51غرفــة مــن  جمــالي عــدد الةــرر و 9.02مســاحة المســكن  
لسـكان الـذين يعتقـدون أن منـازلهم اـيقة تـدنأ وبصـورة وااـحة متوسـط وفي حالة ا النومم

جمـالي عـدد الةـرر وعـدد غـرر النـومم فنصـيب الفـرد  نصيب الفـرد مـن مسـاحة المسـكن وا 
غرفـة مـن  جمـالي عـدد الةـرر   2.84مـن مسـاحة المسـكن  و 0م.2انخفض ليصل  لـأ 

 غرفة من عدد غرر النومم 2.4و
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 فـــيال  جـــاء الســـكن فـــي   ل المســـكن فـــي المســـتقبلو رغبـــات الســـكان حـــ رو بخصـــ
% مـن العينـة 84ذلـك مـا يقـارب   لـألأ لمعظم أرباب ارسر حيث أشار و مستقلة كرغبة أ

الوالـث  ور الوـاني أو م الرغبة في السكن فـي شـقة فـي الـد92-5ل و جداح في و م وكما ه
مـا أ%م 4.4كـان الخيـار المفاـل لــ ل و ر ارو السكن بالـدو %  5.8كان الخيار المفال لـ 
ر و الســكن فــي الــدو %  2.9ل لـــ و أكوــر كــان الخيــار ار ور الرابــع أو الســكن فــي شــقة بالــد
 % من العينة أياام2.9ارراي كان خيار 

 أرباب األسر آراالى لسكان المستقبل حسب و : الرغبة األ 92-5 ل وجد

 % السكن عو ن
 ..82 مستعملةفيال  السكن في

 5.8 الوالث ور الواني أو السكن في شقة بالد
 4.4 لو ر ارو السكن في شقة بالد
 2.9 أكور ور الرابع أو السكن في شقة بالد
 2.9 ر اررايو السكن في شقة بالد

 922.22 عو المجم

-5ل و جـداـح و ي كانمـالسـ آراءفير السكن فـي المسـتقبل تباينـت و ائل تـسو ر و بخص
% 4..9 لــم يــر  و سياســة تصــةير قطــع اررااــي  افــق علــأو % 8..0أن أقــل مــن الولــث  99
ل بنـاء و حـ راء%م انقسـمت اا..55في ذلك  بينما اعترض علأ ذلك أكور من النصـر  اً بلس

افــق علــأ ذلــك مــا يقــارب الولــث و ( حيــث Attached Housesلكــن متالصــقة )و مســاكن مســتقلة 
 %م42.9اعترض علأ ذلك و % 08.4في ذلك  اً سلب ير  لم و % 29.5

% 25.1بالموـل انقسـمت ااراء حــول بنـاء عمـائر متعــددة اردوار فوافـق علـأ ذلــك 
%م أما فيما يتعلق باستخدام مواد بناء فـي 25.4% واعترض 4..0في ذلك  اً سلوال ير  ب

% 4..9 % ولـم يمـانع فـي ذلـك0..0التشييد غير الخرسانة المسلحة وافـق علـأ االقتـرا  
 %م55.4فيما اعترض أكور من النصر 

الحل االجتماعي المتموـل فـي تشـجيع ارسـرة الممتـدة )يعـي  المتزوجـون مـع ذويهـم 
%  بينمــا 91بــه  اً ســلب وا%  ولــم يــر 54.4فــي منــزل واحــد( وافــق عليــه أكوــر مــن النصــر 

%م كــان  جمــاع الســكان أكوــر واــوحًا حــول تفعيــل مســاهمة القطــاع ...0اعتــرض عليــه 
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الخار في مجال بناء المساكن وتقسيطها علأ ارسرم وافـق علـأ هـذا االقتـرا  أكوـر مـن 
ــم يمــانع ..2.الولوــين  %م وأخيــرا فيمــا يتعلــق 99.8%  بينمــا اعتــرض عليــه 5..9%  ول

 وا% علــأ هــذه السياســة  ولــم يــر 8..5فــي بنــاء مســاكن عامــة وتمليكهــا للمــواطنين  وافــق 
 %م..02% واعترض عليها 98.5بها  اً سلب

 
 فير السكن في المستقبلو ل سبل توالسكان ح آراا: 99-5 ل وجد

 افقو م فير السكنو ل سبل تو السكان ح آراء
)%( 

 سطو مت
)%( 

 افقو غير م
)%( 

 ..55 4..9 8..0 تصةير قطع اررااي
 29.5 08.4 42.9 (Attached Housesمتالصقة )و مساكن مستقلة 

 25.4 ..08 25.1 ارو بناء عمائر متعددة ارد
 55.4 4..9 0..0 اد بناء غير الخرسانة المسلحةو استخدام م

 ...0 91.2 54.4 تشجيع ارسرة الممتدة
 99.8 5..9 ..2. تفعيل مساهمة القطاع الخار

 ..02 98.5 8..5 اطنينو تمليكها للمو بناء مساكن عامة 

 
لــة مـــن و لخـــدمات االجتماعيــة كانــت المســاجد علـــأ مســافة مقبا فراو تــ  لــأ بالنســبة

المسـافةم بينمـا قلـت نسـبة الرااـين عــن  ن% راـاهم عــ8.5.السـكان حيـث أبـد   غالبيـة
  لـأت النسـبة انخفاـعن الخدمات الصـحية المحليـة حيـث و %( 0.المسافة من المدارة)

  نصـر السـكان و سـ ا% أما بالنسبة للمسافة عن الخدمات التجارية لم تحز علـأ راـ55
لمســافة عــن الحــدائق العامــة فــي المــتخرة حيــث تــدنت نســبة ا%( بينمــا كانــت ..50تقريبــًا )

 %م .0  لأالرااين عنها 
 ار كفـــاءة المرافـــق العامـــة جـــاءت الكهربـــاء فـــي المقدمـــة حيـــث نالـــت راـــو بخصـــ

%م بينمـا كانـت خـدمات 19 راـا% من السكانم تلتها خدمات الهاتر التي حـازت 12.5
م بالنسـبة لحركـة 90-4ل و جد%  2.عنها  نقل كفاءة حيث لم تصل نسبة الراايألماء ا

%( الســكان راــاهم عنهــا  كمــا أبــد  العــدد 8.2.)الســكان  مــا يقــارب ولوــي  بــدأر و المــر 
 ارعمو الش ةااء %( رااهم عن ..تقريبًا ) هنفس
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 احي االجتماعيةو النو المرافق العامة و ل الخدمات ولسكان حا آراا: 90-5 ل وجد

 احي االجتماعيةو النو المرافق و الخدمات 
 راض  
% 

 ما اً عو ن
% 

 غير راض  
% 

 4.8 ...9 8.5. البعد عن المساجد
 99.4 ...0 0.2. البعد عن المدارة
 95.2 22.2 55.2 صفاتو البعد عن المست
 ..00 ..04 ..50 اقو البعد عن ارس

 50.1 02.0 2..0 لبعد عن الحدائقا
 2.1 ..5 12.2 خدمات الكهرباء
 90.9 98.9 1.8. خدمات الماء

 99.8 91.1 8.2. رو حالة المر 
 92.9 91.8 2... ارعو الش ةااء 

 95.1 08.0 2..5 البعد عن منازل ارصدقاء
 08.1 05.5 ..45 البعد عن منازل ارقارب
 ..91 08.5 ..59 البعد عن مكان العمل

 
% فقـط  بينمـا .5 ابخصور بعـد المسـافة عـن منـازل ارصـدقاء كانـت محـل راـ

%م يمكن تفسير هـذه الظـاهرة بكبـر حجـم ..45رقارب لتصل  لأ  لأ اانخفات بالنسبة 
 ومن خار  المملكةم  المدن محل الدراسة وكورة القادمين من سكانها من مناطق أخر 

فقــط رااــين عــن المســافة بــين ســكنهم %( الســكان ..59مــا يقــارب نصــر ) أخيــراً 
أياـــا بكبـــر حجـــم المـــدن وتركيـــز اةدارات الحكوميـــة ه ومكـــان العمـــلم وهـــذا يمكـــن تفســـير 

    والمتسسات الخاصة في وسط المدنم

 مناقشة النتائج 5-1
ن يجو أخـر  ممتـدة يعـي  معهـا أحـد أفرادهـا المتـز و يـة وو اشتملت العينـة علـأ أسـر ن

ع و نــو   التعلــيم و مســتو الحالــة االجتماعيــة و ناحيــة العمــر  أكوــرم تبــاين أربــاب ارســر مــن وأ
التـي و كـذلك أسـر مـن مختلـر الجنسـيات و دية و ألسر السـعلمولت العينة و العمل ارساسيم 

تــت هــذه و ربــام تفاو مــن أو مــن شــبه القــارة الهنديــة  و ية  و شــرق آســيو أفريقيــة   اً شــملت أســر 
 ي  فيهامع المساكن التي تعو نو ي و ارسر من ناحية الدخل السن
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حتأ بعاها تعذر مقارنة  وأ رئيسةفر دراسات سابقة مشابهه للمدن الاو نظرًا لعدم ت
 آراءو خصـائر المسـاكن و االقتصـادية و تحليل التةيـر فـي الخصـائر االجتماعيـة و النتائ  

هــــ 9492المســـاكن لعـــام و الســـكان فـــي فتـــرات زمنيـــة مختلفـــةم نتـــائ  التعـــداد العـــام للســـكان 
 ي عـــد  الـــذي و زارة التخطـــيط و مـــت بـــه مصـــلحة اةحصـــاءات العامـــة فـــي الـــذي قاو م  9110/

ـــ ـــر مـــن الدراســـات المتعلقـــة بالســـكان  رئيةالمصـــدر ال ـــأ مســـتو لكوي   و المســـاكن  كـــان عل
بيانــــات المــــدن اقتصــــرت علــــأ عــــدد الســــكان )مصــــلحة و المنــــاطق اةداريــــة فــــي المملكــــة 

التــــي قامــــت بهــــا و كن المســــاو ات الســــكان ء(م بالموــــل  حصــــا9110ءات العامــــة  اةحصــــا
م كانت علـأ 0229هـ /9409وم 9111هـ /9491المصلحة بناًء علأ عينات في عامي 

  لـأالتجمعـات السـكانيةم  اـافة و بيانـات المـدن   لـألـم تتطـرق و   المنـاطق اةداريـة و مست
المســـاكن )مصـــلحة و تفاصـــيل خصـــائر الســـكان   لـــأذلـــك لـــم تتطـــرق هـــذه اةحصـــاءات 

 هـ(م9409اةحصاءات العامة  
يـة وو سـط حجـم ارسـرة النو مت انخفـضو تقريبـًا  ...سـط حجـم ارسـرة بالعينـة و بل  مت

فرد تقريبًام أما ارسر الممتدة التي يعي   2..  لأ% من العينة 12التي شكلت ما يقارب 
فــرد  0..جــان و ي يعــي  معهــا فــردان متز تــالو فــرد   ..8ن بلــ  و جــو معهــا أحــد أفرادهــا المتز 

ــًام  92.2أفــراد  2التــي يعــي  معهــا و  د ارســرة و جــو ظــاهرة أن شــك فيــه  ممــا الو فــردًا تقريب
اسـعة و حـدات السـكنية الو بالتـالي زيـادة الطلـب علـأ الو زيادة حجـم ارسـرة   لأالممتدة أدت 

عـدد الةـررم حيـث أظهـرت النتـائ  أن هنـاك عالقـة طرديـة بـين عـدد و من ناحية المسـاحة 
ذلـك   لـأعدد الةـررم  اـافة و العدد زادت المساحة ما زاد لحجم المسكنم فكو أفراد ارسرة 

حيــث أكــدت النتــائ  أن هنــاك  الفيلــلســاهمت زيــادة حجــم ارســرة فــي زيــادة الطلــب علــأ 
ع المسـكنم فكلمـا كبـر حجـم ارسـرة يزيـد اةقبـال علـأ و نـو بين حجم ارسـرة  اً احاو  اً ارتباط

 السكن في الشققم  علأكما قل يزيد اةقبال و  فيللالسكن في 
د ارسـرة الممتـدة فيمـا يتعلـق بالطلـب علـأ المسـاكنم و جـو يجابي ل لكن هناك جانب 

بنســبة  رئيســةالســاهمت هــذه الظــاهرة فــي تخفــيض عــدد المســاكن الحاليــة فــي المــدن لقــد و 
اء ارســر و حــدة ســكنية ةيــو  852يــة لتطلبــت وو كانــت جميــع ارســر ن ونــه لــ %م حيــث 90
ااـــح و الجانـــب االقتصــادي ال  لــأالتــي شـــملتها الدراســةم باةاـــافة  حـــدةو  2..مــن  بــدالً 
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انــب اجتماعيـــة و المتموــل فــي تخفــيض الطلــب علــأ مســاكن جديــدة فــي المســتقبل هنــاك ج
العنايـة و يـة العالقـات بـين أفـراد ارسـرة و تقالموـال قل أهمية عن ذلكم علأ سـبيل تأخر  ال 
ـــــامم هـــــذه الجو المراـــــأ و الحاجـــــات الخاصـــــة موـــــل المعـــــاقين  يو ذو بالمســـــنين  انـــــب و اريت

ـــدة أن  ـــاب ارســـر الممت ـــارب ولوـــي أرب ـــاد مـــا يق ـــائ  الدراســـة حيـــث أف االجتماعيـــة أكـــدتها نت
د هـذه الظـاهرةم لـذا يجـب تشـجيع ارسـرة و جـو ل رئيسـةامـل الو ارسباب االجتماعيـة كانـت الع

 الممتدة من خالل سياسات اةسكان مستقباًلم
 ارتفـع  دخل ارسرة  فكلما و مستبرتبط أياًا اتلفة اع المساكن المخو الطلب علأ أن

كلمــا قــل زاد اةقبــال علــأ الســكن فــي الشــققم و  فيلــلالــدخل زاد اةقبــال علــأ الســكن فــي 
ن تحمل ارعباء الماديـة للسـكن و ك الذين ال يستطيعئلو البديل الواني ر ي عد  ر و السكن في د

 ليــه ارســر كبيــرة الحجــم  لخيــر الــذي تلجــارت الشــعبية الخيــار و م أمــا البيــةلقمســت فيلــلفــي 
المنتشـرة و ( Attached Housesقة )صـت المتالو المنخفاة الدخلم لذا يقتر  تشجيع بناء البيو 

التي يفالها  الفيللع من المساكن له مميزات و رة كبيرة في المجمعات الةربيةم هذا النو بص
ت و ي العينــــةم البيــــ% مــــن أربــــاب ارســــر فــــ84ذلــــك مــــا يقــــارب   لــــأالســــكان كمــــا أشــــاد 

لـــه مزايـــاه االقتصـــادية مـــن  هنفســـقـــت و فـــي الو االســـتقاللية و صـــية و فر الخصو المتالصـــقة تـــ
افقــة مــا يقــارب ولــث و الحفــاظ علــأ الطاقــةم يــدعم هــذا االقتــرا  مو الصــيانة و ناحيــة اةنشــاء 

حــد ي عـد  أع مـن المسـاكن و سـطة أكوـر مـن ربعهــم علـأ أن هـذا النـو افقـة متو أبـد  مو السـكان 
تـم بنـاء هـذه ا ذن اهلل  ذا مـإجه النجا  بو فر السكن في المستقبلم سيكتب لهذا التو سبل لتال

ــ لهــا القطــاع الخــار حيــث و ( يمDevelopersت المتالصــقة مــن قبــل شــركات عقاريــة )و البي
أجــاب و %  ..2.افــق علــأ هــذا االقتــرا  و % مــن العينـة )12جــه مــا يقــارب و بـارك هــذا الت

 %(م 5..9سطة و افقة متو بم
مـادة البنـاء الرئيسـة ت عـد  اد البناء أفادت النتائ  أن الخرسـانة المسـلحة و ر مو بخص

بم مــا يقــارب و اء المملكــة مقارنــة بالبنــاء بــالطو ارنســب رجـت عــد  التــي و فـي تشــييد المســاكن 
مــن الخرســانة المســلحة كانــت  ةلمشــيداأكوــر  وســنة أ 22% مــن المســاكن التــي عمرهــا 2.

ب كانت جميعها في حالـة رديئـةم لـذا و ة بينما نظيراتها المبنية من الطفي حالة  نشائية جيد
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ــاء المســاكن مــن الخرســانة المســلحة خص اد و أن المــو صــًا و يقتــر  االســتمرار فــي تشــجيع بن
 ارسمنت تصنع محليًام و الالزمة المتمولة في الحديد 

ت أرااي بالنسبة لمساحة اررض المقام عليها المساكن يالحظ المبالةة في مساحا
الــــذي يهــــدر جـــزء كبيــــر منهــــا بشــــكل و  0م822ســــطها مـــا يقــــارب و صــــل متو التــــي  الفيلـــل

ــ ــديات  مقارنــة بلرااــي البي ت الشــعبية و ارتــدادات فــي جميــع االتجاهــات حســب أنظمــة البل
التـي تقـارب ربـع هـذه المســاحةم لـذلك يجـب  عـادة النظـر فــي ارنظمـة البلديـة المتعلقـة فــي 

لتقليــل تكلفــة  فيلــلصــًا للو عمــل علــأ تقليــل مســاحة القطــع خصالو تقســيمات قطــع اررااــي 
% مـــن قيمـــة العقـــار 42الســـكنم حيـــث أفـــادت النتـــائ  أن قيمـــة اررض تشـــكل مـــا يقـــارب 

اـع آليــات لتخفـيض أســعار اررااــي و ذلــك   لــأاع المبـاني الســكنيةم  اـافة و لمختلـر أنــ
 99. الفيلـللألرااـي سـط قيمـة المتـر المربـع و صـل متو حيـث ل السـكان  و ن في متنـاو لتك

 لاير للمترم   4..ت الشعبية و أرااي البيو لاير للمتر 
التـي  الفيلـلر مساحة المسـاكن نفسـها فهنـاك مبالةـة أياـا فـي مسـاحة و أما بخص

ت مسـاحة انخفاـتقريبًا( بينمـا  0م922)نصيب الفرد من المساحة  0م809سطها و بل  مت
كـذلك مسـاحة و ( 0م52فـرد مـن المسـاحة قل من النصر )نصـيب الأ  لأ للالفار في و ارد
ز و سـط مسـاحة الشـقق لـم يتجـاو ما متأ(م 0م2.ت الشعبية )نصيب الفرد من المساحة و البي

(م بالموـــل هنـــاك مبالةـــة أياـــا فـــي 0م.0)نصـــيب الفـــرد مـــن المســـاحة  لـــلالفربـــع مســـاحة 
 غرفــة للفــرد تقريبــاً  9.0مــا يقـارب   لــأصـل و سـط نصــيب الفــرد مـن عــدد الةــرر الــذي و مت

 مللفغرفة للفرد لل 9.5ما يقارب   لأ ارتفعو للعينة 
تحليل نسبة عدد الةرر الستخدامات ارسرة المختلفة أفاد أن الةـرر المعـدة عند و  

مــا   لــأصــلت وو ذت علــأ أكوــر مــن ولــث عــدد الةــرر للعينــة و ر اســتحو الســتقبال الاــي
التـي تقاــي و ة م بينمـا نصــيب غـرر المعيشـالفيلـلار فـي و يقـارب نصـر عـدد الةـرر لــألد

اقـل مــن   لـأتـدنأ ليصـل و % للعينـة  95  لـأقتهـا فيهـا لـم تصـل و مـن  اً كبيـر  اً ارسـرة جـزء
مـن هـذا يتاـح أن و % تقريبـًا للعينـةم 42م كـان نصـيبها و م بينما غرفة النالفيلل% في 90

خصــر يو ر التـي ال تســتخدم كويــرًا و دية تعطــأ أهميـة كبيــرة الســتقبال الاــيو ارسـرة الســع
ــذا يجــب  عــادة و مــن مســاحة المســكن  كبيــرلهــا جــزء  ذلــك علــأ حســاب غرفــة المعيشــةم ل
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حسـن و االقتصاد في عدد الةرر   لأتهدر  توعيةالنظر في هذا الجانب من خالل برام  
 استخدام الحيز المكاني في المنزلم

نصـيب الفــرد مـن عــدد غـرر المنــزل فـي المســتقبل يمكـن تحديــده مـن خــالل تحليــل 
جمـاليو عـدد أفـراد أسـرهم و ل سعة منازلهم و السكان ح آراءالعالقة بين  عـدد و عـدد الةـرر  ا 

م و ن نصيب الفرد من غرر النو ق  سابقام بناًء علأ ذلك يقتر  أن يكو م الذي نو غرر الن
حـدة لكـل فـرد مـن ارســرةم او عـدد الةـرر عـن غرفـة   جمـاليال يزيـد و غرفـة لكـل فـرد   2.5

عدد الةرر ال   جمالين و ن يكأو دين من ارسرة لكل فر  ةاحدو م و فير غرفة نو بمعنأ أخر ت
 يزيد عن عدد أفراد ارسرةم 

  الحي كانـت المسـاجد فـي و كفاءة الخدمات االجتماعية علأ مست لأ بالنسبة أما و 
تـــدنت نســـبة الرااـــين عـــن الخـــدمات الصـــحية  كـــذلك الخـــدمات و المقدمـــة تلتهـــا المـــدارة 

جـب تطبيـق المعـايير التخطيطيـة لهـذه المرافــق كانـت الحـدائق فـي المـتخرةم لـذا يو التجاريـة 
بالنسـبة للمرافـق  أمـاو ل لها فـي جميـع ارحيـاءم و لة الحصو رة عادلة تكفل سهو زيعها بصو تو 

اـع و الخدمات ارخر  فكانـت خدمـة الكهربـاء محـل راـا الةالبيـة بينمـا لـم يكـن الو العامة 
ااءة الشو ر و حالة المر و كذلك للماء   ءتهام ارع التي يجب رفع كفاو ا 

اــعر العالقــات االجتماعيـة بــين الســكان   لـأأد  فقــد  رئيســةاتســاع المـدن الأمـا و 
ذلـك عـدم   لـأارقارب  اافة و المسافة من منازل ارصدقاء  عنانخفاض نسبة الرااين و 

مكـان العمـل عمـلم لـذا يجـب ارخـذ فـي االعتبـار مكان الو المسافة بين السكن  عنرااهم 
ذلــك لتقصــير الــرحالت و الســكنية الجديــدة مــن قبــل المخططــين اقــع ارحيــاء و فــي تحديــد م

 قتمو فير الو تو 

 صياتو الت 5-1
فإنه فيما يتعلق بالمسكن والبيئـة السـكنية فـي المـدن بناء علأ مناقشة نتائ  الدراسة 

 يلي: يقتر  ماالسعودية الرئيسة 
تقليـل تشجيع ارسرة الممتدة من خالل سياسات اةسكان مستقباًل وذلك لمساهمتها فـي  -9

 الطلب علأ المساكن الجديدة باةاافة  لأ محاسنها االجتماعية ارخر م
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( حيـــــث تـــــوفر الخصوصـــــية Attached Housesقة )صـــــتشـــــجيع بنـــــاء البيـــــوت المتال -0
تـــوفير فـــي تكلفـــة االقتصـــادية مـــن ناحيـــة  الهـــا مزاياهـــ هنفســـواالســـتقاللية وفـــي الوقـــت 

 اةنشاء والصيانة والحفاظ علأ الطاقةم
نظر في أنظمة البلدية المتعلقة في تقسيمات قطع اررااي والعمل علأ تقليـل  عادة ال -2

 مساحة القطع لتقليل تكلفة السكنم
ن يكــون  جمــالي عــدد الةــرر ال يزيــد أنــوم واحــد لكــل فــردين مــن ارســرة و  تــوفير غرفــة -4

 عن عدد أفراد ارسرةم 
ـــأ االقتصـــاد فـــي عـــدد الةـــرر وحســـن اســـتخ  -5 ـــرام  توعيـــة تهـــدر  ل ـــز يجـــاد ب دام الحي

 المكاني في المنزلم
تشجيع القطاع الخـار للمشـاركة فـي بنـاء المسـاكن مـن خـالل تكـوين شـركات عقاريـة  -.

 مساهمة متخصصة في االستومار في بناء المساكن وبيعها بالتقسيط علأ السكانم
ـــاء المســـاكن مـــن الخرســـانة المســـلحة خصوصـــًا وأن المـــواد  -. االســـتمرار فـــي تشـــجيع بن

 ة في الحديد وارسمنت تصنع محليًام الالزمة المتمول
والمرافــق العامــة وعلـــأ وجهــة الخصـــور  الخـــدماتتــدنأ مســتو  راـــا الســكان عــن  -8

اـاءة الشـوارعو التجارية والحـدائق و الصحية  المرافق   يسـتلزم خـدمات المـاء والمـرور وا 
 واع وتطبيق معايير تخطيطية لتوفير الخدمات ولالرتقاء بمستواهام
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السـكان  آرااو المسـاكن و تحليـل خصـائص السـكان  :السـادسالفصل  -6
 سطةو المتالسعودية ل البيئة العمرانية في المدن وح

ل علـأ تحليـل بيانـات و ار القسـم: يركـز رئيسـة والوة أقسامعلأ  هذا الفصليشتمل 
فقـد الوالـث  القسـمالوـاني النتـائ   أمـا  القسـم  بينمـا ينـاق  المتوسطةالمسح الميداني للمدن 

 صياتمو صر للتخ
نسـمة  ألـر 422و ألـر  95راو  عدد سكانها ما بـين المدن المتوسطة هي التي يت

 م9-5المدن المواحة في جدول وتشمل   هـ9492عام 

 تحليل البيانات 9-3
فـي تحليـل البيانـاتم  Statistical Package for Social Sciences (SPSS)اسـتخدم برنـام  

اســـتخدم قـــد و هـــدر الدراســـةم و بيانـــات ذلـــك حســـب الو طـــرق مختلفـــة فـــي التحليـــل  طبقـــتو 
 (Nominal Data) ةســـمياةفـــي تحليـــل البيانـــات  Frequency Distributionزيـــع التكـــراري و الت
االنحــرار المعيــاري و ســط الحســابي و اســتخدم المتو م Ordinal Rank Dataالبيانــات الرتبيــة و 

Standard Deviation  ـــل البيانـــات الرقميـــة ـــScaled Dataفـــي تحلي ـــين م الختب ـــات ب ار العالق
عتين و العالقـة بـين مجمـ داللـةالذي يحـدد و  Chi Squareمربع كاي  استخدمالبيانات االسمية 

رفض الفراـية اةحصـائية بـيفيـد  2.25  الدالة عن و أكور من البياناتم انخفاض مست وأ
( .22-015هـــ  ر 9402الســريان  و  عــة البيانــات )الصــالحو عالقــة بــين مجمال انعــدام و
 (م911-985  ر 9184يا   ع و)أبو

تنـــاق  حيـــث عـــات رئيســـه: و وـــالث مجم  لـــأرغـــراض التحليـــل قســـمت البيانـــات و 
ـــأ الخصـــائر االجتماعيـــة و عـــة ارو المجم عـــة و االقتصـــادية للعينـــة  فيمـــا تركـــزت المجمو ل

ل المسـاكن و السـكان حـ آراءتنـاق  فعـة الوالوـة و أمـا المجم  الوانية علأ خصائر المساكن
 مالرئيسةفي المدن  البيئة السكنيةو 

 

6 
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 االقتصادية للعينةو الخصائص االجتماعية   9-3-3
  ول من ارسرامم يقطنها عدد سطةو المتحدة سكنية في المدن و  122تم مسح لقد 
بذلك بلـ  عـدد االسـتمارات و ذلك لعدم اكتمالها و استمارة استبيان من التحليل  29استبعدت 

عـــدد و  عـــدد االســـتمارات المكتملـــة 9-.ل و اـــح جـــدو يو اســـتمارة   8.1التـــي تـــم تحليلهـــا 
 مفي المدن التي تم اختيارها هـ 9492 المساكن عامو السكان 

 هـ9491عام في المدن المتوسطة المساكن و عدد السكان و  عدد االستمارات المكتملة: 9-9 ل وجد

 

 

















ر  هـ 9492المساكن لعام و لية للتعداد العام للسكان و النتائ  ار  هـ9492مصلحة اةحصاءات العامة  *المصدر: 
 م.

% مـــن العينـــة  بينمـــا كـــان 82تها حيـــث بلةـــت نســـب الةالبيـــةيـــة وو شـــكلت ارســـر الن
ن فــي و يعيشــالــذين ن يجو متــز الفــراد ارمــن عــدد مــن  ةنــو أســر ممتــدة مكمــن العينــة % 02
نـت مـن أسـرة العائـل الـرئية و تك %(8.تقريبـًا )ارسـر الممتـدة  اولوـم هانفسـ حدة السكنيةو ال

ة باةاـافة ن مـن العائـل الـرئيو تكـ (%04الربـع تقريبـًا )   بينمـاأسـرة أخـر   لـأباةاافة 

 داريةالمنطقة اإل المدينة *عدد السكان حجم العينة

 كو تب كو تب 010555 88
 القصيم بريدة .048.2 84
 حائل حائل .5...9 1.
 عسير أبها .99029 1.
 د الشماليةو الحد عرعر 928255 8.

 الشرقية القطير 18102 2.
 نجران نجران 12182 51
 رو الج سكاكا 5.12. 51
 جازان جازان 5.5.5 58
 الرياض ادميو الد 2.8.9 58
 رةو المدينة المن بدر 8..91 .5
 الباحة الباحة .9558 55

 مكة المكرمة القنفذة .9552 50
 عو المجم 9221250 8.1
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حــدة و ال فــي تعــي  نيمــن أســرتأكوــر و نــت مــن العائــل الــرئية و تك فقــط %8و  نيأســرت  لــأ
ارســباب  كانـت امـل االجتماعيـةو العأن أربـاب تلــك ارسـر  مـن% 58أفـاد م هانفسـ السـكنية

االقتصـادية تموـل السـبب امـل و العأن   لـأ% 40بينما أشار   د ارسر الممتدةو جو ل رئيسةال
 مرئيةال

قيمــــة و فــــردًا  ..8الســــائقين( للعينــــة و ســــط حجــــم ارســــرة )باســــتوناء الخــــدم و متبلــــ  
قيمـــة و فــردًا  8..يـــة وو النســـط حجــم ارســر و م بينمــا كــان متفـــرداً  4.5االنحــرار المعيــاري 
 ..99ن يجو المتــز أحــد أفرادهــا  هــامع حجــم ارســرة التــي يعــي و م 2.5ًاالنحــرار المعيــاري 

قيمـة و فـردًا  ..95جـان و التـي يعـي  فيهـا فـردان متز و م 4.1قيمة االنحرار المعيـارًي و  فرداً 
 والوـة أفـرادالتـي يعـي  معهـا أكوـر مـن سـط حجـم ارسـرة و متأمـا   م2..االنحرار المعياري

% 50ر و الـذكشـكل ي(م 0-.ل و )جـد 2..قيمة االنحرار المعياري و  فرداً  95.5 نيجو متز 
 م%48اةناث تشكل و  العينة  جماليمن  تقريباً 

 سط حجم األسرةو : مت0-9 ل وجد
 االنحرار المعياري سط حجمهاو مت ع ارسرةو ن

 2.5 8.. يةوو أسرة ن

 4.1 ..99  و أسرة يعي  معها فرد متز 

 2.. 95.8 جانو أسرة يعي  معها فردان متز 

 0.. 95.5 أكور ون أيجو متز  والوة أفرادأسرة يعي  معها 

 4.5 8.1 العينة جمالي 

 
ع و نـــو   التعلـــيم و مســـتو الحالـــة االجتماعيـــة و تبـــاين أربـــاب ارســـر مـــن ناحيـــة العمـــر 

ا  عمـــر و تـــر و م ســـنة 24% مـــن أربـــاب ارســـر 9..9ز عمـــر و العمـــل ارساســـيم لـــم يتجـــا
 % مــا91.0و  ســنة 54و 45% مــا بــين 8..0و  ســنة 44و 25مــا بــين مــنهم % 4..0
كان و أكورم  وأ سنة 5. ة% من أرباب أسر العين1.0عمر   فيما يبل  سنة 4.و 55بين 
ــــز 14.0 ــــ4.2ون  يجو % مت ــــم يتجــــاو % أرامــــلم 9.5و  اً % عزاب ــــيم و ل % مــــن 21.9ز تعل

% 4..9و ســــطة و % المرحلــــة المت94.0أكمــــل لقــــد و أربــــاب ارســــر المرحلــــة االبتدائيــــة  
ا علــأ و حصــل% 9.0و% الدراســة الجامعيــة  4..9وم  و % الــدبل92.8ويــة  و المرحلــة الوان

 راهمو % علأ شهادة الدكت2.8وشهادة الماجستير  
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ظفين فـي و ن مو % يعمل95.4ميين  و ظفين حكو % من أرباب ارسر م54.1يعمل 
% 2.5% مــزارعين  0.4% متقاعــدين  94.4ن بالتجــارة  و % يعملــ5.4القطــاع الخــار  

 % من العينةم2..ا و شكلفقد ما الذين لية لديهم عمل أطالبم 
الجنســيات ارخــر  و % ..4% بينمــا ارســر العربيــة 12.2دية و الســع شــكلت ارســر

ت  و م تفـاالعينـةمـن شـبه القـارة الهنديـة( مـن و ية  و شـرق آسـيو % )شملت أسـر افريقيـة  0.2
  و تراو   لاير 2222رسر  ا من % ..92 دخل يبل م لم ةلعيناالدخل الشهري رسر  أيااً 

لاير   111.و 5222% مــــا بــــين 0..0و لاير  4111و 2222% مــــا بــــين 98.2دخــــل  
% مــــن ..98ي لـــــ و خل الســــندز الــــو لاير  فيمــــا تجــــا 99122و 8222بــــين  % مــــا00.0و

 لايرم 90222ارسر 
دخلهـــا علـــأ   جمـــالي% مـــن 99ســـطة بشـــكل عـــام و تنفـــق ارســـر فـــي المـــدن المت

نفقــه علــأ الســكن حســب ملكيــة تمــا و تحليــل العالقــة بــين دخــل ارســرة خــالل مــن و الســكنم 
% مـــن 8..ســـكنها علـــأ الصـــيانة ل المالكـــةســـط مـــا تنفقـــه أرســـره و مت أن تاـــحا كناالمســـ

تنفــــق  مــــن جهــــة العمــــل ةفر و مــــ وميــــة أو ارســــر التــــي تســــكن فــــي مســــاكن حكأمــــا دخلهــــام 
دخلهــــم  ن مـــا يزيــــد عـــن خمـــةو ينفقـــفن و مـــا المســــتلجر أ %مـــن دخلهـــا علــــأ الســـكنم..0
 معلأ اةيجار (09.1%)

 خصائص المساكن  9-3-1
ســطة و اع المســاكن انتشــارًا فــي المــدن المتو أكوــر أنــ الفيلــل ث أنأظهــرت نتــائ  البحــ

بعــد و ت الشــعبية وــم الشــقق و عــدد المســاكنم تلتهــا البيــ  جمــالي % مــن42.2 حيــث شــكلت
اليم و علــأ التــ% 90.5و% 09.5و% 00.0نــت نســبها ا  التــي كالفيلــلار فــي و ذلــك ارد

المسـاكن فـي هـذه % مـن عـدد 2.8ت مـن الصـفيح )صـنادق( حيـث شـكلت و جدت بيو كما 
 المدنم

 اً ااـحو  اً ع المسـكن أفـاد أن هنـاك ارتباطـو نـو رسـرة ا حجـمتحليل العالقة بين عند و  
أنـه كلمـا كبـر  2-.ل و يتاـح مـن الجـدو م الشـقق وأ الفيلـلفـي المسـكن و بين حجـم ارسـرة 

% فقـط مـن ارسـر 92.2جـد أن و   حيـث فـيال  حجم ارسرة يزيد اةقبال علـأ السـكن فـي 
مـن ارســر % 2..0م بينمـا بلــ  فيلـلخمســة أشـخار تسـكن فــي أقـل مـن ن مــن و كـتتالتـي 
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 ةيـن مـن ومانو % مـن ارسـر التـي تتكـ9..5وسـبعة أشـخار    لـأن من خمسة و التي تتك
العكـة صـحيح بالنسـبة للسـكن فـي شـقق  كلمـا صـةر و م فيلـلأكور تسكن فـي  وأشخار أ

% مــن ارســر 55.2لبيانــات أن حجــم ارســرة يزيــد اةقبــال علــأ الســكن فــي شــققم أفــادت ا
% مــن تلــك التــي 24.8التــي يقــل عــدد أفرادهــا عــن خمســة أشــخار تســكن الشــقق  بينمــا 

أشـخار  ةيـن من ومانو % من ارسر التي تتك1.0وسبعة أشخار   لأن من خمسة و تتك
ااـح لعالقـة و جـد نمـط و اع المسـاكن ارخـر  ال يو نسبة رنالأما ب أكور تسكن في شققم وأ

 م ارسرةم حجو بينها 
 ع المسكنو نو : العالقة بين حجم األسرة 1-9 ل وجد

 ع المسكنو ن

 حجم ارسرة

 أفراد 5أقل من 

% 

 أفراد .  لأ 5

% 

 أكور وأفراد أ 8

% 

 عو المجم

% 

 42.2 9..5 2..0 92.2 فيال  

 90.5 90.5 94.9 92.2 فيال  ر في و د

 09.5 1.0 24.8 55.2 شقة

 00.0 09.2 02.0 04.0 بيت شعبي

 2.8 2.1 %2.5 %2.8 صفيح
 922 922 922 922 عو المجم

 

ع المسـكن حيـث و نـو ااـحة بـين الـدخل الشـهري لألسـرة و د عالقـة و جو حظ و لبالمول 
ــو نهمــا بمســتبي اً بــلن هنــاك ارتباطــ (ياع كــبــمر )أفــاد اختبــار  اــح و مقــداره صــفرم ي ة  دالل

كلمـا قـل الـدخل زاد اةقبـال علـأ و   الفيللأنه كلما زاد الدخل زاد اةقبال علأ  4-. لو جد
لاير تسـكن فـي  5222التي يقل دخلها الشـهري عـن  %(04.1)ارسر ربعم ت الشعبيةو البي
ت ارتفعـــو لاير   111. – 5222% لألســـر التـــي دخلهـــا مـــن 9..2  لـــأ  بينمـــا زادت فيلــل
لتلـك التـي يبلـ   %8.8.صـلت وو لاير   99111 – 8222تلك التي دخلها ل% 4..5  لأ

% مـن ارسـر 40.9سكنها في ت الشعبيةو لبي لأ اأكورم أما بالنسبة  ولاير أ 90222دخلها 
ا  دخلهـــا بـــين و % مـــن ارســـر التـــي تـــر 9..9لاير   5222التـــي يقـــل دخلهـــا الشـــهري عـــن 

  لاير 99111 – 8222% مــن تلـــك التـــي كـــان دخلهـــا بـــين ..90ولاير   111.- 5222
ت و ر بيـو بخصـ أكوـرم ولاير أ 90222% من ارسر التـي بلـ  دخلهـا الشـهري 4..فقط و 
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% مــن 0.5التــي كانــت نســبتها و الصــفيح كــان جميــع ســكانها مــن ارســر منخفاــة الــدخل 
اـحت البيانـات أنـه و لاير شـهريًام فـي المقابـل أ 5222ارسر التي دخلهـا الشـهري أقـل مـن 

  دخل ارسرةمو السكن في شقة  وأفيال  ر فيو في دااحة بين السكن و جد عالقة و ال ت
 ع المسكن و نو : العالقة بين الدخل الشهري لألسرة 4-9 ل وجد

 

 ع المسكنو ن

 

 الدخل الشهري باللاير

 أقل من

5222 

% 

5222 - 
.111 

% 

8222-
99111 

% 

90222 
 أكور وأ

% 

 عو المجم

% 

 42.2 8.8. 4..5 9..2 04.1  فيال 

 90.5 ..90 98.4 98.2 2.1 فيال  ر فيو د

 09.5 90.9 ..99 01.5 ...0 شقة

 00.0 4.. ..90 9..9 40.9 بيت شعبي

 2.8 2.2 2.2 2.2 0.5 صفيح
 922 922 922 922 922 عو المجم

 مصفر قدره الداللة  و مست  جد عالقة ارتباط بين المتةيرينو اح مربع كاي أنه تو * ي
ســــيلة البنــــاء و النتــــائ  أن الخرســـانة المســــلحة هــــي  تفــــادأر مــــادة البنــــاء و بخصـــ

% بينما كانـت المبـاني 88.8الرئيسةم حيث شكلت المباني المشيدة من الخرسانة المسلحة 
% 9.9الطـين فـي و %  9.5فـي بنـاء  اسـتخدم فقد %  أما الحجر..8ب و من الط المشيدة

م ..92االنحـرار المعيـاري و  سـنة ..95المباني للعينة سط عمر و فقط من المبانيم بل  مت
% مـــن العينـــة  المبـــاني التـــي 01.5ات و شـــكلت المبـــاني التـــي يقـــل عمرهـــا عـــن عشـــر ســـن

ــــــين  ــــــي عمرهــــــا مــــــا بــــــين و %  42.1 ســــــنة 91و 92عمرهــــــا مــــــا ب  01و02المبــــــاني الت
ــاني التــي بلــ  عمرهــا و   %00.9ســنة هــا بالنســبة لحالت م%...فقــط  أكوــر وســنة أ 22المب

ــــاني اةنشــــائية كــــان  ــــده  0..5المب ــــة جي ســــطة  بينمــــا كــــان و % بحالــــة مت24.0و% بحال
 % بحالة رديئةم  92.9

ـــد  ـــين المـــلق ـــاد تحليـــل العالقـــة ب ـــاء )و أف ـــأ الخرســـانة  اقتصـــراد المســـتخدمة بالبن عل
حالتـــه اةنشـــائية و عمـــر المبنـــأ و ( أب حيـــث شـــكلت الةالبيـــة العظمـــو مـــادة الطـــو المســـلحة 
  و ااـحة بـين هـذه المتةيـرات بمسـتو جـد عالقـة و قـع  أنـه تو مت وي  كما هاع كبباختيار مر 

% مــن المبــاني المشــيدة مــن الخرســانة 12.8أن  5-.ل  و مقــدراه صــفرم  يبــين جــد داللــة
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  لــأالنســبة لتصـل  تانخفاـات فــي حالـة جيــدهم و سـن 92التـي يقــل عمرهـا عــن و المسـلحة 
% لتلــك التــي عمرهــا مــا بــين 04.0وســنة   91-92بــين  % لتلــك التــي عمرهــا مــا9.2.
فقــط أكوــرم مقابــل ذلــك  وســنة أ 22% للمبــاني التــي عمرهــا 09.4بلةــت و ســنة   02-01

ات فــي و ســن 92التــي يقــل عمرهــا عــن و ب و مــن الطــ المســاكن المشــيدة %( 02.8)خمــة 
ســـنة   91-92لتلـــك التـــي عمرهــا مـــابين  %95.0  لــأحالــة جيـــدةم تــدنت النســـبة لتصـــل 

سـنةم  01-02لتلك التي عمرها ما بين  %2.8  لأة حادة لتصل ر و ت النسبة بصانخفاو 
أكوــر فــي حالــة  ون ســنة أو ب عمرهــا والوــو مشــيدة مــن الطــ جــد مبــان  و ذلــك ال ت  لــأ اــافة 
اء المملكــة العربيـــة و رجــشــيء أنســب ت عــد  مــن ذلــك يتاــح أن الخرســانة المســلحة  جيــدةم
 بم و ي المشيدة من الطرة جيدة من المبانو ل بصو م أطو نها تد دية حيث و السع

 حالته اإلنشائيةو عمر المبنى و اد المستخدمة بالبناا و : العالقة بين الم5-9 ل وجد

 مادة البناء
 حالة المبنى

 

 اتو أعمار المباني بالسن
 عو المجم

 92أقل من       %

% 

92-91 

% 

02-01 

% 

 أكنر من 12

% 

 انة مسلحةخرس

 2.1. 09.4 04.0 9.2. 12.8 جيدة

 29.4 9..5 ...5 5..2 0.. سطو مت

 ..4 09.4 98.0 ..9 2.2 رديء

 922 922 922 922 922 عو المجم

 بو ط

 1.. 2.2 2.8 95.0 02.8 جيدة

 52.2 24.9 2.4. ..2. 5..2 سطو مت

 ..49 5.1. 25.8 09.0 ..49 رديء

 922 922 922 922 922 عو المجم

 
 (%48.8)أن مــا يقــارب نصــفها   لــأيشــير يــل المبــاني الســكنية و تحليــل مصــدر تم

% مــن ..45ق التنميــة العقــاري بنــاء و لــت ذاتيــًا مــن مــدخرات ارســر  فيمــا دعــم صــندو م
مسـاهمة القطـاع  %م أمـا9.2يـل و ميـة ارخـر  بتمو كما سـاهمت القطاعـات الحك المساكنم

يــل ارخــر  و %م أمــا طــرق التم4.2 بلةــتيــث حكانــت متدنيــة يــل و الخــار فــي مجــال التم
% مـن المسـاكن القائمـةم قـام بتنفيـذ 2.2غيرهـا سـاهمت فـي بنـاء و مول مسـاعدات ارقـارب 
شـرار إ% مـن المبـاني نفـذت مباشـرة ب09.5ون  و لو %( مقا..9.غالبية المباني السكنية )
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% 2.0لبقيـــة % مـــن المســـاكن اشـــتراها أصـــحابها جـــاهزة بينمـــا ا2..متابعـــة مالكهـــام أمـــا و 
 نفذت بطرق أخري مول مساعدة ارقاربم 

ار فـي و اردو )لـم يشـمل التحليـل العمـائر السـكنية  اـياارر أسـعار و بالنسبة لمساحة 
ت و البيـو  فيلـلبـة( للو مـات المطلو فر لديهم المعلو ال تتو ن و حيث معظم ساكنيها مستلجر  فيلل

سـط و مت بلـ و  هـامبين اً تـو ك تفاهنـا أن .-. لو اـح بالجـدو م وأفاد التحليـل كمـا هـ الشعبية 
ـــام عليهـــا امســـاحة ارر  ـــلاـــي المق ـــاري للعينـــة و  0م90.2. فيل  0م..2.4االنحـــرار المعي
 سـطو والوـة أربـاع متت شـعبية بلةـت و اـي المقـام عليهـا بيـاسـط مسـاحة ارر و تقريبًام أمـا مت

االنحــــرار المعيـــــاري و  0م454.2ســــطها و تقريبــــًام حيـــــث كــــان مت الفيلــــلمســــاحة أرااــــي 
 فيلــلقيمـة المتــر المربـع بـين اررااـي المقـام عليهـا  فـي تو تفـا جـدو لكـن ال يو م 0م..228

ســط قيمــة المتــر المربــع لألرااــي المقــام عليهــا و فكــان مت مت شــعبيةو تلــك المقــام عليهــا بيــو 
سـط قيمـة المتـر المربـع لألرااـي و متو لايرم  ..049االنحـرار المعيـاري و لاير  0.9.0 فيلل

 لايرم  ..045االنحرار المعياري و لاير  0.5.4بية ت شعو المقام عليها بي
  سط قيمة المتر المربعو متو  ت شعبيةو بيو  فيللسط مساحة األرضي المقام عليها و : مت9-9 ل وجد

 ع المبانيو أن
 سط المساحةو مت

 0م

 االنحراف المعياري

 0م

سط قيمة المتر و مت
 المربع
 لاير

 االنحراف المعياري
 لاير

 ..049 0.9.0 ..2.4 90.2. فيلل
 ..045 0.5.4 ..228 454.2 ت شعبيةو بي

 ..040 ..0.1 ..2.2 558.2 عو المجم

 
ق و د فـر و جـو  حظ عدمو لقت المسح و قيمة المباني السكنية المختلفة في  تحليلعند و 

نــة مــن و المك الفيلــلو  يلــلالفأســعار و  نــة مــن شــقق و ســط أســعار العمــائر المكو كبيــرة بــين مت
ريــااًل   9..1..ســط أســعارها و م فكــان مت.-. لو مبــين بالجــد وكمــا هــ طــابقين منفصــلين

ــــااًل   5.0198 ــــأ التــــ 5258.2وري ــــااًل عل ســــط ومــــن البيــــت و مت انخفــــضاليم بينمــــا و ري
ســـط ومـــن بيـــت و متو ريـــااًل(  058290)الفـــيال  ســـط ومـــنو اقـــل مـــن نصـــر مت  لـــأالشــعبي 
ســط قيمــة اررض المقــام عليهــا و فيمــا بلــ  مت مريــااًل( 825.9هــا )ســبع ومن  لــأالصــفيح 

سـط قيمتهـا و صـل متو حيـث فـيال  ريااًلم تلتها اررض المقام عليهـا .02559عمارة سكنية 
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ســــط ومنهــــا و التــــي بلــــ  متو فــــيال  ريــــااًل  وــــم اررض المقــــام عليهــــا طابقــــان فــــي 9509.2
ســـط ومنهـــا و التـــي كــان متو شــعبي  بعـــد ذلــك اررض المقـــام عليهــا بيـــتو ريــااًل   922022
ســط قيمــة اررض المقــام عليهــا بيــت مــن الصــفيح لــــ و مت انخفــضريــااًلم بينمــا  992190
 ريااًلم 2.408

سط و متو ي المقامة عليها سط قيمة األراضو متو سط قيمة المباني السكنية المختلفة و : مت7-9 ل وجد 
 األراضي للقيمة الكلية للمباني ةقيمنسبة 

 بانيماع الو أن
 سطو المت

 االنحراف المعياريو 

 قيمة المبنى مع األرض

 )لاير(

 قيمة األرض

 )لاير(

نسبة قيمة األرض 
قيمة األرض مع  جماليإل

 المبنى

)%( 

 فيلل
 ...0 9509.2 5.0198 سطو المت

 94.0 9.2.55 .240.0 االنحرار المعياري

 لفيلار في و أد
 05.0 922022 5258.2 سطو المت

 92.9 ..9211 018.24 االنحرار المعياري

 شقق
 28.9 .02559 9..1.. سطو المت

 02.0 .94.29 204250 االنحرار المعياري

 ت شعبيةو بي
 28.9 992190 058290 سطو المت

 ...9 9222.4 02.8.8 االنحرار المعياري

 صفيح
 41.2 2.408 825.9 سطو المت
 ..91 08..9 .4400 ار المعيارياالنحر 

 22.2 9489.0 522021 سطو المت عو المجم

 4..9 959125 242854 االنحرار المعياري 

 المبنـأ مـع اررض قيمة  جماليتحليل العالقة بين يفيد  .-. ل السابقو من الجدو 
ـــرة فـــي ارتفـــاع أســـعار و قيمـــة اررض فقـــط أن ارتفـــاع أســـعار اررااـــي ســـاهم بصـــو  رة كبي

قيمــة   جمـالي (%22.2) ولـث سـط قيمـة اررض مـا يقـاربو حيـث بلـ  مت مني السـكنيةالمبـا
صـلت وو  اع المبـاني السـكنيةمو بالمملكة لمختلر أن سطةو المتالمبنأ مع اررض في المدن 

لأو ت الصفيح  و المبنأ مع اررض لبي %( قيمة41.2ة اررض ما يقرب نصر )قيم مـا  ا 
ت الشـعبيةم فيمـا و البيـو المبنـي للعمـائر السـكنية %( قيمة اررض مع 28.9يقرب خمسين )
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فكـــان  فيلـــلار فـــي و اردو  فيلـــلبلـــ  ومـــن اررض مـــا يقـــرب ربـــع ومـــن المبنـــأ مـــع اررض لل
 اليمو % علأ الت05.0و% ...0

ل  و اـح بالجـدو م وعهـا كمـا هـو ااـحة حسـب نو رة و ت مسـاحات المسـاكن بصـو تتفا
فيمـا كـان  0م2..54ار( و احة اردمسـ  جمـاليسـط و )مت الفـيال  سـط مسـاحةو م بلـ  مت8-.
فــــيال  ر المنفصــــل فــــيو ســــط مســــاحة الــــدو متو   0م.25ت الشــــعبية و ســــط مســــاحة البيــــو مت

تباعـــًا لـــذلك  متقريبـــاً  0م ..9  لـــأســـط مســـاحة الشـــقة و مت انخفـــض  بينمـــا تقريبـــاً  0م248
سـط نصـيب و ع المسـاكنم بلـ  متو سط نصـيب الفـرد مـن مسـاحة السـكن حسـب نـو ت متو تفا

ن فـــي و للــذين يعيشــ 0م50  لــأ انخفــضو تقريبـــًا  0م.5 الفيلــللمســاحة لســكان الفــرد مــن ا
ــــذين يعيشــــ 0م 25و  ت شــــعبيةو بيــــ ار و دأن فــــي و للــــذين يعيشــــ 0م 22و  ن فــــي شــــققو لل

 مفيللمنفصلة في 
سط و متو ط عدد الغرف سو متو سط نصيب الفرد منها، و متو سط مساحة المساكن و : مت3-9 ل وجد

 نصيب الفرد منها

 بانيماع الو أن
 سطو المت

 االنحراف المعياريو 

 مساحة السكن

 (0)م

نصيب الفرد من 
 المساحة

 (0)م

 عدد الغرف

 )غرفة(

نصيب الفرد 
من عدد 
 الغرف

 )غرفة(

 فيلل
 9.2 1.5 ...5 2..54 سطو المت

 2.4 ..0 40.1 8..29 االنحرار المعياري

 فيللار في و أد
 9.2 4.. 22.9 ...04 سطو لمتا

 2.5 9.8 91.9 ..80 االنحرار المعياري

 شقق
 9.9 5.4 25.4 9.5.5 سطو المت

 2.5 ..9 00.4 12.8 االنحرار المعياري

 ت شعبيةو بي
 2.8 2.. ..59 2..25 سطو المت

 2.5 0.2 5..4 004.1 االنحرار المعياري

 المجموع
 9.2 5.. 48.9 5..28 المتوسط

 2.5 2.2 21.5 084.1 ار المعيارياالنحر 

 

بالمول تتفاوت المسـاكن حسـب نوعهـا مـن ناحيـة عـدد الةـررم فبلـ  متوسـط عـدد الةـرر فـي الفـيال 
لأغرفة في دور في  فيال   و  4..غرفة تقريباً وانخفض  لأ  1.5  غرفة 5.4  غرر في البيوت الشعبية . ا 
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قـل مـن التفـاوت فـي أسب نوع المساكن ولكن بصـوره في الشققم أما نصيب الفرد من عدد الةرر تتفاوت ح
سكان دور في و الفيلل وانخفض لسكان  غرفة 9.9الشقق   جمالي عدد الةررم فكان نصيب الفرد من سكان

كد ت غرفة لسكان البيوت الشعبيةم  هذه الظاهرة ت2.8ليصل  لأ استمر في االنخفاض   واحدةغرفة  لأ فيال 
 موحجم المسكن )عدد الةرر( عدد أفراد ارسرةأنه توجد عالقة  وااحة بين 

نــه بشـكل عــام هنـاك مبالةــة أتحليـل عــدد الةـرر الســتخدامات ارسـرة المختلفــة أكـد 
وطعـام الاـيور مـن الرجـال  باسـتقبالفي جميع أنـواع المسـاكن فـي عـدد الةـرر الخاصـة 

 %28.4م فكـــان متوســط نســـبة هــذه الةــرر لمجمـــوع غــرر المنـــزل 1-. والنســاء  جــدول
م بينمــا تــدنأ عــدد الةــرر الخاصــة الشــقق% فــي 40.9للعينــة ووصــلت هــذه النســبة  لــأ 

م البيـوت الشـعبية% في 92.4% للعينة وتدنت  لأ 95.0المعيشة فانخفات نسبتها  لأ ب
% ..28من عدد الةرر للعينة  وانخفات  لأ  %..40شكلت  فقد أما نسبة غرر النوم

% فـي 9.. لـأ ارتفـع لعينـة و ل% 2.2بهم من الةرر في الفيللم الخدم والسائقين كان نصي
 الفيللماردوار في 

 سط عدد الغرف الستخدامات األسرة المختلفةو : مت1-9 ل وجد

 بانيالماع و أن
 سطو المت

 االنحراف المعياريو 

نسبة غرف 
 فو استقبال الضي

)%( 

نسبة غرف 
 المعيشة

)%( 

 مو ة غرف الننسب

)%( 

نسبة غرف الخدم 
 السائقينو 

)%( 

 فيلل
 2.1 0..4 92.5 25.8 سطو المت

 2.. 90.8 5.0 99.2 االنحرار المعياري

 فيللار في و أد
 9.. ..28 94.2 21.8 سطو المت

 8.8 8.9 4.5 99.2 االنحرار المعياري

 شقق
 ..9 28.1 ...9 40.9 سطو المت

 5.2 90.5 8.1 94.2 االنحرار المعياري

 ت شعبيةو بي
 9.4 49.1 4..9 21.0 سطو المت

 4.5 95.8 92.4 9..9 االنحرار المعياري

 2.2 ..40 95.0 28.4 سطو المت عو المجم

 2.. 92.4 ... 92.2 االنحرار المعياري 
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 كنال المسون حاالسك آراا 9-3-1
ـــــائ  أن و الســـــكان حـــــ آراءر و بخصـــــ ـــــازلهم  أفـــــادت النت  الي الخمـــــةو حـــــل ســـــعة من

ــــد (%54.2) أكوــــر مــــن النصــــراســــعةم بينمــــا و ن أن منــــازلهم و يعتقــــد (09.5%) ن أن و يعتق
 ن أن منازلهم ايقةمو أرباب ارسر يعتقد (%04.0ما يقارب ربع )و منازلهم مناسبةم 

جمـاليو مسـاحة المسـاكن و العالقـة بـين عـدد أفـراد أسـرهم  عـن السـكان آراءلتعـرر علـأ ل عـدد  ا 
سط نصيب و متو سط نصيب الفرد من مساحة المسكن  و ب متحسا  لأم  عمد و عدد غرر النو الةرر 
م 92-. لو نت النتائ  في جدو دو م و غرر النسط نصيب الفرد من و متو عدد الةرر    جماليالفرد من 

سط نصيب الفرد و متو  ل سعة منازلهمو حأرباب ارسر  آراءااحة بين و عالقة جد و أكدت البيانات أنه ت
جماليو من مساحة المسكن   سطو بل  متاسعة و منازلهم  ن أنو الذين يعتقد ممو عدد غرر النو ر عدد الةر  ا 

غرفـة   2.52وعـدد الةـرر   جمـاليغرفـة مـن  9.92وتقريباً  0م0.نصيب الفرد من مساحة المسكن 
تقريبـاً  0م.4سـط نصـيب الفـرد و كـان متبينما م احدة لكل فردين من ارسرة(و )أي غرفة  مو من غرر الن

للسكان  مو ع غرر النو غرفة من مجم2.45وعدد الةرر   جماليفة من غر  2.18من مساحة المسكن  
مــن مســاحة تقريبــاً  0م.2  لــأليصــل  انخفــضنصــيب الفــرد  من أن ســعة منــازلهم مناســبةو الــذين يعتقــد
ن أن و يعتقـد نللذيم و غرفة من عدد غرر الن 2.40وعدد الةرر    جماليغرفة من  ...2والمسكن  

 ممنازلهم ايقة
جماليو نصيب الفرد من المساحة و ل سعة مساكنهم والسكان ح آراا: العالقة بين 92-9 ل وجد عدد  ا 

 مو عدد غرف النو الغرف 

ل سعة وح راااآل
 المساكن

 سطو المت

 االنحراف المعياريو 

نصيب الفرد من 
 المساحة

 (0)م

نصيب الفرد من عدد 
 الغرف

 )غرفة(

فرد من نصيب ال
 مو غرف الن

 )غرفة(

 اسعو 
 2.52 9.92 .9.5. سطو المت

 .2.0 2.52 48.58 االنحرار المعياري

 مناسب
 2.45 2.18 .2..4 سطو المت

 2.04 .2.4 1..24 االنحرار المعياري

 ضيق
 2.22 ...2 25.65 سطو المت

 2.09 2.4 9..08 االنحرار المعياري

 جمالياإل
 2.40 .2.1 8...4 سطو المت

 2.05 2.48 .28.2 االنحرار المعياري
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كانـت المسـاجد  99-.جـدول  كمـا هـو وااـح فـي لخدمات االجتماعيـةا فراتو  لأ بالنسبة 
 انخفاـتالمسـافةم بينمـا  عـن% راـاهم 82.1علأ مسافة مقبولة من غالبية السكان حيث أبد  

م %45.5  لــأ عــن الخــدمات التجاريــةو % 50.5 لــأ  نســبة الرااــين عــن المســافة مــن المــدارة
لمســافة عــن الحـــدائق امــا كانــت %م في40.9عــن الخــدمات الصــحية  لــأ تــدنت نســبة الرااــين و 

 م  فقط من السكان %00.0ن عنها و العامة في المتخرة حيث الراا
 علــأ حــازت حيــث كفــاءة المرافــق العامــة جــاءت خــدمات الهــاتر فــي المقدمــةفيمــا يتعلــق ب

% مــن 2..8حيـث نالــت راــا  فــي المرتبــة الوانيــة ءالكهربـا  بينمــا جــاءت خــدمات %12.2راـا 
انقسـم %م 8.0. لـأ عنهـا  ننسبة الرااـي حيث انخفاتقل كفاءة أ المياهالسكانم كانت خدمات 
راـاهم عنهـا   فقـط %(1..5) النصـر مـا يقـارب  بـدأ حيـث حركـة المـرورالسكان حـول كفـاءة 

 مها%( رااهم عن55.9تقريبًا ) هسأبد  العدد نفالتي  الشوارع ةااءهو الحال بالنسبة ةكما 
%  بينمـــا انخفاـــت 4.4.المســـافة عـــن منـــازل ارصـــدقاء كانـــت محـــل راـــا بعـــد 

ســـكن العـــن المســـافة بـــين وتـــدنت نســـبة الرااـــين %م ..54بالنســـبة لألقـــارب لتصـــل  لـــأ 
 %م49.5 لأ  العملومكان 

 احي االجتماعيةو النو المرافق العامة و ل الخدمات وان حالسك آراا: 99-9 ل وجد
احي و النو المرافق و الخدمات 

 االجتماعية
 راض  
% 

 ما ا  عو ن
% 

 غير راض  
% 

 2.. 99.8 82.1 البعد عن المساجد
 4..9 29.2 50.5 البعد عن المدارة
 01.1 1..0 40.9 صفاتو البعد عن المست
 29.0 02.0 45.5 اقو البعد عن ارس

 2.5. 5..9 00.0 د عن الحدائقالبع
 2.5 5.. 12.2 خدمات الهاتر
 2.2 99.2 2..8 خدمات الكهرباء

 98.4 92.4 8.0. ياهخدمات الم
 94.2 08.8 1..5 رو حالة المر 
 ..04 02.2 55.9 ارعو أااءه الش

 90.8 ..00 4.4. البعد عن منازل ارصدقاء
 02.0 05.0 ..54 البعد عن منازل ارقارب

 22.2 08.0 49.5 د عن مكان العملالبع
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مســـتقلة فــيال  جــاء الســكن فـــي  ل مســكن المســـتقبلو ر رغبــات الســـكان حــو بخصــ
اـح و م و% من العينة كما ه19.2ذلك   لألأ لمعظم أرباب ارسر حيث أشار و كرغبة أ
ـــ و م الرغبــة فــي الســكن فــي شــقة بالــد90-. لو فــي جــد ر ارراــي كــان الخيــار المفاــل ل
فقـط مـن السـكانم تـدنت  %..9ل كان الخيار المفال لـ و ر ارو كن بالدالسبينما  م4%..

م %..2لــ   لـأل و أخيـار كالوالـث  ور الوـاني أو السكن في شقة في الد نو نسبة الذين يرغب
 ل لـــو ار اًل حيــث كــان الخيــارو أقــل قبــكــان فقــد أكوــر  ور الرابــع أو مــا الســكن فــي شــقة بالــدأ

 م% فقط من السكان2.2
 أرباب األسر آراالى لسكان المستقبل حسب و : الرغبة األ 90-9 ل وجد

 % ع السكنو ن
 19.2 لةقمستفيال  السكن في -
 4.. ر اررايو السكن في شقة بالد -
 ..9 لو ر ارو السكن في شقة بالد -
 ..2 الوالث ور الواني أو السكن في شقة بالد -
 2.2 أكور ور الرابع أو في شقة بالد السكن -

 922.22 عو المجم

 
ـــو ر و بخصـــ ـــي المســـتقبل تباينـــت و ســـائل ت م ل ذلـــكو حـــ الســـكان آراءفير الســـكن ف

لـم يـر و علـأ سياسـة تصـةير قطـع اررااـي  او افقـو فقط %  5.4أن  92-.ل و اح جدو ي
ل و حـ راءم انقسـمت اا(%85.0)الةالبيـة %  بينمـا اعتـرض علـأ ذلـك 1.4 فـي ذلـك اً بلس

% ..08افــق علــأ ذلــك و ( حيــث Attached Housesلكــن متالصــقة )و بنــاء مســاكن مســتقلة 
 م(%52.2ما يقرب نصر السكان )اعترض علأ ذلك و % 09.9في ذلك  اً بلس لم يرو 

% 20.1ااراء حــول بنــاء عمــائر متعــددة اردوار فوافــق علــأ ذلــك  اختلفــتبالموــل 
م أما فيما يتعلق باستخدام مواد بناء فـي %..28% واعترض 08.4في ذلك  اً وال ير  بلس

% 5..% ولــم يمــانع فــي ذلــك 98.8التشــييد غيــر الخرســانة المســلحة وافــق علــأ االقتــرا  
 %( السكانم2.2.) ما يقارب ولوافيما اعترض 

 
 لفير السكن في المستقبو ل سبل توالسكان ح آراا: 91-9 ل وجد
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 فير السكنو ل سبل توالسكان ح آراا
 افقو م

)%( 
 سطو مت

)%( 
 افقو غير م
)%( 

 85.0 1.4 5.4 تصةير قطع اررااي -
 08.. 09.9 52.2 (Attached Housesمتالصقة )و مساكن مستقلة  -
 ..28 08.4 20.1 ارو بناء عمائر متعددة ارد -
 ..2. 5..9 98.8 اد بناء غير الخرسانة المسلحةو استخدام م -
 04.8 95.2 0.0. تشجيع ارسرة الممتدة -
 4.4 5.. 88.9 تفعيل مساهمة القطاع الخار -
 24.2 95.9 52.1 اطنينو تمليكها للمو بناء مساكن عامة  -

 
حيــث  –المتموــل فـي تشـجيع ارســرة الممتـدة  لتـوفير السـكن الحـل االجتمــاعييكمـن 

  %(0.0.ولوـا السـكان تقريبــًا )عليـه وافـق  - يعـي  المتزوجـون مـع ذويهـم فـي منـزل واحـد
كـان  جمـاع السـكان أكوـر واـوحًا وقـد %م 04.8%  بينما اعترض عليه 95.2 يمانعولم 

حول تفعيل مساهمة القطاع الخار في مجال بناء المساكن وتقسيطها علأ ارسـرم وافـق 
فقــــط  %  بينمــــا اعتـــرض عليــــه 5.. %  ولــــم يمـــانع 88.9 ارغلبيــــةعلـــأ هــــذا االقتـــرا  

نصـر مسـاكن عامـة وتمليكهـا للمـواطنين  وافـق الدولـة فيما يتعلق في بناء  %م وأخيراً 4.4
علـــأ % واعتـــرض 95.9بهـــا  اً % علـــأ هـــذه السياســـة  ولـــم يـــر بلســـ52.1الســـكان تقريبـــًا 

    %م24.2 االقترا 

 مناقشة النتائج 9-1
ن و جـو أخـر  ممتـدة يعـي  معهـا أحـد أفرادهـا المتز و يـة وو اشتملت العينة علأ أسـر ن

ع و نــو   التعلــيم و مســتو الحالــة االجتماعيــة و أكوــرم تبــاين أربــاب ارســر مــن ناحيــة العمــر  وأ
  ذ مـن مختلـر الجنسـيات اً أسر  كما امتدية و مولت العينة ارسر السعو العمل ارساسيم 

تـت هـذه ارسـر و مـن شـبه القـارة الهنديـةم تفاو ية  و شـرق آسـيو أفريقيـة  و ًا عربية  شملت أسر 
 ع المساكن التي تعي  فيهامو نو ي و ل السنمن ناحية الدخ
سط حجم ارسـرة و مت بل و   تقريباً  فرداً  8.1لعينة ا جمالية سط حجم ارسرةو بل  مت

م أمـا ارسـر الممتـدة التـي يعـي  معهـا أحـد اً فـرد 8..% من العينة 82ية التي شكلت وو الن
ًٍ  ..99مهـا سـط حجو % من العينة فقد بلـ  مت92.5التي شكلت و ن يجو أفرادها المتز   مفـردًا
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% مـن العينـة فقـد بلـ  4.8التي شكلت و  جانو يعي  معها فردان متز  بينما تلك ارسر التي
التـي و ن و جـو متز  أفـراد 2التـي يعـي  معهـا ًام أمـا ارسـرة الممتـدة فرد 95.8 سط حجمهاو مت

م ممـــا ال 95.5 ســـط حجمهـــاو % مـــن العينـــة فقـــد بلـــ  مت4.8شـــكلت  ًٍ شـــك فيـــه أدت  فـــردًا
حــدات و بالتــالي زيــادة الطلــب علــأ الو زيــادة حجــم ارســرة   لــأد ارســرة الممتــدة و جــو ظــاهرة 

ذلــك ســاهمت زيــادة حجــم   لــأ اــافة  معــدد الةــررو اســعة مــن ناحيــة المســاحة و الســكنية ال
بـين حجـم  اً احاو  اً حيث أكدت النتائ  أن هناك ارتباط الفيللارسرة في زيادة الطلب علأ 

مـا قـل لكو  فيلـلر حجم ارسـرة يزيـد اةقبـال علـأ السـكن فـي ع المسكنم فكلما كبو نو ارسرة 
 السكن في الشققم  علأيزيد اةقبال 

د ارســرة الممتـدة فيمــا يتعلـق بالطلــب علـأ المســاكنم و جـو ل اً ايجابيــ اً لكـن هنــاك جانبـ
بنســـبة  ســـطةو المتســـاهمت هـــذه الظـــاهرة فـــي تخفـــيض عـــدد المســـاكن الحاليـــة فـــي المـــدن 

 بـدالً  ئهـااو حـدة سـكنية ةيو  9250يـة لتطلبـت وو جميـع ارسـر نكانـت  ونـه لـ %م حيـث .0
ااـح المتموـل و الجانب االقتصـادي ال  لأم باةاافة حللت بياناتهاحدة التي و  8.1 الـ من

قـل تانب اجتماعية أخـر  ال و في تخفيض الطلب علأ مساكن جديدة في المستقبل هناك ج
العنايــة بالمســنين و بــين أفــراد ارســرة  يــة العالقــاتو علــأ ســبيل الموــال تقو أهميــة عــن ذلــكم 

انـــب االجتماعيــــة و هــــذه الجو اريتـــامم و المراــــأ و الحاجـــات الخاصـــة موــــل المعـــاقين  يو ذو 
أربــاب ارسـر الممتــدة أن ارسـباب االجتماعيــة  % مـن58أكـدتها نتـائ  الدراســة حيـث أفــاد 

تشـجيع  رةو اـر   لـأ و ن هـذه اةيجابيـات تـدعد هـذه الظـاهرةم و جـو امل الرئيسة لو كانت الع
ن محل ترحيب عـدد و جه سيكو هذا الت ارسرة الممتدة من خالل سياسات اةسكان مستقباًلم

% مـن العينـة علـأ أن تشـجيع ارسـرة الممتـدة سيسـاهم 0.0.افـق و كبير من السكان حيث 
 فير السكن في المستقبلم و في ت

أفـادت حيث  م  دخل ارسرةو مستأياًا باع المساكن و أن مختلر ارتبط الطلب علأ
كلما قل زاد اةقبـال علـأ و  فيللالدخل زاد اةقبال علأ السكن في ارتفع  البيانات أنه  كلما

ت الصـــفيح مـــن ارســـر و حظ أياـــًا أن جميـــع ســـكان بيـــو لـــو ت الشـــعبيةم و البيـــالســـكن فـــي 
ار المسـتقلة فـي و المنخفاة الدخلم كما أتاح مـن البيانـات أن عـددًا كبيـرًا مـن سـكان ارد
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بينمـا كــان معظـم ســكان  لايرم  99111و 5222ي بــين و ارســر التـي دخلهــا السـن مـن فيلـل
 ملاير 8222الشقق من ارسر التي دخلها أقل من 

ع مـــن و هـــذا النـــ ذ  ن ( Attached Housesقة )صـــت المتالو يقتـــر  تشـــجيع بنـــاء البيـــ
مـن  %19ذلـك مـا يقـارب   لـأ رالتـي يفاـلها السـكان كمـا أشـا الفيللالمساكن له مميزات 

قــت و فــي الو االســتقاللية و صــية و فر الخصو ت المتالصــقة تــو أربــاب ارســر فــي العينــةم البيــ
الحفـاظ علـأ الطاقـةم يـدعم هـذا و الصـيانة و مزايـاه االقتصـادية مـن ناحيـة اةنشـاء  الهـ هنفس

علــأ أن خمســهم ســطة أكوــر مـن و افقـة متو أبــد  مو افقــة مـا يقــارب ولــث السـكان و االقتـرا  م
جــه و فر الســكن فــي المســتقبلم ســيكتب لهــذا التاو حــد الســبل لتــأي عــد  ســاكن ع مــن المو هــذا النــ
عقاريـــة تنميــة ت المتالصـــقة مــن قبــل شـــركات و تــم بنــاء هـــذه البيــا اهلل  ذا مـــ بــإذنالنجــا  

(Developersيم ) م غالبية أفراد العينةجه و لها القطاع الخار حيث بارك هذا التو 
مـادة البنـاء ت عـد  تائ  أن الخرسانة المسلحة أفادت النفقد اد البناء و ر مو بخصأما و 

ــاء بــالطو ارنســب رجــت عــد  التــي و الرئيســة فــي تشــييد المســاكن  بم و اء المملكــة مقارنــة بالبن
مـن الخرسـانة  المشـيدةأكوـر  وسـنة أ 22المسـاكن التـي عمرهـا  خمـةما يقـارب حيث نجد 

ب كانـت جميعهـا فـي و يـة مـن الطـالمسلحة كانت في حالة  نشائية جيدة بينما نظيراتها المبن
تةيرهـا مـن الحالـة اةنشـائية الجيـدة و   المبـاني و يالحظ سرعة تدني مسـت لكنو  حالة رديئةم

تعـز  هـذه قـد بم و صًا المبنية مـن الطـو رة سريعة جدًا  خصو سطة وم الرديئة بصو المت  لأ
فــي  مختصــيندراســة الظــاهرة مــن قبــل لــذا يقتــر    تقنيــة البنــاء  و تــدني مســت  لــأالظــاهرة 
صـيات المناسـبة ةطالـة أعمـار و اقتـرا  التو ر و انـب القصـو ذلـك لتحديـد جو التشييد و اةنشاء 
 مرهاو تراجع معدل تدهو المباني 
ـــأ أمـــا و  ـــل و ســـائل التمو بالنســـبة  ل تاـــح مـــن التحليـــل أن مـــا يقـــارب نصـــر افقـــد ي

اطنين و مـلل اً اـو مية تعطـي قر و هي متسسة حكو  -ق التنمية العقاري و لها صندو المساكن م
نظـرًا و الوـامن مـن القـرن المـيالدي المنصـرمم و في العقد السـابع  -ائد و ن فو دلبناء المساكن 

يــل و ض التــي يقــدمها حاليــًا يجــب البحــث عــن طــرق تمو قلــة القــر و ق و ارد الصــندو لتراجــع مــ
  اجهة الطلب المتزايد علأ المساكنم و جديدة تامن استمرارية بناء مساكن جديدة لم
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ذا نظرنـا  لـو  المبالةـة فــي   و اـو بالحــظ نمسـاحة اررض المقــام عليهـا المسـاكن أ ا 
يهدر جزء كبير منها بشـكل ارتـدادات فـي جميـع االتجاهـات  التيو  قطع اررااي مساحات

حسب أنظمة البلدياتم لذلك يجب  عادة النظر في ارنظمـة البلديـة المتعلقـة فـي تقسـيمات 
لتقليــل تكلفـة الســكنم حيـث أفــادت نتــائ  العمـل علــأ تقليـل مســاحة القطـع و قطـع اررااــي 

  اع المبـاني السـكنيةو لمختلـر أنـ تقريبـاً  قيمـة العقـار ولـثأن قيمـة اررض تشـكل  االستبيان
تصـل  لـي و ت الشـعبية  و البيـو خمسين بالمائة من قيمة العقـار للعمـائر السـكنية   لأترتفع و 

   ت الصفيحمو ما يقارب نصر قيمة العقار لبي
نصــيب الفــرد و ت فــي المســاحة و تفــا ة المســاكن نفســها فهنــاكر مســاحو أمــا بخصــ
)نصــيب الفــرد مــن  0م.54 الفيلــلســط مســاحة و بلــ  متحيــث  ع المســكنمو منهــا حســب نــ

ــًا( بينمــا  0م .5المســاحة  ــانخفاــتقريب )نصــيب  0م .25  لــأت الشــعبية و ت مســاحة البي
)نصــيب  ...04  لــأ الفيلــلار فــي و مســاحة ارد تانخفاــو م (0م50الفــرد مــن المســاحة 
مســاحة ســط و مت ولـثز و لــم يتجــافســط مســاحة الشـقق و مـا متأ(م 0م 22الفـرد مــن المســاحة 

سـط نصـيب الفـرد و فـي مت تو تفـا(م بالمول هنـاك 0م 25)نصيب الفرد من المساحة  الفيلل
غرفـة   لـأ انخفـضو للشـقق  غرفـة للفـرد  9.9مـا يقـارب   لـأصـل و من عـدد الةـرر الـذي 

 مت الشعبيةو لبيغرفة للفرد لسكان ا 2.8  لأتدنأ و ار  و اردو  لالفيللسكان للفرد  احدةو 
ـــرد مـــن المســـاحة  ـــرد مـــن عـــدد الةـــرر رنـــو مـــن مقارنـــة نصـــيب الف اع و نصـــيب الف

ت الشــعبية و البيــو  الفيلــلالمســاكن المختلفــة يتاــح ارتفــاع نصــيب الفــرد مــن المســاحة فــي 
قـد يبـرر و مقارنة بالشققم نصيب الفرد من عدد الةرر فيهما  انخفضمقارنة بالشقق بينما 

لكــن و ت الشــعبيةم و البيــو د الــدر  الــذي يشــةل بعــض المســاحة فــي الفــل و جــو ت لو هــذا التفــا
أن هنـاك فراغـات كبيـرة مهـدرة فـي   لـأالتباين كبير جدًا لذلك يمكن أن تعز  هذه الظاهرة 

فـي  المبالةـة  لـأزعـات بـين الةـرر باةاـافة و مو ت الشـعبية فـي شـكل ممـرات و البيـو ل لالف
مساحات الةرر المختلفةم لذا يجب علأ المعماريين ارخذ في االعتبار االستةالل ارموـل 

 بالتالي تقليل التكلفةمو ة للمبنأ جماليذلك لتقليل المساحة اةو للفراغات في المنزل 
أن  في جميع العينة ارسرة المختلفة الستخداماتتحليل نسبة عدد الةرر  أفادلقد و 

عـدد الةـررم بينمـا  % مـن42ما يقـارب ذت علأ و ر استحو ستقبال الايالةرر المعدة ال
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% مــن 95قاربــت قتهــا فيهــا و مــن  اً كبيــر  اً التــي تقاــي ارســرة جــزءو نصــيب غــرر المعيشــة 
للعينـةم  % تقريبًا مـن عـدد الةـرر42 فقد بل  نصيبهام و غرر الن أمام عدد غرر المسكن

ر التـــي ال و بيـــرة الســـتقبال الاـــيدية تعطـــأ أهميـــة كو مـــن هـــذا يتاـــح أن ارســـرة الســـعو 
ذلــك علــأ حســاب غرفــة و كبيــرًا مــن مســاحة المســكن  اً تخصــر لهــا جــزءو تســتخدم كويــرًا 

  لـــأعيـــة تهـــدر و المعيشـــةم لـــذا يجـــب  عـــادة النظـــر فـــي هـــذا الجانـــب مـــن خـــالل بـــرام  ت
 حسن استخدام الحيز المكاني في المنزلمو االقتصاد في عدد الةرر 

تحديـده مـن خـالل تحليـل  يمكنفـسـطة و ن فـي المـدن المتالحجم المناسـب للمسـكأما 
جمـاليو عـدد أفـراد أسـرهم و ل سعة منازلهم و السكان ح آراءالعالقة بين  عـدد و عـدد الةـرر  ا 
ن نصــيب الفــرد مــن غــرر و بنــاًء علــأ ذلــك يقتــر  أن يكــو م ق  ســابقاً و م الــذي نــو غــرر النــ

حــدة لكــل فــرد مــن او رفــة عــدد الةــرر عــن غ  جمــاليال يزيــد و غرفــة لكــل فــرد   2.5م و النــ
  جمــالي يزيــد أالعلــأ لكـل فــردين مــن ارسـرة  ةاحــدو م و فير غرفــة نــو ارسـرةم بمعنــأ أخــر تـ

  جماليذلك يجب أال يزيد نصيب الفرد من   لأ اافة  معن عدد أفراد ارسرةالةرر عدد 
  جمـاليمن و م و يمكن زيادة نصيب الفرد من عدد غرر النو م 0م 52مساحة المسكن عن 

اةنـاث فـي غـرر و ر و المسـاحة قـدر الحاجـة لتحقيـق الفصـل بـين اربنـاء الـذكو الةرر  عدد
فير وــالث و جيهــات الــدين اةسـالمي الحنيــرم موــال علـأ ذلــك تــو م حســب مــا تقتاـيه تو النـ

 احدةم و بنت و احد  و لد وو أم  و ن من أب  و م رسرة تتكو غرر ن
 المسـاجد حـازت  الحـي و كفاءة الخدمات االجتماعية علأ مست  و مست لأ بالنسبة 

ــةم و معظــم الســكان فكانــت علــأ مســافة مقب راــاعلــي   تــدنت نســبة الرااــين عــن بينمــا ل
ت بشـكل حـاد نسـبة انخفاـفيمـا  مكذلك الخدمات التجاريـةو الخدمات الصحية  و   المدارة

ـــق  رةو ممـــا يســـتلزم اـــر الحـــدائقم  الرااـــين عـــن ـــة لهـــذه المراف تطبيـــق المعـــايير التخطيطي
 لـــأ مــا بالنســبة أجميـــع ارحيــاءم  مــنل لهــا و صــو لة الو ة عادلــة تكفــل ســـهر و زيعهــا بصــو تو 
أفـراد غالبيـة  راـاالكهربـاء محـل و الهـاتر  الخـدمات ارخـر  فكانـت خدمـةو لمرافق العامة ا

اـاءة الشـو   رو حالـة المـر و  لخـدمات الميـاه اع كـذلك و بينما لم يكن الالعينةم  التـي   ارعو ا 
 يجب رفع كفاءتهام 
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 عــنالرااـين ســطة الحجـم  ال أن نســبة و أن المـدن قيــد الدراسـة مت مــنرغم وعلـأ الـ
ت نســـبة الرااـــين عـــن انخفاـــز الولوـــينم بينمـــا و لـــم تتجـــاالمســـافة مـــن منـــازل ارصـــدقاء 
لــأو مــا يقــارب النصــر    لــأالمســافة مــن منــازل ارقــارب  الخمســين بالنســبة للمســافة عــن  ا 

ســطة و انتشــار المــدن المت  لــأيعــز  لهــذه الظــاهرة يمكـن أن  رئيةالســبب الــو مكـان العمــلم 
   انخفاض الكوافة السكانية فيهامو علأ مساحة كبيرة 

 صياتو الت 9-1
أحد متطلبات اةنسان ارساسية وتسعأ الـدول لجعلـه ي عد  مما الشك فيه أن السكن 

ـــة  فـــي متنـــاول جميـــع طبقـــات المجتمـــع لـــذلك تواـــع السياســـات والخطـــط المســـتقبلية الكفيل
المسكن والبيئة فلتحسين خصائر بناء علأ مناقشة نتائ  الدراسة ق و بذلكم في هذا السيا

 :ييل يقتر  ماالسكنية في المدن السعودية المتوسطة 
% من عـدد المسـاكن فـي 2.8توفير مساكن مناسبة لسكان بيوت الصفيح حيث تشكل  -9

 5222% من ارسر التي دخلها الشهري أقل مـن 0.5هذه المدن والتي  يمول سكانها 
  شهريًاملاير

ارسرة الممتدة من خالل سياسات اةسكان مستقباًل وذلك لمسـاهمتها فـي  تكون تشجيع -0
 االجتماعية ارخر م مزاياهاتقليل الطلب علأ المساكن الجديدة باةاافة  لأ 

( حيـــــث تـــــوفر الخصوصـــــية Attached Housesقة )صـــــتشـــــجيع بنـــــاء البيـــــوت المتال -2
االقتصــادية مـــن ناحيــة اةنشــاء والصـــيانة  ااياهــلهــا مز  هنفســـواالســتقاللية وفــي الوقــت 

 والحفاظ علأ الطاقةم

خفـــض قيمـــة اررااـــي الســـكنية مـــن خـــالل تطـــوير سياســـات واـــوابط فاعلـــة للمـــنح  -4
 الحكوميةم

 عادة النظر في أنظمة البلدية المتعلقة في تقسيمات قطع اررااي والعمل علأ تقليـل  -5
 مساحة القطع لتقليل تكلفة السكنم

يزيـد  جمـالي عـدد الةـرر عـن عـدد  أاللكـل فـردين مـن ارسـرة و  ةفة نوم واحدتوفير غر  -.
  مع مراعـاة عـدم زيـادة نصـيب الفـرد مـن المسـاحة اةجماليـة للمسـكن عـن أفراد ارسرة
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  مــع أخــذ فــي االعتبــار تحقيــق الفصــل بــين اربنــاء الــذكور واةنــاث فــي غــرر 0م 52
   ي الحنيرمالنوم حسب ما تقتايه توجيهات الدين اةسالم

 اً أن ارسرة السعودية تعطأ أهمية كبيرة الستقبال الايور وتخصـر لهـا جـزء أتاح -.
ــذا يلــزم كبيــرًا مــن مســاحة المســكن وذلــك علــأ حســاب غرفــة المعيشــة يجــاد بــرام   م ل

االقتصـــاد فـــي عـــدد الةـــرر وحســـن عمـــوم الســـكان بلهميـــة  توقيـــر تهـــدر  لـــأ توعيـــة
  مخفض  التكالير التشةيلية للمسكنو  استخدام الحيز المكاني في المنزل

 لمشــاركة فــي بنــاء المســاكن مــن خــالل تكــوين شــركاتعلــأ ا تشــجيع القطــاع الخــار -8
ــاء المســاكن وبيعهــا بالتقســيط  تنميــة عقاريــة مســاهمة متخصصــة فــي االســتومار فــي بن

 علأ السكانم

حة تطــوير مواصــفات محليــة للبنــاء ومراقبــة الجــودة النوعيــة خصوصــًا للخرســانة المســل -1
طالة عمر المبانيم    وذلك حفاظًا علأ السالمة وا 

العمــل علــأ رفــع مســتو  راــا الســكان فيمــا يتعلــق بتقــديم الخــدمات والمرافــق العامــة  -92
رفــع كفــاءة خــدمات المــاء   وعلــأ وجــه الخصــور تطبيــق المعــايير التخطيطيــةوذلــك ب

ااءة الشوارعم   وتحسين حالة المرور وا 
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الســكان  آرااو لمســاكن او  الســكانحليــل خصــائص ت: بعالفصــل الســا -7
 المملكة البيئة العمرانية في قرىو ل السكن وح

ارول علـأ تحليـل بيانـات  الجـزءرئيسة: يركـز  أجزاءعلأ والوة  هذا الفصليشتمل 
صــر فقــد خالوالــث  الجــزءالوــاني النتــائ   أمــا  الجــزء  بينمــا ينــاق  للقــر المسـح الميــداني 

 للتوصياتم
ألــر  نســمة عــام  95ســكانية التــي لــم يتجــاوز عــدد ســكانها القــر  هــي التجمعــات ال

 م9-2مواحة في جدول م القر  التي شملها المسح الميداني هـ9492


 تحليل البيانات 1-3
فـي تحليـل البيانـاتم  Statistical Package for Social Sciences (SPSS)اسـتخدم برنـام  

اســتخدم كمــا الدراســةم هــدر و ذلــك حســب البيانــات و اــعت طــرق مختلفــة فــي التحليــل و و 
 (Nominal Data) االســـميةفـــي تحليـــل البيانـــات  Frequency Distributionزيـــع التكـــراري و الت
االنحــرار و ســط الحســابي و م فاــاًل عــن اســتخدام المتOrdinal Rank Dataالبيانــات الرتبيــة و 

العالقـات م الختبـار Scaled Dataفـي تحليـل البيانـات الرقميـة  Standard Deviationالمعيـاري 
ـــة العالقـــة بـــين و  Chi Squareمربـــع كـــاي  اســـتخدمبـــين البيانـــات االســـمية  الـــذي يحـــدد دالل

ـــاض مســـت ن أكوـــر مـــن البيانـــاتم  وعتين أو مجمـــ ـــد بـــرفض  2.25  الدالـــة عـــن و انخف يفي
الســــريان  و عــــة البيانــــات )الصــــالح و د عالقــــة بــــين مجمو جــــو بعــــدم و الفراــــية اةحصــــائية 

 (م911-985  ر 9184ا   عي و)أبو .22-015هـ  ر 9402
عــة و : تنـاق  المجمةعــات رئيسـو وـالث مجم  لـأرغـراض التحليـل قسـمت البيانــات و 

عــة الوانيــة علــأ و االقتصــادية للعينــة  فيمــا تركــزت المجمو لــأ الخصــائر االجتماعيــة و ار
ـــاق  و خصـــائر المســـاكنم أمـــا المجم ـــة فتن البيئـــة و ل المســـاكن و الســـكان حـــ آراءعـــة الوالو

 لمدن الرئيسةمالسكنية في ا

8 
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 االقتصادية للعينةو الخصائص االجتماعية  1-3-3
وتــم تحليــل  حــدة ســكنية فــي القــر  يقطنهــا عــدد مماوــل مــن ارســرو  242تــم مســح 
 مجميع االستمارات

% مـن العينـة  بينمـا كانـت 0.9.ية الةالبية حيث بلةت نسبتها وو شكلت ارسر الن 
 حـــدة الســـكنيةو ن فـــي الو عيشـــن ييجو نـــه مـــن عـــدد مـــن أفـــراد متـــز و % أســـر ممتـــدة مك1..0
أسـرة   لـأنت من أسرة العائل الرئية باةاـافة و %( تك..غالبية ارسر الممتدة )و م هانفس

نــت مــن و % تك.ون  يأســرت  لــأمــن العائــل الــرئية باةاــافة  تنــو % تك98أخــر   بينمــا 
امــل االجتماعيـــة و م شــكلت العهانفســـ ةرســر ان تعـــي  مــع يأكوـــر مــن أســرتو العائــل الــرئية 

ـــي )و جـــو ل رئيســـةســـباب الار ـــك 4.0.د ارســـر الممتـــدة لولو ـــاد أربـــاب  تل %( العينـــة كمـــا أف
 %(م 25.8الممتــدة ) لبـاقي ارسـر رئيةامـل االقتصـادية الـدافع الـو ارسـرم بينمـا كانـت الع

 م9-.ل و اح بجدو م وكما ه
 الدراسيةع األسر في العينة و ن :9-7 ل وجد

  سط حجمهاو مت ع األسرةو ن
  %0.9. يةوو أسرة ن -
  %1..0 :ممتدةأسرة  -

 %.. ة أسر   لأالعائل الرئية باةاافة نة من و ممتدة مك أسرة -

 %98   نيأسرت  لأالعائل الرئية باةاافة نة من و ممتدة مك أسرة -

 %. نتيأسر أكور من و العائل الرئية نة من و ممتدة مك أسرة - 

  %922  العينة إجمالي

 
فــردًام بينمــا كــان  ..8الســائقين( للعينــة و ســط حجــم ارســرة )باســتوناء الخــدم و بلــ  مت

حجــــم ارســــرة التــــي يعيشــــها مــــع أحــــد أفرادهــــا و فــــردًا  1..يــــة  وو ســــط حجــــم ارســــر النو مت
فــردًا  أمــا التــي يعــي   92.5جــان و التــي يعــي  فيهــا فــردان متز و فــردًا  92.8ن  يجو المتــز 

% من أفـراد ..41ر  و فردًام شكل الذك 90.8أكور  ون أيجو متز  والوة أفرادعها أكور من م
ــديهم خادمــات  91.9) %م خمــة ارســر تقريبــاً 52.2اةنــاث  و العينــة   جمــاليأســر  %( ل
 م0-.لو ن  جدو ن خاصو يهم سائقد% ل9.8بينما 
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  حجم األسرةسط و مت :0-7 ل وجد
 االنحراف المعياري سط حجمهاو مت ع األسرةو ن

 2.1 1.. يةوو أسرة ن -

 5.2 92.8  و أسرة يعي  معها فرد متز  -
 2.. 92.5 جانو أسرة يعي  معها فردان متز  -

 2.2 90.8 أكور ون أو جو متز  والوة أفرادأسرة يعي  معها  -

 ..4 ..8 العينة إجمالي

 
ع و نـــو   التعلـــيم و مســـتو الحالـــة االجتماعيـــة و حيـــة العمـــر تبـــاين أربـــاب ارســـر مـــن نا

ا  عمــر و تــر و م ســنة 24% مــن أربــاب ارســر 95.1ز عمــر و لــم يتجــا ذ العمــل ارساســيم 
 55% مـابين 00.2و  سـنة 54و 45% مـا بـين 9..0و  سنة 44و 25% ما بين 00.2

ـــ..92  فيمـــا يبلـــ  عمـــر ســـنة 4.و ـــاب أســـر العين ـــرم  وأ ســـنة 5. ة% مـــن أرب ن كـــاو أكو
ز تعلــيم و % أرامــلم لــم يتجــا4.9ون  ي% مطلقــ2.5و  اً % عزابــ..4ون  جيو % متــز ..12
ســـــطة  و % المرحلـــــة المت94.2أكمـــــل و % مـــــن أربـــــاب ارســـــر المرحلـــــة االبتدائيـــــة  94.8
ــــــة الوان92.2 % 9.9و% الدراســــــة الجامعيــــــة  90.1وم  و % الــــــدبل2..ويــــــة  و % المرحل
 راهمو ة الدكت% علأ شهاد2.2وا علأ شهادة الماجستير  و حصل

ظفين فـي و ن مـو % يعملـ0..ميين  و ظفين حكـو % مـن أربـاب ارسـر مـ59.5يعمل 
% 2.2% مــزارعين  5.1% متقاعــدين  99.2ن بالتجــارة  و % يعملــ8.4القطــاع الخــار  

 % من العينةم92.0ا و ما الذين لية لديهم عمل شكلأ% ربات منزلم 2.0طالب  
% 2.8الجنسـيات ارخـر  و % ..4لعربيـة % بينمـا ارسـر ا..14دية و شكلت ارسر السع

ت الـدخل الشـهري لألسـر  لـم و أخـر  مـن شـبه القـارة الهنديـة( مـن العينـةم تفـاو )شملت أسر افريقية 
 4111و 2222% مــا بــين 00.2  دخــل  و تــراو لاير   2222%  مــن ارســر  0..0يصــل دخــل 

ـا بـــين 04.0لاير   ـا بلـــ  لاير 99111و 8222% مـــابين 4..9ولاير   111.و 5222% مــ   فيمــ
 أكورم ولاير أ 90222% من ارسر 1.1ي لـ و الدخل السن

% من ارسـر مسـتلجرة لسـكن  92.8%( تمتلك سكنها  بينما 85.4غالبية ارسر )
لتـي يعمـل لـديها أربـاب ارسـر  ا% تسكن في منازل مقدمة من المتسسـات الخاصـة 2.5و
تحليل العالقة بين دخل عند و %( تسكن في منزل مقدم من جهة أخر م 2.2احدة )و أسرة و 
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المالكة  ةرسر اسط ما تنفقه و أن متجد و  ما تنفقه علأ السكن حسب ملكية المساكنو ارسرة 
ن ما يقارب خمة  دخلهم و ينفقفن و ما المستلجر أ% من دخلها  2..لسكنها علأ الصيانة 

 علأ السكنم ئاً %( علأ اةيجارم بينما ارسر ارخر  ال تنفق شي98.5)

 المساكن  خصائص 1-3-1
% 20.1وت الشــعبية  و % مــن المســاكن مــن البيــ..42أظهــرت نتــائ  البحــث أن 

ت الصـــفيح و   بينمــا بيـــفـــيال  ر فــي و % عبـــارة عـــن د5.9و% شــقق  9..9و  الفيلـــلمــن 
تحليـل العالقـة بـين الخصـائر االجتماعيـة أفـاد عدد المساكنم   جمالي% من 9.2شكلت 

 اً ااـحو  اً أن هنـاك ارتباطـ (مربـع كـاي)ار بـاختدام اسـتخع المسـكن بو نو االقتصادية لألسرة و 
أنـه  2-.ل و يتاـح مـن الجـدو مقدراه صفرم  داللة  و ع المسكن بمستو نو بين حجم ارسرة 

أفــادت لقــد و ت الشــعبيةم و البيــو  الفيلـلكلمـا كبــر حجــم ارســرة يزيـد اةقبــال علــأ الســكن فــي 
  فيلـلأشـخار تسـكن فـي ن من أقل من خمسة و % من ارسر التي تتك..98البيانات أن 

% مــن ارســر 28.4وســبعة أشـخار    لـأن مـن خمســة و % مـن ارســر التـي تتكــ01.0و
تاـــح مـــن النتـــائ  أن ام كمـــا فيلـــلأكوـــر تســـكن فـــي  وأشـــخار أ يـــةن مـــن ومانو التـــي تتكـــ
ت شــعبية  و ن مــن أقــل مــن خمســة أشــخار تســكن فــي بيــو % مــن ارســر التــي تتكــ..02

% مـن تلـك التـي 41.2وسـبعة أشـخار    لـأسـة ن مـن خمو % من تلك التـي تتكـ..40و
 ت شعبيةمو أكور تسكن في بي وأشخار أ يةن من ومانو تتك

 ع المسكنو نو العالقة بين حجم األسرة  :1-7 ل وجد

 حجم األسرة ع المسكنو ن

 
 أفراد 5أقل من 

%     

 أفراد 7 إلى 5

%     

 أكنر وأفراد أ 3

%     

 عو المجم

%     

 20.1 28.4 01.0 ..98 فيال 

 5.9 5.2 2.. ..9 فيال  ر في و د

 9..9 5.5 02.8 54.0 شقة

 ..42 41.2 ..40 ..02 بيت شعبي

 9.2 9.8 2.2 ..9 صفيح 
    922    922    922    922 عو المجم

 قدره صفرم الداللة  و جد عالقة ارتباط بين المتةيرين  مستو نه تأ (مربع كاي)اح و ي 
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كلمــا صــةر حجــم حيــث لــوحظ أنــه لســكن فــي شــقق   لــأ االعكــة صــحيح بالنســبة و 
% مــن ارســر 54.0أفــادت البيانــات أن ولقــد ارســرة يزيــد اةقبــال علــأ الســكن فــي شــققم 

% مــن تلــك التــي 02.8التــي يقــل عــدد أفرادهــا عــن خمســة أشــخار تســكن الشــقق  بينمــا 
 يــة% مــن ارســر التــي تتكــون مــن ومان5.5ار وفقــط تتكــون مــن خمســة  لــأ ســبعة أشــخ

لســكن فــي اردوار فــي فيلــل والســكن فــي لأشــخار أو أكوــر تســكن فــي شــققم أمــا بالنســبة 
 بيوت الصفيح ال توجد عالقة  وااحة بينهما وحجم ارسرةم

عالقة وااحة بين الـدخل الشـهري لألسـرة ونـوع المسـكن حيـث أفـاد  تبالمول وجدو 
يواـح جـدول و بينهمـا بمسـتو  داللـة مقـداره صـفرم  اً بلن هناك ارتباطـ (ياع كبمر )اختبار 

أنــه كلمــا زاد الــدخل زاد اةقبــال علــأ الفيلــل  بينمــا كلمــا قــل الــدخل زاد اةقبــال علــأ  4-.
لاير وتســكن فــي  5222البيـوت الشــعبيةم بلةـت نســبة ارسـر التــي يقــل دخلهـا الشــهري عـن 

لاير   111. – 5222ألســـر التــي دخلهـــا مـــن % ل29.9%  بينمـــا زادت  لــأ 4..0فيلــل 
% 0.0.لاير  ووصـــلت  99111 – 8222% مـــن تلـــك التـــي دخلهـــا ...2وارتفعـــت  لـــأ 

لاير أو أكوـــرم بينمـــا بلةــت نســـبة ارســـر التــي يقـــل دخلهـــا  90222لتلــك التـــي يبلـــ  دخلهــا 
%  انخفاـــــت النســـــبة  لـــــأ ...5لاير وتســـــكن فـــــي بيـــــوت شـــــعبية  5222الشـــــهري عـــــن 

% لتلـك التـي دخلهـا 20.8لاير  وـم  لـأ  111. – 5222سر التي دخلها من % لأل22.2
لاير  90222% لتلـك التـي يبلـ  دخلهـا 98.1لاير  وتدنت  لأ  99111 – 8222الشهري 

% مــن ارســـر ذات 4...أو أكوــرم أمــا بالنســبة للشــقق واردوار فـــي فيلــل فمعظــم ســكنها 
م أما بيوت الصـفيح 4-.ن الجدول لاير  كما هو وااح م 99111 -5222الدخل مابين 

 لايرم 5222فكان كل سكانها من ارسر التي يقل دخلها الشهري عن 
مادة البناء أفادت النتائ  أن المسـاكن المشـيدة مـن الخرسـانة المسـلحة وفيما يتعلق ب

% مـــن  جمـــالي عـــدد المســـاكن  بينمـــا بلةـــت المســـاكن المشـــيدة مـــن الطـــوب 5.4.شـــكلت 
%  والحجــر اســتخدم فــي بنــاء 9.4بلةــت فقــد المبنيــة مــن الصــفيح  %م أمـا المســاكن20.4
 م 5-.جدول  2.8%

 
 ع المسكن و نو العالقة بين الدخل الشهري لألسرة  :4-7 ل وجد
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 ع المسكنو ن

 

 الدخل الشهري باللاير

 أقل من

5222 

% 

5222 - 
7111 

% 

3222-
99111 

% 

90222 
 أكنر وأ

% 

 عو المجم

% 

     22.2     0.0.     ...2     29.9     4..0 فيال 

     4.1     ..0     ...     8.1     ..0 فيال  ر في و د

    2..9     0..9     02.2 ...0     92.4 شقة

     42.8     98.1     20.8     22.2 ...5 بيت شعبي

 9.4 2.2 2.2 2.2 ..0 صفيح
   922   922   922   922     922 عو مالمج

 قدره صفرم الداللة  و جد عالقة ارتباط بين المتةيرين  مستو نه تأاح مربع كاي و * ي
 

سـنةم شـكلت  1.1االنحرار المعيـاري و  سنة 95.1سط عمر المباني للعينة و بل  مت
 92ين التـي عمرهـا مـا بـو % مـن العينـة  22.0ات و المباني التي يقل عمرها عن عشـرة سـن

 22%  بينمـا التـي عمرهـا 91.4سـنة  01و 02التي عمرها ما بين و %  21.2سنة  91و
ــاني اةنشــائية كــان  لــأ م بالنســبة (4-.ل و % )جــد99.4أكوــر بلةــت  وســنة أ حالتهــا المب
 % فقط بحالة رديئةم  ..02سطة  بينما كان و % بحالة مت22.0و% بحالة جيده  2..4

علــأ الخرســانة اقتصــر الــذي  -د المســتخدمة بالبنــاء او تحليــل العالقــة بــين المــأفــاد 
حالتــه اةنشــائية و عمــر المبنــأ و  - ب حيــث شــكلت الةالبيــة العظمــيو مــادة الطــو المســلحة 

ــاختاســتخدام ب تةيــرات ااــحة بــين هــذه المو عالقــة  دو جــو ب قــعو مت وي  كمــا هــاع كــبــار مر ب
  مقدراه صفرم داللة  و بمست

التــي و المشــيدة مــن الخرســانة المســلحة  % مــن المبــاني2..8أن  5-.ل و يبــين جــد
% لتلــك 55.2  لــأت النســبة لتصــل انخفاــات فــي حالــة جيــدهم و ســن 92يقــل عمرهــا عــن 

سـنة  بينمـا  01-02% لتلك التـي عمرهـا مـا بـين 42.5سنة   91-92التي عمرها مابين 
 ابل ذلكأكورم مق وسنة أ 22% للمباني التي عمرها 52.2ت النسبة بعد ذلك لتصل ارتفع

كانــت فــي حالــة  اتو ســن 92التــي يقــل عمرهــا عــن و ب و مــن الطــ فقــط ربــع المنــازل المشــيدة
ــدةم تــدنت النســبة لتصــل  بــين  %( لتلــك التــي عمرهــا مــا90.8ذلــك ) مــن النصــر  لــأجي

% لتلك التي عمرها ما بـين 2.8  لأرة حادة لتصل و ت النسبة بصانخفاو سنة   92-91
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ت نســبة ارتفعـلمشـيدة مــن الخرسـانة المسـلحة  الحــال فـي المبـاني ا وسـنةم كمـا هـ 02-01
بلةـت و في حالة  نشائية جيـدة و أكور  وسنة أ 22التي عمرها و ب و المنازل المشيدة من الط

 %م  1.4
دية و اء المملكـــة العربيـــة الســـعو مـــن ذلـــك يتاـــح أن الخرســـانة المســـلحة أنســـب رجـــ

كمــا يفيــد التحليــل بم و رة جيــدة مــن المبــاني المشــيدة مــن الطــو ل بصــو م أطــو نهــا تــد حيــث 
التــي و ب و كــذلك المشــيدة مـن الطــو ن نســبة المبــاني المشـيدة مــن الخرســانة المسـلحة أأياـًا 

مــا بــين أكوــر مــن تلــك التــي عمرهــا  وســنة أ 22ني التــي عمرهــاافــي حالــة جيــدة أكبــر للمبــ
نشـاء المبـاني التـي شـيدت    و تـدني مسـت  لـأسنةم يمكـن أن تعـز  هـذه الظـاهرة  02-01

ق و المدعمـــة مـــن صـــندو الوـــاني مـــن العقـــد الســـابع للقـــرن المـــيالدي المنصـــرم فـــي النصـــر 
م (.24  ر وآخــرينم )الشــرير   91.4/هـــ9214التنميــة العقــاري الــذي أســة فــي عــام 

 كذلك الحرفيين في مجال البناءمو ذلك لقلة خبرة السكان و 
 حالته اإلنشائيةو عمر المبنى و اد المستخدمة بالبناا و الم العالقة بين :5-7 ل وجد

 مادة البناا
 حالة المبنى

 

 اتو أعمار المباني بالسن
 عو المجم

 92أقل من       %

% 

92-91 

% 

02-01 

% 

 أكنر  وأ 12

% 

 خرسانة مسلحة

 4.8. 52.2 42.5 55.2 2..8 جيدة

 01.9 52.2 2..2 49.2 92.1 سطو مت

 9.. 2.2 ..91 4.2 0.0 رديء

 922 922 922 922 922 عو المجم

 بو ط

 ..99 1.4 2.8 90.8 05.2 جيدة

 42.2 ..42 40.2 ..44 42.8 سطو مت

 45.5 52.2 52.8 ..40 29.2 رديء

 922 922 922 922 922 عو المجم

ــاني الســكنية و تحليــل مصــدر تميشــير  %( ..5.أن مــا يقــارب ولويهــا )  لــأيــل المب
% مــن ..20ق التنميــة العقــاري بنــاء و مــدخرات ارســر  فيمــا دعــم صــندلــت ذاتيــًا مــن و م
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%م أمـا 9يـل كانـت متدنيـة حيـث بلةـت و المساكنم مساهمة القطاع الخار في مجـال التم
ـــارب و طـــرق التم % مـــن ..2غيرهـــا ســـاهمت فـــي بنـــاء و يـــل ارخـــر  موـــل مســـاعدات ارق

ـــــذ حـــــ ـــــام بتنفي ـــــاني ا..59الي نصـــــر )و المســـــاكن القائمـــــةم ق ـــــا%( المب ن  و لو لســـــكنية  مق
% مــن المســاكن 0.5متابعــة مالكهــام أمــا و  إشــرار% مــن المبــاني نفــذت مباشــرة ب45.9و

 مول مساعدة ارقاربم   % نفذت بطرق أخر ..2بينما البقية اشتراها أصحابها جاهزة 
ســط و أن مت .-.ل و اـح بالجــدو م وبالنسـبة لمســاحة ارراـي أفــاد التحليــل كمـا هــ

ت و سـط مسـاحة اررااـي المقـام عليهـا بيـو أكبـر مـن مت فيللليها مساحة اررااي المقام ع
االنحــــرار المعيـــــاري و   0م 542.0و 0م2..2.ســــط المســـــاحات و شــــعبية  حيــــث بلـــــ  مت

ســط قيمــة المتــر المربــع لألرااــي المقــام و اليم كــذلك متو علــأ التــ0م 545.2و 0م482.1
ت شـعبيةم بلـ  و عليهـا بيـسـط قيمـة المتـر المربـع لألرااـي المقـام و أغلأ من مت فيللعليها 

لايرم بينمـــا  5...0االنحـــرار المعيـــاري و لاير  915.8 الفيلـــلقيمـــة المتـــر المربـــع ررااـــي 
لاير  908.4  لــأت شــعبية و ســط قيمــة المتــر المربــع لألرااــي المقــام عليهــا بيــو مت انخفــض

 لايرم 9.2.2االنحرار المعياري و 
ت و بيو  فيللسط قيمة المتر المربع لألراضي المقام عليها و متو ضي اسط مساحة األر و مت :9-7 ل وجد

 شعبية 

 ع المبانيو أن
 سط المساحةو مت

 0م

 االنحراف المعياري

 0م

سط قيمة المتر و مت
 0المربع لاير/ م

 االنحراف المعياري
 0لاير/ م

 5...0 915.8 482.1 2..2. فيلل
 9.2.2 908.4 545.2 542.0 ت شعبيةو بي

 098.2 958.4 8..50 02.8. عو المجم

 
نســبة و قيمــة اررااــي المقامــة عليهــا و أفــاد تحليــل قيمــة المبــاني الســكنية المختلفــة 

بــــين المبــــاني الســــكنية  اً تــــو قيمــــة اررض مــــع المبنــــأ أن هنــــاك تفا جمــــاليقيمــــة اررض ة
نـــأ الســـكني مـــع اررض ســـط قيمـــة المبو م بلـــ  مت.-.ل و مبـــين بالجـــد والمختلفـــة  كمـــا هـــ

نســــبة قيمــــة اررض و   ريــــاالً  929841حــــدها و ســــط قيمــــة اررض و متو   ريــــاالً  258552
ســـط قيمـــة و متارتفـــع العينـــةم فيمـــا  جمـــالي% ة29.4قيمـــة اررض مـــع المبنـــأ  جمـــالية



 السكان حول مساحة ونوع السكنراسة آراء د الجزء الواني:              العربية السعودية للعشرين سنة القادمةفي المملكة  ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 حول السكن والبيئة العمرانية في قر  المملكة لمساكن وآراء السكاناو  حليل خصائر السكانت الفصل السابع:

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

184

لاير   20250.  لـــأنـــة مـــن عـــدة شـــقق مـــع اررض المقامـــة عليهـــا و العمـــارة الســـكنية المك
  لـأالفـيال  سـط قيمـةو متو لاير   525.94  لـأرين منفصـلين و نة من دو المكالفيال  سطو متو 

م بينمــا بلةــت ريــاالً  .952.8  لــأســط قيمــة البيــت الشــعبي و مت انخفــض  ريــاالً  2..590
ت الشــعبية  و % للبيــ21.9قيمــة المبنــأ مــع اررض   لــأســط نســبة قيمــة اررض فقــط و مت

% للفيلـل  04.9ومـن عـدة شـقق   نةو % للعمائر السكنية المك..08  لأت النسبة انخفا
 م فيلللة في و ار المفصو % لألد..91و

سط و متو سط قيمة األراضي المقامة عليها و متو سط قيمة المباني السكنية المختلفة و مت :7-7 ل وجد
 األراضي للقيمة الكلية للمباني ةنسبة قيم

 بانيماع الو أن
 طسو المت

 االنحراف المعياري و

 قيمة المبنى مع األرض

 )لاير(

 قيمة األرض

 )لاير(

 جمالينسبة قيمة األرض إل
 قيمة األرض مع المبنى

)%( 

 فيلل
 04.9 .90942 2..590 سطو المت

 02.0 .94089 254209 االنحرار المعياري

 فيللار في و أد
 ..91 995.94 525.94 سطو المت

 ..8 .924.8 .00112 االنحرار المعياري

 شقق
 ..08 1.2..9 20250. سطو المت

 ...9 098988 4.9591 االنحرار المعياري

 ت شعبيةو بي
 21.9 ...50 .952.8 سطو المت

 ...2 8859. 020528 االنحرار المعياري

 29.4 .15.2 255222 سطو المت عو المجم

 22.2 929841 258552 االنحرار المعياري 

 
ل و اـح بالجـدو م وما هــعهـا كـو ااـحة حسـب نو رة و ن بصـت مساحات المسـاكو تتفا

  فيمـا كـان 0م 510.2ار( و مسـاحة ارد  جمـاليسط و مت)الفيال  سط مساحةو م بل  مت8-.
ــدو مت ت الشــعبية و ســط مســاحة البيــو متو   0م ..220فــيال  ر المنفصــل فــيو ســط مســاحة ال

ســط و ت متو فــام تباعــًا لــذلك ت0م 8..8  لـأت انخفاــ  أمـا مســاحة الشــقة فقــد 0م 089.4
ســـط نصـــيب الفـــرد مـــن و ع المســـاكنم بلـــ  متو نصـــيب الفـــرد مـــن مســـاحة الســـكن حســـب نـــ

ار و ن فــــي ادو للــــذين يعيشــــ 0م ..51  لــــأ انخفــــضو  0م 2.1. الفيلــــلالمســــاحة لســــكان 
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لــأو   فيلــلمنفصــلة فــي   0م ..49مــا   لــأصــل وو ن فــي شــقق  و للــذين يعيشــ 0م 41.2  ا 
 ت شعبيةمو ن في بيو للذين يعيش

سط و متو سط عدد الغرف و متو سط نصيب الفرد منها، و متو سط مساحة المساكن و مت :3-7 ل وجد
 نصيب الفرد منها

 بانيماع الو أن
 سطو المت

 االنحراف المعياري و

 مساحة السكن

 (0)م

نصيب الفرد من 
 المساحة

 (0)م

 عدد الغرف

 )غرفة(

نصيب الفرد 
من عدد 

 رفالغ

 )غرفة(

 فيلل
 9.9 1.2 2.1. 510.2 سطو المت

 ..2 2.9 1.8. 5..50 االنحرار المعياري

 فيللار في و أد
 9.0 ... ..51 ..220 سطو المت

 9.4 ..0 ..1. ..920 االنحرار المعياري

 شقق
 9.2 5.5 41.2 8..98 سطو المت

 2.8 0.4 1..2 1..1 االنحرار المعياري

 ت شعبيةو بي
 2.8 2.. ..49 089.4 سطو المت

 ..2 0.5 4.0. 2...0 االنحرار المعياري

 9.2 2.. ..54 2.5.2 سطو المت عو المجم

 2.8 2.9 1.0. 2..21 االنحرار المعياري 

 

ااــح فــي و  وعهــا مــن ناحيـة عــدد الةــرر كمـا هــو ب نـاكن حســت المســو ول تتفــاـبالمـ
غرفـة فـي ...  لـأ نخفـضاو غرفةم  1.2الفيال  سط عدد الةرر فيو م فبل  مت1-.ل و دــج

لــأو   الفيلـلار فـي و ارد لـأو ت الشـعبية  و غرفـة فـي البيــ2.. ا  غــرر فـي الشـققم أمــا  5.5 ا 
ره عكســية و لكــن بصــو ع المســاكن و ت أياــًا حســب نــو نصــيب الفــرد مــن عــدد الةــرر تتفــا

غرفـــة  9.0وغرفـــة   9.2عـــدد الةـــررم فكـــان نصـــيب الفـــرد مـــن ســـكان الشـــقق  جمـــالية
ت و ر حـادة لسـكان البيـو بصـ انخفضو   الفيللغرفة لسكان  9.9و   فيال ر في و لسكان الد
جـد عالقـة و نـه تأكـد كمـا أشـير  ليـه سـابقًا ت هذه الظـاهرة تو  غرفةم 2.8  لأصل وو الشعبية 

 ع السكنمو نو ااحة بين عدد أفراد ارسرة و 
 دامات األسرة المختلفةسط عدد الغرف الستخو مت :1-7 ل وجد

نسبة غرف الخدم  مو نسبة غرف الننسبة غرف نسبة غرف  سطو المت بانيماع الو أن
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 فو استقبال الضي االنحراف المعياريو 

)%( 

 المعيشة

)%( 

 السائقينو  )%(

)%( 

 فيلل
 ..0 40.2 92.5 ..49 سطو المت

 5.2 92.8 4.8 92.8 االنحرار المعياري

 فيللار في و أد
 ..0 ..49 95.5 42.0 سطو المت

 5.4 2.. 4.8 5.. االنحرار المعياري

 شقق
 0.2 24.9 ..98 45.0 سطو المت

 5.2 92.2 ..8 9..9 االنحرار المعياري

 ت شعبيةو بي
 9.5 9..4 92.8 ...2 سطو المت

 4.5 95.2 1.4 ..90 االنحرار المعياري

 0.9 40.1 ..94 42.4 سطو المت عو المجم

 4.8 94.2 8.2 92.2 االنحرار المعياري 

 
نــه بشـكل عــام هنـاك مبالةــة أتحليـل عــدد الةـرر الســتخدامات ارسـرة المختلفــة أكـد 

ـــي عـــدد الةـــرر الخاصـــة باســـتقبال  ـــواع المســـاكن ف ـــع أن وغـــرر طعـــام الاـــيور فـــي جمي
م فكان متوسط نسبة هذه الةرر لمجموع غـرر 1-.دول ـالايور من الرجال والنساء  ج

% فـي الشـققم بينمـا تـدنأ عـدد غـرر 45.0وصلت النسـبة  لـأ % للعينة  و 42.4المنزل 
% فـــي الفيلــلم أمـــا 92.5% للعينــة ووصـــلت  لــأ ..94المعيشــة فانخفاـــت نســبتها  لـــأ 
% 24.9% من عدد الةرر للعينة  وانخفات  لـأ 40.1نسبة متوسط غرر النوم كانت 

وانخفـض  لـأ  % للعينـة0.9ن كان متوسط نصيبهم من الةـرر و في الشققم الخدم والسائق
 % في الفيللم9.5

 ل المساكنوالسكان ح آراا 1-3-1
ن أن و % يعتقـد01.9ل سعة منازلهم  أفادت النتائ  أن و السكان ح آراءر و بخص

%  00.2ون أن منـازلهم مناســبة  و %( يعتقــد48.2اســعةم بينمـا النصــر تقريبـًا )و منـازلهم 
العالقــة بــين  والســكان  آراءللتعــرر علــأ و  اــيقةم ن أن منــازلهمو مــن أربــاب ارســر يعتقــد

جمــاليو مســاحة المســاكن و عــدد أفــراد أســرهم    لــأم  عمــد و عــدد غــرر النــو عــدد الةــرر  ا 
عـدد   جمـاليسط نصـيب الفـرد مـن و متو سط نصيب الفرد من مساحة المسكن  و حساب مت
م أكــدت 92-.ل و نــت النتــائ  فـي جــدو دو م و ســط نصــيب الفـرد مــن غــرر النـو متو الةـرر  
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ســـط و متو ل ســعة منــازلهم  و أربــاب ارســر حــ آراءااــحة بـــين و قــة جــد عالو البيانــات انــه ت
جمــاليو نصــيب الفــرد مــن مســاحة المســكن  ســط و مم بلــ  متو عــدد غــرر النــو عــدد الةــرر  ا 
ــًا  0م84نصــيب الفــرد مــن مســاحة المســكن  عــدد الةــرر   جمــاليغرفــة مــن  .9.0وتقريب

اســـعةم بينمـــا كـــان و ن أن  منـــازلهم و م للســـكان الـــذين يعتقـــدو غرفـــة مـــن غـــرر النـــ  2.50و
عـــدد   جمـــاليغرفـــة مـــن  9.9تقريبـــًا مـــن مســـاحة المســـكن   0م59ســـط نصـــيب الفـــرد و مت

ن أن ســـعة منـــازلهم مناســـبةم و م للـــذين يعتقـــدو ع غـــرر النـــو غرفـــة مـــن مجمـــ2.42والةـــرر 
غرفــة مــن  8..2وتقريبــًا مــن مســاحة المســكن   0م.0  لــأليصــل  انخفــضنصــيب الفــرد 

 ن أن منازلهم ايقةمو م للذين يعتقدو من عدد غرر الن غرفة 2.22وعدد الةرر    جمالي
لي عدد اجما  و نصيب الفرد من المساحة و ل سعة مساكنهم والسكان ح آرااالعالقة بين  :92-7 ل وجد

 مو عدد غرف النو الغرف 

ل سعة وح راااآل
 المساكن

 سطو المت

 االنحراف المعياريو 

ب الفرد من نصي
 المساحة

 (0)م

نصيب الفرد من عدد 
 الغرف

 )غرفة(

نصيب الفرد من 
 مو غرف الن

 )غرفة(

 اسعو 
 2.50 .9.0 84.20 سطو المت

 2.08 9..2 8..8. االنحرار المعياري

 مناسب
 2.42 9.29 .52.1 سطو المت

 2.29 1..2 5.88. االنحرار المعياري

 ايق
 2.22 8..2 8..05 سطو المت

 .2.9 2.58 22.49 ار المعيارياالنحر 

 جمالياإل
 2.49 9.29 55.99 سطو المت

 2.01 5..2 1.28. االنحرار المعياري

 
كانــــت  99-.ل و ااــــح فــــي جــــدو  وفر الخــــدمات االجتماعيــــة كمــــا هــــو بالنســــبة لتــــ

% رااهم عن المسـافةم 82.2لة من غالبية السكان حيث أبد  و المساجد علأ مسافة مقب
عــن الخــدمات و %  58.1  لــأن عــن المســافة مــن المــدارة و الرااــت نســبة انخفاــبينمــا 

%م فيمــا كانــت المســافة عــن 40.2  لــأعــن الخــدمات التجاريــة و %  ..45  لــأالصــحية 
 % فقط من السكانم ...الحدائق العامة في المتخرة حيث الرااين عنها 
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فــي  لـم يكــن أحســن حـااًل مــن الخـدمات االجتماعيــة  ذ   المرافـق العامــةو تـدنأ مســت
%  بينمــا تــدنت نســبة 9.2.القــر م  بلةــت نســبة الســكان الرااــين عــن خــدمات الكهربــاء  

%م كفــاءة حركــة ...2  لــأخــدمات الميــاه و %  9.2.  لــأالرااــين عــن خــدمات الهــاتر 
%( ...4  السكان أياًا حيـث أبـد  أقـل مـن النصـر )و   طمو ر لم تكن علأ مستو المر 

% 08.2 راــاارع التــي حــازت علــأ و الشــ ةاــاءالحــال بالنســبة ة وراــاهم عنهــا  كمــا هــ
%  بينمــا 2.8. راــابعــد المســافة عــن منــازل ارصــدقاء كانــت محــل  مــن الســكان فقــطم

تـدنت نســبة الرااـين عــن المسـافة بــين و %م 0.1.  لــأت بالنسـبة لألقــارب لتصـل انخفاـ
 %م 28.1  لأمكان العمل و السكن 

 
 احي االجتماعيةو النو المرافق العامة و ل الخدمات والسكان ح آراا :99-7 ل وجد

 راض   احي االجتماعيةو النو المرافق و الخدمات 
% 

 ما ا  عو ن
% 

 غير راض  
% 

 4.2 92.2 82.2 البعد عن المساجد -
 ...9 02.5 58.1 البعد عن المدارة -
 05.2 01.2 ..45 صفاتو البعد عن المست -
 ..22 1..0 40.2 اقو عن ارس البعد -
 8.2. 95.2 ... البعد عن الحدائق -
 92.9 ..98 9.2. خدمات الكهرباء -
 01.2 1.8 9.2. خدمات الهاتر -
 41.2 92.9 ...2 خدمات المياه -
 5..0 04.8 ...4 رو حالة المر  -
 2..5 2..9 08.2 ارعو أااءه الش -
 9.. 02.9 2.8. البعد عن منازل ارصدقاء -
 92.9 2..9 0.1. البعد عن منازل ارقارب -
 22.2 8..0 28.1 البعد عن مكان العمل -

 
مســتقلة  فــيال  ل مســكن المســتقبل  جــاء الســكن فــي و ر رغبــات الســكان حــو بخصــ

اـح و م و% من العينة كما ه..88ذلك   لألأ لمعظم أرباب ارسر حيث أشار و كرغبة أ
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ـــ و قة بالــدم الرغبــة فــي الســكن فــي شــ90-.ل و فــي جــد ر ارراــي كــان الخيــار المفاــل ل
قــد و % فقــط مـن الســكانم 9.5ل كــان الخيــار المفاـل لـــ و ر ارو بينمـا الســكن بالـد م8.2%

%م 9.5ل و الوالـث كخيـار أ ور الواني أو ن  السكن في شقة في الدو بلةت نسبة الذين يرغب
ل لـــ و ان الخيــار اراًل حيــث كــو أكوــر فقــد كــان أقــل قبــ ور الرابــع أو أمــا الســكن فــي شــقة بالــد

 % فقط من السكانم2.2
 

 أرباب األسر آراالى لسكان المستقبل حسب و الرغبة األ  :90-7 ل وجد
 % ع السكنو ن

 ..88 مستقلةفيال  السكن في -
 8.2 ر اررايو السكن في شقة بالد -
 9.5 لو ر ارو السكن في شقة بالد -
 9.5 الوالث ور الواني أو السكن في شقة بالد -
 2.2 أكور ور الرابع أو السكن في شقة بالد -

 922.22 عو المجم
 

سـائل الكفيلـة بـذلك و ل الو ختلـر السـكان حـافير السكن فـي المسـتقبل و ت لأ بالنسبة 
% فقــط علــأ سياســة  92.9افــق و م 92-.ل و جــد نــة فــيو ااــح مــن آرائهــم المدو  ومــا هــك

%  بينمــا اعتراــت عليهــا الةالبيــة 92.4فــي ذلــك  اً لــم يــر بلســو ع اررااــي تصــةير قطــ
( Attached Housesلكـن متالصـقة )و ل بنـاء مسـاكن مسـتقلة و حـ راء%(م انقسمت اا5...)

اعتــرض علــأ ذلــك مــا و % 91.5فــي ذلــك  اً باســ او لــم يــر و % 05.2افــق علــأ ذلــك و حيــث 
 %(م55.0نصر السكان )من يقرب 

% 22.2افـق علـأ ذلـك و ار فو ل بنـاء عمـائر متعـددة اردو حـ راءبالمول اختلفت ااو 
اد بناء فـي و %م أما فيما يتعلق باستخدام م...4اعترض و % 00.9في ذلك  اً ال ير  باسو 

% 95.2ك لـم يمـانع فـي ذلـو % 5..9افـق علـأ االقتـرا  و التشييد غير الخرسانة المسلحة 
 م%( 0...) ا السكانفيما اعترض ما يقارب ولو

حيـث يعـي   –فير السكن المتمول في تشـجيع ارسـرة الممتـدة و االجتماعي لتالحل و 
لـم و %(  8.5.افق عليه أكور مـن ولوـي السـكان )و  -احد و يهم في منزل و ن مع ذو جو المتز 
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ل تفعيـل و حًا حـو اـو كـان  جمـاع السـكان أكوـر و %م 02.0%  بينما اعتـرض 99.2يمانع 
افـق علـأ هـذا و تقسـيطها علـأ ارسـرم و مساهمة القطـاع الخـار فـي مجـال بنـاء المسـاكن 

 أخيـراً و %م 5.2%  بينمـا اعتـرض عليـه  فقـط 5.5لم يمـانع  و %  81.5االقترا  ارغلبية 
ــامفيمــا يتعلــق  ــة و الد بقي ــاء مســاكن عامــة بل افــق أكوــر مــن نصــر و اطنين  و تمليكهــا للمــو بن
القتـرا  اعتـرض علـأ او % 95.0بهـا  اً سـلب لـم يـرو %( علأ هذه السياسة  ...5السكان )
 %م08.0

 فير السكن في المستقبلو ل سبل توالسكان ح آراا :91-7 ل وجد

 فير السكنو ل سبل توالسكان ح آراا
 افقو م

)%( 
 سطو مت

)%( 
 افقو غير م
)%( 

 5... 92.4 92.9 تصةير قطع اررااي -
 05.2 91.5 55.0 (Attached Housesمتالصقة )و مساكن مستقلة  -
 ...4 00.9 22.2 ارو بناء عمائر متعددة ارد -
 0... 95.2 5..9 اد بناء غير الخرسانة المسلحةو استخدام م -
 02.0 99.2 8.5. تشجيع ارسرة الممتدة -
 5.2 5.5 81.5 تفعيل مساهمة القطاع الخار -
 08.0 95.0 ...5 اطنينو تمليكها للمو بناء مساكن عامة  -

 مناقشة النتائج 1-1
 مــــن أخــــر  ممتــــدة يعــــي  معهــــا أحــــد أفرادهــــاو يــــة وو اشــــتملت العينــــة علــــأ أســــر ن

  و مســـتو الحالـــة االجتماعيــة و أكوــرم تبـــاين أربــاب ارســر مـــن ناحيــة العمــر  ون أيجو المتــز 
دية كمـا اـمت أسـرًا مـن مختلـر و مولت العينة ارسـر السـعو ع العمل ارساسيم و نو التعليم 

تـت هـذه و أخـر  مـن شـبه القـارة الهنديـةم تفاو أفريقيـة  و ت أسرًا عربيـة  التي شملو الجنسيات 
 ع المساكن التي تعي  فيهامو نو ي و ارسر من ناحية الدخل السن

ســـط حجـــم ارســـرة و بلـــ  متو فـــردًا   ..8العينـــة  جمـــاليســـط حجـــم ارســـرة ةو بلـــ  مت
تــي يعــي  معهــا فــردًام أمــا ارســر الممتــدة ال 1..% مــن العينــة 0.9.يــة التــي شــكلت وو الن

 92.8ســط حجمهــا و % مــن العينــة فقــد بلــ  مت09.2التــي شــكلت و ن يجو أحــد أفرادهــا المتــز 
م بينما تلك ارسر التي يعي  معها فـردان متز  ًٍ % مـن العينـة 4.1التـي شـكلت و جـان و فردًا
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ن يجو متـز أفـراد  2فردًام أما ارسرة الممتدة التي يعي  معهـا  92.5سط حجمها و فقد بل  مت
م ممـا الشـك فيـه أدت  90.8سط حجمهـا و % من العينة فقد بل  مت..9لت التي شكو  ًٍ فـردًا

حــدات و بالتــالي زيــادة الطلــب علــأ الو زيــادة حجــم ارســرة   لــأد ارســرة الممتــدة و جــو ظــاهرة 
ذلــك ســـاهم زيــادة حجـــم   لـــأعــدد الةـــررم  اــافة و اســعة مـــن ناحيــة المســـاحة و الســكنية ال

بـين حجـم  اً احاو  اً يث أكدت النتائ  أن هناك ارتباطح الفيللارسرة في زيادة الطلب علأ 
مـا قـل لكو  فيلـلع المسكنم فكلما كبر حجم ارسـرة يزيـد اةقبـال علـأ السـكن فـي و نو ارسرة 

 يزيد اةقبال علأ السكن في الشققم 
د ارســرة الممتـدة فيمــا يتعلـق بالطلــب علـأ المســاكنم و جـو ل اً ايجابيــ اً لكـن هنــاك جانبـ
ة فــي تخفــيض عــدد المســاكن الحاليــة فــي القــر  فــي المملكــة  بنســبة ســاهمت هــذه الظــاهر 

ااــح المتموــل فــي تخفــيض الطلــب علــأ و الجانــب االقتصــادي ال  لــأ%م باةاــافة 5..0
انــب اجتماعيــة أخــر  ال تقــل أهميــة عــن ذلــكم علــأ و مسـاكن جديــدة فــي المســتقبل هنــاك ج

الحاجــات الخاصــة  يو ذو بالمســنين العنايــة و يــة العالقــات بــين أفــراد ارســرة و ســبيل الموــال تق
  الدراسـة حيـث أفـاد انب االجتماعية أكـدتها نتـائو اريتامم هذه الجو المراأ و مول المعاقين 
د و جـو ل رئيسـةامـل الو أرباب ارسـر الممتـدة أن ارسـباب االجتماعيـة كانـت الع اما يقارب ولو
 هذه الظاهرةم 

الممتـدة مـن خـالل سياســات  رة تشــجيع ارسـرةو اـر   لـأ ون هـذه اةيجابيـات تـدعا  و 
افــق و ن محــل ترحيــب عــدد كبيــر مــن الســكان حيــث و جــه ســيكو اةســكان مســتقباًلم هــذا الت

ــــأ أن تشــــجيع ارســــرة الممتــــدة سيســــاهم فــــي تــــ8.5. ــــي و % مــــن العينــــة عل فير الســــكن ف
 المستقبلم 
أفـادت البيانـات قـد و   دخل ارسرةم و اع المساكن بمستو رتبط الطلب علأ بعض أنا
كلمـا قـل زاد اةقبـال علـأ السـكن و  فيلـلالـدخل زاد اةقبـال علـأ السـكن فـي ارتفـع ا أنه كلم
المنخفاــة ت الصــفيح مــن ارســر و حظ أياــًا أن جميــع ســكان بيــو لــو ت الشــعبيةم و فــي البيــ

مــن  فيلــلار المســتقلة فــي و تاــح مــن البيانــات أن عــددًا كبيــرًا مــن ســكان ارداالــدخلم كمــا 
ااـحة و جـد عالقـة و لايرم في المقابـل ال ت 99111و 5222 ي بينو ارسر التي دخلها السن

ــ  لــأالســكن فــي الشــقق ممــا يشــير و بــين الــدخل  رتــبط اع مــن المســاكن و أن اختيــار هــذا الن
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أكــدت النتــائ  أنــه كلمــا قــل عــدد أفــراد ارســرة زاد اةقبــال علــأ الســكن فــي و بحجــم ارســرةم 
 شققم 

ع مــــن و هــــذا النـــرن  (Attached Housesت المتالصــــقة )و يقتـــر  تشـــجيع بنــــاء البيـــ
% مـن 81ذلـك مـا يقـارب   لـأالتـي يفاـلها السـكان كمـا أشـار  الفيللالمساكن له مميزات 

ـــي العينـــةم  اـــافة  ـــإن ذلـــك   لـــأأربـــاب ارســـر ف صـــية و فر الخصو ت المتالصـــقة تـــو البيـــف
اةنشــاء انخفــاض تكلفــة االقتصــادية مــن ناحيــة  الهــا مزاياهــ هنفســقــت و فــي الو االســتقاللية و 
أبــد  و افقــة مــا يقــارب ربــع الســكان و الحفــاظ علــأ الطاقــةم يــدعم هــذا االقتــرا  مو الصــيانة و 
فر و أحــد الســبل لتــي عــد  ع مــن المســاكن و الي خمســهم علــأ أن هــذا النــو ســطة حــو افقــة متو م

ت و جــه النجــا  بــإذن اهلل  ذا مــا تــم بنــاء هــذه البيــو الســكن فــي المســتقبلم ســيكتب لهــذا الت
 دعـملهـا القطـاع الخـار حيـث و ( يمDevelopersكات تنمية عقارية )المتالصقة من قبل شر 

 جه الةالبية العظمأ رفراد العينةم و هذا الت
أفــادت النتــائ  أن ولوــي المســاكن فــي القــر  شــيدت فقــد اد البنــاء و ر مــو بخصــأمــا و 

 ادو مـ وب أو اء المملكة مقارنـة بالبنـاء بـالطو ارنسب رج العتقادهم أنهابالخرسانة المسلحة 
أكوـــر المشـــيدة مـــن  وســـنة أ 22البنـــاء ارخـــر م مـــا يقـــارب نصـــر المســـاكن التـــي عمرهـــا 

 تب كانــو نظيراتهــا المبنيــة مــن الطــ كانــت فــي حالــة  نشــائية جيـدة بينمــاالخرسـانة المســلحة 
تةيرهـا مـن الحالـة و   المبـاني و م يالحـظ سـرعة تـدني مسـتهانفسـ أقل من عشرها في الحالـة

صـــًا المبنيـــة مـــن و رة ســـريعة جـــدًا  خصو ســـطة وـــم الرديئـــة بصـــو تالم  لـــأاةنشـــائية الجيـــدة 
  تقنية البناء  لذا يقتر  دراسـة الظـاهرة مـن و تدني مست  لأبم قد تعز  هذه الظاهرة و الط
ـــي اةنشـــاء  مختصـــينقبـــل  ـــد جو التشـــييد و ف ـــك لتحدي ـــب القصـــو ذل ـــرا  التو ر و ان صـــيات و اقت

 هام ر و تراجع معدل تدهو المناسبة ةطالة أعمار المباني 
ـــأ البالنســـبة أمـــا و  ـــل و ســـائل التمو  ل ـــارب ولوـــي  تاـــحافقـــد ي ـــل أن مـــا يق مـــن التحلي
 ق التنميــة العقــاريو لــت ذاتيــًا مــن مــدخرات ارســر  فيمــا دعــم صــندو %( م..5.)المســاكن 

% مــن ..20( بنــاء ائــدو ن فو داطنين لبنــاء المســاكن و للمــ اً اــو ميــة تعطــي قر و )متسســة حك
ااــعة جــدًا حيــث بلةــت و يــل كانــت متو ي مجــال التمالمســاكنم مســاهمة القطــاع الخــار فــ

ســاهمت فــي بنــاء فقــد غيرهــا و يــل ارخــر  موــل مســاعدات ارقــارب و %م أمــا طــرق التم9
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ض و قلــة القــر و ق التنميــة العقــاري و ارد صــندو % مــن المســاكن القائمــةم نظــرًا لتراجــع مــ..2
ــًا يجــب البحــث عــن طــرق تم ــاء مســاكن يــل جديــدة تاــمن اســتمرارية بو التــي يقــدمها حالي ن

 ظأالقطاع الخار الذي يح رو هنا يلتي دو اجهة الطلب المتزايد علأ المساكنم و جديدة لم
اتفقت لقد طنيم و أمال كبيرة في تنمية االقتصاد ال تبنأ عليهو  اطنو كذلك المو لة و بدعم الد

ـــاء  ـــأ أن تفعيـــل مســـاهمة القطـــاع الخـــار فـــي بن الةالبيـــة العظمـــأ مـــن عينـــة الدراســـة عل
 فير السكن في المستقبلم   و ساهم في تالمساكن سي

مســاحة اررض المقــام عليهــا المســاكن يالحــظ المبالةــة فــي مســاحات  لــأ بالنســبة 
التــي يهــدر جــزء كبيــر منهــا بشــكل ارتــدادات فــي جميــع االتجاهــات حســب و قطــع اررااــي 

طـع أنظمة البلدياتم لـذلك يجـب  عـادة النظـر فـي ارنظمـة البلديـة المتعلقـة فـي تقسـيمات ق
سـتبيان أن ليل تكلفة السـكنم أفـادت نتـائ  االالعمل علأ تقليل مساحة القطع لتقو اررااي 

تصـل و اع المبـاني السـكنية  و % من  قيمة العقار تقريبًا لمختلـر أنـ29قيمة اررض تشكل 
 ت الشعبيةم و % من قيمة العقار للبي42  لأ

نصــيب الفــرد و  ت فــي المســاحةو ر مســاحة المســاكن نفســها فهنــاك تفــاو أمــا بخصــ
سـط نصـيب الفـرد مـن و )مت 0م510.2الفـيال  سط مسـاحةو ع المسكنم بل  متو منها حسب ن

)نصـيب الفـرد  ..220  لـأالفـيال  ر فـيو ت مسـاحة الـدانخفا(  بينما 0م 2.1.المساحة 
)نصــيب  0م 089.4  لــأســط مســاحة البيــت الشــعبي و (م تــدنأ مت0م ..51مــن المســاحة 

 ســط مســاحةو ز ولــث متو سـط مســاحة الشــقة لــم يتجـاو مــا متأ (م0م..49الفـرد مــن المســاحة 
ســط نصــيب و ت فــي متو (م بالموــل هنــاك تفــا0م 41.2)نصــيب الفــرد مــن المســاحة الفــيال 

  لــأ انخفـضو غرفــة للفـرد للشــقق   9.2مـا يقـارب   لــأصـل و الفـرد مـن عــدد الةـرر الــذي 
غرفـة  2.8  لـأتـدنأ و   الفيلـلغرفـة للفـرد لسـكان 9.9  فيللار في و غرفة لسكان ارد 9.0

 ت الشعبيةمو للفرد لسكان للبي
ـــرد مـــن المســـاحة  ـــرد مـــن عـــدد الةـــرر رنـــو مـــن مقارنـــة نصـــيب الف اع و نصـــيب الف

 فيلــلار فــي و اردو  الفيلــلالمســاكن المختلفــة يتاــح ارتفــاع نصــيب الفــرد مــن المســاحة فــي 
بالةــة فــي أن هنــاك م  لــأاع المســاكن ارخــر م يمكــن أن تعــز  هــذه الظــاهرة و مقارنــة بــلن

زعـــات( فـــي هـــذه و مو د فراغـــات كبيـــرة مهـــدرة )علـــأ شـــكل ممـــرات و جـــوو مســـاحات الةـــرر 
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م لـــذا يجـــب علـــأ المعمـــاريين ارخـــذ فـــي االعتبـــار الفيلـــلصـــًا و اع مـــن المســـاكن خصو ارنـــ
ــذلــك لتقليــل المســاحة اةو االســتةالل ارموــل للفراغــات فــي المنــزل  ــالي و ة للمبنــأ جمالي بالت

 تقليل التكلفةم
رة حــادة و ت الشــعبية بصــو ض نصــيب الفــرد مــن عــدد الةــرر فــي البيــاانخفــ يشــيرو 
هــذه الظــاهرة و فــي هــذه المســاكنم  اً شــديد اً اع المســاكن ارخــر  أن هنــاك تزاحمــو مقارنــة بــلن

ت الشــعبية مــن ارســر كبيــرة و علــأ البيــ اً كبيــر  أكــدتها البيانــات التــي أفــادت أن هنــاك  قبــاالً 
 صًا منخفاة الدخلم و الحجم خص
د تحليــل نســبة عــدد الةــرر الســتخدامات ارســرة المختلفــة فــي جميــع العينــة أن أفــا

% مـن عـدد الةـررم بينمـا 42ذت علأ ما يقـارب و ر استحو الةرر المعدة الستقبال الاي
% مــن 95قتهــا فيهــا قاربــت و مــن  اً كبيــر  اً التــي تقاــي ارســرة جــزءو نصــيب غــرر المعيشــة 

% تقريبًا مـن عـدد الةـرر للعينـةم 42صيبها م فقد بل  نو عدد غرر المسكنم أما غرر الن
ر التـــي ال و دية تعطـــأ أهميـــة كبيـــرة الســـتقبال الاـــيو مـــن هـــذا يتاـــح أن ارســـرة الســـعو 

ذلــك علــأ حســاب غرفــة و كبيــرًا مــن مســاحة المســكن  اً تخصــر لهــا جــزءو تســتخدم كويــرًا 
 أ لـــالمعيشـــةم لـــذا يجـــب  عـــادة النظـــر فـــي هـــذا الجانـــب مـــن خـــالل بـــرام  توقيفيـــة تهـــدر 

 حسن استخدام الحيز المكاني في المنزلمو االقتصاد في عدد الةرر 
 آراءالحجم المناسب للمسكن في القر  يمكن تحديده من خـالل تحليـل العالقـة بـين 

جماليو عدد أفراد أسرهم و ل سعة منازلهم و السكان ح م الـذي و عـدد غـرر النـو عدد الةرر  ا 
غرفـة لكـل  2.4م و صيب الفرد من غرر النن نو بناًء علأ ذلك يقتر  أن يكو ق  سابقًام و ن

ذلك ال   لأحدة لكل فرد من ارسرةم  اافة او عدد الةرر عن غرفة   جماليال يزيد و فرد  
أنـه يمكـن   لـأيـه و التن دريجـو م 0م 52مساحة المسـكن عـن   جمالييزيد نصيب الفرد من 

قـدر الحاجـة  المسـاحةو عـدد الةـرر   جمـاليمـن و م و زيادة نصيب الفرد مـن عـدد غـرر النـ
جيهــات و م حســب مــا تقتاــيه تو اةنــاث فــي غــرر النــو ر و لتحقيــق الفصــل بــين اربنــاء الــذك

ن مــن أب  و م رســرة تتكــو فير وــالث غــرر نــو الــدين اةســالمي الحنيــرم موــال علــأ ذلــك تــ
 احدةم و بنت و احد  و لد وو أم  و 
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ــــأ بالنســــبة و  ــــأ مســــتو مســــت ل   الحــــي حــــازت و   كفــــاءة الخــــدمات االجتماعيــــة عل
لةم  بينمـا تـدنت نسـبة الرااـين و غالبية السكان فكانت علأ مسافة مقب راامساجد علي ال

ت بشـكل حــاد انخفاـكـذلك الخـدمات التجاريـةم فيمــا و الخـدمات الصــحية  و عـن المـدارة  
رة تطبيـق المعـايير التخطيطيـة لهـذه المرافـق و نسبة الرااين عن الحدائقم مما يستلزم اـر 

 لـــأ ا مــن جميـــع ارحيــاءم أمــا بالنســبة ل لهــو صــو لة الو ســـه رة عادلــة تكفــلو زيعهــا بصــو تو 
الهـاتر  و ت نسـبة الرااـين عـن خدمـة الكهربـاء انخفاـالخـدمات ارخـر  و لمرافق العامـة ا
اــاءة الشــو رة حــادة نســبة الرااــين عــن خــدمات الميــاه  و تــدنت بصــو  ارعم لــذا يجــب رفــع و ا 

ل جميع السكان في القـر م و تناجعلها في مو تحسين خدماتها و كفاءة هذه المرافق ارساسية 
أقل من النصر رغم صةر حجم القر  قـد   لأر و لة المر اانخفاض نسبة الرااين عن حو 

ر العـابر حيـث تقـع معظمهـا و هـذه التجمعـات السـكانية الصـةيرة مـن المـر  اةمعانـ  لـأيعز  
ــاء طــرق التفافيــة حــو علــأ الطــرق الرئيســة الم ــذا يجــب بن ل موــل هــذه و صــلة بــين المــدنم ل

 ر العابرم و لقر  لتجنيبها المر ا
مـا يقـارب   لـأارقـارب و ارتفاع نسبة الرااين عن البعد عن منازل ارصـدقاء يالحظ و 

قرب المنازل من بعاـها الـبعضم أمـا تـدني نسـبة و صةر القر    لأذلك د و يعو   الوالوة أرباع
ظيفيـة فـي و الأقل من الخمسين قد يعز  لشـح الفـرر   لأالرااين عن البعد من مكان العمل 

    رة للعملمو المدن المجا  لأسفر لالقر  مما ياطر عدد كبير من سكانها ل

 صياتو الت 1-1
مما الشـك فيـه أن المسـكن المناسـب يشـكل أهميـة كبيـرة لألسـرة لـذا يجـب أن يكـون 

 هـذا الفصـلفي متناول جميـع طبقـات المجتمـعم فـي هـذا السـياق وبنـاء علـأ مناقشـة نتـائ  
 يقتر  ما يلي:

 مساكن مناسبة لسكان بيوت الصفيحم توفير -9
تشجيع تكون ارسرة الممتدة من خالل سياسات اةسكان مستقباًل وذلك لمسـاهمتها فـي  -0

 تقليل الطلب علأ المساكن الجديدة باةاافة  لأ مزاياها االجتماعية ارخر م
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( حيـــــث تـــــوفر الخصوصـــــية Attached Housesتشـــــجيع بنـــــاء البيـــــوت المتالصـــــقة ) -2
االقتصــادية مـــن ناحيــة اةنشــاء والصـــيانة  الهــا مزاياهــ هنفســـة وفــي الوقــت واالســتقاللي

 والحفاظ علأ الطاقةم

خفـــض قيمـــة اررااـــي الســـكنية مـــن خـــالل تطـــوير سياســـات واـــوابط فاعلـــة للمـــنح  -4
 الحكوميةم

 عادة النظر في أنظمة البلدية المتعلقة في تقسيمات قطع اررااي والعمل علأ تقليـل  -5
 ل تكلفة السكنممساحة القطع لتقلي

غرفــة لكــل فــرد  وال يزيــد  جمــالي  2.4يقتــر  أن يكــون نصــيب الفــرد مــن غــرر النــوم  -.
عدد الةرر عن غرفـة وحـدة لكـل فـرد مـن ارسـرة  وأال يزيـد نصـيب الفـرد مـن  جمـالي 

م  اـافة  لـأ ذلـك أخـذ فـي االعتبـار تحقيـق الفصـل بـين 0م 52مساحة المسكن عـن  
غــرر النــوم حســب مــا تقتاــيه توجيهــات الــدين اةســالمي اربنــاء الــذكور واةنــاث فــي 

 الحنيرم 
يجــاد بـــرام  توقيفيـــة  تهـــدر  لــأ االقتصـــاد فـــي عـــدد الةــرر وحســـن اســـتخدام الحيـــز ا -.

 المكاني في المنزلم
تطــوير مواصــفات محليــة للبنــاء ومراقبــة الجــودة النوعيــة خصوصــًا للخرســانة المســلحة  -8

طالة عمر ا  لمبانيم وذلك حفاظًا علأ السالمة وا 
اــاءة الشـوارعتحسـين مســتو  خـدمات  -1 فــرر   وتهيئةالكهربــاء والمـاء وحالــة المـرور وا 

 معمل جديدة في القر  لتجنيب السكان السفر للمدن المجاورة للعمل
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 لثالجزا النا

 سة آراا الخبراا والمختصيندرا
 باإلسكان
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حاجـــة  عـــنالمختصـــين و الخبـــراء  آراءمعرفـــة   لـــأيهـــدر هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة 
ــــاو فصــــ أربعــــةيشــــتمل علــــأ و  ادمــــةمالمملكــــة للمســــاكن للعشــــرين ســــنة الق  أربعــــةل و ل تتن

البحــث المتبــع فــي دراســة  التعريــر بمــنه  يركــز علــأو الوــامن الفصــل  :عات رئيســةو اـو م
الخبـراء  آراءلتعـرر علـأ ل خصـرالتاسع الفصل أما المختصين باةسكانم و الخبراء  آراء
آرائهــم حــول علــأ  العاشــرمعوقــات الســكن الحاليــة  بينمــا ركــز الفصــل ل و المختصــين حــو 

ـــأ قطـــاع اةســـكان االجتماعيـــة المســـتقبليةو التةيـــرات االقتصـــادية  ـــراً م وأورهـــا عل ركـــز  وأخي
 ل التةيرات في خصائر المساكنمو ح راءااتحليل  علأ الحادي عشرالفصل 
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 المختصين باإلسكان و الخبراا  آراامنهج دراسة : النامنالفصل  -8

جل أية من ااع المستقبلو عرر علأ ارن  شكالية التو المخططو اجه صناع القرار و 
طـرق بحــث تستشــرر   لــأظهــرت الحاجـة و اجهتهـام و الخطـط الالزمــة لمو اـع السياســات و 

ث و البحـــو م ازدهـــرت الدراســـات هن عليـــو لمـــا ســـيك اً ر و فر لصـــناع القـــرار تصـــو تـــو المســـتقبل 
مـن  أصبح هناك عددو الستينيات من القرن الميالدي المنصرم و المستقبلية في الخمسينيات 

(م مـن Future Methodologiesالطرق البحوية اتفق علأ تسـميتها الطـرق البحويـة المسـتقبلية )
 Delphiاة التـي تفرعـت منهـا الطـرق ارخـر   طريقـة دلفـي )و لهـا بـل النـو أو بين هذه الطـرق 

Technique قـع ارحـداث و تو سـائل المسـتخدمة فـي التنبـت و طريقـة دلفـي مـن أهـم الت عـد  (م لـذا
بليةم  ال أن اعتماد المخططين الطرق البحوية الكمية قلـل مـن اسـتخدام طريقـة دلفـي المستق

التةيــرات لــم تعــد الطــرق البحويــة الكميــة كافيــة للتنبــت و مــع تســارع ارحــداث و فــي دراســاتهمم 
رة لالسـتعانة بـالطرق البحويـة المسـتقبلية لرسـم السياسـات و هنـاك اـر  تأصبحو بالمستقبل  

ن عليـــه المســـتقبلم تقـــدير الحاجـــة و ر لمـــا ســـيكو تصـــو هات و ســـينارياـــع وو االســـتراتجيات و 
المســتقبلية للمســاكن فــي المــدن مــن بــين الدراســات التخطيطيــة التــي تســتفيد مــن اســتخدام 

 طريقة دلفيم

 ر منهجية طريقة دلفيو تط 3-3
( فـــي Rand Corporationشـــركة رانـــد )  لـــأير طريقـــة دلفـــي و د الفاـــل فـــي تطـــو يعـــ

مـن وـم و في بداية ارمر غراض العسكرية سيلة تنبت لألو منصرم  كالخمسينيات من القرن ال
رت طريقــة و (م لقــد تطــHelmer, 1983اســتخدمت لةــرض التخطــيط فــي الشــركات التجاريــة )

ـــيدلفـــي  ـــارير لشـــركة رانـــد  ف ـــأعـــدد مـــن التق ـــب  عاً و اـــو أن أصـــبحت م  ل ـــر مـــن الكت لكوي
قـت أصـبحت تسـتخدم فـي و ت الفي ذاو (م Armstrong, 1985ٍ  الدراسات العلمية )و المقاالت و 

 (م  Masini, 1993العالم ) عات عدة في أنحاء متفرقة منو او دراسة م
عـــدد مـــن  آراءل علــأ و عــة مـــن اةجــراءات للحصـــو هرهـــا مجمو طريقــة دلفـــي فــي ج

 جمــاع فــي   لــأصــل و الت  لــأتســعأ و (م  Dalkey, 1967, Brown,1968تحليلهــا )و الخبــراء 

0 



  راسة آراء الخبراء والمختصين باةسكاند الجزء الوالث:       في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 نه  دراسة آراء الخبراء والمختصين باةسكانم ن:الفصل الوام            

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

114

ا المختصـينالبحث ااعتمادا علأ حدة الخبرة لد  ر ع مداو او الم ول القاية أو الرأي ح
(Helmer, 1983( م يشــير)Johnson & King, 1988 )أن الحكـم   الجمــاعي للخبــراء فــي   لــأ

نـه يعتـد بـه أكوـر مـن تلـك التـي تقـرر بشـكل أنظـرة ذاتيـة  ال و ر و قاية ما يتشـكل مـن تصـ
 ,Linstone & Turoff ليـه )هـذا مـا ذهـب و عيةم و اـو ن نتائجهـا أكوـر مو بالتـالي تكـو منفـرد  

عـــة مـــن ارفـــراد و أن طريقـــة دلفـــي طريقـــة ذات فاعليـــة عاليـــة فـــي جعـــل مجم ( متكـــداً 1975
 ن مع مشكلة معقدة من خالل تهيئة اتصال جماعيم و يتعامل

ليــة التــي ســعت لتةطيـــة و الدراســات ار  لــأد و ر طريقــة دلفــي كمنهجيــة يعــو ن تطــ 
لمسـتقبلية لألغـراض التخطيطيـةم علـأ سـبيل الموـال ر اةنساني في اتخـاذ القـرارات او القص

  ليـةصـلت و هم مـا تأالتي من و م .912( عام Douglas MacGregorالدراسات التي قام بها )
ـــلوير مـــاكر  ـــه أن احتماليـــة صـــدق تنبـــت و (م  MacGregor effectقرا)و مـــا يســـمأ ات يقصـــد ب

ــالتنبت بمفــردو كبــر ممــن يقــأعــة مــن ارفــراد و مجم (م كمــا وبــت أن طريقــة Loye, 1978) هم ب
من المشاكل التي تنشـل عـادة فـي النقـا   اً االتصال غير المباشر بين الخبراء تتحاشأ كوير 

عة صةيرة من و مجم وحد أأجهم علأ سبيل الموال عادة ما تسيطر أفكار و جها لو المباشر 
ــــــداء ااخــــــرين ارائهــــــم و المجتمعــــــين فــــــي مكــــــان  ــــــأ النقــــــا  ممــــــا يحــــــد مــــــن  ب احــــــد عل

(Preble,1983,Riggs, 1983  م) 
( Think Tanksعـــة التفكيـــر )و مجمو لقـــد تـــم اســـتخدام دلفـــي فـــي الشـــركات الخاصـــة 

دخـل أاسع في االستخدام و مع هذا االنتشار الو العاليم و التعليم العام و مية و القطاعات الحكو 
(م Van Dijk, 1990لهـا ) علأ طريقة دلفي عدة تةييـرات لتتناسـب مـع االسـتخدامات المتعـددة

( 2) ( مجـال السياسـات 0) ( مجـاالت اعتياديـة 9اع مـن التطبيقـات هـي: )و اك والوة أنهن
  لـأ(م تهدر التطبيقـات االعتياديـة Woudenberg, 1991, van Dijk, 1990مجال اتخاذ القرار )

يــل مـــن خــالل  جمـــاع و مـــة فــي المـــد  الطو المتشـــرات غيــر المعلو تقـــدير المعــايير و التنبــت 
ااع الحاليةم علأ النقـيض مـن و ء بتقدير المعايير المستقبلية نسبة لألم الخبراو الخبراءم يق

لكن البحـث عـن و اةجماع   لأدلفي االعتيادية ال تسعأ دلفي في مجال السياسات طريقة 
الرافاـة و كبر قـدر مـن ارفكـار المتيـدة أليد و العمل علأ تو المتااربة  راءكبر قدر من ااأ

  لـأل و صـو في مجال اتخـاذ القـرار تسـتخدم دلفـي للو (م Bjil, 1992ع مجال النقا  )و او للم
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عــة مــن النــاةم علــأ ســبيل الموــال أشــار و عات هــي محــل خــالر بــين مجمو اــو قــرارات لم
(Helmer, 1994 )حـــل بعـــض و نـــه تـــم اســـتخدام دلفـــي للمســـاعدة فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار أ

 ةمعاماع الميزانيات الوو ت في مجال التخطيط العمراني اةشكاال
المجــاالت  ال أن و دلفــي تــم اســتخدامها فــي العديــد مــن ارغــراض طريقــة أن  علــأو 

هنـــاك  جـــراءات عامـــة تتبـــع فـــي تطبيقاتهـــا المختلفـــةم تبـــدأ بطلـــب المشـــاركين مـــن الخبـــراء 
مــن وــم تصــمم اســتبانة اعتمــادا و عات الرئيســة للدراســةم و اــو المختصــين التعليــق علــأ المو 

الخبـراء   لـأمـن قبـل المختصـينم ترسـل االسـتبانة التي تـم طرحهـا  راءااو مات و علأ المعل
مــات التـي تجمــع مــن و تحــدث االسـتبانة اعتمــادا علـأ المعلو هـم ئآرارات الستشــفار و لعـدة د
  بـين و رات يتـراو ل القاـايا مجـال البحـثم عـدد الـدو ن هنـاك  جمـاع حـو رة حتـأ يتكـو كـل د
 (مMasini, 1993) ةعشر و  اونين

النقـا  الجمـاعي و تفادة مـن ايجابيـات الـرأي دلفي في ارسـاة لالسـ طريقة صممت
مـن خـالل أربعـة يتحقـق ذلـك و جـهم و جهـا لو التقليل من سـلبياته التـي تحـدث فـي النقاشـات و 

تنظـــيم و   تفاعــل بـــين المشــاركينو   دلفــي: اســـتبانة ذات تصــميم دقيـــق اســمات تتصــر بهـــ
ــد ن علــأ و يركــز  يــة المشــاركينم فاالســتبانة تجعــل المشــاركينو ســرية هو   مــاتو ير المعلو لت
مـات و ير المعلو يفيـد تـدو عيةم و اـو ن هنـاك نزاعـات شخصـية غيـر مو كـتن أن و ع دو او الم

ــــي التلكــــد مــــن أن جميــــع  ــــع المشــــاركين مــــلخ آراءف مــــا عــــدم معرفــــة ذة بالحســــبانم أو جمي
ن و هــم دئراآو جهــة نظــرهم و فيتــيح الفرصــة للمشــاركين فــي  بــداء  اً بعاــالمشــاركين لبعاــهم 

 تحفظم
اســب فــي هــذا الســياق تبيــان ارســباب التــي تشــجع علــأ اســتخدام ن مــن المنو قــد يكــ

طـرق  أربعـة( أن هناك Saaty & Boone,1990يشير )و دلفي في الدراسات المستقبليةم طريقة 
الوالـــــث و حســــاب االتجاهــــات المســــتقبلية  بالوــــاني و للتنبــــت بالمســــتقبلم أحــــدها باةجمــــاع  

المسـتقبلم طريقـة دلفـي  والطـرق البديلـة نحـالبحث المنظم عـن الرابع بو التحليل التاريخي  ب
(م فالتحاليــل الكميــة Jones, 1992حــد أهــم منــاه  البحــث التــي تعتمــد علــأ اةجمــاع )أت عــد  

اسـتمرار لمـا حـدث  وافتـراض أن المسـتقبل هـو مات سابقة و د معلو جو يمكن استخدامها عند 
حــد أهــم أيقــة دلفــي (م لــذا تعتبــر طر Bijl, 1992قــت الحااــر )و يحــدث فــي الو فــي المااــي 
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علمـــــاء المســـــتقبل و ن و يســـــتخدمها المخططـــــالتـــــي ( Qualitativeصـــــفية )و طـــــرق البحـــــث ال
(Waissbluth & Gortari, 1990 م) 

 ,Helmer 1983مــد  التةييــر )و ســرعة  ودلفــي هــ طريقــة خــر الســتخدامالســبب ااو 

Preble 1983مكـان صـنع ن باةااان لكـ هعليـ وقـل ممـا هـأأن التةييـر يحـدث بسـرعة  و(م فل
فر و الخبــرات الســابقةم لــذلك تــو علــأ التجــارب الحااــرة  اعتمــاداً  تالقــرارااتخــاذ و السياسـات 

 ,Linstone & Turoffاـح )و يو قعـات المسـتقبليةم و التو  راءليـة للتعـرر علـأ ااآطريقة دلفـي 

ن المشــكلة و اــاع التــي تســتدعي اســتخدام دلفــي مــن أهمهــا أن تكــو عــة مــن ارو ( مجم1975
  يمكن استخدام طريقة  حصائية محدده لدراستهامالو غاماة 

 مات و ات جمع المعلو خط 3-1
ير آليـــــة جمـــــع و مـــــات باســـــتخدام دلفـــــي  أن تطـــــو  ن مـــــا يميـــــز طريقـــــة جمـــــع المعل

عات و اــو مــاتم لــذا فــان تحديــد المو مــات هــي عمليــة مســتمرة باســتمرار تــدفق المعلو المعل
عداد االستبانة و   ماتم و ات جمع المعلو ن أهم خطمت عد  المختصين و اختيار الخبراء و ا 

عداد االستبانةو عات و ضو تحديد الم 3-1-3  ا 
ــــة حــــددت الم ــــي البداي ــــو اــــو فف ــــي شــــملت: الن احي االقتصــــادية  و عات الرئيســــة الت

غيـر المباشـرة بقطـاع اةسـكانم و  ةالعمرانيـة ذات العالقـة المباشـر و السياسية  و االجتماعية  و 
اــاع فـي المســتقبل يمكــن مــن و ر عــن ارو اــع تصـو  ومـات هــو  ن الهـدر مــن جمــع المعل

ين رئيسـة علـأ و عات كعنـاو اـو ع الطلب علأ المساكنم طرحـت المو التعرر علأ ن خالله
عات الفرعيـــة التـــي يمكـــن  دراجهـــا تحـــت و اـــو عـــة مـــن المختصـــين للتعـــرر علـــأ المو مجم
ل ماهيـــة المتةيـــرات التـــي تـــتور علـــأ قطـــاع و الخبـــراء حـــ آراءين الرئيســـةم تـــم جمـــع و العنـــا

اشـــتملت علـــأ والوـــة أجـــزاء )انظـــر   ســـتبانةلـــذلك تـــم تصـــميم اســـتمارة  ســـتناداً او اةســـكانم 
قـــت الحااـــرم بينمـــا ركـــز الجـــزء و قـــات اةســـكان فـــي الو ل معو ل الجـــزء ارو الملحـــق(م تنـــا

مات المتعلقة و أما الجزء ارخير فقد خصر لجمع المعل الواني علأ المتةيرات المستقبليةم
 متةيرًام 208امت االستبانة لقد و بالخبيرم 
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افــق و غيـر م  لـأافـق بشــدة و تــدر  مـن مالـذي ل اسـتخدم مقيــاة ليكـرت و الجـزء ار 
 ما زيادة  هاتجاهو ل نسبة التةير و في الجزء الواني طلب من الخبراء  بداء آرائهم حو بشدةم 

شو قع االرتفاع و اع  شارة )+( في حالة تو نقصا ب وأ ( في حالة االنخفاضم -ارة سالب )ـا 
هـي و ن سـنة يهــ أي عشـر 9445سـنة   لـأهــ 9405ات تبـدأ مـن و ة خمـة سـنهذا لكـل فتـر و 

تحت الدراسةم في بداية االستبانة تم شر  طريقة تعبئـة االسـتبانة بشـكل مفصـل  التي المدة
ــذلكم كمــا تــم تز و  ــال ل ــد المجيبــين بلرقــام الهو أعطــي مو نــي و البريــد االلكتر و الفــاكة و اتــر و ي

 مرعااء فريق البحث في حال االستفسار
فـــي عينـــة مـــن الخبـــراء زيعهـــا علـــأ و ليتها تـــم تو شـــمو   االســـتبانة و اـــو للتلكـــد مـــن و 

م ســـاهمت المالحظـــات التـــي أبـــداها مهنيـــة مختلفـــةو مـــن خلفيـــات وقافيـــة مجـــال اةســـكان 
خراجهـــا بصـــو ير االســـتبانة و ن فـــي تطـــو المختصـــ رة أفاـــلم بعـــد  تمـــام االســـتبانة بشـــكلها و ا 

 مات في الحاسب االيمو همة  دخال المعلالنهائي تم ترقيم المتةيرات لتسهيل م

 المختصينو اختيار الخبراا  3-1-1
ــــي محا ــــة لحصــــر المختصــــين و ف ــــم أو ل ــــراء باقتصــــاديات اةســــكان ت ــــد و الخب ال تحدي

 هي:و القطاعات الرئيسة ذات العالقة بمجال اةسكان 
 القطاع اركاديمي -
 االستشاريةالمكاتب  -
 يل الخارو قطاع التم -
 ميو يل الحكو قطاع التم -
 يل للمنظمات غير الربحية )الجمعيات الخيرية(و التم قطاع -
 ميةو قطاع الخدمات الحك -
 قطاع التشييد -
 اد البناءو قطاع تجار م -
 قطاع التصنيع -
 قطاع العقار -
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فــي هــذه القطاعـات تــم االتصــال  المختصـيند قاعـدة بيانــات تاــم و جــو نظـرًا لعــدم و 
شـركات العقــار  و ك  و البنــو دية  و ارقســام المتخصصـة بالجامعــات السـعو بـالةرر التجاريـة  

ين الخبـراء لـديهمم تـم و عنـاو يـد البـاحوين بلسـماء و طلـب تز و الهيئـات ذات الصـلة و زارات و الـو 
لهـم عـن طريــق  مـن وـم تـم  رســال االسـتبانةو ين الخبـراءم و عنــاو  عـداد قائمـة نهائيـة بلسـماء 

 م  البريد
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قـــات و معل وحـــ المختصـــينو الخبـــراا  آرااتحليـــل : تاســـعالفصـــل ال -9
   اضرحقت الو كن في الالس

 ن قــت الحااــرم و ل علــأ الســكن فــي الو قــات الحصــو ل هــذا الفصــل أهــم معو يتنــا
ـــي تقـــ هقـــات مـــن شـــلنو المع هالتعـــرر علـــأ هـــذ صـــياغة و اـــع الحـــالي و يم الو المســـاهمة ف

أي مد    لأ ع المساكن استناداً و نو المستقبلية بما في ذلك تقدير عدد  اةسكانيةالسياسات 
 قاتم و ز تلك المعو تجاو بة و ات المطلالتةير   حداثيمكن 

مـن  مهمـاً  اً اـع فـي هـذه الدراسـة فـان السـكن يموـل جـزءو مـن م أكوـركما ذكر في و 
ل مــن حيــث و بــين الــد اً تــو هنــاك تفا الــرغم مــن أناالجتماعيــةم فعلــأ و النــاحيتين االقتصــادية 

%م ممـا 22سـط عـن و ال تقـل فـي المت أنهـا  ال ارفـرادل و علأ السكن من دخ اةنفاقنسبة 
االقتصـاد و  ارفـراد  و علأ مست اقتصادياً  ئاً يشكل عبوأنه تبعات اقتصادية لسكن ل أنيعني 

الســـكينة للفـــرد و  الســـكن يموـــل االســـتقرارفر او تـــن إالناحيـــة االجتماعيـــة فـــمـــن طنيم أمـــا و الـــ
   موالقلقغيابه يمول الاياع و أسرته و 

 أن لو ارلسـببين رئيسـيين: قـات السـكن و الخبـراء لتحديـد مع آراءخـذ أ  لـأمـد ع   قـدو 
الماليـة و  اةنشائيةاحي و بما في ذلك الن اةسكاننات قطاع و لمك اً اسعو  اً  طالعلد  الخبراء 

العـرض و  اةنتا الذين يمول بعاهم قطاع و الخبراء  الواني رنو االجتماعيةم و االقتصادية و 
لكــن و ســب حفقــت الحااــر و عيــة الطلــب لــية فــي الو نو مــات عــن حجــم و فر لــديهم معلو يتــ

ــــد المع أياــــاً  ــــي الفتــــرات الســــابقة ممــــا يــــتهلهم لتحدي ــــة بالو ف ــــات المســــتجدة المتعلق ــــت و ق ق
 الحاارم

  قاتو تحديد المع 1-3
تم تحديد المعوقات من خالل االستفتاء ارولي للخبراء والذي جاء علأ صورة 

عادتها للمرة الوانية للخبراء وطلب ال تعليق أسئلة مفتوحة  ومن وم تم جمعها وتصنيفها وا 
خلر  لأ واع قائمة اشتملت علأ تسعة عشر  بداء آرائهمم بعد ذلك   معوقًا عليها وا 

9 
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خانة خاليه للمشاركين لتدوين أي  اافات جديدة  وذلك لامان أن  باةاافة  لأ ترك
 تكون القائمة شاملة لجميع المعوقات كما يراه الخبراءم

استخدم في تقييم المعوقات خمسة أوزان حسب تصني ليكرت )موافق بشدة  ر ٍ 
دري  غير موافق  غير موافق بشدة(م عرات القائمة علأ عدد من الزمالء موافق  ال أ

أعااء هيئة التدرية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل والذين تقدموا 
باقتراحات حسنت وأورت أداة البحث من الناحيتين اللةوية والفنية ومن وم تم  رسالها 

 ن بالدراسة من الخبراءمللمشاركي
 

  تحليل البيانات 1-1
افــق و لم اةجابــاتللخبــراء تــم دمــ   أهميتهــاقــات حســب و ترتيــب المع  لــأل و صــو لل
ل و المختصـين حـو الخبـراء  آراءنتـائ   9-1ل و اح الجدو يو احدةم و افق في خانة و مو بشدة 
 مافقو مو افق بشدة و قت الحاار بشكل تفصيلي قبل دم  نسب مو قات السكن في الو مع

 
تصـنيفها حيـث تـم تحديـد وـالث   لـأمـد ع   تحلـيال أسهلو فائدة  أكورجعل البيانات لو 

ائـق ذات و سـطة  عو مت أهميةائق ذات و عالية  ع أهميةائق ذات و ائق: عو يات من العو مست
 افقمو مو افق بشدة و ائق بعد دم  نسب مو الع 0-1ل و اح الجدو يو   منخفاة أهمية
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 ليو األ قت الحاضر في ترتيبها و قات السكن في الو ل معوالمختصين حو الخبراا  آراا :9-1 ل وجد

 قـــاتو المع
افق و م

 بشدة
 افقو م

ال 
 دريأ

غير 
 افقو م

غير 
افق و م

 بشدة

  1.5  50.4 28.9 سط دخل الفردو انخفاض مت 9
  4.5 ..92 51.9 ..00 ارتفاع نسبة البطالة 0
  91.2  ...4 22.2 ع تكالير البناءارتفا 2
 92.2 25.2 5.2 25.2 95.2 سع ارفقي في بناء المساكنو الت 4
  29.8 1.9 29.8 2..0 ك التجاريةو يل المسكن من البنو ض تمو ل علأ قر و بة الحصو صع 5
  4.5 1.9 4..2 52.2 يل المسكنو ض تمو ائد البنكية علأ قر و ارتفاع الف .
  ..92 1.9 42.1 4..2 افقة مع الشريعة اةسالميةو يل لبناء المساكن متو سائل تمو افر و عدم ت .
  1.9  ..00 8.0. ق التنمية العقاريو ل علأ قرض صندو بة الحصو صع 8
  29.8  42.1 2..0  ق التنمية العقاريو اآلة القرض المقدم من صند 1
  4..2 2..0 ..00 ..92 المتعلقة بالبناء ق التنمية العقاريو ط صندو شر  92
  4.5 4.5 98.0 ..0. ارتفاع أسعار اررااي 99
 42.1 كبر مساحة قطع اررااي السكنية 90

 
29.8  0..2  

  52.2 1.9 29.8 1.9 فر بها المرافق العامةو ندرة اررااي التي يت 92
 1.9 ..00 ..92 29.8 ..00 االعتماد علأ الخرسانة المسلحة في البناء 94
 4.5 29.8 4.5 45.5 ..92 الت المتخصصة في بناء المجمعات السكنيةو ندرة شركات المقا 95
  40.1 4.8 22.2 91.2 انين البناءو قو أنظمة  .9
  42.1  52.2 1.9 ديةو كبر حجم ارسرة السع .9
 1.9 54.5 1.9 2..0  طنيةو قلة خبرة المكاتب المعمارية ال 98
 4.5 4..2  29.8 2..0 تكبير المسكن  وط االجتماعية نحو الاة 91
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 قت الحاضر و قات السكن في الو ل معوالمختصين حو الخبراا  آرااترتيب  :0-1 ل وجد
ى و مست

 األهمية
 قـــــاتو الـمـعـ

ن يافقو نسبة الم
 ن بشدةيافقو المو 

 عالية 

 ق التنمية العقاريو ل علأ قرض صندو بة الحصو صع 9

 
12.1 

 12.1 ارتفاع أسعار اررااي 0
 12.5 سط دخل الفرد و انخفاض مت 2
 89.8 ارتفاع نسبة البطالة 4

 سطة و مت

 82.1 ارتفاع تكالير البناء 5
 2... افقة مع الشريعة اةسالمية و يل لبناء المساكن متو سائل تمو افر و عدم ت .
 ..0. كبر مساحة قطع اررااي السكنية  .
 8.0. ق التنمية العقارية و لقرض المقدم من صنداآلة ا 8

 51.9 تكبير المسكن  وط االجتماعية نحو الاة  1 
 51.9 ديةو كبر حجم ارسرة السع 92
 51.9 الت المتخصصة في بناء المجمعات السكنيةو ندرة شركات المقا 99
 51.9 ك التجاريةو يل المسكن من البنو ض تمو ل علأ قر و بة الحصو صع 90
 51.9 يل المسكنو ض تمو ائد البنكية علأ قر و ارتفاع الف 92

 منخفضة 

 54.5 االعتماد علأ الخرسانة المسلحة في البناء  94
 50.2 انين البناءو قو أنظمة   95
 52 سع ارفقي في بناء المساكن و الت  .9
 42.1 فر بها المرافق العامة او ندرة اررااي التي يت  .9
 2..2 المتعلقة بالبناء  التنمية العقاريق و ط صندو شر   98
 2..0 طنية و قلة خبرة المكاتب المعمارية ال  91

 
افقـة عليهـا و الم ةائق التي تصـل نسـبو تلك العبالمرتفعة  ارهميةائق ذات و حددت الع

افقــة و حــت نســبة المو فهــي تلــك التــي ترا ارهميــةســطة و ائــق متو م أمــا العأعلــأ وأ%( 82)
ائـق التـي بلةـت و هـي الع أهميـة ارقـلائـق و %(م الع55من ) أعلأو %( 82)عليها أقل من 

 %(م55افقة عليها اقل من )و نسبة الم
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 المرتفعة  األهميةائق ذات و الع 1-1-3
ـــق الخبـــراء علـــأ   ق التنميـــة العقـــاريو ل علـــأ قـــرض صـــندو بة الحصـــو صـــع أناتف

%(م 12.1)قين للسـكن فـي المملكـة بنسـبة بلةـت و ارتفاع أسعار اررااي يموالن أهم معـو 
قين و سـط دخـل الفـرد كعـائق للسـكن بنسـبة قريبـة للمعـو يـلتي فـي المرتبـة الوانيـة انخفـاض مت

ـــاع نســـبة البطالـــة 12.5الســـابقين بلةـــت ) ـــا المرتبـــة و %(م ارتف ـــاء احتلت ـــاع تكـــالير البن ارتف
 اليم و %( علأ الت82.1)و%( 89.8الخامسة بنسب بلةت )و الرابعة 

 األهميةسطة و ائق متو الع 1-1-1
افقـة مـع و يـل لبنـاء المسـاكن متو سـائل تمو افر و عـدم تـ السادسـة ك فـي المرتبـةتلأ ذلـ

%(م جاء في المرتبـة السـابعة كبـر مسـاحة قطـع 2...الشريعة اةسالمية بلةت ما نسبته )
ق التنميـــة و %(م اـــآلة القـــرض المقـــدم مـــن صـــند..0.اررااـــي الســـكنية بنســـبة بلةـــت )

%(م فــي المرتبــة التــي تلــت 8.0.نســبة بلةــت )الوــامن ب هكعــائق للســكن كــان ترتيبــ العقــاري
تكبيـر  وط االجتماعيـة نحـو %( شـملت: الاـة51.9قات عنـد )و ت نسب ستة معو ذلك تسا

الت المتخصصــة فــي بنــاء و نــدرة شــركات المقــاو دية   و كبــر حجــم ارســرة الســعو المســكن  
  ك التجاريـةو يـل المسـكن مـن البنـو ض تمو ل علـأ قـر و بة الحصو صعو المجمعات السكنية  

 يل المسكنمو ض تمو ائد البنكية علأ قر و ارتفاع الفو 

 أهمية األقلائق و الع 1-1-1
ائـق حسـب الترتيـب التـالي: االعتمـاد و علـأ الع ارقـل ارهميـةائـق ذات و اشتملت الع

ــاء بنســبة بلةــت ) ــاء و قــو %(  تالهــا أنظمــة 54.5علــأ الخرســانة المســلحة فــي البن انين البن
ــم التو %(  50.2) ــم نــدرة اررااــي التــي   %(52اء المســاكن )ســع ارفقــي فــي بنــو مــن و و
تلهـا مـن حيـث   %(42.1افقين لتصـل )و فر بها المرافق العامة التي انخفات نسبة المو يت

%(  قلــة 2..2المتعلقـة بالبنـاء ) ق التنميـة العقــاريو ط صـندو افقين شــر و انخفـاض نسـبة المـ
 م  نيالمستقصالخبراء %( من 2..0  )و طنية لم يتفق عليها سو خبرة المكاتب المعمارية ال
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 مناقشة النتائج 1-1
ل و العاليـــــة تركـــــزت حـــــ ارهميـــــةقـــــات ذات و المع أن( 0-1ل )و يالحـــــظ مـــــن الجـــــد

قين حســب مــا يــراه و معــ أهــمالطلــب خاصــة فــي و العــرض  نــاحيتياحي االقتصــادية مــن و النــ
ارتفـاع و ق التنميـة العقـاري و ل علـأ قـرض صـندو بة الحصـو الخبراءم يلتي في مقـدمتها صـع

يـل المـالي الـرئية و ق التنميـة العقـاري التمو رراايم فمن ناحية يشكل قرض صندأسعار ا
الـذي تلسـة -هذا الصندوق  سطة الدخلمو متو في بناء المسكن للفئات االقتصادية متدنية 

سـيةم  ال أنـة بدأ بتمويل اخم ومنح عدد كبير من القـروض فـي فتـرات قيا -هـ9214عام 
لمــــيالدي الســــابق التــــي شـــهدت تراجــــع فــــي اةيــــرادات مــــن القـــرن ا تاومـــع بدايــــة الومانينــــ

الحكومية نتيجة النخفاض أسعار البترول فـي السـوق العالميـة اوـر علـأ تمويـل الصـندوقم 
ر للحصــول علــأ القــرض ممــا أد   لــأ خفــض عــدد القــروض وبالتــالي طــول فتــرة االنتظــا

 سنة أو يزيد في العقدين الماايينم  ةعشر  لتصل  لأ خمة
قـرض وانخفاـت فـي  8.222روض فـي خطـة التنميـة الرابعـة حـوالي بلـ  عـدد القـ

  بينما تراجعت  لـأ حـوالي النصـر فـي قرض 1222.لخامسة لتصل  لأ حوالي الخطة ا
قـــرض) وزارة التخطـــيط  خطـــط التنميـــة الرابعـــة   22222الخطـــة السادســـة  لتبلـــ  حـــوالي 

هـــــ( أن 9405-9402)والخامســـة  والسادســـة(م وتشـــير توقعـــات الخطـــة التنميـــة الســـابعة 
لـن تكـون كافيـة لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـأ قرواـه  وذلـك  تنميـة العقـاريموارد صندوق ال

بسبب المعوقات التي تواجه تحصيل أقساط القـروض السـابقة  ممـا يتطلـب تكويـر الجهـود 
خالل خطة التنميـة السـابعة للتةلـب علـأ هـذه المعوقـات  وتقلـير الفتـرة الزمنيـة لالنتظـار 

 (م215هـ   ر 9420حصول علأ قروض جديدة )وزارة التخطيط  لل

ســط دخـــل و همــا انخفــاض مت ااخــرين نارساســـييقين و ن المعــإفــ لمــا ســبق تلكيــداً و 
اع االقتصادي العام خاصـة فيمـا يتعلـق و ال أن مما الشك فيهارتفاع نسبة البطالةم و الفرد 
  الطلــب علــأ الســكنم لــية و ســتذات تــلوير علــأ م لألفــرادالقــدرة الماليــة و   الــدخل و بمســت

بمـا  ةالتشـةيليلكن التكالير و المباشرة فحسب و من ناحية القدرة علأ دفع التكالير المبدئية 
تكــالير   لـأ باةاــافة اةصـال و الصـيانة و  هالميــاو فـي ذلـك تكــالير االسـتهالك الكهربـائي 

لفــــرر فر او ملـــبةم جميـــع ذلــــك مـــرتبط بتـــو مشــــرب و اد المعيشــــية مـــن ملكـــل و فير المـــو تـــ
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ائـــق الهامـــة و حـــد العأبالتـــالي فـــان البطالـــة تموـــل و لـــدة للـــدخل الفـــرد و الم لألفـــرادظيفيـــة و ال
 ل علأ السكنمو للحص

ائـق مرتبطـة و سطة فقد اشتملت في مجملها علـأ عو المت ارهميةقات ذات و المع أما
ــالن اء يــل لبنــو ســائل تمو افر و االجتماعيــةم  جــاء فــي مقــدمتها عــدم تــو الفنيــة و احي الماليــة و ب

يـل و الت لتبنـي معـامالت تمو هنـاك محـا أنعلـأ و  مافقة مـع الشـريعة اةسـالميةو المساكن مت
 أنهــا  الالمجتمــع و  ارفــرادجهــات و تو افــق مــع رغبــات و ك التجاريــة تتو مــن قبــل البنــ  ســالمية

ائـد و دفـع ف  لـأالمقترض ينتهي بـه الحـال  أنض مكلفة للةاية تتبع الربح المركب حتأ و قر 
 صل قيمة القرضمأ% من 52  لأ% 45ارب ما يق  لأتصل 

 اررااــيكبــر مسـاحة  أن  ذائـق و حـد العأكبـر مســاحة قطـع اررااـي الســكنية  عـد  
لــذلك و  تللبلــديا اررااــييتبــع نظــام تقســيم  اررااــيمســاحة قطــع و يعنــي ارتفــاع تكلفتهــام 

 مارراايق و العرض في سو   الطلب و لية حسب قو هي جزء من السياسات البلدية 
االشـتراطات الفنيـة  باةاافة  لـأ مية العقاريق التنو لة القرض المقدم من صنداآ

أمـــام  اً تموـــل عائقـــ اةقـــراض  مـــن و ق لكـــل مســـتو الهندســـية العاليـــة التـــي يشـــترطها الصـــندو 
ــم م فعلــأ ســبيل الموــال ال يســمح االســتفادة مــن قــرض الصــندوق فــي تــوفير المســكن المالئ

اد غيــــر و بنــــاء بيــــت مــــن مــــ وأيــــت جــــاهز الصــــنع ق باســــتخدام القــــرض القتنــــاء بو الصــــند
  مالخرسانة المسلحة

 وط االجتماعيــة نحــو شــملت: الاــة ارهميــة  مــن و ائــق المتبقيــة فــي هــذا المســتو الع
الت المتخصصـة فـي بنـاء و دية   ندرة شـركات المقـاو تكبير المسكن  كبر حجم ارسرة السع

ك التجاريــة  و كن مـن البنــيــل المســو ض تمو ل علــأ قـر و بة الحصــو المجمعـات الســكنية  صـع
االعتمـاد علــأ الخرسـانة المسـلحة فــي  يــل المسـكنمو ض تمو ائـد البنكيــة علـأ قـر و ارتفـاع الف
 البناءم 

المجتمـع مـن حيـث السـعي  أفرادالقصور الوقافي لد  بعض   لأتشير هذه العوائق 
مــن  أكوــرتكــون التكــالير  أحيــانلتكبيــر المســكن وزيــادة تكــالير البنــاء عــن الحاجــة وفــي 

الخــار حيــث  اةســكانالقــدرة الماليــة م فــي ذات الوقــت ال يوجــد تطــور حقيقــي فــي قطــاع 
ــــدر الشــــركات المتخصصــــة ببنــــاء المجمعــــات الســــكنية  ــــوفير مــــن المســــاكن  واةنتــــا تن ال
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القطـاع المصـرفي فمـازال يعــاني  أمـالالسـتفادة مـن انخفـاض التكـالير المتوسـطة للمسـكنم 
 فاع معدالت سعر الفائدةمالقروض وارت  جراءاتمن تعقيد 
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ـــل : العاشـــرالفصـــل  -11 ـــراا  آرااتحلي ـــرات وحـــ المختصـــينو الخب ل التغي
   أنرها على قطاع اإلسكانو  االجتماعية المستقبليةو االقتصادية 

اءم و علـأ حـد سـ ارفـرادو مـات و الحك اجـهو تالتـي  تالقـرارا أهـمحـد أقـرار السـكن ي عد  
ل و الســكن يموــل نســبة كبيــرة مــن دخــ نأ لــأو ارالقــرار مــن نقطتــين رئيســتينم  أهميــةتنبــع و 

 اةداراتو زارات و تتـداخل مـع عـدد كبيـر مـن الـ اةسـكانسياسـات  نأم النقطة الوانية ارفراد
د ماـنية فـي تنسـيق السياسـات و جه  لأيحتا  و  معقداً و  صعباً  ارمرالهيئات  مما يجعل و 

هـذا و م أكوـرو تمتد لعقـدين   سكاناع خطط و العامة لهذه القطاعات المتعددةم كما يتطلب 
االجتماعيــــة و التنبـــت بـــالمتةيرات االقتصـــادية و بطبيعـــة الحـــال يســـتلزم استشـــرار المســــتقبل 

ـــك مـــن شـــ  نالمســـتقبليةم  ـــالي و المســـتقبل  عليـــهن و ر عـــام لمـــا ســـيكو اـــع تصـــو  هنلذل بالت
المتةيـــرات  هالمســـتقبلية فـــي ظـــل هـــذ اةســـكانيةالمســـاهمة فـــي التعـــرر علـــأ االحتياجـــات 

 ستجداتمالمو 
مــن الخــدمات المختلفــة كالخــدمات البلديــة  اً ليشــمل كويــر  اةســكاناتســاع قطــاع   ن

متسســات تجــارة و الشــرطة و الــدفاع المــدني و الهــاتر و الصــرر الصــحي و المــاء و الكهربــاء و 
ظير و طنيــة فيمــا يتعلــق بــالتو السياســات االقتصــادية ال  لــأ باةاــافةصــناعة البنــاءم هــذا و 
لصناع القرار )في القطـاعين العـام    المعيشة  يشكل تحديا كبيراً و مستو م و الرسو الاريبة و 
 اةقليمـــيو طني و   الـــو علـــأ المســـت  ســـكانية ةاســـتراتيجيالخـــار( الســـيما فـــي ظـــل غيـــاب و 
 المحليم و 

لهــا   ســكانية أزمـةلتفــادي  رياً و اـر و  مــاً اه أمـراً بــات   سـكانية ةاســتراتيجيصـياغة   ن
ـــداعيات اقتصـــادية  ـــأ ذلـــك مـــن النمـــ أدلال و م أمنيـــةو اجتماعيـــة و ت الحاـــري المتزايـــد  وعل

الرئيســـة بالمملكـــة )الريـــاض  جـــدة  مكـــة المكرمـــة   الســـريع فقـــد بلـــ  ســـكان المـــدن الســـتو 
 ه% مـــن ســـكان الحاـــر  تموـــل مـــا نســـبت58الطـــائر( و  رة و حااـــرة الـــدمام  المدينـــة المنـــ

(م كما 0هـم ر9492جمالي سكان المملكة )مصلحة اةحصاءات العامة   % من 45.9
ن و مليــ 1..9د المااــية ليصــل و مــرات خــالل الســتة عقــ يعــدد الســكان تاــاعر ومــان نأ

الشـــرير  )% 2...م  شــكل ســكان الحاــر مــنهم نســبة 9110نســمة حســب تعــداد عــام 

48 
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جمــالي  أن   لــأتقــديرات مصــلحة اةحصــاءات العامــة تشــير   ن(م بــل 49هـــ  ر 9491
تـــــذهب   و  مم0222هــــــ/ 9402ام ن نســـــمة فـــــي عـــــو مليـــــ 09.4 وســـــكان المملكـــــة بلـــــ  نحـــــ

% خالل الفترة من ...5زارة التخطيط  لأ أن عدد سكان المملكة سيزداد بنسبة و تقديرات 
ــادة فــي عــدد الســكان تتطلــب و مليــ 22.5 وهـــ ليصــل  لــأ نحــ9442 -9402 نم هــذه الزي
اـــافية  ليصـــل العـــدد  حـــدة ســـكنية و ( 2.1ماليـــين ) أربعـــةالي و زارة حـــو قعـــات الـــو حســـب ت
زارة التخطـيط  و )حـدة سـكنية و سبعة ماليين  ونح  لأهـ  9442مي للمساكن في عام التراك

 (م  82-1.هـ  ر 9291
البحــث  أهميـةليـة يتكـد و ائـد البتر و انخفــاض العو د االقتصـادي العـالمي و الركـ نأكمـا 

ارد المتاحــةم ممــا يعنــي و تســتند علــأ عمــل الكويــر بالقليــل مــن المــ  ســكانية ةاســتراتيجيعــن 
ل جميـع و جعلـه فـي متنـاو فير السـكن بلقـل تكلفـة و في البحث عن طرق من شلنها تالمبادرة 

 فئات المجتمعم 
معـدل  تبـاطتمية أد   لـأ و مي نتيجة تراجع اةيرادات الحكو تراجع اةنفاق الحك  ن

ــادة الطلــب علــأ المســاكنم هــذ  لــأمــة نســبة و اررااــي المخد ونمــ الزيــادة فــي  همعــدل زي
يجــارات المســاكنم  و اررااــي  أســعارارتفــاع حــاد فــي   لــأ دتأالعــرض   لــأالطلـب نســبة  ا 

قــع علـأ المسـاكن فــي المنـاطق الحاــرية و اجهـة زيــادة الطلـب المتو ممـا يشـكل تحــديًا فـي م
 رم و جه الخصو في المدن الرئيسة علأ و جه عام  و ب

 البحث منهج 39-3


 قبليةاستخدمت طريقة دلفي للتعرر علأ المتةيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة المسـت
خصوصـًا   تناسب هذا النوع من الدراسـات التـي تتعامـل مـع مسـتقبل يكتنفـة الةمـوض التي

تعتمــد طريقــة دلفــي علــأ تقصــي وتحليــل   مالتةييــر عجلــةســرعة و لمعلومــات ا فــي ظــل شــح
حــــول قاــــية أو مواــــوع البحــــث   (Dalkey,1967, Brown,1986عــــدد مــــن الخبــــراء ) آراء

ــــد  ال ــــأ حــــدة الخبــــرة ل  ,Helmer,1983 Johnson & Kingمتخصصــــين )اعتمــــادا عل

1988 Preble,1983,Riggs,1983 ي اتخـاذ القـرارات المسـتقبلية ف (م وهي بذلك منهجية  تساعد
( Qualitative) ةالبحــث الوصــفي وســائلاحــد أهــم هــذه الطريقــة ت عــد  لألغــراض التخطيطيــةم 
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يحـدث فـي مـا  أومااـي اسـتمرار لمـا حـدث فـي ال لـيةافتـراض أن المسـتقبل المبنية علأ 
  الحاارم 
بطلـب المشـاركين مـن الخبـراء والمختصـين التعليـق علـأ  طريقة دلفي  جراءات تبدأ

المعلومـــات تجمـــع م مفتوحـــة أســـئلة عـــن اةجابـــةمـــن خـــالل  المواـــوعات الرئيســـة للدراســـة
م ترســـل مبدئيـــة ســـتبانةاوتصـــال علـــأ شـــكل  وااراء التــي تـــم طرحهـــا مـــن قبـــل المختصـــين

ة  لـأ الخبـراء لعـدة دورات حتـأ يتكـون هنـاك  جمـاع حـول القاـايا مجـال البحـثم االستبان
 (مMasini,1993) دورات العشر  لأعدد الدورات بين االونتين يتراو  
الســـتفادة مـــن ايجابيـــات الـــرأي والنقـــا  الجمـــاعي هـــو ا دلفـــيهـــم مـــا يميـــز طريقـــة أ

عـدم معرفـة فـان وجهـا لوجـهم  رينبـين المتحـاو  فـي النقاشـات التي تنشـل والتقليل من سلبياته
هـــم دون ئراآو  هم بـــداء وجهـــة نظـــر للمتحـــاورين فرصـــة ال يتـــيح  اً بعاـــشـــاركين لبعاـــهم الم

 تحفظم
االســتبانة تجعــل المشــاركين يركــزون علــأ المواــوع دون أن يكــون هنــاك نزاعــات ف

يفيــــد تــــدوير بينمــــا  ســــريةم تبقــــأ هويــــة المشــــاركينن خاصــــة أ شخصــــية غيــــر مواــــوعية
 راء جميع المشاركين ملخوذة بالحسبانم آات في التلكد من أن جميع المعلوم

 تحليل البيانات  39-1
 التالي: وات علأ النحو فترات مدة كل فترة خمة سن أربعتةطي الدراسة 

  هـ( 9422 -9405)  لأو ارالفترة 
 (   9425 -9422الفترة الوانية  )هـ 
 (   9442 -9425الفترة الوالوة )هـ 
  هـ( 9445 -9442) الفترة الرابعة 

قـت و ال  لـأ باةاـافةسيشار داخل المتن لمسميات الفترات حسب القائمـة السـابقة و 
 هـ(م 9404يقصد به )و الراهن 

 :منها انب رئيسةو مات عدة جو شملت المعللقد 
 ةالتةيرات االقتصادي 
 التةيرات السكانية 
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 /اةداريةالتةيرات السياسية 
 التةيرات الحارية 
 التةيرات التقنية 
 قطاع العقار 
 المرافق العامة 
 م المرافق العامة و رس 

اـع االقتصـادي و كل جانـب علـأ عـدد مـن المتةيـرات للتعـرر علـأ ال  شتملاوقد 
 السكانيمو االجتماعي و 

 ضع االقتصادي و ال 39-1-3
 لــأو ار%( للفتــرات الــوالث 2عنــد ) وت فــي معــدل النمــو وبــ 9-92ل و اــح الجــدو ي

انخفـاض   لـأل و %(م كمـا يشـير الجـد0)  لـأليصـل في الفترة الرابعة  وبينما ينخفض النم
يزداد االنخفاض في الفتـرات الالحقـة بنسـب و  لأو ار%( في الفترة 0-سط دخل الفرد )و مت

ترتفـــع تكـــالير المعيشـــة  نأيتنبـــل و %(م .-نســـبة فـــي الفتـــرة الرابعـــة ) رعلـــأليصـــل  أعلــأ
  لـأتفاعهـا لتصـل اصـل ار و مـن وـم تو قـت الحااـر و فـي ال ههـي عليـ ا%( في الفترة عم5)
%( فــي 8ياتها )و مسـت أعلــأ  لـأ%( فـي الفتـرة الوالوــة لتصـل 8)و%( فـي الفتـرة الوانيــة .)

  لـأ لـأو ارلفتـرة ا%( فـي .تزايـد نسـبة البطالـة مـن )  لـأل و الفترة الرابعةم كما يشـير الجـد
ة بمعـدالت زيـاد أنهـا  اللـة و قـع الزيـادة فـي ميزانيـة الدو يتو  %( فـي الفتـرة الرابعـة8تبل  ) نأ

  نقع و مي فيتو الحك اةنفاق أما%( للعشرين سنة القادمةم 0 -% 9  بين )و منخفاة تترا
ــذا يــر  الخبــراء 0-)  لــأ%( 9-يتراجــع مــابين )  اً ر و القطــاع الخــار ســيلعب د نأ%(م  ل

%( فــي الفتــرة 02يصــل )  ن  لــأ لــأو ار%( فــي الفتــرة 90)بحــوالي يقــدر  اً متناميــو كبــر أ
ل يتزايـد مـع و طني علـأ البتـر و تقليل اعتماد االقتصاد ال ونح هجو الت  ناح الرابعةم كما يت

قــت و فـي ال عليـههـو %( عمـا 09ن )و يكـ نأيقـدر الخبـراء  لـأو ارقـت ففـي الفتـرة و ر الو مـر 
%( 95)و%( فـي الفتـرة الوالوـة 98)و%( فـي الفتـرة الوانيـة 02)  لـأالحااـر وـم يـنخفض 

 في الفترة الرابعةم
 



 راسة آراء الخبراء والمختصين باةسكاند الجزء الوالث:              في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 لية وأورها علأ قطاع اةسكانحليل آراء الخبراء والمتخصصين حول التةيرات االقتصادية واالجتماعية المستقبت: العاشرالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

130

 التغيرات االقتصادية للعشرين سنة القادمة :9-92 ل وجد

 يـــراتالمتغ

النسبة 
ية و المئ

 للتغير
9405- 
9412 

النسبة 
ية و المئ

 للتغير
9412 - 
9415 

النسبة 
ية و المئ

 للتغير
9415- 
9442 

لنسبة ا
ية و المئ

للتغير 
9442 - 
9445 

 0 0 9 9 ميزانية الدولة 9

 .- 5- 2- 0- متوسط دخل الفرد 0

 1 8 . 5 تكالير المعيشة 2

 9- 0- 9- 9- اةنفاق الحكومي 4

 0 2 2 2 معدل نمو االقتصاد الوطني 5

 1 1 8 . نسبة البطالة .

 02 91 95 90 دور القطاع الخار في االقتصاد الوطني .

 95 98 02 09 اعتماد االقتصاد الوطني علأ البترول 8

 ات السكانية واالجتماعيةالتغير  39-1-1
عمـا هـي عليـه  ارولـأ%( فـي الفتـرة 9-مـن ) ارسـريتوقع الخبـراء انخفـاض حجـم 

-)  لــأتمر االنخفــاض فــي الفتــرات الالحقــة ليصــل ـهـــ( ويســ9404فــي الوقــت الحااــر )
النــواة  ارســرتزايــد معــدل التوجــه نحــو تكــوين ذلــك مــع %( فــي الفتــرة الرابعــةم  ويتوافــق 92

%( فــي .)  لـأويسـتمر فـي االرتفـاع  ارولـأ%( فـي الفتــرة 4)   لـأيرتفـع  أنحيـث يتوقـع 
 %( في الفترة الرابعةم92%( في الفترة الوالوة و)8الفترة الوانية و)

سـة حيـث ترتفـع و العن تـزداد تفاقمـاً  أنهـايـر  الخبـراء  التـيمن المشاكل االجتماعيـة و 
ــم ت لــأو ار%( فــي الفتــرة .بمعــدل ) فــي الفتــرات الوالوــة  أعلــأمعــدالت اصــل ارتفاعهــا بو و

 اجتماعيــاً و  تزايــد اســتقاللية المــرأة اقتصــادياً كــذلك قــع و مــن المتو %(م 94الرابعــة )و %( 99)
 نأ  لــأ لــأو ار%( فــي الفتــرة 5ترتفــع مــن )  ذقــت و ر الو االســتقاللية مــع مــر  هتــزداد هــذو 

ات بمعـدالت كبيـرة ـجـو فـي تعـدد الز  اً يـر  الخبـراء تراجعـو %( في الفترة الرابعـةم 98تصل )
%( فـي الفتـرة الوانيـة .-)  لـأ لأو ارترة ـ%( في الف9-) معدل تناقر في كل فترةم  فمن

فـي  معدل التناقر في تعدد الزوجـات أقصـاهبل  وي  %( في الفترة الوالوة99-)معدل لأ  
 %(م.9-)وهو الفترة الرابعة 
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وأن ع العـام للسـكان و لمجمـشـكل فئـة الشـباب النسـبة الةالبـة لت نأقع الخبـراء و يتكما 
يصـل  نأ  لـأ لـأو ار%( فـي الفتـرة 92معـدل )  لـأقـت فيرتفـع و ر الو يتزايد تمويلهم مع مر 

 (م 0-92 لو %( في الفترة الرابعة )الجد95)  لأ
 االجتماعية للعشرين سنة القادمةو التغيرات السكانية  :0-92 ل وجد

ية و لنسبة المئا
9442للتةير
- 9445 

ية و النسبة المئ
 9425للتةير
- 9442 

ية و النسبة المئ
 9422للتةير 
- 9425 

ية و النسبة المئ
 -9405للتةير

9422 

 المتةيـــرات

 9 اةو ين ارسر النو تك وجه نحو الت 4 . 8 92

 0 حجم ارسرة )عدد أفراد ارسرة( 9- 2- 5- 92-

 2 اتجو تعدد الز  9- .- 99- .9-

 4 استقاللية المرآة اقتصاديا 5 8 92 98

 5 استقاللية المرآة اجتماعيا . 8 90 98

 . ع العام للسكانو نسبة الشباب للمجم 92 92 94 95

 . سةو العن . 8 99 94

 رات السياسية/اإلداريةالتغي 39-1-1
%( 8قـت مـن )و ر الو المجالة البلدية مـع مـر   نشاءترتفع احتمالية  نأيتنبل الخبراء 

%( فـــي 08)و%( فـــي الفتــرة الوالوــة 91) أعلــأتقفــز لمعــدالت   ن  لـــأ لــأو ارفــي الفتــرة 
عـن  اةعـالنمـات مـن الخبـراء تـم قبـل و جمـع المعل نأهنا  همن الجدير ذكر و الفترة الرابعةم 

المحليــة  اةداراتتتبنــأ  نأقــع الخبــراء و اصــم المنــاطقم كمــا يتو مجــالة بلديــة فــي ع  نشــاء
القـر  بشـكل و تشريعات البناء في المـدن و انين و صياغة ق كذلكو  اناةسكصياغة سياسات 

قــع و قـت يتو %( فــي الفتـرة الرابعـةم فـي ذات ال98تصـل ) نأ  لـأ%( 4الي )و متزايـد مـن حـ
%( في الفتـرة الرابعـةم 99ليبل  ) لأو ار%( في الفترة .مي )و الخبراء انخفاض الدعم الحك

%( فــي .قــت فمــن )و ر الو ترتفــع مــع مــر  اــع نظــام اــريبيو احتماليــة  نأيــر  الخبــراء و 
تصـــل  نأ  لـــأ%( فـــي الفتـــرة الوالوـــة 91)و%( فـــي الفتـــرة الوانيـــة 99)  لـــأ لـــأو ارالفتـــرة 

ق التنمية العقـاري فيـر  و فيم يتعلق بانخفاض مساهمة صند أما%( في الفترة الرابعةم 01)
 نأ  لـــأها اصــل انخفااــو تو  لــأو ار%( فـــي الفتــرة 2قــت )و ســتنخفض مــع ال أنهــاالخبــراء 
%( فـي الفتـرة الرابعـةم 5-)  لأتقل عن ذلك لتصل  نها %( في الفترة الوالوة بل 2تصل )
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 لـــأو ار%( فـــي الفتـــرة 0ترتفـــع خصخصـــة الخـــدمات العامـــة التقليديـــة مـــن )أن قـــع و كمـــا يت
ـــألترتفـــع  ـــأنســـبة   ل ـــأتصـــل  أعل ـــي الفتـــرة الوانيـــة 90)  ل الي الاـــعر  و ترتفـــع بحـــو %( ف

%( بحيـــث يلعـــب القطـــاع 22)  لـــألتصـــل فـــي الفتـــرة الرابعـــة و لوالوـــة %( فـــي الفتـــرة ا09)
  (م2-92 لو )الجد  الصرر الصحيو كبر في تقديم خدمات الماء أ راً و الخار د

 ياسية/اإلدارية للعشرين سنة القادمةرات السالتغي :1-92 ل وجد
النسبة 

ية و المئ
للتغير 
هـ 9442

- 9445 

النسبة 
ية و المئ

للتغير
هـ 9415

- 9442 

النسبة 
ية و المئ

للتغير 
هـ 9412

- 9415 

النسبة 
ية و المئ

للتغير
هـ 9405

- 9412 

 المتغيـــرات

 9  نشاء مجالة بلدية في المدن والقر * 8 92 91 08

 0 واع نظام اريبي . 99 91 08

 2 انخفاض الدعم الحكومي . 8 92 99

 4 في المدن والقر  ن ال سكاغة سياسات صيا 4 1 95 98

 5 صياغة قوانين وتشريعات البناء في المدن والقر  . 92 94 .9

تقديم خدمات الماء والصرر الصحي عن طريق  0 90 09 22
 القطاع الخار مباشرة 

. 

 . استمرار صندوق التنمية العقاري في تقديم القروض 2 0 2- 5-

نشـاءو ظــام االنتخابـات البلديــة ر نو *صـممت االسـتبانة قبــل صـد قعــات و ر ممـا يتكــد صـحة تو المجـالة البلديــة بعـدة شــه ا 
 الخبراء

 التغيرات الحضرية 39-1-2
%( .الي )و يجابيــة وابتــة عنــد حــ ر الهجــرة للمــدن الرئيســة بمعــدالت تســتم نأقــع و يت

 ةاحي بنســب متزايــدو   ســكان المــدن للاـو قــع نـز و فــي المقابــل مـن المتو فـي جميــع الفتـراتم 
نســب   لـأ%( فـي الفتــرة الوانيـة لتصــل 2مــن وـم )و  لـأو ارفـي الفتــرة  (%9)تـرة تبــدأ لكـل ف
 أفقيـاسـع المـدن و قـع تو يقتـرن ذلـك بتو %(م 1الفتـرة الرابعـة )و %( .في الفترة الوالوـة ) أعلأ
فـي الفتـرة  %(94) حتـأ يبلـ  بنسـبة وابتـة  فـي الزيـادةلأ او يتـ لـأو ار%( في الفتـرة .من )

 هم هـــذفـــي كـــل مـــن الفتـــرة الوالوـــة والفتـــرة الرابعـــة %(94)نســـبة زيـــادة  الوانيـــة ويوبـــت عنـــد
 وجـــه نحـــو ســـيم التأالر  والنمـــ ونحـــ اً هـــجو ت هذاتـــقـــت و فـــي الال تمنـــع أن يحـــدث االحتماليـــة 
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قعات الخبراء فيمـا يتعلـق و افق مع تو مساحة اررااي السكنية يتو تصةير مساحة المساكن 
تزايــد فــي عــدد حــدوث قــع و مــا يتم كســر النــواةتكــوين ارو  ارســرة مصــةر حجــ وجــه نحــو بالت

انخفــاض و تكــالير المعيشــة و قعــات زيــادة معــدل البطالــة و الفقيــرة خاصــة فــي ظــل ت ارحيــاء
قعـات و افـق مـع تو هـذا يتو ري فـي المـدن و قـع الخبـراء تزايـد االزدحـام المـر و سط الدخلم يتو مت

 لو )الجـد  سـي للمـدنأر لا والنمـو  اررااـيصـةر حجـم و  ارفقـيسع و الخبراء فيما يخر الت
 (م92-4

 التغـيـرات الحضرية للعشرين سنة القادمة :4-92 ل وجد

النسبة 
ية للتغير و المئ

 -هـ 9442
9445 

النسبة 
ية و المئ

 للتغير
 -هـ 9415

9442 

النسبة 
ية و المئ

للتغير 
هـ 9412

- 9415 

النسبة 
ية و المئ

 للتغير
هـ 9405

- 9412 

 المتغيـــرات
 

 9 الهجرة للمدن )الرئيسة( . . . .

 0 نزو  سكان المدن للاواحي 9 2 . 1

 2 توسع المدن أفقيا . 94 94 94

 4 نشلة ارحياء الفقيرة . 99 94 .9

 5 التوجه نحو تصةير مساحة اررااي السكنية 1 95 91 02

 . التوجه نحو تصةير مساحة المساكن 1 .9 09 .0

 . النمو الرأسي للمدن . . 92 94

 8 االزدحام المروري في المدن 94 98 02 08

 التغييرات التقنية 39-1-5
جــــه الســــتخدام تقنيــــة االتصــــاالت فــــي مجــــاالت و ن هنــــاك تو يكــــ نأقــــع الخبــــراء و يت

ـــاك ارتفـــاع باســـتخدام االتصـــال االلكتر و متعـــددةم فســـيك %( فـــي الفتـــرة 99نـــي مـــن )و ن هن
يتاـاعر ذلـك فـي الفتـرة الرابعـة و %( في الفترة الوانية .9)  لأ هاصل ارتفاعو وم ي لأو ار

بتزايــد  أياــاالعمــل فــي البيــت  ونحــ ه%(م االتجــا02)  لــأيصــل فــي الفتــرة الوالوــة  نأبعــد 
%( 92)  لـأ ه%( في الفتـرة الوانيـة وـم يحتمـل ارتفاعـ.)  لأ لأو ار%( في الفترة 4فمن )

مـات و تطبيقـات تقنيـة المعل نأ%(م كمـا 94)  لـأبعـة في الفترة الوالوـة ليصـل فـي الفتـرة الرا
  فـي المسـتقبل سـتتزايد نيـةو لكتر مـة اةو بالحك هما اتفق علأ تسميت وأمي و في القطاع الحك
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مـن وـم تتسـع دائـرة تطبيقاتهـا بشــكل و  لـأو ار%( فـي الفتـرة 4تبـدأ عنـد معـدالت منخفاـة )
الرابعــة  و %(  94%(  الوالوــة )8التــالي الوانيــة ) وماــاعر فــي كــل فتــرة الحقــة علــأ النحــ

خفــض تكــالير البنــاء بمعــدل   لــأتــتدي التقنيــة فــي المســتقبل  نأمــن المحتمــل و %(م 02)
  ن  لـأ%( فـي الفتـرة الوالوـة  95)و%( فـي الفتـرة الوانيـة 90)و لـأو ار%( في الفترة 99)

قـل االعتمـاد ي نأقـع الخبـراء و بسبب التقدم التقنـي يتو %( في الفترة الرابعةم 91)  لأتصل 
  لأمن وم يقل و  لأو ار%( في الفترة 94ن )و يك  السيارات الخاصة في التنقل بحيث علأ
  %(1)  لــأيقــل عــن ذلــك فــي الفتــرة الرابعــة ليصــل و الوالوــة و %( فــي الفتــرتين الوانيــة 90)

 (م  5-92 لو )الجد
 لتقنية للعشرين سنة القادمةالتغييرات ا :5-92 ل وجد

النسبة 
ية للتغير و المئ

9442 - 
9445 

النسبة 
 ية للتغيرو المئ

9415 - 
9442 

النسبة 
ية للتغير و المئ

9412 - 
9415 

النسبة 
 ية للتغيرو المئ

9405- 
9412 

 المتغيـــرات

 9 استخدام االتصال االلكتروني 99 .9 02 20

 0 البيت فيالعمل  4 . 92 94

 2 قل كلفةأتقنية بناء  99 90 95 91

 4 لكترونيةمة اةتطبيق الحكو  4 8 94 02

 5 االعتماد علأ السيارات الخاصة في التنقل 94 90 90 1

 

 العامة قالمراف فراو ت 39-1-9
ل و يالحــظ مــن الجــدو قــع تحســن قطــاع الخــدمات العامــةم و ت  لــأالخبــراء  آراءتشــير 

را متزايـدا و يشهد تطـ نأمنتظر من الالتي حد القطاعات هو أالصرر الصحي   ن  .-92
  لـأ%( فـي الفتـرة الوانيـة 8)  لـأ لـأو ار%( فـي الفتـرة 5حيث يرتفع معدل التحسن  مـن )

قطـاع    كما أن%( في الفترة الرابعة04اعر ذلك )  لأ%( في الفترة الوالوة ليصل 90)
ريجي يصـل بشـكل تـد نأ  لأ لأو ار%( في الفترة 92رات كبيرة فمن )و الهاتر سيشهد تط

  و تـة تتـراو رات في باقي الخـدمات بنسـب متفاو ن هناك تطو كت( في الفترة الرابعةم س09%)
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%( فــي الفتــرة 95لــأ )  %(92تصــل بــين ) نأ  لــأ لــأو ار%( فــي الفتــرة 5)  لــأ%( 8)
 م  هانفس لفترةل%( 02)  لأ هير و ل تطدصل معسيي ذالرابعة ما عدا قطاع الكهرباء ال

 
 العامة للعشرين سنة القادمة فرا لمرافقو ت :9-92 ل وجد

ية و النسبة المئ
هـ 9442للتغير 
- 9445 

ية و النسبة المئ
 للتغير
 -هـ 9415

9442 

ية و النسبة المئ
هـ 9412للتغير 
- 9415 

ية و النسبة المئ
 للتغير
 -هـ 9405

9412 

 المتغيـــرات

 الكهرباء 99 92 .9 02
 

9 

 0 الماء . 8 92 95

 2 الهاتر 92 92 98 09

 4 الصرر الصحي 5 8 90 04

 5 الطرق / الشوارع 8 99 95 .9

 .  نارة الشوارع 5 . 1 92

 

 المرافق العامةو م الخدمات و رس 39-1-1
م جميع و تزيد رس نأقع الخبراء و بين القطاعات المختلفةم يت م الخدماتو رستفاوتت 
-تــنخفض بمعــدل ) نأقــع و االت )الهــاتر( التــي مــن المتعــدا خــدمات االتصــ الخــدمات مــا

%( .-)  لـأتأ تصـل ـقة حــاصـل انخفااـها فـي الفتـرات الالحـو تو  لأو ار%( في الفترة 0
ن ارتفـاع و اصـالت سـيكو المو الأ حد مـا الصـحة و التعليم و م الكهرباء و في الفترة الرابعةم رس

ــاأمها بمعــدالت و رســ مها بمعــدالت مرتفعــة جــدا و رســ التــي ســتتزايد هقــل نســبة لخــدمات المي
 (م  .-92 لو )الجد  خيرتين%( في الفترتين ار0.)و%( .2)  لألتصل 



 راسة آراء الخبراء والمختصين باةسكاند الجزء الوالث:              في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 لية وأورها علأ قطاع اةسكانحليل آراء الخبراء والمتخصصين حول التةيرات االقتصادية واالجتماعية المستقبت: العاشرالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

111

 ة للعشرين سنة القادمةالمرافق العامو ات م الخدمو رس :7-92 ل وجد

ية و النسبة المئ
هـ 9442للتغير 
- 9445 

ية و النسبة المئ
 للتغير
 -هـ 9415

9442 

ية و النسبة المئ
هـ 9412للتغير 
- 9415 

ية و النسبة المئ
 للتغير
 -هـ 9405

9412 

 المتغيـــرات

 9 الكهرباء 2 5 . .

 0 الماء 94 04 .2 0.

 2 الهاتر 0- 5- .- .-

 4 التعليم 5 . 1 99

 5 الصحة . 1 90 .9

 . المواصالت 5 5 . 92

 قارقطاع ا لع 39-1-3
أســعار اررااــي عنــد و أســعار المسـاكن و  يجــارات  فــع معـدالتترت نأقـع الخبــراء و يت
 يتنبـلو %(م 2ن المعـدل )و التـي يكـو  لأو ار%( لجميع الفترات ماعدا الفترة 5الي )و معدل ح
%( فــي الفتــرة 2)  لـأليصــل  اةســكانمي فــي قطـاع و يــنخفض االسـتومار الحكــ نأالخبـراء 

%( فـــي الفتـــرة 2-)  لـــأة ـرة الوانيـــ%( فـــي الفتـــ0-ع الســـلبي مـــن )ـبالتراجـــ أوـــم يبـــد لـــأو ار
قـع و %(م في المقابل يت99-ة تبل  )ـفي الفترة الرابع بيراً ـك من وم ينخفض انخفاااً و ة ـالوالو

  لـأ لـأو ار%( فـي الفتـرة .مـن ) اةسـكانيرتفع استومارات القطاع الخـار فـي قطـاع  نأ
 8-92ل و ي الجـديالحـظ فـو %( في الفترة الرابعـةم 02ن تصل بشكل تدريجي متصاعد )أ
فير السـكن مـن خـالل و حـد مـا بـنفة المعـدلم تـ  لـأاستومار ارفراد في اةسـكان يتزايـد  نأ

%( في الفترة .تزايد من )ياطنين سو بيعها للمو حدات سكنية و شركات التنمية العقارية لبناء 
%( 98)  لـأ%( لكـل فتـرة لتصـل 2الي )و لتتصاعد النسبة بشكل تدريجي بنسـبة حـ لأو ار
 الفترة الرابعةمفي 

 لـأو ارفـي المرتبـة  دوبليكةبناء الـ وجه نحو جهات البناء فهناك تو يتعلق بت اأما فيم
اصـل و لت لـأو ار%( للشـقق فـي الفتـرة .)و دوبليكة%( للـ1) أمن وم الشقق بمعدالت تبـدو 

لـل تتةيـر معـدالت وابتـة عنـد يالف %( في الفترة الرابعةم95)و%( 98)  لأارتفاعها لتصل 
ت الشـعبية مـن و ن هناك تراجع في بنـاء البيـو يك نأقع و ا يتم%( لكل الفتراتم بين5) اليو ح
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-التــالي ) وتتنــاقر تباعــا بمعــدل )ل%( لكــل فتــرة علــأ النحــو  لــأو ار%( فــي الفتــرة 9-)
 %( للفترة الرابعةم4-)و%( للفترة الوالوة 2-)و %( للفترة الوانية0

 

 قطـاع ا لـــعـقار للعشرين سنة القادمة :3-92 ل وجد

 المتغيـــرات

النسبة 
 ية للتغيرو المئ

 -هـ 9405
9412 

النسبة 
 ية للتغيرو المئ

 -هـ 9412
9415 

النسبة 
 ية للتغيرو المئ

 -هـ 9415
9442 

النسبة 
 ية للتغيرو المئ

 -هـ 9442
9445 

  يجارات المساكن 9
 
 
 
 

2 5 5 5 

 5 5 5 2 مساكنأسعار ال 0

 أسعار اررااي 2
 

4 4 4 4 

 99- 2- 0- 2 االستومار الحكومي في اةسكان 4

 02 95 92 . استومار القطاع الخار في اةسكان 5

 90 99 . . استومار ارفراد في اةسكان .

توفر شركات التنمية العقارية لبناء  .
 وحدات سكنية وبيعها للمواطنين

. 99 94 98 

 4 5 5 5 لليبناء الف ونح جهو الت 8

 95 99 1 . بناء الشقق وجه نحو الت 1

 98 95 90 1 دوبليكةالبناء  وجه نحو الت 92

 4- 2- 0- 9- ت الشعبيةو بناء البي وجه نحو الت 99

 مناقشة النتائج 39-1
ات العشرين القادمـةم و تراجع للسنو د و االقتصاد سيستمر في فترة رك نأير  الخبراء 
اع االقتصـادي و ال نأل المتةيرات االقتصادية و ح راءااعة و من مجمبل يمكن استشفار 

االقتصـاد للعشـرين سـنة  وت معـدل نمـو يتمول ذلك في وبـو  القادمة اتو السن في يتفاقم سلبياً 
قـت و فـي الو سـط دخـل الفـرد و قـع الخبـراء انخفـاض متو يات متدنيـةم لـذا يتو القادمة عند مسـت

ن تزايـد و قعـو علأ مدار العشـرين سـنة القادمـةم كمـا يت استمرار ارتفاع تكالير المعيشة هذات
ت فــي و للوبــ  فــراز وهــذا بطبيعــة الحــال هــو قــت و ر الو نســبة البطالــة بمعــدالت عاليــة مــع مــر 

زيـادة منخفاـةم  أنهـا  اللـة و فـي الزيـادة فـي ميزانيـة الد اً قعو هناك ت نأمع و االقتصادم  ونم
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ال  اةنفــاقكــن تفســير ذلــك بــان معــدل يمو مي و الحكــ اةنفــاقفــي المقابــل هنــاك تراجــع فــي 
يلعــب القطــاع الخــار  نأقــع و جــل ذلـك مــن المتأيتناسـب مــع المتطلبــات االجتماعيــةم مــن 

تقليـل اعتمـاد االقتصــاد و ليــة و تنميـة القطاعـات غيـر البتر  ونحــ هجـو التو   اً متناميـو كبـر أ اً ر و د
 لمو طني علأ البتر و ال

ع و فئة الشباب النسبة الةالبـة للمجمـ تستمر التركيبة السكانية حيث يشكل نأقع و يتو 
افـق مـع و يتو  ارسـرقع انخفاض حجم و يتو قتم و ر الو العام للسكان بل يتزايد تمويلهم مع مر 

يـر   التـيم  مـن المشـاكل االجتماعيـة أعلـأاة بمعـدالت و النـ ارسرين و تك وجه نحو ذلك الت
تزايـــد اســـتقاللية المــــرأة بهم اتقعـــو يترافـــق ذلـــك مــــع تو ســـة  و العن تـــزداد تفاقمــــاً  أنهـــاالخبـــراء 
 جاتم و التراجع في تعدد الز و  اجتماعياً و  اقتصادياً 

دارةو الالمركزية  ونح اً هجو ن هناك تليتنبل الخبراء بكما  المحلية مـن خـالل  شتونال ا 
م و تقـــ نأقـــع الخبـــراء و قـــتم لـــذا يتو ر مـــع ماـــي الو يتطـــ هجـــو ن هـــذا التأو المجـــالة البلديـــة 

تشــريعات البنــاء فــي و انين و صــياغة قــ كــذلكو  اةســكانات المحليــة بصــياغة سياســ اةدارات
مي و قــع انخفــاض الــدعم الحكــو الالمركزيــة يتماشــأ مــع ت ونحــ جــهو التهــذا و القــر م و المــدن 

ق التنميـة و افق مع ذلك رتيتهم بانخفاض مساهمة صندو نظام اريبيم يت استحداث عاً اتبو 
قـع و مراحـل متقدمـةم كمـا يت قـر فـيو حـد الت  لـأض بشكل تـدريجي و العقاري في تقديم القر 

 راً و صــة للخـــدمات العامــة التقليديـــة بحيــث يلعـــب القطــاع الخـــار دخن هنـــاك خصو كــت نأ
  الصرر الصحيمو كبر في تقديم خدمات الماء أ

  و مـن خـالل نـز  أفقيـاسـع المـدن و ت عـاً اتبو تسـتمر الهجـرة للمـدن الرئيسـة  أنقع و يتو 
جــه و الراســيم الت والنمــ ونحــ هجــو اك تن هنــو ســيك هذاتــقــت و فــي الو احي و ســكان المــدن للاــ

قعـات الخبـراء فيمـا و افـق مـع تو مسـاحة اررااـي السـكنية يتو تصةير مساحة المسـاكن  ونح
ــد فــي عــدد و ارســرةم كمــا يت مصــةر حجــو اة و ين ارســر النــو تكــ وجــه نحــو يتعلــق بالت قــع تزاي
انخفــاض و تكــالير المعيشــة و قعــات زيــادة معــدل البطالــة و الفقيــرة خاصــة فــي ظــل ت ارحيــاء

قعـات و افـق مـع تو هـذا يتو ري فـي المـدن و قع الخبراء تزايد االزدحام المر و يتو سط الدخلم و مت
 سي للمدنم   أر لا والنمو  ارراايصةر حجم و  ارفقيسع و الخبراء فيما يخر الت
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ــلويرر التقنــي خاصــة فــي مجــال االتصــاالت لــه و التطــ  تصــميمو كبيــر علــأ حجــم  ت
نـي يتزايـد بشـكل مسـتمر و اسـتخدام االتصـال االلكتر  نأراء م يـر  الخبـهاسـتخداماتو المسـكن 

م المنــزلالعمــل مــن  وجــه نحـو ن هنــاك تو يكـ نأقــع و ات العشــرين القادمــةم لـذا مــن المتو للسـن
ــاً ن و نيــة يكــو لكتر مــة اةو تطبيــق الحك نأمي فيــر  الخبــراء و فــي القطــاع الحكــ أمــا فــي  بطيئ

تقـل تكلفـة البنــاء  نأقـع الخبـراء و يتهــم 9425مـن وـم يتسـارع بعــد و ات القادمـة و الخمـة سـن
ــاءم يــر  الخبــراء ر تقنيــاو نتيجــة ظهــ ــدة فــي البن نــه ســيقل االعتمــاد علــأ الســيارات أت جدي

مـن مكـان  التنقـلالحركـة   لـأتقنيـة االتصـال سـتقلل مـن الحاجـة   ن  ذالخاصة فـي التنقـل 
 الخبراء في العمل من البيتم  ليههذا يتكد ما ذهب و  رخر

فر بمعدالت كبيرةم و ستو ر و الخدمات العامة بشكل عام ستتط نألخبراء ا آراءتشير 
خدمات الصـرر الصـحي تموـل معـدالت عاليـة و خدمات االتصاالت )الهاتر(  نأيالحظ و 

نـارةو الطـرق و المـاء و مول الكهرباء  ارخر مقارنة للقطاعات  مـن الممكـن تبريـر و ارعم و الشـ ا 
عانيـــان مـــن نقـــر مقارنـــة للقطاعـــات الصـــرر الصـــحي يو ن قطـــاعي االتصـــاالت لذلـــك بـــ
ن تزيــد معــدالت لبالتــالي يتنبــل الخبــراء بــو ر و المســتقبل المنظــو قــت الحااــر و فــي ال ارخــر 

 الخدمات في هذين القطاعين لسد هذا النقرم
ن و عدا خدمات االتصاالت )الهـاتر( قـد يكـ تزايد مافي م الخدمات بشكل عام و رس
خفـــض   لــأتدي يــ ذيالتقنــي الــالتطــور تســـارع و طبيعــة الخــدمات الهاتفيــة   لــأمــرد ذلــك 
الدراســـات و اقـــع و قـــع يحـــاكي الو هـــذا تو م و معـــدالت الرســـ أعلـــأموـــل ت يـــاهالمرســـوم التكلفـــةم 

ــاهالمســتقبلية للم ــاها وارتفــاع مــن حيــث تنــاقر مصــادر  ي البحــرم  هتكــالير عمليــة تحليــة مي
 مو الرسـة من حيث ارتفاع ليها الخدمات التعليميتالخدمات الصحية تلتي في المرتبة الوانية 

رســوم ســجلت وقــد التعلــيمم و خصخصــة قطــاعي الصــحة  ونحــ هجــو يمكــن تبريــر ذلــك بالتو 
 مارخر مقارنة بالخدمات ارتفاع قل معدالت أاصالت و المو الكهرباء 

 ارراايو المساكن  أسعارو   يجاراتن لتميزت النظرة المستقبلية لقطاع العقار بلقد 
 نأات للعشــرين ســنة القادمــةم كمــا و %( لكــل خمــة ســن5الي )و حــ تبلــ تتزايــد بنســب وابتــة 

االســــتومار  نأيــــر  الخبــــراء و فير الســــكن  و ر القطــــاع العــــام فــــي تــــو فــــي د اً هنــــاك انحســــار 
فــي المقابــل و تناقر علــأ مــدار العشــرين ســنة القادمــةم ســي اةســكانمي فــي قطــاع و الحكــ
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ذلـــك مـــن و   اةســكاناع قــع الخبـــراء ارتفـــاع معــدل اســـتومارات القطـــاع الخــار فـــي قطـــو يت
بيعهــــا و حــــدات ســــكنية و خــــالل تلســــية شــــركات التنميــــة العقاريــــة المتخصصــــة فــــي بنــــاء 

هــذا و فــي قطــاع الســكن بمعــدالت مرتفعــة  ارفــراداســتومار يــزداد  نيتوقــع أاطنينم كمــا و للمــ
  لةـاء)تـم  اةسـكانمي لقطـاع و الحكـ اةنفـاقو قـع التراجـع فـي الـدعم و بطبيعة الحال نتيجة ت

الخبـراء ممـا يـدل علــأ  آراءل علــأ و شـهر مـن الحصـأبعــد  اةسـكانو العامـة  ارشـةالة زار و 
ن هنــاك و يكــ نأقــع و ع المســكن فيتو فيمــا يتعلــق بنــ أمــامصــداقية رتيــة الخبــراء المســتقبلية(م 

لــل يبنــاء الف وجــه نحــو بنــاء الشــقق بينمــا الت وجــه نحــو الت هيليــ دوبليكةالــبنــاء  ونحــ اً هــجو ت
ت الشـعبية و بنـاء البيـ وجـه نحـو التفإن  أخر وابتةم من ناحية و دنية ن عند معدالت متو يكس
 اتم و السن رو مر يلخذ بالتناقر مع س
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ل وحــــ المختصــــينو الخبــــراا  آرااتحليــــل : عشــــرحــــادي الالفصــــل   -11
 التغيرات في خصائص المساكن

كيـر ســيكون عليـه واــع المسـاكن فــي المسـتقبلت هــذا مـا يتناولــه الفصـل العاشــرم 
والوة محاور رئيسة:  مساكن في المستقبل من خالللخصائر الفي مناقشته  يركز الفصل

توجه االستومار في قطاع   وأخيراً المختلفة أنواع المساكنب علأ ـطللا  و ت الحاريةاير ـلتةا
م يواح المحور ارول توقعـات الخبـراء حـول الواـع العـام للمـدن والمشـاكل التـي اةسكان

  واع ارحياء الفقيرة  واالزدحام المـروريم جرةية معدل الهستوجهها في المستقبل من ناح
بينما يركز المحور الواني علأ معدل التةير في حجم الطلب علـأ مختلـر أنـواع المسـاكن 

وتوجـه  والطلـب والمساكن الشعبيةم المحور ارخير يتناول جانب العـرض  والشقق  الفيللك
 م نالمساك حسب أنواعاالستومار في قطاع اةسكان 

  بياناتتحليل ال 33-3
 تشمل الدراسة أربع فترات مدة كل فترة خمة سنوات علأ النحو التالي:

  هـ( 9422 -9405) الفترة ارولأ 
  هـ( 9425 -9422) الفترة الوانية 
  هـ( 9442 -9425) الفترة الوالوة 
  هـ( 9445 -9442)الفترة الرابعة 

السـابقة باةاـافة  لـأ الوقـت  وسيشار داخل المتن لمسميات الفترات حسب القائمـة
تم اختيار هـذه المـدد حسـب طلـب مدينـة الملـك عبـد العزيـز هـ(م 9404الراهن ويقصد به )

للعلـــوم والتقنيـــة الجهـــة الداعمـــة لدراســـة اتقـــدير عـــدد ومســـاحة ونـــوع المســـاكن فـــي المملكـــة 
اــمنة المت ت المعلومــاتشــملللعشــرين ســنة القادمــةا يكــون هــذا البحــث جــزءًا منهــام ولقــد 

  المختلفـة أنـواع المسـاكنالطلـب علـأ   و ت الحاـريةالتةيـر ا رئيسـة: جوانـبالفصل والوة ب
كمــا اشــتمل كــل جانــب علــأ عــدد مــن المتةيــرات  متوجــه االســتومار فــي قطــاع اةســكانو 

 للتعرر علأ واع اةسكان في المستقبلم

44 
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 ت الحضريةالتغير ا 33-3-3
الحاري للمدن كما هـو مواـح عام يتوقع الخبراء تةيرات كبيرة في التشكيل  بوجه
% ( يكـون فـي .%  لـأ .م فهنـاك تزايـد فـي النـزو  للمـدن يتـراو  بـين) 9-99فـي جـدول 

الفتـــرتين الوالوـــة والرابعـــة أكوـــر منـــه فـــي الفتـــرة ارولـــأ والوانيـــة ولكـــن نجـــد فـــي المقابـــل أن 
ينمـا الخبراء يتوقعون نزو  سـكان المـدن  لـأ الاـواحي بمعـدالت ترتفـع مـع مـرور الوقـت ب

%( فـي الفتـرة الوانيـة 2يرتفـع ليصـل  لـأ )وـم %( فـي الفتـرة ارولـأ 9يكون معدل النـزو  )
%( في الفترة الوالوة ويواصـل .كون هناك قفزة في المعدل ليتااعر حتأ يبل  )تومن وم 

%( في الفترة الرابعةم لذا يتوقع الخبراء أن يكون هنـاك توسـع أفقـي 1االرتفاع ليصل  لأ )
%( فـــي الفتـــرة 94%( فــي الفتـــرة ارولـــأ ومــن وـــم يتاـــاعر  لــأ ).دل يبلـــ  )للمــدن بمعـــ

في الفترتين الوالوـة والرابعـةم فيمـا يتعلـق بارحيـاء نفسها الوانية ويواصل ارتفاعه في النسبة 
%( فــي .الفقيــرة فهنــاك توقــع بتزايــدها بنســب مرتفعــة مــع مــرور الوقــت فمــن ارتفــاع  لــأ )

%( فــي الفتــرة الوالوــة  لــأ أن تصــل 94الفتــرة الوانيــة  لــأ ) %( فــي99الفتــرة ارولــأ  لــأ )
مــــن المتوقـــع أن يكــــون هنـــاك توجــــه نحـــو تصــــةير مســــاحة و %( فـــي الفتــــرة الرابعـــةم .9)

%( فــي الفتــرة ارولــأ يتزايــد احتماليــة هــذا التوجــه فــي الفتــرات 1اررااــي الســكنية فمــن )
م ويشـابه ذلـك  لـأ حـد كبيـر التوجـه %(02هـا فـي الفتـرة الرابعـة بنسـبة )الالحقة لتبلـ  أعال

ـــأ تصـــل  لـــأ 1نحـــو تصـــةير مســـاحة المســـكن فبينمـــا تبلـــ  النســـبة ) ـــي الفتـــرة ارول %( ف
%( فـي .0%( فـي الفتـرة الوالوـة و)09%( في الفترة الوانيـة وتواصـل االرتفـاع لتبلـ  ).9)

%( .ت فمــن )سـي للمــدن أياـًا عبــر الوقـتوقــع الخبـراء أن يــزداد النمـو الرأالفتـرة الرابعـةم ي
%( فــي الفتــرة الوالوــة حتــأ تبلــ  92%( فــي الفتــرة الوانيــة  لــأ ).فــي الفتــرة ارولــأ  لــأ )

ــاقم مشــكلة االزدحــام المــروري وبمعــدالت و %( فــي الفتــرة الرابعــةم 94) مــن المتوقــع أن تتف
عالية خالل فترات الدراسةم فمن المتوقع أن ترتفع نسـبة االزدحـام المـروري فـي المـدن  لـأ 

%( في الفترة الوانية وم ليستمر في االرتفاع  لأ 98%( في الفترة ارولأ ليصل  لأ )94)
%( فــي الفتــرة الوالوــة ويبلــ  أعلــأ معدالتــه خــالل 02%( فــي الفتــرة الوانيــة و)98أن يبلــ  )

 %(م 08فترة الدراسة في الفترة الرابعة عند )
 ت الحضريةاير ـلتغآراا الخبراا حول ا :9-99 جدول 
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 المختلفة واع المساكنأنالطلب على  33-3-1
فــي الطلــب علــأ الشــقق بجميــع أنواعهــا  اً ن هنــاك تزايــدفــإ 0-99كمــا يــبن الجــدول 
وانخفــاض فـي الطلــب علـأ البيــوت )الفيلـل( والمســاكن الشــعبيةم   والمسـاكن مســبقة الصـنع

%( فــي الفتـــرتين ارولــأ والوانيـــة وــم يتراجـــع 0يتوقــع الخبـــراء زيــادة فـــي الفيلــل ال تتعـــد  )
%(م .9-البيـوت بمعـدل )عـدد وـم يتوقـع أن يتنـاقر   %( فـي الفتـرة الوالوـة9 لـأ )العدل 

فيما يتعلق بالطلب علأ الشقق فمـن المتوقـع أن يكـون هنـاك تزايـد عليهـا بشـكل عـام ولكـن 
تكـون أكوـر مـن   معدل الزيادة فـي الطلـب علـأ الشـقق فـي العمـائر المكونـة مـن أدوار أقـل

ففـــي المرحلــة ارولـــأ يتوقـــع الخبــراء أن يزيـــد الطلـــب علـــأ بــلدوار أكوـــرم التـــي تكـــون تلــك 
%( علـــأ الشـــقق فـــي العمـــائر .%( وبمعـــدل )1الشـــقق فـــي العمـــائر مـــن دوريـــن بمعـــدل )

 92-.%( علأ العمـائر المكونـة مـن 4أدوار ويكون الطلب أقل بمعدل ) .-2مكونة من 
يســتمر الطلــب  أدوارم 92%( علــأ الشــقق فــي العمــائر المكونــة مــن أكوــر مــن 2أدوار و)

%( علــأ الشــقق فــي العمــائر مــن 90علــأ الشــقق باالرتفــاع فــي الفتــرة الوانيــة ليصــل  لــأ )
%( علــأ الشــقق فــي العمــائر .و)  %(92أدوار ) .-2دوريــن وعلــأ الشــقق فــي العمــائر 

%( علأ الشقق في العمـائر التـي تتعـد  عشـرة أدوارم فـي الفتـرة الوالوـة 4أدوار و) 92-.
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%( علـأ الشـقق 90و)  %(95علـأ الشـقق فـي العمـائر مـن دوريـن )يصل معـدل الطلـب 
ـــي العمـــائر .و)  أدوار .-2فـــي العمـــائر المكونـــة مـــن  ـــأ الشـــقق ف   أدوار 92-.%( عل

%( فـي العمـائر أكوـر مـن عشـرة أدوارم يصـل معـدل الطلـب علـأ الشـقق فـي العمــائر .و)
-2مـائر المكونـة مـن %( علأ الشـقق فـي الع92و)  %(98من دورين في الفترة الرابعة )

وتلــك المكونــة مــن   أدوار 92-.%( علــأ الشــقق فــي العمــائر المكونــة مــن 8و)  أدوار .
 أكور من عشرة أدوارم

 
 المختلفة أنواع المساكنالطلب على  آراا الخبراا حول :0-99 جدول 
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 اتير ـالمتغ

 9 ل()فيل بيوت 0 0 9 .9-

 0 شقق في عمائر دورين 1 90 95 98

 2 أدوار .-2شقق في عمائر  . 92 90 92

 4 أدوار 92-.شقق في عمائر  4 . . 8

 5 أدوار 92شقق في عمائر أكور من  2 4 . 8

 . بيوت متالصقة 1 1 90 92

 . لكةيدوب 92 92 .9 09

 8 مساكن مسبقة الصنع 4 . 1 90

 1 مساكن شعبية 2- .- 1- 90-

 

%( في المرحلتين ارولأ والوانيـة 1البيوت المتالصقة سيرتفع الطلب عليها معدل )
%( فــي المرحلــة الرابعــةم 92)و الوالوــة %( فــي المرحلــة90وــم يزيــد معــدل الطلــب ليصــل )

أمــا الــدوبليكة فيتوقــع الخبــراء أن يرتفــع الطلــب فــي الفتــرة ارولــأ  لــأ الفتــرة الرابعــة علــأ 
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%(م المســاكن مســبقة الصــنع يتوقــع أن يتزايــد 09)و %(.9%( و)92%( و)92التــوالي )
الفتـــرة الوالوـــة %( 1)و %( فـــي الفتـــرة الوانيـــة.%( و)4عليهـــا الطلـــب فـــي الفتـــرة ارولـــأ )

%( في الفترة الرابعةم يتوقع أن ينخفض الطلب علأ المسـاكن 90وتعاود االرتفاع لتصل )
%( بينمـا يتنـاقر الطلـب فـي 2-الشعبية تبدأ في المرحلة ارولأ بمعدل انخفـاض يصـل )

%( فــي الفتــرة الوالوــة ويصــل  لــأ أعلــأ معــدل انخفــاض فــي 1-%( و).-الفتــرة الوانيــة )
 %(م90 -رابعة ليصل  لأ )المرحلة ال

 توجه االستنمار في قطاع اإلسكان 33-3-1
ن االســتومار فــي قطــاع اةســكان أ 2-99كمــا هــو مواــح بالجــدول ء يــر  الخبــرا

يـلتي متوافقـا مــع نـوع الطلـب علــأ المسـاكنم فهنـاك تراجــع ملحـوظ فـي االســتومار فـي بنــاء 
%( وـــم 8الحااـــر ) الفيلـــل بحيـــث يكـــون معـــدل االســـتومار فـــي الفتـــرة ارولـــأ عـــن الوقـــت

ويصــل فــي أدنــأ   %( فــي الفتــرة الوالوــة5)و %(.يــنخفض فــي الفتــرة الوانيــة عنــد معــدل )
كـــون هنـــاك ت%(م فـــي المقابـــل يتوقـــع الخبـــراء أن 9حــدوده فـــي الفتـــرة الرابعـــة عنـــد معـــدل )

معدالت مرتفعة في االستومار في الشقق والدوبليكةم ففـي مجـال بنـاء الشـقق مـن المتوقـع 
%( فــي الفتــرة 94%( ومــن وــم  لــأ )99نســبة االســتومار فــي الفتــرة ارولــأ  لــأ ) أن ترتفــع

%( فـي الفتـرة الرابعـةم 02%( و)91الوانية ويواصل االرتفاع في الفترة الوالوة ليصل  لـأ )
 لـأ حـد مـا لمعـدل االسـتومار فـي الشـقق  اً معـدل االسـتومار فـي الـدوبليكة مقاربـبينما نجد 

وفـي الفتـرة   %(.9وفي الفترة الوانيـة )  %(92ع أن يكون المعدل )ففي الفترة ارولأ يتوق
%(م فيمــا يتعلــق بــالبيوت الشــعبية 04%( بينمــا يصــل فــي الفتــرة الرابعــة  لــأ )09الوالوــة )

فهناك تراجع كبير فيها يتناسـب مـع تراجـع الطلـب عليهـا وأن معـدل التراجـع فـي االسـتومار 
عدل االســتومار ـرة ارولــأ يتوقــع الخبــراء أن يتراجــع مــتزايــد فــي الفتــرات الالحقــةم ففــي الفتــي

%( فــــي الفتــــرتين الوانيــــة والوالوــــة  بينمــــا تصــــل نســــبة التراجــــع فــــي 8-%( و).-بنســــبة )
 %( في الفترة الرابعة من الدراسةم1-االستومار في البيوت الشعبية  لأ )

 
 توجه االستومار في قطاع اةسكان آراء الخبراء حول :2-99 جدول      
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 9 التوجه نحو بناء الفيلل 8 . 5 9
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 مناقشة النتائج 33-1

 المستقبلية ت الحضريةالتغير ا 33-1-3
فـــي تشـــكيل قطـــاع  اً التحـــوالت والتةيـــرات الحاـــرية المســـتقبلية تموـــل عـــاماًل رئيســـ

النزو  للمدن مما يمول زيادة في الطلب علـأ السـكن يتوقع الخبراء ارتفاع معدل و اةسكان 
تشكل الزيادة في عدد السكان بسبب الهجرة للمدن معالة بينما  والخدمات والمرافق العامة

يرجـع الســبب فـي ذلــك  لــأ عـدم وجــود حــدود و  للمخططـين الحاــريين فـي صــعوبة الــتكهن
ولة عـن ت واةداري تكون مسـ  دارية وسلطة محلية )حكومة محلية( تتمتع باالستقالل المالي

علــأ المخصصــات الماليــة  اً ورن هنــاك اعتمــاد ات التخطيطيــة فــي نطاقهــا الجةرافــي القــرار 
مــن الحكومــة المركزيــة فــان العالقــة بــين حجــم الســكان وتكــالير الخــدمات العامــة ال يكــون 

ة  ال وااــحا بــل ال تمتلــك اةدارات المحليــة التــي هــي فــي ارســاة فــروع للــوزارات المركزيــ
ـــق تطلعـــات وتوقعـــات الـــوزارات  ـــأ تحقي ـــان أولوياتهـــا ترتكـــز عل ـــالي ف ـــراراتم وبالت ـــذ الق تنفي
المركزيـة ولـية بالاـرورة االحتياجـات الفعليــة للسـكان المحليـينم  ذ أن قراراتهـا تبنـأ علــأ 

لسبب نفسه يمكن تفسير توقع الخبـراء نـزو  لاةجراءات القانونية واةدارية والفنية للوزارةم و 
سكان المدن  لـأ الاـواحيم فالتوسـع العمرانـي جـاء نتيجـة القـروض المقدمـة مـن صـندوق 

( وهـو تحـول المبـاني مـن اسـتخدام Filtrationالتنمية العقاري باةاافة  لأ ظاهرة الترشيح )
يتكـــد ذلـــك توقـــع و  تجاريـــة بســـبب تقادمهـــا وتزايـــد تكلفـــة صـــيانتها تســـكني  لـــأ اســـتخداما
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وســع أفقــي للمــدنم وفــي ذات الوقــت وبســبب تزايــد عــدد الســكان الخبــراء أن يكــون هنــاك ت
ســــي للمــــدن والتوجــــه نحــــو تصــــةير مســــاحة اررااــــي أيتوقــــع الخبــــراء أن يــــزداد النمــــو الر 

الســكنيةم ممــا يعطــي متشــرا لتزايــد تكــالير الســكن وتزايــد عــدد الســكان والحاجــة  لــأ تقليــل 
المبــاني الســكنية المكونـة مــن عــدد التكـالير بتصــةير مســاحة المبـاني الســكنية وكــذلك بنـاء 

مــن الطوابـــق والشـــققم  ال أن الخبـــراء يعتقـــدون أن المســاكن قـــد ال تلبـــي احتياجـــات جميـــع 
السكان لـذا يتوقـع تزايـد ارحيـاء الفقيـرة بنسـب مرتفعـةم كمـا أن الزيـادة فـي الكوافـة السـكانية 

ـــرات جعـــل مـــن المتوقـــع أن تتفـــاقم مشـــكلة االزدحـــام المـــروري وبمعـــدالت عات ليـــة خـــالل فت
 الدراسةم 

 المختلفة أنواع المساكنالطلب على  33-1-1
بشـــكل عـــام يتوقـــع الخبـــراء أن يكـــون هنـــاك تزايـــد فـــي الطلـــب علـــأ الشـــقق بجميـــع 
أنواعهــا والمســاكن مســبقة الصــنع وانخفــاض فــي الطلــب علــأ البيــوت )الفيلــل( والمســـاكن 

دد الســـكان والتةيــر فـــي الشــعبيةم ويمكــن  رجـــاع ذلــك  لــأ زيـــادة تكــالير الســـكن لزيــادة عــ
التركيبــة االجتماعيــة حيــث هنــاك توجــه نحــو االنفصــال عــن ارســرة الممتــدة وتكــوين ارســر 
النــواة كمــا ذكــر ســابقا فــي الفصــل الســابقم هنــاك أياــًا قبــول اجتمــاعي للســكن فــي الشــقق 
بسـبب الاـةوط االقتصـادية والتةيــر فـي المفـاهيم االجتماعيـةم كمــا أن التراجـع فـي الطلــب 

لأ الفيلل يعود  لأ زيادة أسعار اررااي ومواد البنـاء وتعـذر التمويـل أو ارتفـاع تكـالير ع
 سعر الفائدة وطول مدة االنتظار للقرض المقدم من صندوق التنمية العقاريم

بتزايد الطلـب علـأ الشـقق بشـكل عـام  ال أن معـدل  اً أن هناك توقع الرغم منعلأ و 
تكــون أكوــر مــن تلــك   لعمــائر المكونــة مــن أدوار أقــلالزيــادة فــي الطلــب علــأ الشــقق فــي ا

بلدوار أكورم والسـبب فـي ذلـك قـد يرجـع  لـأ عوامـل السـالمة وسـهولة الوصـول التي تكون 
تكون أقـل  زعاجـًا وأكوـر تواصـال مـع  اً في حال تعطل المصعدم كما أن العمائر ارقل أدوار 

دارة علـأ الســكان والـزوارم وكبــد يل للشـقق والفيلــل يتوقـع أن يرتفــع الجيـران وأكوـر ســيطرة وا 
الطلــب علــأ البيـــوت المتالصــقةم  ذ أن مـــن شــلن هــذا التصـــميم اســتخدام اررض بكفـــاءة 
عالية مع التقليل من تكالير البنـاء باةاـافة لاـمان االسـتقاللية فـي المسـاحات المحيطـة 



 راسة آراء الخبراء والمختصين باةسكاند الجزء الوالث:              في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 نن حول التةيرات في خصائر المساكصيختحليل آراء الخبراء والمتعشر: حادي الفصل ال      

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

146

عــــب بالمســـكن مــــن الــــداخل بحيـــث يمكــــن اســــتةاللها لزراعــــة النباتـــات ومكــــان للجلــــوة ول
 م ارطفال

أما المساكن مسـبقة الصـنع فيتوقـع أن يتزايـد عليهـا الطلـب بسـبب انخفـاض تكلفتهـا 
ها مــن جهــة أخــر م ممــا يســاعد فــي  يجــاد حلــول ســريعة وعمليــة ئمــن جهــة وســرعة  نشــا

ومقبولة خاصة في حالة الركود االقتصادي وتدني الدخل وارتفـاع معـدل البطالـةم كمـا أنهـا 
اكن الشعبية التي تفتقد لكوير من مقومات السكن المريح والصحيم لـذا قد تكون بديال للمس

 يتوقع الخبراء أن يتراجع الطلب علأ المساكن الشعبية في السنوات القادمة بنسب عاليةم  

 توجه االستنمار في قطاع اإلسكان 33-1-1
يــر  الخبــراء أن االســتومار فــي قطــاع اةســكان يــلتي متوافقــًا مــع نــوع الطلــب علــأ 

نم ممــا يعكـة وقــة الخبـراء بكفــاءة آليــة سـوق العقــار واسـتجابة لمتطلبــات المجتمــعم المسـاك
ــاء الفيلــل وذلــك نتيجــة  يتوقــع الخبــراء أن يكــون هنــاك تراجــع ملحــوظ فــي االســتومار فــي بن
لتراجــع الطلــب عليهــا وبالتــالي انخفــاض المــردود االقتصــادي وطــول مــدة االســترداد علــأ 

الخبراء أن يكون هناك ارتفاع بمعدالت االستومار فـي الشـقق االستومارم في المقابل يتوقع 
والدوبليكة استجابة للتزايد في الطلب عليها كما يتوقعه الخبراءم  في مقابل ذلك يتوقـع أن 
يكــون هنــاك تراجــع كبيــر فــي بنــاء البيــوت الشــعبية وبشــكل متصــاعد مــع مــرور الوقــت بمــا 

 يتناسب مع تراجع الطلب عليهام
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  لـأتحديد حاجـة مختلـر منـاطق المملكـة العربيـة للمسـاكن   لأيهدر الجزء الرابع 

بــة لكــل و مســاحة المســاكن المطلو ع و نــو مم يركــز علــأ تحديــد عــدد 0205هـــ/ 9445عــام 
 ذلك تمشيًا مع خطط التنمية الخمسيةمو ات و خمة سن

أ اةحصـــاءات الرســـمية قعـــات الطلـــب علـــأ المســـاكن بصـــفة أساســـية علـــو تعتمــد ت
رة مـع ارخـذ فـي االعتبـار الخصـائر و اربحاث المنشـو نتائ  ارجزاء السابقة من الدراسة و 

ر الطلــب علــأ المســاكن فــي الفتــرات الســابقة  و تطــ واالجتماعيــة للمنــاطق  و االقتصــادية 
 طنية ذات العالقةمو مية الو السياسات الحكو 

بينمـا م عشـر الوالـثالفصـل و عشـر  يالوـانفصـلين  الفصـل علـأ  الجـزءيشتمل هذا 
عشر علأ تقـدير حاجـة مختلـر منـاطق المملكـة للمسـاكن لكـل خمـة الواني الفصل  يركز
مسـاحة المسـاكن و ع و يحـدد نـ عشـرالوالث الفصل فإن  م0205هـ/ 9445عام   لأات و سن

 بة لكل فترةمو المطل
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تحديـد احتياجـات المملكـة مـن المسـاكن لكــل ي عشـر: نـانالفصـل ال  -12
 خمس سنوات للعشرين سنة القادمة

 
يهــدر هــذا الفصــل  لــأ تحديــد حاجــة مختلــر منــاطق المملكــة مــن المســاكن لكــل 

مم ويســـلط الاـــوء فـــي البدايـــة علـــأ منهجيـــة 0205هــــ / 9445خمـــة ســـنوات  لـــأ عـــام 
الدراسة  وبعد ذلك يناق  توقعات عدد السكان وحجم ارسرة وبناء عليه يقدر الطلب علـأ 

 خمة سنوات لكل المناطقم المساكن لكل 

 منهجية الدراسة 31-3

-55وآخرون  ر ر  Patrickالطلب علأ المساكن يرتبط بوالث عوامل رئيسة )
(م أواًل نمو عـدد السـكان الـذي يـرتبط طرديـًا فـي الطلـب علـأ المسـاكن  فكلمـا زاد عـدد .5

ط فـي بصـورة السكان زاد الطلب علأ المساكنم وانيًا التةيرات في حجم ارسرة  والتـي تـرتب
مباشرة في التةيرات االجتماعية مول التوجه  لأ تحديد النسل أو تكون  ارسر النووية بدل 
ارسر الممتدة أو العكةم حجم ارسرة يـرتبط عكسـيًا مـع الطلـب علـأ المسـاكن  فكلمـا زاد 
حجم ارسرة قل الطلب علأ وحـدات سـكنية جديـدة وكلمـا تنـاقر متوسـط حجـم ارسـرة زاد 

والوـــًا الحاجـــة  لـــأ  حـــالل المســـاكن القائمـــة بـــلخر  جديـــدة نتيجـــة النتهـــاء عمرهـــا  الطلـــبم
االفترااي وعدم صالحيتها للسكنم تطور تقنية البناء وااللتزام بمواصفات جودة عالية في 

 يد تطيل أعمار المباني وبالتالي تقلل الطلب علأ وحدات سكنية جديدةم يالتش
اكن مــن خــالل مــرحلتين متتــاليتين تعتمــد كــل لــذلك ســيتم تحديــد الطلــب علــأ المســ

 مرحلة علأ نتيجة المرحلة التي تسبقها كالتالي:

 تقدير عدد السكان وعدد األسر 31-3-3
هـــ/ 9445لتقــدير عــدد ســكان المنــاطق فــي المملكــة لكــل خمــة ســنوات  لــأ عــام 

ات علــأ اةحصــاءم ســيحلل تطــور عــدد الســكان وعــدد ارســر فــي كــل منطقــة بنــاء 0205
السكانية المتاحة وعلـأ اـوء التةيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة التـي مـرت بهـا  والدراسات
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البالدم سيعمد  لأ تحليل نمو السـكان السـعوديين والوافـدين كـل علـأ حـدة نظـرًا لتـلور عـدد 
الوافــــدين بصـــــورة مباشـــــرة بـــــالمتةيرات االقتصـــــادية وتــــوفر فـــــرر العمـــــل باةاـــــافة  لـــــأ 

 ااونة ارخيرة  والمتصلة بالسعودةمالسياسات الحكومية  خصوصًا في 
كمـــا يركـــز علـــأ تحليـــل المعـــدل الســـنوي لنمـــو الســـكان وذلـــك باســـتخدام المتواليـــة 

 حـــد  الطـــرق الشـــائعة فـــي تتبـــع نمـــو الســـكان ت عـــد  ( التـــي Geometric Growthالهندســـية )
يًا بمعدل السابق وتقدير عددهم في المستقبلم وتفترض المتوالية أن عدد السكان يتزايد سنو 

( ولحســاب عــدد الســكان Compounded Interestوابــت علــأ أســاة قاعــدة الــربح المركــب )
 المتوقع في المستقبل تلخذ الصيةة التالية:

 
 (9) المعادلة رقم          ن+ ر ( 9) 9= ة 0ة

 ومن هذه المعادلة يمكن حساب معدل نمو السكان السنوي حسب الصيةة التالية:
 
  

 (0م ) المعادلة رق
 
 

 ن:حيث  
 = عدد السكان حسب التعداد ارول أو في بداية الفترةم  9ة
 = عدد السكان حسب التعداد الواني أو في نهاية الفترةم  0ة
 = طول الفترة بين التعداد ارول والواني أو السنة ارساسية والمقدر لهام ن 
 = معدل نمو السكان السنوي  ر 

لســــــنوي المئــــــوي تاــــــرب ارا فــــــي مائــــــه للحصــــــول علــــــأ معــــــدل نمــــــو الســــــكان ا
 (م.05ر  0222)الخرير 
 

وعلأ اوء التطور السابق لعدد السكان ومعدل نموهم السـنوي وتةيـر حجـم ارسـرة 
لتوقـــع معـــدالت نمـــو الســـكان ومتوســـط حجـــم ارســـرة فـــي  تعـــدد مـــن الســـيناريوها تطـــور
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ريوهات علـــأ المســـتقبل وبنـــاء علـــأ ذلـــك يقـــدر عـــدد الســـكان وعـــدد ارســـرم تعتمـــد الســـينا
الحكوميــةم بعــد ذلــك  تفراــيات تســتند  لــأ المعطيــات االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســا

ويحدد أحدها بناء علأ مواءمتـه لخطـط التنميـة الوطنيـة ويعتمـد كلسـاة  تتقيم السيناريوها
توفرهــا فــي نهايــة كــل خمــة ســنوات حتــأ عــام  بلتقــدير العــدد التراكمــي للمســاكن المطلــو 

 مم0205هـ/ 9445

 تقدير الطلب على المساكن 31-3-1
يمكــن حســاب العــدد التراكمــي للمســاكن المطلوبــة فــي نهايــة كــل فتــرة باــرب عــدد 
ارسر المتوقع بمعامل حسابي ليسمح بانتقال ارسرة من مسكنها الحـالي  لـأ آخـر لترميمـه 
أو  عــادة بنائـــه أو البحـــث عـــن ارفاــلم أمـــا الطلـــب علـــأ المســاكن الجديـــدة لكـــل خمـــة 

مكن حسابه بطر  العدد التراكمي للمساكن في نهاية كل فترة مـن نظيـره فـي الفتـرة سنوات ي
 السابقةم

عادة بنـاء أخـر  جديـدة مكانهـا  وأما تقدير عدد المساكن القائمة التي يجب هدمها وا 
وعدم صالحيتها للسكن في كل فترة يتم من خالل تحديـد   وذلك النتهاء عمرها االفترااي

تي يجب  حاللهـا بنـاء توقعة مستقباًل   تقدر النسبة المئوية للمساكن المعدالت اةحالل الم
ات والدراسات السابقةم وبعد ذلك تارب هذه النسبة في عدد المساكن التي علأ اةحصاء

 يتوقع أن تكون قائمة في نهاية كل فترة لتحديد عدد المساكن التي يجب  عادة بنائهام
عـدد التراكمـي للمسـاكن المطلوبـة فـي نهايـة كـل ومن خالل المراحـل السـابقة يقـدر ال

فترة وعـدد المسـاكن الجديـدة التـي يجـب توفيرهـا وعـدد المسـاكن التـي يجـب  حاللهـا بـلخر  
 جديدةم 

حيث تعتمد التوقعات بصفة أساسية علأ اةحصاءات الرسـمية والدراسـة واربحـاث 
م وقـد 91.0مملكة عام المنشورةم كما هو معرور لقد تم أول  حصاء سكاني شامل في ال

علأ حصر للمباني والمتسسات والسكانم ولكن هذا اةحصاء ألةي لظهور قصور  شتملا
(م وبعــد  حــد  948فــي عمليــات الحصــر ممــا أوــر علــأ مصــداقية النتــائ  )الشــرير  ر 

تبــع ذلــك بإحصــاء آخــر شــامل أم و 91.4هـــ/ 9214عشــرة ســنة تــم  حصــاء وــان للــبالد فــي
م تـم مسـح  حصـائي 9111هـ/ 9491بعد ست سنوات في عام مم و 9110هـ/ 9492عام 
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أســـرة موزعـــة علـــأ منـــاطق المملكـــةم وأخيـــرًا فـــي عـــام  02222عـــن طريـــق عينـــة شـــملت 
أســرة مــن  00522م تــم مســح وــان عــن طريــق العينــة أياــًا تكونــت مــن 0222هـــ/9409

 جميع المناطقم
ــــأ نتــــائ  اةحصــــاء الســــكني لعــــام  هـــــ/ 9214اعتمــــدت الدراســــة بشــــكل رئــــية عل

م وذلـك العتمادهمـا رسـميًام نظـرًا لتقـارب 9110هــ/ 9492م والمسح السكاني لعـام 91.4
الفتــرة الزمنيــة بــين المســحين اللــذين تمــا عــن طريــق العينــة فقــد ركــز علــأ نتــائ  مســح عــام 

 مم0222هـ/9409

 تقدير عدد السكان 31-1
ــ ي عــد  ذي تقــدير عــدد الســكان فــي المســتقبل يتطلــب تحليــل النمــو الســابق للســكان ال

توقعات المستقبليةم لذلك سيناق  النمـو السـابق للسـكان وسـيركز علـأ نمـو عـدد لارساة ل
السـكان  نســبة الوافـدين ةجمــالي السـكان  ومعــدالت النمـو الســنوية علـأ المســتو  الــوطني 

 والمناطقم  وعلأ اوء ذلك يقدر عدد السكان في المستقبلم

 األسرة تحليل النمو السابق للسكان وتغير حجم 31-1-3
م 91.4هــ/ 9214ماليين نسمة في عـام  .لم يتجاوز  جمالي عدد سكان المملكة 

موزعين علأ أربـع عشـرة منطقـة  داريـةم تباينـت المنـاطق بصـورة وااـحة فـي عـدد السـكن 
%(  جمــالي عــدد ســكان المملكــة  .0فشــكل ســكان منطقــة مكــة المكرمــة أكوــر مــن ربــع )

قريـات التـي دمـ  جـزء منهـا الحقـًا مـع منطقـة الجـور بينما لم يتجاوز عدد سكان منطقـة ال
%م وتركـــز الســـكان فــــي  منطقـــة مكـــة المكرمــــة  2.25خـــر مـــع منطقــــة تبـــوك الجـــزء ااو 

ومنطقــة الريـــاض  والمنطقـــة الشـــرقية حيـــث شـــكل  جمـــالي عـــدد ســـكانها أكوـــر مـــن نصـــر 
 (م9-90%( )جدول .5سكان المملكة )حوالي 
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 م( 9110هـ )9491الجنسية في المناطق اإلدارية لعام   السكان حسب :9-90 جدول 

 المنطقة*

 **** م( 0222هـ )9409 *** م( 9110هـ )9491 م( **9174هـ )9114

 الجملة غير سعوديين نديوسعو الجملة غير سعوديين نديوسعو الجملة غير سعوديين نديوسعو

 4.22222 29...94 2050.01 .282418 90092.9 0.92195 9051945 942812 9995050 الرياض
 2..5448 9812092 25555.2 2....44 9.8.515 0.892.5 .209..9 2.5080 9214124 مكة المكرمة

 9282200 9225.5 .18045 8.51.9 929112 221.8. 428224 0.08. .245.2 جازان
 2228192 098.1. 008.244 05.5802 2.90.. 9120928 .022.. 88104 2992.. المنطقة الشرقية

 9.2.4.4 028912 94010.9 92429.8 9122.1 9952281 1..8.. 29.99 4.2.8. عسير
 1.1858 .98810 12129. 521.1. 942492 ..925. 204542 92292 299022 القصيم
 591184 2229. 441.82 499084 .592. ..24.9 .0.509 5281 .0.290 حائل
 92.88.2 1...29 92.9219 .928414 04.050 15..82 .2..59 499.1 .4.545 نة المنورةالمدي
 280..4 409.1 424022 .22095 40099 .08114 985859 .520 982804 الباحة

 041544 0.519 009152 0012.2 52452 9.8.92 90.580 5585 .90911 الحدود الشمالية
 .512.2 85805 52.889 48.924 .8409 .42919 914521 .140 985990 تبوك
 285588 9291. 2040.1 222114 2492. 042589 .94421 92110 922925 نجران
 254452 .0.9. 019.22 0.8008 44800 .00242 28... 0.00 .499. الجوف
 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 20852 0522 22202 القريات

 0284.884 50582.1 95588825 9.148288 4.28225 90292252 ..0.4.. 19925. 51252.9 الجملة

 

 منطقةم 92رخر  لأ منطقة تبوك أصبح عدد المناطق اةدارية م وبعد دم  جزء من منطقة القريات  لأ منطقة الجور والجزء ا91.4هـ/ 9214منطقة أدارية في الوقت الذي تم في  حصاء عام  94كانت المملكة مقسمة  لأ *  
 م(م0222هـ/9409****  مصلحة اةحصاءات العامة )   -    م( 9110هـ/9492***    مصلحة اةحصاءات العامة )  -   م(م  91.4هـ/9214**       مصلحة اةحصاءات العامة )
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مــن عقــدين ووصــل  لقــد تاــاعر عــدد ســكان المملكــة مــرتين ونصــر خــالل أقــل
مم و زاد تركـــز الســــكان فــــي الــــوالث منــــاطق 9110هـــــ /9492مليـــون نســــمة عــــام  1..9

الرئيسـة المشـار  ليهـا سـابقًا حيــث بلـ   جمـالي عـدد سـكانها مــا يقـارب ولوـي سـكان المملكــة 
 %(م4.)حوالي 

اسـتمرت الزيـادة المطـردة لسـكان المملكـة ولكـن بـوتيرة أقـل حيـث بلـ   جمـالي تعـداد 
م  ولقــد بلةــت نســبة الزيــادة 0222هـــ/ 9409مليــون نســمة عــام  02.8 بان مــا يقــار الســك
م وشهدت هذه الفترة تراجعًا طفيفًا فـي تركـز السـكان فـي 9110هـ /9492% عن عام 02

 % من سكان المملكةم2.2.المناطق الوالث الرئيسة والتي بل   جمالي تعداد سكانها 
% مـن ...99م 91.4هــ/ 9214عـام  هذا وقد شكل السكان غيـر السـعوديين فـي

% 5..02ووصلت  جازان جمالي عدد السكانم وزادت نسبتهم في منطقتي مكة المكرمة و 
% علــأ التــواليم وقاربــت نســبة الوافــدين فــي المنطقــة الشــرقية ومنطقــة الريــاض 95.24و

% علـأ التـواليم وممـا يـدل علـأ أن 42 99% و...99نسبتهم فـي المملكـة حيـث بلةـت 
ر م  فيما تراجعـت النسـبة اجرين من الخاناطق ارربع مولت أهم مراكز الجذب للمههذه الم

 % في منطقة الباحةم2..0المئوية  لةير السعوديين  في بقية المناطق وتدنت  لأ 
% .2..0ولقـد اسـتمر عـدد الوافـدين فـي الــبالد فـي زيـادة مطـردة ووصـلت نســبتهم 

(م وقـد تباينـت نسـبتهم بــين 0-90دول م )جـ9110هــ/9492مـن  جمـالي السـكان فـي عـام 
المنــاطق بصــورة وااــحة تباعــًا لتــوفر فــرر العمــلم حيــث شــكلوا مــا يقــارب ولــث ســكان 
منطقتـــي مكـــة المكرمـــة ومنطقـــة الريـــاض  وربـــع ســـكان المنطقـــة الشـــرقية ومنطقـــة المدينـــة 

 المنورة  بينما شكلوا ومن سكان منطقة الباحة تقريبًام
%( 0.95ةجمالي عـدد السـكان بالمملكـة بشـكل طفيـر )وم تراجعت نسبة الوافدين 

مم فيمــا 0222هـــ/9409% فــي عــام 05.00خــالل الومــاني ســنوات التاليــة حيــث وصــلت 
زادت نسبتهم بشكل طفير في منطقتي المدينة المنورة والقصيم وم تراجعت النسبة في بقية 

 المناطقم



 تحديد حاجة المملكة من المساكن للعشرين سنة القادمة الرابع: الجزء              في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 للعشرين سنة القادمة لكل خمة سنوات المساكن تحديد احتياجات المملكة من: الواني عشرالفصل 

 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

164

 ن إلجمالي السكان في المناطق اإلدارية*ديسعو الغير التغير في نسبة السكان  :0-90 جدول 

 المنطقة

 نسبة غير السعوديين 
في نسبة غير  التغير

 السعوديين

هـ 3115
 م(3155)

% 

هـ 3531
 م(3111)

% 

هـ 3513
 م(1222)

% 

التغير من 
إلى  3155

3111 
% 

التغير من 
إلى 3111

 م1222
% 

8768-44713347013471118714الرياض

3784-18784387843178448788مكةالمكرمة

4796-8748-44731447119719جازان

1746-44768167461379941719الشرقيةةالمنطق

4718-176641740417849741عسير

17484078849710417688740القصيم

1734-4791447034374143794حائل

87981178913784417018716لمدينةالمنورةا

3704-178841784070448784الباحة

48798-171117814478648761الحدودالشمالية

1708-1704487314171641718تبوك

1748-9784187884479848736نجران

37934678448769417808790الجوف

-------- -------- --------- -------- 8784القريات

 1744- 44764 14711 18738 44786 الجملة

 9-90عداد الجدول بناء علأ بيانات الجدول رقم * تم  
م  وعـام 91.4هــ/ 9214وعند تحليل معـدل نمـو السـكان السـنوي بـين تعـدادي عـام

ـــث وصـــل معـــدل نمـــو 9110هــــ/9492 م يتاـــح أن ســـكان المملكـــة زاد بصـــورة حـــادة حي
%م وتعــز  هـذه الزيــادة  لــأ تسـارع نمــو االقتصــاد الـوطني فــي هــذه .5.0الســكان  جمـالي 

م والشروع في التخطـيط الشـامل حيـث 91.2الفترة خصوصًا بعد ارتفاع أسعار النفط عام 
ـــدأت أول خطـــة خمســـيه وطنيـــة عـــام  ـــك تحســـن مســـتو  المعيشـــة 91.2ب مم وصـــاحب ذل

ي زيــادة معــدالت النمــو الطبيعــي وتطــور الخــدمات الصــحيةم كمــا ســاهمت هــذه العوامــل فــ
%م  نشــــاء البنيــــة التحتيــــة 4.94للســــكان حيــــث وصــــل معــــدل نمــــو الســــكان الســــعوديين 

والمشــاريع التنمويــة الطموحــة التــي شــهدتها الــبالد فــي هــذه الفتــرة تطلبــت المزيــد مــن القــو  
 البشــرية خصوصــًا المتهلــةم ممــا شــجع الهجــرة مــن خــار  الــبالد حيــث وصــل معــدل نمــو

 %م92.20سعوديين الغير ن السكا
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تباينــت المعــدالت الســنوية لنمــو الســكان الســعوديين والوافــدين فــي منــاطق المملكــة 
للهجــــرة مـــن داخــــل الـــبالد وخارجهــــا حســـب فــــرر العمـــل التــــي أتاحتهـــا المشــــاريع  ةنتيجـــ

التنمويةم فزادت المعدالت السنوية لنمـو السـكان السـعوديين فـي المنطقـة الشـرقية ومنطقتـي 
ض عن المعدل الوطني فيما تراجعت معدالت نمو بقية المنـاطقم وتجـدر اةشـارة هنـا الريا

 لــأ أن ارتفــاع معــدالت نمــو الســكان فــي منطقتــي الجــور وتبــوك تعــز   لــأ دمــ  منطقــة 
سـعوديين انخفاـت عـن المعـدل الغيـر السـكان  القريات لهمـام أمـا المعـدالت السـنوية لنمـو

منطقـة مكـة المكرمـة  التـي سـجلت أعلـأ نسـبة مئويـة الوطني في منطقتي جازان ونجـران و 
 م  فيما زادت المعدالت في باقي المناطقم91.4هـ/9214للسكان غير السعوديين عام 

ــــي الفتــــرة مــــا بــــين  ــــل المعــــدالت الســــنوية لنمــــو الســــكان ف م 9110هـــــ/9492تحلي
بعـد  م وتشير  لـأ بـدء مرحلـة تتسـم بتراجـع معـدالت نمـو وبدايـة اسـتقرار0222هـ/9409و

انتهــاء الطفــرة االقتصــادية التــي شــهدتها الــبالد فــي الســبعينات وبدايــة الومانينــات مــن القــرن 
(م فــانخفض المعــدل الــوطني لنمــو  جمــالي الســكان 2-90المــيالدي المنصــرم )جــدول رقــم 

 لأ الولوين تقريبًا ومعدل نمو السكان السعوديين  لأ حوالي النصر فيما تراجع معدل نمـو 
% 9.58% و2.22% و0..0لــأ مــا يقــارب الســبع  فلصــبحت معــدالت النمــو الوافــدين  

 علأ التواليم
وتقاربــت معــدالت نمــو الســكان الســعوديين نســبيًا فــي المنــاطق مــن المعــدل الــوطني 
باستوناء منطقة الباحة التي زاد معدل نموها بشكل وااح والذي يمكن أن يعز   لـأ عـودة 

ارواـاع االقتصـادية فـي  راطق ارخـر  بعـد اسـتقرابعض سكانها ارصليين  ليها من المن
البالد وتحسن الخدمات المحليةم أما بالنسبة لمعدل النمو للوافدين فقد اسـتمر التفـاوت بـين 
المناطق حسب مد  الحاجة لأليدي ارجنبية وتوفر فرر العملم ففي الوقـت الـذي بلةـت 

والقصــيم والمدينــة المنــورة  ســعوديين فــي منــاطق الجــورالغيــر الســكان  فيــه معــدالت نمــو
% علـــــأ التـــــوالي  تـــــدنت بشـــــكل حـــــاد 0.49% و2.91% و8..2% و4.01والريـــــاض 

 %م2.24-% و.0..-معدالت النمو في منطقتي الحدود الشمالية وجازان  لأ 
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 مناطق اإلدارية*الجنسية في ال  معدل نمو السكان السنوي حسب :1-90 جدول 

 المنطقة
 م(0222هـ )9409م(  إلى 9110هـ )9491 م(9111هـ )9491م(  إلى 9110هـ )9491 م(9110هـ )9491م( إلى 9174هـ )9114

 الجملة غير سعوديين نديوسعو  الجملة غير سعوديين نديوسعو  الجملة غير سعوديين نديوسعو 

 ...0 0.49 ...0 .0.0 0.20 .0.2 28.. 9..90 4.85 الرياض
 0.59 .9.4 2.90 .0.9 9.24 0.82 5.29 .8.8 2.19 مكة المكرمة

 0.84 2.24- 9..2 2.21 2.48 - 4.24 .4.0 4.02 .4.0 جازان
 .9.1 .2.8 0.22 4..9 .2.1 .9.1 22.. 99.19 5.14 المنطق الشرقية

 0.54 9.94 5..0 0.00 .2.2 0.55 2.85 92.48 2.05 عسير
 2.28 8..2 2.01 2.95 2.29 2.98 ...4 92.18 2.89 القصيم
 .0.1 .2.1 2.20 2..0 2.92 2.95 .0.4 95.09 2..9 حائل

 2.24 2.91 2.22 2..0 0.12 8..0 4.09 .92.4 2.02 المدينة المنورة
 9..4 2.29- 5.98 2..4 2.58- 5.21 2.08 90.55 ...0 الباحة

 9.28 .0..- 5..0 2.41 8.15- 0.42 2.29 92.22 0.94 الحدود الشمالية
 0.52 2.04 .0.1 0.25 2.55- 0.54 5.00 90.14 4.42 تبوك
 2.94 2.91 2.82 0.12 2.02- 2..2 4.98 .8.4 .2.4 نجران
 2.55 4.01 2.21 2.99 2.08 2.28 8.22 28..9 98.. الجور

 0..0 9.58 2.22 0.20 9.94 4..0 .5.0 92.20 4.94 الجملة

 9-90يانات الجدول رقم عداد الجدول بناء علأ ب* تم  
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ــــأ  وأمــــا بخصــــور معــــدالت المواليــــد والوفيــــات تشــــير تقــــديرات ارمــــم المتحــــدة  ل

م حيـث 9119و 91.2انخفاض معدل المواليد لكل ألر من سكان المملكة ما بين عامي 
في نهايتهام وفي المقابل حصل انخفاض بصـورة  .2في بداية الفترة  لأ  48تراجعت من 

 فــي الفتـــرة 5 لــأ  98وفيــات لكـــل ألــر مــن الســكان والــذي تراجـــع مــن أكبــر فــي معــدل ال
م وتـــزامن هـــذا مـــع ارتفـــاع معـــدل الخصـــوبة )متوســـط عـــدد المواليـــد الـــذي يمكـــن أن نفســـها

مواليـــد   5..و 2..طـــوال ســنوات قــدرتها علـــأ اةنجــاب( الــذي تـــراو  بــين  هتنجــبهم المــرأ
مولـودًا  2.2و 5.2مي الـذي تـراو  بـدورة بـين عاليًا جدًا مقارنة فـي المعـدل العـالي عد  والذي 

(م وقـد أدت هـذه العوامـل  لـأ ارتفـاع المعـدالت 51-.5) مشـخر  ر نفسـها في الفترة 
% فــــــي الفتــــــرة 4.94الســـــنوية لنمــــــو الســــــكان الســــــعوديين والتــــــي وصــــــلت للمملكــــــة  لــــــأ 

 (م2-90م )جدول 9110هـ/9492م  لأ 91.4هـ/9214
لقرن العشرين استمرت معدالت المواليد في التراجع خالل التسعينات الميالدية من ا

م  فيما وبت معدل الوفيات ولم يتةير في هـذه الفتـرةم 9118في نهاية  25.0ووصلت  لأ 
ـــــين عـــــامي  4..بينمـــــا تراجـــــع معـــــدل الخصـــــوبة  ذ أصـــــبح  ـــــودًا ب م ) 9115-9112مول

و وااـح مـن لـذلك اسـتمر نمـو السـكان ولكـن بـوتيرة أقـل كمـا هـ ة(م نتيج02المطري  ر 
م 9110-91.4% فـي الفتـرة 4.94تراجع المعدالت السنوية لنمو السكان السعوديين مـن 

 (م2-90م )جدول 0222-9110% في الفترة 2 لأ 
ات أنـــــه بلــــ  عـــــددها فـــــي المملكـــــة ر عـــــدد ارســــر تفيـــــد اةحصـــــاءوأمــــا بخصـــــو 

لـأ مم وارتفـع العـدد خـالل ومـاني عشـرة سـنة  91.4هــ/ 9214أسرة في عـام  99.42.9
م  وبعد ذلك 9110هـ/ 9492أسرة في عام  100...0أكور من الاعر ووصل حوالي 

 م(4-90)جدول  م0222هـ/ 9409أسرة في عام  2...240% وبل  02زاد بنسبة 
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 م( 9110هـ )9491عدد المساكن ومعدل حجم األسرة في المناطق اإلدارية لعام  :4-90 جدول 

 المنطقة*

 التغير في حجم األسرة م( ****0222هـ )9409 م( ****9110هـ )9491إلى  م( **9174هـ )9114

 عدد السكان عدد األسر
معدل 
حجم 
 األسرة

 عدد السكان عدد األسر
معدل حجم 

 األسرة
 عدد السكان عدد األسر

معدل حجم 
 األسرة

م 9174من 
م 9110إلى 

% 

 9110من 
 م0222إلى 

% 
 4791 7799- 9719 4712112 741711 9721 1314139 923553 9751 9051945 910300 الرياض

 4703 1721- 5755 5443771 130990 5710 4497972 323322 5741 9792099 102307 مكة المكرمة
 9793- 03791 9720 9231200 971135 9790 395199 911395 4777 423114 35503 جازان

 2711 9720 9747 1223191 494194 9745 0575302 191472 9711 790217 991149 يةالمنطقة الشرق
 9775 99707 9720 9917494 079345 5710 9142993 002745 5710 973971 907594 عسير
 7734 9732- 9792 171353 943490 9790 752171 902100 9757 104541 41400 القصيم
 7717 5715 9753 591134 71224 9791 499034 99993 5771 095099 45313 حائل

 7712 4724 5779 9173372 011125 5714 9234147 915501 5791 599919 922951 المدينة المنورة
 90753 7732 9794 479130 79791 5712 110957 55720 5747 935359 11159 الباحة

 2797 04719 7799 041544 10594 7795 001292 09509 3729 992415 91317 الحدود الشمالية
 4793 1743 9702 511729 15329 5710 439914 77971 5770 914511 14224 تبوك
 0749 91779 9790 135533 91214 5717 122114 41929 5705 944217 97445 نجران
 7794 9714 7700 154452 41239 9774 093003 11291 9712 99713 92531 الجور
 - - - - - - - - 5710 10351 9974 القريات

   9723 02349334 1407972 5735 99143133 0779100 5771 9751191 9994279 الجملة
 

 منطقة. 11يات إلى منطقة الجوف والجزء األخر إلى منطقة تبوك أصبح عدد المناطق اإلدارية م وبعد دمج جزء من منطقة القر1129هـ/ 1119منطقة أدارية في الوقت الذي تم في إحصاء عام  19*  كانت المملكة مقسمة إلى 

 م(.1999هـ/1911****  مصلحة اإلحصاءات العامة )  -    م(.1111هـ/1911***    مصلحة اإلحصاءات العامة ) -    م(.1129هـ/1119**       مصلحة اإلحصاءات العامة )
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ــادة عــدد المواليــد وارتفــاع وقــد تميــزت ارســرة فــي  المملكــة بكبــر حجمهــا  وذلــك لزي
م 91.4هـ/ 9214فرد عام  2..5معدل الخصوبة  حيث وصل متوسط عدد أفراد ارسرة 

 5.85% ليبلـ  1..(م واستمر هذا المتوسـط باالرتفـاع حيـث زاد بنسـبة 4-90)جدول رقم 
فـرد فـي عـام  28..أ %  ليصـل  لـ9..م  وبعد ذلك زاد بنسبة 9110هـ/ 9492فرد عام 
مم ولكـــن تباينـــت متوســـطات أحجـــام ارســـر فـــي المنـــاطق حيـــث ســـجلت 0222هــــ/ 9409

فـرد( بينمـا  .5..م أعلـأ متوسـط لحجـم ارسـر )91.4هــ/ 9214منطقة القصيم في عام 
فبلــ   9110هـــ/ 9492فــرد( فــي منطقــة جــازانم أمــا فــي عــام  ...4كــان أدنــأ متوســط )

فــرد( فــي  5.20متوســط ) أدنــأطقــة الحــدود الشــمالية و فــرد( فــي من 5...أعلــأ متوســط )
م كـــان أعلــأ متوســط فـــي 0222هـــ/ 9409منطقــة مكــة المكرمـــةم كــذلك الحــال فـــي عــام 

 فرد(  في منطقة مكة المكرمةم 5.55فرد( وأدنأ متوسط ) ....منطقة الحدود الشمالية )
هـــ/ 9214ومــن خــالل تحليــل تطــور حجــم ارســرة فــي المنــاطق  فــي الفتــرتين مــن 

م يمكـــن 0222هــــ/ 9409 لـــأ  9110هــــ/ 9492ومـــن  9110هــــ/ 9492م  لـــأ  91.4
 (:4-90تصنير المناطق  لأ والث مجموعات حسب نمط نموها )جدول 

 
المجموعة ارولأ وتام المناطق التي شهدت زيادة في حجم ارسرة فـي الفتـرتين وهـي  -

لباحـــة والحـــدود الشـــمالية المنطقـــة الشـــرقية  ومنـــاطق عســـير وحائـــل والمدينـــة المنـــورة وا
 وتبوك ونجرانم

المجموعـــة الوانيـــة وتشـــمل المنـــاطق التـــي شـــهدت تناقصـــًا فـــي حجـــم ارســـرة فـــي الفتـــرة  -
 ارولأ وتناقصًا في الفترة الوانية وتشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيمم

حجـم  أما المجموعة الوالوة وتقتصر علأ منطقة جازان والتـي شـهدت نمـوًا متوسـطًا فـي -
 ارسرة في الفترة ارولأ وتراجعًا في الفترة الوانيةم

 

 تقدير عدد السكان وعدد األسر 31-1-1

ممــا ال شـــك فيـــه أن نمـــو الســكان وعـــدد ارســـر فـــي المســتقبل يـــرتبط فـــي التةيـــرات 
االقتصــادية واالجتماعيــة باةاــافة  لــأ السياســات الحكوميــة خصوصــًا فيمــا يتعلــق بعــدد 
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  بعــدد الســكان وعــدد ارســر فــي المملكــة علــأ مســتو  دم للتنبــتافــدين مــن الخــار  للــبالالو 
 two )طـــور ســـيناريوهين   م0205هـــ/ 9442المنــاطق لكـــل خمـــة ســنوات حتـــأ عـــام 

scenariosم) 

 األول: والسيناري 
نشــــر التنميــــة وتحقيـــــق التــــوازن اةقليمـــــي  وتراجــــع معـــــدالت الخصــــوبة  وتطبيـــــق 

 الفرايات التالية: سياسات السعودة  يعتمد هذا السيناريو علأ
 
ــى: - نشــر التنميــة وتحقيــق التــوازن اةقليمــي بــين المنــاطق وذلــك حســب   الفرضــية األول

 اقتراحات خطط التنمية الخمسية
حيث نر ارساة االسـتراتيجي الحـادي عشـر علـأ: ا العمـل علـأ تحقيـق التنميـة 

ا)وزارة التخطـــيط   المتوازنـــة بـــين منـــاطق المملكـــة  وزيـــادة مســـاهمتها فـــي التنميـــة الشـــاملة
 (1  ر 0222

العمرانيـة  ةسـتراتجياتسـعأ اال ستراتجية العمـران الوطنيـة التـي نصـت علـأ:اوكذلك 
الوطنيـــة  لـــأ تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة المتوازنـــة علـــأ المـــد  البعيـــد بـــين منـــاطق المملكـــة 

تون البلديـة المختلفة وداخل كل منطقة شاماًل ذلك التجمعات الحارية والريفيةا )وزارة الشـ
 (م0  ر 0229والقروية  

ونشــر التنميــة وتحقيــق التــوازن اةقليمــي بــين المنــاطق سيســاهم فــي تالشــي الهجــرة 
كمــال الدراســة أو ســعيًا لخــدمات أفاــلم ممــا سيســاهم فــي   الداخليــة بحوــًا عــن العمــل أو

م تقـــارب المعـــدالت الســـنوية لنمـــو الســـكان الســـعوديين مـــن المعـــدل الـــوطني واســـتقرار حجـــ
 ارسرة وتراجع التباين بين المناطق في متوسطات حجم ارسرةم

 
 

استمرار تراجع معدالت الخصوبة كما يشير  ليه تحليل بيانات السكان  الفرضية النانية: -
 السابقةم
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استمرار تراجع معدالت الخصوبة للسكان سيساهم في تراجـع معـدالت نمـو السـكان 
ن التلوير السلبي  لذلك سيتعادل مع تلوير تطبيق رة فإتقبلم أما بالنسبة لحجم ارسفي المس

سياسات السعودة التي تساهم في زيادة متوسط حجم ارسـرةم حيـث لـوحظ أن هنـاك عالقـة 
سعوديين  فكلما قلت نسـبة الوافـدين زاد العكسية بين حجم ارسرة في المناطق ونسبة غير 

 (م4-90وجدول  0-90متوسط حجم ارسرة )جدول 
  

اســــتمرار سياســــات الســــعودة وتطبيقهــــا علــــأ حــــد ســــواء فــــي جميــــع  رضــــية النالنــــة:الف -
 المناطقم

 وبناء علأ ذلك يتوقع التالي:
%( 2.2م )0222حســب معـدل النمــو الـوطني عــام  نأن ينمـو عـدد الســكان السـعوديي -9

 مم0205% عام 5..0% كل خمة سنوات ليصل  لأ 2.25ويتراجع المعدل 
 مم0205%  لأ عام 2.2سعوديين بمعدل الغير عدد السكان  أن ينمو -0

فــردًا( فــي جميــع  28..م )0222اســتقرار حجــم ارســرة حســب المتوســط الــوطني عــام  -2
 مم 0205المناطق حتأ عام 
ارول ستكون المعدالت السنوية لنمو السـكان السـعوديين والوافـدين  وحسب السيناري

م بنـاء علـأ ذلـك تـم 5-90ـدول لكل خمة سنوات لمناطق المملكة كما هو مواح فـي جـ
( ودونـت النتـائ  9حساب عـدد سـكان المنـاطق فـي المسـتقبل وذلـك بتطبيـق المعادلـة رقـم )

م أمــا عــدد ارســر فــي كــل منطقــة فــي مختلــر الفتــرات فحســب بقســمة .-90فــي جــدول 
 جمالي عدد السكان المتوقـع علـأ متوسـط حجـم ارسـرة المتوقـع ودونـت النتـائ  فـي جـدول 

 م.-90



 المملكة من المساكن للعشرين سنة القادمةتحديد حاجة  الجزء الرابع:       في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 للعشرين سنة القادمة لكل خمة سنوات المساكن تحديد احتياجات المملكة من: الواني عشرالفصل 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

183

 األول وتوقعات معدل نمو السكان السنوي طبقا  للسيناري :5-90 جدول 

 المنطقة
 م0205 م0202 م0295 م0292 م0225

غير  نديوسعو 
 سعوديين

غير  نديوسعو 
 سعوديين

غير  نديوسعو 
 سعوديين

غير  نديوسعو 
 سعوديين

غير  نديوسعو 
 سعوديين

 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 ضالريا
مكة 

 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 المكرمة

 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 جازان
 ةالمنطق
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 الشرقية

 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 عسير
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 القصيم
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 حائل

المدينة 
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 المنورة

 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 الباحة
الحدود 
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 الشمالية

 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 تبوك
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 نجران
 2.2 5..0 2.2 0.82 2.2 0.85 2.2 0.12 2.2 0.15 الجور

 الناني: والسيناري
وتطبيــق سياســات الســعودة مـــع  اســتمرار التبــاين بــين المنــاطق فــي فـــرر التنميــة 

 تراجع معدالت الخصوبة والذي يعتمد علأ الفرايات التالية:
قـل مـن السـابق تيرة أ: اسـتمرار التبـاين اةقليمـي بـين المنـاطق ولكـن بـو الفرضية األولـى -

 وذلك حسب مقوماتها االقتصادية والفرر التنموية المتاحةم

 
صـــوبة كمـــا تشـــير  ليـــة تحليـــل بيانـــات اســـتمرار تراجـــع معـــدالت الخ الفرضـــية النانيـــة: -

 السكان السابقةم

 



 حديد حاجة المملكة من المساكن للعشرين سنة القادمةت الجزء الرابع:                                     في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
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 األول وم( طبقا  للسيناري0205هـ )9445تقدير عدد السكان في المناطق اإلدارية لعام  :9-90 جدول 

 المنطقة
 م0205 م0202 م0295 م0292 0225

 اإلجمالي نوافدو نديوسعو  اإلجمالي نوافدو يندو سعو  اإلجمالي نوافدو يندو سعو  اإلجمالي نوافدو نوديسعو  اإلجمالي نوافدو نديوسعو 

 3244135 9477929 9599734 7099495 9477929 5711394 9479142 9477929 4114111 5397091 9477929 4111993 5011090 9477929 1799999 الرياض

مكة 
 المكرمة

4999374 9311091 9225237 4741914 9311091 9919127 5451195 9311091 7150503 9097915 9311091 3992343 7973955 9311091 1279193 

 0234220 922595 9131417 9310499 922595 9719349 9921251 922595 9523414 9499100 922595 9192757 9019742 922595 9919975 جازان

 ةالمنطق
 الشرقية

0944330 709391 1199759 1259033 709391 1771957 1599517 709391 4011499 4219511 709391 4751420 4997027 709391 5111279 

 1211930 023911 0335431 0707991 023911 0591479 0420711 023911 0914549 0995270 023911 9129371 9399210 023911 9950311 عسير

 9735729 933107 9519774 9531957 933107 9114012 9421149 933107 9094491 9044957 933107 9255012 9921921 933107 194930 القصيم

 173945 72129 127344 390131 72129 710933 792753 72129 912457 972059 72129 511152 512141 72129 502240 حائل

المدينة 
 0451199 197771 0940937 0933011 197771 9372492 9147292 197771 9901019 9711449 197771 9495997 9544310 197771 9007991 المنورة

 193779 40971 379510 327571 40971 795422 723397 40971 999933 909479 40971 571017 544191 40971 520942 الباحة

الحدود 
 475930 07519 443219 493341 07519 119050 193134 07519 142711 101790 07519 019909 034079 07519 059932 الشمالية

 9999990 35305 9205117 139920 35305 315077 395949 35305 771399 791409 35305 977519 971979 35305 537149 تبوك

 795179 99191 954950 910119 99191 579990 551099 99191 417310 411149 99191 410907 419104 99191 175225 نجران

 959931 90797 533199 579175 90797 594053 592951 90797 447119 459119 90797 131091 422215 90797 117173 الجور

 19701515 5053271 19479599 10717551 5053271 07471432 01911921 5053271 01115504 09259271 5053271 02717114 01035159 5053271 93207377 الجملة



 حديد حاجة المملكة من المساكن للعشرين سنة القادمةت الجزء الرابع:                                     في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
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 األول وتوقعات متوسط حجم األسرة وعدد األسر طبقا  للسيناري :7-90 جدول 

 المنطقة
 م0205 م0202 م0295 م0292 م0225

متوسط 
 حجم األسرة

متوسط  عدد األسر
 حجم األسرة

متوسط  عدد األسر
 حجم األسرة

متوسط  عدد األسر
 حجم األسرة

متوسط  عدد األسر
 ألسرةحجم ا

 عدد األسر

 9202212 28.. 998.288 28.. 92.44.4 28.. 88..15 28.. 8.9.09 28.. الرياض
 9410229 28.. 9240045 28.. .902101 28.. .921951 28.. 1...18 28.. مكة المكرمة

 2..240 28.. 229282 28.. 0.4.48 28.. 020905 28.. 022499 28.. جازان
 8.8928 28.. 89892. 28.. 1.014. 28.. 02585. 28.. 552.40 28.. الشرقية ةالمنطق
 528801 28.. 448.22 28.. .21598 28.. 24.8.4 28.. 22.929 28.. عسير
 012.29 28.. 0.2288 28.. 022892 28.. 024.29 28.. 989595 28.. القصيم
 9.28.1 28.. 949121 28.. 905905 28.. 992021 28.. .1.21 28.. حائل
 424.22 28.. 251128 28.. 202020 28.. .08592 28.. 054214 28.. ينة المنورةالمد

 959994 28.. 920805 28.. 99.512 28.. .92009 28.. .8150 28.. الباحة
 .802. 28.. 8881. 28.. 2581. 28.. 52040 28.. 55..4 28.. الحدود الشمالية

 .980.5 28.. 9.92.5 28.. 9402.5 28.. 9055.2 28.. 992.91 28.. تبوك
 58..99 28.. 924922 28.. 191.5 28.. 89049 28.. 4..9. 28.. نجران
 92.985 28.. .1481 28.. 82181 28.. 4220. 28.. 5825. 28.. الجور

 249250.  ..52844  48295.8  4085521  2801108  اإلجمالي
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وأخذ في االعتبـار مـد  نفسها الدرجة دة بعدم تطبيق سياسات السعو  الفرضية النالنة: -
حاجــة المنــاطق لأليــدي العاملــة الوافــدة لــدفع عجلــة التنميــة اةقليميــة فيهــام وبنــاء علــأ 

 ذلك يتوقع التالي:
ض معـدل نموهـا عـن المعـدل أن يستقر معدل نمـو السـعوديين فـي المنـاطق التـي انخفـ -9

 9110هـــــ/ 9492الســــنوي لنمــــو الســــكان الســــعوديين فــــي المملكــــة فــــي الفتــــرة مــــابين 
م أمـــا المنـــاطق التـــي زاد معـــدل نمـــو نفســـها م علـــأ معـــدالت النمـــو0222هــــ/9409و

الســكان الســعوديين عــن معــدل نمــو الســكان الســعوديين فــي المملكــة فيتوقــع أن يتراجــع 
 اتم% كل خمة سنو 2.2بمعدل  

غير السعوديين للمناطق التي كان معدل نموهـا ي للسكان أن يستقر معدل النمو السنو  -0
%م أمـــــا 2.2م علــــأ 0222هــــــ/9409و 9110هـــــ/ 9492ســــالبًا فــــي الفتـــــرة مــــابين 

ــًا يتوقــع أن يتراجــع كــل خمــة ســنو  ات المنــاطق التــي كــان معــدل نموهــا الســنوي موجب
-90م )جـدول 0222/9409فـي عـام سعوديين ةجمـالي السـكان الغير حسب نسبة 

 (م8

م 0205م و0222سعوديين في الفترة مابين ال غيرتوقعات النمو السنوي لسكان  :3-90 جدول 
 الناني وطبقا  للسيناري

معدل نمو السكان غير كان المناطق التي 
 سعوديين سالب  ال

 م 0222-9110في الفترة ما بين 

 سعوديين الالمناطق التي معدل نمو السكان غير 
 موجب 

 م 0222-9110في الفترة ما بين  

  الحـــــــــدود 2.29–  الباحـــــــــة 2.24- جـــــــــازان
 .0..-الشمالية

 

  2.8  المنطقـة الشـرقية .9.4  مكة المكرمـة 0.49الرياض 
ـــل 9.94عســـير . ـــوك.2.1  حائ   2.91   نجـــران 2.04  تب

 4.01  الجور 8..2  القصيم2.91المدينة المنورة 

غيــــر يتراجــــع كــــل خمــــة ســـنوات حســــب نســــبة  يتوقـــع أن %(2.2)يتوقع أن يستقر علأ 
 مم0222سعوديين ةجمالي السكان في عام ال

 مالحظات: 
 %05.00م = 0222سعوديين ةجمالي السكان عام الغير نسبة السكان  -
 9.58م =  0222-9110لمملكة في الفترة ما بين سعوديين في المملكة في الفترة االغير معدل نمو السكان  -

م   فــــي 0222هــــ/9409أن يســـتقر معـــدل حجـــم ارســـرة حســــب متوســـطاتها عـــام 
المناطق التي تجاوز متوسط حجم ارسرة المتوسط الوطني وزاد المتوسط فيها في الفترة ما 
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مم ويتوقــع أياــًا أن يســتقر معــدل حجــم ارســرة 0222هـــ/9409و 9110هـــ/ 9492بــين 
م فــي المنــاطق التــي نقــر متوســط حجــم ارســرة 0222هـــ/9409حســب متوســطاتها عــام 

 9110هــــ/ 9492فيهـــا عـــن المتوســـط الـــوطني ونقـــر المتوســـط فيهـــا فـــي الفتـــرة مـــا بـــين 
مم أمــا المنـاطق التــي نقــر متوسـط حجــم ارســرة عـن المتوســط الــوطني 0222هــ/9409و

 9110هــ/ 9492الفتـرة مـا بـين  م وزاد متوسط حجم ارسـرة فيهـا فـي0222هـ/9409عام 
هــ/ 9409فـي الفتـرة مـا بـين نفسـها المعـدالت السـنوية بقع أن يزيد م فيتو 0222هـ/9409و

 (م1-90م وبعد ذلك يوبت )جدول 0225هـ/ 9405م و0222
م 0222في الفترة ما بين توقعات تغير متوسط حجم األسرة إلجمالي السكان  :1-90 جدول 

 الناني وم طبقا  للسيناري0205و

 
زاد متوسط حجم األسرة في الفترة ما 

  0222-9110بين 
نقص متوسط حجم األسرة في الفترة ما بين 

9110-0222  

ـــــــــي  ـــــــــاطق الت المن
تجاوز متوسط حجم 
األســــــرة المتوســــــط 

 0222الوطني عام 
 م

(  المنطقة الشرقية 29..الرياض )
(  حائل 2...لقصيم )(   ا.4..)
(  نجران 4...(  الباحة )58..)
(  تبوك 00..(  الجور )90..)
 (....(  الحدود الشمالية )02..)

     ------------------ 

  )يتوقع أال يتةير متوسط حجم ارسرة(
ـــل  ـــي ق ـــاطق الت المن
متوسط حجم األسـرة 
عـــــــــن المتوســـــــــط 

 0222الوطني عام 
 م

نة المنورة (  المدي5.55مكة المكرمة )
 (20..(  عسير )...5)

 (20..جازان )
 

ما نفسها معدالت الفترة )يتوقع أن يزيد ب
في الفترة مابين  0222-9110بين 

 م وبعد ذلك يوبت( 0225-م 0222
 )يتوقع أال يتةير متوسط حجم ارسرة(

فرد6780م(=1888هـ)4114متوسطحجماألسرةالوطنيعام

ســــتكون المعــــدالت الســـــنوية لنمــــو الســــكان الســـــعوديين  الوـــــاني ووحســــب الســــيناري
م بنــاء 92-90والوافــدين لكــل خمــة ســنوات لمنــاطق المملكــة كمــا هــو مواــح فــي جــدول 

( 9علــأ ذلــك تــم حســاب عــدد ســكان المنــاطق فــي المســتقبل وذلــك بتطبيــق المعادلــة رقــم )
تـــرات م أمـــا عـــدد ارســـر فـــي كـــل منطقـــة فـــي مختلـــر الف99-90ودونـــت النتـــائ  بجـــدول 
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فحســب بقســمة  جمــالي عــدد الســكان المتوقــع علــأ متوســط حجــم ارســرة المتوقــع فــي كــل 
 م90-90منطقة ودونت النتائ  في جدول 

 تواح التالي: نمقارنة توقعات نمو السكان وعدد ارسر حسب السيناريوهي
قـــل  جمـــالي عـــدد ســـكان المملكـــة حســـب الســـيناريو ارول عـــن توقعـــات الســـيناريو 

الي فــــي عـــــام نســـــمة علــــأ التـــــو  28910291نســــمة و 01515..2بلـــــ   الوــــاني  حيــــث
هــــ/ 9409مم  فكانـــت نســـبة الزيـــادة فـــي عـــدد الســـكان فـــي الفتـــرة مـــابين 0205هــــ/ 9445
% حســــــــب 82ارول و و% حســــــــب الســــــــيناري..م قــــــــدرها 0205هـــــــــ/ 9445م و0222
 الوانيم  والسيناري

  حيــث نســيناريوهيتقــارب توقعــات  جمــالي عــدد مــواطني المملكــة حســب كــل مــن ال
 ونســــمة حســــب الســــيناري 298549.0ارول و ونســــمة حســــب الســــيناري 294.959بلــــ  

ـــي عـــام  ـــاني ف ـــرة مـــابين 0205هــــ/ 9445الو ـــادة فـــي الفت ـــت نســـبة الزي هــــ/ 9409مم  فكان
% حســـــب 924ارول و و% حســـــب الســـــيناري920م قـــــدرها 0205هــــــ/ 9445م و0222
 الوانيم  والسيناري

  نعــدد الوافــدين فــي المملكــة حســب كــل مــن الســيناريوهي اخــتالر توقعــات  جمــالي
 ونسـمة حسـب السـيناري .22.84.ارول و ونسمة حسب السيناري 50582.1حيث كان 

ـــي عـــام  ـــاني ف ـــرة مـــابين 0205هــــ/ 9445الو ـــادة فـــي الفت ـــت نســـبة الزي هــــ/ 9409مم  فكان
% حســــــــب 02ارول و و% حســــــــب الســــــــيناري22م قــــــــدرها 0205هـــــــــ/ 9445م و0222
 الوانيم واريالسين

 وتســاوت نســبة زيــادة عــدد الســكان الســعوديين فــي جميــع المنــاطق حســب الســيناري
مم بينمـــــا 0205هـــــ/ 9445 م0222هـــــ/ 9409% فــــي الفتــــرة مــــابين 920ارول فبلةــــت 

% 18الوـاني  علـأ سـبيل الموـال بلةـت  وتباينت نسبة الزيادة بين المناطق حسـب السـيناري
 م نفسها لفترةطقة الشرقية ل% في المن8.في منطقة الرياض و



 المملكة من المساكن للعشرين سنة القادمة تحديد حاجة الجزء الرابع:                                     في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
 للعشرين سنة القادمة لكل خمة سنوات المساكن تحديد احتياجات المملكة من: الواني عشرالفصل 

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

189

 

 الناني وتوقعات معدل نمو السكان السنوي طبقا  للسيناري :92-90 جدول 

 المنطقة
 م0205 م0202 م0295 م0292 م0225

 نافدوو  نديوسعو  نافدوو  نديوسعو  نافدوو  نديوسعو  نافدوو  نديوسعو  نافدوو  نديوسعو 
 .2.2 ...0 2.54 ...0 8..2 ...0 9.94 ...0 ...9 ...0 الرياض

 .2.9 8..0 .2.0 ...0 2.49 0.85 0..2 0.14 2.15 2.22 مكة المكرمة
 2.22 2.91 2.22 2.08 2.22 2.21 2.22 2.41 2.22 2..2 جازان

 2.00 0.22 2.01 0.22 2.28 0.22 2.52 0.22 ...2 0.22 المنطقة الشرقية
 2.58 5..0 ...2 5..0 ...2 5..0 .2.8 5..0 9.22 5..0 عسير
 9.22 0.82 2..9 0.19 9.11 2.22 .0.4 2.92 2.25 2.91 القصيم
 .2.4 0.85 2.54 0.14 0..2 2.22 0..2 2.90 2.82 2.00 حائل

 .2.8 2.22 9.90 2.22 9.45 2.22 9.81 2.22 0.45 2.22 المدينة المنورة
 2.22 4.45 2.22 4.51 2.22 2..4 2.22 .4.8 2.22 5.20 الباحة

 2.22 5..0 2.22 5..0 2.22 5..0 2.22 5..0 2.22 5..0 الحدود الشمالية
 2.99 .0.1 2.92 .0.1 2.95 .0.1 2.98 .0.1 2.09 .0.1 تبوك
 2.28 .2.0 2.92 .2.2 2.99 .2.4 2.92 2.58 .2.9 1..2 نجران
 0..9 0.19 .9.1 2.22 0.21 2.21 0.19 2.91 2.52 2.01 الجوف
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 الناني وتوقعات عدد السكان طبقا  للسيناري :99-90 جدول 

 المنطقة
 م0205عام  م0202عام  م0295عام  م0292عام  م0225عام 

 يندوسعو
غير 
 سعوديين

 نديوسعو  اإلجمالي
غير 
 سعوديين

 نديوسعو  اإلجمالي
غير 
 سعوديين

 نديوسعو  لياإلجما
غير 
 سعوديين

 نديوسعو  اإلجمالي
غير 
 سعوديين

 اإلجمالي

 .808.48 ..984.9 442292. 429010. 98922.1 5.9.192 5.22... 5029..9 4122520 .51.0.1 9.1.142 .40.4.5 52220.2 9.24280 2.08819 الرياض
مكة 

 129.210 0924825 .98955. 8428.81 89..099 010228. .582.1. ..02814 5419002 898589. 024.9.4 .949..4 990.49. ..91848 490.8.5 المكرمة

 .02.928 9225.5 00.2809 0220889 9225.5 .912029 9.44105 9225.5 9.442.2 9410452 9225.5 9219888 90.22.4 9225.5 99.0411 جازان
المنطقة 
 014..48 11514. 22...42 449.2.2 .1285. .2.0509 4292255 1488.. ..20228 2.440.2 4845.. 08.1495 2290022 .4.22. 912..05 الشرقية

 22.8.05 050445 089.982 0.24028 045052 0458158 02842.2 02.294 094.241 0922022 008418 98.4.25 9855.91 098892 .9.2.12 عسير
 91.4251 295144 9.58495 9.28.90 01.984 9440408 .950208 .0.258 9041.29 9205102 .04.19 92.8222 9944144 091552 105214 القصيم
 9229912 80220 148858 124144.2 824.5 8044.1 19.25.2. .820. 920.8. 12208.2. 5142. 94285. 229.4.2. ..20. .50.81 حائل

المدينة 
 2..0.88 2.9..4 0009.81 02.2142 44.415 919.448 429..02 .40205 9.52945 98918.1 2128.9 940.298 .9588.5 0..258 9022215 المنورة

 ..94094 409.1 .92.101 9959.41 409.1 99214.2 108.52.2 409.1 88.4.9 45.50.2. 409.1 225.2. 51.8.0.2 409.1 554.12 الباحة
الحدود 
 4.4198.2 0.519 .42.20 421445 0.519 289854 2.9221.2 0.519 222498 2..298.9 0.519 019905 089.88.2 0.519 .05491 الشمالية

 9944121 81025 4..9255 .9222.2 .88.4 1991.9 8.5184.2 889.0 8.890. 2...82.. 8.592 825.4. 2..4.4.. 22..8 .58.19 تبوك
 8040.0.2 2900. 9942.. 99090. 08.2. 48240. 90952.2. .055. 541512 505.08.2 0094. 4.2494 452481.2 9899. 8..288 نجران
 421.0.2. 995.58 05024. 48481. 92.802 1..549 5.4942 1.810 048..4 2..48.21 8.922 .42901 49.580.2 .451. .24018 الجور

 13910291 9117347 19354970 11100044 9091939 07721291 12991011 9294925 04254914 09790312 5390112 02352592 01940011 5511291 93241002 اإلجمالي
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 الناني وتوقعات متوسط حجم األسرة وعدد األسر طبقا  للسيناري :90-90 جدول 

 المنطقة
 م0205 م0202 م0295 م0292 م0225

متوسط حجم 
 عدد األسر األسرة

متوسط حجم 
 عدد األسر األسرة

متوسط  
 عدد األسر حجم األسرة

متوسط حجم 
 عدد األسر األسرة

متوسط     
 عدد األسر حجم األسرة

 9292281 29.. 29...99 29.. ..925.2 29.. 14.545 29.. 845092 29.. الرياض
 9.24455 2..5 .94.500 2..5 .920114 2..5 991.040 2..5 92.0499 2..5 مكة المكرمة

 .21005 20.. 88..22 20.. 081855 20.. .04.19 20.. 0994.0 20.. جازان
شرقيةال ةالمنطق  ..4. 599120 ..4. 5.2055 ..4. .91828 ..4. .8054. ..4. .5008. 
 524.28 28.. 9..444 28.. 2109.5 28.. 245100 28.. .22509 28.. عسير
 011945 2... .0.240 2... 022829 2... .02281 2... ..9.24 2... القصيم
 .9..95 58.. 92.501 58.. 902225 58.. 924192 58.. 19092 58.. حائل

 445951 24.. 219289 24.. 5..242 24.. 229224 24.. 0.2221 24.. المدينة المنورة
 0942.8 4... 9.2449 4... .92185 4... 990290 4... 81812 4... الباحة

 2.14. .... 52450 .... 4.901 .... 49.28 .... .8..2 .... الحدود الشمالية
 2..984 02.. 9.9424 02.. 949088 02.. 902882 02.. 928894 02.. تبوك
 924.82 90.. 99.099 90.. 922205 90.. .8588 90.. 2.21. 90.. نجران
 .920.0 00.. 81898 00.. .892. 00.. .52.. 00.. .5.82 00.. الجور

 9914392  5524514  4331417  4113912  1342124  اإلجمالي
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ســعوديين فــي جميــع المنــاطق فــي الســيناريو ارول حســب الغيــر وبــت عــدد الســكان 
%م بينمـا تباينـت معـدالت 2م فكان معدل النمـو السـنوي 0222هـ/ 9409عددهم في عام 

الوــــــــاني وذلـــــــك حســـــــب معـــــــدالت النمـــــــو فــــــــي  ولســـــــيناريلالنمـــــــو فـــــــي المنـــــــاطق طبقـــــــًا 
م ونسبة عـدد السـكان ارجانـب ةجمـالي السـكان 0222هـ/9409 -م9110هـ/9492رةالفت

ــــأ ســــبيل الموــــال زاد عــــدد الوافــــدين فــــي الفتــــرة  م 0222هـــــ/ 9409فــــي نهايــــة الفتــــرةم عل
% فـي 99% في منطقـة الريـاض  بينمـا زاد عـددهم بنسـبة 05م بنسبة 0205هـ/ 9445و

نســـــمة فــــــي منطقـــــة الريــــــاض  ..984.9المنطقـــــة الشـــــرقيةم فتوقــــــع أن يكـــــون عــــــددهم 
 نسمة في المنطقة الشرقية في نهاية الفترةم 11514.و

وبــت معــدل حجــم ارســرة فــي جميــع المنــاطق فــي الســيناريو ارول حســب المتوســط 
مم بينمــا اختلــر الحجــم فــي المنــاطق حســب 0222هـــ/ 9409الــوطني لحجــم ارســرة عــام 

 9110هـــــــ/ 9492مـــــا بـــــين  م   ونموهـــــا فـــــي الفتـــــرة0222هــــــ/9409متوســـــطاتها عـــــام 
 م في السيناريو الوانيم0222هـ/9409و

  حيــــث بلةــــت نلســــيناريوهيباتوقعــــات  جمــــالي عــــدد ارســــر فــــي المملكــــة  تتقاربــــ
ــاني فــي عــام  والســيناري فــيأســرة  9148.2.ارول و والســيناري فــيأســرة  249250. الو

هــ/ 9445م و0222هــ/ 9409مم  فكانت نسبة الزيـادة فـي الفتـرة مـابين 0205هـ/ 9442
 الوانيم  و% حسب السيناري89ارول و و% حسب السيناري..م 0205

ارول فبلةــت  وتســاوت نســبة زيــادة عــدد ارســر فــي جميــع المنــاطق حســب الســيناري
مم بينما تباينت نسـبة الزيـادة 0205هـ/ 9445م و0222هـ/ 9409% في الفترة مابين ..

% فـي منطقـة الريـاض 5.يل الموـال بلةـت الوـاني  علـأ سـب وبين المناطق حسب السيناري
 منفسها لفترة% في المنطقة الشرقية ل0.و

تطبيــق نشــر التنميــة والتــوازن اةقليمــي بــين المنــاطق الــذي تســعأ الخطــط الوطنيــة 
لتحقيقه يكون تدريجيًا وقد يستةرق وقتًا طوياًل يصل  لأ عدة عقود ليصـبح واقعـًا ملموسـًام 

أقـــــــل حـــــــدة بـــــــين المنـــــــاطق حتـــــــأ عـــــــام ولكـــــــن بشـــــــكل لـــــــذا يـــــــرجح أن يســـــــتمر التبـــــــاين 
مم  بنــاء عليــه يــرجح أن يســتمر تبــاين معــدالت نمــو الســكان الســـعوديين 0205هـــ/9445

والوافدين بين المناطق ولكن بوتيرة أقل من السابقم وهـذا يتفـق مـع الفراـيات التـي أعتمـد 
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التنمويــة والسياســات  الوــاني الــذي يتســم بالواقعيــة وانســجامه مــع المعطيــات وعليهــا الســيناري
الوطنيــــة المســـــتقبليةم لـــــذلك ســـــتعتمد توقعـــــات الســـــيناريو الوـــــاني كلســـــاة لتقـــــدير الطلـــــب 

 المستقبلي للمساكن في هذه الدراسةم
للوقور علأ مد  توافق توقعات السكان حسب السـيناريو الوـاني وتقـديرات السـكان 

مـن ذلـك مقارنـة النتـائ   و  في الدراسات السابقة لهيئـات حكوميـة وبـاحوين آخـرين عمـد  لـأ
 تاح التالي:ا

انخفات تقديرات السكان بشكل وااح حسب السيناريو الواني الذي توقـع أن يبلـ  
م عن توقعات السكان 0202هـ/9442مليون نسمة عام  ..20 جمالي عدد سكان المملكة 

اء مم حيـث توقعـت تقـديرات ارمـم المتحـدة بنـ9188حسب دراسات ارمم المتحدة فـي عـام 
علأ دراسات تعتمد علأ افترااات تةير المعدل اةجمالي للخصوبة أن يرتفع عدد سـكان 

م  كتوقـــع عـــال   ذا تراجـــع معـــدل 0202هــــ/9442مليـــون نســـمة عـــام  41.5المملكـــة  لـــي 
مم وتوقعــت أن 0202هـــ/9442فــي عــام  5.1م  لــأ 9185فــي عــام  0..الخصــوبة مــن 

 4.2 ذا تراجع معدل الخصـوبة  لـأ نفسه ام مليون نسمة في الع 44.4يصل عدد السكان 
مليون نسمة  ذا تراجع معـدل الخصـوبة  ..21كتوقع متوسطم فيما يصل عدد السكان  لأ 

 (م4.8-.  ر ايدادانكتوقع منخفض )الهذلول  0.8 لأ 
قلـــت توقعـــات الســـكان بشـــكل كبيـــر أياـــًا حســـب الســـيناريو الوـــاني عـــن تقــــديرات 

ــدادانالهــذلول   45-42احوــان أن يصــل عــدد الســكان فــي المملكــة فيمــا بــين م  توقعــا الباي
 (م4.8  ر ايدادانم )الهذلول 0202هـ/9442مليون نسمة عام 

ــاني عــن تقــديرات  بالموــل انخفاــت توقعــات الســكان بشــكل كبيــر فــي الســيناريو الو
مليـون نسـمة فـي عـام  ...2المطريم فيما بل  عدد سكان المملكة حسب السيناريو الوـاني 

مليـــون نســـمة فـــي العـــام  ..48م توقـــع المطـــري أن يصـــل عـــدد الســـكان 0205ـ/ هـــ9445
 (م..)الطري  ر نفسه 

كــذلك انخفاــت توقعــات الســكان بشــكل وااــح فــي الســيناريو الوــاني عــن تقــديرات 
اةســتراتجية العمرانيــة الوطنيــة  التــي تاــمنت توقعــات لعــدد الســكان الســعوديين فقــط ولــم 

ن أو عـدد المقيمـينم  حيـث توقعـت أن يصـل عـدد السـكان تتطرق  لـأ عـدد  جمـالي السـكا
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م )وزارة الشـــتون 0202هــــ/9442مليـــون نســـمة بحلـــول عـــام  21الســـعوديين فـــي المملكـــة 
حسـب السـيناريو الوـاني نفسه (م فيما قدر عدد السعوديين في العام 4البلدية والقروية  ر 

 مليون نسمةم 29.5بنحو 
السيناريو الواني مع نظيراتها في الخطة الخمسية تقاربت توقعات  جمالي السكان حسب 

مليـون  ..20السابعةم حيث توقـع حسـب السـيناريو الوـاني أن يبلـ   جمـالي عـدد سـكان المملكـة
ــ/9442نســمة عــام  م   فيمــا توقعــت الخطــة أن  جمــالي عــدد الســكان ســيرتفع بنســبة 0202هـ

 سمةممليون ن 22.5% في خالل عشرين سنة وبذلك سيبل  قرابة ...5
ويمكن أن تفسر المبالةة في الزيادة في توقعات عدد السكان في الدراسات السابقة  

ات عـــــــامي أنهـــــــا اعتمـــــــدت علـــــــأ  حصـــــــاء باســـــــتوناء الخطـــــــة الخمســـــــية الســـــــابعة   لـــــــأ
م والتـــي كانـــت متـــوفرة فـــي الوقـــت الـــذي تمـــت فيـــه 9110هــــ/9492م و91.4هــــ/9214

لكــة شــهدت معــدالت نمــو ســـنوية أن المم 2-90الدراســاتم وكمــا هــو وااــح مــن جــدول 
% .5.0% و92.20% و4.94عاليــة جــدًا فــي الفتــرة بــين التعــدادين حيــث وصــلت  لــأ 

جمالي السكان علأ التواليم فيما اسـتفادت هـذه الدراسـة مـن  للسكان السعوديين والوافدين وا 
مم مكــن هــذا المســح مـــن 0222هـــ/9409نتــائ  المســح الســكاني عــن طريــق العينـــة لعــام 

مم 0222هــ/9409م  و9110هــ/9492دالت نمو السكان السنوي للفتـرة مـابين حساب مع
أن معــدالت النمـــو الســـكاني الســـنوي  2-90حيــث أواـــحت البيانـــات المدونــة فـــي جـــدول 

جمـالي 0..0% و9.58% و2.22للمملكة تراجعت  لأ  % للسكان السعوديين والوافدين وا 
 السكان علأ التواليم

عـــات الســـيناريو الوـــاني ةجمـــالي عـــدد الســـكان مـــع باةاـــافة  لـــأ ذلـــك تقـــارب توق
توقعــات الخطــة الخمســية الســابعة يعــزز الوقــة فــي اعتمــاد هــذا الســيناريو كلســاة لتوقعــات 

 الطلب علأ المساكنم 

 تقدير الطلب على المساكن 31-1
تحديد الطلب علأ المساكن لكل خمة سنوات في المملكة علـأ مسـتو  المنـاطق  

ة  يتطلــب تقـدير العــدد التـراكم للمســاكن والـذي يشــمل المســاكن الـذي تهــدر لـه هــذه الدراسـ
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القائمـــة والجديـــدة التـــي يجـــب توفيرهـــا فـــي نهايـــة كـــل فتـــرةم  اـــافة  لـــأ ذلـــك تقـــدير عـــدد 
 المساكن القائمة والتي انتهأ عمرها االفترااي ويجب  عادة بنائها في كل فترةم

د مـن المسـاكن مماوـل لعـدد وأما العـدد التراكمـي للمسـاكن المطلوبـة يعنـي تـوفير عـد
ســـاكن تبقـــأ خاليـــة فـــي بعـــض اروقـــاتم هـــذه مارســـر باةاـــافة  لـــأ عـــدد محـــدود مـــن ال

ـــأ آخـــر وذلـــك بحوـــًا عـــن  ـــال ارســـرة مـــن مســـكن  ل المســـاكن اةاـــافية تســـمح بعمليـــة انتق
ارفال  أو لصيانة أو  عادة بناء مسكنها الحالي  أو أوناء فترة عـرض المسـاكن للبيـع أو 

غالبـًا فـي غيـر المنطقـة التـي  - اً وانيـ اً رم  اافة  لأ ذلك تمتلك بعض ارسـر مسـكناةيجا
 جازة الصير والمناسباتمتستخدمه ارسرة في   -ا رب ارسرةيعمل به

ه ارغــراض قــدرة نظــرًا لعــدم تــوفر  حصــائيات عــن عــدد المســاكن الخاليــة لهــذ    
ـــ  علــأ ذلــك يكــون العــدد التراكمــي  جمــالي عــدد المســاكن القائمــةم بنــاء% مــن  2نســبتها ب

%م علـأ اـوء ذلـك 2للمساكن في نهاية كل فترة  مساويًا لعدد ارسر ماـافًا  ليـه  نسـبة 
علـأ تقـديرات عـدد ارسـر  تم حساب العدد التراكمي للمساكن المطلوبة لكل منطقة اسـتناداً 

 م9-90شكل و   92-90النتائ  في جدول  ودونت 90-90في جدول 
 الناني* وتوقعات العدد التراكمي للمساكن المطلوب توفيرها طبقا  للسيناري :91-90 جدول 

 المنطقة
 السنة

 م 0205 0202 م 0295 م 0292 م 0225
 9250.19 9092220 ..92882 1.4149 ..8.25 الرياض

 9.82488 9591482 92.1845 9020922 9924582 مكة المكرمة
 424205 24.891 018552 055252 .09.89 جازان
الشرقية ةالمنطق  50.012 582952 .28424 .22200 ..4855 
 591841 458994 422122 25.011 2942.2 عسير
 228902 0.9201 05..02 02.104 9.8.89 القصيم
 .9.949 949.55 902194 9282.2 .1214 حائل

 458594 422902 254288 292244 0.2122 المدينة المنورة
 002522 9.8.44 944252 995.89 .1058 الباحة

 0595. .5525 48542 .4085 2.819 الحدود الشمالية
 912022 .04..9 .94550 22..90 9902.8 تبوك
 928.04 .991.1 922205 884.4 5898. نجران
 925.25 10592 82482 1520. 515.0 الجوف

 9132729 5979751 5219932 4493117 1159911 اإلجمالي
 %(  + عدد ارسر2× * عدد المساكن= )عدد ارسر 
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    يتوقع أن تستمر صالحة لسكن في الطلب على المساكن الجديدة، المساكن القائمة و  : 9-90 شكل 

      م، 0205-0222م، و المساكن التي يجب إحاللها في الفترة مابين 0205عام          

 م حسب المناطق اإلدارية.0205والعدد التراكمي للمساكن المطلوب توفيرها في عام               

 
علـأ المسـاكن الجديـدة  وبناء علأ تحديد العدد التراكمي للمساكن تم حساب الطلب

نظيرهــا فــي  لكــل فتــرةم حســب ذلــك بطــر  العــدد التراكمــي للمســاكن فــي نهايــة كــل فتــرة مــن
ــائ  فــي جــدول 92-90الفتــرة الســابقة لهــا فــي جــدول  والتــي تواــح  94-90م دونــت النت

 الطلب علأ المساكن الجديدة في المناطق لكل فترةم
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 توقعات الطلب على المساكن الجديدة لكل فترة * :94-90 جدول 

 المنطقة
 الفترة التخطيطية

م0222-0225 م0225-0292  م 0292-0295  م0295-0202  م 0202-0205   

 921.51 9041.5 .99290 9242.5 925820 الرياض
 9.4225 941.28 95..92 .90.54 8..920 مكة المكرمة

 .5.02 410.1 .4291 .2.52 24020 جازان
الشرقية ةالمنطق  5220. 508.2 58089 .4588 .9822 
 9.25. 54984 29..4 .4910 2.219 عسير
 19..2 22.24 22829 08042 0.052 القصيم
 0..91 49..9 95854 94992 922.2 حائل

 55219 41225 42.44 21494 0.821 المدينة المنورة
 .4985 24519 082.0 02214 91424 الباحة

 451. 592. .5.8 41.5 ...4 الحدود الشمالية
 .0215 02.02 .9.10 95500 942.9 تبوك
 .9120 0...9 945.9 .90.4 99502 نجران
 92910 90222 92148 11.2 1524 الجور

 921.2. 22552. 842..5 590024 451192 اإلجمالي
 العدد التراكمي للمساكن في نهاية الفترة التي تسبقها –* الطلب للمساكن الجديدة = العدد التراكمي للمساكن في نهاية كل فترة 

ــــأ اةحــــالل ــــب عل نتيجــــة انتهــــاء العمــــر االفترااــــي للمســــاكن وعــــدم  -حــــدد الطل
فـــي كـــل فتـــرة باـــرب   -ســـكنيةصــالحيتها للســـكن  أو تحـــول بعاـــها الســـتخدامات غيــر 

فــي  90-90 جــدول رقــمالعــدد التراكمــي للمســاكن فــي نهايــة كــل فتــرة كمــا هــو مواــح فــي 
 95-90% لكـل خمـة سـنوات م دونـت النتـائ  فـي جـدول 5معدل اةحالل  الذي قدر بــ 

 والتي تواح عدد المساكن التي يجب  حاللها في المناطق خالل كل فترةم 
أن المساكن التي يجب  حاللها بلخر  جديـدة فـي جميـع  يتاح من الجدول السابق

مليـــون مســـكنم  9.9م يتوقـــع أن يبلـــ  عـــددها 0205 -0222المنـــاطق فـــي الفتـــرة مـــابين 
جمـالي عـدد المسـاكن القائمـة % مـن  22ه المسـاكن تشـكل مـا يقـارب تجدر اةشارة أن هـذ

ة وغالبيــة المســاكن م  وتشــمل جميــع المســاكن التــي حالتهــا اةنشــائية رديئــ0222فــي عــام 
  التي حالتها اةنشائية متوسـطة) أنظـر الفصـول: الرابـع  الخـامة  والسـادة مـن الدراسـة(

 م  9-90شكل 
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 توقعات عدد المساكن التي يجب إحاللها * :95-90 جدول 

 المنطقة
 الفترة التخطيطية

 م 0205-0202 م0202-0295 م 0295-0292 م0292-0225 م0222-0225
 2.50. 54422 .48.4 42508 .2.48 الرياض

 51.4. 8410. .9.2. 55001 41928 مكة المكرمة
 9.219 94108 8..90 92819 8111 جازان

 25959 29100 01228 0.2.5 02048 المنطقة الشرقية
 .0012 .0291 9.895 95.91 92510 عسير
 ..925 .9988 .9224 8124 402. القصيم
 282. .91. 5422 .4.1 2152 حائل

 .0295 24..9 .9559 .9254 991.5 المدينة المنورة
 8120 022. 5.84 4.01 .258 الباحة

 0.52 .040 0942 9815 9.08 الحدود الشمالية
 8290 ..0. 282. 5.24 4.12 تبوك
 5185 5959 4402 2.19 2950 نجران
 .4.0 4204 ..24 01.1 0454 الجور

 031533 059321 001497 917327 979134 اإلجمالي
 % 5عادة بنائها في كل فترة = العدد التراكمي للمساكن في نهاية كل فترة  * * عدد المساكن التي يجب  

 
وعند مقارنة تقديرات  جمالي الطلب علأ المساكن فـي المملكـة والـذي يشـمل العـدد 

لــب علــأ اةحــالل لهــذه الدراســة مــع تقــديرات خطــة التراكمــي للمســاكن باةاــافة  لــأ الط
التنمية أفادت النتائ  بتقارب التوقعاتم حيث قدرت الخطـة عـدد المسـاكن فـي المملكـة مـع 

مليــون وحــدة وتوقعــت أن يبلــ    2.90م( 0222هـــ/9420بدايــة الخطــة الخمســية الســابعة )
التـي يجـب  حاللهـام مليـون وحـدة تشـمل المسـاكن الجديـدة وتلـك  2.8الطلب خالل الخطـة 

مليــون وحــدة ســكنيةم فيمــا  2.10وبــذلك يكــون  جمــالي الطلــب للمســاكن فــي نهايــة الخطــة 
مليـون  4.92نفسـه لعـام لبـة توقعت هذه الدراسـة أن يكـون  جمـالي الطلـب للمسـاكن المطلو 

ماليين وحدة  .وحدة تقريبًام فيما قدرت الخطة أن يبل   جمالي الطلب علأ المساكن نحو 
 5..نفســـه لعـــام قعـــت هـــذه الدراســـة أن يبلـــ  الطلـــب لم  تو 0202هــــ/9442ة لعـــام ســـكني

 ماليين وحدة سكنيةم 
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ـــثالناالفصـــل   -13 ـــد عشـــر:  ل المســـاكن احتياجـــات المملكـــة مـــن تحدي
 للعشرين سنة القادمة اتو لكل خمس سن مساحاتهاو  هاعاو نأو 

المســاكن اع و يهــدر هــذا الفصــل  لــأ تحديــد حاجــة مختلــر منــاطق المملكــة مــن أنــ
 ن تحديــد  مم0205هـــ / 9445ات  لــأ عــام و مســاحة اررااــي الســكنية  لكــل خمــة ســنو 
 امل التالية:و بة مستقبال  يرتبط بالعو مساحة اررااي السكنية المطلو اع المساكن و أن

-55 ر  وآخــرينل )باتريــك و هــذا يــرتبط حســب قــو ال: الطلــب علــأ المســاكن و أ 
حالل المساكن القائمـة بـلخر  جديـدة  و ارسرة  التةير في حجمو السكاني  ونمال( ب5. لقـد و ا 
تـم مــن خاللهـا تقــدير العـدد التراكمــي و مناقشـة هــذه النقـاط فــي الفصـل الحــادي عشـر  تتمـ

المرحليـة و الجديدة للعشرين سـنة القادمـة و تقدير  جمالي أعداد المساكن التراكمية و للمساكن 
 لكل منطقة من مناطقهامو ات للمملكة و سن خمةكل 

الطلــب  فمــن و يتــلور بــالعرض   اع المختلفــة للمســاكنو انيــا: نمــط الطلــب علــأ ارنــو
  منـه مـا يقـل تـدريجيا حتـأ قـد يصـل  لـي مرحلـة االنقـراضو اع ما يزيـد الطلـب عليـه  و ارن
هـذا التةيـر يـرتبط برغبـة و اع أخـر  حديوـةم و أنـ واع اركوـر طلبـا أو بالتالي يحل محلها ارنو 

اةعـالم و لمـة و العو انين البنـاء و قـو تـلوير السياسـات اةسـكانية و ادية قـدراتهم االقتصـو السكان 
 تقنية البناءمو 

ارسـرة  ويـرتبط بنصـيب الفـرد أ  والوـا: نمـط الطلـب علـأ مسـاحة اررااـي السـكنية
  اعهـاو أنو النقر بنمط الطلب علـأ المسـاكن  والذي يتلور بالزيادة أ  من المساحة السكنية

 السياسات اةسكانيةمو المكانية و االجتماعية و ت االقتصادية ما يصاحبهما من التةيراو 
بـة و مسـاحة اررااـي السـكنية المطلو اع المسـاكن و تعالأ تحديد أنـ  ن شاء اهللسيتم 

م بنــــاء علــــأ التةيــــر 0205هـــــ/9445ات حتــــأ عــــام و مناطقهــــا كــــل خمــــة ســــنو للمملكــــة 
مرئيـــات و هــا الطبيعــي و اعهـــا  اســتنادا علــأ نمو أنو المســتقبلي لــنمط الطلــب علــأ المســاكن 

 تي تمـتهـ ال9402دلفي عام  ةالخبراء المستقبلية لقطاع اةسكان بالمملكة باستخدام طريق
هـــ الــذي 9402الميــداني عــام  حالســكان مــن خـالل المســ آراءو فــي الجــزء الوالــث   امناقشـته

 في الجزء الوانيم تمت مناقشته

43
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 .اع المساكنو التغير المستقبلي ألنو تحديد نمط الطلب  31-3
ـــد نمـــط ا ـــ  ن شـــاء اهللتةيـــر المســـتقبلي لســـيتم تحدي تقـــدير و اع المســـاكن و تعـــالأ رن

 ات من خالل الترتيب المنطقي التالي:و الجديدة كل خمة سنو أعدادها التراكمية 
ـــات ااال: مناقشـــة و أ ـــر المســـتقبلي و الخطـــو ارســـاليب و لي ـــد نمـــط التةي ات التـــي ســـتتبع لتحدي

 اع المساكنمو رن
اع المسـاكن بنـاء علـأ و ع مـن أنـو النسبي لكل نو ط التةير المستقبلي العددي يد نمدوانيا: تح

 ات التالية:و الخط
مناقشـتها مـن خـالل و الجديـدة و اع المساكن السـائدة و ع من أنو تحليل نمط التةير لكل ن -9

السـكان  آراءو   لخبـراء المسـتقبلية لقطـاع اةسـكانمرئيـات او ها الطبيعي  و معطيات نم
 هـ للمساكن في المملكةم9402ح الميداني علأ المس ةالمستند

اع و ع مـن أنـو ات لكـل نـو تحديد القرارات التي ستعتمد للتقدير المستقبلي كـل خمـة سـن -0
  لي التحليل السابقم  ستناداً قعة او تاع الجديدة المو ها ارنيالمساكن بما ف

ـــد ارعـــداد التراكميـــة  -2 ـــو تحدي ـــدة لكـــل ن ـــو الجدي اع و اع المســـاكن بمـــا فيهـــا ارنـــو ع مـــن أن
 الجديدةم

 اع المساكن.و منهجية تحديد نمط التغير المستقبلي ألن 31-3-3

اع المساكن في المملكة أساسـا علـأ تةيـر و سيعتمد تحديد نمط التةير المستقبلي رن
ي و الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه )التةيــر النســبي مئــو يــة فــي الفتــرات المتالحقــة و نســبه المئال

قعــة و هات التةيــرات المتو ديلــه بنــاء علــأ ســيناريالــذي ســيتم تعو اع المســاكن(  و الطبيعــي رنــ
ـــو مســـتقبالم بنـــاء عليـــه ســـيتم تقـــدير ارعـــداد التراكميـــة  اع المســـاكن المختلفـــة و الجديـــدة رن

ذلـك و م  9405هــ/ 9445ات حتـأ عـام و لكل منطقة من مناطقهـا كـل خمـة سـنو للمملكة 
 ات التالية:  و تباع الخطبا

ـــة لت والتعـــرر علـــأ صـــفر ارســـاة أ -9 ـــالبداي اع المســـاكن فـــي و حديـــد نمـــط التةيـــر رن
تـــم اعتمـــاد صـــفر ارســـاة علـــأ المســـح الســـكاني لعـــام و ديةم و المملكـــة العربيـــة الســـع

مـة و فر المعلو نظـرا لتـ  م0222هــ/9409علأ نتـائ  مسـح عـام و م  9110هـ/ 9492
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عـــدم اشـــتماله فـــي المســـح و اع المســـاكن فـــي هـــذين المســـحين و عـــن أنـــنفســـه النســـق وب
 م9-92ل و م  جد91.4هـ/ 9214السكاني لعام في

اع المســـاكن بـــين الفتـــرتين و ي الطبيعـــي رنـــو ي النســـبي المئــو الســـن وتحديــد معـــدل النمـــ -0
ي و السـن وذلك باستخدام تطبيقات معادلة النمـو م 0222هـ/9409و م9110هـ/9492

 ي حسب التالي: و يرها  لي نسبي مئو تحو للسكان عليها 

   922×  (9- /ن(9)(9/ة0=))ة ر
 يو مئالي النسبي و السن والنم = معدل ر 
 ع المسكن للفترة الالحقةو ية لنو = النسبة المئ0ة
 ع المسكن للفترة السابقةو ية لنو = النسبة المئ9ة
 ات بين الفترتينو = عدد السن ن 

ــد النســب المئ -2 ــتم تحدي ذلــك باســتخدام و اع المســاكن المســتقبلية  لكــل فتــرة  و يــة رنــو وــم ي
 0222 يــة )الخريــر و يرهــا  لــي نســب مئو تحو الســكان  قــع رعــدادو تطبيقــات معادلــة الت

 ( حسب التالي:.05ر 
 ن(922+ر/9)9= ة0ة
 يو مئالي النسبي و السن و= معدل النم ر 
 ع المسكن للفترة الالحقةو ية لنو = النسبة المئ0ة
 ع المسكن للفترة السابقةو ية لنو = النسبة المئ9ة
 ات بين الفترتينو = عدد السن ن 

كــل منطقـة مــن اع المسـاكن فـي و قعـة رنــو يــة المتو جمـالي النسـب المئيـتم التحقـق مــن    -4
%(م في حالـة الزيـادة 922ينقر عن  ) وبحيث ال يزيد أنفسها لفترة مناطق المملكة ل

زيــــع النســــبي المتعــــادل  عليهــــا ليصــــبح و الــــنقر تعــــدل النســــب بتطبيــــق معادلــــة الت وأ
 :اليالت الباحث( حسب التو ة من محا% )المعادل922اةجمالي 
 (  922ة/ ×)ن  ± = ةر
 ية المعدلة و = النسبة المئر
 معدلةال غيرية و = النسبة المئة
 معدلةال غيرالنقر عن مئة ةجمالي النسب  و= الزيادة أن 
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 الطر  في حالة )ن( سالبة و   جبةو = يطبق الجمع في حالة )ن( م ±
ع المساكن( للفترات او ي الطبيعي رنو مئالالتةير النسبي )بعدها ستحسب رياايا نتائ   -5

 مالخمسية المتالحقة
اع المســاكن(  بنــاء و ي الطبيعــي رنــو تعــديل  )التةيــر النســبي المئــو ر يــتم تحليــل  و ســ -.

اع المســاكن و ع مــن أنــو قعــة لكــل نــو التةيــرات المتو المتشــرات و علــأ مناقشــة المعطيــات 
 ةطريقـــمســتقبال  حســب رتيــة الخبـــراء المســتقبلية لقطــاع اةســـكان بالمملكــة باســتخدام 

 هـم9402الميداني عام  حالسكان من خالل المس آراءو هـ  9402دلفي عام 
ـــأ اـــ -. ـــات و عل ـــرات المتو المتشـــرات و ء مناقشـــة المعطي اع و ع مـــن أنـــو قعـــة لكـــل نـــو التةي

الجديـدة و ة الذي سيتم اعتماده لتقـدير ارعـداد التراكميـة االمساكن مستقبال  تحدد ارس
 ناطقهام مو اع المساكن المختلفة للمملكة و رن

اع المســاكن و الجديــدة رنــو بنــاء علــي ارســة المعتمــدة  ســيتم تقــدير ارعــداد التراكميــة   -8
مناطقهــا فــي الفتــرات الخمســية المتالحقــة المحــددة  باالســتناد علــأ و المختلفــة للمملكــة 

مناقشتها في الفصل و قعها و الجديدة التي تم تو النتائ  العامة رعداد المساكن المتراكمة 
 م (92-90جدول ) عشر الواني
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 مناطقهاو ية للمملكة و الزيادة السنو م، 0222و م9111اع المساكن لعام و ألن ةيو مئالصفر األساس، التحليل النسب  :9-91 ل وجد

 المنطقة 

  

 أخرى شقة فيال  ر في و د فيال   شعبي

 %
م9111
* 

% 
م0222
** 

 %
ادة للزي
 يةو السن

 %
م9111
* 

% 
م0222
** 

 %
للزيادة 

 يةو السن

 %
م9111
* 

% 
م0222
** 

 %
للزيادة 

 يةو السن

 %
م9111
* 

% 
م0222
** 

 %
للزيادة 

 يةو السن

 %
م9111
* 

% 
م0222
** 

 %
للزيادة 

 يةو السن
0.1 - 2..90 95.5 الرياض   05.8. 20.41 2.2 98.0 9... - 2.1  0... 01.. 9.2 90.. 8.0 - ..9  

2.4 - 8.. 12.. 9.2 .21.2 1..25 كرمةمكة الم   4.4 4.5 2.2 44 42.. - 2.9  1 . - 5..  

1.2 - 9.4 ..0 8.9 8.29 4.80 2.4 9..2 25.95 المدينة المنورة   44.4 48 9.9 90.1 ..0 - 1.1  

..9 - 22.41 .24.9 القصيم  0..9. 24.88 4.0 94 92.. - 2.1  92.9 94.1 5.. 95.5 1.9 - ..2  

5.. - 94.20 .04.0  الشرقية  08.2. 08.84 2.0 1.0 92.0 9.5 22.9 2... 2.2 8.9 1.2 0.2 

..4 - ...22 ....4 عسير  94.41 09..4 5.1 . 92.2 90.2 91 02.. 9.0 92.. 92.. - 2.5  

..2 - 2..45 48.25 حائل   00.9 2... ..5 2.4 2.9 - 4..  ..8 ..2 - 9.9  98.. 8.0 - 99.9  

0.2 - 22.01 .24.1 تبوك   92.08 9..80 ..2 8.8 8.5 - 2.5  0. 01.8 0.2 02.0 94.. - 4.5  

48.15م الباحة   42.88 - 0.5  8 91.08 92.4 4.. 90 94.. 22.5 95.5 - 1.0  8 90.2 ..2 

4.2 - 4..9 09.8 0.8 10..4 21.42 2.4 .92.8 92.51 الحدود الشمالية   94 91.. 4.1 94.0 5.0 - 92.4  

9.0 - 02.80 0..00 الجور   2..25 28.25 2.2 ... ..0 9.2 98 04 4.0 95.5 1.1 - ..0  

9.0 - 5..9. 8.0. جازان   2.8 1.8. 94.. 0.0 0.5 9.8 ..8 99.. 8.9 1.9 4.0 - 92.5  

9.1 - 01.25 22.45 نجران   99.02 99.18 2.1 4.4 ... ..0 98.. 08.2 ..0 20.0 02.. - 4.2  

971 - 0173 1077 المملكة  9974 0270 172 370 179 279 1275 1077 972 9977 370 - 572  

 
.46-1.**تمإعدادهبناءعلىبياناتالجدول44-1*تمإعدادهبناءعلىبياناتالجدول
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 اع المساكنو التغير المستقبلي ألنو تحديد نمط الطلب  31-3-1

لعــدد  عينــهالمســح بو م  9112هـــ/ 9492لعــام الشــامل عــام احــدد المســح الســكاني 
هـي: و مناطقهـا و اع المساكن السائدة في المملكة و م  أن0222هـ/9409سرة عام أ 00522

يشــــمل ذلــــك العشــــة و اع أخــــر  و أنــــو   منــــزل  الشــــقة وأال لفــــي ر فــــيو   دال لفــــيالشــــعبية  ال
  لــذا اع أخــر  مســاكن غيــر متينــة  نشــائياً و ن المســاكن مــن أنــالخيمــةم يالحــظ أو الصــندقة و 

 سيطلق عليها مساكن متقتةم
ـــاء علـــأ دراســـة و التةيـــر المســـتقبلي رنـــو ديـــد نمـــط الطلـــب ســـيتم تح اع المســـاكن بن

اع الحديوـةم وـم تحديـد ارسـة التـي و ع بما فيها ارنو المتشرات المستقبلية لكل نو المعطيات 
بنـــاء عليـــه ســـتقدر ارعـــداد و عم و هـــا التقـــديرات المســـتقبلية فـــي كـــل فتـــرة لكـــل نـــيســـتبنأ عل
 بة في كل فترةم            و المساكن الجديدة المطلو التراكمية 

 ت الشعبيةو البي 31-3-1-3
 ت الشعبيةو أ( المؤشرات المستقبلية للبي

ت الشعبية و ية بين الفترتين للبيو ية للزيادة السنو  ن النسب المئ 9-92ل و اح الجدو ي -9
هــــذا يعنــــي تنــــاقر رعــــداد و غالبيــــة مناطقهــــا فــــي تنــــاقرم و   المملكــــة و علــــأ مســــت

مــا يتفــق مــع  وهــو ة مناطقهــا فــي الفتــرات الالحقــة  غالبيــو المســاكن الشــعبية للمملكــة 
ــاء القااــي بعــدم التــرخير لهــذا النــو شــر  ــا وي عــد   ع مــن المســاكنو ط البن ــاني مخالف الب
ن التنـاقر فـي فتـرات الخمسـية الالحقـة و قعـو الخبراء الذين يت آراءيتفق مع و متعديام و 

 %(م90-%  1-%  .-%  2-الي )و قت الحالي علأ التو مقارنة بال
ت الشـعبية و ية بـين الفتـرتين للبيـو يـة للزيـادة السـنو علأ الرغم مـن تنـاقر النسـب المئو  -0

رة و المدينـة المنـو  ال  ن  منطقـة مكـة المكرمـة   غالبيـة مناطقهـاو   المملكـة و علـأ مسـت
هــــذا و %(م 2.4%  2.4%  9.2الي: )و هــــي فــــي تزايــــد علــــأ التــــد الشــــمالية و الحــــدو 

ن استمرار هـذه الظـاهرة مسـتقبال و   عات الخبراءقو تو جه العمراني للمملكة و يخالر الت ا 
مـا يعـرر محليـا بمنطقـة تعـديات نظـرا  وائية أو ر منـاطق سـكنية عشـو سيتدي  لي ظه

 ط البناءمو افقتها مع شر و لعدم م
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ية بـين الفتـرتين لمنطقـة القصـيم و يـة للزيـادة السـنو علأ الرغم مـن تنـاقر النسـب المئو  -2
 اً هـذا يعطـي متشـر و الطبيعـيم  واد في حالـة النمـن أعدادها ستزد ال أ  رو الجو حائل و 

غيــر  ر مبــان  و اــعر الرقابــة للبلــديات بظهــو ع مــن المســاكن و لحاجــة الســكان لهــذا النــ
 مرخصةم    

 ت الشعبيةو ب( أسس بناا التقديرات المستقبلية للبي
ســـيتم تقـــدير أعـــدادها فـــي  هت الشـــعبية فإنـــو ء المتشـــرات المســـتقبلية للبيـــو علـــأ اـــ

 مسية الالحقة بناء علأ التالي:الفترات الخ
هـذا يعتمـد علـأ تشـديد الرقابـة مـن و عمو جديـدة مـن هـذا الن التلكد علـأ عـدم بنـاء مبـان   -9

ــــديات  ــــاء بصــــرامة بعــــد تعــــديلها بمــــا يتناســــب مــــع القــــدرات و البل تطبيــــق أنظمــــة البن
اـع سياسـات  سـكانية و ع مـن المسـاكنم مـع و االجتماعية لسكان هـذا النـو االقتصادية 

 فير سكن لهممو لت مناسبة

 –م 9112هـــــــ/9402ية للمســــــاكن الشــــــعبية بــــــين الفتــــــرتين )و اعتمــــــاد الزيــــــادة الســــــن -0
الســـالبة ارقـــل مـــن المعـــدل و جبـــة و ية المو م( مـــع تعـــديل الزيـــادة الســـن0222هــــ/9402
 م9-92ل و %( بمعدل المملكة جد9.2-ي للمملكة )و السن

 –م 9112هـــــــ/9402) ية للمســــــاكن الشــــــعبية بــــــين الفتــــــرتينو اعتمــــــاد الزيــــــادة الســــــن -2
لـأ و ية للفتـرة ارو نسبها المئو م( بعد التعديل لتقدير أعدادها التراكمية 0222هـ/9402

 م(م 0225هـ/9405 –م 9402/0222)
الخبــراء لنســـب التنــاقر للمســاكن الشـــعبية فــي الفتــرات مـــن الوانيــة  لـــي  آراءاعتمــاد  -4

-%  2-الي: )و التـ هـي علـأو   م0222مستندا علأ العـدد التراكمـي لعـام   الخامسة
 %(م           90-%  1-%  .

 قعة للمساكن الشعبية    و ج( األعداد التراكمية المت
ل و اعتمـاده لتقـدير أعـداد المسـاكن الشـعبية فـإن الجـدو  تمـت مناقشـتهء مـا و علأ ا

ات حتـأ و مناطقها كل خمـة سـنو أعدادها التراكمية للمملكة و ية و اح نسبها المئو ي 92-0
 لو يتكـد ذلـك جـدو يـة فـي تنـاقر  و النسـب المئو ن ارعـداد التراكميـة حظ أيالم 0205عام 
 علـأ نسب التناقر بين الفتـرتينم هـذه القـراءات متشـرو قع تناقصها و لألعداد المت 92-2

السـما  ةحـالل مكـان المنـدور منهـا و متخلفة جديـدة مسـتقبال  و ر مناطق تعديات و عدم ظه
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 اً ن جـزءو كيسـ قعها مستقبالً و محلها شقق  رن م قع أن يحلو المتو ع أخر م او نأمساكن من 
كوافتهـا و ارتفـاع عاملهـا االسـتوماري و سط المدينة التـي تتميـز بارتفـاع أسـعار أرااـيها و من 

 السكانيةم  

 الفيلل 31-3-1-1
 أ( المؤشرات المستقبلية للفيلل

ية للفيلــل بــين و يــة للزيــادة الســنو صــفر ارســاة بــلن النســب المئ 9-92ل و اــح جــدو ي -9
هــذا يعنــي فــي و  ال منطقــة مكــة المكرمــةم   مناطقهــاو جبــة للمملكــة و قيمهــا مالفتــرتين 

بالتـالي أعـدداها و يـة الطبيعيـة للفيلـل و الفترات الخمسية الالحقة ستتصـاعد النسـب المئ
 التراكميةم

اــع و الوالوــة مقارنــة بالو قــع الخبــراء زيــادة الطلــب علــأ الفيلــل فــي الفتــرتين الوانيــة و يت -0
الخامســة علـــأ و %(  وــم الــنقر فــي الفتــرتين الرابعــة 5%  0الي )و الحــالي علــأ التــ

 %(م.9-%  2الي بنسبة )و الت
جـــه اســـتومار قطـــاع اةســـكان لبنـــاء الفيلـــل فـــي الفتـــرات مـــن و قــع الخبـــراء تنـــاقر تو يت -2

 %(م9%  5%  .%  8الي بنسبة )و الوانية  لي الخامسة علأ الت
سـط دخـل و لخبـراء انخفـاض متقـع او يتو   يرتبط السكن في الفيلـل بارتفـاع دخـل ارسـرة -4

-%  2-%  0-الي: )و ارسرة في الفتـرات مـن الوانيـة  لـي الخامسـة بنسـب علـأ التـ
 %(م.-%  5

خاصـة عنـدما تتحسـن دخلهـا و دية و الفيلل مـن المسـاكن اركوـر رغبـة لألسـر السـعت عد   -5
 المكانة االجتماعيةم و االستقاللية و صية و ع من الخصو لما يحققه هذا الن
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 *م 0205ات حتى عام و مناطقها كل خمس سنو قعة للمساكن الشعبية للمملكة و األعداد التراكمية المتو ية و النسب المئ :0-91  لوجد

 المنطقة
 

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 الفترة النالنة
 م0295

 الفترة الرابعة
 م0202

الخامسة  الفترة
 م0205

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 5 522.. 4.. 8025. 8.2 8.182 1.5 .1082 99 0..15 الرياض 
 98 ..2299 00.1 .24851 08.2 2849.1 22.9 42.884 28 491.40 مكة المكرمة 

 94 2502. 98.4 4020. 02.0 80099 08.0 8.552 22.2 12002 المدينة المنورة 

 99 .2405 ..94 21859 98.5 44248 ..00 4.845 .0 48044 لقصيما

 4 01495 5.2 2.4.5 8.. 42502 8.0 4.552 1.4 415.5  الشرقية

 1 18..4 90.1 51992 ...9 514.. ..02 2052. 04.0 2.8.. عسير

 .9 12..0 00.2 29958 8..0 24592 24.2 44..2 42.2 2.8.9 حائل 

 99 02521 94.5 .0421 98.4 .8..0 00.4 08582 2..0 ..014 تبوك 

 1 91109 92.0 02545 98.0 0.0.0 04.2 082.4 29.2 08182 الباحة 

 4 .0.1 ..5 2922 9.. 24.9 ..8 2.82 92 2.81 الحدود الشمالية 

 8 89.0 92.0 1405 90.1 922.0 95.8 99222 91 99291 الجور 

 02 101.4 29.2 928105 42.5 .90281 52.5 9088.8 9. 9208.8 جازان 

 92 92021 92.2 95505 ...9 9.042 02.8 98282 05 98155 نجران 

 99 709317 9572 351049 9373 143250 0079 9299057 0974 9240392 المملكة

نواعالمساكن.بعدتعديلهحسبمرئياتتوقعاتالخبراءللتغيراتالمستقبليةأل4-43والجدول44-43*تمإعدادهبناءعلىالجدول
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 نسب تناقصها بين الفترتينو قع تناقصها من المساكن الشعبية و األعداد المت :1-91 ل وجد

 المنطقة 

-1222لى والقترة األ
1227 

-1227الفترة الثانية 
1232 

 1232الفترة الثالثة  
- 1237 

الفترة الرابعة 
1237-1212 

-1212فترة الخامسة ال
1217 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

...9 - الرياض  - 9.8  - 010.  - 2.9  - 5852  - ..2  - 8..8  - 92.9  - 99.25  - 95.2  

99858 - 0.. .0448 مكة المكرمة  - 0.8  - 02.95  - 5.8  - 255.2  - 1.2  - 4.422  - 92..  

2..0 - 9.4 9001 المدينة المنورة  - 2.2  - 5221  - ..9  - 8221  - 1..  - 92..1  - 94.4  

9211 - 2.5 9.98 القصيم  - 0.1  - 0.1.  - ..2  - 491.  - 1.5  - 5515  - 94.2  

29..9 - الشرقية  - 0..0  - 0295  - 4.9  - 4222  - 8.5  - .245  - 92.1  - 82.2  - 09.5  

98988 - عسير  - 91.2  - 0808  - 2..  - 5.5.  - ...  - 8484  - 90..  - 99290  - 91.9  

.999 - ..9 02. حائل  - 2.2  - 0024  - ..9  - 2250  - 1..  - 44.8  - 94.2  

.49 - تبوك  - 9.4  - 81.  - 2.2  - 9.12  - ..2  - 0.19  - 92.2  - 258.  - 94.1  

.909 - الباحة  - 4.2  - 12.  - 2.9  - 9890  - ..5  - 0.9.  - 92.2  - 2.04  - 95.4  

921 - 2.1 944 الحدود الشمالية  - 0.1  - 091  - ..2  - 208  - 1.5  - 42.  - 92.1  

.29 - 5.. 1.4 الجوف  - 0.8  - .29  - 5..  - 14.  - 1.9  - 90.2  - 92.4  

.94 - جازان  - 2.9  - 2112  - 2.2  - .189  - ..0  - 991.0  - 1.1  - 951.9  - 94..  

18 - نجران  - 2.5  - 5.0  - 2.2  - 9942  - ..0  - 9.95  - 1.1  - 008.  - 94..  

92541 - المملكة  - 972  - 19920  - 172  - 91025  - 971  - 14329  - 9272  - 909421  - 9473  
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 ب( أسس بناا التقديرات المستقبلية للفيلل
ء المتشـــرات المســـتقبلية للفيلـــل فـــإن ســـيتم تقـــدير أعـــدادها فـــي الفتـــرات و علـــأ اـــ 

 ارسة التالية: الخمسية الالحقة بناء علأ

دية للســكن فــي مســاكن مســتقلة خاصــة مــع و لــأ لألســر الســعو ار ازنــة بــين الرغبــةو الم -9
دية قــي و نخفـاض دخـل ارسـرة السـعاقعـات الخبــراء بو تو اـاعهم االقتصـادية و تحسـن أ

 الفترات الخمسية الالحقةم

ــــــرة ار واعتمــــــاد النمــــــ -0 ــــــي الفت ــــــط ف ــــــل فق ــــــأ )و الطبيعــــــي للفيل   -م 0222هـــــــ/9402ل
 م(م0225هـ/9425

%( 5%  0الوالوـة بنســبة )و دة الفيلـل فـي الفتــرتين الوانيـة قعـات الخبـراء لزيــاو اعتمـاد ت -2
الخامسـة و تناقصه في الفتـرتين الرابعـة و م(م 0222هـ/9402من العدد التراكمي لعام )

 %(م.9-%  2بنسبة )

 
 قعة للفيللو ج( األعداد التراكمية المت

ح او ي 4-92ل و اعتماده لتقديرأعداد الفيلل فإن الجدو مناقشته  تء ما تمو علأ ا
م 0205ات حتـأ عــام و مناطقهـا كـل خمــة سـنو أعـدادها التراكميــة للمملكـة و يـة و نسـبها المئ

ية في جميع الفتـرات المتالحقـة  ال و يالحظ  نه علأ الرغم من استمرار تناقر نسبها المئو 
م أعـدادها التراكميـة فـي تصـاعد  هـذا متشـر علـأ اسـتمرار 0202هــ/9442أنه حتأ عام 

  وــم تلخــذ أعــدادها التراكميــة فــي تنــاقر فــي 5-92ل و لفيلــل جــدبنــاء مســاكن جديــدة مــن ا
 تناقر نسبها سـتعطي مجـاالً نفسه فإن قت و في الو م(م 0205 –م 0202الفترة الخامسة )

ازن بـين رغبـة و لتحقيـق التـو  اع أخـر  غيـر الفيلـل أقـل تكلفـةو ر مساكن مسـتقلة مـن أنـو لظه
 ها الطبيعيمو ا ال يحققه نمم وهو نخفاض الدخلم قعات الو التو صية و السكان للخص
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 م 0205ات حتى عام و مناطقها كل خمس سنو قعة لمساكن الفيلل للمملكة و األعداد التراكمية المتو ية و النسب المئ :4-91 ل وجد

 
 

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 الفترة النالنة
 م0295

 فترة الرابعةال
 م0202

 الخامسة الفترة
 م0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 00.8 228219 ..08 .24.91 29.0 9..221 ..22 .20.90 .2 200921 الرياض

 2.5 1252 5.5 .8491 2.. 80924 4.. .8.1. . 209.. مكة المكرمة

 2.0 94.94 ..8 24820 ..1 .2409 ..92 22912 90.9 20.82 المدينة المنورة

 ..02 0124. 08.2 .82.. ..29 .502. 25.9 0521. 42 94.0. القصيم

 4..9 .92411 ..02 0..9.5 05.2 9.9508 ...0 954.00 08.8 9598.2 الشرقية

 95.9 8584. 91.2 .8840 09.4 28..8 02.5 825.8 0..0 ..802 عسير

 01.9 4.191 ..22 19..4 8..2 4.818 40.2 45421 ...4 44892 حائل

 99.1 ...00 ...9 0...0 ..98 0.914 ..02 0.224 02.0 0.220 تبوك

 90.1 08548 9..9 .2241 02.1 222.1 05.4 .0125 29.4 012.0 الباحة

 20.2 02919 ..28 09292 40.1 02808 ...4 02204 50 91.22 الحدود الشمالية

 09.2 .0041 5..0 045.9 01.8 02184 22.9 02200 28 .00.2 الجور

 1.0 2.250 99.8 49224 ..92 .4248 95.5 215.0 98 .2102 جازان

 4.1 48.. 8.2 ..18 1.4 1.40 92.5 1054 90 1218 نجران

 9079 321514 9779 111351 9174 173415 0979 140707 01 103441 المملكة

 بمرئياتتوقعاتالخبراءللتغيراتالمستقبليةألنواعالمساكن.حسالتعديلبعد4-43والجدول44-43*تمإعدادهبناءعلىالجدول
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 نسب الزيادة عن الفترة السابقةو مساكن الفيلل الجديدة  :5-91 ل وجد

 المنطقة 

 لىو القترة األ 
0222-0225 

 الفترة النانية
 0225-0292 

 الفترة النالنة 
 0292 - 0295 

-0295الفترة الرابعة 
0202 

 الفترة الخامسة
 0202-0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

.2882- 0.0 .50. 2.8 90544 ..9 5298 08 9005. الرياض  -99.0  

5942.- 0.5 02.2 4.4 2428 9.8 92.5 90 85.1 مكة المكرمة  -81.0  

02998- 9.8 95. 2.9 9205 9.2 492 2. 90019 المدينة المنورة  -5..8  

28.0- 0.9 9.22 ..2 ...0 9.5 ..92 24 98901 القصيم  -5.2  

5..22- ..0 4944 4.5 .12. 9.8 0..0 92 92.40 الشرقية  -98.5  

1842- 0.9 9898 ..2 2222 9.5 9090 .2 0..09 عسير  -99.9  

8.0- 9.1 812 2.2 9481 9.2 .51 52 95224 حائل  -9.8  

.411- 9.8 418 2.0 822 9.2 220 .5 1424 تبوك  -98.9  

9148- 9.4 .40 0.4 90. 9.2 085 924 94808 الباحة  -..4  

9902- 0.2 480 4.2 824 ..9 209 02 2.29 الحدود الشمالية  -5.2  

02.4- 0.4 ..5 4.0 1.0 ..9 285 98 2422 الجور  -8.4  

2.80- 9.4 548 0.2 194 2.1 2.5 995 .0212 جازان  -1.2  

2908- 0.4 022 4.0 281 ..9 .95 .9 9202 نجران  -29..  

919097- 070 09405 173 15792 975 94034 12 094070 المملكة  -9179  
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 الشقق 31-3-1-1
 المؤشرات المستقبلية لمساكن الشقق  أ(
ية لمســـاكن و يـــة للزيـــادة الســـنو ن النســـب المئصـــفر ارســـاة أ  9-92ل و اـــح جـــدو ي -9

هـذا يعنـي فـي و  ال منطقـة حائـلم   مناطقهاو بة للمملكة جو الشقق بين الفترتين قيمها م
بالتـالي أعـدداها و يـة الطبيعيـة للشـقق و الفترات الخمسية الالحقة ستتصاعد النسب المئ

 التراكميةم
قع الخبراء  زيادة الطلب علأ الشـقق  فـي جميـع الفتـرات الخمسـية الالحقـة مقارنـة و يت -0

 %(م98 % 95%  90%  1الي )و اع الحالي علأ التو بال
جـه اســتومار قطــاع اةسـكان لبنــاء الشــقق فـي الفتــرات الخمســية و قـع الخبــراء تزايــد تو يت -2

 %(02% م91%  94%  99)الي بنسبةو الالحقة علأ الت
ســط دخــل ارســرة فــي و قــع الخبــراء انخفــاض متو يتو   يــرتبط الســكن فــي الشــقق بــدخل ارســرة -4

 %(م.-%  5-%  2-%  0-الي: )و الفترات الخمسية الالحقة بنسب علأ الت
ين و تكـ وجـه نحـو التو ين ارسـر الجديـدة مـن الشـباب و كما يرتبط السكن فـي الشـقق بتكـ -5

اة سيتصـــاعد فـــي و ين ارســـرة النـــو تكـــ وجـــه نحـــو قـــع الخبـــراء بـــلن التو اةم يتو ارســـر النـــ
%  .%  4الي: )و اــع الحــالي بنســب علــأ التــو الفتــرات الخمســية الالحقــة مقارنــة بال

ع العـام للسـكان بنسـب علـأ و ازدياد نسبة الشـباب للمجمـقع و يدعمه تو %(م %92  8
 (م    95%  94%  92%  92الي: )و الت

هــ(  لبنـاء العمـائر 9402المتيدين من السكان )المسـح الميـداني   آراءتصاعد نسب ت -.
% 49.2ر المســـاكن فـــي المســـتقبل حســـب الحجـــم المكـــاني  حيـــث بلـــ  يفو ســيلة لتـــو ك

  و % علـأ مسـت52و  سـطةو   المـدن المتو % علأ مست9..4و   القر  و علأ مست
 المدن الكبر م    

 ب( أسس بناا التقديرات المستقبلية للشقق
يـة و نسـبها المئو استنادا للمتشرات المستقبلية للشـقق فـإن تقـديرات أعـدادها التراكميـة 

 ستبنأ علأ ارسة التالية:
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ـــــة  واعتمـــــاد النمـــــ -9 ـــــرة اريـــــة للشـــــقق لو النســـــب المئو الطبيعـــــي لألعـــــداد التراكمي ـــــأ و لفت ل
 م(م0225هـ/9405 -م 0222هـ/9402)

قعات الخبراء لزيادة الشقق للفترات الخمسية الوانية  لي الخامسـة بنسـب علـأ و اعتماد ت -0
 %(م98%  95%  90%  1الي: )و الت
 قعات المستقبلية للشققو ج( الت

ـــأ اـــ فـــإن   للشـــقق ةعـــداد المســـتقبلياعتمـــاده لتقـــدير ارو  تمـــت مناقشـــتهء مـــا و عل
مناطقهـــا كـــل خمـــة و أعـــدادها التراكميـــة للمملكـــة و يـــة و اـــح نســـبها المئو ي .-92ل و الجـــد
وي عـد    في جميـع الفتـرات أعدادها التراكمية في تزايد أنيالحظ و م 0205ات حتأ عام و سن

-92ل و جـدكمـا هـو مواـح مـن علأ استمرار بناء مسـاكن جديـدة مـن الشـقق  متشراً هذا 
خاصة من الشباب المقبلين علـأ و ة او ين ارسر النو تك قعات للزيادة فيو م مما سيحقق الت.
ن تنــاقر نســبها التراكميــة سيســمح للتخطــيط لبنــاء مســاكن منخفاــة التكــالير و ا م و الــز  ا 

مـــا ال  وهـــو نخفـــاض الـــدخل قعـــات الو التو صـــية و ازن بـــين رغبـــة الســـكان للخصو لتحقيـــق التـــ
 اع المساكنم  و الطبيعي رن ويحققه النم

 ال لفي ر في و د 31-3-1-2
 ال لفي ر في و لمؤشرات المستقبلية للمساكن دأ( ا
ر و ية للسـكن دو يـة للزيـادة السـنو ن النسـب المئصـفر ارسـاة أ  9-92ل و اح جدو ي -9

ــ  أغلــب مناطقهــاو جبــة للمملكــة و منــزل بــين الفتــرتين قيمهــا م وأفــيال  فــي طق ا ال المن
ت الخمســية هــذا يعنــي فــي الفتــراو حائــلم و   القصــيم  رةو المدينــة المنــ  التاليــة: الريــاض

ــة النمــ أعــدادها التراكميــة فــي و يــة و الطبيعــي ستتصــاعد النســب المئ والالحقــة فــي حال
 تتناقر في المناطق السالبةمو جبة و المناطق الم

لكــن الميـزة المتحصــلة منهـا هــي كبــر و شـبيه بســكن فــي شـقة ال لفــي ر فـيو السـكن فــي د -0
فادة مــــن الفــــرال االســــتو ر الخـــارجي  و االســــتقالل بمــــدخل مســـتقل مــــن الســــو المســـاحة  

 يم و ر العلو السطح للساكن في الدو ر ارراي و الخارجي للساكن في الد
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 م 0205ات حتى عام و مناطقها كل خمس سنو قعة للشقق للمملكة و األعداد التراكمية المتو ية و النسب المئ :9-91 ل وجد

 المنطقة
 

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 الفترة النالنة
 م0295

 الفترة الرابعة
 م0202

 الخامسة الفترة
 م0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 08.4 .28442 08.2 242248 08.4 .22192 08.1 089.95 22 0.99.2 الرياض

 ..42 25.50. 42.0 5.981. 24.9 .58188 ..42 52.844 45 41.2.0 مكة المكرمة

 42.5 911.40 44.0 9.8242 45.4 9.2588 0..4 .94.28 52.9 .925.2 المدينة المنورة

 95.2 4.048 95.5 40948 2..9 28.20 4..9 25111 91 22141 القصيم

 40.4 208212 40.9 015199 40.9 0.8845 ..40 04.912 42.8 022152 الشرقية

 98.9 14942 98.2 82.98 ..98 5222. 91.9 .828. 02 08.5. عسير

 4.1 .12. 5.2 294. 5.2 044. 5.0 5.01 5.5 ..59 حائل

 8..0 52148 5..0 45.51 08.2 49059 ..01 05..2 29.2 25282 تبوك

 2.. 928.4 ... 99899 2.. 92210 5.. .8.9 8.2 85.. الباحة

 ..91 900.9 02.9 .9928 02.8 92218 ..09 1228 02 8.95 الحدود الشمالية

 00.5 02829 02.4 .09.4 ..04 91805 4..0 982.8 01 ..9.0 الجور

 99.5 .4.54 90.2 .40.4 92.0 21211 94.4 2.822 .9 24859 جازان

 8..0 2.001 08.2 22198 22.0 29958 ..20 08152 .2 0.014 نجران

 1979 9139045 1971 9771415 1973 9922053 1077 9499702 1471 9157391 المملكة
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 ة السابقةية مقارنة بالفتر و نسبها المئو ها في كل فترة ؤ قع بناو أعداد الشقق الجديدة المت :7-91 ل وجد

 المنطقة 

 لىو القترة األ 
0222-0225 

 الفترة النانية
0225-0292 

 الفترة النالنة 
0292 - 0295 

 الفترة الرابعة
0295-0202 

 الفترة الخامسة
0202-0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 90.2 49281 99.9 24049 ..1 0.212 1.. 02545 94.4 .2081 الرياض

 90.9 15.2. 99.0 222.. 1.1 52240 8.2 21.80 90.5 55244 مكة المكرمة

 99.1 09220 99.9 50..9 ..1 94029 8.. 92.59 ..94 9.210 المدينة المنورة

 ..1 4922 8.8 .249 ... 0.22 2.. 0252 41.9 999.4 القصيم

 99.2 204.1 92.9 ..0.2 8.8 09.52 2.. 9.042 08.2 52592 الشرقية

 90.4 92400 ..99 8.85 92.0 148. 8.2 5099 ..8 41.8 يرعس

 92.0 102 90.2 1.. 92.1 .9. 8.1 4.0 ..2 28 حائل

 ..99 5081 ..92 4428 1.2 .250 5.. 0.45 91.4 5.14 تبوك

...2 - الباحة  - 20.1  9229 92.4 92.5 95.8 9.91 9..2 02.2 9..5 

 ..92 9985 1.8 188 8.5 12. 8.. 512 20.2 0901 الحدود الشمالية

 92.9 0985 1.0 9809 1.. .945 2.. 9210 40.2 .592 الجور

 1.9 2818 8.0 2041 9.. 0511 ..5 9141 2.1. 92914 جازان

 1.8 2290 8.1 2..0 ... 0028 9.. .9.5 48.2 8815 نجران

 9977 027392 9273 971977 175 913549 777 921127 9779 021121 المملكة
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 نو نـو الفيلل أغلأ من قيمة الشقق لذلك فـإن سـكانها غالبـًا مـا يك رن قيمة  يجار نظراً  -2
 سطمو دخلهم متو لديهم أطفال و من ارسر الكبيرة الحجم 

ع مـن المسـاكن و قعـاتهم المسـتقبلية لهـذا النـو طلب مرئيات الخبراء المستقبلية عـن تتلم  -4
 هـم9402مسح الميداني عام السكان في ال آراءكذلك و  ستبانات المرسلة  ليهممفي اال

  فيال  ر فيو ب( أسس بناا التقدير المستقبلي لد
فـإن التقـديرات سـتبنأ علـأ فـيال  ر فيو علأ المتشرات المستقبلية للمساكن دًا بناء 

 ارسة التالية:
-0222هــ/9402لـأ )و الطبيعـي للفتـرة ار وعلـأ النمـفـيال  ر فـيو اعتماد التقديرات لد -9

 م(م0225هـ/9405
قعــات الخبــراء المســتقبلية للشــقق  و د تقــديرات الفتــرة الوانيــة  لــي الخامســة علــأ تاعتمــا -0

ذلك رن و مم 0222هـ/9402%( مقارنة بعام 98%  95%  90%  1بنسب قدرها )
رسـر اهـا مـن  لي االنتقـاللما سـيحققه مـن ميـزة و ع أقرب للشقق منها  لي الفيلل و هذا الن

ســتطيع تحمــل تكــالير ت الو يتحســن دخلهــا و كبــر حجمهــا يالتــي و فــي شــقق  التــي تســكن
  يجار الفيللم

 فيال  ر في و قعات المستقبلية لدو ج( الت
 ر فــيو اعتمــاده رســة تقــدير ارعــداد المســتقبلية لــدو  تمــت مناقشــتهء مــا و علــأ اــ

مناطقهـا كـل و أعـدادها التراكميـة للمملكـة و يـة و اح نسبها المئو ي 8-92ل و   فإن الجدفيال 
نــه فــي جميــع الفتــرات أعــدادها التراكميــة فــي يالحــظ أو م 0205ات حتــأ عــام و خمــة ســن

 ةنها شـبيهر نظراً و م 1-92ل و تزايد  هذا متشر علأ استمرار بناء مساكن جديدة منها جد
ن و ةم او زيــادة ارســر النــو جــه المســتقبلي لزيــادة الحاجــة  لــي شــقق و بالشــقق فإنــه ســيدعم الت ا 

ازن و ء مسـاكن منخفاـة التكـالير لتحقيـق التـتناقر نسبها التراكمية سيسمح للتخطـيط لبنـا
 ومــــا ال يحققــــه النمــــ وهــــو الــــدخل  النخفــــاضقعــــات و التو صــــية و بــــين رغبــــة الســــكان للخص

 اع المساكنم     و الطبيعي رن
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 منزل  ويال أر في فو قعة للمساكن دو األعداد التراكمية المت :3-91 ل وجد

 
 

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 الفترة النالنة
 م0295

 الفترة الرابعة
 م0202

 الفترةالخامسة
 م0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 ..95 092.01 95.4 98.841 95.4 222..9 95.5 959989 .9 921019 الرياض

 ..4 .1.9. ..4 .948. ..4 4.92. 4.8 51014 5 55001 مكة المكرمة

 2.1 40.2 2.1 2.51 2.1 2952 2.1 0.42 2.1 0428 المدينة المنورة

 5.. 02222 4.. 02902 4.. 12..9 ... 95.59 8 94014 القصيم

 92.8 82.40 ..92 .418. ..92 12... ..92 9852. 92.1 5.4.5  الشرقية

 8..9 8.421 ...9 82.98 ..98 .599. 91.8 .2.2. 09.4 ..0.. عسير

 0.0 2521 0.0 22.1 0.0 .0.1 0.0 0219 0.2 09.9 حائل

 0.. .92.2 2.. .9021 4.. 92821 ... 1822 8.9 12.8.2 تبوك

 92.1 04240 ..90 .0044 ..94 09998 2..9 02255 02.8 91058.9 الباحة

 ..90 818. 90.5 .12. 90.5 280. ..90 5409 92 .410 الحدود الشمالية

 5.8 .94. 5.1 5488 9.. 4121 5.. 4411 . 49.2 الجور

 0.0 1205 0.4 8915 0.5 522. ..0 152. 2 525. جازان

 ... .198 2.. 8422 5.. 42.. 8.0 098. 1 804. نجران

 373 590974 371 524410 179 459197 174 497305 92 133159 المملكة

ديلحسبمرئياتتوقعاتالخبراءللتغيراتالمستقبليةألنواعالمساكن.بعدالتع4-43والجدول44-43*تمإعدادهبناءعلىالجدول
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 ية مقارنة بالفترة السابقةو نسبها المئو ها في كل فترة ؤ قع بناو الجديدة المتفيال  ر فيو أعداد المساكن د :1-91 ل وجد

 المنطقة 

 لىو القترة األ 
0222-0225 

 الفترة النانية
0225-0292 

 الفترة النالنة 
0292 - 0295 

 الفترة الرابعة
0295-0202 

 الفترة الخامسة
0202-0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 ..90 1..02 99.1 .9189 92.5 95852 8.5 99812 5.4 984. الرياض 

 99.4 8901 92.5 4... 1.9 5491 4.. 42.5 00.2 ..922 مكة المكرمة 

155 - المدينة المنورة   - 08.9  225 90.5 42. 94.8 521 9..0 .99 9... 

9881 - القصيم  - 99..  945. 92.0 9140 90.2 0408 92.. 0192 94.5 

 ..99 .8.5 92.8 .01. 1.4 .582 ... 42.8 98.0 8822  الشرقية

 8.2 09.. 5.. 5.29 2.. 4489 5.2 22.2 82.0 .0112 عسير

212 - حائل   - 95.2  022 92.. 22. 90.8 282 94.0 451 94.1 

 90.5 9521 ..99 9058 92.0 .922 8.2 55. 8.2 14. تبوك 

 9.. 9515 2.. 9201 5.2 92.2 4.9 .1. 4..99 92211 الباحة 

..5 - الحدود الشمالية   - 92.5  415 92.9 ..2 90.0 805 92.. 119 94.2 

 90 51. 99.9 541 1.8 421 1.. 201 92.1 521 الجور 

 92.9 822 1.0 10. 8 552 4.. 495 ..49 9104 جازان 

 1.4 88. 8.5 .5. 2.. 505 5.8 214 55.1 0448 نجران 

 9974 57742 9275 43999 170 13419 774 03372 0971 93934 المملكة
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 اع أخرى/المؤقتةو المساكن من أن 31-3-1-5
 اع أخرى/ المؤقتةو أن ( المؤشرات المستقبلية للمساكن منأ
ـــ -9 ـــراع أخـــر  هـــي المســـاكن المتقتـــة و يقصـــد بالمســـاكن مـــن أن ـــل ال غي ـــة  نشـــائيا مو متين

ع مــن و ية لهــذا النــو أن الزيــادة الســن 9-92ل و اــح الجــدو الصــنادقم يو الخيــام و العشـ  
الباحـةم ففـي حالـة و أغلـب مناطقهـا   ال المنطقـة الشـرقية و المساكن في تناقر للمملكة 

غالبيـة مناطقهـا فـي الفتـرات و ي ستتناقر أعداد المسـاكن المتقتـة للمملكـة الطبيع والنم
ـــق مـــع شـــر  وهـــو   الالحقـــة ـــو مـــا يتف ـــرخير لهـــذا الن ع مـــن و ط البنـــاء القااـــي بعـــدم الت
 متعديامو الباني مخالفا وي عد  المساكن 

ع المتقــت مــن و جــب ســيزداد العــدد التراكمــي لهــذا النــو ي المو الســن والمنــاطق ذات النمــ -0
  و جـه العـام للمملكـة لتحسـين مسـتو مع التو كن الذي ال يتفق مع اشتراطات البناء المسا

 اطنيهام  و المعيشة لم
ـــ -2 ـــم يطلـــب مـــن الخبـــراء مرئي ـــي االو تهم المســـتقبلية لهـــذا النـــال ســـتبانات ع مـــن المبـــاني ف

ت و قعــاتهم للبيــو يقــل عــن ت ع الو تهم المســتقبلية لهــذا النــاقــع أن مرئيــو يتو زعــة لهــمم و الم
ت الشعبية  و   المعيشة من البيو   رن هذه المساكن المتقتة أقل من حيث مستالشعبية
ت الشــعبية( فــي الفتــرات مــن الوانيــة  لــي الخامســة مقارنــة و ا تناقصــها )البيــو قعــو حيــث ت

 %(م90-  %1-  %.-  %2-الي )و قت الحالي بنسب علأ التو بال
 اع أخرى/ المؤقتةو نب( أسس بناا التقديرات للمساكن من أ

ــ ء المتشــرات المســتقبلية للمســاكن المتقتــة فإنــه ســيتم تقــدير أعــدادها فــي و أ اــعل
 الفترات الخمسية الالحقة بناء علأ التالي:

هـذا يعتمـد علـأ تشـديد الرقابـة مــن و  عمو جديـدة مـن هــذا النـ التلكـد علـأ عـدم بنـاء مبـان   -9
ت االقتصادية تطبيق أنظمة البناء بصرامة بعد تعديلها بما يتناسب مع القدراو البلديات 

فير و اع سياسات  سكانية مناسـبة لتـو ع من المساكنم مع و االجتماعية لسكان هذا النو 
 سكن لهمم

 –م 9112هـــ/9402اع أخــر  بــين الفتــرتين )و ية للمســاكن مــن أنــو اعتمــاد الزيــادة الســن -0
ي و جبـــة ارعلـــأ مـــن المعـــدل الســـنو ية المو م( بعـــد تعـــديل الزيـــادة الســـن0222هـــ/9402
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ــــك لاــــمان تنــــاقر و م 9-92ل و %( أنظــــر جــــد5.2-دل المملكــــة )للمملكــــة  بمعــــ ذل
 أعدادها التراكمية في جميع مناطق المملكةم   

لــأ و يــة للفتــرة ارو نســبها المئو ية المعدلــة لتقــدير أعــدادها التراكميــة و اعتمــاد الزيــادة الســن -2
 م(م 0225هـ/9405 –م 9402/0222)

ية و ذلـك باعتمـاد الزيـادة السـنو لخامسـة  الطبيعي للفترات مـن الوانيـة  لـي ا واعتماد النم -4
 ية للفترة الالحقةم و نسبها المئو للفترة السابقة لحساب ارعداد التراكمية 

 اع أخرى/ المؤقتةو قعة للمساكن من أنو ج( األعداد التراكمية المت
ل و اعتمـاده لتقـدير أعـداد المسـاكن المتقتـة فـإن الجـدو  تمت مناقشـتهء ما و علأ ا 

ات و مناطقهــا كــل خمــة ســنو أعــدادها التراكميــة للمملكــة و يــة و ها المئاــح نســبو ي 92-92
ية في تناقر  حتـأ  نـه فـي و النسب المئو ن ارعداد التراكمية يالحظ أو م 0205حتأ عام 

ــا مــن الفتــرة الوالوــة موــل منطقــة حائــل  مــن و المنطقــة الشــمالية  و بعــض المنــاطق تنعــدم كلي
قـــع و لألعـــداد المت 99-92ل و يتكـــد ذلـــك جـــدو ة ر و الفتـــرة الرابعـــة موـــل منطقـــة المدينـــة المنـــ

ر منـــاطق و عــدم ظهــ علـــأ نســب التنـــاقر بــين الفتــرتينم هـــذه القــراءات متشــرو تناقصــها 
ع و الســما  ةحــالل مكــان المنــدور منهــا مســاكن مــن نــو متخلفــة جديــدة مســتقبال  و تعــديات 
سـط المدينـة و مـن  اً ن جـزءو كتسـ قعهـا مسـتقبالً او حل محلها شقق  رن متقع أن و المتو أخرم 

 كوافتها السكانيةم  و ارتفاع عاملها االستوماري و التي تتميز بارتفاع أسعار أراايها 
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 قعة للمساكن المؤقتةو النسب التراكمية المتو األعداد  :92-91 ل وجد

 المنطقة

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 ة النالنةالفتر 
 م0295

 الفترة الرابعة
 م0202

 الخامسة الفترة
 م0205 

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 02010 9.5 054.4 0.9 20.40 2 49100 4.2 50024 . الرياض 

 2..22 0 .2.18 0.5 42825 2.0 41085 4 55001 5 مكة المكرمة 

 2 2 2 2 ..25 9.29 .59. 0.9 1.52 ..2 المدينة المنورة 
 .422 9.2 .540 0 920. 2 ..80 4 92.09 . القصيم

 41.. 9 94029 0.20 00245 2.5 01018 5.25 2.428 9..  الشرقية

 58.. 9.2 .9252 0.2 95241 2.8 5..02 5.8 1..05 8.0 عسير

 2 2 2 2 2 2 0982 0.20 .214 4.0 حائل 
 .5.2 2 52.. 4 8891 .2.. .9222 8.9 90449 99.9 تبوك 

 9185 2.1 0858 ..9 40.8 .0.1 .5.0 4.15 510. 8.0 الباحة 

 2 2 2 2 2 2 404 2.11 58. 0 الحدود الشمالية 
 9.19 ..9 0908 0.2 .0.2 2.4 .242 4.1 49.2 . الجور 

 2 2 .1. 2.0 9914 2.4 0018 2.1 .425 0 جازان 

 .520 2 989.80. . 10.0 1 99.95 92.92 .92.4 98 نجران 

 39334 974 991911.30 072 959973 172 919151 471 013294 972 المملكة

بعدالتعديلحسبمرئياتتوقعاتالخبراءللتغيراتالمستقبليةألنواعالمساكن.4-43والجدول44-43*تمإعدادهبناءعلىالجدول
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 .*ية مقارنة بالفترة السابقةو نسبها المئو قع إزالتها في كل فترة و مساكن المؤقتة المتأعداد ال :99-91 ل وجد

 المنطقة 

 لىو القترة األ 
0222-0225 

 الفترة النانية
0225-0292 

 الفترة النالنة 
0292 – 0295 

 الفترة الرابعة
0295-0202 

 الفترة الخامسة
0202-0205 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

99914 - الرياض   - 9...  - 92290  - 91..  - 1082  - 00.9  - .9.8  - 00.2  - 5980  - 02.2  

5021 - مكة المكرمة   - 8..  - 5144  - 92.8  - 5452  - 99.9  - 5848  - 92.2  - 429.  - 99.4  

5590 - المدينة المنورة   - 2..9  - 202.  - 22.0  - 0149  - 45.9  - 25..  - 922.2  2 2.2 

 0..0- 9409- 02.1- 9.25- 92.8- 9945- 00.8- 0444- 02.4- ..20- القصيم

992. -  الشرقية  - 9..2  - 8942  - 09..  - .152  - 02..  - 8944  - 2..4  - .450  - 45.4  

.499 - عسير  - 92.8  - 5994  - 91.8  - 529.  - 05..  - 4890  - 29.4  - 2..1  - 25.1  

0.22 - حائل   - 42.1  - 9..2  - 44..  - 0982  - 922.2  2 2.2 2 2.2 

91.2 - تبوك   - 92..  - 0925  - 9..1  - 959.  - 94..  - 09.1  - 04..  - 144  - 94.0  

9598 - الباحة   - 9...  - 98..  - 04..  - 9448  - 05.2  - 9402  - 22.0  - 8.2  - 22.5  

..1 - الحدود الشمالية   - 5..2  - 224  - 44.9  - 404  - 922.2  2 2.2 2 2.2 

808 - لجورا   - 9...  - ..2  - 98.2  - ..9  - 91..  - .28  - 00.0  - 42.  - 02.5  

24.5 - جازان   - 44.4  - 0258  - 4..0  - 9924  - 48.2  - 418  - 49..  9151. 0895.5 

0..9 - نجران   - 92.1  - 0220  - 94.1  - 0242  - 02.0  - 0212.0  - 00.5  0.488.0 2.8.8 

41539 - المملكة  - 9770  - 49999  - 9174  - 92959  - 575  - 93990  - 1779  -991942  - 92272  
وذلكبطرحالفترةالالحقةمنالفترةالسابقة.48-43تمإعدادهبناءعلىبياناتالجدول*
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 المتالصقو  دوبليكسالمساكن الجديدة/  31-3-1-9
 المتالصقو  دوبليكسالمؤشرات المستقبلية للمساكن الجديدة/ و ا( المعطيات 

سـاكن المختلفـة فـي كـل فتـرة يالحـظ اع المو ية التراكمية رنو ي النسب المئعند حساب  جمال -9
%(  أما الفترات مـن الوانيـة  لـي الخامسـة فهـي 922لأ )و عها الكلي في الفترة ارو ن مجمأ

ي يمكــن و ن نــات  الفــرق النســبي مئــعلــأ أم هــذا متشــر 90-92ل و %( جــد922أقــل مــن)
 في المملكةمع جديدة غير سائدة او تخصيصه لمساكن من أن

تكلفـــة مـــن و اع جديـــدة مـــن المســـاكن المســـتقلة أقـــل مســـاحة و قـــع الخبـــراء انتشـــار أنـــو يتو  -0
التــي بــدأت و صــق تالالمو  دوبليكةع الــو هــي المســاكن المنتشــرة عالميــا مــن النــو الفيلــل   

تطبيقهــا كويــر مــن المهتمــين فــي قطــاع بي ينــادي تــالو تظهــر فــي بعــض مــدن المملكــة  
 اةسكانم

مقارنـة  دوبليكةع الـو لخامسة تزايد نسـب النـاء في الفترات من الوانية  لي قع الخبراو يتو  -2
تزايــد و %(م 09%  .9%  92%  92الي: )و لــأ )الحاليـة( بنســب علـأ التــو بـالفترة ار

ـــــأ التـــــ ن النســـــب يالحـــــظ أو %(م 92%  90%  1%  1الي )و نســـــب المتالصـــــق عل
 أعلأ من المتالصقم دوبليكةقعة للو المت

 لأ )الحالية(مو المتالصقة في الفترة ارو  دوبليكةن أعداد الات عجد  حصاءو ال ت -4

 

 المتالصقو دوبليكسب( أسس بناء التقديرات المستقبلية للمساكن الجديدة/ 

اع و اقتصـــارها علـــأ ارنـــو اع جديـــدة و لـــأ خاليـــة مـــن المســـاكن مـــن أنـــو اعتبـــار الفتـــرة ار -9
 السائدةم

المســاكن الســائدة للمســاكن مــن  اعو يــة التراكميــة الزائــدة عــن أنــو تخصــير النســب المئ -0
 م 90-92ل و اع حديوة جدو أن

المتالصـــق كمســـاكن حديوـــة  و  دوبليكةع الـــو قعـــات الخبـــراء لتصـــاعد نســـب نـــو اعتمـــاد ت -2
ـــي الخامســـةم نظـــرا لعـــدم  ـــو جـــو للفتـــرات الخمســـية مـــن الوانيـــة  ل ع و د أعـــداد تراكميـــة  لن

ير و م  فإنـه سـيطبق التحـقعـاتهو المتالصق في الفترة الحالية يمكـن ربطهـا بتو  دوبليكةال
 ي التالي:و المئ
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الممكن تخصيصه و اع المساكن السائدة و ية التراكمية الزائدة عن أنو النسب المئ :90-91 ل وجد
 اع حدينةو للمساكن من أن

 المنطقة
0225 0292 0295 0202 0205 

% % % % % 

 ...0 91.0 94.2 8.0 2 الرياض

 29.9 09.0 95.2 8.9 2 مكةالمكرمة

 28.4 1..0 91.8 92.1 2 المدينةالمنورة

 49.5 20.9 02.0 92.2 2 القصيم

 04.4 08..9 ..99 8.. 2 الشرقية

 ..21 ..01 02.1 99.0 2 عسير

 8..4 9..2 0..0 ..94 2 حائل

 42.9 22.9 09.9 ..99 2 تبوك

 2. 48.1 0..2 ..02 2 الباحة

 29.5 02 ...9 1.2 2 الحدودالشمالية

 42.8 ..29 02.0 92.2 2 الجوف

 ..50 40 01.8 2..9 2 جازان

 ..41 4..2 0..0 ..94 2 نجران

 1975 0570 9771 171 2 المملكة

 
 المتالصـق )ر( فــي كـل فتــرةم  و )ة(  دوبليكةقعـة للــو يــة المتو جمـع النسـب المئ -أ

 = )ة+ر(
المتالصـق ) ( فــي كـل فتــرة و  دوبليكةقعــة للـو يـة المتو لنســب المئع او ة مجمـاو مسـا -ب
 922%(م  =922ية )و ة مئنسبب
ذلــــك و (  9المتالصـــق )رو ( 9)ة دوبليكةيـــة العامـــة للـــو اســـتخرا  النســـب المئ - 

تقسـم و المتالصـق )ر( فـي مئـة و )ة(  دوبليكةقعـة للـو يـة المتو بارب النسـبة المئ
 المتالصق ) (م و  دوبليكةقعة للو ع النسب المتو علأ مجم

 /             922= ر*  9/                 ر922ة* = 9ة 
( 0)ة دوبليكةلجميـع مناطقهـا للـو ية التراكمية لكل فترة للمملكة و استخرا  النسب المئ -د

ــات  الفــرق النســبي و (  0للمتالصــق )رو  ــالذلــك باــرب ن -92ل و جــد   ي )ر( و مئ
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ـــة العامـــة للـــو فـــي النســـبة المئ  90 ـــأ و ( 0للمتالصـــق )رو ( 9)ة ةدوبليكي تقســـم عل
 م  922* ر/9= ر0  ر922*/9= ة 0مئةم ة

)ع(  دوبليكةلجميـــع مناطقهـــا  للـــو اســـتخرا  العـــدد التراكمـــي لكـــل فتـــرة للمملكـــة  -هــــ
( 0)رو دوبليكة( للـ0ية التراكمية )ةو ذلك بارب نسبها المئو للمتالصق )ل(  و 

 مناطقها لكل فترةم و لمملكة للمتالصق في العدد التراكمي ةجمالي المساكن ل
 المتالصقةو  دوبليكسقعة للمساكن الو ج( األعداد التراكمية المت

 دوبليكةاع الجديـدة الـو اعتمـاده لتقـدير أعـداد المسـاكن مـن ارنـو  تمـت مناقشـتهء ما و علأ ا  
أعــدادهما التراكميــة للمملكــة و يــة و نســبهما المئ اناــحو ي 94-92و 92-92 ينلو المتالصــق فــإن الجــدو 
يــة فــي و نســبهما المئو ن أعــدادهما التراكميــة يالحــظ أو م 0205ات حتــأ عــام و مناطقهــا كــل خمــة ســنو 

 المتوقـع بناتهـالألعـداد  95-92ل و يتكـد ذلـك جـدو ق المتالصـقم و يفـ دوبليكةع الو تصاعد   ال أن الن
فــي عيين مـن المســاكن و هـذين النــ وعلــأ نمــ المتالصــق فـي كــل فتــرةم هـذه القــراءات متشـرو  دوبليكةللـ

 يـتالءمو دي لمسـكنه  و اطن السـعو المـ ايهـلي يطمح  تال االستقالليةو صية و المستقبل لما يحققه من الخص
اــع و هــذا لــن يتحقــق  ال بــإذن اهلل وــم بو ديم و نخفــاض دخــل الفــرد السـعاقــع المســتقبلي للخبــراء بو مـع الت

حـدات و ة العقاريـة لبنـاء فر شـركات التنميـو هـذا يتطلـب تـو امها القطـاع الخـار و يلية قو سياسة  سكانية تم
قــع الخبــراء بتزايــد نســب هــذه الشــركات فــي الفتــرات و اطنين بلقســاط مريحــةم حيــث يتو بيعهــا للمــو ســكنية 

مي بنسـب علـأ و انخفـاض الـدعم الحكـو %(  98%  94%  99%  .الي: )و الالحقة بنسب علـأ التـ
تعــديلها و يمهــا و تقو  %(م كمــا يتطلــب أياــا مراجعــة اشــتراطات البنــاء99%  92%  8%  .الي: )و التــ

التصـميم المعمـاري و نـاء بحـاث العمرانيـة مـن حيـث تقنيـة البليتناسب مع التةيرات المستقبلية  مع زيادة ار
متطلبـات و دية المسـلمة و تقاليـد ارسـرة السـعو افـق مـع عـادات و التخطيط العمراني ةيجاد مساكن الئقة تتو 

راء بتصـاعد اسـتخدام تقنيـة بنـاء أقـل تكلفـة بنسـب قع الخبـو بلسعار مناسبة مع دخلها  حيث يتو العصر  
 %(م        91%  95%  90%  99الي: )و علأ الت
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 .*دوبليكسقعة للمساكن الو النسب التراكمية المتو األعداد  :91-91 ل وجد

 المنطقة

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 ة النالنةالفتر 
 م0295

 الفترة الرابعة
 م0202

 الخامسة الفترة
 م0205

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 002091 5..9 92.489 99.2 .1220 8.2 40259 4.2 2 2 الرياض 

 2025.2 91.0 8..988 90.4 .90942 8.1 .5041 4.2 2 2 مكة المكرمة 

 928899 ..02 5128. 2..9 49494 ..99 12..9 ..5 2 2 المدينة المنورة 

 1204. ..05 59221 98.8 20515 ..92 ..944 2.. 2 2 القصيم

 99.840 95.9 2.1.. 1.5 .4494 1.. 02518 ..2 2 2  الشرقية

 90.542 04.5 14.2. 2..9 41812 90.4 02112 5.1 2 2 عسير

 .8..4 08.1 .22.1 ..09 91191 9..9 .808 ... 2 2 حائل 

 .4.92 04.8 01202 ...9 98980 90.5 .8.. 9.. 2 2 تبوك 

 9..89 9..2 59919 ..08 22845 09.4 90524 92.8 2 2 الباحة 

 909.2 91.5 402. 92.5 4.19 1.1 0211 4.1 2 2 الحدود الشمالية 

 52..0 05.0 9.985 ..98 99225 ..92 48.4 2.. 2 2 الجور 

 .92922 20.5 85.25 ..04 50582 ...9 09419 8.4 2 2 جازان 

 40.21 ..22 0.022 09.1 9.5.9 9..9 .80. ... 2 2 نجران 

 9197151 0079 319430 9473 511405 9270 010099 570 2 2 المملكة

،وتوقعاتالخبراءللمساكنالدوبليكس.44-43والجدول41-43تمإعدادهبناءعلىبياناتالجدول*
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 قعة للمساكن المتالصقةو النسب التراكمية المتو األعداد  :94-91 ل وجد

 المنطقة

 لىو الفترة األ 
 م0225

 الفترة النانية
 م0292

 الفترة النالنة
 م0295

 الفترة الرابعة
 م0202

 الفترةالخامسة
 م0205 

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 ..92.1 92.0 1.409 1.. 0222. ..5 2.814 2.1 2 2 الرياض

 022220 99.1 9222.0 8.8 84242 9.. .4.22 2.8 2 2 مكة المكرمة

 051.. ..94 4.5.2 ..99 2..08 8.9 9.224 5.0 2 2 المدينة المنورة

 .4884 95.1 2.258 92.2 .0055 1.5 92245 2.. 2 2 القصيم

 0002. 1.2 4.282 ... 22559 4.8 985.0 2.0 2 2 الشرقية

 .882. 95.0 5.921 90.2 24508 8.5 98195 5.2 2 2 عسير

 .0885 1..9 .09.5 95.4 92.85 99.9 4.8. 1.. 2 2 حائل

 .0192 95.2 .02.9 90.5 90582 ..8 .29. 5.5 2 2 تبوك

 52521 00.1 ..2.9 02.0 .0924 94.8 990.8 ..1 2 2 الباحة

 500. 90.2 5040 1.5 .229 8.. 9819 4.4 2 2 الحدود الشمالية

 9.4.5 ..95 90949 92.9 .2.. 1.5 4282 2.. 2 2 الجور

 89980 02.9 24.1. 4..9 2.288 90.0 ..912 ... 2 2 جازان

 .0.22 91.2 98522 95.5 994.9 99.9 959. 2.. 2 2 نجران

 345910 9170 512199 9274 191955 771 021011 477 2 2 المملكة
،وتوقعاتالخبراءللمساكنالمتالصق.44-43والجدول41-43ياناتالجدول*تمإعدادهبناءعلىب
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 .*في كل فترة المتوقع بناؤهاالمتالصقة الجديدة و   دوبليكسأعداد المساكن ال :95-91 ل وجد

 المنطقة

 لىو القترة األ 
0222-0225 

 الفترة النانية
0225-0292 

 الفترة النالنة
0292 - 0295 

 الفترة الرابعة
0295-0202 

 الفترة الخامسة
0202-0205 

 المتالصقة دوبليكسال المتالصقة دوبليكسال المتالصقة دوبليكسال المتالصقة دوبليكسال المتالصقة دوبليكسال

 49555 28..8 24991 4.454 04421 ..4.1 2.814 40259 2 2 الرياض

 42... 924.15 41200 220.. 24..2 8149. .4.22 .5041 2 2 مكرمةمكة ال

 02.15 40122 9.122 04414 .90.0 02.02 9.224 12..9 2 2 المدينة المنورة

 90.88 0.185 92529 98444 1590 98991 92245 ..944 2 2 القصيم

 04842 2..41 9.820 00102 99181 .0254 985.0 02518 2 2 الشرقية
 00.18 48282 09.99 015.2 95.92 08122 98195 02112 2 2 عسير

 922. 95881 1.0. ..928 .29. 99.20 4.8. .808 2 2 حائل

 8491 9.890 8924 99940 ..55 .9221 .29. .8.. 2 2 تبوك

 942.2 225.2 94802 .0224 922.8 98242 990.8 90524 2 2 الباحة

 0082 4.41 .910 0.01 9404 0.10 9819 0211 2 2 الحدود الشمالية

 4224 ..14 4525 959. 2052 9.2. 4282 48.4 2 2 الجور

 02.22 45.22 04219 22205 9.200 29212 ..912 09419 2 2 جازان

 824. 9.2.5 2.0. 0..1 5292 1.25 959. .80. 2 2 نجران

 054001 512399 009321 121292 951354 129999 021011 010099 2 2 المملكة

 .41-43والجدول43-43إعدادهبناءعلىبياناتالجدول*تم
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 تحديد الطلب لمساحات األراضي السكنية 31-1
ــد الطلــب علــأ مســاحة اررااــي الســكنية بالع ال معرفــة و امــل التاليــة: أو يــرتبط تحدي

 وارســــر أ وارســــرة مــــن المســــاحة الســــكنيةم وانيــــا عــــدد ارفــــراد أ ونصــــيب معــــدل الفــــرد أ
قعات للتةيرات المستقبلية االقتصـادية و الت بة مستقبالم والواً و لجديدة المطلا حدات السكنيةو ال
ارســـرة مـــن المســـاحة  والمكانيـــة التـــي تـــتور علـــأ نصـــيب الفـــرد أو السياســـية و  االجتماعيـــةو 

 السكنيةم

 المؤشرات للطلب على مساحة األراضي السكنيةو المعطيات  31-1-3
ـــم تحديـــد الزيـــادة رعـــداد الســـكان فـــي كـــل فتـــرة خمســـي -9 بنـــاء علـــأ  .9-92ل و ة جـــدت

 التقديرات التراكمية الذي تم تحديده في الفصل الحادي عشرم 
م  91.0هــــ/9280ام )و اء الشـــاملة فـــي ارعـــو حات للمملكـــة ســـو ال تشـــتمل جميـــع المســـ -0

ـــــــــة فـــــــــي العـــــــــامين  وم( أ9110هــــــــــ/9492م  91.4هــــــــــم9214 ـــــــــق العين عـــــــــن طري
حات بصـــفة عامـــة مـــات مرتبطـــة بالمســـاو م( معل0222هــــ/9409م  9111هــــ/9491)
مـــة لهـــذه و ر فـــي اكتمـــال المعلو قصـــ وي عـــد  هـــذا و المســـاحات الســـكنية بصـــفة خاصـــةم و 

)الزهرانــي   هوــو الباحــث رمــزي الزهرانــي فــي أحــد بح ه أياــاً بــهــذا مــا عاو  –حات و المســ
ــة المــد م و الطو مــع أهميتهــا فــي العمليــة التخطيطيــة القصــيرة  -م( 0222  45ر  يل

 حات المستقبليةمو مسفي ال استدراكهالذي نلمل 
دية و ة فــي المــدن الســعالرئيسـر الجــار اهلل  نصـيب الفــرد مــن االســتخدامات و حـدد الــدكت -2

م(م لم تتمكن الدراسـة مـن .911  اهلل السكني )الجار االستخدامم بما فيها 9188لعام 
الدراســـة تركـــز علـــأ و دية و مـــة القتصـــارها علـــأ المـــدن الســـعو االســـتفادة مـــن هـــذه المعل

 ناطقهاممو المملكة 
تصـاعد فـي الفتـرات يتصةير مساحة اررااي السـكنية س وجه نحو التأن قع الخبراء و يت -4

%  95%  1الي: )و اــع الحــالي بنســب علــأ التــو مــن الوانيــة  لــي الخامســة مقارنــة بال
 %(م%02  91

 5-2نـة مـن و حددت منظمة الصـحة العالميـة معـدل المسـاحة المناسـبة لسـكن أسـرة مك -5
بحيــث   متــرا مربعــا 50ســط نصــيب الفــرد و را مربعــا  بمعــدل متمتــ 0.2الي و أفــراد بحــ
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تظل المساحة المتبقية مسـاحة و مترا مربعا   902تشكل مساحة المباني منها ما مقداره 
  رم 9110(  )الـــدرة  922  رم9110ه )العنقـــري  و نحـــو ظـــائر ترفيهيـــة و خاليـــة ل

 (م20م  رم..91ي  يناير و (  )الجردا45
اسـعة و ن أن منـازلهم و ااـحة بـين الـذين يعتقـدو ق و جـد فـر و ه ال تانـ المسح الميداني أكد -.

ســط نصــيب الفــرد مــن مســاحة و ن أن منــازلهم مناســبة مقارنــة بمتو لئــك الــذين يعتقــدو أو 
سـط و اسعة كـان نصـيب الفـرد مـن متو رسر التي تعتقد أن منازلهم في حالة االمسكنم ف

كــان  مناســبة أن منــازلهم رســر التــي تعتقــدفــي حالــة او تقريبــًام  0م2.مســاحة المســكن 
لســـكان الـــذين فـــي حالـــة او  تقريبـــًا مـــن مســـاحة المســـكنم 0م..ســـط نصـــيب الفـــرد و مت

ســط نصــيب الفــرد مــن مســاحة و ااــحة متو رة و بصــو ن أن منــازلهم اــيقة تــدنأ و يعتقــد
 ممن مساحة المسكن 0م.2المسكن ليصل  لأ 

ـــد نصـــيب الفـــرد مـــن المســـاحة الســـكنية للمملكـــة  -. ـــيو تـــم تحدي ل  و الجـــزء ار مناطقهـــا ف
مـات و مـن المعل االسـتفادة الً و أ تمـن هـذا البحـثم فلقـد تمـ24 -0ل و الفصـل الوـاني جـد
ت ا)مصــلحة اةحصــاء هـــ9409هـــ  لــي عــام 9494ي مــن عــام و مــن اةحصــاء الســن

مـات مـن البلـديات عـن أعـداد رخـر و هـ(  الخـار بالمعل9409هـ  لي 9494العامة  
حديــد اررااــي الســكنية بــين الفتــرتينم وــم تحديــد مســاحة اررااــي الســكنية  لتو البنــاء 

هــــ مـــن أعـــداد 9409الزيــادة رعـــداد الســـكان بـــين الفتــرتين بطـــر  أعـــداد الســـكان لعــام 
بناء عليه تم تحديد نصيب الفرد من المساحة السكنية للمملكة و هـم 9492السكان لعام 

اررااــي الســكنية مناطقهــا بقســمة الزيــادة رعــداد الســكان بــين الفتــرتين علــأ مســاحة و 
 بين الفترتينم

قعــات نصــيب الفــرد مــن المســاحة الســكنية حســب مرئيــات و ت  .9-92ل و اــح الجــدو ي -8
فـي فتـرات خمسـية  وأ ن هناك بعض المنـاطق حاليـاً أيالحظ و الخبراء بقطاع اةسكان  

  المناسب التـي حـددتها و سيبل  نصيب الفرد من المساحة أقل من المست وأالحقة بل  
 مترا مربعا للفردم   50 وهو صحة العالمية منظمة ال
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 أسس تقدير المساحة المستقبلية لألراضي السكنية  31-1-1
المتشــــرات المســــتقبلية للطلــــب علــــأ مســــاحات اررااــــي و ء المعطيــــات و علــــأ اــــ

 السكنية  فإنه سيتم تقديره بناء علأ ارسة التالية:
هــم و   .9-0ل و ات جــدو اعتمــاد تقــديرات زيــادة أعــداد الســكان فــي كــل فتــرة خمــة ســن -9

 فير سكن لهممو يجب ت نالسكان الذي
 24-0ل و سط نصيب الفرد من المساحة السكنية  الذي تم  يجاده فـي الجـدو اعتماد مت -0

 مم0222هـ/9409اع الحالي و   ليمول اليالفصل الوان

اعتماد مرئيات الخبـراء بتنـاقر مسـاحة اررااـي السـكنية فـي الفتـرات مـن الوانيـة  لـي  -2
%(م 02%  91%  95%  1الي)و اــع الحــالي بنســب علــأ التــو ة بالالخامســة مقارنــ

 وأللمناطق التي بلةت  .9-0ل و مع تعديل نصيب الفرد من المساحة السكنية في جد
متـرا  50  المناسـب التـي حـددتها منظمـة الصـحة العالميـة و التي ستبل  أقـل مـن المسـت

امـــل االقتصــــادية و العازن بـــين و ي حددتـــه المنظمــــةم لتحقيـــق التـــذ  الـــو مربعـــا  بالمســـت
 متطلبات المساكن الصحية المناسبةم و 

 تقدير الطلب المستقبلي لمساحات األراضي السكنية    31-1-1
اعتمـاده رسـة تقـدير مسـاحات اررااـي السـكنية و  تمـت مناقشـتهء مـا و علـأ اـ  

ه حسـب ت التعديل الذي تـم  جـراو بة مستقبال بناء علأ مرئيات خبراء قطاع اةسكان  و المطل
اــح و ي 98-0ل و د منظمــة الصــحة العالميــة لنصــيب الفــرد مــن المســاحة  فــإن الجــدتحديــ

نــه يالحــظ أو اتم و مناطقهــا كــل خمــة ســنو بــة بالهكتــار للمملكــة و المســاحات الســكنية المطل
  المملكـة و علأ الرغم من أن نصيب الفرد مـن المسـاحة السـكنية بـالمتر المربـع علـأ مسـت

ذي   الو   أعلأ من المستو امسة  ال  نها ستحتل مستلأ  لي الخو في تناقر من الفترة ار
ـــــة  حددتـــــه منظمـــــة / 0م 9.0./ للفـــــرد(  )0م 9...الي )و علـــــأ التـــــ وهـــــو الصـــــحة العالمي

علــأ الــرغم مــن  ولكــن/ للفــرد(م 0م 5..5)/ للفــرد( 0م...5/ للفــرد(  )0م 58.1)للفــرد( 
المتالحقــة  ال أن  المســاحة الســكنية فــي الفتــرات الخمســيةمــن هــذا التنــاقر لنصــيب الفــرد 

ن الفترة التي سـبقتها ن أعلأ في الفترة الالحقة مو الطلب علأ مساحة اررااي السكنية تك
 يرجع ذلك لزيادة أعداد السكانم و 
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 .قعات الزيادة ألعداد السكان قي كل فترة خمسيةو ت :99-91 ل وجد

 المنطقة
 *زيادة ألعداد السكان لكل فترةتوقعات ال

0225 0292 0295 0202 0205 

 85.914 5551.. .1222. 21404. 20142. الرياض

 22..12 808210 .099.. 25842. 21.8.. مكة المكرمة

 208525 .08.15 0504.0 091281 912240 جازان

 459009 425.98 215..2 2202.2 .22208 الشرقية ةالمنطق

 .2.449 291845 0899.2 04.484 098055 عسير

 .025.4 095205 ..91.2 ..9821 .9.528 القصيم

 .90.04 992221 ..9290 129.4 82982 حائل

 .20489 08.540 05.500 029900 .02188 المدينة المنورة

 .0.180 000111 980818 948882 902412 الباحة

 554.2 .4842 40012 2.108 20044 الحدود الشمالية

 944020 904.02 .92.12 12429 82142 تبوك

 992252 112.0 8.500 5921. 4129. نجران

 104.2 84241 44... 1894. 2920. الجور

 5..40.1 2820145 242.421 22.2.59 0.15255 المملكة

للفتـرة  حقـة مـن  جمـالي عـدد السـكانوذلك بطـر   جمـالي عـدد السـكان الفتـرة الال 99-92* تم  عداده بناء علأ الجدول 
 السابقة لكل فتر خمسيةم
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سط نصيب الفرد من المساحة السكنية حسب مرئيات الخبراا بقطاع و قعات متو ت :97-91 ل وجد
 .*اإلسكان

 المنطقة

 بالمتر المربع السكنية ساحةمنصيب الفرد من ال سطو لمت قعاتو الت

 األساس
نفس 
 دةالزيا

-1% -95% -91% -01% 

0222 0225 0292 0295 0202 0205 

 45.4 8..4 52.9 ..52 51.2 51.2 الرياض 

 40.1 45.9 4..4 ..52 ..55 ..55 مكة المكرمة 

 55.8 ..58 ..9. 2... 0.5. 0.5. المدينة المنورة 

 4.1. 8.8. ..80 88.5 2..1 2..1 القصيم

 ..1. 2.0. 8... 80.0 12.4 12.4  الشرقية

 ..48 59.9 ..52 4..5 2.9. 2.9. عسير

 2.8. 4.5. 8.0. ..82 10.2 10.2 حائل 

 ..22 25.4 0..2 21.8 ..42 ..42 تبوك 

 42.0 40.0 44.2 5..4 50.0 50.0 الباحة 

 ..52 52.2 2..5 51.1 5.8. 5.8. الحدود الشمالية 

 8.5. ..80 ...8 10.8 929.1 929.1 الجوف 

 0..0 ..08 22.9 20.0 25.4 25.4 جازان 

 28.5 42.5 40.5 45.5 52.2 52.2 نجران 

 5777 5377 9279 9071 9779 9575 المملكة

في الفترات الخمسية المتالحقة في بعض المناطق أقل من  نصيب الفرد من المساحة السكنيةيالحظ  ن  م04-0تم  عداده بناء علأ الجدول  *
 م/ للفرد0م 50ي معدل منظمة الصحة العالمية وه
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العالمية التعديل حسب تحديد منظمة الصحة و  بة للمساكن الجديدة بالهكتار في كل فترة حسب مرئيات الخبراا،و مساحة األراضي السكنية المطل :93-91 ل وجد
 لنصيب الفرد من المساحة

 الفترة
 الفترة األولى

 م0222-0225

 الفترة النانية

 م0225-0292

 الفترة النالنة

 م 0292-0295

 الفترة الرابعة

 م0295-0202

 الفترة الخامسة

0202 - 0205 

 المنطقة

سط ومت
نصيب 
الفرد 
من 

 الساحة
 *(1م)

أعداد 
 السكان

** 

مساحة 
األراضي 
السكنية 

 بةوالمطل
 )هكتار(

*** 

سط ومت
نصيب 
الفرد 
من 

 الساحة
 *(1م)

أعداد 
 السكان

** 

مساحة 
األراضي 
السكنية 

بة والمطل
 )هكتار(

*** 

سط ومت
نصيب 
الفرد 
من 

 الساحة
 *(1م)

 أعداد 
 السكان

** 

مساحة 
األراضي 
السكنية 

بة والمطل
 )هكتار(

*** 

سط ومت
نصيب 
الفرد 
من 

 الساحة
 *(1م)

 أعداد 
 السكان

** 

مساحة 
األراضي 
السكنية 

بة والمطل
 )هكتار(

*** 

سط ومت
نصيب 
الفرد 
من 
 حةالسا

 *(1م)

أعداد 
 السكان

** 

مساحة 
األراضي 
السكنية 

بة والمطل
 )هكتار(

*** 

 4450.0 85.914 50 2182.1 5551.. 50 2.22.8 .1222. 50 ..2422 21404. ..52 4..255 20142. 51 الرياض 

 4.98.5 22..12 50 9..422 808210 50 21.2.2 .099.. 50 2.4..2 25842. 50 2.18.2 21.8.. ..55 مكة المكرمة 

 9822.9 208525 55.8 9.12.2 .08.15 ..58 8..955 0504.0 ..9. 9448.2 091281 .. 8...92 912240 0.5. المدينة المنورة 

 ..22.1 459009 4.1. 9..291 425.98 8.8. ...220 215..2 ..80 ..0128 2202.2 88.5 0159.2 .22208 2..1 القصيم

 2..052 .2.449 ..1. 0249.2 291845 2.0. 0951.2 0899.2 8... 0224.2 04.484 80.0 91.2.2 098055 12.4  الشرقية

 9005.1 .025.4 50 ..9991 095205 50 1..925 ..91.2 ..52 9228.8 ..9821 4..5 ..9249 .9.528 2.9. عسير

 812.8 .90.04 2.8. 844.4 992221 4.5. 10.2. ..9290 8.0. ..54. 129.4 ..82 ...2. 82982 10 حائل 

 9.81.2 .20489 50 9415.0 08.540 50 9222.1 05.500 50 9029.8 029900 50 9219.4 .02188 50 تبوك 

 9422.9 .0.180 50 ..9951 000111 50 159.9 980818 50 4.0.. 948882 50 01.2. 902412 50.0 الباحة 

 088.5 554.2 50 058.0 .4842 52.2 8..02 40012 .5 009.0 2.108 51.1 090.0 20044 5.8. الشمالية الحدود 

 9920.2 944020 8.5. 9222.0 904.02 ..80 124.5 .92.12 ...8 2...8 12429 10.8 804.8 82142 929.1 الجوف 

 1..58 992252 50 595.9 112.0 50 441.1 8.500 50 ..212 5921. 50 5..22 4129. 50 جازان 

 482.1 104.2 50 ..428 84241 50 211.9 44... 50 2.2.2 1894. 50 208.2 2920. 50 نجران

 04.09.8 5..40.1 ...5 ....002 2820145 58.8 ....024 242.421 2.9. ...9192 22.2.59 0.2. 98.51.1 0.15255 9... المملكة

/للفرد.1م41ةالمتالحقةفيبعضالمناطقالتيبلغمتوسطهاأقلمنمعدلمنظمةالصحةالعالميةبمعدلالمنظمةوهي.معتعديلمتوسطنصيبالفردمنالمساحةالسكنيةفيالفتراتالخمسي48-43تمإعدادهبناءعلىالجدول* 
  للحصولعلىالمساحةبالهكتار48888قسمة1م.***حاصلضربمتوسطنصيبالفردمنالمساحةالسكنية46-43**تمإعدادهبناءعلىالبياناتفيالجدول
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 (م0205-م0222)الترتيب التنازلي للزيادة المطلوبة للمساحة السكنية بالهكتار  :91-91 جدول 

 المناطق
 الزيادة المتوقعة للسكان

 م* 2125م إلي  2111

 
 

% 
 الزيادة المطلوبة للمساحة بالهكتار

 % م**2125م إلي 2111   

 
نصيب الفرد من  متوسط

 المساحة بالمتر المربع***

 14.1 41.6 41611.6 44.6 6111141 مكة المكرمة 
 16.1 41.4 41141.1 41.1 6111411 الرياض 

 16.1 41.1 41111.1 41.1 4111614 القصيم
 11.4 41.1 44111.6 1.6 4164414  الشرقية

 14.1 1.1 1111.1 1.1 4411611 المدينة المنورة 

 14.1 1.1 1144.1 1.1 4611111 تبوك 
 11.4 1.4 1111.1 1.1 111114 عسير

 14.1 1.1 1141.1 1.1 111111 الباحة 
 11.1 1.1 1111.1 6.4 114416 الجوف 
 11.1 6.1 1144.1 4.1 144411 حائل 
 14.1 4.4 4414.4 4.1 161111 جازان 

 14.1 4.1 4111.1 4.4 611144 نجران
 11.1 4.4 4441.1 4.4 441611 الشمالية الحدود 

 61.7 111 115361.6 111 17345135 المملكة

وذلكبجمعمساحةاألراضيالسكنية40-43.**تمإعدادهبناءعلىالجدول46-43*تمإعدادهبناءعلىالجدول
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 الخالصة 31-1
ركــز هــذا الفصــل علــأ تحديــد حاجــة مختلــر منــاطق المملكــة مــن أنــواع المســاكن 

ولقــد تــم   مم0205هـــ / 9445ومســاحة اررااــي الســكنية  لكــل خمــة ســنوات  لــأ عــام 
ــــر ــــب والتةي ــــو  تحديــــد نمــــط الطل ــــاءً المســــتقبلي رن ــــات  اع المســــاكن بن ــــأ دراســــة المعطي عل

والمتشــرات المســتقبلية لكــل نــوع بمــا فيهــا ارنــواع الحديوــةم وــم تحديــد ارســة التــي ســتبنأ 
عليـــه قـــدرت ارعـــداد التراكميـــة  بلية فـــي كـــل فتـــرة لكـــل نـــوعم وبنـــاء  علهـــا التقـــديرات المســـتق

 متو  كل منطقةعلأ مستو  المملكة ومس والمساكن الجديدة المطلوبة في كل فترة
ـــرات الخمســـية المتالحقـــة ولقـــد توقعـــت الدراســـة  ـــي الفت ـــاقر العـــدد ا  ف لتراكمـــي تن
م مـع تزايـد لـلمـن المسـاكن الشـعبية والمتقـت والفمئوي علـأ مسـتو  المملكـة لكـل الالنسبي 

التراكمــي فــي  يالمئــو  االعــدد التراكمــي لكــل مــن نــوع الشــقق ودور فــي فــيال  ال أن نســبيهم
ـــاقرم وقعـــت الدراســـة ظهـــور أنـــواع جديـــدة مـــن المســـاكن مـــن النـــوع الـــدوبليكة كمـــا ت تن

لتكلفــة لتحــل مســتقبال محــل والمتالصــق التــي تتميــز باالســتقاللية والخصوصــية وانخفــاض ا
 للمنوع الف
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 المسـاحة السـكنية المطلوبـة  98-92حـددت الدراسـة كمـا هـو مواـح فـي الجـدول  
 بنـاءً  وذلـك فـي كـل فتـرة زمنيـة مناطقها  علأ مستو  المملكة وعلأ مستو  كل منطقة من

ة الصـــحة العالميـــة علـــأ الموازنـــة بـــين مرئيـــات خبـــراء قطـــاع اةســـكان  وتوصـــيات منظمـــ
للمسـاحة لألسـرة الواحـدة وبالتـالي للفـردم لتحقيـق التـوازن بـين متةيـرات للنصيب ارمول مـن 

 لبات المساكن الصحية المناسبةم العوامل االقتصادية ومتط
 توفيرهـــا المطلوبـــة الســـكنية  جمـــالي المســـاحة 91-92فـــي جـــدول  دراســـةال توقعـــت

  م0205هــــــــ/9445م  لـــــــي 0222هـــــــ/9402مــــــن عـــــــام  للفتـــــــرة علــــــأ مســـــــتو  المملكــــــة
من  جمالي  المسـاحة  تتركز أعلها  في منطقة مكة المكرمة بمساحة هكتار(م 105361.6)

وـم القصـيم والشـرقية بنسـب %( تليها منطقة الرياض 00.2)بنسبة  بلةت المطلوبة للمملكة
ــــوالي: ) ــــأ الت ــــة8.2%(  )..92%(  )02.5عل ــــي المنطق الشــــمالية  %(م وأقلهــــا تتركــــز ف

%(  0.0: )جــازان وحائــل والجــور بنســب علــأ التــواليتليهــا منطقــة نجــران وــم  %( 9.0)
  %(م%2.0(  )%0.1(  )0.5)
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 لتوصيات:النتائج وا
ـــي  هـــدر ـــأهـــذا المشـــروع البحو ـــوع المســـاكن الجديـــدة   ل تقـــدير أعـــداد ومســـاحة ون

مم  0205هــــ/9445المطلوبـــة لمختلـــر منـــاطق المملكـــة للعشـــرين ســـنة القادمـــة حتـــأ عـــام 
ـــاريخي رعـــداد  ـــاق  الجـــزء ارول التطـــور الت ـــي أربعـــة أجـــزاء رئيســـة: ن قســـمت الدراســـة  ل

ـــــات ومســـــاحة ونـــــوع المســـــاكن فـــــي مختلـــــر منـــــ اطق المملكـــــة علـــــأ اـــــوء تةيـــــر المعطي
االقتصـادية واالجتماعيــة والديموغرافيـةم  بينمــا ركـز الجــزء الوـاني علــأ دراسـة آراء الســكان 
حول مساحة ونوع المسـاكن وذلـك مـن خـالل مسـح ميـدانيم  فيمـا ركـز الجـزء الوالـث علـأ 

اع اةســـــكانم التنبـــــت بـــــالمتةيرات المســـــتقبلية مـــــن خـــــالل اســـــتبيان اراء المختصـــــين بقطـــــ
وخصر الجزء الرابع وارخير لحساب توقعات أعداد ومساحات وأنـواع المسـاكن للعشـرين 

 سنة القادمة  وكذلك تحديد احتياجات المملكة لكل خمة سنواتم
توصلت الدراسة  لي مجموعة من النتائ  التي رصـدت التةيـر فـي أعـداد ومسـاحة  

وء تةيـــــر المعطيـــــات االقتصـــــادية وأنـــــواع المســـــاكن لمختلـــــر منـــــاطق المملكـــــة علـــــأ اـــــ
واالجتماعيــة والديموغرافيــةم كمــا توقعــت أعــداد ومســاحات وأنــواع المســاكن للعشــرين ســنة 
القادمة للمملكة ومناطقها  وحددت احتياجهـا لكـل خمـة سـنوات بنـاًء علـأ نموهـا الطبيعـي 

مكـــن وعلـــأ التنبـــت بـــالمتةيرات المســـتقبلية حســـب مرئيـــات المختصـــين بقطـــاع اةســـكانم وي
  يجاز أهم النتائ  والمالحظات التي تمخات عنها الدراسة في التالي:

 ن االســـتقرار السياســـي وارمنـــي علـــأ الصـــعيد المحلـــي واةقليمـــي والعـــالمي مـــن أهـــم   م9
وأحجامهــا  وذلــك لتــلويره  والمحــدد رنواعهـا المســاكن علــأ العوامـل المــتورة علــأ الطلـب

 اعيةمالمباشر علأ االقتصاد والنواحي االجتم

وأحجامها ارتباطًا وويقًا بالمتةير االقتصادي وهـو متةيـر  وأنواعها ترتبط أعداد المساكن م0
بـه  ممـا  تيتلرجح ما بـين الطفـرة والوبـات والركـود لـذلك مـن الصـعب التنبـ -غير وابت 

واالجتماعيـة يظهر أهمية التخطيط علأ المد  الطويل وحساب المتةيـرات االقتصـادية 
 ق اةسكانموتلويرها علأ سو 

 حداث تةييرات علأ نمط الحياة االجتماعية من خالل برام   سكانية مخططـة  مكانية  م2
وجاذبـة  فقـد نجـح البرنـام  الحكــومي الرسـمي لتـوطين البـدو فــي الهجـر فـي تةيـر نمــط 
حياتهم االجتماعيـة مـن التنقـل واالرتحـال  لـأ االسـتقرار ومـن الرعـي  لـأ الزراعـة ومـن 
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وابتــة  ممــا زاد مــن معــدل التحاـــر  لمتنقلــة  لــأ الســكن فــي مبــان  م ااالســكن فــي الخيــ
 والطلب علأ السكن الحاريم        

ترتبط عملية التةير التلقائي في أنماط العمران السكني وظهـور وانتشـار أنمـاط عمرانيـة  م4
جهــة جديـدة مةــايرة عمــا هــو ســائد بمــد  قــدرة الــنمط الســائد علــأ التطــور والتحســن لموا

مـــع مــا تتميـــز بـــه مـــن  -الســكنم فالمبـــاني التقليديـــة  أامي والمتســـارع علـــالطلــب المتنـــ
لــم تتطــور بدرجــة تجعلهــا مواكبــة  -المالءمــة مــع البيئــة الطبيعيــة واالجتماعيــة المحليــة 

للتةيرات االجتماعية وقادرة علأ تلبية الطلب المتزايد علأ اةسكان  لذلك ظهر البديل 
 الفيلـــلو  ن الشـــعبية للطبقـــة الفقيـــرة والعمـــاراتوهـــو المتموـــل فـــي نمـــط العشـــ  والمســـاك

 للطبقة المتوسطة والعالية الدخلم

توجد حاجة ماسة لتطوير القوانين المنظمـة للبنـاء بمـا يجعلهـا قـادرة علـأ الوصـول  لـأ  م5
نفسـه  ي تناسـب متطلبـات ارسـرة وتعكـة فـي الوقـتنوعيات من المساكن العصـرية التـ

 هـافـي  وـراء تراو وتسـاهم طموحاتـةتطلبـات المجتمـع و تتناسـب مـع م التي الهوية المحلية
 وتستفيد من الخبرة المهنية المتراكمة عبر ارجيالم  العمراني

ربطـــــت المملكـــــة مفهـــــوم التخطـــــيط اةســـــكاني اـــــمن خطـــــط التنميـــــة الشـــــاملة بالبعـــــد  م.
االجتمــــاعي واالقتصــــادي مــــن خــــالل واــــع أهــــدار وسياســــات اســــتراتيجية  ســــكانية 

المــد  فاــاًل عــن تبنــي أهــدار متوســطة المــد  شــملت علــأ بــرام  واســتيطانية بعيــدة 
لسســكان والتمويــل فــي كــل خطــة خمســيةم مــن خــالل تلــك الخطــط اســتطاعت المملكــة 
مواجهــــة ارزمــــة اةســــكانية فــــي منتصــــر الســــبعينات المــــيالدي وتحقيــــق التــــوازن بــــين 

لــأ القطــاع للتمويــل فــي البدايــة ع ارساســيالمســاكن باالعتمــاد  علــأالعــرض والطلــب 
العام وم االنتقال التدريجي  لأ القطاع الخار مع استمرار الـدعم الحكـومي مـن خـالل 

 ممحدودولكن بشكل  ة العقاريصندوق التنمي

أشار تحليل العالقة بين الزيادة في أعداد المساكن مقابل الزيادة في أعـداد السـكان فـي  م.
نـت   م لأ عـدم حـدوث تـوازنهـ( 9409هـ و9492أغلب مناطق المملكة بين الفترتين )

عــن ذلــك زيــادة فــي متوســط أعــداد أفــراد ارســرة وبالتــالي زيــادة لمتشــر االزدحــامم حيــث 
ــــأ مســــتو  المملكــــة مــــن ) ــــي 5.85ارتفــــع متوســــط أفــــراد ارســــرة بــــين الفتــــرتين عل (  ل

 (م28..)



 النتائ  والتوصيات                             في المملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات

       

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

338

لـأ مسـتو  المملكـة لعـام يشير تحليل النسب المئوية لترتيب أنواع المساكن المشةولة ع م8
المنازل الشعبية احتلت النسبة ارعلأ بـين أنـواع المبـاني السـكنية فـي   لأ أنهـ 9492

ونوعيـات اةسـكان   %(4..9وـم الفيلـل )  %(22.5%(  تلتهـا الشـقق)..20المملكة )
هـــ 9409%(م بينمــا فــي عــام ..8أو منــزل ) فــيال%(  وأخيــرا دور فــي ..99ارخــر  )

المرتبة الوانية وتصبح الشقق فـي المرتبـة ارولـي  تراجعت نسبة المنازل الشعبية  لتحتل
هـــ  وــم تلتهــا المنــازل 9409لعــام  هانفســ%( وهــي نســبة المنــازل الشــعبية ..20بنســبة )

%( عـــن نســـبة الشـــقق ..2%( وهـــي أقـــل بنســـبة بســـيطة جـــدا تعـــادل )01.8الشـــعبية )
ولكن بنسـبة تةيـر  هانفس%( التي احتلت المرتبة الوالوة 02.0للفترة السابقة  وم الفيلل )

ـــأ ) ـــي  مـــع  %(2.8أعل ـــب دور ف ـــدم ترتي ـــيالتق ـــرة  ف ـــأ أخـــر  مقارنـــة للفت ـــزل عل أو من
 %(م8.0% و1.9هما علأ التوالي )االسابقة لتصبح نسبت

بل  معدل نصيب الفرد من المساحة السـكنية فـي المملكـة العربيـة السـعودية بـين عـامي  م1
التوقعـات لنصـيب الفـرد مـن م وحسـب / للفـرد0م .5.4.هــ( حـوالي 9409هـ و9494)

بــان بعــض المنــاطق فــي  كانالمســاحة الســكنية بنــاء علــأ مرئيــات الخبــراء بقطــاع اةســ
الفترات الخمسية المتالحقة سيبل  نصيب الفرد من المساحة أقل من المستو  المناسب 

متـرا مربعـام فلقـد تـم التوصـية بتوبيـت المعـدل  50التي حددتها منظمة الصحة العالميـة 
 ذا المعـدلحددتها منظمة الصحة العالمية في المناطق التي سيقل مستواها عـن هـ التي

لتحقيـــق التـــوازن بـــين العوامـــل االقتصـــادية واالجتماعيـــة ومتطلبـــات المســـاكن الصـــحيةم 
وبــذلك ســيبل  معــدل نصــيب الفــرد مــن المســاحة بــالمتر المربــع علــأ مســتو  المملكــة 

 م0225-م0222هــــــ/9405-هــــــ9402 للفتـــــرات الخمســـــية المتالحقـــــة علـــــأ التـــــوالي:
ـــــــــرد0م9...) (   / للفـــــــــرد0م 9.0.)  م0292-م0225هــــــــــ/9422-هــــــــــ9405(    / للف

-هــــــــــــــــــــ9425(   / للفـــــــــــــــــــرد0م 58.1)م 0295-م0292هــــــــــــــــــــ/9425-هــــــــــــــــــــ9422
ـــــــرد0م ...5) م 0202-م0295هــــــــ/9442 -م0202هــــــــ/9445-هــــــــ9442(    / للف
ـــ / للفـــرد0م 5..5)م 0205 ـــاقر المعـــدل ف ـــأ الـــرغم مـــن تن ـــرات الخمســـية (م عل ي الفت

 المتالحقة  ال  نها ستحتل أعلأ من المعدل التي حددتها منظمة الصحة العالميةم    

اطق  وعـدم تطبيـق سياسـات تبنت الدراسة سيناريو استمرار التباين اةقليمي بـين المنـ م92
في االعتبـار مـد  حاجـة المنـاطق لأليـدي العاملـة الوافـدة  آخذة هانفسالدرجة بالسعودة 
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أعـداد  يكـون بنـاًء عليـه توقعـت أن معجلة التنميـة   مـع تراجـع معـدالت الخصـوبة لدفع
( نسمةم وسيبل  فـي نهايـة 28910291)م سيبل  0205هـ/9445السكان سنة الهدر 
ــــــــرة 02.40021م )0225هـــــــــ/9405الفتــــــــرة الخمســــــــية  ــــــــة الفت ( نســــــــمة  وفــــــــي نهاي

م 0295هـــ/9425( نســمة  وفــي نهايــة الفتــرة 90812..0م ســيبل  )0292هـــ/9422
ـــــــــرة 22991011ســـــــــيبل  ) ـــــــــة الفت م ســـــــــيبل  0202هــــــــــ/9442( نســـــــــمة  وفـــــــــي نهاي

 ( نسمةم 22100044)

فــي فتوقعــت الدراســة الطلــب علــأ المســاكن الجديــدة للمملكــة فــي كــل فتــرة خمســية   م99
 ( مسـكن  وفــي الفتــرة451192مطلــوب ) م0225-م0222هــ/9405-هـــ9402 الفتـرة

 ( مســــــكن  وفــــــي الفتــــــرة590024م مطلــــــوب )0292-م0225هـــــــ/9422-هـــــــ9405
 ( مســــــكن  وفــــــي الفتــــــرة842..5م مطلــــــوب )0295-م0292هـــــــ/9425-هـــــــ9422
 ( مســــــكن  وفــــــي الفتــــــرة22552.م مطلــــــوب )0202-م0295هـــــــ/9442-هـــــــ9425
 ( مسكنم921.2.م مطلوب )0205-م0202هـ/9445-هـ9442

هـا فــي كـل فتــرة خمسـية  فكانــت ئقـدرت الدراسـة أعــداد المسـاكن التــي يجـب  عــادة بنا م90
( مسـكن  وبلةـت خـالل 9.9284م )0225-م0222هــ/9405-هـ9402 خالل الفترة
( مســـــــــــــكن  وفـــــــــــــي .91.82م )0292 -م 0225هــــــــــــــ/9422-هــــــــــــــ9405الفتـــــــــــــرة
ـــــــرة   فـــــــي ( مســـــــكن.00249م بلةـــــــت )0295 -م 0292هــــــــ/9425-هــــــــ9422الفت
( مســــــكن  وفــــــي 059821م  بلةــــــت )0202 -م 0295هـــــــ/9442-هـــــــ9425الفتــــــرة
  .( مسكن082588م بلةت )0205 -م 0202هـ/9445-هـ9442الفترة

مسـكن  9252428توقعت الدراسة تناقر أعـداد المسـاكن الشـعبية فـي المملكـة مـن  م92
%  وكـذلك 29م بنسـبة تنـاقر قـدرها 0205مسكن عـام  .0.82.م  لي 0222عام 
بنســــبة  8.884م  لــــي 0222عــــام  ..0.10قر أعــــداد المســــاكن المتقتــــة مــــن تنــــا

%م ويتوقــع أن تحــل الشــقق محــل هــذين النــوعين مــن المســاكن  رن 1.تنــاقر قــدرها 
همـا مسـتقباًل ســيكون جـزءًا مــن وسـط المدينـة الــذي يتميـز بارتفــاع أسـعار أرااــيه يموقع

 وارتفاع عامله االستوماري وكوافته السكانيةم

ي منطقة جازان علأ حوالي أكور من ولوي مساكنها منـازل شـعبية بنسـبة بلةـت تحتو   م94
%(  5..9.هـــــ  لـــــي )9409هـــــ  وانخفاــــت النســــبة ســــنة 9492%( عــــام 02 8.)
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ويتوقــع اســتمرار انخفااــها فــي الفتــرات الخمســية المتالحقــة لتصــل أقــل مــن الولــث فــي 
 %م 02م بنسبة 0205هـ/9445نهاية عام 

%( 22ت وماني مناطق من منـاطق المملكـة علـأ أكوـر مـن )هـ احتو 9492في عام  م95
هـــ انخفاــت  لــي ســبع منــاطق  ويتوقــع 9409مــن مســاكنها منــازل شــعبية  وفــي عــام 

اســــــتمرار االنخفــــــاض فــــــي الفتــــــرات الخمســـــــية المتالحقــــــة لتصــــــل فــــــي نهايــــــة عـــــــام 
%( 22لـأ )م  لي عدم وجود أي منطقة مـن منـاطق المملكـة تحـوي ع0205هـ/9445

 م0205هـــ/9445فــي نهايــة عــام  ها منــازل شــعبيةم وســتبقأ منطقــة جــازنمــن مســاكن
%(  تليهـا منطقــة مكـة المكرمــة 02أعلـأ منطقـة تحــو  مسـاكنها منـازل شــعبية بنسـبة )

%(  وأقلهــا كــل 94%(  ).9%(  )98وحائــل والمدينــة المنــورة بنســب علــأ التــوالي: )
قــة الريــاض والجــور وعســير %(  تليهمـا منط4مـن المنطقــة الشــرقية والشــمالية بنســبة )

 %(م 1%(  )8%(  )5بنسب علأ التوالي: )

توقعـت الدراســة زيـادة الطلــب مسـتقبال علــأ الشــقق نظـرًا لزيــادة أعـداد ارســر النوويــة  م.9
ــدة مــن الشــباب ليرتفــع عــددها التراكمــي مــن  م 0222هـــ/ 9402عــام  995452الجدي

 ال  ن نســبها  %م..9.زيــادة قــدرها  ةبنســبم 0205هـــ/ 9445عــام  9189045 لــي 
المئويــة رعــدادها التراكميــة مــن  جمــالي المســاكن فــي الفتــرات الخمســية المتالحقــة فــي 

ـــــأ  %(24.2تنـــــاقر مـــــن ) ـــــي 0225هــــــ/9405فـــــي نهايـــــة  الفتـــــرة ارول م لتصـــــل  ل
مم ويتوقــع أن يحــل محــل فــرق  0205هـــ/9445 %( فــي نهايــة الفتــرة الخامســة29.9)

نخفاة التكالير لتحقيق التوازن بين رغبـة السـكان مساكن مستقلة م االنخفاض النسبي
 للخصوصية والتوقعات النخفاض الدخلم

يتوقــع اســتمرار زيـــادة ارعــداد التراكميـــة للشــقق لجميـــع منــاطق المملكـــة فــي الفتـــرات  م.9
الخمسـية المتالحقــة مــع تنــاقر نســبها المئويـة مــن  جمــالي أنــواع المســاكنم وســتتمركز 

نطقــة مكــة المكرمــة  حيــث يتوقــع أن يبلــ  عــددها فــي أعلــأ عــدد تراكمــي للشــقق فــي م
 .28442شـــقة( تليهـــا منطقـــة الريـــاض ) 25.50.م )0205-هــــ94445نهايـــة عـــام 

شــــقة(  وأقلهـــا فــــي منطقــــة حائـــل  وــــم المنطقــــة  911.40شـــقة( وــــم المدينـــة المنــــورة )
 شقة(م          928.4شقة(  ) 900.9شقة(  ) .12.الشمالية والباحة علأ التوالي: )
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ـــــــة للفيلـــــــل مـــــــن ر توقعـــــــت الدراســـــــة زيـــــــادة ارعـــــــداد الت م98  عـــــــام فـــــــيال 949.0.اكمي
% وـم 42م بنسـبة زيـادة قـدرها 0202هــ/9442 عام 1118.2م  لي 0222هـ/9402

م 0205هــ/9445 عـام فـيال 822515يلخذ معدلها فـي التنـاقر لتصـل أعـدادها  لـي 
اع جديــــدة مــــن %  ليحــــل محلهــــا أنــــو ..91-بنســــبة نقــــر عــــن الفتــــرة الســــابقة قــــدرها 

ق التوازن بين رغبة السـكان فـي الخصوصـية يتحقلاكن الحديوة المستقلة أقل تكلفة المس
 وقدراتهم التمويلية في ظل التوقعات بانخفاض الدخلم

للمساكن المستقلة من نوع الفيال والمنـازل  النسبي مئوي يحل محل التناقر ان يتوقع م91
  or Town Housesوالمتالصـق  Duplexكةالـدوبلينـوع  مساكن مسـتقلة حديوـة مـن اشعبية

Attached Houses  أن  الدراســة توقــعوالــذي يتميــز بصــةر مســاحة اررض والتكلفــةم ت
ـــدوبليكةيصـــل العـــدد التراكمـــي  ـــي الفتـــرة الوانيـــة ) 00200.9 لل -هــــ9405مســـكن ف

% مــــن  جمــــالي المســــاكن لهــــذه الفتــــرة 5.0م( بنســــبة قــــدرها 0292-0225هـــــ/9422
% مــــن ..00مســـكن ونســــبتها  لـــي  252..92عــــددها ليصـــل  لــــي ويســـتمر ارتفـــاع 

م(م بينما 0205-0202هـ/9445-هـ9442 جمالي عدد المساكن في الفترة الخامسة )
-هـــــ9405مســــكن فــــي الفتــــرة الوانيــــة ) 021011ســــيبل  العــــدد التراكمــــي للمتالصــــق 

كن لهــــذه الفتــــرة ا% مــــن  جمــــالي المســــ..4م( بنســــبة قــــدرها 0292-0225هـــــ/9422
% من  جمـالي 92.1مسكن ونسبتها  لي  845910ستمر ارتفاع عددها ليصل  لي وي

 م(م0205 -م 0202هـ/9445-هـ9442عدد المساكن في الفترة الخامسة )

تتوقع الدراسة بلن ارعداد والنسب المئوية التراكميـة للمسـاكن الـدوبليكة والمتالصـق  م02
نـاطق اةداريـة الكبيـرة موـل في تصاعد فـي جميـع منـاطق المملكـةم ويالحـظ أنـه فـي الم

ـــاض نســـبهما المئويـــة  ـــرغم مـــن انخف ـــأ ال ـــاض ومكـــة المكرمـــة والشـــرقية عل منطقـــة الري
 التراكميـــة مـــن  جمـــالي المســـاكن لكـــل منطقـــة مقارنـــة بمعـــدل المملكـــة  ال أن أعـــددهما

يتوقـع أن يبلــ   0205-0202هــ/9445-9442م ففـي الفتـرة الخامسـة التراكميـة عاليـة
% وهي أقـل مـن النسـب المئويـة لكـل مـن مكـة 92.0ليكة في المملكة معدل نوع الدوب

% 95.9%  5..9%   91.0المكرمــــة  ومنطقــــة الريــــاض  والشــــرقية علــــأ التــــوالي: 
 م99.840  002091  2025.2وأعدداهم التراكمية علأ التوالي: 
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حددت الدراسة مساحة اررااي السكنية المطلوبة للمساكن الجديدة بالهكتار في كـل  م09
فترة خمسية  بناًء علأ الموازنة بـين مرئيـات خبـراء قطـاع اةسـكان  وتوصـيات منظمـة 

لتحقيـــق و  مة لألســـرة الواحـــدة وبالتـــالي للفـــردالصـــحة العالميـــة للنصـــيب ارموـــل للمســـاح
  اكن الصــــحية المناســــبةالتــــوازن بــــين متةيــــرات العوامــــل االقتصــــادية ومتطلبــــات المســــ

من  الجديدة علأ مستو  المملكة المساحة السكنيةعلأ   جمالي الطلب توقعت الدراسة
الفتــــرة -    تصــــاعد الطلــــب فــــيو م (هكتــــار115361.6) الفتــــرة ارولــــأ  لــــي الخامســــة

  (هكتـار41111.1) الفتـرة ارولـأ وهأ علـأ التـوالي: -الالحقة أعلأ من الفترة السابقة
الفتـــــرة الرابعـــــة   (هكتـــــار41111.1الفتـــــرة الوالوــــة )  (هكتـــــار...9192الفتــــرة الوانيـــــة  )

 م(هكتار41144.1)الفترة الخامسة   (هكتار44611.1)

كما حددت الدراسة مساحة اررااي السكنية المطلوبة للمساكن الجديدة بالهكتار في  م00
كل منطقة  دارية في كل فترة خمسية  وتتكد علأ زيادة المساحة السكنية المطلوبة في 

ب الزيـادة فـي عـدد السـكانم وأعلـأ المنـاطق كل فترة عن الفترة التي سبقتها  وذلك بسب
حيـث  هـي منطقـة مكـة المكرمـة تليهـا منطقـة الريـاض  التـي تحتـا   لـي أرااـي سـكنية

ـــب مـــن عـــام   41611.6)م 0205هــــ/9445م  لـــي 9402/0222ســـيبل   جمـــالي الطل

ـــوالي:(هكتاااار 41141.1  )(هكتاااار وأقلهـــا منطقـــة الحـــدود الشـــمالية وـــم نجـــران  علـــأ الت
 م (هكتار 4414.4(  )هكتار 4111.1(  )هكتار 4441.1  ) ورـوالج

ــدة مــن خــالل سياســات اةســكان مســتقبالً تتكــد الدراســة أهميــة  م02   تشــجيع ارســرة الممت
فــي الفاعلــة وذلــك لمســاهمتها  إعطائهـا ارولويــة فــي قــروض صــندوق التنميـة العقــاريمب

% 90حـالي بنسـبة حيـث سـاهمت بتقليـل الطلـب ال تقليل الطلب علأ المساكن الجديـدة
% فــي القــر  5..0 المتوسـطة  وبنســبة% فــي المــدن .0بنسـبة و    فـي المــدن الرئيســة

فاـــاًل عـــن ذلـــك دورهـــا  م  وذلـــك حســـب نتـــائ  المســـح الميـــداني لســـكانفـــي المملكـــة
ـــار الســـن وذو االحتياجـــات الخاصـــة مـــن معـــاقين  االجتمـــاعي المتموـــل بالعنايـــة فـــي كب

 وغيرهمم

  
 المقترحة:الدراسات المستقبلية 
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للعشــرين ســنة  المطلوبــة تحديــد أعــداد ومســاحة وأنــواع المســاكن علــأ البحــث ركــز
تطرق  لي السبل والوسائل العملية الكفيلة لتوفيرها  وكيفيـة جعـل المسـكن يالقادمة ولكن لم 

م   لكونهــا خــار  نطــاق الدراســةفــي متنــاول ارســرة الســعودية لتفــادي حــدوث أزمــة  ســكانية
ن المرئيــات المســتقبلية لخبــراء قطــاع اةســكان  حيــث  خاصــةانــب أهميــة تكتســب هــذه الجو 

تشــير  لــي ارتفــاع تكــالير المعيشــة  وانخفــاض متوســط دخــل الفــرد  مــع انخفــاض اةنفــاق 
من الدراسات واربحاث تهـدر  لـي تـوفير  مزيدالحكومي علأ قطاع اةسكانم هذا يتطلب 

اداتهــا وتقاليــدها اةســالمية والمعبــر فــي المســكن المناســب لألســرة الســعودية المتفــق مــع ع
ــه فــي متناولهــا بتكلفــة تتناســب مــع دخلهــا ومســتواها  هنفســالوقــت  عــن رو  العصــر  وجعل

 :لدراسات التاليةلعطاء ارولوية لذا يقتر   االقتصادي والمعيشيم 
مراحــل المختلفــة بــدءًا مــن تخطــيط مــن خــالل التخفــيض تكلفــة المســكن ســبل دراســة  م9

والتشــــةيل  التشــــييدوــــم تقنيــــات التصــــميم الحــــي وبعــــد ذلــــك عــــن طريــــق المدينــــة وــــم 
  موالصيانة

دراسة التةيرات االقتصادية واالجتماعيـة وتطـور التقنيـة وتلويرهـا علـأ تطـور وظـائر  م0
واسـتخدامات الفراغــات المختلفـة فــي المســكن وعلـأ حجــم ومكونـات وعناصــر مســكن 

 المستقبلم

 رض وتمويل السكنمم سبل وسياسات توفير اريتحليل وتقي م2
 م أنظمة البناء وتقسيم ارراايميتقي م4
تشـتمل لجعـل المسـكن فـي متنـاول الجميـع  لسسـكان تهـدر جية وطنيـة يسـتراتا عداد  م5

وتحـــدد ســـبل  وتصـــميم المســـاكن وتشـــييدها  معـــايير لتخطـــيط ارحيـــاء الســـكنية علـــأ
 سياسات لتمويل السكنم اافة  لأ   الستةالل ارمول لفراغات المسكنا

 
 
 

 خاتمة:
للعلـوم والتقنيـة بجزيـل الشـكر لـدعمهم لهـذا  يتقدم الباحوون لمدينة الملك عبد العزيز

لوجهـه الكـريم وخدمـة لهـذا البلـد المعطـاءم فمـا  خالصـاً   نجازهالبحث راجين أن يكون ما تم 
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ومـن الشـيطان   نافهـو مـن أنفسـ لوما كان مـن خطـ أفهو من اهلل سبحانه وتعال كان صواباً 
قـــدير لين مــن اهلل ســـبحانه وتعــالي الوـــواب والمةفــرة والتوفيــق والســـداد   نــه علـــأ ذلــك طــالب

 وباةجابة جدير والحمد اهلل رب العالمين وسالم علأ المرسلينم  
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 المراجع العربية -ال  و أ
ـــ -9 ـــا  حســـنم وأب ـــك عبـــد اةصـــال  اجتمـــاعي فـــي عمم ..91 عليـــه  عبـــد الفت هـــد المل

 مالملك عبد العزيز  الرياضم دارة العزيز
 نو لشـت ا زارةو م مشكالت التخطيط في المدينـة العربيـةمم ..91عبد اهللم  عيا   وأب م04

 ميةو القر و البلدية 

ـــ م05 ـــهم  وأب ـــد اةل ـــا   عب ـــو اةحصـــاء مم 9184عي ـــات مـــع و الكمبي تر فـــي معالجـــة البيان
 يتم و عاتم الكو كالة المطبو م تطبيقات جةرافية

قصـــــة التنميـــــة  عـــــرائة الصــــحراءم م9111 اةعـــــالممو ث و البحــــو أســــبار للدراســـــات  م.0
 ميةم الرياضو القر و ية البلد نو لشت زارة او م العمرانية في المملكة

م سلســــلة عــــالم المعرفــــةم التلــــوث مشــــكلة العصــــرمم 9112 ســــالم  أحمــــد مــــدحتم  م.0
 م950المجلة الوطني للوقافة والفنون واادابم الكويتم العدد 

ــ م08 اســتخدام تقنيــات الطاقــة الشمســية مم 9111ابي  محمــود ونــوبي محمــد حســنم اةكي
م نـدوة المـدن الجديـدة فـي الـوطن قاعدة اقتصادية في عملية التنمية العمرانية المسـتدامة

العربــي ودورهــا فــي التنميــة المســتدامةم المعهــد العربــي ةنمــاء المــدنم أغــاديرم المملكــة 
 مم9111نوفمبر  .0-04موافق هـ ال9402شعبان  91-.9 المةربيةم

ـــاريع مدينـــة جـــدةو ســـو مم م9180 ةمو ارنصـــاري  عبـــد القـــد م01  م الطبعـــة الوانيـــةمعة ت
 رم جدةمو مطبعة دار منص

 مالمحافظــة عليـــهو دية فــي تلصـــيل العمــران و التجربـــة الســعمم 9119 مســرا و الــبة   م22
 رمجامعة ارزه ملي الواني بكلية الهندسةو المتتمر العلمي الد

ـــي ونمـــط التوزيـــع المكـــاني للمســـاكن مم 9111عبـــد اهللم  التلمســـاني   م29 الهيكـــل العمران
تحريــر الهــذلول  م التنميــة العمرانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مبالمدينــة الســعودية

بدادان نارايانانم  دار السهنم الرياضم صالح وا 

يــــع تحليــــل كمــــي للعوامــــل المــــتورة فــــي توز مم 9115جــــار اهلل  أحمــــد الجــــار اهللم ال م20
م مجلـــة النشـــر مجلـــة العلـــوم االجتماعيـــةالمســـاكن غيـــر الملهولـــة فـــي مدينـــة الـــدمامم 

 م9.4-921: (4) 02العلميم جامعة الكويتم 
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طــرق و مــدخل  لــي المفــاهيم  :جةرافيــة الحاــرمم 0222م اهلل   أحمــد جــاراهلل الجــار م22
 الرياضم مدةو الصناعة المحدو ن للطباعة او شركة أل مالتحليل

شـركة كاظمـة  ميـتو اةسـكان فـي الكمم ..91ر عبـد الـرزاقم و الـرت ي  عبد و الجردا م24
 ينايرم يتمو الكم زيعو التو الترجمة و للنشر 

  مســـتقبل نفـــط الخلـــي و صـــراع الــنفط العـــالمي م م0229دم و الجهنــي  عيـــد بـــن مســـع م25
ــــي  العربــــي للطاقــــة  الطبعــــة  مالقــــاهرة -الدراســــات االســــتراتيجية  الريــــاضو مركــــز الخل

 ليمو ار

 مل الناميةو اقع الدوو التنمية االقتصادية بين النظرية م م9184م  براهيميز الحبيب  فا م.2
 الرياضم مالمكتبات شتونعمادة  مدو جامعة الملك سع

ــــاهيم  م م0222م د بــــن محمــــدو الخريــــر  رشــــ م.2 ــــاتو ارســــاليب و الســــكان المف  مالتطبيق
 الرياضم مرالمتل

م جامعـة دينـة جـدةتقدير دالـة الطلـب علـأ اةسـكان فـي مم 9184الخطيب  فاروقم  م28
 الملك عبد العزيزم جدةم

التنميـة العمرانيـة فـي البناء االجتماعي الحاريم م 9111الخليفة   عبد اهلل حسينم  م21
ــــرر والتحــــديات بــــدادان م تحريــــر الهــــذلول   صــــالح المملكــــة العربيــــة الســــعودية الف وا 

 الرياضمنارايانانم دار السهنم 

م مجلـــة البنـــاءســـكن صـــديق البيئـــةم المم 9111الدوســـري  عبـــد العزيـــز بـــن ناصـــرم  م42
 م921م العدد 91السنة 

رة للحاــارة اةســالمية المبكــرة فــي و الربــذة صــمم 9114 الراشــد  ســعد عبــد العزيــزم م49
 الرياضم مدو م جامعة الملك سعديةو المملكة العربية السع

  دراســة جةرافيــة ديةو ســكان المملكــة العربيــة الســعم م9188  يئــي  محمــد أحمــدمو الر  م40
 ماء  الرياضو دار الل يةمغرافو ديم

التبـــاين اةقليمـــي لمســـتويات المعيشـــة فـــي المملكـــة م 9111الزهرانـــي  رمـــزي أحمـــدم  م42
 الندوة السادسة رقسام الجةرافيا بجامعات المملكة العربيـة السـعوديةمالعربية السعوديةم 

 مقسم الجةرافيام جامعة الملك عبد العزيز
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ـــــن أحمـــــدم  م44 ـــــة ياو مســـــتمم 0222الزهرانـــــي  رمـــــزي ب ت المعيشـــــة فـــــي المملكـــــة العربي
  قســـم الجةرافيـــة 049  رســـائل جةرافيـــة دراســـة فـــي الخصـــائر الســـكانية  ديةو الســـع

 مونيو ل/يو يتية  ربيع ارو الجمعية الجةرافية الكو يت و بجامعة الك
  مكـــة ديو غرافيـــة للمجتمـــع الســـعو الســـمات الديمم 9112 دمو الســـرياني  محمـــد محمـــ م45

 المكرمةم
دية و مالمــح التحاــر فــي المملكــة العربيــة الســعم م9112 دمو الســرياني  محمــد محمــ م.4

يــتم و الكم الجزيــرة العربيــةو مجلــة دراســات الخلــي  مم 9188-9120خــالل الفتــرة مــن 
 م921 :2.

دار  ديمو دراســة المجتمــع الســع  لــأ المــدخلم م.911عبــد اهلل بــن  بــراهيمم   السـير م.4
 مزيعو التو الخريجي للنشر 

الــبة  و الحربــي  وــامر حمــدان و ي  مجــدي محمــد  حريــر و الشــرير  محمــد بــن مســلط  م48
نجـازات مائـة و حـات و دية طمو ةسكان في المملكة العربية السعام م9111 معبد الحميد ا 

 اةسكانم الرياضم نو لشت زارة و كالة الو اةسكان و زارة ارشةال العامة و م عام

لجــزء م اديةو جةرافيــة المملكــة العربيــة الســعم م0220الشــرير  عبــد الــرحمن صــادقم  م41
 لم دار المريع للنشرم الرياضمو ار
 نو لشــت ازارة و م المدينــة  لــأ الريــاض مشــكلة الهجــرة مــن الريــرعبــد اهللم   الشــنقيطي م52

 مالرياض ميةو القر و البلدية 

التنميـــة االقتصـــادية فـــي المملكـــة العربيـــة و التخطـــيط  تـــاريعمبـــدون م الصـــباب  أحمـــد م59
 زيعمو التو جدة دار عكاظ للنشر  مديةو السع

الجةرافيـــــا الكميـــــة م م0222 دمو الســـــريان  محمـــــد محمـــــو اهلل  ح  ناصـــــر عبـــــدالصـــــال م50
 م مكتبة العبيكانم الرياضمبية الحديوةو تطبيقات بارساليب الحاسو اةحصائية أسة و 

تحليــل العالقــة بــين مواقــع المســاجد م 9111بــد اهلل والجــار اهلل  أحمــدم القااــي   ع م52
م  كليـــة نـــدوة عمـــارة المســـاجد تـــابكوأســـعار اررااـــي فـــي مدينـــة  ســـالمية معاصـــرةم 
  م9.2-941أ: 5العمارة والتخطيطم  جامعة الملك سعودم الرياضم 

بــــراهيمو القااــــي  عمــــر عبــــد اهلل   م54 تخطــــيط المــــدن فــــي المملكــــة م م9189 محــــازم  ا 
 دةم الرياضمو م شركة الطباعة العربية المحدديةو العربية السع
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د القــــادر محمــــد عبــــد القــــادرم   عبــــعطيــــةو العبيــــد  عبــــد اهلل بــــن عبــــد اهلل ســــليمان   م55
 مدار عالم الكتب  الرياض مدية )نظرة تحليلية(و اقتصاد المملكة العربية السعمم 9114
 م259- 252

ــــدم  م.5 ــــدو ممم 9110العنقــــري  خال ذ  و ل الناميــــة: النمــــو اجهــــة مشــــكلة اةســــكان فــــي ال
 م9.4-991: (4.) .9 مالجزيرة العربيةو دراسات الخلي   مديو السع

م المتلـرم كيةو م السلو المدخل في البحث في العلم 9188 الح بن حمدمالعسار  ص م.5
 الرياضم

-204: 4 ممجلـة العـرب مم مدينـة الدرعيـة(هــ.928) م..91 مالعيسأ  محمد فهد م58
 م222

ـــد اهلل رماـــانم  م51 ـــدري  عب ـــتو لـــة الكو مشـــكلة اةســـكان فـــي دمم .918الكن دراســـة  :ي
جامعــة  يتيــةمو الجمعيــة الجةرافيــة الكو يــت و   قســم الجةرافيــة بجامعــة الكيميــةو تحليليــة تق
 م.8العدد  فبراير/جماد  ارولأم يتمو الك الكويتم

دية و م الــدار الســعديةو ســكان المملكــة العربيــة الســعم م9118 المطــري  الســيد خالــدم م2.
 جدةم مزيعو التو للنشر 

الاــوابط االجتماعيــة واالقتصــادية المــتورة فــي الطلــب علــأ م 9185المنــية  وليــدم  م9.
 م918-4.: (4) 99م مجلة دراسات الخلي  والجزيرة العربيةلكويتم السكن با

التةيرات االجتماعية وآوارهـا علـأ المنـاطق السـكانية م 9182الموسأ  عبد الرسولم  م0.
نــدوة الخبــراء العــرب حــول التخطــيط ودور التخطــيط فــي مواجهتهــا: النمــوذ  الخليجــيم 

المعهـد العربـي للتخطـيط  الدوحـةم  م: المستوطنات البشـرية فـي البلـدان العربيـةلسسكان
 ممارة

ـــو ذان نارايانـــانم  م2. االحتياجـــات مـــن المســـاكن والبـــدائل م 9111الهـــذلول   صـــالح وأب
التنميــة العمرانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية اةســتراتيجية لتنميــة القطــاع اةســكانم 

بدادان نارايانانم  دار االفرر والتحديات  لسهنم  الرياضمم تحرير الهذلول   صالح وا 

 ةتــلمالت فــي مســتقبل التنميــة العمرانيــم م9111 ايــدادان نارايانــانمو ل صــالح و الهــذل م4.
تحريـــر  مالتحــدياتو دية الفـــرر و التنميـــة العمرانيــة فـــي المملكــة العربيـــة الســعطنيــةم و ال

 دار السهنم الرياضم  صالح وايدادان نارايانانم لالهذلو 
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ـــي م م.911ي حمـــد الناصـــرم و الهطالنـــي  ماـــا م5. ـــاض: دراســـة تاريخيـــة ف مدينـــة الري
 -9202م / 91.5-9122 الوقــــــافيو االجتمــــــاعي و االقتصــــــادي و ر السياســــــي و التطــــــ
 الرياضم مم مكتبة العبيكانهـ9215

ـــة ارم 91.2الهيئـــة المركزيـــة للتخطـــيط   م.. ـــأو خطـــة التنمي  مهــــ9215 -هــــ 9212 :ل
 الرياضم

مــــدخل التنميــــة دور التصــــميم العمرانــــي و  م9111بشــــندي  ســــعاد يوســــر حســــنينم  م..
ــدةم ــدة فــي الــوطن  المســتدامة فــي تشــكيل المجتمعــات العمرانيــة الجدي نــدوة المــدن الجدي

م المعهــد العربــي ةنمــاء المــدنم أغــاديرم المملكــة العربــي ودورهــا فــي التنميــة المســتدامة
 المةربيةم

 92.8عهد الملك عبد العزيز في  وطين البدو تم م.918 حسن  عبد القادر صالحم م8.
 هـم.942لواني  أمانة مدينة جدة  م الجزء ام(91.2 -9151هـ )9282  لأ

ـــيم اةســـكان المصـــيدة: المشـــكلة والحـــلم 9188حنـــا  مـــيالدم  م1. م دار المســـتقبل العرب
 القاهرةم

م المجلة الوطني للوقافة والفنون اقتصاديات اةسكانم 9188درة   سماعيل الشيعم  م2.
 واادابم الكويت

 تمو   دار القلم  بير السكانيةو الجةرافية االقتصادية م م9110درة   سماعيل الشيعم  م9.

التحليل االقتصادي ةيجار الوحدات السكنية فـي م 9181ز أحمدم دياب   عبد العزي م0.
ــد العزيــز: االقتصــاد واةدارةممدينــة جــدةم   جامعــة الملــك عبــد  مجلــة جامعــة الملــك عب

 م25-2: 0العزيزم 

التنميــــة طــــوير اررااــــي العمرانيــــةم عمليــــة تم 9111وليــــد عبــــد اهللم عبــــد العــــال   م2.
م تحريــر الهــذلول   صــالح  العمرانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية الفــرر والتحــديات

 وأبو ذان نارايانانم  دار السهنم  الرياضم
 :ديةو شــمال غــرب المملكــة العربيــة الســعم م9119 غبــان  علــي  بــراهيم علــي حامــدم م4.

 ممدخل عامم الرياض ااوار اةسالمية في شمال غرب المملكة



 المراجع -              قادمةفي المملكة العربية السعودية للعشرين سنة ال ومساحة ونوع المساكن دقدير أعدات
       

 سالغور -الشيحة  -الحريقي              ـ ه 9/1/9405النهائي التقرير  91-02-دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: بحث رقم أتم

313

المســــائل االجتماعيــــة فــــي اةســــكان والتخطــــيط م 9182دم فهمــــي  نهــــأ الســــيد حامــــ م5.
تحريـــر عبــد اةلـــه أبــو عيـــا م م التخطــيط والتنميـــة مــن المنظـــور الجةرافــيالحاــريم 

 م2.4-2.2وكالة المطبوعاتم الكويتم 
لعمرانيــة ر العمرانــي لمدينــة جــدة  الدراســات او التطــم م9181ر  عبــد الــرحمنم و مخلــ م..

 أمانة مدينة جدةم مم(91.2 -9151هـ )9282-92.8الشاملة من 

الحـــال التعـــاوني لسســـكان فـــي الـــوطنم البحـــث مقـــدم لنـــدوة م 9182مســـعود  مجيـــدم  م..
الخبـــراء العـــرب حـــول التخطـــيط لسســـكان والمســـتوطنات البشـــرية فـــي البلـــدان العربيـــةم 

 الدوحةم

بشــرية المعاصـرة للمملكـة العربيــة ال ةالجةرافيـم م0222مشـخر  محمـد عبــد الحميـدم م8.
 جدةم مز العلمو م دار كنديةو السع

ليـــــة للتعـــــداد العـــــام للســـــكان و النتـــــائ  ارم م9110 ممصـــــلحة اةحصـــــاءات العامـــــة م1.
 زارة التخطيطم الرياضمو  مهـ9492 المساكن لعامو 

المســاكن و النتــائ  التفصــيلية لتعــداد الســكان م م9110مصــلحة اةحصــاءات العامــةم  م82
 زارة التخطيطم الرياضمو  العامةم

زارة التخطـيطم و م يو الكتـاب اةحصـائي السـنم م9118 مصلحة اةحصاءات العامـةم م89
 الرياضم 

الخصـائر السـكانية لسـكان فـي م (هــ9409) م0222 مصلحة اةحصاءات العامةم م80
زارة التخطـيطم و م 9409غرافي و ميالبحـث الـد اقـع نتـائ و دية مـن و المملكـة العربيـة السـع

 الرياضم
الخصـــائر الســـكانية فـــي المملكـــة العربيـــة م م9111حة اةحصـــاءات العامـــةم مصـــل م82

 زارة التخطيطم الرياضمو  ديةمو السع
البيئـــة للمســـاكن فـــي و الخصـــائر الســكانية م م0222مصــلحة اةحصـــاءات العامـــةم  م84

 زارة التخطيطم الرياضمو  ديةمو المملكة العربية السع

ــــاالقو زارة الماليــــة و مصــــلحة اةحصــــاءات العامــــة   م85 طني  المملكــــة العربيــــة و تصــــاد ال
 مهــ9409هــ  لـي عـام 9494ي مـن عـام و الكتاب اةحصائي السنم م0222م ديةو السع

 م.2-22ارعداد  مطابع مصلحة اةحصاءات العامة  الرياضم
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 :التعـــرر علـــأ الـــنمط العمرانـــي فـــي المملكـــة م م..91م المنـــديليو شـــاكر و مصـــلي  م.8
 مالوسطيالمنطقة 

تقرير فني عن منطقة جدة م 9185 مين لالستشارات الهندسيةمكتب اتحاد االستشاري م.8
 يمو   مركز اللنجاهـ9424-هـ9211التاريخية 

دور المسـاعدات الحكوميـة فـي اةسـكان الحاـري: أمولـة مـن م 9112مكي  غازيم  م88
 م.09-9.1 :0م مجلة كلية ااداب بجامعة الملك سعودالمملكة العربية السعوديةم 

السـكن مم .918طنات البشـريةم و لجنـة ارمـم المتحـدة للمسـت فد المملكة  لـي مـتتمرو  م81
كتـاب مـتتمر لجنـة ارمـم  ديةمو اةنجازات فـي المملكـة العربيـة السـعو للجميع االلتزامات 

 م بريل .9-.نيروبي  كينيام  مالمتحدة للمستوطنات البشرية

 مةــاتكتــاب  عالمــي بــوالث ل مديةو المملكــة العربيــة الســع مم 9182م زارة اةعــالمو  م12
 الرياضم

 مالرياض مهـ9422 -هـ 9215خطة التنمية الوانية م 91.5زارة التخطيط  و  م19

 الرياضم مهـ9425 -هـ 9422خطة التنمية الوالوة م 9182زارة التخطيطم و  م10

 الرياضم مهـ9492 -هـ 9425خطة التنمية الرابعة م 9184زارة التخطيطم و  م12

 الرياضم مهـ9495 -هـ9492خطة التنمية الخامسة م 9181زارة التخطيطم و  م14

 الرياضم مهـ9402 -هـ9495خطة التنمية السادسة م 9114زارة التخطيطم و  م15

 مالرياض مهـ9405 -هـ9402خطة التنمية السابعة م 9111زارة التخطيطم و  م.1

  http://www.planning.gov.sa/planning/intro.htm: م0222 مزارة التخطيطو موقع  م.1

تلسـية المملكـة العربيـة  نوـائقي عـو كتـاب  :امالح  في مائـة عـم 9118 زارة الح مو  م18
 مية التلسيةو زارة الح  بمناسبة مئو م  صدارات ديةو السع

  لو الجـــزء ار مالتعليمـــاتو ائح و اللـــو ارنظمـــة  م91.5يـــةمو القر و البلديـــة  نو لشـــت زارة او  م11
 ميةم الرياضو القر و ن البلدية و زارة الشت و 

ـــــة و زارة الشـــــت و  م922 ـــــةو ية العمرانيـــــة الاةســـــتراتجم م0229 يـــــةو القر و ن البلدي زارة و م طني
 يةم الرياضمو القر و ن البلدية و الشت 
 

 جنبيةاألمراجع ال -نانيا  
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للعشرين  : استبانة تقدير حاجة المملكة من المساكن9ملحق رقم  39-3
 سنة القادمة

 

 :9ملحق رقم 
 استبانة تقدير حاجة المملكة من المساكن

 للعشرين سنة القادمة
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 العزيز للعلوم والتقنية مدينة الملك عبد

 

 

 
 جامعة الملك فيصل

 
 

 إستبانة
 تقدير حاجة المملكة للمساكن للعشرين سنة القادمة

 
 الباحوون

 دم  فهد بن نويصر الحريقي
 اهلل الشيحة دم  عدنان بن عبد

 دم  جمال الدين يوسر سالغور
 
 

 قسم التخطيط الحاري واةقليمي
 مارة والتخطيطكلية الع

 الدمام
 

 (1)  الرقم المرجعي لالستبانة
 (2)  الباحث رمز

 (3)  )هجري(  تاريخ المقابلة
 (4)  التجمع السكني رمز

 (5)  المحافظة رمز
 (6)  المنطقة اإلداريةرمز 

 (7)  (بالدقائق)مدة المقابلة 
   


      (8)                              نوع المسكن .1

 1 فيال
 2 دور في فيال  
  
 3 شقه
 4 منزل شعبي  
 5 خيمة/  بيت شعر  
 6 عشة/  صندقة  
 7 أخرى  

 

 (9)                                      مادة البناء .2
 1 مسلح
 2 بلك/  طوب  
 3 طين  
 4 حجر  
 5 .....................................وضح  أخرى   

  
 

 (10)                                     ة المبنى:حال .3
 1 جيده
 2 متوسطة  
 3 رديئة  

  
 
 

     هل الشارع الذي يقع عليه المسكن ؟ .4
 (11) 

 1 مسفلت
 2 ترابي  
 3 أخرى   

  
 

 

 (12)                         نوع الحيازة    .5
 1    ملك
 2 إيجار   
 3 إسكان حكومي  
 4 إسكان من صاحب العمل  
 5 أخرى  
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 ال تؤخذ الالحقة اإلضافاتعمر المبنى بالسنوات)  .6
 ( 13)              االعتبار(:  .......................  سنهب
 
 ؟ماهيطريقةالتمويلإذاالمسكنملك .8
    مباشرة((44لرقم)اإلىسؤأنتقلغيرذلك)
(14)

 1 تمويل شخصي
 2 صندوق التنمية العقاري  
 3 قروض من مؤسسة حكومية أخرى  
 4 تمويل من بنوك أو شركات خاصة  
 5 .......................:أخرى حدد  

 
 (15)                         ؟ كيف تم التنفيذ .8

 1 مقاول
 2 عمال بمعرفة المالك  
 3 اشتري المبنى جاهز  
 4 ......................: أخرى وضح  

 
                       كممممممممممممم تقمممممممممممممدر قيممممممممممممممة المبنممممممممممممى )ممممممممممممممع ا رض( حاليممممممممممممما ؟  .9

 (16)             ريالآ          …………………
 

   ؟  منفردةألرض ل  الحالية قيمةالكم تقدر  .11

 (17)              ............................ ريالآ       

 
الوحدة السكنية  الرجاء تحديد عدد الغرف والمرافق في .11

 لالستخدامات التالية:                 
 م االستخدام العدد 
 1 استقبال الضيوف الرجال  (18)
 2 استقبال الضيوف النساء  (19)
 3 الطعام  (20)
 4 جلوس العائلة  (21)
 5 النوم  (22)
 6 مطبخ  (23)
 7 خدم  (24)
 8 سائقين  (25)
 9 حمامات  (26)
 10 تودعاتمس  (27)
  11 حدد................................ أخرى (28)


  أو منزل شعبي فيال سكنمالإذا كان 

 (14انتقل إلى سؤل رقم  ) غير ذلك)
 
 (29)          2مض.................... مساحة ا ر  كم .12

 
                   ؟ كم مساحة ا دوار التالية .13

 الدور 2مالمساحة  
 لقبوا  (30)
 الدور ا رضي  (31)
 الدور ا ولى  (32)
 الدور الثاني  (33)
 باقي ا دوار  (34)

 
  في حالة الشقق أو دور في فيال

 :( 18) في الحاالت ا خرى انتقل إلى سؤل رقم  )
 

                                ؟كم عدد أدوار المبنى .14
 (35)                دور      .   …………………

 
               ؟ىفي المبنكم عدد الوحدات السكنية  .15

 (36)              وحدة سكنية.  . …………………

 
 (37)           .2م؟...........................مساحة ا رض  .16

 
      ؟تسكنها ا سرة التيكم مساحة الوحدة  .11
 (38)             .2م.........................                  

 
                     ما هو رأيك في سعة سكنك الحالي؟   .18

(39)    

 1 واسع
 2 مناسب  
 3 ضيق  
 
 
 

 
 
 

 

 مدة اإلقامة بالسكن الحالي:  .19
 (40)                     سنة           .........................                     

 
 (41)                            ؟االنتقال من سكنك الحالي تنويهل  .21

 1 نعم
 2 ال  
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 ال ما هو السبب الرئيسي نتقاال تنوي إذا كنت  .21
 (42)      ((23ل رقم  )السؤ  أنتقل االنتقالإذا كان ال ينوي )

 1 ضيق المسكن الحالي
 2 كبر حجم المسكن الحالي  
 3 االنتقال إلى مسكن أفضل  
 4 تغير مكان العمل  
 5 أسرة أخرى السكن مع  
 6 القرب من ا هل و ا صدقاء  
 7 القرب من المدارس والجامعات  
 8 : ......................أخرى حدد  

 

 (43)                                              جهة االنتقال: .22

 1 نفس البلدة
 2 إلى محافظة أخرى في نفس المنطقة  
 3 ......................إلى منطقة أخرى حدد   
 4 خارج المملكة  

  

 تستخدمها ا سرة:       التيعدد السيارات  .23
 (44)        سيارة          . .......................            

 
 (45)              :                 مواقف سيارات ا سرة .24

 1 يوجد موقف واحد داخل المسكن
 2 ل المسكنيوجد موقفان داخ  
 3 يوجد ثالث مواقف أو أكثر داخل المسكن  
 4 تقف السيارات في الشارع  
 5 ......................: أخرى حدد  

 

 .                                                تقيم فيهي المسكن و الحي الذ مدى رضاك عن نأمل تحديد .25
 راضي 

(1) 
 نوع ما

(2) 
 غير راضي

(3) 
 (46)      المنظر الخارجي للمسكن      
 (47)      التصميم الداخلي للسكن   
 (48)      المنظر العام للحي    

      



 راضي 
(1) 

 نوع ما
(2) 

 غير راضي
(3) 

 (49)      حالة المرور
      

 (50)      المواقف في الحي   توفر
      

 (51)      الكهرباءخدمات 
      

 (52)      خدمات الماء
      

 (53)      خدمات الهاتف
      

 (54)      إنارة الشوارع
      

 (55)      نوعية الجيران
      

 (56)      المسجدعن بعد ال
      

 (57)      عن ا صدقاءبعد ال
      
 (58)      عن ا قاربعد الب
      

 (59)      عن المدارسبعد ال
      

 (60)      عن ا سواقبعد ال
      

 (61)      البعد عن المستوصفات
      

 (62)      عن الصيدلياتبعد ال
      

 (63)      عن الحدائقبعد ال
      

 (64)      العمل عنبعد ال
      

 (65)      عن مركز المدينةبعد ال
 

ستقبل مبتدئ برقم حسب رغبتك في سكن الم يليرتب ما  .26
                   ؟ ( للرغبة ا ولى1)

 ............ (66)           السكن يف الدور الرابع أو أكثر  
  

 ............ (67)        السكن يف الدور الثاين أو الثالث     
  

 ............ (68)        السكن يف الدور األول               
 ............ (69)        الدور األري              السكن يف   

  

 ............ (70)       السكن يف فيال مستقلة                
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ما مدى موافقتك على االقتراحات التالية لتوفير السكن للعشرين السنة  .21
                                     :القادمة

 موافق 
(1) 

 متوسط
(2) 

 موافقغير 
(3) 

       

 (71)      تصغير مساحات ا راضي
       

 (72)      مباني متالصقة مستقلة 
       

 (73)      مباني بعدة أدوار
      

 

 (74)      مواد بناء غير الخرسانة
       

تشجيع سكن ا سرة لممتدة 
 )ا بناء المتزوجين مع ذويهم(

     
(75) 

   
       

بممرامت تمليممك بتقسمميط يقممدمها 
 القطاع الخاص

      
(76)    

       

تملك شقة في إسكان عمام عوضماآ  
يمممممممة نمعمممممممن  قمممممممرض صمممممممندوق الت

 العقاري

      
(77)    

 معلومات عن رب ا سرة: -
 (78)                                                           ؟الجنس .28

 1 ذكر

 2 أنثى  

 (79)                                                ؟الحالة االجتماعية .29
 1 أعزب ولم يتزوج

  
 2 متزوج
  

 3 مطلق
  

 4 أرمل

 (80)                                                           ؟ العمر .31
 1  سنة 15أقل من 

 2  سنة 24 –سنة  15   

 3  سنة 34 –سنة  25   

 4  سنة 44 –سنة  35   

 5  سنة 54 –سنة  45   
   
 6  سنة 64 –سنة  55
   
 7  سنة 14 –سنة  65
   
 8  فأكثر –سنة  15

 

 (81)                                           ؟ مستوى التعليمي .31
 1  ال يقرأ وال يكتب

   

 2  يقرأ ويكتب بدون شهادة
   

 3  االبتدائية الشهادة
   

 4  الشهادة المتوسطة
   

 5  الشهادة الثانوية
   

 6  شهادة الدبلوم
   

 7  الشهادة الجامعية
   

 8  شهادة ماجستير
   

 9  شهادة دكتوراه

 
 (82)                                            ؟ العمل ا ساسي .32

 

 1  موظف حكومي
   

 2  ع الخاصموظف في القطا 
   

 3  مزارع
   

 4  طالب
  

 

 5  تاجر
   

 6  متقاعد
   

 7  ربة منزل
   

 8  يبحث عن عمل
   

 9  ال يعمل

 (83)                                                         ؟ الجنسية .33
 

 1  سعودي
   

 2  خليجي
   

 3  عربي
   

 4  أفريقي
   

 5  الهنديةالقارة 
   

 6  شرق آسيا
   

 7  أوربي أو أسترالي
   

 8  من أمريكا الشمالية أو الجنوبية
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كممم عممدد ا فممراد الممذين يعيشممون فممي المنممزل )بممما فمميهم رب  .34
 ؟ ا سرة(

 (84)  ذكور                                ................  

 (85)                     ................  إناث              

 (86)  ................  خادمات                             

 (87)  ................  خدم أو سائقني                     

 
هل يوجد أفراد متزوجون آخرون من ا سرة يعيشون معها في  .35

 (88)           ؟ نفس الوحدة السكنية
 

 1  متزوج ويعيش مع زوجته مع ا سرة نعم يوجد أحد ا فراد
   

 2  نعم يوجد اثنان متزوجان ويعيشان مع زوجتيهما مع ا سرة
   

 3  يوجد ثالثة أو أكثرنعم 
   

 4  ال يوجد
 

" على السؤال السابق أنتقل للسؤال د"ال يوجإذا كانت اإلجابة  .36
رة في ا س معأفراد متزوجون آخرون ، أما إذا كان يعيش  31رقم 

  ، نفس الوحدة السكنية

 (89)                             السبب الرئيسي؟ وما ه 
 

 1  اقتصادي
   

 2  اجتماعي
   

 3  : ...................................أخرى، حدد

 (90)   ؟ لجميع أفراد ا سرة الشهري مجموع الدخل .31
 1  لاير 1511أقل من 

   

 2  لاير 2999 -لاير  1511
   

 3  لاير 4999 –لاير  3111
   

 4  لاير 1999 –لاير  5111
   

 5  لاير 11999 –لاير  8111
   

 6  لاير 11999 –لاير  12111
   

 7  لاير 24999 –لاير  18111
   

 8  لاير 39999 –لاير  25111
   

  9  لاير أو أكثر 41111



يجار أو تسديد قسط قرض على اإل السنوية مصروفات ا سرة
 (91)                                      ؟ السكن

 

1  ال توجد مصروفات
   

2  لاير 7222قل من  أ
   

3  لاير 32222 –لاير  7222
   

4  لاير 35111 –لاير  32222
   

5  لاير 15111 –لاير  37222
   

6  لاير 11111 –لاير  17222
   

7  لاير 71111 –لاير  52222
   

8  لاير أو أكثر 02222

 
 (92)  : اقتراحات إضافية ذات صلة باإلسكان

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………




 كراً جزاك هللا خيراً على تعاونك في إكمال االستبيانش
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بالمملكة  اإلسكاناستبانة الرؤية المستقبلية لقطاع  :0ملحق رقم  39-1
 ديةو العربية السع

 :0ملحق رقم 
استبانة الرؤية المستقبلية لقطاع اإلسكان بالمملكة العربية 

 السعودية
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 استبانة

 
 

 

بالمملكة العربية  اإلسكانالرؤية المستقبلية لقطاع 
 دية والسع

 (Delphi Techniqueقة دلفي )باستخدام طري

 
 
 

 جزء من:
 دراسة تقدير حاجة المملكة للمساكن للعشرين سنة القادمة 

 التقنيةوم والعزيز للعل دراسة بدعم من مدينة الملك عبد
 
 
 
 
 
 

 فريق البحث
 

 د. عدنان بن عبدهللا الشيحة     
 

 روسف سالغود. جمال بن ي يصر الحريقيود. فهد بن ن

  
 اإلقليميوط الحضري قسم التخطي

 جامعة الملك فيصل -التخطيط وكلية العمارة 
 ديةوالمملكة العربية السع -الدمام                

 

 
 

 

 
 هـ1423 القعدة وذ
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 ضع الراهنو ال : الو أ
 افقتكم لكل منها ؟والراهن، ما مدى مقت وفير السكن في الوقات الرئيسة لتوفيما يلي بعض المع

 في الخانة التي تعبر عن رأيك الخاص. (√) ضع عالمةونأمل  

 

 قـــاتو معال
افق و م

 بشدة
 افقو م

ال 
 ادري

غير 
 افقو م

غير 
افق و م

 بشدة

 

 (4)      ...........................سط دخل الفردو متانخفاض  9

 (6)      ..................................نسبة البطالةارتفاع  0

 (1)      .................................تكاليف البنااارتفاع  1

 (1)      ......................سع األفقي في بناا المساكنو الت 4

ك و يل المسكن من البنو ض تمو ل على قر وبة الحصو صع 5
 ..............................................التجارية

     
(1) 

 (1)      المسكن يلو ض تمو ائد البنكية على قر و الفارتفاع  9

افقة مع و يل لبناا المساكن متو سائل تمو افر و عدم ت 7
 ....................................الشريعة اإلسالمية

     
(1) 

 (1)      ..ق التنمية العقاريةول على قرض صندوبة الحصو صع 3

 (41)       .....ق التنمية العقاريةوضآلة القرض المقدم من صند 1

 (44)      .......ق التنمية العقارية المتعلقة بالبنااوط صندو ر ش 92

 (44)      ................................ارتفاع أسعار األراضي 99

 (46)      ....................كبر مساحة قطع األراضي السكنية 90

 (41)      ..........المرافق العامةفر بها و ندرة األراضي التي يت 91

 (41)      ............االعتماد على الخرسانة المسلحة في البناا 94

 (41)      الت المتخصصة في بناا المجمعات السكنيةو ندرة شركات المقا 95

 (41)      ..................................انين البنااو قو أنظمة  99

 (41)      ............................ديةو حجم األسرة السعكبر  97

 (41)      ..................طنيةو قلة خبرة المكاتب المعمارية ال 93

 (41)       ...............تكبير المسكن وط االجتماعية نحو الضغ 91

 (44)      ........................................يةو امل الجو الع 02

أخرى 
 حدد

 (44) 

 (46) 

 (41) 
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 يا :  التغيرات المستقبليةنان
 ضع الحالي؟و ن المتغيرات المستقبلية التالية مقارنة بالوكيف تقيم



 ل التالية:ويلي عند تعبئة الجدا هام: نأمل التفضل بمراعاة ما
 اع الحالي )هذا العام(و قعات في الفترات الزمنية المختلفة تنسب للو الت

 يةو من وم النسبة المئو )+(  شارة اع و اع الحالي يو قع زيادة عن الو في حالة ت
 يةو من وم النسبة المئو  (-)  شارةاع و اع الحالي يو قع انخفاض عن الو في حالة ت

 (2اع صفر )و اع الحالي يو في حالة عدم التةير عن ال
 منال:
 %(95اع الحالي تاع )+و مقارنة بال  9422 – 9405%( في الفترة من 95قع ارتفاع سعر االسمنت بنسبة )و عند ت
 %(02اع الحالي تاع )+و مقارنة بال 9425 -9422%( في الفترة من 02قع ارتفاع سعر االسمنت بنسبة )و عند ت

 %(5-) اع الحالي تاعو قارنة بالـ%( م5بنسبة ) 9442 – 9425قع انخفاض سعر االسمنت في الفترة من و في حالة ت

 صفراع الحالي تاع و في ال وا هكم 9445 – 9442ن سعر االسمنت في الفترة من و يك أنقع و في حالة ت

 

 ية للتغيروالنسبة المئ ـراتالمتةي موال
 1431 -هـ 1425

 ية للتغيروالنسبة المئ
 1435 -هـ 1431

 ية للتغيروالنسبة المئ
 1441 -هـ 1435

ية للتغير والنسبة المئ
 1445 -هـ 1441

 تسعر االسمن
 

+15% +21% -5% 1% 

 
 
 

 ـــراتالمتغي أ
ة يوالنسبة المئ
 للتغير

 1431 -هـ 1425

ية والنسبة المئ
 للتغير

 1435 -هـ 1431 

ية والنسبة المئ
 للتغير

 1441 -هـ 1435

 يةولنسبة المئ
  للتغير 

 1445 -هـ1441 
 عـــضو ال

تص
االق

ــ
دي

ا
 

 طنيو لدخل الا 9
 

 
   (41) 

 
(41         ) 

 
(41) 

 
(41) 

  لةو ميزانية الد 0

   (41) 

 

(61         ) 

 

(64) 

 

(64) 

  سط دخل الفردو مت 2
   (66) 

 
(61         ) 

 
(61) 

 
(61) 

 تكالير المعيشة 2
 

   (61) 
 

(61         ) 
 

(61) 
 

(11) 

 ميو اةنفاق الحك 4
 

   (14) 
 

(14         ) 
 

(16) 
 

(11) 

 طنيو االقتصاد ال ومعدل نم 5
 

   (11) 
 

(11         ) 
 

(11) 
 

(11) 

 نسبة البطالة .
    

(11) 
 

(11         ) 
 

(14) 
 

(14) 

 طنيو ر القطاع الخار في االقتصاد الو د .
 

   (16) 
 

(11         ) 
 

(11) 
 

(11) 

 لو طني علأ البتر و اعتماد االقتصاد ال 8
 

   (11) 
 

(11         ) 
 

(11) 
 

(11) 



 ـــــراتالمتغي ب
ية والنسبة المئ
 للتغير

 1431 -هـ 1425

ية والنسبة المئ
 للتغير 

 1435 -هـ 1431

ية والنسبة المئ
 للتغير

 1441 -هـ 143

ية والنسبة المئ
 للتغير 

 1445 -هـ 1441
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 ا اعـقط
ارــلعق

 

  يجارات المساكن 9
 
 

 
   (14) 

 
(14         ) 

 
(16) 

 
(11) 

 أسعار المساكن 0
 

   (11) 

 

(11         ) 

 

(11) 

 

(11) 

 أسعار اررااي 2
 

  

 (11) 

 

(11   )       

 

(14) 

 

(14) 

 مي في اةسكانو االستومار الحك 4
 

(16) 
 

(11         ) 
 

(11) 
 

(11) 

 استومار القطاع الخار في اةسكان 5
 

   (11) 
 

(11         ) 
 

(11) 
 

(11) 

 في اةسكان ارفراداستومار  .
 

   (14) 
 

(14         ) 
 

(16) 
 

(11) 

لبناء فر شركات التنمية العقارية و ت .
 اطنينو بيعها للمو حدات سكنية و 

 
 

   (11) 

 
 

(11         ) 

 
 

(11) 

 
 

(11) 

 الفيللبناء  وجه نحو الت 8
 

   (11) 
 

(11         ) 
 

(14) 
 

(14) 

 بناء الشقق وجه نحو الت 1
 

   (16) 
 

(11         ) 
 

(11) 
 

(11) 

 دوبليكةبناء ال وجه نحو الت 92
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Abstract 
 

 
The primary goal of the study is to estimate the demand for houses by regions 

in the Kingdom of Saudi Arabia for the next 20 years, focused on quantity, 

size and type of housing. The study consists of four major interrelated parts. 

 

The first part discusses the historical development of housing supply with 

regard to quantity, size, and type of housing. The historical picture is analyzed 

within the framework of economic, social, demographical changes. The 

method used in this part of the study is analytical review of major political, 

economic, and social forces that have affected the rate of urbanization, 

population growth, and the level of living standards. In addition other changes 

in the fields of technological advancement, methods of communication, and 

administrative systems were also taken in consideration. 

 

The second part focuses on the results of a survey of the residents’ opinion 

about the type and size of housing units and the surrounding physical 

environment. Data for this part of the study was collected using a 

comprehensively designed questionnaire which was distributed to randomly 

selected sample of the population in all provinces of the Kingdom. The survey 

was carried out by a number of trained students of the King Faisal University. 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) has been used to analyze the 

data. Analysis of the data has shown that there is a strong relationship 

between housing characteristics and residents’ opinion, and the size of cities. 

The study, therefore, concentrated on analyzing the data based on city 

classification treating large cities, middle-size cities and villages separately.  

 

The third part of the study deals with forecasting future economic and social 

changes. Delphi Technique was used to solicit the opinion of a group of 

experts on the future of housing sector in the Kingdom. Data was gathered via 

a number of rounds until consensus were reached on major aspects and issues.  

 

The fourth part of the study presents the estimated quantity, size, and type of 

housing needed for the next 20 years in a sequence of five year periods in 

each province in the Kingdom. The final estimate is based on historical 

development of housing demand in the Kingdom, published research / studies 

and official statistics. National housing policy and expected economic and 

social changes were also taken into consideration.  

 



 

ب 

 

The estimated demand for new housing units between 2000 and 2025 for the 

Kingdome will be around 2.9 millions. In addition the number of existing 

houses that would need to be rebuilt at the same period will be approximately 

1.1 millions.  

 

As for the type of housing, the study predicts a decline in demand in 

traditional housing types and an increase in the demand for apartments and 

villas. The study also shows an expected increase in the demand for new types 

of housing such as Duplex and Attached Houses. 

 

 The study further reveals that a continued increase in the demand for larger 

size lots is expected. The estimated total demand for housing land at the end 

of the fifth period of the study (i.e. 2025) will be 24,143 hectares. 
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