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 وتقدير:  رــشك

بسابغ النعم، احلمد هلل ملء السماوات وملء األرض مبا يسر يل من إمتام هذا عليَّ احلمد هلل املنان املتفضل 

 بعد......و                        البحث.

حسن من الشكر والعرفان املقرون بعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل  بفيضأتوجه    

قبوله اإلشراف على هذه األطروحة، ولسعة صدره وصربه رغم انشغاله الشديد، وعلى ما ل  بلقاسم غصان 

رف بل وقراءته  حبحرفا  ا، وعلى قراءته الدقيقة هلقبل سفره ألطروحةا أوالني من عناية ودعم يف سبيل إمتام

 . ونفع بعلمه فجزاه اهلل عين خري اجلزاء، وأعظم له األجر والثواب ،ء احلرفما ورا

ودعمه الدائم  األطروحة لتبنيه أكمال عصام بن هاشم اجلفريالشكر موصول لفضيلة الدكتور وكذلك 

  .جزاه اهلل عنا خري اجلزاء وجعل ذلك يف ميزان حسناته، ملصلحة الطالب

جبامعة    –كلية الدراسات املالية واالقتصادية اإلسالمية  التدريس ب  األفاضل أعضاء هيئة  إىلالشكر    أوجهكما     

  ،( عبداهلل حاسن اجلابري .د أ   ، عبد الرحيم عبد احلميد الساعاتي .د ) أ  املناقشةوأعضاء جلنة ام القرى 

 . هتالهم عناء قراءلتفضلهم بقبول مناقشتها، وحتم  

لسعة صدورهم   الثمايلعبداهلل    اجلرف وحممد  فاضل  األي  تتذابالشكر ألسوال يسعين إال أن أتقدم     

 ساعدة.ومد يد العون وامل

معهد االقتصاد اإلسالمي إلتاحة الفرصة لعرض حبثي  ختاماً وجب مين التقدير واإلعرتاف بفضل و 

وباخلصوص   .جودة البحث اثراء البحث بتعليقاهتم اليت ساعدت على حتسنيويف حوارات األربعاء 

 الفاضل إبراهيم صاحل أبو العال.  سعادة الدكتورأستاذي 

 والشكر اجلزيل إىل كل من أسدى إيلَّ كلمة نصح وإرشاد.



5 

 

 نمذجة الطلب على اإلسكان عبر تحليل اقتصادي إسالمي

 دالئل من قطاع اإلسكان السعودي

 

 المستخلص

اإلسكان في المملكة العربية السعودية،    لمحددات طلب يهدف هذا البحث إلى تحليل اقتصادي كلي  

كانية وتمويلية باإلضافة لمتغيرات أخرى ذات عالقة.  عبر متغيرات الدخل واالسعار ومتغيرات س  

لدراسات  لربط  ، كذلك  للبعد التاريخيمسح أدبي  عبر  اوالً،  أربعة محاور رئيسية.  التحليل    ويتضمن

ابتداًء من   بما يخدم أهداف البحث من منظور إسالمي الفقهية والتاريخية باقتصاديات اإلسكان 

الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم   عهد التركيز على   مع ،عصور الرسل عليهم الصالة والسالم

ادية  مسح تاريخي للنظريات وتطورها مع نماذج اقتص  يتضمن البحث   ثانياً،.  في العصور الوسطى 

نموذج نظري  ل بلورة  عمل    تم   في هذا اإلطار وتحليلية كلية للطلب على اإلسكان وتفاعل األسواق.  

لتحقيق الحكمة من وجود  إسالمي لمنفعة المأوى كسلعة يسعى الفرد وأسرته لتعظيمها وتلبيتها 

ً السكن، وذلك انطالقا من طبقات منفعة اإلسكان الواجبة والمندوبة والمباحة. ثا تطور  تناول    تم ،  لثا

وضعه الراهن باإلضافة  معرفة مراحله التاريخية، و لتحديد قطاع اإلسكان السعودي بشكل عام 

ً  إلى تحدياته المستقبلية.  نموذج الطلب على اإلسكان، وتحليله  لصياغة  اشتمل البحث على، رابعا

. وعبر هذا  م2017- 1970ن  لفترة م لالبيانات اإلحصائية  تطبيقياً في االقتصاد السعودي باستخدام  

في سوق  االقتصادية والمالية والتنظيمية صدمات لل ة ر االقتصادياثال رصد تم  ، الكميالتحليل 

أسعار   ات صدموفي على اإلسكان،  يطلب األسرالصدمة  . وتتمثل هذه الصدمات في اإلسكان 

ن هذه الصدمات ذات ارتباط بما  توصلت الدراسة أ. الدخل االسري اإلسكان وكذلك في صدمات 

ينشأ   مال، وذلك من تغيرات اقتصادية واجتماعيةواقتصادات العالم يحدث في االقتصاد المحلي 

 ً ومن قرارات مختلفة تؤثر على   من تشريعات عبر السياسة االقتصادية والمالية والنقديةداخليا

ق  اسواألفي خارجية المنشأ يحدث من تقلبات قطاع اإلسكان وخاصة على طلب االسكان، وما 

 المواد الخام األخرى. السلع واسواق في لنفط والعالمية ل
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Modeling of Housing Demand using Islamic 

Economics Analysis: Evidence from Saudi Housing Sector 

Global Abstract  

This PhD research project aims to analyze the macroeconomic determinants of 

housing demand in Saudi Arabia using financial and real economic variables 

such as household income, population, housing prices and housing loans. The 

analysis is based on four main axes. First, through a literature survey of the 

relevant theories that contain both historical and theoretical dimensions, in 

addition to the related jurisprudential and historical studies treating the 

economics of housing with Islamic perspectives. We will focus on developing 

an Islamic theoretical model of housing utility by considering that the household 

maximizes ethically its utility function using three layers of utility function 

namely imperative, recommended and permissible. Secondly, listing the most 

important economical housing development factors and the most effective and 

decision makers in the Kingdom of Saudi Arabia, which emerges clearly in the 

reports of development plans that’s published by the ministry of economics and 

planning using the descriptive examination pattern. Thirdly, the evolution of the 

Saudi housing sector is analyzed over the last four decades, in addition to 

discussing the forthcomings challenges. Fourthly, the housing demand function 

of Saudi households is modelized and empirically implemented using a detailed 

database from 1970 to 2016. Through the quantitative analysis, we can track the 

impacts of economic, financial and regulatory shocks in the housing market. 

These discrepancies on housing demand are from to various sources as housing 

prices and financial markets shocks. These shocks are connected to domestic 

economic and social changes through many channels related to financial policy 

and regulation from various decisions layers, and also to the world economies 

perturbations through and the exogenous fluctuations in world markets Oil and 

commodity markets and other raw materials. Both types of shocks affect the 

housing sector and especially housing demand.  
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 الطلب على اإلسكان .1 صلف

 مقدمة عامة   1.1

سرة الخلية األولى لتكوين المجتمع اإلنساني وأنها ضرورة وحق مشروع لكل فرد،  باعتبار األ

فهي إذا تحتاج إلى ما يدعمها لتلبية حاجاتها وأداء وظائفها لالستمرار على نحو يضمن ألفرادها  

الرفاه واالستقرار، لذلك فأهم ما يجب توفيره لهذه المؤسسة االجتماعية هو توفير بيئة سكنية  

وعند   .وهو أحد أهم المقومات الحياتية  ،جوهري وألن السكن يمثل حق أساسي لألسرة  مالئمة،

وتكون في مأمن عن العديد من المشكالت النفسية،   ،تقوم األسرة بوظائفها توفر السكن المالئم 

ولضمان استيفاء كل حاجات االسرة والمطالب الضرورية   .الجسدية، األخالقية، واالجتماعية

ومن   . أحد المواضيع األكثر أهمية في معظم البلدان المتقدمة والنامية  يعد  إلسكان فا  ، لمعيشتها

وهو   – ابسط حقوق االنسان التي حفظتها له الشريعة اإلسالمية اوالً، إن عجز عن بناء مسكنه 

فهي المكلفة بسكنى هذا اإلنسان حتى ال يبقى يسكن الشوارع والميادين  -من عمال الدولة اإلسالمية  

( بعنوان  م1948وفي وثيقة حقوق االنسان العالمية لعام )  1(. 14ص ،  هـ 1422  ،العصيميمة )العا

العدالة والكرامة للجميع في المادة الخامسة والعشرون "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة  

كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن  

 والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق في تأمين معيشته". 

في المملكة العربية   ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية بسرعة 

في  والتي عرفت  رتفاع الكبير لعائدات النفط في أوائل السبعينات،  وقد يعزى السبب لإل  ،السعودية

حققت دول الخليج تطورا كبيرا وحققت خطوات هائلة لتكون من   " والتيالطفرة" فترة ب االدبيات 

م، ومنذ ذلك الوقت 1970الدول ذات الرفاه االجتماعي. وخالل سنوات االزدهار االقتصادي من  

  وباإلضافة إلى ارتفاع معدل الهجرة إلى المدن الكبرى، هنالك زيادة سريعة في عدد سكان المملكة 

ماليين في   5.83سكان تقريبًا خمس مرات من عدد الحيث تضاعف  ، نالسعوديي  بما فيها غير

 

ايقول "من كان لنا عامالً فليكتسب زوجه،  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفي حديث صحيح، قال سمعت المستورد بن شداد عن   1

فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكناً فليكتسب مسكناً." ورواه ابن يونس في تاريخه عن  

( كتاب الزكاة، باب إذن اإلمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم  2370رقم70/ 4وابن خزيمة في صحيحه )  -النسائي

 لصدقة. والمسكن من ا

 



16 

 

، من المتوقع أن  م(2016لتقرير األمم المتحدة )وتبعا ً  2. 2016مليون في  31.8إلى  1970

 .  م2030بحلول عام    %97.6يواصل هذا التحضر زيادته ليصل إلى  

( نجد أن معدل النمو  م2016لإلحصاء، الهيئة العامة وحسب المسح الديموغرافي )

مما يجعله أكبر من متوسط معدل   % 2,54السنوي للسكان في االقتصاد السعودي يقدر بحوالي 

نسمة   3%. كذلك نجد أن الكثافة السكانية ارتفعت بشكل كبير من  1.17النمو السكاني العالمي 

ذا المعدل يعتبر قليل مقارنة  م( أن ه2014)2نسمة كل كم  15.3م إلى في  1974في عام    2كل كم

  1500بدول ذات كثافة سكانية عالية مثل بنجالديش والتي تصل فيها الكثافة العامة الى أكثر 

. وأظهرت نتائج المسح فيما يتعلق بالتركيب العمري للسكان نسبة السكان في فئة عمر  2نسمة/كم 

%. وفقاً  3.2سنة فأكثر(  65ونسبة كبار السن في فئة العمر )  %72سنة(  64-  15سن العمل ) 

( بين  Dependency rateهـ، يظهر أن نسبة اإلعالة العمرية ) 1437لنتائج المسح في عام 

سنة   64- 15فرد من السكان في فئة العمر  100، ويعني ذلك أن كل %53السعوديين بلغت 

كبيرا   فرد من الفئات األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، اكتسبت عملية التحضر زخما  53يعولون 

مما يبين اهمية التحليل االقتصادي  و خالل العقود الماضية، مما يزيد من تفاقم المشاكل السكانية. 

لقطاع السكن، خاصة أن تقرير وزارة اإلسكان عبر خطة التنمية التاسعة للمملكة أوضحت أن  

بشكل عام  قطاع االسكان يواجه العديد من القضايا والتحديات، والتي تتمثل حسب نفس التقرير 

(  3، )منازل( معدل ملكية المواطنين لل2( مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، )1في )

( مدى توافر التمويل لإلسكان  4مستويات األسعار واإليجارات السائدة للوحدات السكنية، و) 

 واألراضي السكنية. 

ير من الباحثين كما  عتبر من المواضيع التي نالت اهتمام كث يإن البحث في مسائل االسكان  

سبق في مختلف التخصصات. وكل يحاول النظر للموضوع ويناقشه حسب تخصصه، وعلى  

الرغم من أن الموضوع محل اهتمام الكثير، إال أن المالحظ أن جل االهتمام أنصب على دراسته  

التخطيط   ضمن التخطيط الحضري. فكان التركيز على السياسات التي انتهجت لحل مشكلة

وتحديد الجهات والمؤسسات الحكومية وأدوارها في تلك السياسات. واتجهت معظم   يالحضر

معضلة  الدراسات والبحوث التخطيطية للتوجيه بدور القطاع الخاص في المساهمة في حل 

األوفر من   ب النصي  ،لذوي الدخل المحدود المنخفض  سكن،، كما نال تمويل الالتخطيط العمراني

ويساهم هذا البحث عبر التعمق في نمذجة الطلب على اإلسكان بإدراج مؤشر  هذه البحوث. 

 

م(، فقد ارتفع معدل الوافدين إلى عدد المواطنين 2007م و2016تبعاً للهيئة العامة لإلحصاء )المسح السكاني،   2

 م.  2016% إلى منتصف عام 58.3م إلى  2007% عام 37.1السعوديين من 



17 

 

االعتدال في النفقة على السكن وتحليل الصدمات التي تنشأ في األسعار النسبية وفي الناتج المحلي  

 اإلجمالي على وجه خاص.      

بداية  لما سيتم تفصيله  اً سيسأتخطة البحث، و ي تمهيد ا الفصل الهذ مضمون ونتناول في 

الف نوع المساكن عبر  تعلى هذه األرض وتطور واخ من البعد التاريخي لمسألة إسكان السكان 

الطلب حسب الموقع ومركزية المدينة    تناولت النظريات التي  من  المسح النظري انطالقا    الزمن. ثم

لمختلفة التي ركزت على  ومن ثم نظريات مراحل دورة حياة اإلسكان، مرورا بالنظريات ا

(  هـ808 –  732)  خلدون  ابن  مثل موضوع السكان بدال عن االهتمام المباشر بمسائل اإلسكان 

الذي ربط االتساع العمراني بالنمو السكاني ومالتوس وغيره. ويبدو أن النمو السكاني كان يحظى  

كما نتطرق إلى تطور قطاع اإلسكان في االقتصاد السعودي، وإلى المسح    . باهتمام خاص للباحثين 

االدبي لتناول مختلف البحوث التي فصلت في الطلب على اإلسكان. كما نعالج نمذجة الطلب على  

 السكن نظريا ً عبر التأسيس لمعادلة الطلب وتطبيقيا ً عبر تحليل الصدمات على الطلب االسكاني.  

 

 : أهداف البحث 2.1

كلي لمحددات طلب اإلسكان في المملكة العربية  القتصادي التحليل االمشروع البحث  يتناول 

ذات الصلة  الفقهية والتاريخية و النظرية بحوث ل . لذلك يهدف البحث، بعد مسح أدبي لالسعودية

عبر   ، إلى مناقشة وتحديد األثر المبدئي والتطبيقي للطلب على االسكان باقتصاديات اإلسكان

األسعار النسبية  والمحلي مثل نصيب االسر من الدخل والمالية وغيرها قتصادية المتغيرات اال

 وتتلخص أهداف البحث فيما يلي:    القروض.و

 دراسة تاريخ الطلب على المساكن لمعرفة محددات الطلب وتراكمها عبر الزمن او تغيرها.  .1

الراهن   ه ضع هامة لمعرفة وال مراحله التاريخية وتحديد  يتطور قطاع اإلسكان السعود  .2

 .  م 2030م و 2020  تحدياته المستقبليةو

انطالقا من طبقات منفعة اإلسكان الواجبة والمندوبة   لمنفعة المأوى  ة إسالمي ة نظري ةنمذج .3

 والمباحة.  

  1970من صياغة نموذج الطلب على اإلسكان، والتحليل التطبيقي في االقتصاد السعودي  .4

 . م2016 إلى

 االقتصادية والمالية والتنظيمية على طلب اإلسكان.  صدمات ل ل ةتصادي ر االقاث الرصد  .5

في  مما يوضح تميز السوق  السعودية  ربط النظريات االقتصادية العالمية بالبيانات اإلحصائية   .6

 لطلب على السكن. ا
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 . سلوك االقتصادي لألسرةبال، وربطها دراسة المرونات للطلب على السكن في المملكة .7

البعد التحليلي   مما يمثل  اإلسكان، السلوك األخالقي بطريقة كمية على طلب  أثر قياس  .8

 االسالمي. 

 

 أهمية البحث:  3.1

إحدى   مثليبالتملك أو باإليجار    ـسكناقتناء  أن  الحقوق األـساـسية لإلنـسان، حيث    منالـسكن    يعتبر

ــكن ــلعة  القيم االجتماعية. يعتبر الس ــر،  ية  ضــرور في النظرية االقتصــادية س  ألنهلألفراد واألس

أدركت وقد   .اإلســـكان  بدون  تســـتقر المجتمعات ال  ووبقائه،    مجتمعيشـــبع حاجة مرتبطة بحياة ال

عبر البناء والتعمير عن طريق مخططات ن  اسـكإلمدى أهمية ا  حكومة المملكة العربية السـعودية

تضــاعف عدد   حيث ،  المســتمرالســكناني    نموالازدادت حدة مســائل اإلســكان بســبب   التنمية. وقد 

من و.  2016في  نسـمة  مليون    32ما يقرب من  إلى    1970سـنة  في    ليون نسـمةم  6من  السـكان  

، تقرير األمم المتحدة)  م2030بحلول عام    %97.6ليصــل إلى المدني  التحضــر    زيد المتوقع أن ي

ــاـسـ اإلســكان  ضــمان    إن.  (م2016 ــاعد على تحقيق النمو والتنميةي  أس مختلف قطاعات في    يس

حيث يتطلب قطاع الســكن   األكاديمية،األهمية   لذلك للبحث أهمية ذاتية باإلضــافة إلى  االقتصــاد.

 تحليل  على  لنعمبتحديد المتغيرات المؤثرة في حركية الطلب. كما  ن  اســــكإلاتحليل الطلب على  

لجبر   ،المجتمع عبر نظام التعاضــد والتضــحيةينة في  متبالفئات    لمأوىمنفعة اإســالمي لنظري  

 .بين أسر المجتمع سكنالتفاوت في ال

التزايد الســــــكاني في المملـكة غير متـجانس في مكوناته، حـيث يوجد تـباين بين مكون   إن

الـسكان األصـليين ومكون الـسكان الوافدين وبين التركيبة العمرية بينهما. وتـشير اإلحصـاءات أن 

عام   45-20عام، كما أن الفئة العمرية    35ن المجتمع السعودي أعمارهم أقل من  م  %70حوالي  

من الوافدين تفوق ما يماثلها من الســــكان االصــــليين، مما يدل على أهمية تحديد أثر الزيادة في 

خاصــة عند ألســرة  امن نفقات  هام    اجزءعلى اإلســكان  الطلب كما يعتبر  .  الطلب على اإلســكان

ك، ألن  ة التملـي أوىرغـب ة الـم ب منـ ت منفـع ا إلى فع اجـل اســـــتقرار األســـــر شـــــتى تؤدي جميعـه

وتحديد تأثير   ســكانية،والوالمالية  لعوامل االقتصــادية  تحليل مدى االرتباط بين اإنن    .المجتمعات و

لعربية هذه العوامل في الطلب على اإلسـكان، يعتبر ذي أهمية اسـتراتيجية على اقتصـاد المملكة ا

السـعودية. ولذلك تعتبر السـياسـات االقتصـادية والمالية للحكومة ذات أهمية قصـوى عند سـعيها 

ــادي  ــكان، والذي ينعكس في المدى القريب والبعيد على النمو االقتصـ ــتقرار قطاع االسـ نحو اسـ

 وعلى التنمية الشاملة التي ترقى بالحاجيات المادية واإليمانية للسكان.  
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ـ  ــعودي يعتمد على نمو الناتج المحلي النفطي مقارنة بالقطاع غير إن نمو االقتـصـ اد السـ

النفطي، وعلى القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، مما يجعله شـــــديد التأثر بالتقلبات التي 

ــتراتيجية في  ــعودي أهمية اســ ــواق العالمية للنفط، رغم أن لإلنتاج النفطي الســ تحدث في األســ

تقرار ـسوق النفط العا اعد اـس تراتيجيا يـس لمية. لذلك يعتبر النمو االقتصـادي غير النفطي خيارا اـس

رية المحلية.  تيعاب الموارد البـش يولة في البنوك المحلية، كما يتيح اـس تثماري للـس على توظيف اـس

ويمـثل مـجال العـقار، بـما فـيه اإلســــــكان، أهمـية خاصـــــة لدى المســـــتثمرين الـفاعلين في القـطاع 

و السـكاني المطرد، تتولد عنه زيادة متوقعة في حجم الطلب على اإلسـكان، العقاري. كما أن النم

تثمارات المحلية  كان فرصـة هامة للنمو االقتصـادي عبر مزيد من االـس ويمكن أن يعد قطاع اإلـس

 بين القطاعات اإلنتاجية ذات الصلة ورغم التقلبات العالمية في معظم أسواق السلع والخدمات. 

 

 مشكلة البحث:   4.1

النظرية والتطبيقية ذات الصــــلة دبيات  األومن خالل   بحث اســــتناداً لما ســــبقال  تتمثل مشــــكلة

  يلي: فيما ناسكإلاب

في الطلب على اإلسكان. مما   المؤثرة ية سكان االقتصادية واللعوامل والمحددات اما هي  •

 يتطلب األسئلة الفرعية التالية: 

 أثر التغير في الدخل على طلب اإلسكان. ما هو       

 تغير سعر الوحدات السكنية على الطلب على السكن.  ما هو أثر       

 تأثير التركيبة السكانية في الطلب على الوحدات السكنية في االقتصاد السعودي. هو  ما   

 . ي السكنعلى الطلب للمملكة العربية السعودية  لزيادة السكانية والهجرة الوافدة ما هو تأثير ا 

 . اإليرادات النفطية للمملكة وتقلبات اإلنفاق على اإلسكانتقلبات بين ال ما االرتباط  

بلورة نظرية   ، مع السعي نحو تفسر الطلب على اإلسكان التي  قتصاديةاال ات نظريال ما هي

  .لمنفعة السكن  إسالمية

مدى  ما   ؟ما هي السياسات والقرارات الحكومية لتنفيذها  ؟الحكومية  ات لسياسا هي أهدافما  •

مما يستوجب خاصة على قطاع اإلسكان.  االقتصادية والمالية والنقدية تأثير السياسات 

 األسئلة الفرعية التالية: 

 التغير في االنفاق الحكومي على سوق السكن. ما هو تأثير 

التسهيالت  التمويل وهل التوسع في و  لب على السكن؟ ت على الطالتمويال ما هو تأثير

 باإلقراض تؤثر على الطلب السكني. 
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 التمويل اإلسالمي للطلب على السكن.  أثير مدى تما 

فرصة للنمو   كقاع قائد للنمو االقتصادي في المملكة هل يمكن أن يكون نمو قطاع اإلسكان  •

   االقتصادي خاصة بعد حدوث األزمات العالمية المختلفة.

 

 فروض البحث:   5.1

يأتي مصطلح الطلب في البحث للداللة على االستجابة لحاجة السكن لكل األسر في  

الكلي خاصة أن بحثنا   المجتمع، ونصيغها مبدئيا على المستوى الجزئي وكذلك على المستوى

صل عن كونه جزء من شق الطلب في المعادلة العامة  يركز على البعد الكلي. وبالتالي ال ينف

لالقتصاد. ونعلم أن هذه األخيرة تنص على ان الناتج يساوي االستهالك زائد االستثمار زائد  

صافي الصادرات، فالطلب الكلي على اإلسكان يتجلى جزء هام منه في النفقة االستهالكية على  

الستثمارية والتي يحققها كل من المؤسسات المختصة  سلعة السكن، كما يتجلى جزء منه في النفقة ا 

 في إنجاز اإلسكان كما تحققها بعض األسر التي تستثمر في العقار لكي تكسب من عوائده. 

 الفرضيات كالتالي: وتكون 

ألهميته في    ،النفقات   د أو األسرة فيهاما من ميزانية الفر  اجزءعلى اإلسكان يمثل  الطلب  أن   .1

كما أن حركية الطلب على اإلسكان    .المجتمعي الستقرار  ا  المأوى والتي تؤدي إلى جلب منفعة  

 تؤدي إلى اتساع حركية االقتصاد.  

أنن النمو السكاني والزيادة في الناتج لهما تأثير موجب في حجم الطلب على اإلسكان، كما   .2

)ونعرفها بمؤشر أسعار السكن على  نفترض تبعا ً للنظرية االقتصادية أن األسعار النسبية 

بمؤشر أسعار  العام لألسعار والذي يقاس المستوى على  تؤثر سلبا ًمؤشر أسعار المستهلك( 

في حجم الطلب على اإلسكان. وعلى العموم، يرتبط    المستهلك أو كذلك بمؤشر تكلفة المعيشة

 على السكن بالنمو السكاني وبالقدرات االقتصادية والمالية لألسر  الطلب 

للحكومية   االقتصادية والمالية والنقدية والقرارات  ات السياسأن الطلب على اإلسكان يتأثر ب .3

 ذات الصلة بقطاع اإلسكان. 

  المواد الخام األخرى السلع واسواق  في  و  لنفطالعالمية لق  اسوفي األتقلبات  وجود ارتباط بين ال .4

 . العربية السعوديةوبين التقلبات في سوق اإلسكان بالمملكة 
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 منهج البحث:   6.1

والتي  باقتصاديات االسكان،  المنهج النظري عبر مسح أدبي للنظريات ذات الصلة    البحث ستخدم  ي

في المملكة العربية  قطاع اإلسكان العام لتطور بداية نتناول الالبعد التاريخي. على  أيضا تحتوي 

. ثم نعمل  وضعه الراهن باإلضافة إلى تحدياته المستقبليةو لتحديد مراحله التاريخية،  ةالسعودي

باستخدام المنهج    وصياغة معادلة قابلة لالختبار اإلحصائي.   نمذجة دالة الطلب على اإلسكان على  

  متغيرات الأهم  عبرالسعودي االقتصاد ن في ا سكإلحجم الطلب على ا  الكمي نعمد إلى تحليل

تحليل البيانات  كدخل األسرة واألسعار النسبية وحجم القروض السكنية. كما نسعى بعد إلى    المحددة

 نتائج.   لل  موضوعيةقراءة ها إلى تقديرعلى اإلسكان و الطلب ذات الصلة بدالة  اإلحصائية 

المراجع العلمية الموثوقة والمحكمة النشر والتي  على مجموعة من  لتحقيق ذلكتمد ونع 

ذات عالقة بقطاع اإلسكان عامة والتركيبة السكانية وبالطلب على اإلسكان   تناولت مواضيع 

الرسمية المنشورة والمتاحة عبر منشورات  المعلومات والمصادر خاصة. كما نستخدم مختلف 

الجهات  جانب   لإلحصاء ووزارة االقتصاد والتخطيط، إلى الهيئة العامة و االسكان وزارة ومواقع 

واحصائيات  ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، التنمية العقاري صندوق ومن بينها ذات العالقة

 .وتقارير صندوق النقد الدولي واألمم المتحدة، وزارة العدل

 خطة البحث  7.1

 الطلب على اإلسكان  .1

 مقدمة

 اإلنفاق على السكن  . 1,1

 . الطلب على خدمة السكن  2,1

 . الطلب على الوحدة السكنية  3,1

 األبعاد التاريخية لطلب اإلسكان . 2

 النشأة البدائية  . 1.2

 تتابع العصور .  2.2

 العصور الوسطى . 3.2

 العصر الحديث . 4.2

    التحليل النظري لطلب االسكان . 3

 مقدمة    
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   المسح النظري التأصيلي.  1.3

 التحليل النظري الكلي.   2.3

   نماذج التوازن العام في اإلسكان .    3.3

 مقاربة إسالمية للسكن .   4.3

 . نمذجة معادلة الطلب على السكن 5.3

 تطور قطاع اإلسكان في السعودية . 4

 مقدمة  

 تطور قطاع اإلسكان في السعودية .  1.4

 الوضع الحالي لإلسكان .   2.4

 الرؤية المستقبلية لقطاع اإلسكان .    3.4

 لتحليل الطلب على اإلسكان . نموذج قياسي 5

 مقدمة      

 األدبيات التطبيقية السابقة للطلب على اإلسكان .   1.4

 .   تحليل وصفي للبيانات ذات الصلة باإلسكان 2.4

 على اإلسكان لطلب ل يقياس النموذج ال.    3.4

 قراءة وتحليل نتائج النموذج .    4.4

 . الخاتمة  6      

 االقتصادي للطلب على السكنالتحليل  8.1

 نفاق على السكن اإل 8.1.1

في العالم   األسرأكثر من نصف ثروة بأن  ( م2015دراسة )األبريهي، م اشارت 2015في عام 

خصوصاً   االجتماعي ارواالستقر الرفاهواعتبرته جزء ضروري لتحقيق تصرف على المسكن 

في الدولة،   يحرك العجلة االقتصادية البناء السكني األنفاق على حيث أن. و في المدن المتحضرة 

ستثمار في المباني السكنية كأداة لمعرفة الحالة الحقيقة  كانت العديد من الدراسات تنظر لمؤشر اال 

في العديد من البلدان   تهاكما ان التمويل العقاري السكني ومشتق والنمو في تلك الدولة.  لالقتصاد 

ً للقطاع المالي بسبب حجم القروض الكبيرةيعتبر محوراً المتقدمة    وأكبر دليل على  . رئيسيا

كما حدث  األزمات المالية بين القطاع السكني في السنوات األخيرة والقطاع المالي هي االرتباط 

الرهن  )أزمة    الواليات المتحدة األمريكية انطلقت من  التي  الدولية األخيرة    زمة ألا   في م  2008  بعد 
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ذلك  للعمل على استقرار تدخل الحكومات من وكان ال بد  . (mortgage crisis - العقاري

  اوتعثروارتفعت أسعار الفائدة وعجز المقترضون  بعد ان  ف  .السكني بدعمها للقطاع المالي   القطاع

مما خلق   العديد من المساكن وعرضها بالسوقاألقساط قامت البنوك باالستحواذ على في سداد 

عندها تدخلت الحكومة   فائض كبير في عرض المساكن أعلى من الطلب في الواليات المتحدة

 3  . إلنقاذ قطاعين مهمين في االقتصاد )القطاع السكني والقطاع المالي(

هو مبلغ  (،  OECDالتعاون االقتصادي والتنمية )كما تصنفه منظمة  إنفاق األسرة  عتبر  يو

اإلنفاق االستهالكي النهائي الذي تتحمله األسر المقيمة لتلبية احتياجاتها اليومية، مثل الطعام  

الصحية  والخدمات والمالبس والسكن )اإليجار( والطاقة والنقل والسلع المعمرة والتكاليف 

هذا االنفاق   يكون  ما  عادةً بأنه  ن التعاو وكما تفترض منظمة والترفيهية والخدمات المتنوعة. 

% من الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي فهو متغير أساسي للتحليل االقتصادي    60حوالي    األسري

إنفاق األسرة بما في ذلك التحويالت الحكومية )يشار إليها باسم "االستهالك الفردي  وللطلب. 

المعيشية باإلضافة إلى نفقات الحكومة  الفعلي" في الحسابات القومية( يساوي نفقات استهالك األسر  

( التي تفيد األسر بشكل  NPISHsالعامة والمؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر المعيشية ) 

"اإلسكان والمياه  تشمل ونفقات االستهالك السكني مباشر ، مثل الرعاية الصحية والتعليم. 

من كل من  لنفقات على السكن  للبيانات  تشتمل ا  وبذلكوالكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى"،  

اإليجارات الفعلية )للمستأجرين( واإليجارات المحتسبة )لإلسكان الذي يشغله المالك(، وصيانة  

ي قاس إجمالي إنفاق األسرة )باألسعار الجارية  و المساكن، وكذلك تكاليف الماء والكهرباء والغاز. 

الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت النمو السنوية.  تعادل القوة الشرائية( كنسبة مئوية من التي و

كما  يقاس إنفاق األسرة بما في ذلك التحويالت الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.  

تقوم جميع دول  و يتم عرض اإلنفاق في السكن كنسبة مئوية من الدخل المتاح لألسر المعيشية. 

 SNA)جميع بياناتها وفقًا لنظام الحسابات القومية لعام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بت

2008 .)   

 

 : يمكن مراجعة أزمة عقارية او مالية وتوضيح االزمة بين عالميا ومن بداية االزمة في السوق األمريكي  لإلستزادة  3
Real Effects of the Subprime Mortgage Crisis : Is it a Demand or a Finance 

Shock. IMF Working Paper No. 08/186. 

 : المساكن في االقتصاد العالمي والبريطاني بالخصوص الرهن العقاري واثرها على ازمة   او مراجعة

It will take more than building homes to solve the housing crisis. Author: Paul 

Johnson. 20 Jan 2020 
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يمكن أن تكون تكاليف السكن عبئًا ماليًا كبيًرا على األسر، وخاصةً األسر ذات الدخل 

  أساس على    )القروض العقارية(  الرهن العقاري  وأتكلفة اإليجار  ل عباء  هذه األ تختلف  و المنخفض،  

تكلفة السكن )على أساس التعريف الضيق لمدفوعات اإليجار والرهن  تختلف أعباء . حيث  الدخل

العقاري( بشكل كبير عبر توزيع الدخل وغالبًا ما تكون أعلى بكثير بالنسبة لألسر ذات الدخل 

حيث هذا االنفاق يشمل مصاريف االيجار، دفعات القرض السكني طويلة االجل،   المنخفض. 

البلدان، مصاريف الصيانة والتحسينات في المسكن،  مصاريف الضرائب على السكن في بعض 

عتبر من االنفاق على السكن التجهيزات التي أصبحت أساسية في المسكن  يومصاريف التأمين. وقد  

في   . وجميع هذه المصاريف تمثل ما نسبته كما سبق مثل مصاريف الغاز والكهرباء والماء 

األوروبي حسب ما  سر في االتحاد لأل% من اجمالي المصاريف االستهالكية 24.2 المتوسط

ما نسبته   يمثل االنفاق السكني  OECD, 2020بيانات وحسب  . (Eurostat, 2018نشرته ) 

%(. وهي أكثر من دول وسط وشرق أوروبا،  32%( وفنلندا ) 30%( ، النرويج ) 30في هولندا ) 

مالطا  وكانت النسبة األقل في %( 17%( وأيرلندا )19%( واليابان ) 19باإلضافة إلى المكسيك ) 

وتمثل المصروفات على الرهن السكني او االيجار في الواليات المتحدة االمريكية    .%( 2)أقل من  

 (.  businessinsider, 2018% من دخل االسرة حسب )37سبته حوالي ما ن

 

 بياني يوضح نسبة االنفاق على السكن حول العالم  شكل 1

 

 OECD Affordable Housing Database 2020المصدر:  

 

تكاليف السكن  مقياس آخر للقدرة على تحمل  باعتبار    OECDقامت    ب االحصائيات سوح

% من  40هو "زيادة تكلفة السكن" ، والذي يقيس نسبة األسر أو السكان الذين ينفقون أكثر من 
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متوسط إنفاق األسرة  )لتقرير الهيئة العامة لإلحصاء  وباإلشارة. دخلهم المتاح على تكلفة السكن

كانت نسبة االنفاق على السكن   السعودية الشهري حسب مجموعة اإلنفاق الرئيسة وحجم األسرة

 : كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوسط إنفاق األسرة السعودية الشهري حسب مجموعة اإلنفاق الرئيسة وحجم الهيئة العامة لإلحصاء، المصدر: 

 . م2018، األسرة

مسح دخل وانفاق االسرة  الهيئة العامة لإلحصاء في السعودية ضمن وحسب بيانات 

% حتى  18 م تتراوح بين 2018في  نسبة االنفاق على السكن في السعودية نجد أن ،م2018

أعلى متوسط إنفاق   أشار تقرير المسح أنوقد  .وعمر رب األسرة  حسب حجم االسرة 28%

على مجموعة السكن والمياه  كان السعودية حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسة  شهري لألسرة

 . األخرىوالكهرباء والغاز وأنواع الوقود 

شهد سوق اإلسكان في المملكة العربية السعودية ارتفاع سريع في تكلفة السكن وأسعار  

. وقد ساهم  من الرسالة(  الرابع )سيأتي تفصيل ذلك في الفصل    األراضي في معظم مناطق المملكة

  مناسبة بأسعار    المنازلفي خلق نقص في المعروض من    ارتفاع األسعار مع ثبات مستوى الدخل

حيث أن غالبية األسر غير قادرة على شراء المنازل مع االسعار المرتفعة واالنفاق الذي تعدى  

سنة    35. وباإلضافة إلى ان المجتمع السعودي غالبيته من فئة الشباب اقل من  لألسر  حدود الدخل

( من ناحية أخرى، ازداد م2016قرير االسقاطات السكانية  ، تالهيئة العامة لإلحصاء)  %67بنسبة  

سيتم التطرق للعديد   إلى حد كبير في العقود الماضية نتيجة ألسباب عديدة االسكانالطلب على 

 .  الحقةمنها في الفصول ال
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 الطلب على خدمة السكن  8.2.1

الطلب على   دراسة . ويعني من الوحدة السكنية لألسرة المنفعة المتحصلة  ،يقصد بخدمة السكن

والمرحلة األولى من  االستقرار ، أو الحيز المكاني الذي يحقق كان الذي يحتوي تلك األسرةالم

  المنافع المتحصلة من خدمة السكن هي من أهم و .في ما يسمى بالمسار السكني  الدورة الحياتية 

  مقومات  أهم من سكن لفراد، فااألتوفر السكن المالئم لجميع ب مجتمع الورقي  األسرة استقرار 

األسر   OECD التعاون والتنمية االقتصادية منظمة  مثل  ت وتصنف المنظماإلنسان لاالستقرار 

تسلسل  يعتبر المسكن من اول الضروريات في الو  . حتى لو كانت من فرد واحد في حاجتها للمسكن

المسكن  التي تشمل بما تسمى الحاجات الفسيولوجية  ، الطعام والملبسالهواء هميته لإلنسان بعد أل

في  ماسلو  فسرها  ووضعها  سلم الحاجات اإلنسانية والتي  و  أ في هرم  وكما في الدراسات اإلنسانية  

   .( Maslow's hierarchy of needs)اإلنسانية   الهرمي لالحتياجات التسلسل 

  ن او الحيزولتحليل الطلب على خدمة السكن نحتاج لتحليل األسرة التي تحتاج ذلك المكا 

حيث تتغير احجام االسر بشكل يؤثر على نوعية الحاجة    ،والتي تختلف بحجمها والعادات   السكني

بدأ تكون  يالسكنية حسب التكوين لألسر وحسب العادات المجتمعية. كما في بعض المجتمعات 

سرة من الفرد الواحد بخروج األبناء بعد سن معين من منزل الوالدين وتكوين حياتهم الخاصة،  األ

  . نفسه عدة أسر في المسكنفرعية وقد تكون سر أب بعد الزواجوبالعكس هنالك مجتمعات تتكون 

 . ةالالحقوهذا المسكن يعتبر ملك استهالكي لألسرة أو ملك استثماري وميراث لألجيال 

من منطقة ألخرى حسب وما يعتبر ضروري في المسكن المالئم االحتياجات تختلف و

و حرارة شديدة، أ ثلوج  و  أ منها على سبيل المثال العوامل المناخية من امطار    عدة متغيرات أساسية 

أو اختالف الطلب حسب الزمان ايضاً    ،حسب المكانبما يجعل الحاجة الضرورية للمسكن تختلف  

  . ثاني كما سيتم تفصيله في الفصل ال كمتغير يوضح في دراسة الطلب على السكن كغير متجانس

األمم المتحدة لحقوق االنسان أن هنالك في مستوى العالم ما يزيد عن مائة    منظمة وتشير تقديرات  

كما   4يعيشون في مساكن غير مالئمة. أنسان يفتقرون إلى المأوى، وأكثر من مليار أنسان  مليون

ً وآسيا ال يجدون م أن 1975ويضيف البنك الدولي في عام  مأوى لهم، أو  ربع سكان افريقيا

او ينامون تحت الجسور وفي األراضي الخراب واألزقة ومداخل   يعيشون في مساكن سيئة جداً 

 

 (.A/43/8/Add.1رقم ) منشورات األمم المتحدة – لحقوق اإلنسان  العامةة الوثائق الرسمية للجمعي 4



27 

 

بغض  ، كما تشير وثيقة حقوق اإلنسان ليس فقط وجود جدران وسقفوالحق في السكن المباني. 

او ما يسمى  يكون ذلك المسكن ضمن وضع اليد على أراضي عامة أو ايجار  في أن  النظر

الحماية القانونية  ، او بالملكية المقرة من قبل الحكومات التي تكفل لألسرة  غير الرسمي  ن باالستيطا

 من األخالء. 

حجم األسرة لعدد من األسباب، مثل الزواج المتأخر، وعدد أقل من  انخفض متوسط 

كما   معينين لفئة وهذا يزيد من الطلب على السكن  ،دة حاالت االنفصال والطالقاألطفال وزيا

  التغيرات ومن المتوقع أن تستمر  ،((Mullins, and Others, 2016 تشير دراسة

الديموغرافية، حيث من المتوقع أن تزداد األسر المعيشية بمفردها بمعدل أسرع بكثير من األسر  

بشكل يؤثر على نوعية الحاجة  مع الزمن  تغير احجام االسر  ب و  مجموعات. وعائالت ك تي تسكنال

العادات  سر وحسب حسب التكوين لأل خدمة الطلب المتحصلة من الوحدة السكنية او نوع  السكنية 

في بعض المجتمعات تبدأ بتكون االسرة من الفرد الواحد بخروج األبناء بعد سن معين  ،  المجتمعية

سر في المسكن  أوبالعكس هنالك مجتمعات تتكون عدة  من منزل الوالدين وتكوين حياتهم الخاصة،  

االحصائيات  يظهر لنا من  عبر العقود الخمسة الماضيةالمملكة العربية السعودية وفي  .الواحد 

 كما يلي: بوضوح االختالف في حجم االسرة 

 م.2017م حتى 1970الجدول. نسبة الخصوبة في السعودية من  1

 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنة

نسبة 
 الخصوبة 

7.26 7.3 7.28 7.02 6.22 5.55 4.5 3.55 3.15 2.85 2.8 2.8 

 ) www.Worldometers.infoSource: Worldometers(املصدر : 

 

، بما يسمى في بعض البحوث  خالل مراحل حياتهاالسكن  تسعى األسر لتعظيم منفعتها من   

في مساكن  األسرة صغيرة الحجم من حيث عدد افرادها وحيث تبدأ  بالدورة الحياتية للسكن لألسر،  

من الحجم   بين الوحدات السكنية ل مؤجرة وتسعى للوصول للملكية وكذلك الدورة بين االنتقا

ياة  دود دخلها مع دورة ح وحعلى أساسيات  الصغير او الشعبي للحجم األكبر. وبذلك تسعى األسر  

ان  يمكن و ختالف في التصاميم والحجم والموقعاألسرة تعظيم المنافع من المسكن بما يشمل اال

)كما سيأتي تفصيله في الفصل   نقول ان المفهوم للمنفعة من الوحدة السكنية اختلف عبر الزمن

ً إلى وحدة سكنية وانتاجية  أوالً  ، من مأوى (الثاني وتطور ليصل للسكن المالئم الذي يتيح  ثانيا

ويالئم  لألسرة ويحقق االستقرار لألسرة إشباع الحاجات األساسية والمتوقعة داخل الوحدة نفسها 

   على المستوى المحلي. الطبقة المجتمعية  

http://www.worldometers.info/
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عبر ما يسمى  عة تعددت الدراسات التي تهتم بدراسة الطلب على خدمة السكن، او المنف 

السعر الذي تكون األسرة مستعدة إلنفاقه على المسكن   باستخدام التحليل لمنفعة السكن مفهوم ب

تم  سي والذي  . األسعار التمتعية Hedonic Pricesالمنافع  المتحصلة او مجموعة مقابل المنفعة 

تخصصت في السعودية تعمل  وكانت اغلب الدراسات التي ، (9.2.3) التفصيل فيه في الفقرة 

التي تحدد رضى األسر عن المساكن  على أساس دراسة المنفعة المتحصلة عبر استخدام االستبانات  

( من أوائل الدراسات في السعودية التي أهتمت برغبات  م1962وقد كانت دراسة )المخلوف،

  (م2004)الحريقي وآخرون، كما في دراسة ثة. السكان لمدينة جدة في التخطيط والمساكن الحدي

في  ونة لمعرفة رضى ورغبات األسر في المستقبل لعشرين سنة تقديرية، التي استخدمت االستبا 

،  Alhubashiدراسة )البحث بحق االنسان في المسكن المالئم  في    ت هتمأحدث الدراسات التي ا 

من   د مسؤوليات الحكومات التي تع التي اعتبرتها منواهمية تحقيق المسكن المالئم  ( م2018

المساكن في  جودة بشكل نظري تحليل اثر عائدات النفط على  ت رسد  ،أهمها في الدول النامية

 . ة والسعودية بالخصوص يج دول الخلي

 الطلب على الوحدة السكنية   8.3.1

تعد  و  ، السكنية بشكل طبيعي مع الزيادة السكانية في تلك المنطقةيزداد الطلب على الوحدات 

للعديد من البلدان حول  األساسية    يةتخطيط القضايا  من ال  ا والطلب عليهتوفير المساكن  الحاجة إلى  

العالم، ومن المهم أن يتوفر المأوى المناسب لتلبية احتياجات السكان المتزايدة باستمرار في العديد  

الحكومية  سياسات التهدف حيث  الدول او المناطق الحضرية وبالخصوص المدن الرئيسية. من 

نوعية السكن والقدرة على  إلى معالجة ثالث قضايا رئيسية تتمثل في نقص المساكن و   في خططها 

سواق اإلسكان النوع المناسب من  ألوفر ي أن حيث يهدف التخطيط في تحمل تكاليف السكن. 

الخطط الخمسية لإلسكان في   )كما يسأتي تفصيل  األماكن المناسبة والوقت المناسب في الوحدات 

 .  السعودية في الفصل الرابع( 

يمكن الخلط بين الحاجة إلى السكن والطلب على السكن في كثير من األحيان ولكن لديهم  

توصف الحاجة  و معان مختلفة. كل أسرة لديها حاجة سكنية بغض النظر عن الدخل أو نوع السكن.  

للسكن بأنها "كمية المساكن المطلوبة لسكن الحد األدنى المتفق عليه وما فوق بالنسبة للسكان  

إلى حجمه وتكوينه األسري دون مراعاة قدرة األسرة على دفع ثمن السكن المخصص   بالنظر 

(. ال يتم الخلط بين هذا وبين الطلب على السكن والذي تم تعريفه  مRobinson  ،1979لها" ) 

على أنه العالقة بين "سعر السكن وكمية ونوعية السكن التي يكون الناس قادرين ومستعدين على  
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(. يحتاج الفرد أو األسرة إلى سكن لم تتم تلبيته عندما يفشلون  مShucksmith  ،2002دفعها" )

يمكن    حيث من خالل تلبية االحتياجات السكنية،  وذلك    ، فعال على السكن الالئقال طلب  ال  تحقيقفي  

،  Oxley)ويشير العيش في مساكن م رضية على الرغم من عدم قدرتهم على تحملها.  لألسر

معظم مشاكل اإلسكان هي في األساس مشاكل نقص في الطلب الفعال على السكن  ( أن م2000

سيؤدي إلى زيادة  مما    ، لتلبية احتياجات السكان  ةكن الصحيح اسمالالئق، لذا فمن الضروري بناء ال

 دورا هاما في تحسين االقتصاد. تحقيق ذلك ويلعب   . المناسب السعر الالئق بالطلب على اإلسكان 

على عوامل مختلفة ستختلف من بلد إلى آخر خاصة    الطلب على الوحدات السكنيةعتمد  ي

سر التي تتطلب  عدد السكان وهذا يخلق أعداًدا أكبر من األ في  تزايد  حيث يبدأ في البلدان النامية. 

  وبإرتفاع المزيد من المساكن. ونتيجة لذلك يجب بناء المزيد من المساكن من أجل تلبية هذه الحاجة.  

ضغط على اإلسكان والبنية التحتية والمدارس  ال يزيد أعداد األسر بسبب النمو السكاني 

،  Best and Porteus)في المملكة المتحدة للطلب على المساكن وفي دراسة  . والمستشفيات 

مع تقدم التقنية في  ألسر، حيث يعيش الناس لفترة أطول  الهرم العمري لتغير  ب ( ترى أنه  م2012

مما يعني أن السكن يجب أن يلبي احتياجات كبار السن، وبالتالي يمكن أن   ،الخدمات الصحية

عائلية للشباب وبالتالي حل بعض قضايا   يؤدي بناء المزيد من مساكن التقاعد إلى تحرير منازل 

باستمرار بمرور الوقت ، لذلك من  تتغير أنماط األسرة وحيث ان . طلب على الوحدات السكنيةال

وفي نفس دراسة  الحيوي أن يتم توفير السكن الصحيح لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية، 

Best and Porteus   االقتصادية    ر فيها لما تراه منظمة التعاون والتنمية يوالتي يشOECD 

% بحلول  60كة المتحدة بنسبة المتوقع أن ينمو عدد األسر ذات الشخص الواحد في المملمن  أنه

 م. 2025-2030

  ، في الخمسة عقود الماضيةازداد الطلب على الوحدات السكنية في المملكة بصورة سريعة  

)الهطالني،  . حيث تشير دراسة على وجه الخصوص منذ الطفرة النفطيةازدادت حدة النمو كما 

خمسة  ال يتجاوز م 1935عدد الوحدات السكنية في عام كانت  عن مدينة الرياض،( م1996

وتتابع  . ألف وحدة سكنية  120ى إل م وصل عدد المساكن1950، وفي عام آالف وحدة سكنية

. عرض اإلسكان االفتراضي والفعلي  2.4جدول  2 النمو كما سيتم تفصيله في الجدولالتطور 

 . ()بالوحدات(، حجم االستثمار على السكن )بماليين الاير 
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 م2015 - 1970العدد الفعلي الرتاكمي للمساكن من  2

 من قبل الباحث من معلومات الخطط الخمسية وتقارير وزارة اإلسكان.المصدر: 

هذا  و. منذ السبعينات بوتيرة متسارعة  المملكة العربية السعودية مستوى المعيشة ارتفع 

في بعض المدن  الن االهتمام  لقد تحول و . يعني أن الناس يتوقعون الن المزيد من منازلهم 

العوازل  من زيادة عدد الوحدات إلى زيادة جودة الوحدات، وكانت بعض المرافق مثل السعودية 

ال يستغنى عنها وإلزامية في شروط  الن وأصبحت النوافذ الزجاجية المزدوجة ترفًا الحرارية و

القدرة على تحمل  الجودة و الن في معظم العقارات  الطبيعي ، ومن البناء كما سيتم تفصيله الحقاً 

الحد األدنى من مستوى اإلسكان آخذ في االرتفاع مما يعني  أن    وبصيغة أوضح ،  العوامل الطبيعية

ؤثر المساكن  كما ت  . والتجديدات  حديثةالبناء التجهيزات أن هناك حاجة إلى سكن الئق وآمن مع 

  ( Wilson, 2010) كما في دراسة    السيئة بشكل مباشر على الصحة والتحصيل التعليمي للسكان 

ضغًطا آخر على معايير اإلسكان،  مما يجعل ذلك  ،مع التأكيد على الحاجة إلى مساكن جيدة

 والضغط المتزايد لبناء مساكن صديقة للبيئة وفعالة.  

هو  أو الطلب على الوحدات السكنية أحد العناصر الرئيسية لتقييم احتياجات اإلسكان 

الحالي حيث يجب مراجعة المخزون الحالي عند النظر في حساب متطلبات  فحص المخزون 

. هذا  الفصل الرابع ضمن الخطط الخمسيةسيتم شرح ذلك الحقًا في    ،اإلسكان للحاضر والمستقبل 

ما يكفي من المنازل   بناء المشكلة األكبر هي وتبقى  ،يؤدي في النهاية إلى نوع السكن المطلوب 

وخطط وزارة  م 2030توضحه خطة )وذلك ما تلبية االحتياجات العامة  يتم حتى  بأسعار معقولة 

ومستوى الدعم المقدر    أن يعكس نوع المنازل أيًضا هيكل األسرة للسكان  على  اإلسكان السعودية(،

انخفاض أسعار المنازل بسبب الركود لم يحل مشكلة القدرة على    كما أن   .لمساعدتهم حسب الدخل

قراض  اإلمعايير وستهيل االمتالك والحصول على المساكن قد يعزى ذلك إلى تحمل التكاليف 
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، ونتيجة  الزيادة السريعة في الطلب خاصة مع  وطول فرة االنتظار للحصول على القرض المدعوم  

فترة التحدي لتحقيق  م والتي تعتبر 2020في خطط  الشراء لذلك تم تقديم برنامج المساعدة على 

 . م 2030اهداف الخطة الشاملة  

 خاتمة الفصل األول  9.1

ه الرسالة على محاولة تأصيلية لما سيتم تفصيله الحقاً في الفصول  اشتمل الفصل األول من هذ 

الربط في الفقرات بخصوصية   مع عرض حق االنسان في السكن المالئم و ، كخطة للبحث  التالية 

تحليل ألنواع الطلب على السكن من عدة مفاهيم  والطلب على السكن في المملكة العربية السعودية.  

،  االنفاقي األول الطلب    .حسب تسلسل من ثالثة فروع للطلب السكني   ابتداءً   ئوجب توضيحها للقار 

لى المسكن ضمن المصاريف  على المسكن اعتماداً على انفاق االسرة عالذي يشرح الطلب 

االستهالكية. والثاني عبر الطلب على خدمة السكن، والتي تمثل الطلب على المنفعة المتحصلة  

)الدورة الحياتية للسكن لألسر(. واختتمت الفصل بالنوع الثالث  والمسار السكني من سلعة السكن 

تدرس الطلب عبر النمو السكاني والنوع لذلك الطلب. لسكنية، والتي على الوحدات امن الطلب 

يستخدم أسلوب مختلف بالتحليل قمت بإستعراض  وكل نوع من تلك األنواع الثالثة من الطلب 

 بربطها للتوضيح بالسوق السعودي. بيسط ضمن الفصل األول في كل فقرة  
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 ثقافية والحضارية لإلسكانجوانب ال. ال2فصل 

 ملخص

يهدف الفصل إلى رصد التطور السكني التراكمي عبر العصور التاريخية تبعا لتعاقب الحضارات  

والعلوم والحقب الزمنية البارزة، باستخدام التسلسل الزمني للرسل واألنبياء، وبتوصيف مختصر  

آدم  زول تسلسلي لطبيعة السكن منذ العصور األولى. تمتد الحاجة السكنية منذ بداية النشأة مع ن

عليه السالم من سكنه في الجنة، مروراً بأهم العصور إلى العصر الحديث. يساعد البعد التاريخي  

على فهم تطور الطلب السكني وتغير المحددات التي تؤثر في حاجات ورغبات الجماعات البشرية  

ً  اواألسر واألفراد من منطقة ألخرى ومن عصر لخر. كم  عالمياً  تمثل العصور التاريخية تراثا

لتركيبة المجتمعات التي سكنت هذه األرض ولنوعية مساكنهم حسب عالقتهم بالزمان والمكان.  

وقد تكونت مساكن المدن على أساس منطلقات اقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية. وقد  

القروية والحضرية والمدن على البسيطة خالل عصور متعاقبة. فمثال بعض  توسعت المراكز 

بقيت حطاما بسبب طغيان المترفين من أهلها مثل ثمود، وبعضها إما اختفى لعوامل عدة،   المدن

مما زاد من أهمية الدراسة  وإما اندثر بسبب الحروب، وإما تطاول بنيانها وتنوع في تصاميمها. 

الحاضر، وذلك من  تطورات سكن المجتمعات واألجيال المتعاقبة إلى جيلنا لقصص  التاريخية

. ونعتمد على تفسير علماء المسلمين للتطور  رة من المكوث إلى حين على كوكب األرض أجل العب

العمراني واالقتصاد الحضري، وكذلك على كتابات بعض المحققين لتاريخ األمم، مما يتيح فهم  

التغيرات في الحاجة السكنية من المستويات األساسية لحماية النفس واألسرة تبعا لما توفره الموارد  

ة، إلى تطور مستويات تحسينية متزايدة بسبب االستغراق في الجوانب المادية وإهمال  ي بيعالط

عليه وسلم أي تبعا لمعايير  هللا األبعاد األخالقية في السكن كما كانت في عهد خاتم الرسل صلى 

 القرآن والسنة. 
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 مقدمة .  1.2

يمتد طلب اإلنسان للسكن منذ مرحلة نشأته وعيشه على األرض إلى مرحلة البناء والعمران  

المتطور حول المعمورة. وهذا االمتداد حصل في بعده المكاني بمسار انتشار اإلنسان حول  

البسيطة في مساحات األرض، وفي بعده الزمني بتعاقب األمم واألجيال عبر الزمن في عصور  

ابن خلدون  (، كما أوضح تحليل 1970 ،1983)  Lefebvreلوفيفر دراسة  متباينة. تشير

أن الكائن اإلنساني اجتماعي في طبعه ومرهون باألسرة وبالبيت والمسكن  ، (م1332- 1406)

،  ما يتوفر له في هذه االرض وبالجوار، وأن الظاهرة العمرانية ناتجة عن قابليته للتعلم والتأقلم مع  

م رجوة. ويرى أن التنازع بين الحاجات والرغبات له أثر بعيد المدى على  ونتيجة لحاجات ملحة و

سلوك اإلنسان، وأن تجربة اإلنسان التراكمية أدت إلى أن يصل إلى المنزل والمسكن والبيت  

والدار، والجوار، والحي، والمدينة، والمنطقة كاستجابات للتدافع بين الناس من جهة وبين الناس  

 .   والموارد الطبيعية

  ص ، النجارتعد مكة المكرمة أول اليابسة على وجه األرض، حيث الكعبة المشرفة )

بَاَرًكا َوه ًدى لنِْلعَالَِمينَ تعالى: ﴿  هللا(، قال  2005،  549- 548 ِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ م  َل بَْيٍت و  ﴾  إِنَّ أَوَّ

أختلف في تفسيرها فقال بعضهم: هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق   (،96)آل عمران  

قبل األرض بألفي عام، وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت   هللاالسماوات واألرض، خلقه 

(. لقد مرت  م1989،  البغويبن عمر ومجاهد وقتادة والسدي )  هللااألرض من تحته، هذا قول عبد  

عليه السالم على هذه األرض، وينتج عن هذا  آدم عديدة من نزول  ظاهرة السكن بمراحل تطور

التطور تغير في الظروف البيئية المحيطة باإلنسان التي يتعايش معها ليوفر له ولعائلته مسكن  

عليه السالم، أن هابيل  آدم ( عن ابني هـ610-671)  القرطبيمناسب لحياته واحتياجاته. وذكر 

ً للغنم وقابيل حر  اثاً، وذلك في العصر األول أي في عصر النشأة حيث بدأت سكنى  كان راعيا

(. على أساس التطور العصري عبر األزمان  م2005المغلوث، األنسان على وجه األرض )

البعيدة والقريبة وباالعتماد على ما ذكره القرطبي وكذلك الطبري كما جاء توضيح ذلك في تاريخ  

آدم عليه الصالة    ول سيدنانز النشأة والتي تتمثل في    (، يمكن أن تكون م 1332- 1406) ابن خلدون  

الميالد. وبناًء على التقدير وما جاء  قبل    بفترة طويلة(  الطبري( أو )القرطبي)  كتابات والسالم في  

قبل الميالد، وميالد   4900عليه الصالة والسالم حوالي  نوح سيدنا في نص الطبري يكون ميالد 

عليه  عيسى سيدنا قبل الميالد، وتكون والدة  3990عليه الصالة والسالم حوالي إبراهيم سيدنا 

خاتم المرسلين النبي األمي عليه الصالة  محمد نبينا الميالد، وأخيرا يأتي ميالد  0السالم في 
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 بال  يين  كا  العالم بع   ي   ال سيح علي  الس   

نعتمد على السهم العصري التالي منذ بداية الزمن الدمي  م. يمكن أن 571والسالم في تاريخ 

    .وبشكل جد تقريبي 

 

 

 . تطور العصور من آدم عليه السالم إلى العصر الحالي 1.1بياني  شكل 3

 

خالل عصور عديدة وطويلة عرف كوكب األرض عدة تحوالت مناخية أدت إلى تغيرات 

واالقتصادية والسياسية، مما أدت إلى تطورات تاريخية   واالجتماعية شتى في العوامل السكانية 

عبر المكان والزمان وعبر تطور الحضارات المتعاقبة والعلوم المتراكمة إلى بروز عدة مسارات  

للطلب على السكن. وهذا التعقب الجغرافي والزماني يتطلب دراسة تاريخية معمقة    مكانية -زمانية 

لفهم ما وصل إليه اإلنسان حاليا من مدنية تحضرية ذات طابع تغلب عليها الدوافع المادية  

(. من جهة أخرى واعتمادا على بيانات الخليقة منذ آدم عليه  م2011كركجة  ،  م1996الناصري  )

، وهي مؤسسة خاصة معتمدة من طرف جمعية   Worldometersء في السالم حسب ما جا

على الرسم  الحصول (، يمكن American Library Associationالمكتبات األمريكية )

 البياني التالي حول سكان العالم منذ بداية اإلنسان. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 5. سكان العامل بعد ميالد املسيح عليه السالم3.1بيان  شكل  5                              العامل قبل ميالد املسيح عليه السالم. سكان 2.1بيان  شكل 4

 

 (Dadax, Worldometersعليه السالم: )آدم مصدر بيانات الخليقة منذ  5
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كذلك وبالموازاة مع ما جاء في نص الطبري في تاريخ الرسل والملوك وفي )أطلس  

في مقدمته،  ابن خلدون الذي اخذ عنه القرطبي م( وفي تفسير 2005، المغلوث األنبياء والرسل، 

على الرسم التوضيحي التالي من عصر النشأة إلى العصر الوسيط أي إلى عصر  الحصول  يمكن  

 عليه الصالة والسالم.     محمد بن عبد هللا  ظهور اإلسالم مع بعث خاتم الرسل 

                

 م(  500عصر الرسالة المحمدية ) 

 

               

 ق.م(  2000عصر المدينة )

               

 

 

 

                                                                                                ق.م(  3300عليه السالم )هود عصر  

 

 

 ق.م(  5900عصر النشأة )

 العصور عبر زمن رسل وأنبياء هللا تعالى عليهم الصالة والسالم  4.1 شكل ال 6

طبيعة العصور من حيث اإلسكان منذ نشأة  لتوضيح الفقرات التالية من خالل تسعى الدراسة 

أثر التغيرات السلوكية واالجتماعية والسياسية    وبيان الحاجة السكنية لإلنسان إلى عصرنا الحالي،  

على طلب اإلسكان. نتناول في الفقرة الثانية  تاريخياً  واالقتصادية باإلضافة إلى تزايد عدد السكان  

ثم في الفقرة الثالثة نتطرق إلى عصر   نشأة الحاجة السكنية من بداية الخلق على هذه األرض،

ه السالم، حيث استطاع اإلنسان بالقوة التي وهبها له هللا  علي صالح عليه السالم ومن بعده  هود 

سبحانه أن يتخذ من السهول قصورا وينحت من الجبال بيوتا، وأن يرتقي بفكره السكني ليبني  

. وظهر أول أشكال االستيطان على  في األرض من موارد طبيعية اودعه هللا سكنه البدائي بما 

 

http://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year / 

http://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/
http://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/
http://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/
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دريجيا ً عصر المدينة الذي نتناوله في الفقرة الرابعة.  شكل قرى ومدن، وكونت هذه المجتمعات ت

لقد أدنى ظهور الحضارة إلى بناء مساكن أفضل وأكبر في العصور الوسطى، وأهتم الناس  

بالديانات بشكل كبير كما سنوضح في الفقرة الخامسة. وقد تلت تلك الحقبة فترة اهتَمَّ النناس فيها  

، بدأ  ببناء جدران دفاعية أقوى وقصور فَ  ْخمة ومعابد ضخمة. وفي القرن الرابع عشر الميالدين

والذي نعالجه في الفقرة السادسة. وقد امتازت هذه المرحلة   عصر جديد سمي بعصر النهضة

باالهتمام التراكمي بفنون وعلوم العصور القديمة، ونمت خاللها المعرفة وتطورت حتى ظهور  

يالدي. وبعدها نتناول في الفقرة السابعة مرحلة اإلسكان  الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر الم

في عصر الثورة الصناعية، حيث ظهرت المصانع التي حولت المدن بسرعة فائقة إلى مدن  

صناعية، وبدأ سكان الريف في التدفق نحو المدن للعمل في المصانع. فأحدث ذلك النمو تحوالت  

(.  م 2012،  صالحت تكتظ المدن وتتكون أزمة سكن )سكانية واجتماعية واقتصادية هائلة، كما بدأ

كما سنبين في الفقرة الثامنة،   ونمت المعرفة البنائية السكنية في عصر ثورة المعلومات والحداثة

 وتطورت حتى بلغت ما وصلت إليه في الوقت الحاضر. ونختم الفصل في الفقرة التاسعة.   

  (Primitive housing origin. النشأة البدائية لإلسكان )2.2

الة األولى لإلنسان في  تعتبر هذه المرحلة تأسيسية في تاريخ األنسان، ألنها تتضمن الخطوات الفعَ 

صنع نوع من االستقرار في حياته الدنيا. وقد نجح اإلنسان، بما يمتلك من عقل وإرادة وهبهما هللا  

ل بشكل تدريجي وتراكمي نحو مراحل جديدة  ، في تكوين أسس حياته ودفع ذريته لالنتقالهتعالى 

ومتجددة. إن لإلنسان رغبة دائمة في معرفة فجر حياته على كوكب األرض، وكيف أستطاع آباؤه  

أن يقيموا حياتهم األولى وأن يتفاعلوا مع ظروف بيئتهم المتغيرة. وال يزال الغموض يكتنف هذه  

ة البشرية سعى االنسان نحو إيجاد مسكنه  الخطوات األولى من سجل البشرية. وخالل مرحلة نشأ

اإلنسان ليستوطن في األراضي الفسيحة المليئة باألهوار   لَ نزِ على هذه األرض، وذلك بعد أن أ  

صعوبة التعامل مع الموارد الطبيعية التي وفرها هللا  والمستنقعات وحيواناتها المختلفة، فواجهته 

المعطاء الصعبة بالتحديات المتواصلة، فعمل   رض األهذه لتحقيق حاجته واعمار  له. وتطويعها 

 (.  م1975الناضوري،  جهده لترويضها وتطويعها لحاجاته في عيشه )

كان االنسان منذ نشأته األولى يسكن في الجنة ويتنعم بنعيمها الدائم، ولذلك تكون في  

:  19تعالى في سورة األعراف، الية    هللاوجدانه الحاجة الملحة في الطلب على السكن، حيث قال  

ِذِه الشََّجَرةَ فَتَك ونَا  ﴿ َك اْلَجنَّةَ فَك اَل ِمْن َحْيث  ِشئْت َما َواَل تَْقَربَا َهَٰ ﴾.  ِمَن الظَّاِلِمينَ َويَا آَدم  اْسك ْن أَنَت َوَزْوج 

تعالى في   هللاعليه السالم من الجنة، حيث قال آدم ثم على هذه األرض أستقر االنسان بعد نزول 
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ْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ إِلَىَٰ  : ﴿24سورة األعراف، الية   ك ْم ِلبَْعٍض َعد وٌّ ۖ َولَك ْم فِي اأْلَْرِض م  قَاَل اْهبِط وا بَْعض 

ابن جرير الطبري  ( عن  216ص  ،  م2000تحقيق  في كتابه "العبر" )  إبن خلدون ﴾. وقد ذكر  ِحينٍ 

سنة، وعلى ما يَدعيه   4642على ما يزعمه اليهود  إلى الهجرة آدم "أن جميع سني العالم من 

سنة،   4280يزدجر سنة، وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل    5992النصارى في توراة اليونانيين 

عشرة قرون والقرن مائة    نوحوآدم  هـ، وأما عند أهل اإلسالم فبين  30عندهم لسنة  يزدجر  ومقتل  

وقال ان  ابن عباس  عن  الطبري  كذلك، ونقله    موسى وإبراهيم  كذلك وبين    إبراهيمو  نوحسنة وبين  

اعلم". وانطالقا من هذا النص    هللاعليه وسلم ستمائة سنة و هللا  صلى  محمد  وبين    عيسىالفترة بين  

عليه السالم إلى العصر  آدم بشكل تقريبي حول تطور العصور من  1البياني  الشكل تم صياغة 

 الحالي.   

حياة االنسان، حيث اقتضت الحاجة أن يحمي نفسه من  لقد نشأت الحاجة للسكن منذ فجر  

كمأوى لسكنه.    الستعمالهاألخطار التي كانت محيطة به، فبنى له المسكن أو استخدم المتاح أمامه  

ويمثل المأوى أول مظهر سكني استخدمه اإلنسان منذ فجر حياته ليهجع فيه، وذلك ليدرأ عنه  

أو أية أخطار أخرى. وقد التجأ اإلنسان األول إلى أشكال مختلفة وأساليب متعددة    قوة المناخ قساوة  

كانت عبارة عن مالجئ مؤقتة وسواتر من أغصان الشجر أو صخرية تتفق ونمط الحياة السائد  

آنذاك الذي كان قوامه التنقل والترحال بحثا عن الطعام وطلبا للصيد. وبعد انتقال اإلنسان إلى  

تقرار التي اعتمدت على الزراعة وتدجين بعض الحيوانات، أصبح المسكن الدائم  مرحلة االس 

( لعصر  م1980)غالب والجوهري مطلباً رئيسياً وجزًء أساسيا في تلك المرحلة. وتبعا لدراسة 

ما قبل التاريخ، وهي على الحقبة التي سبقت اختراع الكتابة، فقد بدأ السكن بسيطا متواضعا متمثال  

بن أو الحجارة تبعا لتوفر هذه المادة أو تلك، كما نرى في مراكز  لومباني بدائية ب نيت بالفي أكواخ  

االستقرار األولى في وادي الرافدين وفي بالد الشام وفي وادي النيل. فقد بدأ الصيادون األوائل  

تها  والتي كان يعيش فيها الحيوانات مع سد فتحا 6بسكن المغارات الصخرية والكهوف الطبيعية،

بقطع كبيرة من األحجار طلبا للدفء واألمان. أما المزارعين فقد احتموا باألشجار، والتي أوصلته  

إلى فكرة تجميعها بعد قطعها وتحويلها إلى أكواخ ومساكن قابلة لالحتماء بها، كما أن رعاة األغنام  

تخاذها مأوى لهم. وجاء  قد لجأوا إلى إقامة الخيام من جلود األغنام بعد شدها إلى قوائم خشبية وا 

ن  : ﴿80تعالى في سورة النحل آية    هللا الدليل على هذه األساليب السكنية في كتاب   َوَّللاَّ  َجعََل لَك م منِ

 

والتي تعتبر بيوتا صنعتها عوامل التعرية مثل الرياح والماء، واستفاد منها االنسان لكي يجعل له بيوتا أكثر  6

 سبحانه وتعالى.  هللاتالءما في مرحلة معرفته بالطبيعة التي أنشأها 
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ل وِد اأْلَْنعَاِم ب ي وتًا تَْستَِخفُّونََها يَْوَم َظْعنِك ْم َويَْوَم إِقَاَمتِك   ن ج  ِمْن أَْصَوافَِها  ْم ۙ وَ ب ي وتِك ْم َسَكنًا َوَجعََل لَك م منِ

( في تفسيره لهذه  م 1879- 1973)  ابن عاشور﴾. ويذكر  َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَمتَاًعا إِلَىَٰ ِحينٍ 

إليها اإلنسان، وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية  هللا الية "أن هذا من تعداد للننعم التي ألهم 

وهللا أخرجكم  : ﴿ 78األثاث عطفاً على جملة في سورة النحل، آية  والمرفنهة وما يشبهها من الثياب و

لها عقل اإلنسان وهينأ له  هللا ﴾. وكلنها من األلطاف التي أعدن من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً 

المناخ  وسائلها. وهذه نعمة اإللهام إلى اتنخاذ المساكن، وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث 

برد أو حرن ومن غوائل السباع والهوامن. وهي أيضاً أصل الحضارة والتمدنن ألن  من شدنة  وتقلباته 

م من مجتمع الِحلل والخيام.".   م من اجتماع البيوت. وأيضاً تتقون  البلدان ومنازل القبائل تتقون

عمد االنسان منذ وجوده على األرض إلى السعي نحو المأوى الذي يالئم الظروف  

ا، وقد اختلفت أنماط وأشكال االسكان التي هيأها تبعاً لذلك. وقد اختلفت  الطبيعية التي يعيش فيه

محددات السكن من منطقة ألخرى، وكان لكل أمة إدراك ودراية بظروف البيئة التي يعيشون  

فيها، وبالتالي كان تصميم السكن تبعا للعوامل الجغرافية والمناخية ألمكنتهم. ولقد تميز سكن  

ر النشأة على الحاجة األساسية من السكن، وهي الحماية له ولمن يعيش معه  اإلنسان في بداية عص

من مالجئ يسكنها في ترحاله للحصول على قوته في    في االرض من األخطار حسب ما توفر له  

بالتجربة التراكمية وتطور الحياة القروية، وفي   بطيء الواسعة. وأبتدأ التحضر كمسار  هللا أرض 

طور تم فيها استبدال تدريجي للحياة البدوية نحو حياة زراعية، والتي تتطلب  مراحل متتالية من الت

 (.   م2008محبوب وخروفة، تأسيس مساحات ثابتة وأكثر ديمومة )

 نستخلص من تلك المرحلة تكون محددات الطلب على المسكن في: 

 طلب الحماية من التغيرات المناخية.   -1

   ونحوها.الحيوانات طلب الحماية من   -2

 (  Age of Prophet Hud. عصر هود عليه السالم ) 3.2

من العرب، والذي يمكن اعتبار عصره  هللا عليه السالم، وهو أول أنبياء هود ومن بداية عصر 

بالعصر البناء الحجري، واختلف المؤرخون في الزمن لهذه الفترة منهم من ذكر انها سبقت الميالد  

بثالثة إلى خمسة آالف سنة أو سبعة آالف سنة بما ذكر في كتب اليهود والنصارى عن عمر  

،  أرسالنعليه السالم )آدم فة هو البشرية على هذه األرض باتفاقهم على أن األب األول للخلي

( يسمى العصر الحجري القديم تبعا حسب  م1967)  ولز(. وتبعا لبعض المؤرخين مثل م2012

أي حجر. وتشكل تلك الحقبة أطول فترة   lithosأي قديم و  palaiosمعناها باللغة اإلغريقية 
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ر األكثر بدائينةً،   زمنية في التاريخ القديم، وهي الفترة التي كان فيها التناريخ البشرين يتمينز بالتنطون

ويتميز هذا العصر بنشأة القرية كظاهرة اجتماعية جديدة في اتجاه االستقرار، حيث سكن اإلنسان  

نات المفترسة، وترك دالئل  الكهوف التي استخدمها ملجأً، يقيه من العوامل الجوية القاسية، والحيوا

تشير إلى أنه كان صياداً. واستمرت مرحلة سكن الكهوف في العصر الحجري حتى زاد عدد  

السكان وكانوا يجتمعون في الكهوف، حيث وجدت دالئل تظهر أشكال االستيطان الجماعي. وقد  

  هود مثل عاد ونبيهم  تعالى القرآن الكريم عن األقوام السابقة   هللاورد ذكر تلك العصور في كتاب  

كذبت َعاد المرسلين * إذ قال  : ﴿129-123عليه السالم في قوله تعالى في سورة الشعراء الية 

لهم أخوهم هود أال تتقون * إني لكم رسول امين * فاتقوا هللا واطيعون * وما أسألكم عليه من  

تتخذون مصانع لعلكم  أجر، إن اجري إال على رب العالمين * أتبنون بكل ريع أية تعبثون * و

( تدل مصانع على البناء  418- 417، ص 1977المعلم ) الطبري ﴾. وحسب تفسير تخلدون

للحصون والقصور وغيرها في أماكن مشرفة ومرتفعة من األرض من أجل البقاء   د والتشيي

والترف والخلود في الدنيا. وكذلك ثمود الذين سكنوا منطقة تسمى الحجر أو مدينة الحجر وسميت  

ألنها تتكون من مجموعة قرى مبنية   (،48ص  20جزء  هـ،610-671)القرطبي مدينة حسب 

عليه السالم وكانوا بعد عاد، ولم يعتبروا   صالح من الحجارة والمرفوعة على العمد. وكان نبيهم 

َوإِلَى  : ﴿74-73بما كان من أمر عاد، ولهذا قال لهم نبيهم عليه السالم: في سورة األعراف اليات  

ه  قَْد َجاءتْك ْم بَيِننَةٌ ِمْن رَ  َ َما لَك ْم ِمْن إِلٍَه َغْير  وَد أََخاه ْم َصاِلًحا قَاَل يَاقَْوِم اْعب د وا َّللاَّ ِ  ثَم  بِنك ْم َهِذِه نَاقَة  َّللاَّ

ذَك ْم َعذَابٌ  ِ َواَل تََمسُّوَها بِس وٍء فَيَأْخ  وَها تَأْك ْل فِي أَْرِض َّللاَّ وا إِْذ َجعَلَك ْم  لَك ْم آيَةً فَذَر   أَِليٌم * َواْذك ر 

أَك ْم فِي اأْلَْرِض تَتَِّخذ وَن ِمْن س ه وِلَها ق ص وًرا َوتَْنِحت وَن اْلِجبَاَل ب ي وتً  لَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ وا  خ  ا فَاْذك ر 

ْفِسِدينَ  ِ َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض م  هللا  ( أن 175، ص 1977المعلم )الطبري ﴾. وفي تفسير آاَلَء َّللاَّ

تعالى بوأ أي أنزل ثمود وأسكنهم وجعل لهم القدرة على نحت الجبال بيوتا عبر نقب الصخر  

،  هـ1393- 1296) ابن عاشور  واتخاذها بيوتا للسكن كما اتخذوا السهول قصورا. وجاء في تفسير  

الصيف والبيوت   ( أن ذلك القوم كانوا يسكنون القصور في 221، ص 8، جزء م1897-1973

كذبت ثمود لمرسلين  : ﴿152-141المنحوتة في الجبال خالل الشتاء. وفي سورة الشعراء اليات 

* إذ قال لهم أخوهم صالح أال تتقون * إني لكم رسول أمين * فاتقوا هللا وأطيعون * وما أسألكم  

* في جنات وعيون    عليه من أجر، إن أجري إال على رب العالمين * أتتركون في ما هاهنا آمنين 

* وزروع ونخل طلعها هضيم * َوتَْنِحت وَن ِمَن اْلِجبَاِل ب ي وتًا فَاِرِهيَن * فاتقوا هللا وأطيعون * وال  

﴾. وقد اشتهرت ثمود بقدرتهم  تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في األرض وال يصلحون

(  418- 417، ص 1977المعلم ق )العالية على السكن داخل الجبال، وذلك لقوتهم وتمكنهم بحذ 

وإتقان على النحت والبناء في الجبال، وكذلك في العناية بالمياه عبر حفر البار وتشييد القنوات  
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( تقيس  Nehmé  1999،  1655، ص  526  ص   ،جواد المائية، كما كانت لديهم مزولة شمسية )

الوقت خالل النهار عثر عليها في ديار ثمود، لكن ثمود كانوا مسرفين وعابدين لألصنام وظالمين  

وغير مصلحين البتة. وقد وردت هذه الخاصية للثموديين بالتعامل مع الصخور بكفاءة عالية،  

اخل  وتعديلها، ونحتها وصقلها، وغير ذلك من العمليات التي تجرى على الصخور دون تفجير د 

(، فقد تضاءل شأنها في عصر اإلسالم،  م 1987-1907) جواد  أو في أطراف الجبال. وكما أشار  

حتى صارت قرية صغيرة. ونعتقد أن هذه الحضارة العربية تمثل مرحلة تطور وكفاءة في تطويع  

رة  وفي الرفاهية المادية لإلنسان حسب ما ورد في القرآن الكريم في سو  المحدودة  الموارد الطبيعية

الشعراء. وأن هذه المرحلة قد تختلف عما عرف لدى العديد من المؤرخين بالعصر الحجري حيث  

حوله من   ممايعتقد أن اإلنسان البدائي كان يقتصر على استعمال الحجر في شتى أعماله ليستفيد 

موارد طبيعية. فقد كان عنصر الحجر األساس الذي أستمد منه االنسان اجهزته وأدواته  

رية، وأخذ في بناء منازل لسكناه في جماعات بعد ما ألًفوا مجتمعاً يربط بين أفراده العمل الضرو

 والدفاع المشترك عن سالمته وتأمين الغذاء للساكنة البشرية فيه. 

لقد صنع اإلنسان الحضارة بشكل تراكمي وفي مجاالتها المادية والتنظيمية في مراحل  

الطعام باإلضافة إلى توفير الشراب وفي بناء القرى في  عديدة تكمن في زراعة األرض إلنتاج 

تعالى في القرآن الكريم عن بعض هذه األمم البشرية السابقة.  هللا عصور قبل الكتابة، وقد أخبر 

ت  وقد وصل اإلنسان لدرجة التفوق مستفيداً من تجاربه المتعددة ومتأثرا بما يوجد من إمكانيا

طن، وتمكن من االنتقال من حياة غير مستقرة إلى حياة اإلنتاج  محيطة به وحيث يقوموارد طبيعية  

(، فقد بدأت مرحلة االستقرار حوالي  م1975) الناضوريواالستقرار المادي. وحسب دراسة 

ق.م، ونجح اإلنسان في إقامة مساكن في قرى مستقرة في كافة مناطق الشرق األدنى   5000

 القديم.  

التي استمر فيها العصر الحجري غير محددة بالضبط،  ( أن المدة  م 1965) الفيل  وقد ذكر  

وقد تختلف طوالً وقصرا من منطقة إلى أخرى. وقد كان للتقلبات المناخية أثر قاس على اإلنسان  

في ذلك العصر، مما اضطره إلى اللجوء إلى السكن في الكهوف أو بناء اسوار ليحتمي خلفها من  

( أنه في  م1965) الفيل  الطبيعية كأغصان األشجار. وحسب  الرياح الباردة بإقامة ستار من المواد  

نهايات ذلك العصر وجدت دالئل وآثار كثيرة على تركز السكن البشري حول األنهار والبحيرات،  

حيث يتوفر له الماء وكما كان يصطاد من الحيوانات التي تفد إلى هذه الشواطئ. ولذلك يعتبر  

للسكن الذي نضجت فيه وتبلورت على مراحل متعددة    من أهم مراحل التكوين األولى هود  عصر  

للعمران السكني، واستلزم ذلك نمواً تدريجيا بعد مواجه اإلنسان العديد من العقبات وعبر التجارب  
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سبحانه وتعالى له  هللا  اتجه نحو االستقرار. وقد توصل االنسان، باستعمال نعمة العقل التي وهبها  

التي سخرها   الموارد الطبيعيةفكير تجريبي جعله يستفيد من ككائن مسؤول على األرض، إلى ت

تعالى لكافة البشر، وكان استغالله للمواد الخام يحدث تدريجيا، مما ساعده على القيام بأعباء  هللا 

 حياته كإنسان يمكث في األرض إلى حين تنتهي إقامته في الدنيا.  

( أن أهم مرحلة التطور الحضاري في العصر الذي يسمى  م1975)  الناضوري وذكر 

ينه في المساكن من أجل الطعام الحالي والمقبل.  الحجري تكمن في جمع المحصول الزراعي وتخز 

وبهذا بدأت التنظيمات األسرية في االستقرار، وأنشأت الصوامع لحفظ الحبوب والغذاء، ولم  

تعالى بتوفير االحتياج الغذائي فقط، بل نجح  هللا تقتصر هذه المرحلة على قدرة االنسان بفضل 

لتعبير بالرسم كنوع من الكتابة والحفر على جدران  اإلنسان في دفع حياته نحو االمام ومحاولة ا

وقد تميز السكن في العصر الحجري من حياة البشرية  الكهوف والمغارات من الخارج والداخل. 

على االستقرار وتكوين القرى، وكانت بداية االستيطان الجماعي وزيادة الكثافة السكانية كعامل  

جمعات السكنية حول المياه واألراضي الخصبة  أول، ونحت الجبال مساكن لهم، وتركزت الت

(، إلى أن ظهور الكتابة  م2011)  عبد العالدراسة  الزراعية كمحدد لطلب السكن. كذلك أشارت 

في األلف الرابعة قبل الميالد ساعد على نقل وانتشار بعض أساليب تشييد السكن، كما أخذت  

 اشتدت الحاجة للتنقل بحثا عن الغذاء والماء. المساكن تكتظ في الكهوف بالزيادة الطبيعية للسكان و

 نستخلص من تلك المرحلة تكون محددات الطلب على المسكن في: 

 . لزيادة الكثافة السكانية المساحة طلب   -1

 افناء العمر في بنائها كانهم خالدين فيها. بالجبال و طلب الرفاه وبداية بناء القصور   -2

 السهول في الصيف والجبال في الشتاء.  نيسكنو موسمي في هذا العصر بحيث  طلب   -3

 . للفترات المستقبلية إضافي في المسكن الصوامع لحفظ الطعام طلب   -4

 (  City age. عصر المدينة ) 4.2

تتالت العصور إلى عصر المدينة، التي تحتوي على عدد كبير من الناس، منذ األلف الثانية قبل  

الميالد. مع تغير المناخ، وانقطاع األمطار وجفاف األرض وموت النباتات التي يتغذى عليها  

األنسان والحيوانات في بعض مناطق االرض، حيث لم تعد تلك المناطق صالحة للحياة، ترك  

ن مسكنه في هذه المناطق الجافة، وأنتقل حيث الدفء والماء، مما أدى إلى تكاثر االنتاج  االنسا 

الزراعي، وعلى إثر ذلك تكونت القرى ثم المدن، وارتبط وجودها باالستقرار المعيشي. وقد بدأت  

ناء  البشرية ببناء بعض المساكن البدائية من األشجار والطين، واستطاع اإلنسان خالل هذه الفترة ب
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الصادق  أكواخ تحميه من أحوال جوية متقلبة، مما يدل على نشأة المعالم الحضرية األولى )

(. لقد بدأت تظهر أولى الحضارات في األراضي الخصبة حول مجاري األنهار  م1983وغالب،  

الطبيعية بدءاً من بالد ما بين النهرين )دجلة والفرات( والعاصي وصوالً إلى وادي النيل، وظهرت  

ول أشكال االستيطان على شكل قرى ومدن، ظهرت معها الكتابة، وانتشرت عالقات التبادل  أ

التجاري. ونشأت مثل هذه الحضارات في وادي الهندوس في األلف الثالثة قبل الميالد، وفي شانغ  

الصادق  (. وحسب دراسة م 1988الموسوعة العربية، الصينية في األلف الثانية قبل الميالد )

(، فقد تكونت المدن بعد أن عرف االنسان في الشرق األدنى الزراعة، ووجد  م1983)وغالب 

فائضا من الطعام يمكن أن يغذي قرى أو مدنا ال يعمل أهلها في إنتاج الطعام مباشرة، وبهذا  

 ظهرت أولى الحكومات تدير الشأن العام في أسواق القرى والمدن.  

هول والمناطق الصالحة للزراعة، وبنى بها  انتقل االنسان من الكهوف والجبال إلى الس

سكنا يحميه ويوفر له الحاجات األساسية. كما أدت الزراعة إلى صناعة أدوات جديدة كالحراب  

والفؤوس أكثر دقة مما كانت عليه في سابق العصور. وفي أواخر هذا العصر بدأت صناعة  

هور هذا النوع من التحضر إلى بناء  الفخار تتطور وتأخذ أشكاالً واستخدامات جديدة. وقد أدنى ظ

مساكن أفضل وأكبر. فبدالً من المآوي البسيطة، َهمَّ النناس ببناء جدران دفاعية أقوى، مما أفرز  

فنًا جديًدا في أساليب اإلعمار، إال أنن الوظيفة األساسية بقيت لتوفير المآوي. فعلى سبيل المثال،  

بنوا منازل ذات أسق ف مسطنحة من الطين والطُّوب    ( أن عامة المصريين م 2011)   عبد العالذكر  

ق.م،   2500المجفنف، بينما كانت األهرامات العمالقة في مصر القديمة، التي تم بنائها حوالي 

 ترفا أو نصبا لحكامها البائدين، واستخدمت قبورا لبقاياهم.  

أنقاضها، خاصة  ويعتبر المسكن الروماني امتداداً للحضارة اإلغريقية، ألنها قامت على 

وأن معظم مفكري الحضارة الرومانية وعلمائها كانوا من اإلغريق الذين عاشوا في روما. ففي  

القرن الثالث قبل الميالد ظهرت روما في شبه جزيرة إيطاليا. واستقر شعب الرومان في وسط  

دينة روما القديمة،  شبه الجزيرة اإليطالية ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميالد، وقام بتأسيس م

ثم عمل القائمين على الشأن العام للشعب الروماني على تنظيم مؤسساته السياسية والعسكرية  

واالجتماعية وتطويرها. وبدأ بالتوسع التدريجي وأسس دولة سيطرت في بادئ األمر على شبه  

أصبحت حدودها  الجزيرة اإليطالية، ثم اتسعت هذه الدولة وسيطرت على معظم العالم القديم. و

ً إلى بالد ما بين النهرين   شاسعة امتدت من الجزر البريطانية وشواطئ أوروبا األطلسية غربا

وساحل بحر قزوين شرقاَ، ومن وسط أوروبا حتى شمال جبال األلب شماالً، إلى الصحراء  

(  Universal Stateاإلفريقية الكبرى والبحر األحمر جنوباً، وبذلك كانت مثاالً للدولة الجامعة )
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ذات الطابع االستعماري. وقد استمرت حتى القرن الخامس الميالدي الذي تمكنت فيه القبائل  

 (. م2011،  عبد العالم ) 476الجرمانية من السيطرة على مقاطعات الدولة الرومانية في عام  

تميز السكن في عصر المدينة باستخدام الطوب واللبن واألشجار لبناء منازلهم مع  وقد 

وجود أسوار دفاعية للمدينة، باإلضافة إلى تطوير الزراعة ورعي وتربية الحيوان. وقد تكونت  

تكتالت سكنية اجتماعية عرقية، وتأسس معها نوع من التحضر المعماري رقى بفن بناء المساكن،  

 وبدأ التوسع التدريجي وتأسست الحكومات التي عملت على تنظيم السكن داخل المدن. 

 لك المرحلة تكون محددات الطلب على المسكن في: نستخلص من ت

 وانقطاع االمطار.  لدفئ والماء بعد جفاف بعض المناطق طلب ا1

بشر في قرى والتعاون في اإلنتاج الزراعي ليلبي حاجات متعددة  طلب مسكن قريب من ال - 2

 لالسرة.

 التجاري. طلب لألرض الخصبة للسكن والزراعة، في موقع يسهل فيه التبادل   -3

 بناء مساكن لما بعد الموت، كما في االهرامات وغيرها.   -4

 م 476-1492(  Middle ages. العصور الوسطى ) 5.2

في العصور الوسطى التي استمرت من القرن الخامس الميالدي حتنى القرن الرابع عشر، كما  

يؤخذ من اسمها عصور توسطت بين القديمة والحديثة. وقد ورثت العصور الوسطى من القرون  

السابقة القريبة منها جانباً من معارفها، واشتملت هذه العصور على ثالثة مجتمعات كبيرة حسب  

لتاريخي وهي: )أ( المجتمع البيزنطي، الذي سكن الجانب الشرقي من أمالك  ظهورها ا

اإلمبراطورية الرومانية. )ب( المجتمع األوروبي، الذي سكن الجانب الغربي من األراضي  

الغربية من اإلمبراطورية الرومانية. )ج( المجتمع اإلسالمي، الذي بدأ من شبه الجزيرة العربية،  

أمالك الدولة الفارسية وجانباً كبيرا ً من أمالك اإلمبراطورية الرومانية مثل  ثم ما لبث أن احتوى  

الشام وآسيا الصغرى والشمال االفريقي من مصر حتى المحيط األطلسي وإسبانيا، وغيرها من  

المناطق في آسيا وأفريقيا. وقد أدنى ظهور التحضر لدى العديد من األمم إلى بناء مساكن أفضل  

ناء جدران دفاعية أقوى حول المساكن واألسواق والقالع باإلضافة إلى بناء قصور  وأكبر، وإلى ب

. وخالل هذه العصور ظهر  هللافَْخمة ومعابد واسعة قصد تشريف آلهتهم التي يعبدونها من دون 

( في حياة الناس الذين استوطنوا في أماكن متقاربة، حيث أصبح  م1984،  السليمللدين دور أكبر )

أساسي لإلجابة عن األسئلة العقائدية المتعلقة بمعنى الحياة والوجود، وقد تم اللجوء إلى    الدين منبع 

عليه السالم بالمسيحية في تاريخ  عيسى تعاليم الدين عند المصاعب والشدائد، خاصة منذ رسالة 
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بعد أن طغت آنذاك الجوانب المادية التي جعلت حياة االنسان ضنكا. ومع عدم االتزان لدى  م 0

بعض النصارى الذين ابتدعوا الرهبانية ولدى كثير من األمم األخرى، جاءت الرسالة الخاتمة  

  محمد للثقلين من اإلنس والجن مع اإلسالم الذي ظهر في العصور الوسطى بميالد خاتم الرسل 

  ق.هـ  53( عام 158هـ، ص 213- بن هشام ...عليه وسلم في شهر ربيع األول )ا هللا صلى 

الموافق  ق.هـ  13والذي نزل عليه الوحي في شهر رمضان  ،م571أبريل عام  الموافق لشهر

 لتبليغ رسالة اإلسالم عبر القرآن الكريم المعجزة الخالدة.    م 610لشهر أغسطس من عام  

   

 العصور الوسطى في بالد الغرب   . 1.5.2

طبقات: رجال الدين، والمحاربين من   ثالث تكون المجتمع األوربي في العصور الوسطى من 

النبالء والفرسان، ثم الفالحين. وعرفت أوروبا النظام االقطاعي لألراضي ممثال ً في نظام اتباع  

السيد وإقطاعاتهم، فتابع السيد يحلف يمين اإلخالص لسيده، ويمنح قطعة ارض ينتفع بها ويسكن  

يها، ويؤدي للسيد نظير ذلك خدمة حربية. ونظرا الن الكنيسة كانت هي المالكة لألراضي في  ف

الكنيسة على ان تمنح األراضي    Charles Martelتلك الفترة وكانت تمنحها للمستأجرين، أرغم  

  لجنده الذين حلفوا له يمين اإلخالص وبذلوا الطاعة والوالء. ويعتبر أول من قام بعمليات مصادرة

ممتلكات الكنيسة ومنحها للعسكرين، والذين تحولوا لفرسان إقطاعيين. واقتدى به السادة، فحولوا  

 (.   م1998،  الشيخفرسانهم إلى فرسان إقطاعيين، وامتلكوا بذلك األراضي الشاسعة )

( أن المرحلة األولى من العصور الوسطى والممتدة من  م1936 -1911) Buryويعتبر 

حتى نهاية القرن العاشر تقريبا، تمثل عهدا للظالم  م 476سقوط اإلمبراطورية الرومانية سنة 

بالنسبة لتاريخ المدن األوروبية بسبب سيطرة وطغيان الكنيسة وتجبر اإلقطاعيين وجنودهم. وقد  

التجاري والصناعي والسكني لعامة الناس. وحسب   ترتب على ذلك الواقع تدهور في النشاط

Bury    تعرضت المناطق العمرانية األوروبية التي توجد في ضواحي المدن األسقفية والقالع إلى

التدهور الذي حصل    Buryاإلهمال، مما أدى إلى تناقص السكان على مدى قرون عديدة. ويفسر  

ء الذاتي، بسبب هجمات الوحشية للقراصنة الذين  في المدن األوروبية وانعزالها التجاري واالكتفا

م(، والتي كان لها أثر بالغ فيما حدث خالل المرحلة األولى  1066- م793عرفوا بإسم "الفايكنج" ) 

من العصور الوسطى من اضمحالل وتالشي في نشاط وحياة المدن. كما كانت هناك عوامل  

لك المرحلة، حتى بلغ االنحطاط في غرب  أخرى ضاغطة على نمو المدن والتجارة األوروبية في ت

أوربا ذروته في تلك الفترة. وتكمن هذه العوامل في قيام الحركة الصليبية الحاقدة وقيام الغزو  
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الصليبي العنصري من الغرب األوروبي إللحاق الضرر والدمار بمناطق عديدة من العالم  

(Bury  .) 

اري نزح العديد من االسر للسكن في  ولكن كلما حصل نمو وازدهار المدن ونشاطها التج

المدن، لكن المدن تلك المدن لم تكن جاهزة الستيعاب الزيادة المستمرة في عدد األسر. وقد أعاقت  

هذه الحركة نمو المدن وأظهرت حد التوسع بسبب ما يحيط بكل مدينة من سور حصين بغرض  

عميقا حول مدار المدينة، ويقام  ( يتم حفر خندقا م1963)  Cantorحمايتها. وأحيانا كما أشار 

أن   Cantorأمام بوابتها الرئيسية جسر متحرك يرفع إلى أعلى ويبسط عند الحاجة. ويذكر 

شوارع المدن األوروبية لم تكن عريضة بل كانت ضيقة مظلمة تكثر بها القاذورات، وسكن الناس  

يئة بالنتوءات. وكانت المدن  المنازل الصغيرة المعتمة القائمة على جانبي الشوارع القذرة المل

 نفسها صغيرة وموحلة وتنتشر فيها األمراض، وغالبا ً ما فرقتها الصراعات الداخلية.  

كما كانت مباني المدينة في أول أمرها ال تتجاوز طابقين، ولكن نظرا لشدة الطلب واإلقبال  

جارات مرتفعة من  على السكن بالمدن، فقد زادت طوابقها وتحمس المالك لذلك للحصول على إي

السكان. وقد لجأت بعض حكومات المدن إلى تحديد عدد الطوابق إلى ثالثة أدوار حتى ال تعلو  

المنازل السكنية عن كاتدرائية المدينة. وكان للمدينة سوق كبير في ميدانها الرئيسي، ويشرف  

  Pirenneة. وحسب  على كنيستها ومبناها الحكومي، وكان يعد السوق أهم المعالم في مدينة تجاري

( لم تكن المدن بهذا الشكل سوى قرى نامية، وعلى الرغم من صغر مساحة المدن  م1937)

األوروبية في العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر وجدت بعض المدن الكبيرة التي يصل  

 عدد سكانها ما بين خمسة وعشر آالف ساكن.    

 

 على المسكن في: نستخلص من تلك المرحلة تكون محددات الطلب 

 . على مساكن أكبر وفي مواقع قريبة من مركز المدينة او المركز الديني  طلب   -1

 . نوعية السكن يعتمد على القرب والبعد عن مراكز الحضارة  طلب   -2

 على المساكن ذات الطوابق المتعددة للسكن ولالستثمار بإعادة التأجير في وسط المدن. طلب   -3

 



47 

 

 م 1300 -1600( Renaissance age. عصر النهضة ) 6.2

ظهر نوع جديد من المدن والمساكن، من حيث المظهر والمحتوى بين القرنين الخامس عشر  

والثامن عشر، بادئاً في إيطاليا في أواخر العصور الوسطى والحقاً انتشر إلى باقي أوروبا والعالم  

االهتمام فيها بالفن وعلوم العصور القديمة.  (. ومما يميز هذه الفترة انتعاش  م2003أبو صبحة،  )

ومن هنا، فقد درس المعماريون المباني اإلغريقية والرومانينة القديمة وَعدَّلْوا تصاميمهم تأثًرا بهذه  

كنام وأثرياء األوروبيين المعماريين ليصمموا لهم قصوًرا   النماذج الكالسيكية. واستأجر الملوك والح 

لرومانية. وأثرت تلك النماذج الكالسيكية على منازل أهل الطبقة الوسطى  مستوحاة من اإلنشاءات ا

خالل عصر الننهضة. ومع بزوغ عصر االكتشافات والثورة العلمية في أوائل القرن الخامس عشر  

الميالدي، تقدمت مظاهر العمران وأشكال السكن، فظهرت القصور والمباني العامة والقالع الدينية  

ة. وتطور المسكن نحو الشكل األمثل الذي يحقق حاجات إضافية لإلنسان  والمنشآت الزارعي

 (. م1998،  الشيخ)

وقد بدأ المعماريون منذ عصر النهضة األوروبية في تطوير النظريات السكنية والتخطيط،  

وتدخلت اعتبارات دينية لمركز المدينة. فقد اتخذت المدن في العصور الوسطة شكال دائريا ً  

،  القدسجميع الطرق للمركز الديني او الرئيسي للمدينة، وقد بنيت على أساسه مدينة  بطريقة تؤدي  

بينما اتخذت شكل مربعاً عند الفراعنة وهو األسلوب األكثر شيوعاً في تقسيم األراضي السكنية  

والقطاعات اإلدارية واالستغالل األمثل للمساحات السكنية. لقد كانت معرفة األوروبيين بالعالم  

ارجي خالل العصور الوسطى معرفة ضئيلة، ال تتجاوز حدودها السواحل الشمالية لقارة  الخ

إفريقيا وجزًءا صغيراً من ساحلها الشمالي الغربي. وتعد حركة النهضة في القرنين الخامس عشر  

والسادس عشر الميالدي حلقة في سلسلة المحاوالت األوربية للسيطرة على الشرق اإِلسالمي  

، والتحكم في طريق التجارة التي تمر عبر أراضيه. ولذلك  واإِلفادة   من خيراته وموقعه الجغرافين

انطلقت الكشوف البرتغالية واإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية والهولندية، والتي كان لها أثر كبير  

علومات  في التعرف على الكرة األرضية وأقاليمها الجغرافينة، وفي التحقق من كثير من األفكار والم

ً في تاريخ الدراسات السكنية والجغرافية   ً مهما الجغرافينة المتصلة بها، وقد مثل ذلك منعطفا

 (. م2011، عبد العالوأسلوب البناء والرفاه السكني بعد ان كانت في عصورها المظلمة ) 

وقد حصل تحول كبير في البناء خالل عصر النهضة، وذلك على أثر انفصال الوظائف  

الدينية والسياسية، بعد أن كانت متداخلة في مدن العصور الوسطى، حيث انتقلت الملكية  التجارية و

لمن يسيطر على الجيش وعلى الطرق التجارية، وحدث انتقال من حياة العصور الوسطى إلى  
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وتميزت مدن عصر النهضة بظهور تنظيم استبدادي وازدهار للبيروقراطية   7ظاهرة "الباروك". 

ء المكاتب، كما ظهر نوع جديد من المدن بعد القرن السادس عشر وهي أماكن  التي صاحبها بنا

للحكام ومراكز للقوة االقتصادية، وتزايدت الكثافة السكانية. ولكن أسوار المدن كانت عائقاً لتوسع  

المدن، وبالتالي أخذت تتوسع رأسياً نتيجة لقدوم أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن وزيادة  

على مساحة المدينة داخل الحصن. ونتيجة لتوسع المباني رأسياً، فقد ارتفعت المساكن من  الضغط  

ثالثة أدوار إلى ارتفاع يتراوح بين أربعة إلى خمسة أدوار، بل وصل إلى ثمانية في بعض المدن  

 (.   م 2003أبو صبحة،  )

في العصور    وفي القرن السابع عشر في أوروبا تحسنت منازل الناس العاديين، حيث كانت 

الوسطى منازل الناس عادة مصنوعة من الخشب. ولكن في أواخر القرن السادس عشر وأوائل  

القرن السابع عشر تم بناء وإعادة بناء العديد منها بالحجر أو الطوب. وبحلول أواخر القرن السابع  

ر لهم  عشر أصبح حتى فقراء المدينة يعيشون في بيوت مصنوعة من الطوب أو الحجر حيث توف

دفئا أكثر. وعلى الرغم من أن منازل الفقراء تحسنت في بعض النواحي، فإنها ظلت صغيرة جدا  

غرف، كما كانت تعيش بعض   3أو  2ومزدحمة، ومعظم الفقراء كانوا يعيشون في منازل من 

 (.  م1998،  الشيخالعائالت في غرفة واحدة فقط )

شر وبعد فتور هجمات المتوحشين  ( أنه منذ القرن الحادي عم1967) Painterيعتقد 

من قراصنة الفايكنج تبدلت الظروف في كثير من أنحاء أوربا وأستتب لها االستقرار والسالم  

نوعاً ما خاصة بعد تراجع الفتوحات اإلسالمية، وقد تمكن التجار من ممارسة تجارتهم والصناعات  

في تاريخ أوربا وبحلول    Painterر  والبناء، مما ساعد على نمو وازدهار المدن األوروبية. ويذك

القرن الحادي عشر الميالدي، عاش الحكنام األوروبيون في قالع ذات جدران حجرية سميكة،  

وتحيط بها خنادق مائية، ولها قناطر سحب ت فتَح وت غلق. وفي القرن الخامس عشر الميالدي، بدأ  

ياكل خشبية ت مأل بالطُّوب أو  األوروبيون في بناء المنازل نصف الخشبية، وهي منازل ذات ه

قَة بالطنين أو الطَّْفل. والكثير منها كان له أسقف من القش. كما بنى قدماء   األفرع المنسوجة الملصَّ

اإلغريق المنازل حول السَّاحات، كما صمموا معابد كثيرة ومباني عامة أخرى. تاريخياً، تم إنشاء  

المتوسط، لكن ظل تركز العرق اليوناني في  مستوطنات إغريقية في مناطق واسعة من البحر 

 

لمربع السكني، الذي يتكون من مساحة خالية من البناء ومحاط بمباني سكنية وربما توجد فيها الباروك: هو ا 7

كنيسة، وقد بنيت هذه المربعات لتلبية حاجات السكان من الطبقة العليا بعد القرن السادس عشر، ثم بعد ذلك  

 (. م2003أبو صبحة، أصبحت لسد حاجة السكان العاديين )
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المناطق المحاذية لبحر إيجة. حتى بدايات القرن العشرين تركز اليونانيون بشكل أساسي في شبه  

"، مصر، قبرص  Pontusالجزيرة اليونانية، الساحل الغربي من آسيا الصغرى منطقة "

تمت عملية نزوح ضخمة    1922-1919والقسطنطينية. وبعد الحرب التركية اليونانية بين عامي  

ً في مجموعات بمناطق   لكل من اليونانيين واألتراك إلى أراضي بلد آخر، كما يتواجدون أيضا

الشتات حول العالم. كما خلق تزايد عدد السكان ونقص األراضي أيضا صراع داخلي بين الفقراء  

 واألغنياء في العديد من دول المدينة.  

مية في عصر النهضة، فقد اتسع العمران في حكم الدولة اإلسالمية  أما بالنسبة للبالد االسال

م في مكة ليقوم مقام المحتسب، الذي كان يحكم السوق  1326وتأسس أول مجلس للبلدية في عام  

ويشرف على تنظيم العمران. كانت الخالفة العثمانية، أكبر خالفة في تاريخ االنسانية من حيث  

م إلى أكتوبر  1299ن العام في بالد المسلمين خالل الفترة من يوليو  المساحة، تدير كثيرا من الشأ

م وكان لها في مراحلها األولى استمساك بتعاليم ودين اإلسالم والعمل على التمكين للشريعة  1923

السبب الرئيس في   ناالسالمية، مما جعل لها أعداء كثر خشية قوتها العسكرية واإليمانية. وكا 

سقوطها هو ابتعادها التدريجي عن الدين، مما جعل لها أعداء كثر لشدة ضعفها اإليماني والدعوي.  

وبعد شنن الروس حروبهم على أجزاء من آسيا، وكذلك فعل اإلنجليز وفرنسا، واشتدن الضغط على  

ات بعض الشعوب التي  كثير من بالد اإلسالم باإلضافة إلى الخالفات بين حكام المسلمين وثور

كانت تحت الحكم العثماني، أدى كل ذلك إلى إضعاف تدريجي للحكم العثماني في مرحلته الثانية  

أوروبية. وقد كان لهذه الحروب العدائية في  -ويرجع ذلك إلى تبني أساليب حكم وقوانين غربية

دينها مثل مكة   شتى أرض المسلمين أثر في مضاعفة عدد السكان في المناطق التي بقيت على

والمدينة، وذلك بعدما اشتدت الفتن والحروب، ففرن كثيٌر من بالد اإلسالم بدينهم، والقليل بدنياهم  

إلى مكنة والمدينة وجدة لبعد هذه البالد آنذاك عن ضغط األوروبيين واستقالل منطقة الحجاز  

كن الحجاز اليوم، حيث أن  بأحكام الدين. وقد تجلى أثر تلك الهجرات في أكثر العائالت التي تس

أبرز من يسكنها ينحدر من أصل مصري أو تركي أو مغربي أو شامي أو صيني. ولما اشتدت  

الكروب في الهند وفي أهل األفغان وجاوى اشتد تدفقهم على بالد الحجاز، واتخذ الجميع من  

جد من آثار ذلك أجزائها في مكة والمدينة وجدة مناطق خاصة سميت بأسمائهم. ففي مكة اليوم تو

جبل الترك وجبل الهندي وحارة السليمانية، وزقاق المغاربة وزقاق البخارية، وفي مدينة وجدة  

كثير من هذه المسميات. وشوهدت مكة في هذا العهد تنقسم باعتبار االجناس إلى أقسام تشبه  

والهند، وثالثة   المستوطنات، فمنطقة أولى تقطنها جاليات من الترك، وثانية يسكنها أهل بنغالة 

يوجد بها من أهالي غرب أفريقيا »التكارنة«، وغيرها يسكنها الجاويون وأهل بخارى وأهل السند  
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والشام واليمن وحضر موت، ونقلت هذه الجاليات معها إلى مكة عاداتها كاملة وتقاليدها وأخالقها،  

 (.  م2006، المهاجروكثيراً من صناعاتها، وبذلك انتفعت مكة بهذا الخليط ) 

تميز السكن في عصر النهضة بالندرة النسبية للمساحة السكنية، باإلضافة إلى التحول في  

نوعية المساكن حتى لدى الفئة الفقيرة التي استطاعت البناء بالطوب والحجر. ومع الزيادة السكانية  

الرتفاع  والكثافة السكانية في مدن عصر النهضة كانت هنالك ضوابط لبناء المساكن والحد من ا

في عدد الطوابق. كذلك أدت القوى االقتصادية للمدن ولألقاليم المزدهرة بالتجارة إلى تشجيع  

الهجرة إليها هروبا من األقاليم التي يتسم اقتصادها بالكساد، مما زاد اوالً في طلب وحدات سكنية  

ساد لغرض تجديد  خاصة في المناطق المزدهرة، وثانياً في تخفيض القدرة المالية في مناطق الك

 الرصيد السكني فيها.  

 نستخلص من تلك المرحلة تكون محددات الطلب على المسكن في: 

 طلب على مساكن ذات تصاميم مميزة واالهتمام بالزخارف.   -1

 طلب مساحة السكن أكبر وبمواد بناء أفضل حتى للطبقات الفقيرة.   -2

صة لالستجمام ومؤقتة في فصول  طلب على المساكن في المناطق المزدهرة، ومساكن خا -3

 معينة من السنة. 

 م 1900- 1800- 1701. عصر الثورة الصناعية منذ 7.2

توصف الفترة الزمنية التاريخية بعد العصور الوسطى وعصر النهضة من القرن التاسع عشر  

واالختراعات  حيث يتمينز من بدايته بالنُّمو الصناعي السريع  الميالدي بعصر الثورة الصناعية، 

الجديدة، وكان الختراع اللة البخارية األثر الكبير في التطور الصناعي. بدأت هذه الثورة في  

أوروبا، وأسهمت هذه الفترة في تكوين كثير من مواد البناء الجديدة إضافة إلى اتنباع أساليب جديدة  

أو الحديد، وأصبحت الخرسانة   في البناء، فبدأ الناس في بناء إنشاءات عالية، هياكلها من الفوالذ 

مادنة بناء شائعة. كان معظم األوروبيين يعملون بالزراعة قبل الثورة الصناعية، ولكن بعد ظهور  

المصانع تحولت المدن بسرعة فائقة إلى مدن صناعية. وبدأ سكان الريف في التدفق نحو المدن  

ية هائلة، وبدأت تكتظ المدن  للعمل في المصانع. فأحدث ذلك النمو تحوالت سكانية واجتماع

 (.  م2012،  صالحوتتكون ما يمكن تسميته بأزمات اإلسكان )

وقد احتل المصنع أفضل المواضع في المدينة، كما كان يمثل القوة المؤثرة في تشكيل  

ً إلى تطور وسائل النقل مع ظهور السكة   أنماط عمل السكان، ومنذ نشأة التصنع فقد أدى أيضا

الحديدة. وأستقر العمال في مناطق من المدينة قريبة من المصانع تشبه المناطق التي سكنها ذوي  
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لمنخفض في مدن العصور الوسطى. وشكل المصنع نواه للنظام الحضري الجديد، وتكونت  الدخل ا

(  Slum areaالمدينة الصناعية من ثالثة عناصر رئيسية: المصنع وسكة الحديد وحي الفقراء ) 

(. وكانت تبنى البيوت السكنية في أوربا الغربية على شكل تكون ظهورها  م2003 ،أبو صبحة)

بعض، األمر الذي أدى إلى وجود عدد من الحجرات المظلمة وقليلة التهوية.  مالصقة لبعضها ال 

وافتقرت كثير من األحياء السكنية إلى مساحات الحرة أي دون بناء، باستثناء ممر يمتد بين  

صفوف المساكن كان مكانا إللقاء الفضالت. وكانت تنتشر في هذه الممرات العديد من األمراض  

طلع القرن التاسع عشر، على الرغم من وجود انابيب لتوصيل المياه. وكانت  المعدية السارية في م

الظروف الصحية والسكنية في برلين وفينا وباريس مشابهة لتلك الموجودة في نيويورك ولندن  

(. وقد حدثت بعض التطورات بعد  مNortham ،1979خالل منتصف القرن التاسع عشر ) 

احات فارغة من األرض وما سمي بالمناطق المفتوحة  منتصف القرن التاسع عشر مع ظهور مس

في المدن ومن منتزهات صغيرة. وشاع تنظيف الطرق، كما استخدمت الحمامات الخاصة في  

البيوت، وتم تطوير خطوط انابيب للمياه النظيفة للشرب وخطوط انابيب للصرف الصحي، بحيث  

 التاسع عشر. كان التقدم الصحي في المساكن من أهم مظاهر مدن القرن 

وفي نهاية القرن التاسع عشر، حصلت تغيرات في الهيكل السكاني مثل انخفاض عدد  

أفراد األسرة، والذي أضاف بعداً جديداً إلى مشكلة السكن. واهتم الناس بعدد الوحدات العائلية  

  الصغيرة باإلضافة إلى تردد األسر في مشاركة الوحدة السكنية مع أسرة أخرى، مما أدى إلى 

تغير في نمط ونوع الطلب على السكن. وصار الناس يطلبون دور سكن جديدة ذات نوعية أفضل،  

وفي نفس الوقت، أصبح الطلب على السكن المزود بالماء والغاز، ثم فيما بعد، يحتوي على  

)محبوب وخروفة،  الكهرباء. وكان الرصيد السكني الموجود متقادم وال يفي بالمتطلبات الجديدة 

. رغم ان للوحدات السكنية حياة طويلة ولكنها محدودة، كما أن هناك حاجة مستمرة  ( م2008

إلعادة البناء واحالل القديم والمهترئ باألحدث واألجد. وقد زادت الحاجة للتجديد بعد الحرب 

العالمية واالتجاه نحو االهتمام بالقضايا المتعلقة بالصحة العامة واألمان العام للساكنة البشرية،  

كما وضعت مواصفات دنيا لمساكن الطبقة العاملة، في الفترة التي كانت توصف بشح في  

 المعروض من الوحدات السكنية الحضرية. 

خالل العصور السابقة، كان النمو السكاني يتسم بطابع دوري، يرجع ذلك إلى ما مرت 

لقديمة على نفس  به العصور الماضية من تقلبات أدت إلى ان يظل مستوى السكان في الفترة ا

المستوى تقريبا ً مع ارتفاعات وانخفاضات ضئيلة ومؤقتة. لكن هذا المستوى الذي يمثل سكان  

الكرة األرضية في حدود النصف مليار نسمة تصاعد بشكل كبير منذ بداية القرن الثامن عشر  
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(.  www.Worldometers.infoم إلى مليار نسمة ) 1830ليتضاعف عدد سكان العالم في عام  

وقد شكل النمو المستمر في عدد السكان عموما عبر العالم عبئا اقتصاديا على األمم، بحيث تحتاج  

 إلى تطوير مجالها السكني والسعي لضمان مستوى معيشي معين. 

، وأفضل  وقد توجه الطلب على السكن في نهاية عصر الثورة لدور سكنية اقل تكلفة

نوعية، وفي محيط سكني مالئم، حيث أصبح العدد اإلجمالي للطلب على الوحدات السكنية في  

محبوب وخروفة،  بريطانيا مثال يعد بالماليين، وذلك لتزايد عدد االسر نتيجة زيادة عدد السكان )

سمت  (. وقد تميز السكن في عصر الثورة الصناعية ببناء مدن سكنية حول المصانع، واتم2008

باالكتظاظ، حيث كانت المساكن متالصقة ببعضها البعض. وقد سكنت هذه المساكن الطبقة العاملة  

في المصانع ذوي الدخل المنخفض. كما شهد هذا العصر فترات ما بعد الحرب أدت إلى ضرورة  

 إعادة بناء المدن وحتى القرى التي دمرتها الحرب.  

 محددات الطلب على المسكن في: نستخلص من تلك المرحلة تكون 

 طلب على مساكن متالصقة وذات كثافة سكانية عالية ومنخفضة التكلفة لتسكين عمال المصانع.   -1

 . الطلب على السكن المزود بالماء والغاز، ثم فيما بعد، يحتوي على الكهرباء -2

بعد الحرب  خصوصاً    إعادة البناء واحالل القديم والمهترئ باألحدث واألجد على  مستمر  طلب    -3

 . العالمية

 

 . عصر ثورة المعلومات والحداثة 8.2

 م  2000عصر ثورة المعلومات منذ   . 1.8.2

ومع الزيادة السكانية السريعة وقلة الموارد االقتصادية، باإلضافة للثورة الصناعية في القرن  

التحول من فكرة المساكن  التاسع عشر والثورة التكنولوجية في القرن العشرين، اتجه االنسان إلى  

الضرورية لتلبية الطلب المتزايد إلى تحسين أوضاع البيئة السكنية والمناطق الحضرية بشكل عام  

والبناء الرأسي. وأصبح التوجه العام نحو تحسين المسكن باستخدام المواد الطبيعية واالهتمام  

يعتمد على الحركة البيئية التي    بالنواحي النفسية للساكن. وأصبح مفهوم السكن في العصر الحديث 

ترجع إلى بدايات القرن التاسع عشر، والتي انطلقت من التساؤل فيما إن كانت الثورة الصناعية  

 (. مEdwards ،2001قد اشبعت بعض الحاجات المادية ) 

لم تهيمن المساكن الحديثة والرفاهية في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي والقرن  

روبا الغربية وشمال أمريكا فحسب، بل امتدت تقريبًا إلى كل منطقة متحضرة  العشرين على أو

http://www.worldometers.info/
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على المعمورة. كان هنالك تغير ملحوظ في بداية القرن العشرين في سلوك الدول اتجاه المسؤولية  

االجتماعية وتوفير المسكن المالئم الذي أقرته وثيقة حقوق االنسان العالمية المعلنة مبدئيا لعام  

في المادة الخامسة والعشرون بعنوان العدالة والكرامة للجميع: "لكل شخص الحق في   ( م1948)

مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية  

والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق في تأمين  

عام،   1400بق أن أشرنا إلى أنه منذ العصور األولى لإلسالم، أي قبل حوالي معيشته." وقد س 

الموافق  هـ 101- 61)عمر بن عبد العزيز ظهر واقعيا وليس فقط مبدئيا وخاصة خالل خالفة 

( أحقية اإلنسان في كرامته من حيث تلبية حاجاته األساسية من مأكل ومشرب ومسكن  م720- 681

 لى أهمية هدايته لإلسالم.  وصحة وتعليم، باإلضافة إ

كان التطور األهم في السكن خالل القرن العشرين يتمثل في االتجاه نحو تعزيز مفهوم  

البيئة والتنمية، ووفقا لميثاق األمم المتحدة والمبادئ الدولية القانونية التي تم إقرارها في مؤتمر  

(. فقد كان االتجاه العام نحو  م1992األمم المتحدة للبيئة والتنمية، المنعقد في ريو ديجينيرو )

مفهوم التنمية المبدئي وليس الفعلي يحتم التعامل مع تطور المساكن خالل العقدين القادمين، وكان  

المبدأ األول "البشر هم في قلب اهتمامات التنمية المستدامة وانه يحق لهم حياة صحية ومنتجة في  

تعاون جميع الدول وجميع الشعوب في المهمة  انسجام مع الطبيعة". وفي المبدأ الخامس " ت 

األساسية المتمثلة في القضاء على الفقر كشرط ال غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، من أجل  

تقليل الفوارق في مستويات المعيشة وتلبية احتياجات غالبية شعوب العالم بشكل أفضل". وفي  

ء بالحق في التنمية بحيث يالئم التنمية واإلنمائية  المبدأ الثاني من الميثاق تم االتفاق على الوفا

بشكل عادل وتلبية االحتياجات البيئية لألجيال الحالية والمستقبلية، من اجل بلوغ األهداف  

االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، والتغلب على الضعف في تلبيه الحاجة  

ين مناطق األغنياء والفقراء في المدن، وتم تبني سياسة  السكانية، والتباين في مستويات الدخل ب

 Enablingعالمية للمأوى، مما عزز التغير والتطور في المساكن بشكل ملحوظ مقاربة التمكين ) 

approach  والمشاركة االجتماعية. نعتقد أن األسلوب العالمي المعلن يعتمد على المنهاج )

إلى ربحية متزايدة رغم ما يحدث من مآسي لدى الفئات   والفلسفة الرأسمالية المادية التي تهدف

العريضة من المجتمع العالمي. وقد أدت هذه الرؤية إلى عكس ما وعدت به من سعادة اإلنسان،  

بل تمخضت عن إغراق الشعوب عبر العالم بالديون الربوية، مما أدى إلى عدة أزمات مالية ما  

أدت إلى السعي الحثيث لدى بعض الفئات نحو اقتناء  زالت الشعوب تتكبد خسائرها وظلمها. كما 

مساكن ليست من قدرتهم المالية وال من مستواهم الدخلي، وقد ترتب على هذا المسار الخطير  
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العديد من السلوكيات التي تجعل الناس يتثاقلون إلى األرض وال يعملون لخرتهم، والتي هي أكبر  

 وأعظم أهمية لمآلهم األخير.   

رن األخير كانت مساكن طبقة العاملين يتم توفيرها من قبل الدولة ضمن برامج  خالل الق

المسؤولية االجتماعية أو عبر جمعيات اإلسكان شبه الخيرية، او بواسطة المؤسسات التجارية  

الخاصة. وقد أدى تدخل القطاع العام إلى التأثير على سوق اإلسكان بشكل مباشر بواسطة الشروط  

ظيم السوق وتشجيع ملكية السكن بواسطة تخفيف عبء مدفوعات الفوائد الربوية  التي يضعها لتن

على القروض العقارية. وقد كانت المدن في العصور السابقة تنشأ في أماكن تركز الثروات أو  

مناطق الزراعة أو مساحات الصناعة، وذلك بسبب بطء وصعوبة النقل مما يقلل فرصة الوصول  

دن ويحد من النمو العمراني، وبالتالي، فقد زادت الكثافة وتركزت في  السريع والربط بين الم

ً بعد الثورة   مناطق محددة. لكن مع تطور وسائل النقل المناسبة والمنة وذلك بشكل تدريجيا

الصناعية وصناعة القطارات السريعة والسيارات والطائرات داخل القطر الواحد، أصبح التوسع  

 ن السكني بشكل كبير ولكن في حدود توفر الخدمات الرئيسية. السكني أسهل وامتد العمرا

وقد تميز اإلسكان في القرن العشرين بتحسين مستوى الرفاهية المادية لألسر من المسكن  

الضروري نحو مستوى أعلى من رفاهية السكن، حيث أصبح الماء والطاقة من ضروريات  

المسكن الحديث. وكان التوجه العام من الحكومات وجمعيات اإلسكان نحو الدعم لتملك االفراد  

وا أوال باالستقرار واإلنتاجية، ويتسموا ثانيا بنظرة مستقبلية للمحافظة  لمساكنهم حتى ينعم

والصيانة على المساكن بعد تملكها. وتميز القرن العشرين بالتوسع العمراني بسبب سهولة التنقل  

بشكل كبير، مما وجه التوسع في المساكن بامتداد الطرقات وأصبح محدد تكلفة النقل والوقت  

من محددات رفاهية السكن باإلضافة إلى أهمية مساحة المسكن في اختيار  المستغرق للوصول 

 السكن المناسب.  

 نستخلص من تلك المرحلة تكون محددات الطلب على المسكن في: 

 طلب على مساكن تحقق الرفاهية وتحولت خدمات الماء والكهرباء من االساسيات.  -1

 المواصالت وتوفرها.  لمساكن القريبة من الطرق بعد تطورالطلب على ا -2

 

 (  Modern ageالعصر الحديث )  .2.8.2

،  Maddenيسمى العصر الحديث بعصر االكتشاف والعولمة حيث صار للمدينة بعدا عالميا ) 

( إلى أن الظاهرة الحضرية )بمعنى المدنية المادية وهي  Lefebvre   (1996(، وقد أشار  2012

والسياسي العام يمكن أن تعرف انتشارا على   االجتماعي مفهوم أوسع من المدينة( في بعدها 
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مستوى العالم عن طريق تطور الفضاء الحضري كأسلوب حياة. يرتبط العصر الحديث بشكل  

المنخرط عبر شبكات االتصال، وكان هدف  جلي بتوفر المعلومات وسرعة تداولها حول العالم 

من هذه الحداثة تحقيق وتطوير الرفاهية المادية للفرد وللمجتمع. وقد ظهر في أواخر القرن  

العشرين مفهوم جديد للسكن، ووضع هيكل للمباني السكنية والتجارية بالنظر لالستدامة، وتلبية  

حيث إنتاج مواد يقل تأثيرها على البيئة  الطلب الحديث بتشييد مباني بطريقة صديقة للبيئة من 

الطبيعية المضمنة في المنطقة المحيطة واالعتماد على مصادر الطاقة المستدامة للتدفئة وتبريد  

 المياه وإدارة النفايات واإلضاءات.    

ومع مرور الزمن ودخول القرن الواحد والعشرون، فقد قفزت المباني إلى ارتفاعات تشبه  

(، مما أدى إلى التطاول أي التنافس في زيادة الطول  Skyscraperلسحاب )مجازا ناطحات ا

  شيكاغو في البنيان في العديد من المدن حول العالم. وكان أول مبنى طويل في مدينة أمريكية تسمى  

(Chicago  في عام )ثم انتقل هذا النموذج من البناء إلى مدن أمريكية أخرى مثل مدينة  1885 ،

( حيث تم بناء برجين توأمين خالل  Manhattan)  منهاتن نيويورك في منطقة تجارية تسمى 

، ثم إلى مدن كبيرة في بعض البالد حول العالم. وفي عصرنا هذا توجد  1973و  1966سنوات 

ويلة في الشرق األوسط والصين وغيرها. وقد حصل التحول من استخدام  براج الطالعديد من األ 

مواد البناء المتمثلة في األحجار والخرسانة فقط، للتحول الستخدام الزجاج وااللمنيوم ثم المرايا  

الضخمة، بدالً من األسلوب األوروبي التقليدي بالمساكن ذات العدد القليل من الطوابق وذات  

الصغيرة. اما االمتداد للمباني السكنية الضخمة والعالية في وسط المدن الرئيسية  الحديقة المنزلية 

ال يتعدى تاريخها أكثر من نصف قرن. وبشكل عام تتوسع المدن رأسيا ً مع ارتفاع تكلفة األرض  

في  المركزية أو الزدياد السكان زيادة كبيرة وأحيانا تماشياً مع التقليد والتباهي والتفاخر المذموم. ف

% من مبانيها يزيد ارتفاعها عن ثمانية طوابق قبل الحرب    0.7موسكو مثال لم تكن هنالك سوى  

بعد عمليات إعادة البناء بعد الحرب العالمية   % 50العالمية الثانية، ووصلت هذه النسبة إلى 

(Garnier  ،1980م    .) 

طلب على ضواحي  كان أيضا لتطور النقل في العصر الحديث األثر الكبير على توسع ال

المدن، ونتيجة لتطور المواصالت ازداد التوسع االفقي وكثر السكن في الضواحي. وقد ظهرت  

مراكز للتسوق لتخدم هذه الضواحي حتى ال يجد الناس أنفسهم مضطرين للسفر للمدينة للتسوق  

قد ال  والخدمات، ثم انتقلت فرص العمل هي األخرى إلى خارج المدينة نحو الضواحي، ومن ثم 

يضطر السكان لركوب وسائل النقل للوصول إلى مقر عملهم بالمدينة. وفي نهاية المطاف صارت  

جميع المرافق التي يحتاج إليها السكان متوفرة بالضواحي، من مراكز للتسلية والترفيه  
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الطبيعية  واالستجمام، وغيرها. ولكن ما زالت المناطق القريبة من األنهار والسواحل والمناطق 

ويتركز الطلب حولها لمن لهم القدرة على شرائها   ،تشكل مناطق الجذب  هامحيطواألكثر جماال 

 . رهاااستأجأو 

ومن األسباب التي ساعدت على تطور السكن في الضواحي زيادة المعلومات بأضرار  

التلوث وسط المدينة واكتظاظها بالسكان، وتبقى الحاجة الفطرية لإلنسان تكمن في البحث عن  

مأوى يوفر له وألسرته األمن والسالم والعافية. وقد بدأت العديد من األسر باالنتقال نحو أطراف  

حيها، وتسمى المناطق النامية المحيطة بالمدن، ومع االمتداد األفقي وفي العديد من  المدن وضوا

البلدان اتصلت المساكن الضواحي ببعضها وبالمدينة األم، لتصبح كالمدينة الواحدة الممتدة على  

 مساحات واسعة من األرض تربطها شبكة مواصالت سريعة وحديثة.  

العشرين ظهر في العصر الحديث تخطيط سكني   وبعكس االرتفاع في البناء في القرن

وتجاري ونقل تحت األرض. كما تتوفر منشآت ترفيهية ووحدات سكنية تحت األرض، بحيث  

يمكن لإلنسان أن يقضي كل يومه تحت األرض وممارسة كل فعاليات الحياة اليومية، وذلك لتجنب  

م. وتم التركيز على االستدامة  قساوة وصعوبة المناخ والمحيط الجغرافي في بعض مناطق العال

والنواحي الترفيهية في المسكن الحديث، حيث يتم استخدام أقل قدر من الموارد لتحقيق أفضل  

المساكن التي تحقق الرفاهية المادية للفرد وأسرته، وأيضا تحافظ مبدئيا على الموارد الطبيعية  

 لألجيال القادمة. 

 لب على المسكن في: نستخلص من تلك المرحلة تكون محددات الط

مستقبلية من )العزل  استدامة تكلفة حالية و بأقل طلب على مساكن تحقق الكفاءة من جودة  - 1

 . ، والمباني المسماة بالخضراء التي تستخدم مواد اقل اضرار بالبيئة( لتوفير الطاقة

ية  تكوين مشاريع سكنية تشتمل على الخدمات التي تحتاجها األسر من ترفيه الطلب على  - 2

 . وتعليمية وتسوق

 . التقنية في المباني الذكيةسحاب وانتشار الناطحات ما يسمى بفي مساكن على طلب   -3

 2الفصل  خاتمة . 9.2

ْم   ﴿فَاْقص ِص 176في سورة األعراف في آخر آية  كما جاء في القرآن الكريم  اْلقََصَص لَعَلَّه 

ونَ  تعالى  هللا  يدل على أن القصص التاريخية تؤدي إلى التفكر وإدراك السنن التي جعلها    ما  ﴾يَتَفَكَّر 

هللا  في كل خلقه، باالستفادة مما وقع لألمم السابقة لعلهم يحذرون أن يكونوا مثل الذين أخزاهم 

تعالى. يعتبر ما وصل اليه االنسان من التطور في المسكن عبارة عن تراكم لعلوم وثقافات  
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من موارد  وفر له  يت ات عبر العصور، وقد استطاع االنسان توفير المسكن له وألسرته بما  وحضار

ة محدودة بدرجات متفاوتة. وانتقل االنسان عبر العصور من سكن الكهوف ونحت الجبال  يطبيع 

وتكوين مساكن في جهات عدة من البسيطة بمواصفات عديدة ومتنوعة. ومع زيادة الكثافة  

االنسان من بناء المسكن البسيط من الخشب وجلود الحيوانات إلى تطوير سكنه  السكانية، انتقل 

تدريجيا باختالف مواد البناء وتراكم للعلوم والثقافة، وصار يختار الموقع على أساس معايير  

منفعته السكنية. وتركزت المساكن في مناطق مركزية اختلفت عبر العصور، وكان للمعتقدات  

د مالمح البيئة السكنية في العصور الوسطى، وغالبا كان المعبد يشكل المنطقة  الدينية دور في تحدي

المركزية للمدن نظرا للدور الذي تلعبه في حياة السكان الدينية والدنيوية. وتركزت الكثافة السكانية  

في عصر الثورة الصناعية حول المناطق الصناعية، كما تالصقت المساكن ببعضها حول  

ت أحياء للعمال ومساكن لذوي الدخل المنخفض. منذ العصور الوسطى خاصة  المصانع، وتكون

إلى الحديثة، تعتبر الحيازة للمسكن وانتقال الملكية عامال مهما في تطوير المساكن والتخطيط  

 العمراني، وصارت سلعة السكن ذات ندرة نسبية هامة توجه لها االسر جزء كبير من دخلها.  

دهور حالة المباني بالتقادم ظهر االهتمام بالصيانة والتجديد  ومع الحروب العالمية وت

للمباني التالفة والمهترئة وإعادة البناء بشكل سريع. وقد كان للمواصالت دور هام في توسع  

المناطق السكنية واستغالل أفضل للمساحة وإمكانية التوسع االفقي، باإلضافة إلى التوسع في  

من األسر تسعى للحصول دوما على أفضل التحسينات   وحدات السوق. ونستخلص أن عددا

المادية، خاصة مع تطور العلوم الهندسية العمرانية والبنائية، والتي تحقق لها رفاهية المسكن من  

حيث المساحة للفرد والتكلفة وسهولة الوصول والخدمات. وصارت سلعة السكن تعتبر ضرورية  

أن ندرة مواد البناء الحديثة تطلبت نظرة مستقبلة   بما يحفظ لألسر حياة كريمة ومستورة، كما 

   للحفاظ على جزء من الموارد الطبيعية لصالح األجيال القادمة. 
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 اإلسكانالكلي والجزئي على لطلب ل نظريات. 3فصل 

 

 ملخص

نستعرض في هذا الفصل أهم النظريات التي تناولت البعد االقتصادي لإلسكان، وتطورها عبر  

مسح تاريخي من أقدم النظريات التي لها بعد اقتصادي وبنيت على أساسها النظريات الحديثة.  

وبمسح أدبي نستعرض هذه النظريات وعالقتها بالطلب على المساكن ومساهمتها في بناء نماذج  

الجغرافية او التخطيط  في لى اإلسكان، رغم كون معظمها قد ينتمي في األغلب لعلماء الطلب ع

ولكن   أو غير ذلك من التخصصات العلمية التي ترتبط بعلم االقتصاد اإلسكاني،  الهندسي للمدن 

ومسح تأصيلي  نركز فيما انتجته تلك النظريات وتطورها في مجالنا االقتصادي اإلسكاني. وبقراءة  

التأصيل    وبعد ات ثم التحليل لإلسكان بمنهجية علمية، نصل ألبعاد اقتصادية كلية لإلسكان.  للنظري

  ، بمسح أدبي النظري نستعرض أحدث النماذج والسياسات االقتصادية في الطلب على اإلسكان 

بما ترى النظريات انه  ها تتضمن المتغيرات األساسية والتفاعل بين قاعدة تأسيسية  وبذلك نكون 

ما  يعمل على التوازن العام في األسواق السكنية. ونختتم الفقرة بنوذج إسالمي للسكن مبني على 

، ومتغير أخالقي صوري  سبق من النظريات اإلسكانية والمتغيرات اإلسكانية من دخلية وسعرية

ط طبقات المنفعة الثالثية  . وبمحاولة لربيتمثل دون االسراف والتقتير يشير لالعتدال في النفقة 

 )الضروري والحاجي والتكميلي(. 
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 مقدمة   . 1.3

تختلف سلعة السكن عن باقي السلع التي يستخدمها اإلنسان أو األسرة لتحقيق حاجيات سكنية.  

ويتأثر طلب السكن األسري بمتغيرات عديدة تحدد مساره ومعقدة مقارنة بمحددات الطلب على  

. يتحدد سلوك طلب السكن بمتغيرات مشاهدة وغير مشاهدة عبر  العتيادية اباقي السلع االستهالكية  

نماذج تعتمد أساسا على نظرية المنفعة سواء على المستوى الجزئي او الكلي. كما يتأثر بالمعلومات  

المتوفرة حول سوق السكن، والتي يتولد عنها تكاليف المعلومات وتكاليف المعامالت، وبمجموعة  

خصوصا الدخل المتاح وأسعار السكن وحجم األسرة للسكان األصليين والمهاجرين  من القيود منها  

باإلضافة إلى مواقع العمل لرب األسرة ومواقع التعليم لألبناء. إن الطلب السكني في المدن يتأثر  

على المستوى الجزئي بمكان العمل وبالتحول الذي قد يحصل في عمل رب األسرة سواء بصفة  

عندما يقرر ذاتيا تغيير مكان العمل أو بصفة خارجية المنشأ عندما يؤثر سوق العمل  داخلية المنشأ  

في قراره إليجاد عمل بديل ومكان سكن جديد. وهذه التحوالت بما فيها مسار العمر تدل على  

حركية سوق اإلسكان خاصة من جهة الطلب على السكن. إضافة إلى أهمية حجم األسرة، فإن  

ة األخرى أهمية في اختيار نوعية السكن وفي التأثير على أسعار السكن  للمتغيرات السكاني

(MacFadden 1994, Mankiw and Weil 1989  ومن هذه المتغيرات سن رب ،)

األسرة، والتغير في حجم األسرة عبر مسار الزواج أو الطالق أحيانا، وكذلك تداخل سلوكيات  

إن التغير في كل من عمر رب األسرة وحجم األسرة قد يختزل إلى حد ما فيما    8األجيال المختلفة. 

(، ولهذه األخيرة دور هام في اختيار السكن  Life cycleيحدث من تحوالت خالل دورة الحياة )

ونوعية اإلسكان، وخالل دورة الحياة يتم استعدال سلوك األسر للطلب على السكن من حيث  

اسية للمأوى ومن حيث طلب االستثمار في السكن أو بشكل عام في  استخدام السكن كسلعة أس

العقار لتثمينه كأصول رأسمالية. وفي هذا السياق ومن باب السعي نحو التملك للسكن وتجاوز  

عقبة اإليجار السكني، يكون ألساليب التمويل أهمية قصوى في عملية التملك التدريجي وإتاحة  

 المجتمع وذلك عبر صياغة برامج السكن االجتماعي.                 السكن المالئم لفئات عريضة من 

في البداية كانت معظم دراسات اإلسكان تركز على الجوانب الجغرافية أو اقتصاديات  

المكان ألسواق اإلسكان، مثل نظرية الدوائر المركزية، التي تشرح تركز الطلب في مركز المدينة،  

 

( أهمية العوامل السكانية في سوق اإلسكان، واشارا الى ان  1989)  Mankiw and Weilوقد تناول كل من    8

معدل الوالدة ال يكاد يؤثر في المدى القريب اال بشكل طفيف على سوق اإلسكان، ولكن أثر يتزايد على المدى  

قوي على طلب السكن وبالتالي على  البعيد. من جهة أخرى، نتوقع أن يؤثر تغير متوسط العمر للسكان بشكل 

 أسعار اإلسكان. وكأن عدد الوالدات الحالي مؤشر رئيس للتغيرات المستقبلة في الطلب على السكن.    
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عات للمناطق السكنية، ونظرية دورة حياة اإلسكان، ودور  والتي تطورت لتكون نظرية القطا

البناء السكني في دورة العمل، والقيمة اإلجمالية للحالة السكنية، ونوع الوحدة السكنية في المناطق  

الحضرية، وهيكل أسعار المساكن داخل المناطق الحضرية، وسلوك منتجي اإلسكان، وتوفير  

المحلية، وغيرها من المسائل ذات الصلة المباشرة وغير  الخدمات العامة من قبل الحكومات 

اإليجار الذي بدأ به   - المباشرة. وتعكس النظريات الخاصة للتوزيع المكاني لتكلفة األرض 

Thünen  Von    ولكن توسعت النظريات مع اختالف الحقبات الزمنية )انظر الفصل األول( في

الحضرية   ( Dynamic and morphologyنية )التكوي   ة والتشكيليالعديد من الجوانب الحركية  

  Piet & Thiesللمدن. يمثل التغير في عدد السكان تحديًا رئيسيًا للعديد من البلدان، وقد أشار 

أهم العوامل المؤثرة في  من  وتعتبر    عبر عدة أمثلة إلى أهمية تحليل الطلب على السكن،  (2014)

نماذج هذا الطلب كثافة السكان والتوزيع السكاني للذكور واإلناث والتركيب العمري للسكان  

 وكذلك تدفقات الهجرة.   

باستخدام  للطلب على اإلسكان التأصيلي نستعرض في هذا الفصل تطور التحليل النظري 

وبمسح ادبي لتطور النظريات   .باإلسكان تناولت قضايا ذات صلة التي العلمية النظريات 

  المساكن وتوزيع المدن في على السكن الطلب نشأة  تم استعراض  ،واالنتقادات التي وجهت لها 

تعتمد على الموقع ثم تطورت  كانت النظريات في بدايتها وقد . تفضيالت السكان و حسب التركز 

.  ات متغيرعدد من الحسب    في المدن  التوزيع المكاني   آلية   تحليل  بعد ذلك انتقلت الىولتشمل السعر  

المتغيرات   ثرأل ودورة حياة اإلسكان ولطبيعة سلعة السكن  كما تطرقنا في قراءة النظريات 

  كما.  أهمية كل متغيرتوضح  التي  تحليل بعض النظريات    ضافة الى إل، با دالة الطلب   في األساسية  

النماذج التي  ، و باالعتماد على النظرية االقتصاديةعلى السكن مفهوم دالة الطلب تضمن الفصل 

والتي أخذت باالعتبار تغير الطلب حسب نوع   لتفضيالت األسر  تفسيرية نظريات استنتج منها 

التي    قيود الوفرضيات  ال  وضيح وت بشكل رياضي    لنظريات ل  تطور لا  الفصل  استعرض قد  و  . المسكن

اشتمل الفصل  كلي  نظري  وبتحليل    . فع من المسكناوالمن  ين اسكإلاالطلب    اعتمدت عليها النظريات 

  في السوق  بشكل خاص حول سوق اإلسكان وحركية الطلب تحليل اقتصادي عبر األبحاث على 

كمدخل لنمذجة أسعار  و . البشرية سياسات ودورات اإلسكان التي تمر بها المجتمعات لتوضيح 

القتصاديات    هم البحوث وتحليلها النظري والتطبيقي أ  تم استعراض األسواق  والتقلبات في  اإلسكان  

من  بتحليل واختتم الفصل  لإلسكان. أسعار المساكن وصوالً لنماذج التوازن العام  وحركية  السكن

، وبتوضيح االختالف  من المسكنالشرعية والمقاصدية  للسكن، عبر تحقيق المنفعة    إسالميمنظور  
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للطلب صياغة نموذج إسالمي  ، وتجاهات األخرى االقتصادية الوضعيةتحليل اإلسالمي واال بين ال

     وطبقات المنفعة الواجبة والمندوبة والمباحة.   من منفعة المأوى انطالقاعلى السكن 

 . المسح النظري التأصيلي 2.3

كانت معظم الدراسات األولى، التي تناولت المسائل السكنية، تنتمي إلى علوم أخرى غير علم  

االقتصاد كالسياسة واالجتماع والجغرافيا والعمارة والتخطيط. ولهذا كانت لها أبعاد نظرية تختلف  

حد ما عن طبيعة النظرية في علم االقتصاد. ولكن رغم ذلك التباين المنهجي، فقد صاغ عدد  إلى 

من الباحثين مفاهيم فكرية ونظريات قصد تفسير المسائل المرتبطة باإلسكان. تختلف النظريات  

وجد  السكانية باختالف المدارس المعرفية التي تنظم مساهمتها ومقاربتها العلمية. والمالحظ أنه ال ت

ثمة نظرية تشكل قانونا عاما وثابتا لتحليل الطلب على السكن، فلكل عصر ومجتمع قانونه السكاني  

خض عن الظروف السائدة بالمجتمع. وال تخلو كل نظرية من قيمة مضافة  م الخاص به، والذي يت

النظريات  بعض وقد جاءت تكشف عن جانب أو جوانب مهمة من سلوك الطلب على اإلسكان. 

تكون عوناً  في البناء للفكرة االقتصادية كما لتساعد في هذا المبحث االسكانية غير االقتصادية 

صناع السياسات السكانية في تصميم السياسات المناسبة لتلبية الجوانب غير االقتصادية في الطلب  ل

 .  على اإلسكان

نظرية  مع مVon Thünen  (1826 )  الطرح النظري ما جاء بهنجد مثال في إطار 

أحد مالك األراضي في   Thünen Von". فقد كان The Isolated Cityالمدينة المعزولة " 

شمال المانيا، حيث قدم أول نموذج لالقتصاد المكاني والجغرافي وربطه بنظرية اإليجار. وتبنى  

فكرة مدينة منعزلة تعيش في وسط منعزل تتحدد فيه أساليب استغالل األراضي وفق الربح مع  

عتمد هذه النظرية على  األخذ باالعتبار تكاليف النقل والتي ترتبط بمدى المسافة إلى السوق. وت

تخطيط استغالل األرض في شكل حلقات تتتابع فيه الدوائر حول مدينة مركزية، حيث يتواجد  

السوق. وتمتد هذه الدوائر حسب مصدر الماء الرئيسي الذي يحدد نطاقات اإلنتاج الزراعي،  

تغيرات يتحدد  ووفق إمكانية الوصول إلى السوق عن طريق المواصالت المتاحة. وتبعاً لهذه الم

نوع وحجم الطلب على األراضي حسب تسلسل هرمي بعد تحليل طبيعة جغرافية المكان لمساحة  

نظام إنتاجي موسع، والذي يفترض فيه تجانس اإلنتاجية، وحسب ترتيب المواقع للمراكز التجارية  

قصوى في تحديد  وبعد المسافة بينها والكثافة السكانية فيها. وطبعا، فإن هذه األخيرة لها أهمية 

سعة الطلب حسب الموقع. وتتحدد أسعار األراضي نظريا على أساس متغير الموقع والمواصالت  

 حسب المعادلة الحدية التالية  
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(2.2.1)                                 𝑅 = 𝑌[(𝑝 − 𝑐) − 𝐹.𝑚]                                            

ترمز إلى   𝑝 لى حجم المحصول لكل وحدة من األرض، تدل ع 𝑌تمثل إيجار األرض،  𝑅حيث 

تشير إلى مصاريف اإلنتاج لكل وحدة من ذات    𝑐سعر السوق لكل وحدة من سلعة زراعية معينة،  

 𝑚هي سعر الشحن لكل وحدة زراعية ولكل وحدة ميل طول، و  𝐹السلعة الزراعية المعينة، 

ً لهذه التع اريف تتحدد أسعار األراضي، وبذلك وضع  ترمز إلى المسافة إلى السوق. وتبعا

Thünen Von   أساسيات رياضية لنظرية حدية تتحدد عبرها أسعار األراضي وفق الموقع

( أنه كلما كان اإليجار الفعلي للوحدة  2.2.1الجغرافي وتكلفة المواصالت. ونستنتج من المعادلة )

شاطه اإلنتاجي، في حين إذا كان  كلما حقق المزارع أرباحا من ن  𝑅من األرض أقل من المستوى  

كلما تكبد المزارع خسائر تمنعه من اإلقدام على   𝑅اإليجار الفعلي للوحدة من األرض أكبر من 

 اإلنتاج في وقت الحق.   

 

   (   Burgess،1925) نظرية الدوائر حول المركز 1.2.3

اعتمدت النظريات االقتصادية األولى في تفسير نشأة المدن ونموها على البعد التاريخي )انظر  

( رأت أن المدينة تنشأ من مركز معين  1925)  Burgessالفصل األول(، حيث مثالً أن نظرية  

ديني أو اقتصادي وتتكون حوله مع النمو السكاني مناطق مختلفة على شكل حلقات دائرية. كما  

  Harris and Ullman( ونظرية 1933) Hoytأن نظريات القطاع الجغرافي مثل نظرية 

 ( ذهبت إلى تعدد النوى في تكوين المدينة الواحدة.   1945)

 ,Concentric Zone Model( نظرية الدوائر المركزية )  Burgess،1925قدم )

CZM  والتي تشرح تركز الطلب في مركز المدينة، وأن هذا الطلب يقل تدريجيا كلما ابتعدنا ،)

نظريته عبر وضع نموذج ووصف بياني للكيفية التي تنمو بها   Burgessعن المركز. وأقام 

رافية مستخدما في ذلك خريطة لمدينة شيكاغو. وانطلق من  المدينة وطريقة تنظيمها للمساحة الجغ

(  Park, Burgess, McKenzie 1925, Chapter 2, pages 47-62فكرة أساسية )

( أو نطاقات متناقصة أو متحدة حول المركز  Ringsأن المدينة في نموها تتخذ خمس حلقات ) 

الداخلية، الضواحي الخارجية،   )المنطقة المركزية لألعمال، المنطقة داخل المدينة، الضواحي 

أطراف الريف الحضري( وهي مناطق متتابعة تنطلق من مركز المدينة منطقة األعمال المركزية  

(Central Business District, CBD  ،وتقع هذه المنطقة في مركز التوزيع البيئي للمدينة .)

ا. فهي ملتقى المواصالت وتكثر  وتشكل النواة الحيوية على كل األصعدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافي

فيها األنشطة التجارية وشتى المعامالت، وتعتبر أكثر المناطق كثافة في السكان واإلسكان، مما  
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جعلها من أفضل المواقع جغرافيا وأنه أكثر األماكن توجد فيها فرصا للربح، وذلك الشتداد الطلب 

 عليها وعلو تكلفة المعيشة فيها.  

قة األعمال المركزية وسهولة الوصول إليها أدى إلى زيادة الطلب إن أفضلية موقع منط 

يذهب إلى أن في هذه المنطقة المركزية    Burgessعلى األرض رغم ارتفاع أسعارها. مما جعل  

التي تتولد فيها معظم المعامالت تحقق ربحا مرتفعا نسبيا، وتستخدم األرض   CBDلألعمال 

في   بكثافة ويزيد الطلب عليها وتعتبر المركز االقتصادي للمدينة، كما يقطن فيها األكثر ثراءً 

المجتمع. لكن ال يعني ذلك أن بعض الفئات الثرية أو ذات قدرة مالية يمتلكون مساكن واسعة  

ينة. وأن المناطق التي تبعد عن المركز يقل سعرها نسبيا وتقطنها الفئات ذات  خارج مركز المد 

لتركيزها على أحادية المركز، كما سنبين في    CZMوقد تم انتقاد نظرية  القدرة المالية المحدودة.  

 الفقرة التالية.  

     (  مHoyt ،1939)  . نظرية القطاع  2.2.3

إطار  ( عبر  1939)  Hoyt( لعدة انتقادات. ومنها ما قدمه  Burgess)   CZMتعرضت نظرية  

  142تصوري يحدد فيه نمط تطور المدن انطالقاً من نمو القطاعات اإلنتاجية، وذلك بعد دراسته  

(  Sector Model, SMمدينة من جانب إيجارات المساكن ومميزاتها. ويعتمد نموذج القطاع )

( مختلفة، وليس إلى حلقات حول مركز محدد. كما  Zonesعلى أن المدينة تنقسم إلى قطاعات ) 

أن الدخل هو الذي يحدد طلب سكن األفراد أو األسر، وأن ما يحكم التركيب الداخلي    Hoytأبرز  

قطاعات    ثالث للمدن هو الطرق الخارجة من مراكزها إلى األطراف. ورتب المناطق السكنية إلى  

مختلفة، وتتمثل في السكن ذو اإليجار المرتفع، والسكن ذو  أساسية تتمحور حول المركز بأشكال 

اإليجار الوسيط، والسكن ذو اإليجار المنخفض. ويتضمن نموذج القطاع ثالثة مناطق أخرى  

أساسية وهي منطقة النشاط الصناعي ومنطقة قطاع النقل، ومنطقة قطاع التعليم والترفيه كجزء  

ل المناطق بمختلف مستوياتها تتألف حول النواة أي  من منطقة السكن ذو اإليجار المرتفع، وك

أنها تحتوي على  ، وذلك ألن الواقع الجغرافي للمدن Hoytوقد تم انتقاد نموذج  مركز المدينة. 

عدد من المراكز في كل مدينة وليس مركزاً واحداً. وأن كل مدينة تختلف عن األخرى في نوع  

ري بحسب الموقع من أحد القطاعات المركزية  وعدد مراكزها، ويتأثر الطلب السكني والتجا

للمدينة. وإذا لم تستطيع بعض األسر كقطاع اجتماعي وبعض األنشطة االقتصادية كقطاع الصناعة  

أن تحصل على المواقع المناسبة لها بسبب ارتفاع تكاليف اإليجار، فإنها إذا تبحث عن مواقع بديلة  

بأثر وسائل   ألنها لم تأخذ بالحسبان ما يتعلق  Hoytذات إيجار غير مرتفع. كذلك تنتقد نظرية 

 النقل على قطاعات المناطق، كما أنها افترضت العقالنية التامة للمستخدم في كل قطاع.   
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     ( مHarris and Ullman ،1945)  . نموذج متعدد النوى 3.2.3

متعدد النوى  نموذجا لتخطيط المدينة Ullman(1945 ) ، طور Chicagoفي إطار مدرسة 

(Multiple Nuclei Model وذلك على أساس تحليل ،)Burgess   وHoyt  وقد قسم .

المدينة إلى تسعة مناطق منطقة األعمال المركزية، منطقة التجارة بالجملة مع الصناعات الخفيفة،  

ثالثة مناطق سكنية للفئات الثرية والمتوسطة والفقيرة، منطقة الصناعة الثقيلة، المنطقة التجارية  

لصناعية. ويرجع ذلك  البعيدة عن المركز األول، منطقة الضواحي السكنية، ومنطقة الضواحي ا

التنوع الجغرافي نتيجة   ةوعبر أهميإلى أن المدينة تكون قد بدأت مع منطقة تجارية مركزية 

تتطور مناطق صغيرة لألعمال التجارية  التطور الصناعي والتجاري والنقلي تتطور وتتسع. وبهذا  

لكي تتيح بعد ذلك   وغير التجارية في ضواحي المدينة وبالقرب من مناطق اإلسكان األكثر قيمة 

بحكم  إمكانية تكوين ضواحي للمركز الجديد. وبهذا تنشأ نواة جديدة في أجزاء أخرى من المدينة 

دد النوى. وفي  التنوع والتوسع في األعمال، وبالتالي تصبح المدينة الواحدة عبارة عن نموذج متع

يعكس إلى حد   هثر تعقيدا، ألنمرحلة معينة من تاريخ المدينة، يبدو هذا النموذج أكثر واقعية وأك

 ما الطبيعة المعقدة للمناطق الحضرية خاصة المدن ذات الحجم األكبر. 

تعتبر نظرية المدن المتعددة النوى من األفكار التي تفسر التوزيع المكاني ألنشطة النظام  

الحضري من خالل التعرف على التأثيرات الهامة ألعمال التجارية واالقتصادية على العوامل  

الحضرية. وتجدر اإلشارة إلى أن النظرية تقترب من توضيح وشرح سبب ظهور أنماط مكانية  

لفة عبر التعرف على البنية متعددة المراكز للمدن الكبيرة، تجعل سكن العمال والفقراء  حضرية مخت

في مناطق سكنية عالية الكثافة لكنها قريبة من وسط المدينة، كما أن الفئة المتوسطة إن وجدت  

تقطن أيضا في مناطق ليست بعيدة عن المراكز وقريبة أيضا من ضواحي صناعية. بينما تسكن  

لثرية في ضواحي المدينة وقد تنشأ مركزا لألعمال خاصا وقريبا من ضاحيتها، وذلك لتفادي  الفئة ا

االزدحام في مركز المدينة األول وتقليص تكلفة التنقل إليه ولتوليد فرص الكسب من المعامالت  

 المختلفة في المجتمع. وكما قد تتشكل ضواحي سكنية حول المركز الجديد.  

كذلك على فكرة أن للناس في تلك الحقبة وسائل مواصالت حديثة    بناءً   وقد تم تشكيل النظرية 

كالسيارات والقطارات تسهل لهم التنقل إلى حد ما. وقد سمحت سهولة الحركة من مكان إلى مكان  

ظهور مراكز إقليمية متخصصة مثل مجمعات األعمال، ومناطق البيع بالتجزئة ومناطق  

التي   المدينة. وقد يتناسب هذا النموذج مع المدن الكبيرة أو الصناعات الثقيلة في أقصى ضواحي 

على عوامل ظرفية   توسعت عبر الزمن، فيعتمد فيها تعدد النوى حول المدينة األصلية بناءً 

 وتاريخية واقتصادية وسياسية وغيرها. 
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     (  مNeedleman ،1965)  . نظرية دورة اإلسكان4.2.3

على   (Housing Cycle, HC)لدورة اإلسكان  مNeedleman (1965 )عملت نظرية 

تحليل سوق اإلسكان، كسلعة معمرة، عبر آلية تفاعل العرض والطلب للسكن، مما جعله يالحظ  

أن هذا التفاعل يمر بعدة مراحل متتالية وذلك تبعاً لحالة السوق من فائض في الطلب )عندما تكون  

ً من التفاوت  األسعار منخفضة( إلى فائض العرض )عندما تكون األ سعار مرتفعة(. انطالقا

أن سوق اإلسكان يتفاعل حسب دورات   Needlemanالمستمر بين العرض والطلب، استنتج 

 تعكس طبيعة السوق.  

لعالقة بين متغير نسبة السكن  لبياني  شكلولتوضيح فكرة "دورة اإلسكان" استخدم عبر 

استخدام السكن ومتغير مستوى أسعار السكن  ( لقياس كثافة  ,𝑣𝐻vacancy rateالشاغر ) 

(𝑝𝐻  مما أظهر له ما يمكن تسميته بـ "دورة االسكان". مثال ً إذا كانت نسبة السكن الشاغر ،)

(، كلما زاد  𝑝𝐴مرتفعة وبالتالي كنتيجة يكون مستوى أسعار السكن منخفض جدا ً )انظر إلى 

نت نسبة الشاغر تؤول إلى التناقص، وبالتالي  الطلب على السكن )فائض في الطلب(. كذلك، إذا كا

(، كلما زاد العرض على السكن )فائض في العرض(.  𝑝𝐵تؤول األسعار إلى التزايد )انظر إلى 

( ونربطها   ,𝑜𝐻occupancy rateبدل استخدام نسبة الشاغر نستخدم نسبة السكن غير الشاغر ) 

ل آلية التفاعل بين العرض والطلب على  بمستوى أسعار السكن، مما يؤدي إلى إبراز بشكل سه 

 البياني التالي:  الشكلالسكن وذلك حسب 

 

 𝐵                            𝑝𝐻         

      

 

 . 

    𝐴  

 

                                       𝑜𝐻 = 1 − 𝑣𝐻 
 عالقة أسعار السكن بنسبة الشاغر من السكن . 1.2البياني  الشكل  7

إذا اتجهت نسبة الشاغر من السكن نحو الصفر، أي معدل غير الشاغر تؤول نحو واحد، فإن  

الطلب يكون أقل من العرض. في حين، إذا اتجهت نسبة الشاغر نحو واحد، عندئذ يكون الطلب  
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ئض في العرض حسب تغيرات  أكبر من العرض. وننتقل من حالة الفائض في الطلب إلى الفا 

   نسبة الشاغر من السكن.  

 

 

 

 

أن فجوة بين الطلب والعرض تبدأ بفائض في الطلب، ثم   2.2البياني  الشكلنالحظ في 

تتحول عبر آليات التفاعل إلى فائض في العرض، مما يؤدي في نهاية المسار إلى تحقق التوازن  

 بين الطلب السكني والعرض. 

 𝐷𝐻 𝑝𝐻         

 

 

 

 𝑆𝐻  

  𝑄𝐻 

 . تفاعل الطلب والعرض على السكن مع تناقص الفجوة 2.2البياني  الشكل  8

، فإن انخفاض  1.2 الشكل في  𝐴أيضا أنه عند نقطة معينة مثال  Needlemanوأشار 

العرض في مواجهة الطلب المتزايد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار اإلسكان حسب النموذج  

عند نقطة التوازن.   مبدئيا  مقبول المقترح.  يستمر ذلك االنخفاض حتى تصبح أسعار السكن غير 

𝑝𝐻قد تكون األسعار التوازنية  
في سوق السكن أقل من تكلفة بناء مساكن جديدة رغم أنها تمخضت    ∗

𝑝𝐻عن تفاعل العرض والطلب في فترة معينة، وفي هذه الحالة، سوف تؤدي 
إلى تأخير شراء   ∗

𝑝𝐻البيوت. كذلك من جهة أخرى، إذا كانت األسعار 
ناء بيت جديد، فإن األسر  أكبر من تكلفة ب ∗

سوف تسعى إلى اقتناء أو بناء بيوت جديدة، وهذا المسار سيؤدي عموما إلى تراجع نسبي  

أن ارتفاع أسعار المساكن من شأنه أن يحفز    Needlemanوتدريجي في أسعار المساكن. وأكد  

مجال بناء  العرض ويجعل قطاع السكن أكثر نشاطا نظرا للمشاركة المتزايدة للمستثمرين في 

 المساكن. 
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     ( مAlonso ،1964). نموذج موقع السكن 5.2.3

، اعتمدت النظرية االقتصادية للسكن على مفهوم دالة الطلب لدى  1960حتى بداية الستينات 

Marshall 1924-1842)  والتي تسمى في أدبيات االقتصاد الجزئي دالة ،)Walras   للطلب

(. ويمكن تحديد حجم طلب السكن عبر تعظيم دالة  Green 1995)لمزيد من التفصيل راجع 

المنفعة عند توازن الطلب مع العرض في سوق اإلسكان، الذي اعتبرت التحليل التقليدي كسوق  

( يجعله سوقا غير تنافسي. يرى  1987)  Arnottتنافسي. لكن واقع قطاع اإلسكان كما أشار 

Arnott    ان سوق اإلسكان يمكن تقسيمه إلى أسواق فرعية )أي أسواق خدمات السكن(، وباستخدام

يصل إلى مسار للسعر والكمية التوازنية   Marshallمرونة العرض والطلب حسب تعريف 

 لخدمات اإلسكان.  

لحضرية لألغراض ( نموذجا اقتصاديا الستغالل األراضي ا1961)  Wingoصاغ 

السكنية، وقد افترض ان األسر تختار المنزل في الموقع السكني الذي يقلل من مجموع تكاليف  

النقل باإلضافة إلى تكاليف األرض المرتبطة بحجم األرض المستخدمة. ويفترض أن يكون إنفاق  

لسكن إلى العمل  األسرة على كمية من األرض وعلى النقل متسقاً ومعتبرا لطول مسافة التنقل من ا

النموذج على افتراض هذا االختيار السكني المتزامن لكمية   Wingoوإلى السوق. وقد صاغ 

المساحة المستخدمة ولموقع للمسكن يعتمد على مجموعة من أسعار اإليجارات في المركز وحوالي  

سر  مجموعة من األ Wingoالمركز. ولتبسيط النموذج ورغم عدم تجانس سلعة السكن، اعتبر 

متجانسة في الدخل والمعيشة، وقدر الطريقة التي يتم بها تقييم المساحة للسكن، والطريقة التي يتم  

 بها تقييم الوقت والتكلفة للمواصالت من وإلى السكن. 

باعتبار أن اختيار األسر   Wingo( النظرية التي صاغها Alonso) ،1964أوجز 

لة بين اإليجارات األرخص وطول المسافة إلى  لموقع معين وكمية من األرض يعتمد على المفاض

  Alonsoمقر عمل رب األسرة، مع افتراض أن هذا المقر يوجد في المركز. وقد وضع 

(Pradhan ،2017 ( على أساس نظرية الدوائر حول المركز )Urban Center  رسما )

غة نموذج يسعى  بصيا  Alonso. كما قام 3للموقع المثالي لسكن األسرة كما في الرسوم البيانية  

لتعظيم منفعة مركبة خاضعة لقيود الميزانية، وتتغير دالة المنفعة حسب الكمية المستخدمة من  

األرض، وكمية من السلع األخرى، والمسافة من السكن إلى وسط المدينة. وتعتمد قيود الميزانية  

بالمسافة إلى المركز،   يتأثرعلى دخل األسرة، وسعر السلعة السكنية كسعر إيجار األرض الذي 

ومتوسط أسعار السلع غير السكنية، باإلضافة إلى تكلفة النقل من السكن إلى السوق أي مركز  

أن التأكد التطبيقي من صحة مثل هذا النموذج  Deakin  (1991)المدينة. كما أشارت إلى ذلك 
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ر المستمر للمدن.  تستدعي بيانات واسعة على مستوى األسر وخالل فترة زمنية معينة من التطو

( من أن اختيار مواقع السكن يمكن  2017)  Manganelli and Murganteوكما أوضحا 

تأويله أساسا تبعا لنظرية المفاضلة. واستنتجا انطالقا من عينة من أهم المدن في إيطاليا خالل  

ي  على أنه جزئيا وفي بعض الحاالت تنطبق نظرية الموقع السكن 2012على  1977الفترة من 

عبر إيجار أرض الحضر، بحيث تعكس حركية وتحولية في شتى مناطق المدينة مستوى معين  

من تنافسية سوق إيجار األرض كنتيجة للتحول المستمر أو لسرعة التحول في نقطة التوازن بين  

استخدام المساحة والمسافة. وأشارا أيضا إلى أن سرعة التحول الحضري وما ينتج عنه من نمو  

رق بين اإليجارات بين المناطق الحضرية، وخاصة عندما ال يكون التحول مصاحب  في الفوا

بنشاط مخطط متوازن يفي بتخفيف أثر زيادة تكاليف السكن والنقل، فإنها تؤدي إلى الظلم وإلى  

 مزيد من التفاوت بين شرائح المجتمع.        

 𝑅𝑒𝑛𝑡  

   

   𝑅𝑒𝑛𝑡1     

 

 𝑅𝑒𝑛𝑡2     

 𝑅𝑒𝑛𝑡3     

 

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦                                                       

 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟                      
 Alonso. نموذج موقع السكن عند 1.3البياني  الشكل  9

 

 𝑞𝐻3 𝑞𝐻  

  𝑞𝐻2  

   

 𝑞𝐻1  

       

 𝑑         

 Alonso. منحنيات السواء بين كمية السكن والمسافة في نموذج 2.3البياني   الشكل 10
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. أن اختيار السكن يعتمد على مفاضلة اإليجار تبعا للمسافة إلى  1.3البياني  الشكل يبين 

المركز، وأنه كلما كانت المسافة قريبة إلى مركز المدينة كلما زادت تكلفة اإليجار أو تكلفة تملك  

تمكنها من   لها قدرة شرائية وثروة  𝑞𝐻1السكن، وبالتالي فإن الفئة االجتماعية التي تقتني الكمية 

والتي تبدو   𝑞𝐻3ذلك. بينما تقتني الفئات العريضة من المجتمع الكمية األوسع من نوعية السكن 

بعيدة عن المركز أي أن معظم سكن هذه الفئات يحصل في ضواحي المدينة. نظريا وحسب ما  

المركز تحتاج  فإن األسر التي تقطن في الضواحي أو البعيدة من  Alonso  (1964 )ذهب إليه 

إلى التنقل لشراء السلع والخدمات األخرى غير السكنية، مما يجعلها تتحمل تكلفة التنقل إلى  

وذج النظري يعتمد رصيد السكن لمختلف الفئات  النم  األسواق وإلى مقرات العمل. وحسب هذا

 ( تبعا للمسافة إلى المركز.   Bid-Rentعلى مفاضلة اإليجار )

 Model of householdبر نموذج موقع السكن )( ع1964)  Alonsoيرى 

location  أن اختيار األسرة لمستوى استهالك السكن وللموقع السكني هو الحل لمشكلة تعظيم )

 المنفعة التالية: 

(2.5.1)                          {
𝑀𝑎𝑥 𝑈 = 𝑈(𝑞𝐻, 𝑞�̅� , 𝑑)

𝑠. 𝑡.
𝑌 = 𝑝𝐻(𝑑). 𝑞𝐻 + 𝑝�̅� . 𝑞�̅� + 𝑝𝑑(𝑑)

                             

تشير إلى الكمية المتوسطة من السلع غير السكنية )السلع والخدمات األخرى التي   𝑞�̅�حيث 

تدل على متوسط أسعار   𝑝�̅�تشير إلى الدخل،  𝑌حجم السلعة السكنية،   𝑞𝐻تحتاجها االسرة(، 

بين مكان السكن   𝑑ترمز إلى سعر السكن الذي يرتبط بالمسافة  𝑝𝐻(𝑑) السلع غير السكنية،

تكلفة النقل من مكان السكن   𝑝𝑑وموقع العمل، ونفترض أن هذا الموقع يوجد في مركز المدينة، 

 .𝑑إلى  

عن التحليل التقليدي للطلب االستهالكي هو افتراض أن األسرة    Alonsoما يميز نظرية  

الحجم األمثل الذي يحقق لها منفعة السكن، مع األخذ بعين االعتبار تكلفة النقل،   الختيارتسعى 

وعلما ً أن سعر السكن يرتبط بالمسافة. كما أن قيد الميزانية في هذا النموذج غير خطي بسبب  

 ضمن معادلة الدخل.    𝑝𝐻(𝑑)وجود العنصر  

دل االستبدال الحدي بين  عند التوازن وباستخدام قواعد االشتقاق الجزئي نصل إلى مع

(، حيث أن معدل االستبدال الحدي بين حجم السكن ومدى المسافة  2.5.1متغيرات دالة المنفعة )

 يتحدد كما يلي: 
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(2.5.2𝑎)                    𝑀𝑅𝑆 (𝑞𝐻, 𝑑) ≡  
𝑈𝑑
𝑈𝑞𝐻

= 
𝑞
𝜕𝑝𝐻(𝑑)
𝜕𝑑

+
𝜕𝑝𝑑(𝑑)
𝜕𝑑

𝑝𝑞𝐻(𝑑)
              

𝑞𝐻على اساس تغير حدي موجب في المسافة، فإن العنصر األول من البسط 
𝜕𝑝𝐻(𝑑)

𝜕𝑑
يدل على   

التوفير الحدي في تكلفة السكن الناتج عن زيادة المسافة، والذي يشير أيضا إلى نفقة حدية أقل  

على اقتناء السكن، لكن تولد عن هذا عبء حدي في تكلفة التنقل  
𝜕𝑝𝑑(𝑑)

𝜕𝑑
يادة المسافة.  الناتج عن ز  

مبدئياً تتصرف األسرة الرشيدة على أساس أن يكون معدل االستبدال الحدي بين متغيرين قريب  

من الصفر، بمعنى أنه ال تحصل األسرة على أي كسب حدي من تغير المكان السكني. في حين  

ً في تكلفة السكن يفوق التكلفة الحدية اإلضافية للت نقل، تكون قد  إذا حققت األسرة توفيرا ً حديا

 كسبت منفعة مادية لمصلحة األسرة.   

ويتحدد معدل االستبدال الحدي بين الكمية المتوسطة من السلع غير السكنية ومدى المسافة  

 يتحدد كما يلي: 

(2.5.2𝑏)              𝑀𝑅𝑆 (𝑞�̅�, 𝑑) ≡  
𝑈𝑑
𝑈𝑞�̅�

= 
𝑞𝐻
𝜕𝑝𝐻(𝑑)
𝜕𝑑

+
𝜕𝑝𝑑(𝑑)
𝜕𝑑

𝑝𝑞�̅�
                  

أن التغير الحدي في المسافة موجب، يكون تفسير عنصر البسط كما في المعادلة   على اعتبار

(2.5.2a  باإلشارة إلى الرشد االقتصادي لألسرة، يؤول معدل االستبدال الحدي بين متغير  .)

متوسط كمية السلع غير السكنية ومتغير المسافة إلى الصفر. بينما تحقق األسرة توفيًر حدياً مادياً  

 ر الشرط التالي:  إذا توف

𝑞𝐻
𝜕𝑝𝐻(𝑑)

𝜕𝑑
+
𝜕𝑝𝑑(𝑑)

𝜕𝑑
< 0 

 ويكون عندئذ لألسرة كسباً حدياً يبرر لها االنتقال. 

ويمكن صياغة معدل االستبدال الحدي بين الحجم الحدي للسكن والكمية الحدية من السلع     

 غير السكنية كما يلي: 

(2.5.2𝑐)                             𝑀𝑅𝑆 (𝑞𝐻, 𝑞�̅�) ≡  
𝑈𝑞�̅�
𝑈𝑞𝐻

= 
𝑝𝑞�̅�
𝑝𝐻(𝑑)
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𝑝�̅�إذا كانت  > 𝑝𝐻(𝑑)   ال يمكن استبدال كميات  1مما يعني أن معدل االستبدال أكبر من ،

𝑝�̅�حدية من السلع غير السكنية بأحجام حدية سكينة. في حين إذا كانت   < 𝑝𝐻(𝑑)     أي أن معدل

 ، يمكن استبدال كميات حدية من السلع غير السكنية بأحجام حدية سكينة. 1االستبدال أصغر من  

وسعة شبكة المواصالت قد تؤدي إلى اختيار مساكن بعيدة  من جهة أخرى ال ننسى أن ت 

عن المراكز وإلى تمدد مستمر للمدن، لكن هناك ثمن باهض يتمثل في تدهور البيئة بسبب التلوث  

الكبير للهواء والماء، مما يضر بصحة اإلنسان واستقراره النفسي. وبالتالي فمن األهمية القصور  

االجتماعية والنفسية واألخالقية كما سنرى الحقا. وهذه األبعاد  أن يراعى في سكن األسر الجوانب  

تتطلب التدخل الذكي للحكومة حتى يتم إلى حد ما التوفيق المرن بين التغيرات والتحوالت التي  

 تحدث في المجاالت االقتصادية، والمالية، واالجتماعية والسكانية، والبيئية، والتقنية.     

     (  مMuth  ،1969). نموذج السكن  6.2.3

عبر دالة الطلب   Marshallتطويرا رياضي باستخدام تحليل ومقاربة   Muth ((1969لقد قدم 

باستعمال مرونة السعر، مع اعتماده أيضا على النظرية التقليدية. وعرض تحليال لنظام   9المشتق

( باإلضافة إلى  stationary stateاألسعار في أسواق اإلسكان الحضرية في حالة ساكنة ) 

فحص محددات الهيكل المكاني للمناطق الحضرية ونمو المدن. كما ركز على التوازن المكاني  

الطريقة األفضل لتحديد تغير سعر السكن أو سعر األرض الحضرية تكمن في    لألسرة، ورأى أن

اعتبار تعظيم دالة منفعة األسرة مقيدة بالدخل الصافي من تكاليف النقل. بالتركيز على جانب  

عبر دالة    Muthقد قدم بشكل مفصل ما يحتويه نموذج    Brueckner  (1987)الطلب، نجد أن  

 التالية: المنفعة المقيدة 

(2.6.1𝑎)        {

Max
𝑞𝐻

𝑈 = 𝑈(𝑌 − 2𝑝𝑑𝑑 − 𝑝𝐻𝑞𝐻, 𝑞𝐻) = 𝑈(𝑞�̅�, 𝑞𝐻)

𝑠. 𝑡.
𝑌 = 𝑝𝐻𝑞𝐻 + 𝑞�̅� + 2𝑝𝑑𝑑

             

 

,𝑈(𝑞�̅�وتمثل  𝑞𝐻) ( دالة المنفعة المشتركة شبة مقعرةquasi-concave  يفترض في هذا .)

النموذج أن األسر تكسب نفس الدخل وأن لها أذواق متشابهة، كما يفترض أن التحليل ال يأخذ  

بعين االعتبار الصفات المميزة لشقق السكن، كذلك تعتبر السلعة غير السكنية متجانسة في كل  

 

بالنسبة للخدمات السكنية، فإن الطلب على األرض كعنصر من عناصر إنتاج السكن يعتبر طلب مشتق. وبالتالي   9

بعين اإلعتبار جانبا من شروط  Muthاألرض. وبهذه الطريقة أخذ يمكن تحديد مرونة السعر لمدخل عنصر 

   عرض أو إنتاج السكن.
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.  حسب الموقع  مكان في المدينة، ونفترض أن سعرها أحادي قصد التبسيط، لكن سعر السكن يتغير

2𝑝𝑑ونضع أيضا للتبسيط أن  = 𝑡  ( للداللة على تعريفةtariffs النقل ذهابا وإيابا ) ًعلى   . وبناء

تحليل منحنيات السواء بين سلعة السكن وسلعة افتراضية مركبة، فيمكن أن نصل نظريا إلى  

الستبدال  صياغة معدل اتوازن حضري. وباستخدام الشروط األولى االشتقاق الجزئي نصل إلى 

 بين الحجم الحدي للسكن والكمية الحدية من السلع غير السكنية:  Muthالحدي حسب نموذج  

(2.6.2)                             𝑀𝑅𝑆 (𝑞𝐻, 𝑞�̅�) ≡  
𝑈𝑞�̅�
𝑈𝑞𝐻

= 
1

𝑝𝐻
                                       

1إذا كانت  = 𝑝�̅� > 𝑝𝐻  فال يمكن استبدال كميات حدية  1أي أن معدل االستبدال أكبر من ،

من السلع غير السكنية بأحجام حدية سكينة وإنما يتطلب ذلك التضحية بكميات أكبر من السلعة  

1السكنية، وذلك بسبب الغالء الحدي للسلعة المركبة غير السكنية. في حين إذا كانت   = 𝑝�̅� <

𝑝𝐻   مما يتطلب التخلي عن كميات أصغر حديا من السلعة  1أصغر من أي أن معدل االستبدال ،

كمية حدية من السلعة المركبة غير السكنية، ويمكن عندئذ استبدال كميات حدية   القتناء السكنية 

 من السلع غير السكنية بأحجام حدية سكينة.   

] إن الحل للنظام المتزامن الذي يتمثل في 
𝑈𝑞�̅�

𝑈𝑞𝐻
, 𝑈(𝑞�̅� = 𝑌 − 𝑡𝑑 − 𝑝𝐻𝑞𝐻, 𝑞𝐻)]  

، وطبعا أن قيمة الحل ترتبط بباقي قيم عناصر  𝑞𝐻و  𝑝𝐻يؤدي عند التوازن إلى حد للمتغيرات 

. ونالحظ في هذا النظام أنه يفترض أن للمنفعة قيمة  𝑈و  𝑡و  𝑌و  𝑑معادلة النظام أي بكل من 

، وليس العكس كما في التحليل  Marshallيتم تحديده كما في تحليل    𝑝𝐻محددة، وأن متغير السعر  

المعتاد لسلوك المستهلك. ويمكن تحديد قيمة الحل التوازي رياضيا باستخدام اشتقاق الجمع  

(Total differential  لكل من معادلة المنفعة ومعادلة معدل االستبدال. وعلى اعتبار أهمية )

العمل أو السوق من جهة أخرى، بأنها    من البيت إلى   𝑑من جهة والمسافة    𝑞𝐻و    𝑝𝐻العالقة بين  

. فنحصل  𝑞𝐻(𝑑)و  𝑝𝐻(𝑑)تظهر سلوك المستهلك في اختيار المكان األنسب ويكون لدينا إذا 

 على ما يلي 

d𝑈

d𝑑
=
𝜕𝑈

𝜕𝑞�̅�
∗ (−𝑡 −

𝜕𝑝𝐻(𝑑)

𝜕𝑑
 𝑞𝐻 −

𝜕𝑞𝐻(𝑑)

𝜕𝑑
 𝑝𝐻)  +

𝜕𝑈

𝜕𝑞𝐻
∗
𝜕𝑞𝐻(𝑑)

𝜕𝑑
= 0 

( عبر إدراج نتيجة معدل االستبدال في  Envelope theoremوباستخدام برهنة الظرف ) 

اشتقاق الجمع نصل إلى النتيجة الهامة التالية والتي تحدد معادلة التغير الحدي لسعر السكن عندما  

 تتغير المسافة من المسكن إلى العمل أو السوق: 
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(2.6.3)                                     
𝜕𝑝𝐻(𝑑)

𝜕𝑑
=  

−𝑡

𝑞𝐻(𝑑)
                                                  

. مما يدل على  Alonso-Muthبشرط  (2.6.3)وفي أدبيات اقتصاديات السكن تسمى النتيجة 

أن سعر السكن ينخفض مع المسافة إلى المركز وكدالة في تكلفة النقل وكمية السكن. إذا افترضنا  

( سعر السكن ثابتا. وفي هذه  gradientأن كمية السكن لكل السكان متساوية، فيكون ممال )

الحالة ينخفض السعر بشكل خطي. لكن إذا كانت كمية السكن تتزايد مع المسافة إلى المركز، كما  

(، مما يدل تبعا لخاصية التحدب على  convex، فإن الممال يصبح محدبا )2.3البياني    الشكلفي  

هالك السلعة غير السكنية لكنه يتحمل  أن المستهلك يستبدل حديا استعمال السكن الرخيص الست

  تضحية حدية أعلى من جانب السلعة المركبة غير السكنية.  

  (2.6.1𝑎)باستخدام نموذج بديل عن  Alonso-Muthشرط  نستنتج يمكن أيضا أن 

لكنه يمثل طرفه المقابل عبر مبدأ النفقة بدل المنفعة، وحيث نضع مسالة األمثلية المقيدة بتقليص  

 النفقة كما يلي:  

(2.6.1𝑏)                                  {

Min
𝑞�̅�,𝑞𝐻 

𝑞�̅� + 𝑝𝐻(𝑑)𝑞𝐻(𝑑)

𝑠. 𝑡.
𝑈(𝑞�̅�, 𝑞𝐻) = 𝑈  

                                 

 

)أو ما يسمى الطلب  Hicksلمعادلة النفقة المقيدة إلى دوال طلب  (2.6.1𝑏)يؤدي الحل لنظام 

( أي الطلب الذي يجد بدائل عندما ترتفع بعض أسعار  Compensated demandالمعوض  

السكن، وذلك عبر مرونة السعر التقاطعية أو ما يسمى في أدبيات االقتصاد بأثر االستبدال. ويتمثل  

,𝑞𝐻(𝑝(𝑑)في دالة طلب السكن  Hicksطلب  𝑈)  دالة طلب غير السكن  أو في

𝑞�̅�(𝑝(𝑑), 𝑈)  أو دوال طلب ،Marshall    الذاتي أو الطلب غير المعوض  )أو ما يسمى الطلب

Uncompensated demand  على أساس دالة الطلب )𝑞𝐻(𝑝(𝑑), 𝑌)    للسلعة السكنية𝑞𝐻  

.𝑞�̅�أو للسلعة المركبة غير السكنية  
1وعلما أن ميزانية النفقة لألسرة ومع    10 = 𝑝�̅�    تتمثل في  

𝑌 = 𝑞�̅�(𝑝, 𝑈, 𝑑) + 𝑝𝐻(𝑑)𝑞𝐻(𝑝, 𝑈, 𝑑) + 𝑡𝑑 

 

 Hicksودالة طلب    Marshallوكما هو معروف في أدبيات االقتصاد الجزئي بأن هناك عالقة بين دالة طلب    10

 والتي تبرز قيمة أثر االستبدال وقيمة ثر الدخل نتيجة التغير في األسعار.   ،Slutskyعبر معادلة 
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على أعلى سعر يستطيع المستهلك أدائه لكي يحصل على كمية السكن تبعد عن   𝑝𝐻(𝑑)وتدل 

(،  bid-rent. كما تسمى دالة السعر بدالة متطلب اإليجار )𝑈وتحقق المنفعة    𝑑  ةبالمسافالمركز  

وانطالقا مما سبق يمكن أن نحدد ممال   .Alonso-Muthويمثل ميلها االنحداري شرط 

    االستهالك السكني.  

  Hicksج ضمنيا ممال طلب تللطلب المعوض يمكن أن نستن  Hicksوعلى اعتبار دالة 

 للسكن  

𝜕𝑞𝐻(𝑝(𝑑), 𝑈)

𝜕𝑑
=
𝜕𝑞𝐻
𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑑
> 0 

بما أن كمية طلب السكن تنخفض كلما ارتفع سعر السكن، فالعنصر األول سالب اإلشارة، كذلك  

كلما زادت المسافة عن المركز كلما انخفض سعر السكن، وبالتالي فإن ممال طلب السكن له إشارة  

موجبة. مما يدل على أن استهالك كمية السكن تزيد مع المسافة، وذلك ألن السكن يكون سعره  

 وبالتالي يتم تشجيع المستهلك على استبدال السلعة المركبة غير السكنية بالسعلة السكنية.   أقل

أي أن متغير السكان داخلي المنشأ   مغلوقه ال ننسى أن نموذج السكن يفترض مدينة 

وبالتالي فإن توازن منفعة السكن تحدد عبر النموذج دون أخذ باالعتبار تدفقات الهجرة. في حين  

عند اعتبار مدينة مفتوحة مع حرية الهجرة من وإلى مركز المدينة أو ضواحيها فإن شرط التوازن  

مع اعتبار السكان كمتغير خارجي المنشأ  المكاني يتطلب أن منفعة السكن تتأثر بعنصر الهجرة 

وأن المنفعة السكنية تحتاج إلى استعدال داخلي ألن المساحة الجغرافية محددة لكنها قابلة إلعادة  

توجيه استغاللها تبعا للتطور في صيغ بناء العمران. وقد يكون لهذا السبب أن بعض المدن تطورت  

وأن التدفقات السكانية المحلية واألجنبية تؤثر على  على شكل خطي بدل الشكل الدائري التقليدي،  

سوق اإلسكان حسب مستويات المنفعة من السكن وخاصة على المدى البعيد. من جهة أخرى  

، فإن به نقائص في  Muthو  Alonsoورغم المنطق الذي يتضمنه نموذج موقع السكن عند 

أرضية، وأن العمل والسوق يوجد   االفتراضات غير الواقعية مثل تعريفه البسيط للسكن كمساحة

في مركز المدينة وأن مخزون السكن تام المرونة، وأنه يعتبر متغير خارجي المنشأ وبهذا يتجاهل  

نظام النقل المدمج والداخلي المنشأ من طرف المؤسسات اإلنتاجية، وأن تكوين العمران حول  

 المركز يتم دون أن تحدد الحكومة المناطق القابلة للسكن.   

     Büttler  (1981 ). نظرية توازن سكن المدينة مع سمات الشقق عند  7.2.3

مسألة التوازن السكني لألسرة باعتبار تعريف للسكن أكثر دقة وأشمل مقارنة   Büttlerعالج 

، حيث اعتبر السكن كسلعة متعددة األبعاد تتضمن المساحة األرضية  Muthو    Alonsoبنظريات  
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( والمساحة الخضراء وعلو بناية السكن.  Dwellingوتكلفة وحدة السكن )الشقة أو مكان اإلقامة،  

ويعتبر هذا اإلسهام ذو أهمية، وذلك ألن التحليل السابق كان يتعامل مع السكن كسلعة متجانسة  

عبر نمذجة استخدام األرض وتكاليف المناطق السكنية، بدراسة أثر قيود  الى حد ما. كما اهتم، 

كل من البناء المرتفع )مثل مناطق العمارات( وكثافة البناء واإللزام في مناطق معينة لإلسكان  

على اإليجار وسعر األرض وعلى خصائص التصميم البنائي وأيضا على كثافة السكان في المدينة.  

األرض وإيجار السكن يتغير بتغير خصائص المناطق والسكن، وأنه في   وأشار الى أن ايجار

منطقة سكنية معينة يكون لها نفس سعر إيجار األرض، لكن إيجارات السكن تختلف داخل المنطقة  

أنه في غياب المناطق السكنية، تكون السوق الحرة لإلسكان ذات أفضلية من نوع   أي الواحدة. 

Paretoيود مناطق سكنية الى فقد في منفعة من يطلب السكن جراء  ، ولذلك يؤدي وجود ق

التكاليف اإلضافية لقيود المناطق. وبالتالي فإن إيجار السكن في المناطق المقيدة يكون أكبر من  

إيجار السكن في سوق حرة. نالحظ مثال ان البنايات متقاربة وطويلة عند قربها نم مركز المدينة،  

ضواحي المدينة. وقد حدد نظريا كل من رأسمال البناء والطلب على  ولكنها واسعة ومنبسطة عند  

السكن وعرض اإلسكان بطريقة مفصلة مع افتراض فئة دخل واحدة، وحدود المدينة معروفة،  

وشبكة طرق مستطيلة. كما اعتبر أن سكن المدينة عبارة عن عمارات سكنية تحتوي مبدئيا على  

احات مناطقها حسب المسافة الى المركز. وقد ركز في  سكن العوائل والتي يتباين علوها ومس

لكل من اإليجار السكني، وإيجار األرض، التصميم البنائي،   لالختبار بحثه على تحديد دوال قابلة  

أن دالة المنفعة لجانب الطلب ودالة الربح لجانب العرض   Büttlerوكثافة السكان. وقد اعتبر 

اهتم بحاالت التوازن في إطار سوق إسكان تنافسي.  دوال متزامنة عبر خصائص السكن. كما 

وأكد على أن الحل العام للسكن في المدينة هو مزيج من الحل الذي يأخذ بعين االعتبار كل من  

 قيد علو ارتفاع البناية وقيد عوامل لتصميم التي يحده المستهلك وقيد كثافة السكان.  

منها نتيجتين ذات أهمية اقتصادية، أوال  الى أن حدود المدينة يستنبط    Büttlerوقد أشار  

أن إيجار األرض في سوق حرة ذات تنافسية غير مقيدة يكون أقل عند ضواحي المدينة. وبالتالي،  

فإن حل السوق الحرة يحدد في المدى البعيد نصف قطر المدينة حيث أن شراء أراضي السكن  

مناطق أكثر ازدحاما عندما يكون السكن  يكون بتكلفة الفرصة البديلة. ثانيا، قد يعيش الشعب في 

، لكن يوجد ازدحام أقل مناطق في  CBDقريب من المركز أي في المنطقة المركزية لألعمال 

 .  ضواحي المدينة في حالة سوق حرة للسكن مقارنة بحالة قيود المناطق السكنية 

بطريقة معيارية من تعظيم المنفعة كما تم ذلك في   الشتقاقه وقد تناول الطلب على السكن  

  Beckmannأن  Büttler(. واعتبر 1969 ،1971)  Muth( و 1964) Alonsoبحث 
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( اول من أدرج وقت الفراغ أو الترفيه كأداة إضافية لدى لألسر، حيث أن هذه  1974، 1973)

الترفيه أو الفراغ ومن   األدوات تشمل عددا من السلع أو البضائع باستثناء السكن، ومن وقت 

المساحات األرضية بما فيها المتنزهات وغيرها. كما أن قيد الميزانية يتضمن أيضا تكاليف التنقل  

وغيرها والتي تتحملها األسرة دون أي تغطية اجتماعية حكومية. مع افتراض دالة منفعة  

(. ويبرر هذا الخيار بأن  Leisureخطية بالنسبة لكل المتغيرات إال متغير الترفيه )-لوغاريتمية

الطلب على المساحات األرضية له تقريبا مرونة أحادية تجاه كل من الدخل والسعر، وكذلك أن  

كثافة السكان تبدو تقريبا دالة أسية سلبية تجاه المسافة من المركز. إن كل من الترفيه وما ينتج  

رض أنها دالة خطية في  عنه من تكاليف التنقل خارج منطقة السكن وتحت عبء األسرة يفت

 كما يلي:  𝑈المسافة. وتصاغ دالة المنفعة  

(2.7.1)      𝑈 = 𝛼0 ln(𝑦 − 𝑝ℎ𝑠 − 𝑘0𝑟) + 𝛼1(𝑇 − 𝑘𝑟) + 𝛼2ln(𝑠) ±∑𝛼𝑖

𝑛

𝑖=3

ln(ℎ𝑖) 

𝑖مع  𝛼𝑖حيث أن  = 0,1,2, … , 𝑛   تمثل معامالت موجبة وتدل على جاذبية مختلف الجهود

ترمز الى إيجار السكن اليومي   𝑝ℎلنقدية، تشير الى الدخل اليومي بالوحدات ا 𝑦االستهالكية، 

ترمز الى ساعات عدم العمل   𝑇فضاء السكن بوحدات المساحة،  تدل 𝑠لوحدة مساحة معينة، 

تشير الى تكلفة االنتقال اليومي على حساب األسرة لكل وحدة من المسافة،   𝑘0المهني في اليوم،  

𝑘  ،تدل على الوقت اليومي المنفق على التنقل لكل وحدة من المسافة𝑟   ترمز الى المسافة من

تدل على سمات السكن مثل سعة الحديقة وعلو العمارة وغير ذلك. وعند إهمال    ℎ𝑖مركز المدينة،  

( عندما تكون  1973) Beckmannتطابق صيغة  (2.7.1)ن دالة المنفعة سمات السكن، فإ 

𝑘0 = 0   . 

حسب دالة المنفعة يستطيع المستهلك الذي يسعى القتناء السكن أن يحدد حجم مساحة  

عندما يتغير فضاء مساحة السكن يؤدي    (7.1)السكن وموقع السكن من المركز. إن تعظيم الدالة  

 الى  

(2.7.2)                                         𝑠∗ =
𝛼0(𝑦 − 𝑘0𝑟)

(𝛼0 + 𝛼2)𝑝ℎ
 

وعليه فإن مرونة الطلب على فضاء سكني تجاه الدخل أو باختصار مرونة الدخل تساوي  

𝑦

(𝑦−𝑘0𝑟)
𝑘0. نالحظ أنه إذا كانت  = ال تكون أكبر من  ، فإن هذه المرونة تساوي واحد، وإ0

واحد أي تكون المرونة أكبر، أي أنها تتزايد مع زيادة المسافة. وكذلك نالحظ أنه كلما زادت  

المسافة بين المركز وسكن األسرة كلما ارتفعت مرونة الدخل. كما أنه إذا كانت الفئة الغنية تقطن  
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ديهم تكون أكبر من مرونة  مقارنة بالفئة الفقيرة، فإن مرونة الدخل ل CBDبعيدا عن المركز أي  

الطلب على فضاء سكني تجاه السعر أو باختصار  دخل الفئة الثانية. من جهة أخرى، فإن مرونة 

مرونة السعر تساوي  
𝜕𝑠∗

𝜕𝑝

𝑝

𝑠∗
= −1  . 

، نحصل  (2.7.1)في دالة المنفعة  (2.7.2)عند تعويض المعادلة  Büttlerوكما أشار 

 ( حسب ما يلي: bid housing-rentعلى دالة مفاضلة إيجار السكن ) 

(2.7.3)   𝑝∗ = 𝑒
−
𝑈
𝛼2  (∏ℎ

𝑖

±
𝛼𝑖
𝛼2

𝑛

𝑖=3

) (𝑦 − 𝑘0𝑟)
𝛼0+𝛼2
𝛼2 𝛼0𝛼2

𝛼0
𝛼2(𝛼0 + 𝛼2)

−1𝑒
𝛼1
𝛼2
𝑇
𝑒
−
𝛼1
𝛼2
𝑘𝑟

 

نالحظ ان مفاضلة ايجار السكن دالة في مستوى المنفعة والدخل والترفيه والمسافة وسمات السكن.  

تبقى ضمنية وغير جلية وال يمكن    (2.7.3)وبالتالي، فإن صيغة دالة الطلب غير المباشر 

 تحديدها إال عندما تكون سمات السكن معروفة.  

دا عن المركز مقارنة بالفئة الفقيرة، أن الفئة الغنية التي تسكن بعي Büttlerوقد أوضح 

كلما كان الميل تجاه المسافة ينخفض مع زيادة الدخل. ونستوعب ذلك من خالل أن 
𝜕𝑝∗

𝜕𝑟
< 0   

أن هذا الميل يناقص مع زيادة   𝑦حيث نجد عند اعتبار هذا االشتقاق الجزئي كدالة في الدخل 

الدخل. ونجد في أدبيات اقتصاديات اإلسكان نفس النتيجة، والتي تؤكد ان ايجار السكن ينخفض  

𝑘0(. في حين إذ كانت Solow ،1972مع بعد المسافة الى المركز ) = ، فيمكن لكل من  0

 تحمل أي تكلفة تنقل.     الغني والفقير أن يجدوا مسكنا في سواء في المركز أو حوالي المركز دون

من جهة أخرى يمن أن نحدد الممال باشتقاق جزئي لدالة السعر على سمات السكن وذلك  

 سحب ما يلي: 

(2.7.4)                                             
𝜕𝑝∗

𝜕ℎ𝑖
= ±

𝛼𝑖
𝛼2
𝑝∗ℎ𝑖

−1 

 

أن الطلب والعرض  (2.7.4)تعكس جانب العرض، نالحظ من المعادلة  ℎ𝑖وعلى اعتبار أن 

مرتبطان. كما أن المعادلة تشير أيضا الى إمكانية تطبيقها تبعا لتوزيع الدخل بين عدد األسر من  

السكان. وقد يكون أن مواصفات السكن لفئة اجتماعية ترتبط بمستوى دخل هذه الفئة المرشحة  

(. لكن يظل أن ذوي مستوى دخل معين، قد  Beckmann ،1969للسكن في مناطق معينة ) 

 يعيشون في مناطق سكنية مختلفة.   
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 Householdsمسألة على المستوى الجمعي لألسر ) Büttlerلقد عالج 

aggregation  بتحليل توازن سوق اإلسكان عند طلب كل أسر المجتمع وذلك عبر تقسيم )

مساحة األرض المتاحة للبناء وفضائها عبر العمارات ذات الطوابق المرتفعة وغيرها من نماذج  

البناء السكني وحسب كثافة السكان بتحديد فضاء سكني لكل أسرة. وباستخدام قيود علو البناء  

كثافة السكان توصل الى صيغة إليجار السكن عند التوازن تختلف عن  وسعة البناء األرضية و

𝑝∗  وأوضح أن اإليجار التوازني للسكن يتجه الى االنخفاض مع تزايد (2.7.4)في الصيغة .

قطر المدينة ومع المسافة ومع قيد علو البناء السكني، لكنه يتجه نحو الزيادة مع زيادة ارتفاع علو  

  Büttlerسكان. وانطالقا من صيغة دوال المنفعة غير المباشرة، أشار الطوابق وازدياد عدد ال

منه في سوق حرة لإليجار. كما أشار   يكون أعلى الى أن إيجار السكن مع وجود قيود المناطق

الى أن إيجار السكن عند اعتبار قيد الكثافة يكون أعلى مقارنة باعتبار قيد علو البناية، ولكن قد  

 وجد سمات إضافية للسكن.  يستويان عندما ال ت

م،  McMaster and Watkins  (1999. البعد المنهجي لتحليل اإلسكان عند  8.2.3

  ( م2006

( الجانب المنهجي لالقتصاد التقليدي عند دراسة  م 1999)  McMaster and Watkinsانتقد 

مواضيع اإلسكان، حيث يرى أن مقاربته لنمذجة سوق اإلسكان تخضع لعدد من نقاط الضعف،  

بالتركيز على الجانب الكمي وإهمال القضايا المؤسساتية والجوانب التاريخية، مما يجعل  

ث في أسواق اإلسكان. ويفترض  اقتصاديات السكن تعتمد على أساس محدود لفهم كل ما يحد 

التحليل التقليدي لسوق اإلسكان أن هذه السوق تمتلك كفاءة تجعله وتساعده على تصحيح  

االختالالت المختلفة، وأن لألفراد عقالنية تجعلهم ذوي رشد اقتصادي. ال شك أن هذه الفرضيات  

 تصادية.  األساسية ترقى بالسلوك البشري إلى مرتبة المثالية في خياراته االق 

، والذي يغلب عليهما التحليل المنهجي الفلسفي،  McMaster and Watkinsويعتقد 

(، منذ مساهمة  New Urban Economics, NUEأن االقتصاد الحضري الجديد )

Alonso  (1964 و )Muth (1969 ،1971 وكذلك )Büttler (1981)  ما زال لم يعرف ،

تعتمد على فكرة التوازن واألمثلية في سلوك الطلب، وأن الفرد  تحوال في مرجعيته األساسية التي  

مثلية في الواقع المعاش. ومن خالل التأكيد على  أو وحدة األسرة له القدرة على تحقيق هذه األ

أيضا النظرية    Meen  (1998 )تعظيم المنفعة والحرص على التوازن االقتصادي للمستهلك، انتقد  

والتي تعتمد على النظريات االقتصادية  ، ة قياس المتغيرات السائدة لإلسكان من حيث صعوب 

التقليدية، حيث أكد أن التقلبات الحديثة لألسعار في سوق اإلسكان البريطاني ال يمكن ايعازها فقط  
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إلى االضطرابات التي تحدث في المدى القريب. كما أن هذه االضطرابات ال يتم بالضرورة  

تأكيده على أهمية انتقاد النظرية التقليدية الجديدة لإلسكان،   تصحيحها على المدى البعيد. وعند 

وعلى إعادة النظر في تقييم منهجيتها، أشار إلى أن فرضية خارجية المنشأ للمؤسسة االجتماعية  

أي األسرة في التحليل االقتصادي لإلسكان تؤكد على حدودية التحليل الكمي. كما أنها تحد من  

في قطاع اإلسكان، باإلضافة الى إهمال أهمية المتغيرات غير المشاهدة   فاعلية السياسة الحكومية 

 في سلوكيات سوق اإلسكان.  

وضع خطوط عريضة لحجج تساعد على   McMaster and Watkinsوقد حاول 

إعادة النظر في المسار الحالي للبحث في اقتصاديات اإلسكان حتى ترقى بمزيد من االعتراف  

األكاديمي، وذلك عبر مراجعة مفهوم التوازن، ومسألة تعظيم المنفعة في االتجاهات الجديدة مع  

لمسافة وعدم تجانس أذواق من  أخذ باالعتبار تعدد االرتباطات بين متغيرات الطلب وخاصة ا

يطلب السكن، وذلك على أساس فهم أعمق للعمليات التي يقوم عليها سوق اإلسكان. وقد أكدا أيضا  

على أهمية مسار المراجحة في اختيار السكن لدى األسر بسبب عدم تأكد المعلومات باإلضافة  

 ة والقيود المالية.  إلى تكاليف البحث عن السكن المناسب وتكاليف المعاملة ذات الصل

  ( Hedonic modeling ،Rosen ،1974). البعد التمتعي لإلسكان 9.2.3

ومن جهة أخرى، وفي إطار تحليل خيار السكن لألفراد واألسر، تستخدم بعض البحوث ما يسمى  

( في التحليل  م1939)   Courtوقد أدرجه    11(. Hedonic housing priceسعر سكن المتعة ) 

االقتصادي، وقد كان خبيرا في تحليل قطاع صناعة السيارات األمريكية. وقد استخدمه  

Goodman and Thibodeau 1998) ،2003  في ادبيات الدراسات االسكانية، كما قام )

Rosen (1974بتوظيف سابق لهذه النظرية في تفسير اقتناء بعض السلع والخدمات مثل  م )

 السكن.  

على مفهوم مواصفات السلع غير المتجانسة والعوامل المحفزة لشراء   Rosenمد  وقد اعت

منزل أو سكن بناًء على المنافع المتوقعة لنوعية اإلسكان، والتي تحدد إلى حد ما تفضيالت األفراد  

واألسر عند شراء أو استئجار السكن. وقد افترض أن سوق السكن تنافسي، بحيث أن لكل سمة  

يقابلها سعر يمثل مبدئيا التكلفة الحدية لتلك السمة، ويمثل فعليا السعر النسبي لها   في سلعة السكن 

تبعا للتفاعل بين الطلب والعرض النسبي. ومن هذه المقاربة يكون لتسعير السكن مسار غير خطي  

 

 أي سعر لما هو فوق الحاجة )أو فوق المنفعة األساسية(. 11
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(Piazzesi and Schneider 2016  ويفترض هذا التفسير أن المستهلك يختار منزله عن .)

ويقدم   12بين المنفعة الحدية من كل سمة من سمات المنزل إلى سعر هذه السمة.  طريق التساوي

هذا النموذج تحليال أو تبريرا لالختالفات في أسعار السلع والخدمات غير المتجانسة. بالنظر  

(، نجد أن التركيبة العمرية  overlapping generation modelلنموذج األجيال المتداخلة ) 

 ى طلب اإلسكان.  تؤثر بشكل رئيسي عل

 نماذج التوازن العام لإلسكان  . 10.2.3

( الى أهمية التركيز على الوقائع البارزة للتعمق في عالقة  2017 ،2018)  Leungأشار 

االقتصاد الكلي باإلسكان، وأن التساؤالت في هذا المجال ال تزال مفتوحة وتتطلب مزيدا من  

(، والذي في تحليله الكلي  2014)  Wang and Xieالتعمق في التحليل. وقد اقترح في بحث 

مريكية استخدم النموذج الحركي للتوازن العام للسكن  لقطاع اإلسكان في الواليات المتحدة األ

(Dynamic General Equilibrium Model of Housing   ان الواقع السكني يحتاج ،)

(، مما يتطلب إعادة النظر في النماذج التقليدية حول  Panel dataفي تحليله الى بيانات لوحية )

 السكني.  -الكلي

( الى أهمية الصدمات على المعتقدات الشائعة  2017)   .Kaplan et alوقد أشار بحث  

(Beliefs shocks  حول سوق اإلسكان في مسار قطاع اإلسكان بمعناه الواسع والذي يتضمن )

قطاع البناء وشركات اإليجار، وسعى إلى إدراجها في نموذج التوازن العام قصد قياس تأثيرها.  

متغيرات وهي   ثالث كلي باختزالها في  كما عمدوا في بحثهم الى تركيم المعلومات على مستوى 

أسعار السكن وثروة األسر وسوق العمل. وعبر نموذج التوازن العشوائي متداخل األجيال  

(Stochastic equilibrium overlapping-generations model  حيث يتم اشتقاق )

لغزارة   ونظرا 13منفعة األسر من استهالك سلعة غير معمرة واستهالك السكن كسلعة معمرة، 

البيانات فقد فحصوا عدم التجانس في استجابات االستهالك حسب مثال العمر والدخل ونسبة  

الرافعة المالية وحالة تملك السكن. وفي إطار سوق إسكان مركزي، أكدا ان المعتقدات الشائعة  

 

 (. Piazzesi and Schneider 2016سنفصل في فقرة الحقة النموذج التفسيري لسوق اإلسكان عند ) 12

ويحاكي هذا النموذج أن األسر تعمل خالل عدد من السنوات وتكسب بجهده وعملها دخال مقيدا بالتقلبات الكلية   13

ما تموت تترك لذريتها كل ما كانت تمتلك على شكل والجزئية المميزة والعشوائية، وبعدها تتقاعد األسر، وعند

إرث صافي بعد أداء االلتزامات الماضية لألسرة إن وجدت. كما عمل النموذج على محاكاة أسعار السكن خالل  

فترات الطفرة والكساد، مع تحليل االنعكاسات على مرونة االستهالك الكلي بما فيه الطلب على السكن تجاه ثروة 

الى أن ثروة السكن، والتي    (Case et al.  2013). من جهة أخرى، فقد تطرق  (Iacoviello  2011)السكن  

تتمثل في القيمة السوقية لكل األصول العقارية في قطاع اإلسكان، أنها مرتبطة باالستهالك الكلي وباالستثمار غير 

   السكني. 
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تؤثر في كل أطراف السوق وخاصة طرفي العرض والطلب على اإلسكان، وهذا ما يجعلها  

وجود ثالثة قنوات   .Kaplan et alضغطا في اتجاه تغير األسعار. وقد أوضح بحث تمارس 

تؤثر في اإلنفاق على السكن، وتكمن في قناة التغير في قيمة ثروة السكن والتي تتأثر بالتغير  

المرتقب في األسعار المستقبلية، وفي قناة تغير قيد الميزانية والتي تتأثر باالستحقاقات المالية  

وتغير نسب الرهن العقاري، وفي قناة الدخل عبر مسار فرص عمل واستثمار األسر خالل    لألسر

 عمرها، وتقود هذا التأثير الى مستويات معينة من الطلب على السكن.  

(، عبر نمذجة وفرضيات  2009)  Piazzesi and Schneiderفي حين قد أشارا 

لسوق السكن غير المركزي، الى ان عددا قليال من المشترين المتفائلين باالقتصاد يمكن ان يدفع  

أسعار اإلسكان الى األعلى، وذلك ألنه في إطار بيئة معينة للبحث عن السكن، تتحدد األسعار  

التبادل بين الفاعلين داخل قطاع  خالل تبادل ثنائي بين المتفائلين وغيرهم. مما قد يؤول الى تنشيط  

 Piazzesi andالسكن، وتمارس هذه السلوكيات تأثيرا بالغا على أسعار السوق. وقد بين 

Schneider  (2016  أن األدبيات الحديثة تتناول موضوع السكن في التحليل الكلي من زاوية )

من األصول وكسلعة   كأنه مسألة قرار لألسرة متداخلة زمنيا، مع اعتبار اإلسكان كجزء هام 

استهالكية. وتختلف األدبيات من حيث تركيز بعضها على خيارات اإليجار أو ضمانات االقتراض  

 أو تكاليف إجراء معامالت اإلسكان أو غير ذلك من أبعاد اإلسكان.     واالئتمان

( أثر العدد القليل من المتفائلين على  2016)  .Burnside et alمن جهة أخرى، فقد ناقش 

مجريات سوق اإلسكان، وذلك من خالل الحركية االجتماعية. وتعني هذه الحركية أن المعتقدات  

الشائعة حول مجريات االقتصاد لدى بعض عناصر االقتصاد وخاصة األسر يمكن أن تتغير عندما  

تتالقى عشوائيا مع معتقدات أخرى نقيضة. وبالتالي، بعد اعتمادهم على أدبيات البحوث في علم  

اقترحوا نموذجا يتضمن غياب تجانس التوقعات. وافترضوا أن   .Burnside et alفس، فإن  الن

األسرة أو الوكيل الذي لديه أقل شك حول أساسيات ما يحدث في سوق اإلسكان، أو ما يمكن قياسه  

( من المعلومات، ال يمكن إقناعه بما تراه األسرة أو الوكيل الذي لديه  Entropyعبر الالمتاحية )

فرة في الالتأكد. وأن الراجح في تغير االعتقادات حول ما يدور في سوق اإلسكان يمكن أن  ط

يحدث أكثر لمن لهم اعتقادات متشابهة مقارنة بمن لديهم اعتقادات متباينة. وتظل هذه التغيرات  

األخيرة طفيفة إذا لم تنعكس على واقع سوق اإلسكان وعلى مستوى عدد من السكان حتى تؤدي  

تغيرات محتملة في األسعار وفي الطلب على اإلسكان. وقد يؤدي تفاعل الفئة المتفائلة، ممن  الى 

تطلب السكن، الى انطالق عنيف في دورة أسعار السكن، وذلك ألنهم على عكس باقي الفئات من  

    المجتمع يعتقدون ان اقتناء السكن سيمنحهم منفعة ذات قيمة مرتفعة في المستقبل. 
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 . التحليل النظري الكلي 3.3

حلول  من المجموعة  وهذه النظريات الكلية تمثل. النظريات الكلية لتوجيه النشاط السكانيتعمل 

وذلك بهدف فهم االقتصاد المحلي والعالمي والعمل  ، واحدة كتلة كعامل مع االقتصاد تللنظرية ال

الدخل  التحليل االقتصادي الكلي في العديد من المتغيرات مثل األدوات  وتتمثل على تطوريها. 

القومي للدولة والناتج المحلي، واالستهالك المحلي، ومعدالت البطالة، واإلدخار، واالستثمار،  

االقتصاد الكلي على المدى   لنتائج  شرح وتفسيرتحاول  ظريات الكلية في تحليلهاوالن  والتضخم. 

 القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو االقتصادي. 

       (مHilbers et al.  2008م،  McGuire 1981) سياسات اإلسكان الحضري .1.3.3

انطالقاً من تجارب الدول الصناعية سواء في الشرق )ذات التخطيط االقتصادي المركزي( أو في  

على ما عرفته من عمران وتمدن ومن حروب   الغرب )ذات السوق االقتصادية الحرة(، وبناءً 

أن هنالك أربع دورات في سياسة اإلسكان تمر بها كافة المجتمعات   McGuireودمار، استنتج 

تتمثل في نقص شديد   أولى وتؤثر على خصائص الطلب على السكن. وحددها بداية في مرحلة 

ستوى العرض عليه. ثم تليها  في أعداد الوحدات السكنية، حيث يفوق مستوى الطلب على السكن م

كنتيجة لإلجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة األولى، وتتسم المرحلة الثانية   ثانية مرحلة 

بالتركيز على حجم الوحدات السكنية وتلبية رغبات السكان من المساحة الالزمة، مما يخفض  

م بنوعية الوحدات السكنية. فبعد  يتم االهتما ثالثة الكثافة السكانية في المسكن الواحد. وفي مرحلة 

أن تم تقليص الفجوة بين الطلب على السكن والعرض المتوفر منه خالل المرحلتين السابقتين،  

تهتم هذه المرحلة بالنوعية، وقد يتطلب ذلك إزالة المباني القديمة التي بنيت لسد حاجة الطلب  

اء وبمواصفات تحقق الخصوصية  واستبدالها بمباني تتبع أنظمة بناء أحدث بنوعية مواد بن

التي تبدأ معالمها عندما تتحقق أهداف   الرابعة الدورة بالمرحلة  McGuireوالسالمة. وأختتم 

الرفع من مستوى نوعية الوحدات السكنية. تبدأ في هذه المرحلة الدولة بتقليص دعمها المالي  

ان في مجموعات بناء على  لقطاع اإلسكان، وتستخدم لتحقيق ذلك اسلوبين أوالً، تصنيف السك

 14حالتهم االقتصادية وحاجتهم لهذا الدعم. وثانيا، تشجيع السكان على تملك السكن. 

(، حول واقع أسعار اإلسكان في أوربا،  2008) .Hilbers et alتبين أيضا من بحث 

والبنيوية  أن السياسة الكلية لها تأثير على طلب اإلسكان، حيث أوضحوا أن السياسة المالية والنقدية  

باإلضافة الى مراقبة النظام المصرفي والمؤسسات المالية لها دور مؤثر في عناصر الطلب على  

 

   (. م1993) ،مكيلمزيد من التفصيل راجع  14
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ان السياسة النقدية قد توسع من أثر تقلبات أسعار السكن، وذلك   .Hilbers et alالسكن. ويروا  

لى ان التغير  حسب تفاعالت الفاعلين في السوق مع توجهات السلطات النقدية. كما أشاروا أيضا ا

التدريجي في الضرائب في اتجاه التخفيف ذات العالقة بسوق اإلسكان يكمن ان يؤدي الى تفادي  

الحركات الحادة والمفاجئة في أسعار السكن. كما أن سياسات القطاع المالي وتطوره لهم أثر بالغ  

وتبعا ألساليب   على حركية الطلب على السكن، وذلك خالل فترات معينة من النمو االقتصادي 

 الرهن العقاري السائدة.   

ومع التركيز على جانب الطلب، فقد أشار بحثهم الى أن أهم المحددات تتمثل في الدخل 

  جمه حالمتاح بعد الضريبة والدعم، وفي تكلفة التمويل وشروط الرهن المرتبطة به، وفي نسبة 

جار، وفي تكلفة التملك. كما  اإلي ر الدين من الدخل، وفي عدد السكان وحجم األسر، وفي سع

افترضوا أن نمو الناتج الفردي والدخل المتاح لكل فرد يساهم في الطلب على السكن، وذلك رغم  

أن أسعار السكن بدأت، في أوربا ومنذ مطلع األلفية الثالثة، تتزايد بشكل أسرع مقارنة مع متغيرات  

ة الربوية في البنوك األوربية، وكذلك  الناتج. لكن أيضا أدى مسار التقارب، في معدالت الفائد 

التسهيل في السياسة النقدية الموحدة، الى تراجع نسبة الرهون العقارية، مما أدى الى تعزيز الطلب  

 على السكن.  

ان التغير في أسعار السكن له درجة ارتباط مع التغير الذي يحدث في تركيبة السكان  

اني على سوق اإلسكان عبر زيادة معدل األسر الى  العمرية. ومن المحتمل أن يؤدي الضغط السك

كمؤشر لمعدل التكوين   39- 21البالغ في األسعار. ويمكن استعمال الفئة العمرية  التأثير 

االفتراضي لألسر، كما يمكن اعتبار معدل تملك السكن كمتغير تقريبي لتفضيالت األسرة حين  

حثهم الى  في بHilbers et al.  (2008 ) التفاضل بين امتالك سكن وإيجار السكن. وقد أشاروا 

ان فهم أسواق السكن ودور أساسيات االقتصاد الكلي يتطلب اطارا تطبيقيا مقعدا على التحليل  

 االقتصادي، وأن النمو االقتصادي واالستقرار المالي يعتمد على قطاع إسكان مستقر.  

 . نمذجة أسعار اإلسكان2.3.3

اإلسكان باهتمام مباشر وخاص على مستوى النظرية االقتصادية  لم يحظى    2000حتى حدود عام  

 Businessالكلية، ولكن رغم ذلك كان حاضرا بشكل ضمني عند تحليل دورات األعمال ) 

cycles)    وتحليل أثر السياسة الحكومية على االقتصاد. لقد شكلت بنية السكن جزءا من الرأسمال

ا يدرج السكن ضمن السلع المعمرة التي تسعى األسر  أو ما يمكن تسميته بالرأسمال السكني، كم 

المالي استخدمت األصول العقارية   االحتكاكإيجارا أو امتالكا. كما أنه في إطار نماذج  القتنائها 
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ولم يكن االهتمام   15كضمان لقروض الشركات وكعنصر حاسم إلستعدال مخاطر القروض. 

بالقطاع السكني إال ثانويا، رغم أن تقلبات أسعار السكن وأسعار األصول العقارية لم تأخذ محمل  

 .  2008الجد في التحاليل النظرية قبل حدوث األزمة المالية العالمية منذ سنة 

ر  كذلك يوجد في األدبيات إشارات ضمنية لقطاع السكن عبر التحاليل التي اهتمت بأسعا

األصول وتحديدا بالفوارق في متوسط العوائد وفي التقلبات للمقارنة بين كفاءة األصول. من جهة  

بما فيه الرأسمال السكني وذلك   االستهالكأخرى، يوجد نمذجة تهتم بتفسير تقلبات السعر لكل 

باالعتماد على االستهالك الموجه على أساس عنصر الخصم العشوائي. كما أن هناك بحوث  

مت بعدم تجانس األسر بسبب التفاوت من المكون السكني لديها ونسبته الى ثروتها أو  اهت

 استهالكها.  

االهتمام الصريح بدور السكن وإدراجه في االقتصاد الكلي.    أصبحومنذ بداية األلفية الثالثة  

ورات  واستجد االهتمام البحثي في التفاعل بين أسعار السكن والقروض السكنية ذات الضمان مع د 

( ان اقتصاديات السكن وبحوث  2004)  Leungاألعمال والسياسة النقدية الحكومية. وقد الحظ 

على خصائص سوق اإلسكان وسلوكيات األسر واألفراد  ت االقتصاد الحضري التقليدية ركز

ضمن سوق اإلسكان، وتجاهلت من حيث التحليل والتنظير التفال الذي ينشا بين أسواق اإلسكان  

واالقتصاد الكلي. واقتصرت أهم البحوث في تحليلها النظري والتطبيقي القتصاديات السكن  

كلية مثل التضخم والنمو االقتصادي والناتج  والحضري منه خاصة على اعتبار بعض المتغيرات ال

 ومعدل البطالة على أنها متغيرات خارجية المنشأ. 

وقد يكمن المجال الرابط بين االقتصاد الكلي واقتصاديات السكن في التمويل وفي مساهمة  

خاصة ان البحوث االقتصادية الكلية تناولت االستهالك   16القطاع في العوائد الضريبية للحكومة، 

المعتمد على تسعير األصول على أساس االختيار بين المحافظ المالية، لكن رغم ذلك لم يرقى  

التحليل الى تناول التداخل والتفاعل بين اإلسكان ومتغيرات االقتصاد الكلي. فما مدى أهمية العالقة  

ينهما خاصة عبر الجباية الضريبية. ال ننسى ان نصيب قطاع  سكني، وما مدى التداخل ب-كلي

اإلسكان بمفهومه الواسع، الذي يتضمن اإلسكان والخدمات المرتبطة به، يعتبر هاما في االقتصاد  

 

( الى الدور الهام الذي يلعبه الرهن العقاري في األزمات 2005)  sGomes and Michaelideوقد أشار    15

 المالية، وان الرهن وأثاره على المحفظات المالية مرتبطان ويؤثرا معا على التقلبات في أسعار األصول.  

( الى ان معاملة التسهيل الضريبي في قطاع اإلسكان قد تضر باالقتصاد  2002)  Gervaisويشير بعض مثل    16

 وتؤدي الى تراجع في ثروته الصافية.  
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ككل. ويمكن ان نحدد مستوى مساهمة قطاع اإلسكان في االقتصاد عبر الوقائع البارزة في أي  

هامة من نفقات الكثير من األسر وفي بعض الحاالت يشير   اقتصاد. كذلك، يمثل اإلسكان نسبة

إلى جزء هام من ثرواتها أيضا، وذلك ألن اإلسكان ليس فقط سلعة استهالكية عند االستخدام،  

 ولكنها من األصول التي يمكن تسييلها عند الحاجة.  

(، وبعد استعمال بيانات جزئية حول  2005) Campbell and Coccoوكما أشارا 

ر البريطانية، الى أن التقلبات المعنوية التي تحدث في أسعار السكن والعقار بشكل أوسع  األس

تؤدي ال محالة الى تقلبات في الثروة، كما تؤثر خاصة على استهالك األسر التي تمتلك السكن.  

أيضا بأن أسعار السكن في بريطانيا ذات ارتباط مع ظروف السوق المالية المجملة.   اقترحا وقد 

( أن سوق اإلسكان يؤثر في دورات  2005) Davis and Heathcoteوضح بحث وأ

األعمال، بحيث ان أي انحراف معياري في االستثمار العقاري يؤثر أكثر من االستثمار غير  

العقاري، كما أن كال من المتغيرات الكلية الناتج واالستهالك وأنواع االستثمار لها حركية مشتركة  

ارتباط موجب ومعنوي بين أسعار تملك اإلسكان والناتج المحلي باألسعار    موجبة. وأوضحا وجود 

الثابتة. كما أشارا الى ان االستثمار في السكن يقود دورة االقتصاد، بينما االستثمار غير السكني  

يتأخر الى حد ما عن الدورة االقتصادية. وبالتالي، فإن االقتصاد الكلي وسوق السكن مرتبطان  

( من الصعب توحيد النظرية  1990)  Matsuyamaكل مشترك. لكن يرى ويتحددان بش

  Fisherاالقتصادية بسبب االختالف الجوهري بين دورة األعمال ودورة اإلسكان. في حيد يعتقد  

( ان هناك تكامل بين الرأسمال السكني والرأسمال في قطاع األعمال. لكن باإلضافة الى  1997)

ستثمار السكني وغير السكني، يتمخض أيضا عن النماذج  تعدد التفاسير بخصوص حركية اال

الكمية قبول نسبي لمقاربات مختلفة خاصة عند تحليل حركية األسعار في سوق اإلسكان. وقد  

يكمن غياب تفسير نظري متفق عليه حول ما يحدث في الواقع ناتج عن وجود فقاعات أسعار  

في قطاع اإلسكان. نشير كذلك الى أنه من  السكن، والتي تعكس سلوك بعض الوسطاء والفاعلين 

الصعب إثبات وجود فقاعات في سوق اإلسكان، مما يدل على الحاجة الى مزيد من البحث في  

 هذا المجال وذلك لعدم صحة فرضية التوقع العقالني ألسعار المستقبل في سوق اإلسكان.  

تفسير دورة أسعار  من جهة أخرى، توجد في األدبيات العديد من البحوث التي حاولت 

السكن والتقلبات في أسعار اإلسكان عبر نماذج تداخل األجيال مع األخذ باالعتبار قيود التمويل  

(. وتم اإلشارة في مثل هذا البحث  Ortalo-Magné and Rady ،2006عبر دورة الحياة ) 

ن صعبا أو حتى  الى أن األسر الشابة ال تمتلك السكن وان غالء أسعار السكن يجعل امتالكهم للسك 

مستحيال. في حين، ان المالكين مثل األسر المسنة تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار السكن عبر  
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مكسب رأسمالي حتى دون الحاجة الى تغيير طلبهم على السكن. اما فئة األسر وسيطة العمر  

سداد دون  فوضعها متعدد وغير واضح، فمنهم من ينتظر فرصة اقتناء السكن عبر ديون قابلة لل

عناء مستقبلي، ومنهم من يدخر حتى يكون ثروة مالية ترشحه المتالك السكن، ومنهم أيضا من  

يفضل اإليجار حتى يستمتع بادخاره على وجه االستهالك أثناء فترة التقاعد المستقبلية. في هذا  

ساحة  اإلطار، يمكن ألي صدمة مؤقتة في الدخل أن تؤدي الى حركية في السعي نحو اقتناء م

 للسكن.  

في تحليل التفاعل الحركي بين أسعار   Ortalo-Magné and Radyوقد توسع 

السكن، وحجم المبادالت السكنية، والتحول في التركيبة السكانية، والتغير في توزيع الدخل والنشاط  

االقتصادي الكلي. وقد اشارا مع التركيز على جانب الطلب الى ان أسعار السكن األوسع تتغير  

وقد اقترحا ان حجم المبادالت في اإلسكان   عبر دورة األعمال أكثر من أسعار السكن األصغر. 

كانت األسعار قد تجاوزت مستواها التوازني األساسي، وذلك   إذاتتحرك مع األسعار، خاصة 

- ط الشراء وإعادة الشراء. واقترحا تفسيرا نظريا، يساهم في ادبيات التحليل الكليغ تحت ض

تواه المعتدل كرد فعل نتيجة ارتفاع  السكني، بأنه إذا حدث تزايد مبالغ في أسعار السكن عن مس

رأسمال األسر، فإن مكاسب رأسمال الشقق السكنية قيد التمليك بديون كبيرة تستدعي أن يكون لها  

مستوى مرتفع لكي تعوض انخفاض الطلب على السكن في فترة طفرة أسعار السكن. وقد تؤدي  

دد في معامالت البيع والشراء في قطاع  المكاسب الرأسمالية والقنوات المرتبطة بها الى اندفاع متج

اإلسكان، وذلك بسبب توسع اإلقراض السكني المقيد وأيضا غير المقيد. وقد استنتجا أن التغيرات  

التي تحدث في الدخل تؤثر على مستويات أسعار السكن، وعلى األسعار النسبية للعقارات  

 والمعامالت السكنية.    

ان للمدينة أهمية في ازدهار العمران )انظر الفصل األول(،  في األزمنة التاريخية السابقة ك

وفي الزمن الحالي زادت أهمية المدن مع زيادة عدد السكان وصارت تعداد المينة الواحدة  

بالماليين، مما زاد من حدة مسائل اإلسكان. وأدى ذلك الى وجود عالقة بين المدينة الحضري  

-Rossiأهم خاصية للمدينة كما أشار الى ذلك  وسوق اإلسكان، وصارت الكثافة السكانية 

Hansberg   (2004  وغيره. كما ان تمركز النشاط االقتصادي في البعض المدن جعلها وجهة )

،  .Bardhan et alهامة للعديد من سكان العالم وخاصة مع حركة العولمة والتكامل المالي )

ن التقلبات التي تنشا في المناطق  (. وصار التقلبات التي تحصل في سوق اإلسكان ناتجة ع2004

الحضرية. وهذه العالقة قد تساعد على فهم مدى وطبيعة االرتباط بين االقتصاد الكلي وسوق  

اإلسكان. كما ان هذه العالقة تؤدي الى وجود ارتباط بين أسعار السكن وناتج المدن أي الدخل  
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أنشطة اقتصادية معينة تبعا    الكلي للمدن، ويخضع هذا الدخل الى تخصيص وإعادة تخصيص نحو

لميول المستثمرين ولخيارات الفئة المؤثرة في مسارات االستثمار عبر المدن والمناطق. وقد يؤدي  

غالء األسعار في منطقة معينة الى انتقال السكان حيث تكون األسعار أقل ارتفاعا، مما قد يؤثر  

زالت مثل هذه التفاعالت تحتاج الى   سلبا على ناتج المدينة التي تعرف هجرة عكسية. وطبعا ما

تحليل نظري وفحص كمي مع أخذ باالعتبار التفاعالت غير السوقية والتي ترتبط باألبعاد  

      االجتماعية والنفسية لألسر تؤثر على استقرارها.   

 نماذج التوازن العام لإلسكان( في 2016)  Piazzesi and Schneider. مساهمة  4.3

 17. منفعة السكن في نماذج التوازن العام لإلسكان.31.4

( لدراسة اإلسكان مع البعد االقتصادي  .P.S) Piazzesi and Schneiderينطلق بحث 

لمستقبل والحاضر، لكن كما  الكلي من أن األسر تختلف في األعمار والمداخيل والمعتقدات حول ا

 Dynamic Stochasticهو شأن النماذج الحركية العشوائية للتوازن العام القابل للحساب )

General Equilibrium Model  فإن التحليل يركز على أسرة أو أصناف أسر تمثل باقي )

رف خالل  األسر في المجتمع. واعتمد البحث على مجموعة من فرضيات النظرية بأن األسرة تتص

,Ω)عمرها الزمني على أساس فضاء احتمالي  ℱ, 𝑃0)  حيث تحتوي المجموعةΩ   على حاالت

، والذي يمثل كل األحداث التي تقع بشكل  ℱمجال االحتمال -σالعالم، وأن األحداث تنشأ في 

كما ان هذا   ،ℱفي المجال  𝐹فيقيس إحتمالية وقوع أي حدث  𝑃0خارجي المنشأ. أما االحتمال 

𝜔التي تحدث حول األسر  𝜔االحتمال يرسم طبيعة الحالة  ∈ 𝐹  وال يقع هذا الحدوث دائما .

على تعتقده األسرة   𝑃بينما تدل  حسب ما لدى األسر من معتقدات حول مسار األحداث حولها،

(  Filtrationأن تطور معلومات األسر يتلخص في تصفية )  .P.Sحول حاالت العالم. يبين 

𝐹بحيث أن  Ωفي المجموعة  ℱ𝑡خالل فترة من الزمن  االحتمالمجال  ∈ ℱ𝑡  ويفترض بحث .

P.S.  غير السكني للسلع له صبغة عشوائية ويتم اختياره حسب المعلومات   االستهالك أن متغير

ومن باقي السلع   𝑠. كما يفترض أن األسر تشتق المنفعة من خدمات السكن 𝑡المتاحة الى الزمن 

 تبعا لدالة المنفعة التالية  𝑐االستهالكية األخرى العادية  

(4.1)                                            𝑈[𝑔(𝑐𝑡 , 𝑠𝑡)] 

 

دون النظر الى الوازع األخالقي ودون   تتسم مقاربة نماذج التوازن العام لإلسكان بنزعة منفعية صرفة، 17

االكتراث للحقيقة النهائية والمئالية للفرد ولألسر. لذلك يكون من األهمية القصوى تطوير نظرية المنفعة السكنية 

 في إطار االقتصاد اإلسالمي، والتي تضع بالحسبان المنافع الزائلة في الدنيا والمنافع األخروية الدائمة.  
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  𝑈دالة  أن  و (، متجانسة من الدرجة األولى،  aggregatorتمثل دالة تجميعية )   𝑔حيث أن الدالة  

 (.  concaveدالة ذات تزايد قطعي ومقعرة )

وانطالقا من دالة المنفعة يمكن أن نعتبر معدل االستبدال الحدي ضمن حزم النفقة بين  

( في فترة معينة  Marginal Rate of Substitution 𝑀𝑅𝑆𝑡,𝑡خدمات السكن وباقي االستهالك )

  يبين زمن ( ومعدل االستبدال الحدي Intra-temporalأي داخلي الزمن ) 

(𝑀𝑅𝑆𝑡+1,𝑡Intertemporal, .)18  تصف الدالة𝑔   استعداد األسر في استبدال خدمات السكن

تصاد يمكن أن نأخذ دالة ثبات مرونة  ، وكما في أدبيات االق𝑡باستهالك آخر خالل فترة زمنية 

( حسب  Constant Elasticity of Substitution, CES, Hicks 1932االستبدال )

 الصيغة التالية: 

(4.2)             𝑔(𝑐𝑡 , 𝑠𝑡) = (𝑐𝑡
𝜌
+𝑤𝑠𝑡

𝜌
)
1
𝜌      𝜌 =

휀 − 1

휀
    𝑟 =

𝜌

𝜌 − 1
               

الى وزن ثابت ألثر الصدمات على   𝑤على مرونة االستبدال داخلي الزمن وتشير  휀حيث تدل 

أن المنفعة الحدية لخدمات السكن ولباقي السلع   (4.2)الخيارات السكنية. نبين انطالقا من 

 االستهالكية تتحدد تباعا حسب ما يلي  

∂𝑔

𝜕𝑠
= 𝑤 (

𝑠

𝑔
)
𝜌 𝑔

𝑠
                    

∂𝑔

𝜕𝑐
= (

𝑐

𝑔
)
𝜌 𝑔

𝑐
 

توازن وعلى اعتبار أسعار السوق للنفقات السكنية وغير السكنية، ، أي عبر وعند ال
𝑀𝑈𝑠

𝑝𝑠
=

𝑀𝑈𝑐

𝑝𝑐
 ، نصل الى أن  

𝑠

𝑐
= (

𝑤 𝑝𝑐
𝑝𝑠

)
−

1
𝜌−1

 ⟺ 𝑦 = 𝑥
−

1
𝜌−1 

 ثم بعد تطبيق القاعدة العامة للمرونة، نصل الى  

 

 االستبدال بين سلعتين كما يليويعرف مرونة  18

휀 =
∆ (
𝑠
𝑐)

𝑠
𝑐

𝑀𝑅𝑆

∆(𝑀𝑅𝑆)
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휀 =
d𝑦

d𝑥

𝑥

𝑦
= −

1

𝜌 − 1
=

1

1 − 𝜌
 

في نسبة سعر السلع غير السكنية الى سعر السلعة السكنية   %1مما يدل على أن الزيادة بمعدل 

)أي في األسعار النسبية( يؤدي الى تغير في نسبة شراء سلعة السكن على سلع غير سكنية )أي  

في الشراء النسبي أو معدل النفقة( بمعدل  
1

1−𝜌
 ,Varian%. نجد تفصيل في أدبيات االقتصاد ) 

  휀( حول صيغ دوال المنفعة حسب القيم التي تتجه نحوها مرونة االستبدال، فإذا اتجهت 2010

مع نسب   Cobb-Douglasنحو الصفر، فإن دالة مركم المنفعة تتمثل في دالة  𝜌أي  1نحو 

, 𝑔(𝑠نفقة ثابتة  𝑐) = 𝑤𝑠1−𝑎𝑐𝑎  نشير أن االستبدال التام بين السكني وغير السكني، والذي .

휀لمرونة المتناهية ) يجعل ا ⟶ (، غير مقبول اقتصاديا ألن هذه الفرضية ال تستقيم مع حياة  ∞

األسرة وال الفرد. كذلك نعتقد أن حالة التكامل التام أي مرونة صفرية بين السكني وغير السكني  

 لن تكون مستقرة، ومن الصعب أن تحصل داخل زمن معين.  

أن تستوعب استعداد األسرة الستبدال مكونات حزمة   𝑈كذلك يمكن لدالة المنفعة 

 االستهالك السكني وغير السكني عبر الزمن. يمكن أن نفترض أن دالة المنفعة تصاغ كما يلي 

(4.3)                                          𝑈(𝑔) =
1

1 −
1
𝜎

𝑔1−
1
𝜎          

ثبات  في حالة دالة ال بينزمني أي عند نقط مختلفة من الزمن. على مرونة االستبد  𝜎حيث تدل 

مثل   19(،separableعند اعتبار دالة منفعة منفصلة )تجميعية، و مرونة االستبدال 

𝑔(𝑐𝑡1  , 𝑠𝑡2) = 𝑐𝑡1
1−

1

𝜎 +𝑤𝑠𝑡2
1−

1

𝜎 نبين أن مرونة االستبدال بينزمنية تساوي ،𝜎  كما أن هذه ،

𝜎ستبدال داخلي الزمن أي المرونة تصاغ بعالقة مع مرونة اال =
1

𝜀
مما يدل على أن الزيادة  . 

ة يؤدي الى زيادة نسبة الشراء  ي في نسبة السعر النسبي لسلعة غير سكنية على سلعة سكن  % 1بنسبة  

 %.     𝜎النسبي لسلعة السكن على سلعة غير سكنية بمعدل  

 

( أن الشرط الضروري والكافي للتفضيالت القابلة لالنفصال جمعيا 1960) Debreuوقد أوضح  19

(additively separable عند سلعتين يتطلب شرط اإللغاء المزدوج. ويتمثل هذا الشرط في أنه إذا كانت )

,𝑥1)الحزمة   𝑥2)    أفضل من الحزمة(𝑦1, 𝑦2)    وأن الحزمة(𝑦1, 𝑧2)    أفضل من الحزمة(𝑧1, 𝑧2)  فإن الحزمة ،

(𝑥1, 𝑧2)   تكون أفضل من(𝑧1, 𝑦2)   . 
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في بعض البحوث الحديثة يتم تعويض دالة المنفعة ذات االنفصال بدالة منفعة ارتدادية  

(. ومن مسار االستهالك تعرف المنفعة االرتدادية حسب ما  1989) Epstein & Zinكما عند  

 يلي: 

                                 𝑈𝑡 = 𝑊[𝑔(𝑐𝑡 , 𝑠𝑡), 𝑣
−1 𝐸𝑡(𝑣(𝑈𝑡+1))] 

، والقيمة الصغيرة لهذه  𝑣وذلك الستيعاب نبذ المخاطرة ذات الصلة بمغامرات المنفعة عبر دالة 

على دالة االستبدال عبر الزمن. ويعتبر بحث   𝑊الدالة تشير الى قوة نبذ المخاطرة. وتدل 

Epstein & Zin ل بأن الدوا𝑈  و𝑣  ( تزايدية ومقعرةconcave وأن الدالة )𝑈   متجانسة من

وحسب  𝑈𝑡+1الى القيمة المتوقعة حسب التوزيع االحتمالي للمنفعة  𝐸𝑡الدرجة واحد. وتشير 

. وأن ما يميز دالة المنفعة االرتدادية أنها تجعل مرونة االستبدال  𝑡المعلومات المتاحة الى الزمن  

 بينزمنية غير مرتبطة بمعامل نبذ المخاطرة.  

Piazzesi and Schneider  (2016  )ففي حالة منفعة ذات انفصال زمني يضع 

𝑣بأن   = 𝑈  وبالتالي فإن ، 

𝑊[𝑔(𝑐𝑡 , 𝑠𝑡), 𝑣
−1 𝐸𝑡(𝑣(𝑈𝑡+1))] = 𝑈[𝑔(𝑐𝑡 , 𝑠𝑡)] + 𝛽𝑈[𝑣

−1 𝐸𝑡(𝑣(𝑈𝑡+1))]  

)الى المعدل الحدي لتفضيل الزمن أي   𝛽حيث يشير المعامل  
1

𝛽
− 1)  . 

    Piazzesi and Schneider, P&S. األسواق السكنية عند 2.4.3

( أن المساكن تخضع للتبادل في أسواق تنافسية، لكنه يتم تخفيف  2016)  P&Sيفترض بحث 

التي يتم    ℎ𝑡( السكن  qualityويحدد بداية ان جودة )هذه الفرضية عند تناول سوق إيجار السكن.  

، والذي يعبر عنه بوحدات السلعة غير السكنية التي  𝑝𝑡(ℎ𝑡)وعند السعر  𝑡في الفترة  اقتناؤها 

(، وتعتبر دالة السعر تزايدية مع الجودة في السكن.  numeraireتستخدم كسعر مرجعي )

 ما تعتبر تطبيقيا دالة السعر خطية حيث  وعموما 

𝑝𝑡(ℎ) = �̅�𝑡ℎ          ∀ ℎ 

وتظل هذه الفرضية تقييدية لما يحدث من تقلب افتراضي في الجودة تبعا للتطور التقني والفني.  

ويطرح بداية سؤال عن ماهية السكن. ويتمثل السكن عموما في مجال مكاني يتاح لألسرة  

( الى أن مستهلك السكن يصل الى  1974)  Rozenوقد أشار  استخدامه خالل فترة من الزمن.

توازنه في سوق تنافسية عبر تحديده لشكل معين من منتوج السكن يمتاز بخصائص معينة. وقد  
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يكون السعر على هذا النحو غير خطي حسب مستوى الجودة وسلعة السكن ذاتها والسعار النسبية  

 التي ترتبط بنسبية الطلب والعرض السكني.  

لكلي االقتصادي للطلب على السكن قد ال نحتاج بالضرورة الى  عندما نرجح التحليل ا

افتراض مسار تسعير غير خطي، خاصة عندما نفترض أن سلعة الرأسمال السكني متجانسة. لكن  

يظل أن الفاعلين في قطاع اإلسكان ينظرون من زوايا مختلفة الى سلعة السكن حسب موقعهم  

ر عقاري، كجهة تنظيمية وتحكيمية. ويطرح  كأسرة، كمطور عقاري، كممول للسكن، كسمسا

 مقاربة عامة لتركيم الرأسمال األسري للسكن عبر معادلة تطور جودة السكن التالية:   P&Sبحث  

ℎ𝑡+1 = 𝑧𝑡+1𝐻(ℎ𝑡 , 𝐼𝑡) 

  𝐼𝑡على النوعية في بدايتها وتشير  ℎ𝑡تدل على صدمة تآكل في مبنى السكن، وتدل  𝑧𝑡+1حيث 

استبدال غير تام من حيث   𝐼𝑡و  ℎ𝑡الى تحسين في المبنى السكني. يعتقد أن يحدث بين كل من 

 المنافع الحالية والمستقبلية.  

اختيار األسرة حول السكن كأصل من باقي    أن قرار  P&Sكما تعتبر مقاربة السكن عند  

. ولكون جزء من  𝑝ℎ𝑡تم تبادلها في أسواق تنافسية بأسعار لسلع سكنية ي وكاستهالك األصول 

يكون    𝑡أصول األسرة، فإنها تتوقع الحصول عبره على عوائد حالية ومستقبلية. حيث عند الزمن  

𝐽)مع تنوعها بعدد معين مثال  𝑞𝑡لألصول أسعارا معينة ويكون عددها مثال  × ، ويتوقع أن  (1

من حجم   𝜋𝑡+1( vectorوائد مستقبلية حسب المتجه )يكون لكل هذه األنواع من األصول ع

(𝐽 × لم تؤخذ بعين االعتبار إمكانية أسواق غير مكتملة، بحيث أن األسر  أنه    P&S. وأوضح  (1

مع افتراض عائد متساوي بعد تحديد خطتها    𝑡ال يمكنها جمع حقيبة من األوراق المالية في الفترة  

𝑡االستهالكية، والتي ترتبط بالمعلومات المتوقعة وغير المتوقعة في الفترة  + . كما أن األسر  1

 ل في المستقبل، ألنه غير غير خال تماما من المخاطرة.  ال تضمن دخل العم

    . المسألة االرتدادية لألسرة3.4.3

عبر أثره على ثروة األسرة. ويمكن إذا   𝑡إن خيار محفظة سابقة يؤثر على األسرة إلى الفترة 

صياغة هذه المسألة ارتداديا مع اعتبار متغير منفرد وداخلي المنشأ والذي يتمثل فيما بين أيدي  

. ويتضمن هذا المتغير ثروة السكن وثروات أخرى، باإلضافة الى الدخل من  𝜔األسرة من نقد 

براز االرتداد نعرف دالة القيمة النهائية  (. إلSecuritiesومن التوظيفات المالية )  𝑦العمل 

. وفي إطار األفق المحدد لدورة الحياة، فإن الدالة تجلي المنفعة إلى آخر حياة  𝑉𝑇(𝜔𝑇)بالرمز 
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األسرة، وقد تحتوي أيضا على الوصايا للورثة. بالنسبة لألسرة التي تتوقع العيش لفترة إضافية،  

 يلي: ( كما  1957)  Bellmanتكون معادلة 

(4.4)       

{
 
 

 
 
𝑉𝑡(𝜔𝑡) = max

𝑐𝑡,𝜃𝑡,ℎ𝑡∈ℋ
𝑈[𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)] + 𝛽𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1(𝜔𝑡+1)]

s. t.
𝑐𝑡 + 𝑝𝑡(ℎ𝑡) + 𝐼(ℎ𝑡) + 𝜃𝑡

𝑇𝑞𝑡 = 𝜔𝑡                          [𝐶1]

𝜔𝑡+1 = 𝜃𝑡
𝑇𝜋𝑡+1 + 𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡)) + 𝑦𝑡+1          [𝐶2]

           

على منقولها، والتي يمكن أن   𝜃𝑇 لية و على متجه قيم المحفظة من األصول الما 𝜃حيث تدل 

𝑦𝑡+1تصل الى مستوى دخل العمل المستقبلي إذا صح أن  = 𝜋𝑡+1
𝑇 𝜃𝑡

𝑦
. وتشير مجموع الكمية  

𝜃𝑡المالية  
𝑇𝑞𝑡    الى الثروة المالية من األصول التي استثمرت فيها األسرة. كما تمثل المعادلة[𝐶1] 

استخدام النقد السائل الذي بين يدي األسرة في كل من  قيد الميزانية الجاري، وتبين كيف يتم 

واقتناء األصول المالية    𝐼(ℎ𝑡)ونفقات الصيانة على السكن    𝑝𝑡(ℎ𝑡)وشراء السكن    𝑐𝑡االستهالك  

𝜃𝑡
𝑇𝑞𝑡  أما المعادلة .[𝐶2]    فتشير الى القيد الذي يعكس النقد الذي سيكون بيد األسرة، والذي يرتبط

𝜃𝑡بعوائد األصول في المستقبل 
𝑇𝜋𝑡+1  وبالقيمة المستقبلية للسكن𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡))  وبدخل ،

. علما أيضا نه في المرحلة األخيرة من حياة األسرة إما أن تبيع كل أصولها  𝑦𝑡+1العمل المقبل 

بحوزتها قدر المستطاع وإما أنها تنقل ثروتها ألوالدها عبر مسار اإلرث والوصايا.   وتستهلك ما 

 ويفترض أن األسر ال تلجأ الى صيانة السكن في آخر عمرها.  

فيوجد الحل بمرحلتين، حيث أن األسرة تقرر بداية أي    (4.4)أما عن مقاربة حل النظام  

ة على اإلنفاق في السكن. وفي المرحلة  ، وكم هي مستعد ℎ𝑡في المرحلة األولى جودة السكن 

الثانية، تخصص األسرة ما بقي لديها من مال في االستهالك المعياري وفي اقتناء األوراق المالية.  

ونصيغ مسألة المرحلة الثانية باعتبار العوائد وأوزان المحفظة بدال عن أسعار األصول وكمياتها.  

( وأن عائدها  risk free) 𝑓رة خالية من المخاطرة أي األخي 𝐽𝑡ℎونفترض أن الورقة المالية 

𝑅𝑡يتمثل في 
𝑓

، 𝑅𝑡+1، في حين أن باقي األوراق ذات مخاطرة وعوائدها المرتقبة تتمثل في 

. ويكون عندئذ عائد المحفظة المالية لدى األسرة كما  𝛼𝑡ونرمز الى أوزان المحفظة عبر المتجه 

 يلي:  

�̃�𝑡+1(𝛼𝑡) = 𝛼𝑡
𝑇𝑅𝑡+1 + (1 − 𝛼𝑡

𝑇𝜄)𝑅𝑡
𝑓
 

𝐽تدل على المتجه  𝜄حيث أن  − . وبالتالي، نصيغ مسألة المرحلة  1والذي يحتوي على العدد  1

 الثانية كما يلي:  
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(4.5)

{
 
 

 
 
�̃�𝑡(�̃�𝑡, ℎ𝑡) = max

𝑐𝑡,𝛼𝑡
𝑈[𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)] + 𝛽𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1(𝜔𝑡+1)]                           

s. t.
𝜔𝑡+1 = (�̃�𝑡 − 𝑐𝑡)�̃�𝑡+1(𝛼𝑡) + 𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡)) + 𝑦𝑡+1     [𝐶3]        

with
�̃�𝑡 = 𝜔𝑡 − 𝑝𝑡(ℎ𝑡) − 𝐼(ℎ𝑡)                                                                  

 

متوسط عائد األوراق المالية، أما الجزء الثاني فيشير   [𝐶3]حيث يمثل الجزء األول من الشرط 

، فإن األسرة تختار مستوى من  (4.5)الى األصول غير القابلة للتداول. وانطالقا من النظام 

�̃�𝑡)المعياري وتستثر ما بقي لديها من أموال أي  االستهالك  − 𝑐𝑡)   في األوراق المالية. وإن

الخيار األمثل يرتبط بالمخاطرة في كل من قيم السكن ودخل العمل وعوائد األوراق المالية.  

 Second-order of Taylorمدى هذا االرتباط يستخدم تطوير من الدرجة الثانية )  ولتوضيح 

expansion  عند مستوى الثروة المتوقعة مستقبال،    (4.5)( للقيمة المستقبلية للدالة في الصيغة

 لنحصل على ما يلي: 

�̃�𝑡(�̃�𝑡, ℎ𝑡) ≈ 𝑈[𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)] + 𝛽 𝑉𝑡+1(𝐸𝑡(𝜔𝑡+1))

+
1

2
𝛽𝐸𝑡( 𝑉𝑡+1

′′ (𝜔𝑡+1))var𝑡(𝜔𝑡+1) 

إذا كانت كل العوائد متساوية    لمسالة األسرة حالً إذا غابت المخاطرة، يزول الجزء األخير، ويكون  

𝑉𝑡+1(. في حين إذا كان لألسرة نفور من المخاطرة أي مع  P&S،  25)ص  
′′ < ، فإن المكسب 0

 المادي لألسرة ينحدر مع التقلبات في قيمة الثروة المستقبلية. 

أما عن خيار السكن، فإن مسألة المرحلة األولى لألسرة فتأخذ مسالة تعظيم دالة الهدف 

�̃�𝑡  كمعطى من المرحلة الثانية. ونفترض أن�̃�𝑡  دالة تزايدية في عناصرها خاصة فيℎ𝑡   ولينة

(Smoothed كدالة في )�̃�𝑡 وهذه المميزات تأتي من خصائص الدوال .𝑔  و𝑈  و𝑉𝑇  إن .

 مرحلة األولى تكمن في اختيار أمثل للجودة عبر حل المسالة التالية مسألة ال

(4.6) 𝑉𝑡(𝜔𝑡) = max
ℎ𝑡∈ℋ

 �̃�𝑡[𝜔𝑡 − 𝑝𝑡(ℎ𝑡) − 𝐼(ℎ𝑡), ℎ𝑡] ≡ max
ℎ𝑡∈ℋ

 �̃�𝑡(�̃�𝑡 , ℎ𝑡)                   

والتي تدل على الحجم المتوقع للمنفعة من ثروة األسرة والتي يصطلح عليها بالمنفعة غير المباشرة  

(Indirect Utility Value  ويتجلى عبر هذه المعادلة أن األسرة تفاضل بين النفقة على السكن .)

ضد قيمة المنفعة غير المباشرة. ويتأتى مصدر هذه القيمة األخيرة من كون أن السكن ال يتيح فقط  

ر  كسب أرباح رأسمالية، بل أيضا تظهر منفعته كسلعة استهالكية، وإن كان عائده المفترض غي
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 Imperfectقابل للتداول في هذه الحالة. فالسكن وباقي األصول ذات استبدال غير تام )

substitutes  .) 

( لألسرة قد يؤدي الى زيادة  Cashإن أية زيادة إضافية في النقد أي المال الحاضر ) 

ر  جودة السكن، كما تؤدي جودة السكن الى عوائد مستقبلية كونها تستقطب رغبة السكن فيها ألس

( من ثروة األسرة، تجعل األسر في سوائية  Cutoffأخرى. مبدئيا، هناك مستويات من االقتطاع )

(Indifference  ،من مستويات متتابعة من الجودة. على اعتبار متغير متصل لجودة السكن )

 .ℎ𝑡لين في   �̃�𝑡  نعتبر دالة سعر لينة مع الجودة، وأن الهدف  

األسرة على منحنى السواء بين الجودة المثلى لسكنها وتحسين  وعند الجودة المثلى، تكون  

 First Orderحدي أو تردي حدي لسكنها. والخيار األمثل يتحدد عبر شرط الدرجة األولى ) 

Condition, FOC :لالشتقاق التالي ) 

𝜕

𝜕ℎ𝑡
�̃�𝑡[𝜔𝑡 − 𝑝𝑡(ℎ𝑡) − 𝐼(ℎ𝑡), ℎ𝑡] = (−𝑝𝑡

′(ℎ𝑡) − 𝐼
′(ℎ𝑡))�̃�𝑡,1 + �̃�𝑡,2 = 0 

(4.7)                                
�̃�𝑡,2

�̃�𝑡,1
= 𝑝𝑡

′(ℎ𝑡) + 𝐼
′(ℎ𝑡)                                                

�̃�𝑡,1حيث أن  =
𝜕𝑉𝑡(�̃�𝑡,∙)

𝜕ℎ𝑡
�̃�𝑡,2و   =

𝜕𝑉𝑡(∙ ,ℎ𝑡)

𝜕ℎ𝑡
(  𝑀𝑅𝑆ℎ. إن المعدل الحدي الستبدال السكن ) 

. بخالف نموذج تنافسي لسوق  ℎبنفقة أخرى يساوي ميل دالة سعر السكن عند مستوى الجودة 

( أو التجزئة القابلة لالستعمال، فإن المعدل الحدي Divisible goodsسلع قابلة للقسمة ) 

𝐼(ℎ𝑡)لالستبدال لمختلف األسر سيكون غير متساوية عند التوازن. كذلك عند افتراض   = 𝛿ℎℎ𝑡 

𝐼(ℎ𝑡)أو  = تدمج دالة التحسين مع دالة السعر، ونحصل على نفس المعدل الحدي لالستبدال   0

𝑀𝑅𝑆(ℎ1𝑡أي   , ℎ2𝑡) =
𝑝ℎ2𝑡

𝑝ℎ1𝑡
للحفاظ على وحدة   ℎ2والذي يقيس مدى التضحية بوحدة من  

بينزمني قد تتساوى لدرجة وجود معدل خصم عشوائي   𝑀𝑅𝑆ℎ. رغم أن كل �̃�𝑡عند  ℎ1من 

داخلي الزمن ال تتساوى بالضرورة بسبب عدم القابلية لتبادلية   𝑀𝑅𝑆ℎ يعادل فيما بينها، لكن 

    السكن. 

أما عن الجهد االستهالكي لألسر والذي يؤثر في جهد االدخار، فنعتبر الن مسألة المرحلة  

، ونأخذ كمعطى جودة السكن. وتتمثل شروط الدرجة األولى لالشتقاق  (4.5)الثانية عبر المعادلة  
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(FOC على اعتبار متغير االستهالك غير السكني )𝑐𝑡  واعتبار أوزان المحفظة𝛼𝑡   لألوراق

𝐽المالية ذات المخاطرة وعددها   −  ، فيما يلي: 1

𝜕�̃�𝑡(�̃�𝑡, ℎ𝑡)

𝜕𝑐𝑡
=
𝜕𝑈

𝜕𝑐𝑡

𝜕𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)

𝜕𝑐𝑡
+ 𝛽

𝜕

𝜕𝑐𝑡
𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1(𝜔𝑡+1)] 

𝜕𝑈

𝜕𝑐𝑡

𝜕𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)

𝜕𝑐𝑡
≔ 𝑈′(𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡))𝑔𝑐(𝑐𝑡 , ℎ𝑡) 

𝜕

𝜕𝑐𝑡
𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1(𝜔𝑡+1)]

=
𝜕

𝜕𝑐𝑡
𝐸𝑡 [ 𝑉𝑡+1 ((�̃�𝑡 − 𝑐𝑡)�̃�𝑡+1(𝛼𝑡) + 𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡)) + 𝑦𝑡+1)]

= −𝐸𝑡[𝑉𝑡+1
′ (𝜔𝑡+1)�̃�𝑡+1(𝛼𝑡)] 

⟹ (4.8)  
𝜕�̃�𝑡
𝜕𝑐𝑡

= 𝑈′(𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡))𝑔𝑐(𝑐𝑡 , ℎ𝑡) − 𝛽𝐸𝑡[𝑉𝑡+1
′ (𝜔𝑡+1)�̃�𝑡+1(𝛼𝑡)] 

 وإذا افترضنا  

𝛼𝑡
𝑇 = 0 ⟹ �̃�𝑡+1(𝛼𝑡) = 𝑅𝑡

𝑓
 

 أي أن األسرة ال تخاطر عبر االستثمار في األوراق المالية، وبالتالي نحصل على  

𝜕�̃�𝑡
𝜕𝑐𝑡

= 0 ⟹ 𝑈′(𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡))𝑔𝑐(𝑐𝑡 , ℎ𝑡) = 𝛽𝐸𝑡(𝑉𝑡+1
′ (𝜔𝑡+1))𝑅𝑡

𝑓
 

وتدل هذه المعادلة على أن األسر لها سوائية حدية بين االستهالك واالقتراض أو اإلقراض بمعدل  

المخاطر. كما أنها تحدد المستوى األمثل لالستهالك. كذلك، عند افتراض أن األسرة  خالي من 

تعظم منافعها بالتغيير الحدي في االستثمار في األوراق المالية ذات المخاطر، فإننا نحصل على  

 المعادلة التالية: 
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𝜕�̃�𝑡
𝜕𝛼𝑡

≡
𝜕

𝜕𝛼𝑡
[𝛽𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1(𝜔𝑡+1)]]

= 𝛽
𝜕

𝜕𝛼𝑡
𝐸𝑡 [ 𝑉𝑡+1 ((�̃�𝑡 − 𝑐𝑡)�̃�𝑡+1(𝛼𝑡) + 𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡))

+ 𝑦𝑡+1)]

≡ 𝛽
𝜕

𝜕𝛼𝑡
𝐸𝑡 [ 𝑉𝑡+1 ((�̃�𝑡 − 𝑐𝑡)(𝛼𝑡

𝑇𝑅𝑡+1 + (1 − 𝛼𝑡
𝑇𝜄)𝑅𝑡

𝑓
))]

= 𝛽𝐸𝑡 [ 𝑉𝑡+1
′ (𝜔𝑡+1) ((�̃�𝑡 − 𝑐𝑡)(𝑅𝑡+1 − 𝜄𝑅𝑡

𝑓
))] = 0

≡ 𝛽𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1
′ (𝜔𝑡+1)(𝑅𝑡+1 − 𝜄𝑅𝑡

𝑓
)] = 0 

⟹ (4.9)                            𝛽𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1
′ (𝜔𝑡+1)(𝑅𝑡+1 − 𝜄𝑅𝑡

𝑓
)] = 0              

على حدية اختيار الحقيبة المالية لألسرة، حيث تشير الى أن األسر    (4.9)وتدل المعادلة  

لها سوائية حدية بين االستثمار الخالي من المخاطر واالستثمار في أي من األوراق المالية ذات  

التي  تساعد على فهم سلوك األسرة  (4.8)( على أن المعادلة 2016)  P&Sالمخاطر. ويؤول 

  (4.8)تستدين من أجل السكنى او تعتمد على رافعة مالية لتحصل على السكن. كما من المعادلة 

يمكن أن نستنبط أنه إذا حصلت األسرة على دخل عمل إضافي في الفترة المقبلة، فإنها ستميل  

�̃�𝑡)نحو مزيد من االستهالك لدرجة أن وضعيتها تجاه األوراق المالية   − 𝑐𝑡)    قد تتراجع وتصبح

الى أن نماذج    P&Sحتى سالبة. وهذا المسار قد يحصل خاصة لدى األسر المالكة للسكن. ويشير  

 دورة الحياة لألسر يمكن أن تحاكي جيدا بيانات المسار العمري لألوراق المالية لدى األسر.  

    P&S. تسعير األصول عند 4.4.3

( على قواعد القرار األمثل لألسر مع اعتبار األسعار  2016)  P&Sفي الفقرات السابقة ركز 

معطى من المعطيات. وقد تم التركيز خاصة على تأثيرات النموذج من حيث اإلدخار واختيار  

األوراق المالية، مما يوضح وضعيةالسرة تجاه األصول. كما هو معتاد، فإن شروط الدرجة األولى  

اق تؤدي الى قيود على أسعار األصول على اعتبار مستويات لالستهالك وللعوائد. إن العديد  لالشتق

لألسر قصد اختبار الفرضيات حول    Eulerمن األدبيات حول تسعير األصول تستخدم معادالت  

تصف عالقة التوازن   Eulerالتفضيالت وبنية السوق السكنية وغير السكنية. بما أن معادالت 

مشاهد، ويمكن اختبارها بدون أخذ باالعتبار ما يوجد من جوانب أخرى في اقتصاد  بين ما هو 

للسكن، ونميزها   Eulerالسوق مثل جانب عرض األصول. نركز في هذه الفقرة على معادالت 
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عن األوراق المالية. وبالتالي، ننتقل من القرارات على مستوى األسرة الممثلة لألسر الى قيود  

، وذلك ألهمية األمثلية على مستوى كامل الساكنة البشرية، والتي تتسم بعدم  على أسعار األصول

 تجانسها.  

كما أوضحنا سابقا أن لألسرة توقعات ذاتية، قد تبدو غير   .Eulerعائالت من معادالت  

. ويمكن أن نفترض الن أن معتقدات األسرة واحتماالتها حول  𝐸𝑡موضوعية، عبر الزمن 

ق مع اإلحتمال الصفري لألحداث خالل الفترة الالحقة، وتستخدم متغير  مجريات األحداث تتف

 لإلشارة الى تغير القياس  𝜉𝑡عشوائي  

𝐸𝑡(𝑌) = 𝐸𝑡
0(𝜉𝑡+1𝑌) 

𝜉𝑡+1حيث في حالة التوقعات العقالنية تكون  = . على اعتبار عدد محدد من الجودة في  1

ℋالمساكن، فإن مجموعة الجودة  = {ℎ1, … , ℎ𝑛}   تجعل األسرة، التي تختار الجودة المثلى

أنها ال تستجيب للتغير الذي يقع في السعر. في نفس الوقت،   ،(6)في مسألة المرحلة األولى أي 

ن المستثمرين الذين لديهم  ، باستثناء األفضل، يوجد عدد حدي مℎ𝑘عند أي مستوى من الجودة 

 والجودة الالحقة األفضل. ويمكن صياغة شروط السوائية كما يلي:   ℎ𝑘بين   𝑡سوائية عند الزمن  

(4.10)        �̃�𝑡[𝜔𝑡 − 𝑝𝑡(ℎ𝑡
𝑘) − 𝐼(ℎ𝑡

𝑘), ℎ𝑡
𝑘]       

= �̃�𝑡[𝜔𝑡 − 𝑝𝑡(ℎ𝑡
𝑘+1) − 𝐼(ℎ𝑡

𝑘+1), ℎ𝑡
𝑘+1]  

والتي تربط مراحل السعر بين مستويات الجودة بخصائص المستثمر الحدي. وأن مجموعة  

المستثمر الحدي لها دور هام في تسعير المساكن. على اعتبار أن الجودة متصلة، يمخض عنها  

مسار لألسعار، حيث أن كل أسرة لها سلوك حدي تجاه المساكن عند مستواها األمثل لجودة  

وبعدها نعوض    (4.7)ن كذلك عند مستوى آخر من الجودة. ننطلق من المعادلة  السكن، وقد ال تكو 

(  Envelope theoremوبرهة الغلف ) (4.9) و (4.8)باسعمال المعادلة  𝑉𝑡باإلشتقاق في 

 للحصو على ما يلي  

(4.11)  𝑝𝑡
′(ℎ𝑡) =

�̃�𝑡,2

�̃�𝑡,1
− 𝐼′(ℎ𝑡) + 𝐸𝑡

0[𝑀𝑡+1𝑝𝑡+1
′ (𝐻𝑡+1(ℎ𝑡))𝐻𝑡+1

′ (ℎ𝑡)]        

هو كما   𝜉𝑡على اعتبار أن معدل االستبدال الحدي بينزمني لألسرة العامة والمصحح بمقياس  

 يلي 
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(4.12)        𝑀𝑡+1 = 𝛽
𝑈′(𝑔(𝑐𝑡+1 , ℎ𝑡+1))𝑔𝑐(𝑐𝑡+1 , ℎ𝑡+1)

𝑈′(𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡))𝑔𝑐(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)
𝜉𝑡+1                      

على ميل دالة السعر التوازني، والتي تساوي التغير في حصة العائد أي   (4.11)وتدل المعادلة 

𝑉𝑡,2

𝑉𝑡,1
− 𝐼′   باإلضافة الى التغير في المخاطرة المصححة بالقيمة المستقبلية للسكن. وعلى افتراض

، وعبر دالة المنفعة التجميعية  (4.3)( كما في المعادلة Power utilityأن دالة المنفعة أسية ) 

 (، نصيغ ما يلي: CESاالستبدال الثابتة ) ذات مرونة 

𝑈(𝐶𝑡) =
1

1 −
1
𝜎

𝐶𝑡
1−
1
𝜎 =

1

1 −
1
𝜎

[(𝑐𝑡

𝜀−1
𝜀 +𝑤𝑠𝑡

𝜀−1
𝜀 )

𝜀
𝜀−1

]

1−
1
𝜎

 

يتحدد عبر    𝑐𝑡على    𝑈حيث أن االشتقاق الجزئي للمنفعة  
𝜕𝑈

𝜕𝑐𝑡
=

𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑡

𝜕𝐶𝑡

𝜕𝑐𝑡
والتي تؤدي الى    

𝜕𝑈

𝜕𝑐𝑡
=

𝐶𝑡
−
1

𝜎 𝜕𝐶𝑡

𝜕𝑐𝑡
 كما نبين أن  ،

𝜕𝑈

𝜕𝑐𝑡
= 𝐶𝑡

−
1
𝜎 .
𝜕𝐶𝑡
𝜕𝑐𝑡

= (𝑐𝑡

𝜀−1
𝜀 +𝑤𝑠𝑡

𝜀−1
𝜀 )

−
𝜀

𝜎(𝜀−1)

. (𝑐𝑡

𝜀−1
𝜀 +𝑤𝑠𝑡

𝜀−1
𝜀 )

1
𝜀−1

𝑐𝑡
−
1
𝜀  

( للوحدة اإلضافية من  Present valueفإن قلب أو جوهر التسعير يتمثل في القيمة التحيينية )

 االستهالك غير السكني والتي تستخدم غدا: 

𝑀𝑡+1,𝑡 = 𝛽
𝑈′(𝑔(𝑐𝑡+1 , ℎ𝑡+1))𝑔𝑐(𝑐𝑡+1 , ℎ𝑡+1)

𝑈′(𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡))𝑔𝑐(𝑐𝑡 , ℎ𝑡)
𝜉𝑡+1

= 𝛽 (
𝑐𝑡+1
𝑐𝑡
)
−
1
𝜎

(

 
 1 + 𝑤 (

𝑠𝑡+1
𝑐𝑡+1

)

𝜀−1
𝜀

1 + 𝑤 (
𝑠𝑡
𝑐𝑡
)

𝜀−1
𝜀

)

 
 

𝜎−𝜀
𝜎(𝜀−1)

 

ويعكس العنصر األول من اليسار انشغال األسرة بمخاطرة االستهالك المرجعي، بحيث  

فع في حاالت يكون فيها نمو االستهالك المرجعي منخفض. وكلما  تالعوائد المرجعية تقيم بشكل مر

كان معامل النبذ النسبي للمخاطرة  
1

𝜎
مرتفع، كلما يكون أثر مخاطرة االستهالك واسعا. كذلك إذغ    
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𝜎كانت دالة المنفعة منفصلة أي أن   = 휀  فإن العنصر الثاني في جوهر التسعير يزول أثره، ألنه ،

 التالي فإن مخاطرة االستهالك هي التي تهم في تسعير األصول.  يصبح مساويا لواحد، وب 

في حين إذا كانت دالة المنفعة غير منفصلة، فإن العنصر الثاني يصبح عند األسرة بمثابة  

جوهر التسعير. مثال إذا افترضنا أن مرونة االستبدال داخلية الزمن أكبر من المرونة بينزمنية أي  

𝜎 < 휀د عالقة استبدالية عبر الزمن بين سلعة السكن وأي سلعة مرجعية  ، والتي تشير الى وجو

وذلك ألن األسرة لها استعداد على استبدال السكن باستهالك    20أو طبية من الطبيات غير السكنية. 

آخر داخل فترة زمنية على أن تستبدل كل حزمات االستهالك في نقط مختلفة من الزمن. والنتيجة  

لنفقة تقدر بقيمة مرتفعة ليس فقط ألن االستهالك المرجعي غدا يكون أقل  هي أن القيمة المرجعية ل

 من اليوم، ولكن أيضا ألن االستهالك النسبي لخدمات السكن غدا يكون أقل من اليوم.  

( الى أن هذا التقييم األسري يشتد في أوقات الركود واألزمات، 2016) P&Sويشير 

حيث تكون الكمية من استهالك السكن عند أقل مستوى أو أن حصة النفقة على السكن تكون  

𝜎منخفضة عند   < 1 < 휀  بعبارة أخرى، أن المنفعة الحدية لوحدة إضافية من االستهالك غير .

لشديد، وذلك بسبب أن األسرة تسعى الى تعويض الفقد  السكني تكون مرتفعة عند حاالت الركود ا

المستقبلي في خدمات السكن عبر استبداله باالستهالك غير السكني. وبالتالي، يكون األصل  

(Asset  المقيم مرجعيا بالنفقة غير السكنية أكثر جاذبية إذا كان عائده هاما وذلك عند يحصل )

 نقص نسبي في السكن.  

تبقى دون تغيير،   ℎ𝑡بينما األسعار حوالي الجودة  أكثر غالءً  إذا صارت بعض البيوت 

تقيد ميل   Euler (4.11). يتضح أن معادلة ℎ𝑡فإن هذا ال يؤثر في االختيار األفضل للجودة 

التي تقيد خطوات السعر على طول سلم الجودة المنفصل   (4.10)دالة السعر أكثر من الصيغة 

(discrete وباستخدام حساب التكامل على المعادلة .)(4.11)  بدءا من𝑝𝑡(0) = ، نصيغ  0

 حسب ما يلي:  ℎسعر المسكن عند الجودة  

(4.13) 𝑝𝑡(ℎ) = ∫
�̃�𝑡,2(𝑐𝑡

∗(ℎ̃), ℎ̃)

�̃�𝑡,1(𝑐𝑡
∗(ℎ̃), ℎ̃)

ℎ

0

𝑑ℎ̃ − 𝐼(ℎ)

+ 𝐸𝑡
0∫ 𝑀𝑡+1

∗ (ℎ̃)𝑝𝑡+1
′ (𝐻𝑡+1(ℎ̃))𝐻𝑡+1

′ (ℎ̃)𝑑ℎ̃
ℎ

0

 

 

 داخلية الزمن باستخدام االشتقاق الثاني لدالة المنفعة.  ( بين البينزمنية والtradeoffsيمكن تحديد المفاضالت )  20
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يعكس متوسط معدل االستبدال الحدي الداخلي    ℎمع عدم القابلية للتجزئة، فإن عائد السكن بالجودة  

. كذلك، فإن استعدال المخاطرة يعكس متوسط  ℎالزمن لألسرة التي تشتري جودات أقل أو تساوي  

أكيد  الى أن عدم التجانس بين األسر حول الت   P&Sاالستبدال الحدي بينزمني لتلك األسر. ويشير  

على درجة المخاطرة يتجلى عبر معتقداتهم لما سيجري مستقبال. والميزة األهم تتمثل في أن األسر  

قد ال تتفق حول القيمة المستقبلية للمساكن. كما أن غياب أوراق مالية دون مخاطرة قد يضمن حال  

 لمسائل األسر دون أن تخضع لقيود االقتراض.  

عل مسار أسعار السكن غير خطية عند أي مستوى  إن عدم القابلية لتجزئة السكن تج

أن تحدي    P&Sمشاهد من الجودة، وبالتالي فإن اختالف الجودة يجعل األصول مختلفة. ويقترح  

من معدالت حدية لالستبدال   أي نموذج للتسعير يقتضي عدم التوفيق بين حركية السعر مع عدد 

مختلف األسعار ومختلف معدالت حدية  لدى األسرة، ولكن يتطلب توليد روابط مقطعية بين 

لالستبدال. وقد يتطلب تحليل األسعار االستدالل على تقلبات التسعير. وفي جميع الحاالت، يبقى  

أن األسرة التي لها نماذج لألمثلية تتطلب قيود قوية قابلة لالختبار على أساس توزيع الكثافة  

جودة السكن، وكذلك لمميزات    الختبارات و ( ألسعار المساكن،  joint distributionالمشتركة )

 األسرة. 

(  segmentationالى أن الفرق بين التسعير غير الخطي والتفصيص )  P&Sويشير 

يكمن في أن التسعير غير الخطي يتولد عنه آثار غير مباشرة في التسعير عبر صفات جودة  

جودة منخفضة تؤثر على   المساكن. فمثال، إن التغير في تفضيالت األسر التي تشتري بيوتا ذات 

، افترض أن خدمات السكن  للتوازن  P&Sقيم البيوت ذات الجودة أو الصفات العالية. عندما تناول  

من جانب العرض المركم ثابتة. كما ان قرارات األسرة ترتبط بالتفضيالت وبشكل خاص بما  

معتقدات يمكن  تعتقده من مجريات مستقبل دخلها للعمل، والسعار وعوائد األصول. وهذه ال

𝑃𝑡استيفائها عبر االستبيانات لعينات من األسر. نفترض أن 
𝑖  تدل على معتقد األسرة𝑖   في الزمن

𝑡 ( وتشير الى احتمالية لالمتناهية التتابعinfinite sequences وأن )ℎ𝑡
𝑖(𝑝𝑡 , 𝑞𝑡; 𝜔𝑡

𝑖 , 𝑃𝑡
𝑖) 

أن دالة الكثافة التراكمية   𝑡. ويفترض الى غاية الزمن 𝑡تدل على طلب األسرة للسكن في الزمن 

𝐺𝑡(0)مع   𝐺𝑡لكل صفات المساكن تتمثل في   = 0 

(4.14)                  Pr(ℎ𝑡
𝑖(𝑝𝑡 , 𝑞𝑡; 𝜔𝑡

𝑖 , 𝑃𝑡
𝑖) ≥ ℎ) = 1 − 𝐺𝑡(ℎ)                             

ائنا داخلي المنشأ، والذي يحدد عند التوازن تحت تصبح ك 𝐺𝑡واعتبر أن دالة الصفات 

 قيد المتوسط التالي 
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(4.15)                                          ∫ ℎ d𝐺𝑡(ℎ)
1

0

= 𝐻𝑡                                             

  (∙)𝑝𝑡ومع أي مستوى من التكنولوجيا، فإن مكون السكن عند التوازن يتضمن دالة السعر  

(  market clearingصفات السكن، حيث أن سوق السكن يصل إلى تصفية السوق )  وتخصيص 

𝑖مع    𝑖األسرة    أن   P&S. كما يفترض  (4.14)تبعا للشرط   ∈ 𝐼𝑡    تدخل الفترة من الزمن𝑡    وهي

ℎ̅𝑡تنعم بهبة المولى عز وجل الخالق الرازق بسكن من الصفة 
𝑖  كما لها أوراق مالية�̅�𝑡

𝑖   والتي

𝑦𝑡وكذلك    𝐷𝑡تؤدي الى مكاسب  
𝑖    وحدات معيارية من الدخل. كما افترض أن لألسر خالل الفترة

كل ما بقي لديها من  األخيرة من حياتهم إمكانية بيع تلقائي ألي سكن أو أوراق مالية، وأن تستهلك  

مبالغ. وتتمثل شروط الثروة والقيمة المرجعية لالستهالك غير السكني واألوراق المالية في  

 المعادالت الثالثة التية: 

(4.16)

{
  
 

  
 𝜔𝑡

𝑖 = 𝑦𝑡
𝑖 + �̅�𝑡

𝑖𝑇�̂�𝑡(𝑞𝑡) + 𝑝𝑡(ℎ̅𝑡
𝑖) ; 𝑖 ∈ 𝐼𝑡                                                                [𝐶1] 

∫ [𝑐𝑡
𝑖(𝑝𝑡, 𝑞𝑡; 𝜔𝑡

𝑖 , 𝑃𝑡
𝑖) + 𝐼 (ℎ𝑡

𝑖(𝑝𝑡, 𝑞𝑡; 𝜔𝑡
𝑖 , 𝑃𝑡

𝑖))] d𝑖
𝐼𝑡

= ∫ (𝑦𝑡
𝑖 + 𝜃𝑡

𝑖𝑇𝐷𝑡)d𝑖 [𝐶2]
𝐼𝑡

∫ 𝑐𝑡
𝑖(𝑝𝑡, 𝑞𝑡; 𝜔𝑡

𝑖 , 𝑃𝑡
𝑖)

𝐼𝑡

d𝑖 = ∫ �̅�𝑡
𝑖  d𝑖

𝐼𝑡

                                                                     [𝐶3]

 

  𝑡إن تتابعية التوازنات المؤقتة تتمثل في مجموعة من التوازنات المؤقتة عند فترة من الزمن 

والتي يتم ربطها عبر تحيين أنواع من الثروات ذات المصادر المتعددة باإلضافة الى الهبات  

𝑡د الزمن والمنح.  بالنسبة لألسر التي كانت موجودة سابقا أي عن − ، يشترط أن تكون  1

ℎ̅𝑡
𝑖 = ℎ𝑡−1

𝑖 (𝑝𝑡−1, 𝑞𝑡−1; 𝜔𝑡−1
𝑖 , 𝑃𝑡−1

𝑖 ، ونفس األسلوب عند حيازة األسرة على أوراق مالية  (

𝑡عند الزمن   − فليس في حوزتهم إال دخل    𝑡. أما بالنسبة لألسر التي تلج االقتصاد عند الزمن  1

𝑦𝑡العمل أي  
𝑖قتة لألسر ترصد توزيع حيازة األصول خالل الزمن،  .   بما أن تتابعية التوازنات المؤ

فغنها ال تضع قيودا على توقعات األسر. لذلك يبدو أن استخدام التوازنات المؤقتة مع قياس  

 التوقعات يبدو أكثر أهمية وجذابة في نماذج اإلسكان.   

 P&S  (2016  ). إيجار السكن عند  5.4.3

ننتقل الن الى تناول السكن لغير المالكين له، ألنه فيما سبق افترضنا أن األسرة تمتلك سكنها  

وأنها ترغب في استهالك الخدمات السكنية المختلفة. وقد تم إدخال تحويال على النموذج السابق  

ية عند  لكي يتسع أيضا لحالة إيجار السكن. كما وقد تمت مناقشة تداعيات اختيار األوراق المال

كيف ان القيود اإلضافية على أسعار السكن   P&Sإدراج السكن ضمن النموذج، كما ناقش بحث 
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يمكن اشتقاقها من سلوك األسر ومن قرارات مالك األرض في االستثمار في المساكن غير  

الشاغرة. وعلى أساس أن لألسرة سكن واحد، والذي يمكن أن يكون عن طريق التملك أو اإليجار،  

𝑝𝑡، وأن معدل اإليجار حسب جودته يصاغ 𝑠𝑡ويرمز الى صفات سكن اإليجار 
𝑠(𝑠𝑡)  وبالتالي .

 يل صيغة مسألة المرحلة الثانية كما يلي يتم تبد 

(4.17) {

�̃�𝑡(�̃�𝑡 , ℎ𝑡) = max
𝑐𝑡,𝛼𝑡

𝑈[𝑔(𝑐𝑡 , ℎ𝑡 + 𝑠𝑡𝐼ℎ𝑡=0)] + 𝛽𝐸𝑡[ 𝑉𝑡+1(𝜔𝑡+1)]

s. t.
𝜔𝑡+1 = (�̃�𝑡 − 𝑐𝑡 − 𝑝𝑡

𝑠(𝑠𝑡))�̃�𝑡+1(𝛼𝑡) + 𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡)) + 𝑦𝑡+1

  

ℎ𝑡في دالة الهدف يؤكد على أن فقط األسر التي ال تمتلك أي  𝐼ℎ𝑡=0حيث أن المؤشر  = لها   0

أن   P&Sمنفعة من السكن المستأجر. ولمعالجة مسألة المالك للسكن من جانب اإليجار، يفترض 

البيوت المستخدمة في اإليجار بجودة معينة تسير عبر عقود من طرف صناديق االستثمار العقاري  

(. وأن بإمكان األسر شراء  Real Estate Investment Trusts, REITsإدارة موثقة )

يدرج حصص   P&Sحصص من هذه الصناديق مع بعض القيود في البيع. وبالتالي، فإن بحث 

REIT    ضمن مسألة المرحلة الثانية على غرار األوراق المالية المعيارية. وأن الكسب العائد من

يتم حسابه عبر العائد الصافي من تكلفة   ℎ𝑡من المساكن بصفات جودة محددة  REITإدارات 

𝑝𝑡الصيانة 
𝑠(ℎ𝑡) − 𝐼𝑟(ℎ𝑡)  ويفترض أيضا أن تكلفة الصيانة تكون أعلى في السكن الذي .

 .   𝐼(ℎ𝑡)مقارنة بتكلفة الصيانة عندما يقطن المسكن مالكه   𝐼𝑟(ℎ𝑡)يسأجره مالكه  

للمستأجرين في خيار داخلي الزمن بين   FOC يتمثل شرط االشتقاق من الدرجة األولى

سلعتين، وفي اختيار خدمات السكن وفي اختيار مرجعية النفقة لدى األسرة المستأجرة للسكن. مع  

ستكون    ℎ(، فإن األسرة التي تسأجر مسكنا بالصفة  Smooth rent functionدالة إيجار لينة )

 منه بقليل أو إيجار أسوأ منه بقليل:  لها سوائية بين إيجار ذلك المسكن أو إيجار مسكن أفضل

𝜕

𝜕ℎ𝑡
�̃�𝑡(�̃�𝑡 , ℎ𝑡) =

𝜕

𝜕ℎ𝑡
�̃�𝑡(𝜔𝑡 − 𝑝𝑡

𝑠(ℎ𝑡), ℎ𝑡) = −𝑝
𝑠
𝑡
′(ℎ𝑡)�̃�𝑡,1 + �̃�𝑡,2 = 0 ⟹ 

(4.18)                                   𝑝𝑠
𝑡
′(ℎ𝑡) =  

�̃�𝑡,2(�̃�𝑡 , ∙)

�̃�𝑡,1(∙, ℎ𝑡)
                                               

له حدية تجاه المساكن   ℎ𝑡وعلى غرار مساكن الممتلكين، فإن المستأجر للصفة السكنية 

، ولكن ليس بالضرورة للمسكن بأي صفة أخرى. وكنتيجة لهذا التأويل األخير،  ℎ𝑡ذات الصفة 

ية وذلك بسبب عدم قابلية تجزئة السكن في  فإن دالة المستأجر يمكن أن تكون بشكل عام غير خط 
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 Dynamicالحركي للتوازن العام )استخدم في نموذجه العشوائي    P&Sسوق اإليجار. كما أن  

Stochastic General Equilibrium, DSGE  للسكن وفي خيارات السكن مفهوم معدل )

ألسرة المالك للسكن كعامل عشوائي للخصم بالنسبة   𝑀𝑅𝑆𝑡+1,𝑡االستبدال الحدي البينزمني 

للبيوت المستأجرة. وأشار أيضا الى أنه مع وجود سوق لإليجار يمكن لألسرة أن تجعل السكن  

هة أخرى، إن الفرق في تكلفة  كسلعة استهالكية وكذلك أن تجعله كأصل من األصول. من ج

الصيانة يمكن أن يجعل إيجار السكن، ذو صفة نوعية معينة، أكبر من العائد الذي قد يتأتى أو  

 تكتسبه األسرة إذا ما كان السكن سكنها. ويمكن صياغة السعر الجاري للسكن كما يلي: 

(4.19)            𝑝𝑡(ℎ𝑡) = 𝑝𝑡
𝑠(ℎ𝑡) − 𝐼(ℎ𝑡) + 𝐸𝑡[𝑀𝑡+1𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡))]             

. وعند افتراض أن المالك للسكن له  ℎ𝑡وتمثل هذه المعادلة تسعير األصل السكني عند الجودة 

الحرية في أن يستأجر أو يقطن في سكنه، فيمكن استخدام معدله لالستبدال الحدي البينزمني كعامل  

 عشوائي للخصم، ونحصل على ما يلي: 

(4.20)        𝑝𝑡(ℎ𝑡) = 𝑝𝑡
𝑠(ℎ𝑡) − 𝐼𝑟(ℎ𝑡) + 𝐸𝑡[𝑀𝑡+1𝑝𝑡+1(𝐻𝑡+1(ℎ𝑡))]              

في   (4.20)و  (4.19)وتدل هذه المعادلة على تكلفة استعمال السكن. ولكي تصح المعادلتين 

لمالك السكن   𝑀𝑅𝑆𝑡+1,𝑡نفس الوقت، إما أن ال يكون هناك فرق بين تكلفتي الصيانة، أو يكون 

ولمن يسكن في ملكه مختلفين. وقد يحدث هذا، ألن المالك للسكن له ميل تفائلي للمخاطرة مقارنة  

 بمن يسكن في ما يمتلك، فالمالك للسكن والمؤجر يقبل بالمخاطرة السكنية.  

 forwardمستقبلية )بشكل مبكر وبرؤية  (4.19)وإذا تم حل معادلة تكلفة استخدام السكن 

behavior( ومع فرض شرط االستعراضية )transversality  على سعر السكن المرجح )

يمكن صياغته بقيمته الحالية لإليجارات    ℎوالمتوقع في المستقبل البعيد، فإن سعر السكن ذو الصفة  

 المستقبلية كما يلي: 

(4.21)                𝑝𝑡(ℎ𝑡) = 𝐸𝑡 [∑∏𝑀𝑡+𝑗(𝑝𝑡+𝜏
𝑠 (ℎ𝑡+𝜏) − 𝐼(ℎ𝑡))

𝜏

𝑗=1

∞

𝜏=0

]                

إمكانية صياغة معادلة   الى  P&Sوعلى أساس أن مخاطر اإلسكان ممتدة زمنيا وجغرافيا، يشير 

التسعير بتركيم كل مستويات صفات السكن في كامل سوق السكن. وهذه الصيغة تستخدم كصيغة  

ة الدفعات  مختزلة لجوهر التسعير في التحاليل والدراسات التطبيقية. وقد تم أيضا تناول مسأل
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( عند السعي نحو شراء السكن لألسر ذات القدرات المالية  down-paymentالمقدمة )

المحدودة، إضافة الى مناقشة قيود الرافعة المالية عند اقتراض األسر من أجل اقتناء السكن. كما  

قد   أن تطور الرهن العقاري قد يتسع مع الزيادة في أسعار السكن، والعقار عامة. وهذا المسار

 يؤدي بشكل أو بآخر الى توسيع ظاهري لقدرة األسر على االقتراض.  

الى أن األسر الشابة، وعموما ذات معدالت الثروة الى الدخل منخفضة،    P&Sوقد أشار  

تدخر لكي تكون قادرة على تقديم الدفعة األولى قصد االقتراض. وعندما تصل هذه األسر الى  

ك، فإن بعضها يلجأ الى األوراق المالية المدعومة للحصول  مستوى االدخار الذي يرشحها للتمل

على السكن، وأيضا لحيازة بعض األصول األخرى الجاذبة مثل األسهم. أما األسر المسنة، فإن  

لديها عموما معدالت علية للثروة الى الدخل، ولها بالتالي، امتداد على مستوى جميع األصول  

ر عالية لدى األسر الشابة عندما تتغلب ثروتها على دخلها  الممكنة. كذلك، قد تكون نسب االدخا

 للعمل، مما يدل على أن لديهم معدالت علية للثروة الى الدخل.    

كذلك، إن وجود قيد الدعم المالي يخترق مسار تسعير المساكن وقد يؤثر فيها سلبا. واألثر  

إلى بيع مساكنها، وبالتالي فإن  السريع والغالب يتمثل في أن األسر ذات القيد المالي قد تضطر 

المكسب من الدعم قد يرفع من أسعار السكن ومن حيازة األصول ذات العوائد الثابتة وقد تؤثر  

لألسر، وذلك حسب الظرفية   𝑀𝑅𝑆𝑡+1,𝑡من مسار المعدالت الحدية لالستبدال البينزمني 

طي وعندما تكون السندات قابلة  االقتصادية العامة. وأثر السيولة هذا قد يحدث فب حالة تسعير خ

الى أن قيد الدفعات المقدمة األولى قد يخفف، وذلك عندما يحدث انتعاش    P&Sللتداول. وقد أشار  

كبير في قطاع السكن يجعل بعض األسر مرشحة للحصول على سكن حتى دون دفعات أولية.  

يدة ماليا، وقد يتسع حجم  كما أن التخفيف من هكذا قيود يؤدي الى تقييم عوائد األسر غير المق

التبادل السكني مع رد فعل واثر محدود وصغير على أسعار المساكن. لكن إذا كان االستعدال من  

 جانب الكمية السكنية محدود، فإن األثر العام على األسعار قد يكون أكبر.  

(، وقد تكون عامة نسبة شائعة  transaction costتكلفة المبادلة ) P&Sأيضا تناول 

في بعض االقتصادات الغربية وترتبط   %6. وأشار الى أنها تصل 𝜅من قيمة بيع السكن برمز 

بالظرفية االقتصادية لقطاع السكن. وتناول أيضا اختيار التحرك من سكن الى آخر ألسباب عديدة  

𝑚𝑡مع أخذ رمز   ∈ [0;  جديد كما يلي: . مما يجعل مسالة المرحلة األولى تصاغ من [1
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(4.22)     𝑉𝑡(𝜔𝑡 , ℎ̃𝑡)

= max
𝑚𝑡,ℎ𝑡+1∈ℋ

 𝑚𝑡�̃�𝑡(𝜔𝑡 − 𝜅 𝑝𝑡(ℎ̃𝑡) − 𝑝𝑡(ℎ𝑡), ℎ𝑡)

+ (1 −𝑚𝑡)�̃�𝑡(𝜔𝑡 −  𝑝𝑡(ℎ̃𝑡), ℎ̃𝑡)       

على المنفعة لألسرة المتحركة، التي تبيع سكنها    (4.22)ويدل العنصر األول من المعادلة  

القديم بما يحمله تكلفة المبادلة ويشتري سكنا آخرا أو بديال. أما العنصر الثاني من المعادلة فيدل  

على المنفعة من البقاء في نفس المسكن. كل هذا على أساس أن الجودة أو صفة السكن تظل كما  

ة لالستهالك ولشراء الوراق المالية في مسالة المرحلة الثانية  هي دون تغيير، وأن الموارد المتاح

تتمثل في سيولة الثروة، والتي تمثل الثروة الصافية من السكن غير السائل. ولتوضيح أرباح  

اإلسكان غير السائل، نعتبر نموذجا من صفات متصلة، بحيث أن الربح الحدي للمسكن بصفة  

ثر اإلسكان على الثروة باإلضافة الى أثر الربح المباشر.  معينة في بداية المرحلة يتكون من أ

 (، فإن الربح الحدي الجمعي هو كما يلي: Envelope theoremوباستخدام برهنة الغالف ) 

(4.23)    𝑉𝑡,1𝑝
′(ℎ̃𝑡) + 𝑉𝑡,2 = 𝑚𝑡�̃�𝑡,1

𝑀𝑜𝑣𝑒(1 − 𝜅)𝑝𝑡
′(ℎ̃𝑡) + (1 −𝑚𝑡)�̃�𝑡,2

𝑆𝑡𝑎𝑦
  

وتتحدد قيمة منفعة التحرك إلى مسكن آخر ومنفعة المكوث في نفس السكن حسب المعادلة  

أما األسرة المنتقلة فتتمتع من الربح الحدي من المبلغ السائل، والذي يعبر عن زيادة  . (4.22)

سرة الماكثة حيث كانت، فتجرب عدم زيادة في  استثنائية في وحدة جودة السكن. في حين، فإن األ

 المنفعة التي تجنيها من صفة سكنها.   ر باستمرامبالغها السائلة، وتتمتع فقط  

ومع إدراج تكلفة المبادلة يتم توضيح ثالثة مميزات جديدة في مسألة األسرة. أوال، أنه  

فقط األسر التي تنتقل تقوم بدور المستثمر الحدي في السكن خالل فترة معينة. وعموما بما أن  

معدل التحول من سكن الى سكن صغير، فإن المميزات هذه الشريحة المستثمرة من المجتمع لها  

مباشرة وتؤثر في تحديد األسعار. ثانيا، أن قيمة السكن ترتبط أقل باألسعار المستقبلية إذا  أهمية 

تظهر أن للسعر دور متزايد كلما   (4.23)كان التبديل مرغوب فيه بشكل أقل. كما أن المعادلة 

ألن    . عند أقصى حالة، إذا علمت األسر بهذه العالقة، فإنها لن تنتقل في المستقبل، 𝑚𝑡زادت قيمة  

ربحها من اإلسكان مستقل عن األسعار المستقبلية. وثالثا، أن تكاليف المبادلة تخفض من الربح  

الحدي، وهذا األثر يتم رأسملته في أسعار السكن. كذلك، فإن تكلفة المبادلة تجعل التملك أغلى  

حرك بكثرة  مقارنة باإليجار، وخاصة بالنسبة لألسر التي تتوقع التحرك بسرعة. ويبدو أن من يت

يفضل اإليجار عن التملك. كما أن األسر ذات مسارات الدخل المتزايد يمكن أن تحصل على دعم  
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مالي أكثر، وبالتالي يمكنها أن تمكث في موقعها السكني مبكرا، وليس لها الرغبة في التحول  

        ا بينها.   الحقا. كما أنه حتى األسر الغنية تتأثر بقيود التمويل ألن هذه القيود مرتبطة فيم

 21. نمذجة معادلة الطلب على اإلسكان .36

يعتمد النموذج النظري لطلب السكن على اعتبار هذا الطلب جزء من النفقات االستهالكية لألسرة  

Zabel  (2004  )الستقرار األسر وهي منفعة المأوى. وكما أشار إلى ذلك  مهمة لجلب منفعة 

. تتمثل الفرضية األولى في أن  أساس فإن نظرية الطلب على اإلسكان تستند على ثالث فرضيات 

، ليحصل على سكن لذاته وألسرته وذلك تحت  𝑈𝑖المستهلك يسعى نحو تعظيم منفعته عبر الدالة 

يختار   𝑖. وتشير الفرضية الثانية إلى أن المستهلك أي رب األسرة 𝑌𝑖خل وقيد الد  𝑝𝑗قيد السعر 

سكنا تبعا لحاجياته وحاجيات أسرته كسلعة متجانسة إلى حد ما وغير مشاهدة مسبقا، وتقتضي  

، خاصة  𝑝ℎ،𝑚تبعا لسعر السوق  𝑚الفرضية الثالثة أن المستهلك يختار سكنه في سوق تنافسية 

إذا كان عرض اإلسكان يتيح تلبية الحاجيات المعلنة للسكن. على افتراض أن منفعة األسرة ترتبط  

𝑞ℎمع    𝑞ℎبكمية أو حجم السكن   > والتي يراد استخدامها لغرض السكنى، وباستهالك كميات    0

𝑗مع  𝑞𝑗من باقي السلع  ≠ ℎ   ومع𝑞𝑗 ≥ ية  ، وبالخصائص العدد 𝑝𝑗وبأسعارها السوقية   0

ألفراد األسرة. وبالتالي فإن قرار رب األسرة يقتضي تعظيم دالة منفعة األسرة   𝑧𝑖والعمرية 

𝑞ℎالواحدة لتحديد القيم المثلي لكل من  
𝑞𝑗و   ∗

 لدالة المنفعة تحت قيد الميزانية حسب ما يلي:  ∗

(6.1)                                       {

max
𝑞ℎ,𝑞𝑗

𝑈(𝑞ℎ . 𝑞𝑗 , 𝑧𝑖)

s. t.
𝑞𝑗𝑝𝑗 + 𝑞ℎ𝑝ℎ ≤ 𝑌𝑖

  

عبر إدراج قيد الميزانية في دالة المنفعة ومع اعتبار دخل رب األسرة باألسعار الثابتة للسلع  

 االستهالكية دون السلعة المعمرة التي تتمثل في سلعة السكن، فيصبح قيد الميزانية كالتالي 

                            𝑦𝑖 ≔
𝑌𝑖
𝑝𝑗
≥ 𝑞𝑗 + 𝑞ℎ

𝑝ℎ
𝑝𝑗
⟹ 𝑞𝑗 ≤ 𝑦𝑖 − 𝑞ℎ𝑝 

 

نشير إلى أهمية التأصيل النظري االقتصادي للمستوى الكلي انطالقا ً من التحليل والفرضيات في النظرية   21

الجزئية لالقتصاد، ذلك ألن معظم النظريات االقتصادية الجزئية تستخدم للتقعيد المبدئي للنظريات الكلية. وهذا  

 العرف العلمي له مبررات نسبية، لكن يظل أثره إيجابي في تطور المعرفة االقتصادية. 
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الدخل الحقيقي لألسرة بعد إزالة أثر التضخم للسلع دون السلعة السكنية، وتدل   𝑦𝑖حيث تمثل 

𝑝ℎ 𝑝𝑗⁄    على األسعار النسبية أي ألسعار السكنى على أسعار السع األخرى، ونرمز إليها بالمؤشر

𝑝يث أن تكلفتها ال  . وعلى افتراض عدم اإلشباع الموضعي بمعنى أن هناك حزمة من السلع ح

تستنفذ كل الدخل، مع إمكانية أن تؤدي هذه الحزمة إلى إشباع منفعي أكبر من حزمة أخرى بديلة  

والتي تؤدي إلى استعمال    ∗𝑞تستنفذ كل ميزانية األسرة. وبالتالي، توجد منفعة معظمة من الحزمة  

ة مسألة المستهلك  (. وعندئذ، نعيد صياغ 99، ص Varian 1992ميزانية للنفقات األسرية ) 

 حسب المعادلة التالية      

(6.2)                           {

𝑣𝑖(𝑝, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = max
                                       𝑞ℎ,𝑞𝑗

𝑈(𝑞ℎ , 𝑞𝑗 , 𝑧𝑖)

s. t.
𝑞𝑗 + 𝑞ℎ𝑝 ≤ 𝑦𝑖

  

( فيما يسمى  117، ص Varian 1992ويتمثل حل هذه المعادلة في أدبيات االقتصاد الجزئي ) 

دالة المنفعة غير المباشرة. ويترتب عنها أن الدالة التي تربط األسعار النسبية والدخل بحزمة من  

الطلب على السلع والخدمات تسمى بدالة طلب المستهلك، ونرمز إلى هذه الدالة عبر الصيغة  

عظيم المنافع االستهالكية  أن هذه الكميات هي الوحيدة لتعلى افتراض  𝑞𝑖(𝑝،𝑦𝑖،𝑧𝑖)الضمنية 

(.  Strict convexityلألسرة. ويتحقق هذا الشرط عندما تكون دالة المنفعة تامة التحدب )

 Lee 2009 ، Tsatsaronisوبالتالي، فإن الدالة التي تربط كل من مؤشر األسعار النسبية )

(، ودخل رب األسرة، والمميزات العددية والعمرية لألسرة مع حزمة الكميات وخصوصا  2004

حزمة كمية اإلسكان، تحدد ما يسمى بدالة الطلب على اإلسكان. ونفترض أن دالة المنفعة غير  

المباشرة متصلة وغير تزايديه في األسعار وغير تناقصية في الدخل، وأنها متجانسة من الدرجة  

. وعلى افترا ض أن خيارات المستهلك تلبي  ، وأنها شبه محدبة𝑦𝑖و  𝑝المشاهدات صفر في كل 

  𝑣𝑖(𝑝،𝑦𝑖،𝑧𝑖)(، ومن ثم فإن الدالة Local non-satiationشرط عدم االشباع الموضعي )

 ستكون تزايدية بشكل تام مع الميزانية. وتأخذ دالة الطلب المثلى الصيغة الضمنية التالية 

(6.3)                        𝑣𝑖(𝑝, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = 𝑈(𝑞ℎ
∗  , 𝑦𝑖 − 𝑞ℎ

∗  𝑝, 𝑧𝑖) 

𝑞ℎالتي تحقق أعلى منفعة افتراضية عند كمية مثلى من السلع السكنية   𝑣𝑖وأن القيمة  
تتيح بلورة   ∗

المتغيرات  للمنفعة حيث تدل  Cobb-Douglasحزمة كميات الطلب لألسرة. وباعتبار دالة 

االقتصادية واالجتماعية ذات األثر عبر معامالت المرونات على التفضيالت االستهالكية لألسرة،  

𝛽1مع   + 𝛽2 + 𝛽3 = 𝛽1،2،3، يمكن أن نفترض فقط أن  1 > 0   : 
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(6.4)                      {

max
𝑞ℎ,𝑞𝑗

ln𝑈(𝑞ℎ, 𝑞𝑗 , 𝑧𝑖) = ln (𝑧𝑖
𝛽1  𝑞ℎ

𝛽2  𝑞𝑗
𝛽3)

s. t.
𝑞𝑗 + 𝑞ℎ𝑝 = 𝑦𝑖

 

ودالة المنفعة غير    𝑞(𝑝،𝑦𝑖،𝑧𝑖)برمز    Marshallومن هذه المعادلة يمكن أن نستنبط دالة طلب  

وشروط الدرجة األولى لحساب   𝜆برمز  Lagrange. وباستخدام مضاعف (6.3)المباشرة 

 ، نحصل على ما يلي: (6.4)التفاضل على المعادلة  

𝜕[𝑈 + 𝜆(𝑦𝑖 − 𝑞𝑗 − 𝑞ℎ𝑝)]

𝜕𝑞ℎ
=
𝛽2
𝑞ℎ
− 𝜆𝑝 = 0 

𝜕[𝑈 + 𝜆(𝑦𝑖 − 𝑞𝑗 − 𝑞ℎ𝑝)]

𝜕𝑞𝑗
=
𝛽3
𝑞𝑗
− 𝜆 = 0 

 ونستنتج أن  

𝛽2
𝑞ℎ𝑝

=
𝛽3
𝑞𝑗
=
1 − 𝛽1 − 𝛽2

𝑞𝑗
 

 كما يلي  Marshallوباستخدام قيد الميزانية نحصل على دوال طلب  

𝑞ℎ
∗ =

𝛽2
1 − 𝛽1

𝑦𝑖
𝑝
            𝑞𝑗

∗ =
𝛽3

1 − 𝛽1
𝑦𝑖 

 وبتعويض هذه الكميات في دالة الطلب المثلى، نحصل على 

(6.5)       𝑣𝑖(𝑝،𝑦𝑖،𝑧𝑖) = Cst + 𝛽1ln(𝑧𝑖) + (𝛽2 + 𝛽3)ln(𝑦𝑖) − 𝛽2ln(𝑝) 

 

بعد التأصيل النظري لدالة الطلب، يمكن التركيز على تحليل طبيعة العالقة بين المتغيرات 

البارزة عبر اختبار التكامل المشترك. وفي حالة وجود تكامل مشترك، نسعى إلى صياغة نموذج  

البعيد وحركية المدى القريب. وفي حالة غياب التكامل  يجمع بين العالقة التوازنية في المدى 

المشترك، نعمل على صياغة نموذج حركي لتحليل الصدمات. وتتمثل هذه المتغيرات في نصيب  

الفرد أو األسرة من الناتج، ومؤشر األسعار النسبية ونصيب الفرد أو األسرة من الطلب على  

 .Chow and Niu 2015, Fontenla and Gonzalez 2009, Li et alاإلسكان ) 

2009, Miles 2012  وعلى اعتبار أن معادلة الطلب تنخرط في المدى البعيد، فيقتضي .)
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الجانب التطبيقي أن يصاغ دخل بديل عن الدخل الجاري، وإن بعد إزالة أثر التضخم، ويمكن  

أي دالة معلميه للدخل  بلورة دخل المدى البعيد أي الدخل المتوقع عبر تحديد االتجاه العام للدخل أو  

لتفادي أي تحيز ممكن في مرونات معادلة الطلب على اإلسكان. كذلك يمكن إيجاد بدائل مناسبة  

لقياس الطلب على اإلسكان الذي طالما يقاس بعدد المنازل أو بعدد المشتركين في االستهالك  

رة إنشاء المباني السكنية  السكني لدى شركة الكهرباء أو تبعا لطبيعة الطلب على اإلسكان عبر متغي

( والمتاحة في البيانات اإلحصائية  Housing stockالتي تدل على تكوين الرأسمال السكني ) 

القومية. ومما يجعل تقدير دالة الطلب ذات صعوبة خاصة واحتمال تقدير انحدارات زائفة، بحيث  

ضي تطبيق طرق تقدير غير  يتأثر المتغير العشوائي بالعديد من العناصر غير المشاهدة، مما يقت 

 (.   Bajari et al. 2013،Li and al. 2015اعتيادية )

 

 3الفصل   . خاتمة 7.3

انطالقاً من المبادئ االقتصادية األساسية وسلوك المستهلك أو األسرة في تعظيم المنفعة التي بنيت  

بدأت بشكل نظري ومن علوم مختلفة أقربها لإلسكان كانت الجغرافية   ،على نماذج وتصورات 

النظرة االقتصادية الكلية التي في معظمها منطلقة من  ب ام تمه والتي تحدد النمو والتركز. وباال

أثر التغيرات االقتصادية والسكانية والجغرافية  طبيعة سلعة السكن و  وانطالقاً من  . التحليل الجزئي

سر وتحديد احتياجاتهم التي بتنى على نظريات االستهالك في االقتصاد. وبالتعمق  على قرارات األ

واختالف النظريات والتناول للطلب على اإلسكان، نستنتج أن سلعة السكن تختلف عن باقي السلع  

لتنوع المتغيرات المؤثرة في الطلب على اإلسكان. وذلك قد يكون من المعوقات التي قد يواجهها  

ون ذات  تكحيث قد تكون المتغيرات ذات معنوية في منطقة دون أخرى، أو في زمن وال  التحليل،  

معنوية في فترة زمنية أخرى. ومن دراستنا للفصل النظري يعطينا تصور عن بناء المتغيرات  

ونستنتج أهمية صياغة النموذج   بما يتناسب مع طبيعة المنطقة حالة الدراسة ودورة حياة السلعة.

بصياغة اقتصادية مبدئية إسالمية لمنفعة السكن، كمستهلك مسلم رشيد معتدل في النفقة    المناسب.

مبنية على الجانب النظري وربطه بالفقه. يمكن تحديد االستخدام للمسكن بطبقاته الثالث    على السلع 

مجاوزة في النفقة لمستويات االسراف من  الضرورية والمتوسطة التي نسميها االعتدال وتكون ال

 الكماليات في المسكن. 
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 إسالميمن منظور الطلب على المسكن . 4فصل 

 قدمة م  1.4

ً من الزمان بتصور يوضح دور األنسان في   جاءت الشريعة اإلسالمية قبل أربعة عشر قرنا

ضمن مبادئ تضمن لألسرة   التصور الصحيح للطلب على المسكن،ويوضح  األرض بإعمارها،

استقرارها والحفاظ عليها ضمن الضرورات الخمس. فإن المسكن ضرورة فطرية وحاجة إنسانية  

وقد اهتم الفقهاء بالمسكن في مصنفاتهم كحاجة من حاجات اإلنسان التي قد تكون حاجة ضرورية  

الحياة وتحقق له حياة  كمأوى يحفظ عليه حياته وأسرته أم حاجة تحسينية تساعده على تحمل أعباء  

كريمة او كمالية من سكنى القصور والبيوت العالية. وقد ورد السكن في القرآن الكريم بالمعنى  

ن ب ي وتِك ْم َسَكنًا   الذي يحققه من طمأنينة وراحة للبال واألبدان في قوله تعالي: )َوَّللاَّ  َجعََل لَك م منِ

ل وِد اأْلَْنعَاِم  ن ج  ب ي وتًا تَْستَِخفُّونََها يَْوَم َظْعنِك ْم َويَْوَم إِقَاَمتِك ْم ۙ َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها  َوَجعََل لَك م منِ

(. وفي تفسير القرطبي لآلية "أن كل ما عالك فأظلك  80َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَمتَاًعا إِلَىَٰ ِحيٍن( )النحل، 

رك من جهاتك األربع فهو جدار، فإذا  فهو سقف وسماء، وكل ما أقلك فهو أرض، وكل ما ست

انتظمت واتصلت فهو بيت". كما يذكر القرطبي البيوت المدن وهي التي لإلقامة الطويلة. ثم ذكر  

بيوت النقلة والرحلة وهي من جلود األنعام التي تستخفونها أي الخيام والقباب التي يخف عليكم  

 حملها في األسفار. 

 للسكناألدبيات الفقهية  2.4

تنبه الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية للحاجات اإلنسانية التي تتحقق بها راحة البال والبدن وما ي فضي  

لسكون النفس واستقرارها، وأفردوا لإلعمار السكني المصنفات الخاصة بما يربط السكن بالتصور  

تي ظهرت في  الصحيح عن دور اإلنسان في األرض. وفي تفصيل أنماط الممارسات العمرانية ال

األزمنة المختلفة، اشتملت الكتب الفقهية معايير وضوابط اجمالية تعتبر كأساس لإلعمار السكني  

 م(. 2005)ضمرة،  

حرصت الشريعة اإلسالمية على تنظيم النشاط البشري الذي ال يتوقف في عمارة السكن،   

وجودها وهي الستر  ووضعت الضوابط التي تضبط بناءها بما يتوافق من الحكمة الرئيسية من 

وتحقيق السكينة واألمن. فال يتجاوز ذلك إلى ما فيه بذخ وسرف وترف، وبما يراعي احترام  

اإلنسان لحقوق أخيه اإلنسان في مسكنه. فال يكشف ستراً وال يحجب شمساً وال هواًء وال يتسبب  

 له بأي أذى. 
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 تعريف السكن في عند اللغويين   1.2.4

ذ من السكن مصدراً لالسم، وللمسكن أسماء منها المنزل والبيت والدار،  أن موضع البيتوتة قد اتخ

فالبيت يعبر األصغر بينهم وهو االسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه ويأوي إليه، ومنهم من يزيد  

له دهليزاً. والبيت يعتبر أكبر من البيت واقل من الدار، وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثالثة  

يالً او نهاراً، وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة. والدار اسم لما أدير عليه الحدود، وهو  ينزل فيها ل

أسم لساحة أدير عليها الحدود وتشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو، فيجمع  

فيها بين الصحن لالسترواح ومنافع األبنية لإلسكان. ويدخل في الدار الكنيف الشارع وهو  

سباط أو الظلة للدار فتكون على أحد طرفيه وعلى دار أخرى )شرح فتح القدير  المستراح. أما ال

. باب الحقوق(. ومن أهمية التفصيل و التفسير اللغوي  7ج   10- 1على الهداية شرح بداية المبتدي  

لألسماء للمسكن في مصنفات الفقه، تكون لبيان ما يترتب على كل اسم منها من االحتياج إلى  

 ى المرافق لدخولها وعدمه في بيع الدار مثالً، وبيان الحقوق الشرعية. تصحيح ما يدل عل

وفي ضمن االدبيات اللغوية ما جاء في معجم المعاني الجامع بتعاريف ومعانى متعددة للسكن.  

فكلمة سَكَن: )فعل( سَكَن يَسك ن، َسَكنًا وس ْكنى، فهو ساِكن، والمفعول َمْسكون، وَسَكَن الدَّاَر أي  

فِيَها، قََطَن فِيَها ويقال َسَكَن فِي الباِلَِد أي اِْستَْوَطنََها. ويقال مكان مسكون أي بيت مسكون   أَقَامَ 

  ، ة(. وَسَكن: )اسم( مصدر َسَكَن من الَسَكن  وهو الس ك ون  تسكنه األشباح )حسب اعتقاد بعض العامن

 الط َمأْنِينة، الراحة.  

على المسكن العمارة، ويطلق على بناء الدار،  ومن االلفاظ في معاجم اللغة ذات الداللة 

نقيض الخراب والبنيان وتشييد المنازل. والبناء في القاموس المحيط نقيض الهدم وهو وضع شيء  

على شيء يراد به الثبوت، ويطلق على بناء الدور أو على الدور. بنى الشيء بناًء وبنياناً أي اقام  

ة بالنية األولى، إذا طرأ خلل ال يوجب التجديد. ومن معانيه  جداره ونحوه. ويطلق على إتمام العباد 

أيضاً الدخول في الزوجة. يقال بنى بأهله، أو بنى على أهله. واالصل أن الرجل إذا تزوج بنى  

للعرس خباًء جديداً، وعمره بما يحتاج إليه. والبنيان معنى الحائط. ويطلق على القاعدة الفقهية،  

 أي التخريج عليها.  

مرة. وهذه اليات توضح المعنى من كلمة سكن   52ذكرت كلمة سكن في القرآن الكريم  وقد 

وتتفق مع التفسير اللغوي للكلمة، من السكون بعكس الحركة، وهدوء النفس بعد اإلضراب، وسكنى  

المكان هو اإلقامة به واالستيطان. واستكن واستكان تعني الخضوع واإلذالل، والسَكن او المسكن  

ما سنت إليه واستأنست به، وقد يعني الزوجة والنار والرحمة والبركة والقوت. اما اإلسكان  هو كل  
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فيأتي من الطمأنينة واالستقرار والرزانة والوقار. والمسكن في معناه مكان السكن قد يأتي بمعنى  

المسكنة وهي من الفقر والضعف، والمسكين من ليس عنده ما يكفي عياله أو الفقر، والخاضع  

 م(. 2006الضعيف الذليل في الجمع مساكين )غنايم،  

 السكن في االصطالح الشرعي:   2.2.4

يؤكد الفقه اإلسالمي على أهمية السكن وأنه من األساسيات لحياة اإلنسان وكرامته، وينظر الفقهاء  

لحاجته اإلنسان واألسرة للمسكن ليقيه ويحفظ عليه بدنه وعياله ضمن الضروريات التي يجب  

 على االنسان حفظها بحفظ النفس. 

وقد ذكر هللا تعالي السكن في كتابه الكريم في عدة مواضع تؤدي للمعنى من السكون والطمأنينة،  

منها )البيت، والليل، والزواج، ودعاء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم(. جاء السكن بمعنى البيت  

(. وجاء في موضع آخر كوظيفة الليل  80وتِك ْم َسَكنًا( )النحل،  في قوله تعالى )َوَّللاَّ  َجعََل لَك ْم ِمْن ب ي  

ْبِصًرا إِنَّ فِي   للوصول للسكينة في قول هللا تعالى )ه َو الَِّذي َجعََل لَك م  اللَّْيَل ِلتَْسك ن وا فِيِه َوالنََّهاَر م 

قول هللا تعالي )َوِمْن آيَاتِِه أَْن  (. ويذكر القرطبي في تفسير 67ذَِلَك َليَاٍت ِلقَْوٍم يَْسَمع وَن( )يونس، 

ِلكَ  َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذَٰ ْن أَنف ِسك ْم أَْزَواًجا لنِتَْسك ن وا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَك م مَّ  َليَاٍت لنِقَْوٍم  َخلََق لَك م منِ

وَن( )الروم،  ساء تسكنون إليها. من  (، "خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي ن21يَتَفَكَّر 

أنفسكم أي من نطف الرجال ومن جنسكم. وخلقت المرأة سكنا للرجل، فيعني هنا السكن هو  

الزوجة. والمعنى الرابع للسكن الذي يحصل من بركة دعاء الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم  

ْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم صَ  يِهْم بَِها  بما كرمه هللا واستغفاره طمأنينة في قوله تعالى )خ  ه ْم َوت َزكنِ ر  َدقَةً ت َطهنِ

 (.  103َوَصلنِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَه ْم َوَّللاَّ  َسِميٌع َعِليٌم( )التوبة،  

 حق السكن في االدبيات الشرعية  3.2.4

وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بتوفير المسكن من عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، حيث حَرَص  

اِله حدًّا لِكفايتِهم، ِمن زَواجٍ وَمسَكٍن وخاِدٍم، إعفافًا لهم  ا لنَّبيُّ صلَّى هللا  علَيه وسلَّم على أْن يَكف َل لع مَّ

عن السُّؤاِل، وفي حديث المستورد بن شدَّاٍد: أنَّ النَّبيَّ صلَّى هللا  علَيه وسلَّم قال: "َمن كان لنا عاِماًل  

َذ ِمن بْيِت ماِل المسِلمين ِمقداَر مْهِر زوَجٍة ِمن غيِر تَبذيٍر  فَْليكتَِسْب زوَجةً"، أي:  يَِحلُّ له أْن يَأخ 

وإْسراٍف، وذلك ِمن أَْجِر ِعمالَتِه وراتِبِه، "فإْن لم يَك ْن له خاِدٌم فَْليكتِسْب"، يعني: يتَِّخْذ، "خاِدًما"،  

تَِّخذَ َمسكنًا له، وي حتَمل  في معنى هذا الحديِث:  "فإْن لم يكْن له مسَكٌن فليكتِسْب مسَكنًا"، والمعنى أْن ي 

َذ ِمن بْيِت ماِل المسِلمين َمؤونَةَ َزواِجه، ويتَِّخَذ خاِدًما وَمسكنًا إْن لم   أنَّ العاِمَل والواِلَي له أْن يَأخ 
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َغ للعَمِل مدَّةَ واليَتِه، وقيل: معناه: أنَّه ي باح  له اكتِساب    ذلك ِمن ِعمالَتِه، الَّتي هي  يك ْن له ذلك؛ ِليتَفرَّ

ذ ه )الدرر الَسنية(   .22  أ جَرة  ِمثِل َعمِله وراتبِه الَّذي يأخ 

كما أهتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإسكان المسلمين بعد هجرته للمدينة، بإسكان  

جعل    من ليس له دار تأويه من المهاجرين والغرباء الذين يأتون للمدينة ومن لم يجدوا من يؤويهم 

سكناً. وقد كان أبو هريرة رضي هللا عنه عريف من سكن الصفة. وقد ذ كر في كتب    23لهم الصفة 

الفقه من ليس له مسكن أنه من الغارمين، وفي عهد عمر بن عبد العزيز أمر بقضاء الدنين عن  

نجد الرجل له   الغارمين من بين مال المسلمين، "أن اقضوا َعن الغارمين . فَكتَب إِليه ع مالة: إِنَّا 

المسكن والخادم وله الفرس وله األثاث في بيته. فكتب عمر: "ال ب دَّ للرجل من المسلمين من مسكن  

يأوي إِليه رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس ي جاهد عليِه عدوه، وأثاٌث في بيته، ومع ذَِلك فهو  

ى هللا  علَيه وسلَّم، َمن اتََّخذ غيَر ذلك"،  غاِرم، فاقضوا عنه ما عليه من الدنين". وقد س ئل النَّبيَّ صلَّ 

"، يَْعني: خائِنًا أو   يَعني: ما ذ ِكَر وهو في حالَِة الضَّروَرةِ ِمن غيِر َسَرٍف وال تَرٍف، "فهو غالٌّ

 م(. 1993ساِرقًا )ميقاتي،  

يعتبر حق السكن من األصول والحوائج الضرورية عند الفقهاء واألئمة المجتهدين، حتى   

س والمدين، ال يتم بيع مسكنه عند تصفية ممتلكاته وذلك رأي اكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة  المفل

. وكان رأي الشافعي ومالك وغيرهما، ببيع المسكن الجيد  24وأحمد بن حنبل وإسحاق بن منصور 

ويشترى له مسكن آخر، ويقضى ما عليه من دين للغرماء من فرق السعر، او يباع المسكن  

حبه منزل آخر يسكن فيه. كما ضمنت الشريعة حق السكن للزوجة ألن السكنى من  وي كترى لصا

كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه هللا تعالى مقرونا بالنفقة حيث قال هللا تعالى )أَْسِكن وه نَّ ِمْن  

ْجِدك ْم( )الطالق،  لقات نسائكم من  (، ويذكر الطبري في تفسيره ان اسكنوا مط6َحْيث  َسَكْنت ْم ِمْن و 

ْجِدك ْم ( اي من سعتكم التي تجدون.   الموضع الذي سكنتم ) ِمْن و 

 

| خالصة حكم المحدث :  2945الصفحة أو الرقم:  الراوي: المستورد بن شداد | المحدث : األلباني | المصدر: صحيح أبي داود  22
 ( مختصراً.727( )20/305واللفظ لهما، والطبراني )( 2370(، وابن خزيمة )2945التخريج : أخرجه أبو داود ). صحيح

فَّة: وهي سكن في المسجد النبوي ويعتبر وقف للرسول صلى هللا عليه وسلم للسكن( 23 لالستزادة راجع: العمري، أكرم ضياء  )الصُّ

فة. مجلة كلية الدراسات اإلسالمية. الصفحات 1968)  .162-143م(. أهل الص 

 (. 6/328لالستزادة راجع الحاوي الكبير للماوردي، ) 24
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 التصور اإلسكاني الشرعي  4.2.4

إن الممارسات في بناء المساكن توضح جزأً من التصور اإلنساني ودور البشرية في تنفيذ قوله  

ْعد  اْلِخَرةِ ِجئْنَا بِك ْم لَِفيفًا(. وهذه  ( )اْسك ن وا اأْلَْرَض فَإِذَا َجاَء وَ 104تعالى في سورة )اإلسراء، 

الممارسات اإلعمارية قد ربطها الفقهاء بصحة االعتقاد واالعتدال في البناء السكني، حيث ربط  

هللا سبحانه وتعالى البناء بإعمار األرض وأستنكر وحذر من السرف واإلفساد في البناء في قوله  

عليه وسلم، ومستنكراً على قومه عاد: )أَتَْبن وَن بِك ِلن ِريعٍ آيَةً  تعالى على لسان نبيه هود صلى هللا 

(، وقد ذكر الطبري في تفسيره لآلية، أن الريع هو المكان المرتفع عند  128تَْعبَث وَن( )الشعراء، 

جواد الطرق المشهورة، يبنون هناك بنياناً محكماً هائالً باهراً، وفي تفسيره لقوله تعالى }تعبثون{  

كم تفعلون ذلك عبثاً ال لالحتياج إليه، ولمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. وذلك تضييع للوقت  أن

 وإهدار للطاقة البشرية واالموال في غير فائدة، واشتغال بما ال يجدي في الدنيا وال في الخرة. 

ممن كان   ومن الدالئل الشرعية التي تحذر من االسراف في البناء واخذ العبرة باألمم السابقة

لَفَاَء  74قبلكم، قوله تعالى على لسان نبيه صالح لقومه هود )األعراف،  وا إِْذ َجعَلَك ْم خ  ( )َواْذك ر 

أَك ْم فِي اأْلَْرِض تَتَِّخذ وَن ِمن س ه وِلَها ق ص وًرا َوتَْنِحت وَن اْلِجبَاَل ب ي وتًا ۖ فَاْذك   وا آاَلَء  ِمن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ ر 

ِ وَ  ْفِسِديَن(. فبعد أن اهلك هللا قوم عاد جاء قوم هود وكانت عالمة اسرافهم  َّللاَّ اَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض م 

في األرض التفاخر بالبناء السكني بما يزيد عن حاجتهم، وأسرفوا بالبناء السكني فكان مصيرهم  

ي تفسيره لقول  كمصير قوم عاد. وكذلك في قصة فرعون في بناءه الصرح، كما يذكر أبن كثير ف

ٍه َغْيِري فَأَْوقِْد ِلي يَا َهاَمان  عَ  ْن إِلََٰ يِن  هللا تعالى )َوقَاَل فِْرَعْون  يَا أَيَُّها اْلَمأَل  َما َعِلْمت  لَك م منِ لَى الطنِ

ِه م وَسىَٰ َوإِننِي أَلَظ نُّه  ِمَن اْلَكاِذبِينَ 
(، أنه  37،  36( )غافر ، فَاْجعَل لنِي َصْرًحا لَّعَلنِي أَطَِّلع  إِلَىَٰ إِلََٰ

أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين، ليتخذ له آجرا لبناء الصرح  

، وهو القصر المنيف الرفيع. وبهذا يقترن فساد فرعون بالسرف العمراني السكني في بناءه للقصر  

ير الحق. وكما ذكر في قصة قارون  وإظهار قوته بالفساد العقدي وباستكباره والعتو في األرض بغ 

واستكباره وكفر نعمة هللا مما أدى بأن خسف هللا به وبداره التي كان يفتخر فيها كما قال هللا تعالى  

ِ  81في سورة )القصص،  ونَه  ِمن د وِن َّللاَّ ( )فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض فََما َكاَن لَه  ِمن فِئٍَة يَنص ر 

نتَِصِريَن(.   َوَما َكانَ   ِمَن اْلم 

المبالغة الشديدة في البناء والتطاول في المباني السكنية قد توضح خلل يتكرر عبر  

العصور، لذلك اهتم به العلماء وأهل الفقه في مصنفاتهم. كما ذكر في تفسير ابن كثير، فقد روي  
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رضي هللا عنه لما رأى ما احدثه المسلمون في الغوطة من البنيان،  قام في   25عن أبي الدرداء

مسجدهم فنادى "يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه، فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال أال تستحيون، أال  

تستحيون، تجمعون ما ال تأكلون، وتبنون ما ال تسكنون، وتأملون ما ال تدركون، إنه قد كانت  

عون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غروراً، وأصبح  قبلكم قرون يجم

   26جمعهم بوراً، وأصبحت مساكنهم قبوراً...".  

ومن س سِن هللا سبحانه وتعالى في األرض، إبقاء النتائج لمناطق الخسف بمساكن األمم المعذبة،  

ن قَْريٍَة  لتكون عالمة باقية للخلق من بعدهم. ويذكر الطبري في  تفسيره لقول هللا تعالى )فََكأَينِن منِ

ِشيٍد( )الحج،  عَطَّلٍَة َوقَْصٍر مَّ وِشَها َوبِئٍْر مُّ (، وكم يا  45أَْهلَْكنَاَها َوِهَي َظاِلَمةٌ فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَىَٰ ع ر 

نبغي  محمد من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون يعبدون غير من ينبغي أن ي عبد، ويعصون من ال ي 

 لهم أن يعصوه، فباد أهلها وخلت، وخربت وتداعت، وتساقط بنائها وسقوفها. 

 الراشدين والخلفاءصلى هللا عليه وسلم في عهد الرسول محمد الطلب على السكن  3.4

يعتبر  والذي م 600تقريباً الطلب على السكن في عهد الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم  كان 

في القرن الرابع  الطلب وقد ابتدأ  .( م1998الفاكهي، ) متناثربسيط و من العصور الوسطى

  هللا صلى  محمد وهو الجد الرابع للنبي  قصي بن كالب كان عندما الميالدي بالجزيرة العربية، 

السكن  ينظم  أول من استطاع أن  وهو  يجمع قبائل قريش من الشعاب ورؤوس الجبال    ،عليه وسلم

ومن تعظيمهم لمكة كانوا يحرمون أن  حيث أنهم ، وقد قسم مكة إلى أرباع بين قومه، في مكة

يسكنوها، ويعظمون أن يبنوا بها بيتًا، وكانوا يقيمون بها نهاًرا، فإذا جاء الليل خرجوا إلى الحل،  

أن يبنوا في الحرم، فبنوا المساكن، وقال لهم:  قصي وال يستحلنون الجناية بمكة، حتى أذن لهم 

تستحل قتالكم". فقالوا: رأينا تبٌع لرأيك وأنت سيدنا؛  "إنكم إن سكنتم حول البيت هابتكم العرب ولم  

فابتدأ وبنى دار الندوة )أي دار االجتماع( كمركز للحكم واإلدارة في مكة. ومن هذه الدار كانت  

تنطلق قوافل قريش للتجارة، وفي فنائها تحط القوافل إذا رجعت، فكانت تشكل مركز مكة الرئيسي  

وهي أول دار ب نيت بمكة، فكانوا ال يعقدون أمًرا من األمور إالن   في معامالتها الخاصة والعامة،

مجمعًا لجمعه لقومه.  قصي إالن من جاوز األربعين، فسمي قصي فيها، وال يدخلها من غير ولد 

 

 .هـ( صحابي وفقيه وقاضي وقارئ قرآن وأحد رواة الحديث النبوي، وهو من األنصار 32أبو الدرداء األنصاري )المتوفي سنة  25

نصوص في الكتاب والسنة من ذم ن. وما ورد من م(. ذم التطاول في البنيان، وأثره على البيئة واإلنسا2004كالوي )لالستزادة:  26

  التطاول في البنيان.
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قومه وأذن لهم ببناء البيوت استطاع بهذا الفعل أن يكسب وَد قومه، فنصبوه  قصي  وهكذا لما جمع  

 (. م2008، مقبل ترأس عليهم وأطاعوه )كعب بن لؤي  رجل من ولد  رئيسا عليهم، وكان أول 

د   هللا( والدة رسول  م571وكان من أهم األحداث في نهاية القرن الخامس الميالدي ) َحمَّ  م 

طَِّلب بِن  َعبد هللابِن    المهاجرعليه وسلم في مكة المكرمة. وحسب دراسة  هللاصلى  َعبِد الم 

ة في تلك الحقبة من الزمن لم يزد عن مضارب من الشعر،  (، كان العمران في مكن م2006)

ومضارب من البيوت المرصوصة بالحجر، أو المبنينة بالطين والحجر فيما يحاذي المسجد، أو  

بالطين التي وحده على حوافي األباطح في أعلى مكة، أو على شواطئ المسيل في أسفلها. كانت  

عليه  هللا  صلى  النبي  م قدم  622ليات جباله. وفي عام  تتالصق أو تتباعد في حواشي الوادي، وبين  

وسلم إلى يثرب وسماها المدينة وطيبة، وكان سكانها موزعون عشائرياً في قرى صغيرة. ووجد  

مجتمعاً يختلف عن مجتمع مكة، وجد تنافراً بين عشائر المدينة واختالفا ًفي دياناتها، ولذلك بدأ  

ع جديد على أساس االسالم. وكانت من أولى القضايا تكمن  عليه وسلم بالتخطيط لمجتم هللا صلى 

( فقد خط النبي  م2006)الكرمي  في استيعاب المهاجرين الجدد في مجتمع المدينة، وحسب دراسة  

  للزبير بن العوام في ناحية المسجد، وجعل  زهرة    بنيعليه وسلم دورا للمهاجرين "فخط لهللا  صل  

موضع داره  لعثمان  موضع دارهم، وخط  لل أبي بكر  ره، و بقيعاً واسعاً، وجعل لطلحة موضع دا

عليه وسلم لما قدم المدينة جعل كل أرض هللا  صلى  هللا  أن رسول  بن عباس  كذلك.". فقد ورد عن  

ال يبلغها الماء يعطيها لبعض المهاجرين، أما ما كان من الخطط المسكونة العامرة فإن األنصار  

منها يقتطع للمهاجرين ما شاء. ويذكر أن هناك قوما لم يجدوا  عليه وسلم  هللا  وهبوا الرسول صلى  

وا أصحاب  هللا أماكن ينزلون فيها، فأنزلهم النبي صلى  عليه وسلم مؤخرة المسجد )الصفة( فسم 

الصفة. وكانوا يكثرون ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر، وكان عددهم ما يقارب  

عليه  هللا عليه وسلم يتعهدهم ويشرف عليهم. وقد كان النبي صلى المائة، وكان النبي صلى هللا 

النابلسي،  وسلم قد بنى مسجده قبل ذلك، وقد اشترى مكان المسجد وأشترك هو والصحابة في بنائه )

 (.  م2007

رضى    سودة وعائشة  عليه وسلم مسجده، وبنى بيتين لزوجتيه  هللا  صلى  هللا  وقد بنى رسول  

عنهما على نعت بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة من لبن وجريد النخل. وكان لبيت  هللا 

عليه  هللا صلى هللا عنها مصراع واحد من عرعر أو ساج. ولما تزوج رسول هللا رضي عائشة 

، يقول يومئذ:  سعيد بن المسيب : سمعت  عطاءوسلم نساءه بنى لهن حجراً، وهي تسعة أبيات. قال  

ددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من األفق فيرى ما  لو هللاو

عليه وسلم في حياته. فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر  هللا صلى هللا اكتفى به رسول 
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: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء، ويروا ما  أبو أمامةوالتفاخر، وقال يومئذ 

 (. م845-785،  ابن سعد عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده )هللا لنبيه صلى هللا رضي  

وسلم كانت  عليه صلى هللا محمد ولما نهضت جيوش المسلمين للفتح بعد وفاة الرسول 

البداوة تغلب عليهم، فتحاشوا سكنى المدن، ونصبو مضارب لهم في ضواحيها أو بنو بيوتا من  

أنهم يمكثون إلى أجل قريب. وكانوا إذا فسد ما بنوه من القصب أو احترق،  القصب معسكرا ً لهم، ك

عنه في بنائها بالحجارة، مثل المدن التي فتحوها  هللا رضي عمر ابن الخطاب استأذنوا الخليفة 

عنه لم يرى تحضرهم خوفا عليهم من الترف والرخاء،  هللا  بمصر والشام والعراق، ولكنه رضي  

عنه بالبناء، ولكنه أشترط االقتصاد  هللا نعهم من الزرع. ثم أذن لهم رضي ولهذا السبب أيضا م

فيه، فلما استشاروه في بناء الكوفة بالحجارة، قال لهم: "إفعلوا، وال يزيدن أحد على ثالثة ابيات،  

(. وفي السنة السابعة  م 1902، زيدانوال تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم الدولة." )

عنهما:  هللا رضي عمر ابن الخطاب وكتب إلى الخليفة سعد ابن أبي وقاص نزل بالكوفة  للهجرة

إني قد نزلت بالكوفة منزال فيما بين الحيرة والفرات بريا وبحريا ينبت الحلفاء والنصي، وخيرت  

ها  المسلمين بينها وبين المدائن فمن أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. ولما استقروا ب

عرفوا أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم، واستأذن أهل الكوفة في بنيان القصب،  

واستأذن فيه أهل البصرة أيضا، واستقر منزلهم فيها في الشهر الذي نزل أهل الكوفة بعد ثالث  

أهل   نزالت قبلها. فكتب إليهم: إن العسكر أشد لحربكم وأذكر لكم، وما أحب أن أخالفكم. فابتنى 

 (. هـ  630- 555  ،االثير ابن المصرين بالقصب )

يعد الوفاء بمتطلبات السكن لدى الناس من إحدى العوامل األساسية التي تضعها الجهات  

الراعية للشأن العام ضمن أولوياتها، وغالبا ما يحظى االستعمال السكني بنسبة معينة من  

ا. و ينطبق هذا البعد على المدن اإلسالمية  استعماالت األرض داخل المدن مهما كانت أسباب انشائه

األولى في عصر الراشدين، حيث انها أنشأت لغرض عسكري ولغاية دعم الجهد العسكري، إال  

ان االستعمال السكني حظي بالحيز األكبر ضمن نسيج المدينة. فمثال، مدينة البصرة عند تأسيسها  

المدينة ببناء المسجد ودار االمارة، ثم بعد  ( عند اخطاط  هـ17  - ق.هـ    40)   عتبة بن غزوانابتدر  

ذلك قسم المدينة إلى خطط عديدة )أي أحياء سكنية( وجعل لكل قبيلة خطة خاصة بها. وقد تناول  

( في دراسته لتلك المرحلة ان الظروف التي أنشأت بسببها مدينة البصرة، بوصفها  م2008)عثمان  

إلى هذا االجراء   عتبة بن غزوان مدينة عسكرية واختطت إلسكان المحاربين وعوائلهم، دفعت 

ليكون من امر تحفيز الجند على النفرة والتهيأ للقتال امرا سريعا، فضال عن اطمئنان الجند على  

يسكنون ذات الحي مع أبناء قبيلتهم. كما يعمل على تقوية أواصر صلة الرحم بين   ذويهم كونهم 
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أبناء القبيلة الواحدة، مما يعمل على الحفاظ على الحالة النفسية للمجاهدين والعاملين في امول  

( إلى  هـ224- 157)  سالمعنهم. وأشار هللا الخالفة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين رضي 

قوله: "... إنه البَد للمرء المسلم من سكن يسكنه،  عمر بن عبد العزيز كر عن الخليفة أنه قد ذ 

 وخادم يعينه، وفرس يجاهد عليه ... أقضوا عنه، فإنه غارم.".  

األموي  عبد الرحمن الداخل لقد تأسست الحضارة االسالمية في األندلس بإسبانيا مع نقل 

م( األسلوب  755هـ )138رفاقه في سنة  ( معم788-731الموافق  هـ 172- 113القرشي ) 

العمراني للمسلمين من حيث البناء وعادات وأصول المعاش تبعا لعادات المسلمين خاصة في  

(. وقد نشأت الصناعة العربية من  31-26، صفحات 5، الفصل 1923كرد علي دمشق بالشام )

ا اشتمل العمران  النقوش على المساجد وعلى القصور والحمامات واألبراج واألسواق، كم 

األندلسي على جلب المياه وبناء أرصفة وإقامة القالع والحصون. وقد كان لكل هذه الحركة  

العمرانية الواسعة أثر بليغ على أسلوب األبنية األوربية التي أعقبت حضارة األندلس. وقد تم  

(،  Granada( وغرناطة )Sevilla( وإشبيلية )Cordobaتشييد العديد من المدن مثل قرطبة ) 

وقد كانت البالد، التي عمرها المسلمون تحت حكم العرب المسلمون، ذات نسق متجانس في  

 (.      1923كرد علي عمرانها، وكان حتى للقرى نصيب من العناية العمرانية )

هارون الرشيد  ( اهتم  م1517- 750وفي العصور الوسطى خالل عهد الخالفة العباسية ) 

باإلصالحات الداخلية وبالمساكن، فبنى المساجد الكبيرة  ( م809-766الموافق هـ 193- 149)

والقصور الفخمة، وفي عهده استعملت القناديل ألول مرة في إضاءة الطرقات والمساجد. كما  

بالزراعة ونظامها، فبنت حكومته الجسور والقناطر الكبيرة وحفرت الترع  هارون الرشيد اعتنى  

أسس ديوانًا خاًصا لإلشراف على تنفيذ تلك األعمال اإلصالحية،  والجداول الموصلة بين األنهار، و

وشجع التبادل التجاري بين الواليات وحراسة طرق التجارة بين المدن. كما شيند مدينة الواقفة  

 (.  م1996، عياشقرب مدينة الرقة على ضفاف الفرات لتكون مقًرا صيفيًا لحكمه ) 

اسي عما كان في عهد األمويين، وأن مساحة  وفي مكة لم يتسع العمران في العهد العب

المأهول فيها لم تتوسع عما كانت، بل أن األمر على عكسه، وقل جداً تعداد السكان، وقد تفرق  

ً في مصر والمغرب   أبناء مكة في الفاق. واستوطنوا األراضي الخصبة، واتخذوا لهم أمالكا

من القليل، مع من جاورهم من مسلمي   والشام والعراق حتى لم يبق في مكة من أهلها إال أقل

( كان من عادة حكام مكنة أن ينادي  م2006)  المهاجرالفاق للتشرف بالجوار. وحسب دراسة 
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، لئال يستأثر المجاورون بثروات  البن الخطاب مناديهم بعد أداء الحجن »يا غريب بالدك« تقليداً 

 البالد.   

( من مكة المكرمة إلى  م1377،1304الموافق هـ 779- 703)إبن بطوطة وفي رحلة 

وسط آسيا، يقول عن المساكن في إقليم خوارزم: "ولم أرى في حياتي إقليما أكثر منه عمراناً  

بالسكان وازدهاراً. وهناك الكثير من األشجار حيث يحتاج السكان إلى األشجار في أعمال البناء.  

برحلته بعد خوارزم مدينة  إبن بطوطة  حيث من الصعب ان ترى أرضا غير معمرة.". ويضيف

إلى بخارى "كانت بخارى واحدة من أشهر المدن في العالم اإلسالمي، حيث كثافة المباني ولها  

سبعة بوابات حديدية، ومن ورائها القلعة التي يقطنها السلطان، وهناك أيضا دار الضرائب  

كل إقليم ما وراء النهر وخرسان   والسجن. والمسجد الجامع يقع في وسط المدينة، وال يوجد في 

 أناس قاموا على بناء أراضيهم مثلما فعل أهل بخارى.".  

وفي نهاية العصور الوسطى وقبل بداية عصر النهضة بالبالد اإلسالمية جمعت المعارف  

الجغرافية المتاحة عن العالم المعروف وقتها. ومنها أن األرض كروية والبحار تحيطها وقسموا  

لى سبعة أقسام متساوية سموها األقاليم السبعة وجعلوها متساوية في العرض والطول،  المعمورة إ

( وذكر في مقدمته في الجزء الثالث، المعتدل م1332- 1406)  إبن خلدونومن أبرز المفكرين 

والمسكون من األرض أوسطها وهو اإلقليم الرابع وما يليه اقرب إلى االعتدال، وهو أعدلها في  

لبشر، ولهذا كانت العلوم والصنائع والمالبس والمساكن والحيوانات في هذه األقاليم  المناخ وفي ا

المعتدلة، وسكانها من أعدل البشر أجساما وألوانا واخالقا وأديانا حتى توجد فيها النبوات، وتوجد  

يمن  لديهم المعادن الطبيعية ويتعاملون بالذهب والفضة وهؤالء هم أهل المغرب والشام والحجاز وال

والعراق والهند والسند والصين واالندلس والفرنجة والجاللقة والروم واليونان. وأما المساكن في  

المناطق البدائية غير المعتدلة يوجد الزنوج )جنوباً( والصقالبة )شماالً(. فاإلقليم األول والثاني  

هم من الذرة والعشب والسادس والسابع البعيدة عن االعتدال فمبانيهم من الطين والقصب، واقوات

ومالبسهم من الجلود وأوراق الشجر، وأكثرهم عرايا، وفواكههم غريبة، ومعامالتهم بغير الذهب  

والفضة، وأخالقهم أقرب للحيوان، وبعضهم يسكن الكهوف والغابات ويأكل العشب وربما يأكل  

لمتحضرة مثل أهل الحبشة  البشر، وال يعرفون ديانة إال إذا كان قريبا من أهل البالد في األقاليم ا

 ومالي في افريقيا، والنصارى في شمال أوربا من الصقالبة والترك.  

قد تميز المدن السكنية في العصور الوسطى على تعظيم الديانات وبناء مساكن أفضل  

وأكبر في أوروبا، وكانت هنالك تحوالت في ملكية األرض من الكنيسة للفرسان، وتحول مركز  
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واتجه السكن للقرب من مركز المدينة والمراكز الدينية بعد ان كان يتجه حول المياه  المدن للمعابد  

 واألراضي الخصبة الزراعية، وأصبحت المدن مركز تجاري تأتيها البضائع من جهات مختلفة. 

     للسكن  ة إسالمي مقاربة.  4.4

 . مقدمة  1.4.4

والتنمية، حيث يعتبر اإلنسان هو غاية التنمية، وأن  لإلسالم نظرته المتميزة إلى قضية السكان 

وظيفته هي تعمير األرض لعبادة هللا، ولقد سخر هللا له كل شيء وعليه أن يأخذ باألسباب لتحقيق  

ذلك، كما تضمنت الشريعة اإلسالمية األحكام والقواعد لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال  

م الضمان االجتماعي الذي يعالج مشكلة الفقر من خالل أساليبه  لإلنسان، ولقد وضع اإلسالم نظا 

(. ويختلف اإلسالم مع  م1998 شحاته وأدواته المختلفة لغير القادرين على العمل والكسب )

المالتوسيين والعلمانيين وعلماء األمم المتحدة واالقتصاديين الوضعيين في نظرتهم إلى السكان  

والتنمية وفى عالج مشكلة الفقر، ويختص هذا البحث بمناقشة نظرة االقتصاد اإلسالمي إلى احد  

ها، والمحافظة على استمرارية  الموارد المهمة وهي السكن، واعمار األرض التي امرنا هللا بإعمار

  Maslowالحياة الكريمة للنفس البشرية، حيث يعتبر ادنى درجات السلم الهرمي في نظرية هرم  

" وبيان كيف  Human Motivation( للحاجات اإلنسانية عبر نظرية التحفيز البشري "1943)

صاد االسالمي. وكيف أن  أن توفير السكن يعتبر وسيلة هامة لحفظ النفس والمال والنسل في االقت

السكن مصلحة ضرورية للحياة عندما يؤدي توفير المأوى الى حماية أصل النفس والمال، وكيف  

 يصبح متطلبًا حاجيًا. 

( في بحثه تعريف السكن بالمصالح اإلنسانية  م2001)السري من جهة أخرى، ربط 

الكليات الخمس وهي الدين   الشرعية، التي تنقسم إلى ثالثة أقسام. وتهدف في مجملها إلى حفظ

أن توفير السكن يعتبر وسيلة هامة لحفظ النفس  السري والنفس والمال والعقل والنسل. ويرى 

والمال والنسل. ويشكل السكن مصلحة ضرورية للحياة عندما يؤدي توفير المأوى الى حماية  

لرفع الحرج عن  أصل النفس والمال، ولكن يصبح متطلبًا حاجيًا عندما يصبح توفير المأوى 

ساكنه، ويكون متطلبًا تحسينيًا عندما يطلب لتوفير وسائل الراحة المتاحة. فإن كان وجود المأوى  

الذي يقدم الحد األدنى من الحماية للنفس والمال والنسل في مستوى المصالح الضرورية، يكون  

مصالح الحاجية،  السكن الذي يشمل المرافق األساسية من مياه وكهرباء وغيرها في مستوى ال

ويكون السكن الذي يحوي ذلك كله باإلضافة إلى مكمالت أسباب الراحة في مستوى المصالح  

 التحسينية. 
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 . أهمية توزيع الدخل في التأثير على أسعار السكن 2.4.4

من المهم تحليل لماذا ترتفع أسعار السكن، سواء سعر اإليجار أو سعر العقار، بسرعة أكبر مقارنة  

بالدخل، وبسرعة أكبر لدى الفئة الغنية مقارنة بفئة فقيرة؟ يمكن اإلجابة باستعمال مبدأ المرونة،  

يمكن أن   حيث أنه عند التوازن بين العرض والطلب سواء في المدى القريب أو المدى البعيد،

 نصيغ ما يلي  

(5.1)                                      𝐻𝑆(𝑝) = 𝐻𝐷(𝑌, 𝑝) 

 

 إذا أخذنا اشتقاق الجمع للمعادلة السابقة، فيأتي أن  

 

(5.2)                           d𝐻 =
𝜕𝐻𝑆
𝜕𝑝

 d𝑝 =
𝜕𝐻𝐷
𝜕𝑝

 d𝑝 +
𝜕𝐻𝐷
𝜕𝑌

 d𝑌 

ج منها العالقة بين التغير النسبي في سعر السكن ومستوى الدخل عبر استخدام المرونة  ت ونستن 

휀نحصل على ما يلي ،   

(5.3)                                  (휀𝑆,𝑝 − 휀𝐷,𝑝)
d𝑝

𝑝
= 휀𝐷,𝑌

d𝑌

𝑌
  

وعند افتراض توازن بين الطلب والعرض في المدى البعيد، تحدث زيادة في سعر السكن بشكل  

أسرع من زيادة الدخل إذا كانت مرونة الطلب تجاه الدخل أكبر من الفرق بين مرونة العرض  

휀𝑆,𝑝)ومرونة الطلب تجاه السعر   − 휀𝐷,𝑝) < 휀𝐷,𝑌.    وعلى اعتبار أن مرونة العرض في المدى

كون قريبة من الصفر، فإن صياغة العالقة بين التغير في السعر والتغير في الدخل تكون  القريب ت

 كما يلي 

d𝑝

𝑝
= −

휀𝐷,𝑌
휀𝐷,𝑝

d𝑌

𝑌
 

على افتراض أن مرونة الطلب تجاه السعر لها إشارة سالبة وأن مرونة الطلب تجاه الدخل موجبة  

شارة التغير في الدخل. إن لمستوى  اإلشارة، فإن إشارة التغير في التغير السعر ترتبط عامة بإ

الدخل أهمية قصوى في اختيار نوعية السكن، وإذا افترضنا وجود نوعان من األسر لهما مستوى  

 مختلف من الطلب على السكن    

(5.4)                         𝐻𝑆(𝑝) = 𝛼𝐻𝐷(𝑌1, 𝑝) + (1 − 𝛼)𝐻𝐷(𝑌2, 𝑝) 
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 وتكون عالقة التغير النسبي كما يلي 

(5.5)                 (휀𝑆,𝑝 − 휀𝐷,𝑝)
d𝑝

𝑝
= 𝛼휀𝐷,𝑌1

d𝑌1
𝑌1
+ (1 − 𝛼)휀𝐷,𝑌2

d𝑌2
𝑌2

 

𝛼إذا كان نصيب األسرة األولى من السكن أكبر من نصيب األسرة الثانية أي  > 1 − 𝛼  وأن ،

휀𝑆,𝑝)األسرة األولى أغنى في دخلها وإذا كانت   − 휀𝐷,𝑝) < 휀𝐷,𝑌  فإن األسرة الغنية تساهم في ،

السكن أكثر وبشكل أسرع مما تساهم فيه األسرة األقل غنا. وما يعزز هذا االستنتاج   غالء أسعار 

أن تكلفة سلعة السكن سواء لإليجار أو التملك، تقتضي نسبة هامة من دخل األسرة على المدى  

القريب أو البعيد. وتزداد حدة الطلب على السكن في حالة التملك خاصة عندما تتدخل المؤسسات  

البنكية وخاصة في القطاع البنكي التنافسي، مما يؤثر في سوق اإلسكان. من جهة أخرى،  المالية 

كلما اتسع عرض اإلسكان تراجعت نسبيا وتيرة نمو أسعار السكن، وحدثت استعداالت مختلفة في  

 مسار الطلب والعرض. 

افة  على أساس مرونات طلب السكن تجاه السعر، فإن الطلب يرتبط بالسعر المتوقع باإلض

الى السعر الجاري. وكما أن الطلب قد يتأثر باألسعار الحدية، فقد يتسبب توقع أسعار السكن في  

تقلبات مستمرة في سوق اإلسكان. وقد تؤدي تقلبات األسعار الحدية الى فائض في الطلب أو عجز  

ب  فيه حسب حاالت السوق وحاالت سلوك األسر ومن يرغب في السكن. ونشير الى أن من أسالي

أي   Hicksتحديد حجم الطلب على السكن استخدام اإلنفاق على السكن، مما يرجح أهمية طلب 

( عند التحليل التطبيقي  Compensated housing demandالطلب المعوض على السكن )

مع افتراض مستوى معين من المنفعة السكنية وعند مجموعة من األسعار. بمعنى أن دالة النفقة  

تحدد على األقل عبر أسعار سلعة سكنية وأسعار سلع غير سكنية ومتغيرات  على طلب السكن ت

 تدل على منافع السكن.       

       

   من منظور إسالمي كنلب على السالط 5.4

تعددت التحليالت النظرية اإلسالمية للطلب بشكل عام، وحيث أن المسكن سلعة ومن مبدأ الرشادة  

أن يسعى رب األسرة المسلم لتعظيم منفعته أسرته منها، وقد تنوعت الدراسات التحليلية في ابراز  

لحدي  االستهالك الذي يمثل االعتدال في االنفاق على السلع، وتكون المقارنة بدراسة الميل ا

لالستهالك حسب مبادئ االقتصاد التقليدي ومبادئ االقتصاد االسالمي، وذلك بتناول أثر القيم  
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صياغة  وهذه    27األخالقية وأدوات السياسة االقتصادية اإلسالمية التي يمتاز بها النظام االسالمي. 

 . للطلب على السكنإسالمية مبدئية 

ً في الوقت يعتبر السكن في االدبيات االقتصادية من السلع غير المتجانسة  خصوصا

الحالي، حيث انها تعتبر من السلع التي يصعب تحديد خواصها لتنوعها واختالف الوظائف التي  

تؤديها، وحيث أن سلعة المسكن تعتبر ذات أهمية نسبية كبيرة على المدى الطويل إلشباع حاجة  

هللا سبحانه وتعالى  أوجب  فقد  سلعة السكن ضمن حفظ المال، والنفس، والعرض    ضرورية. وتدخل

  المسكن،آمنة    تحفظ لهم حياة كريمةبوسائل  من ذريته    يحفظ من نفسه ويعول أن    رب األسرةعلى  

ْجِدك مْ تعالى: ﴿ هللا قال حيث  ن و  تعالى   هللا ، حيث أمر (6 الطالق﴾ )أَْسِكن وه نَّ ِمْن َحْيث  َسَكنت م منِ

فوجود المسكن الذي   . فيأمره هللا أن يسكنها الرجل بتوفير المسكن ألسرته حتى وإن طلق زوجته 

عن  يحرم على المسلم أن يمتنع يحفظ على األسرة حياتها وكرامتها يعتبر من الضروريات التي 

الحد األدنى   التقتير فيها  وحيث أن المسكن سلعة فيكون يهدد بقاء حياته. قد الذي توفيرها بالقدر 

، والوصول لدرجة المباح من النفعة االعتدال في اختيار المسكن هل  ضروريات درجة من ال

الدرجة الوسطى وهي درجة المباح، ثم يأتي الحد األعلى في النفقة على هذه السلعة بما يعتبر  

ِلَك قََواًماَوالَِّذيَن إِذَا تعالى: ﴿  هللا قال ف وتبذير.  إسراف وا َوَكاَن بَْيَن َذَٰ ﴾  أَنفَق وا لَْم ي ْسِرف وا َولَْم يَْقت ر 

اإلسراف: المجاوزة في النفقة  ، ويذكر الطبري لبعض تفسيرات لآلية الكريمة، أن (67 الفرقان )

 من الضرورات. الحدن، واإلقتار: التقصير عن الذي ال بدن منه

على أن للقيم األخالقية اإلسالمية أثر على السلوك  فمن أبرز الدراسات العديدة التي اكدت  

( نموذج  مkahf ،1996(، وقد اقترح ) مIqbal  ،1985و . م Chapra  ،1995اإلنفاقي لألسر )

رياضي لتعظيم منفعة المستهلك واألسر بدالة سماها "دالة السعادة"، وهذه الدالة تعتمد على فكرة  

ان توازن   Kahfتعظيم الحسنات، باستخدام الموارد للمستهلكين في الحاضر والمستقبل، ويرى 

ذي ينظر في  المستهلك يكون بافتراض الرشادة االقتصادية لرب األسرة في االنفاق المعتدل، وال

 المسألة من معيار ما ينبغي ومعيار ما هو كائن فعالً. 

 

م(. ضمن مؤتمر طالب الدراسات العليا، لكلية الدراسات  2019إشارة لمالحظة الجفري، عصام وآخرون ) 27

المالية واالقتصادية اإلسالمية. في أن أدوات االقتصاد اإلسالمي من الزكاة والوقف تعمل على إصالح التشوهات 

االقتصاد. وهذه األدوات عكس الربا واالحتكار والفحش في المعامالت فقد قال هللا تعالى: يَْمَحق  التي تحدث في 

َدقَاِت ۗ َوَّللاَّ  اَل ي ِحبُّ ك لَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم )البقرة  بَا َوي ْربِي الصَّ  (.276َّللاَّ  الرنِ
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، والزامل  جياللي ومن النماذج القياسية لقياس االستهالك، النموذج المقترح في بحث بن )

( وهذا النموذج يعمل على قياس دالة االستهالك لألسر في ظل توقع الخطاء في السلوك،  م1996

مط االستهالكي حسب النموذج يتراوح بين طبقتين من اإلنفاق  مما يجعل السلوك األسري أو الن

االستهالكي )اإلسراف والتقتير(. ويتمثل الخطأ حسب النموذج بالفرق بين الحدين في االستهالك،  

𝐶بين الحدين )  𝐻على أن يكون الخطأ يساوي صفر في حالة االعتدال في النفقة  < 𝐻 < 𝐶  .)

 بعات الصغرى في تدنية الخطأ للوصول لإلعتدال. وقياسياً يمكن استخدام طريقة المر

(. محاولة لتطبيق مقاصد الشريعة اإلسالمية على  م2018، األفنديوفي دراسة )

االستهالك المعتدل، وتحليل أثر إدماج القيم والقواعد األخالقية على السلوق االستهالكي لألسر  

في المدى البعيد على تالشي حدي االسراف والتقتير في   األفندي عبر الزمن. وقد اعتمد نموذج 

االعتدال. ويفسر االعتدال في االنفاق بالتوازن في   السلوك االستهالكي في المتوسط وقريب من 

االستهالك في الحاضر مع عدم التفريط بحق األجيال القادمة. وإشباع الحاجات اإلنسانية بما  

يضمن حفظ النفس كمقصد شرعي من حاجتها للسلع والخدمات باعتدال حسب الحاجة الضرورية  

 والتحسينية والكمالية. 

إلسالمي تمتد لتعظيم السعادة والرضا من االستهالك او االنفاق  المنفعة في االقتصاد ا

قال  فلحياة المستهلك في الخرة، وهذا المفهوم مرتبط بالموازنة بين المنافع الدنيوية واألخروية، 

ْنيَا ۖ تعالى: ﴿ هللا  َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ   َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ  الدَّاَر اْلِخَرةَ ۖ َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ

ْفِسِدينَ  َ اَل ي ِحبُّ اْلم  . وفي تفسير الطبري  (77 القصص ﴾ )إِلَْيَك ۖ َواَل تَْبغِ اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض ۖ إِنَّ َّللاَّ

يذكر تقديم هللا سبحانه وتعالى الخرة على الدنيا في االنفاق. وأن بإضافة العامل األخالقي  

النفقة والتوازن كمتغير صوري في دالة المنفعة في االقتصاد اإلسالمي باإلضافة   واالعتدال في 

للمتغيرات التقليدية من دخل وأسعار، يمكن تحديد االستهالك قيمياً واخالقياً الذي يكون بين حد  

 التقتير واالسراف.  

( تحليل منفعة المستهلك المسلم باالعتماد على  م2015) Ghassanكما تناول بحث 

استقراء التراث العلمي لكتابات اإلمام الشيباني في مؤلفه "الكسب". وقد تناول تحليل الكسب  

والمنفعة االستهالكية واستخدم الباحث مصطلح اإلنفاق االجتماعي. واعتمد على أن المستهلك  

ائم على الكسب الواجب على الضروريات لتلبية  السوي يرتب نفقاته طبقا للترتيب الثالثي الق 

المنفعة الواجبة، ثم على الحاجيات من الكسب المندوب لالستجابة للمنفعة المندوبة، ثم على ما  

يباح مما يسمى بالتحسينات من الكسب المباح قصد تحقيق المنفعة المباحة. قام الباحث بتقدير  
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ير يدل على مستوى االستهالك األخالقي واالستهالك  مبدئي باستعمال متغيرات مساعدة إليجاد متغ

غير األخالقي، ويتمثل هذا األخير في اإلسراف واإلقتار. واعتمد البحث على أن المستهلك المسلم  

السوي، يجب عليه بعد اإلنفاق الحالل الذي يقتضي تجنب كل المحرمات، اإلنفاق المعتدل الذي  

ئز شرعا أي الحل الوسط بين اإلسراف واإلقتار. ويتحقق  يتطلب أن يقع في نطاق االستهالك الجا

طبقات. تتمثل الطبقة األولى في أولويات اإلنفاق على الضروريات التي ال   3ذلك عبر ثالثة 

تستقيم الحياة بدونها مثال على المأكل والمشرب والصحة واألمن، والمسكن. وتتجسد الطبقة الثانية  

الحياة في المأكل والمشرب والصحة واألمن والمسكن، والتي  عبر الحاجيات، فيقصد بها تيسير 

تصاغ في التوسع الراشد للضروريات دون أن تتجاوز حد اإلسراف. وتدل الطبقة الثالثة على  

التحسينات، وتصاغ في توسيع دائرة الحاجيات سعيا نحو التنعم بطيبات الحياة الدنيا من المأكل  

اشتراط عدم تجاوزها لحد اإلسراف. وسنسعى في   والمشرب والصحة واألمن والمسكن مع

مشروع بحثنا، هذا في جانبه النظري، نحو تعميم فكرة المنافع الواجبة والمندوبة والمباحة  

(Ghassan 2015  لسلعة اإلسكان قصد تحليل أثر التضحية أي االستغناء عن جزء من )

جة إلى مأوى يسترهم أو إلى ما هو  المنافع المباحة للسكن لكي يزول الحرج عمن هم في أشد الحا

    28في حاجة إلى توسعة في مأواهم السكني. 

ال يزال هناك عدد من القضايا  موضوع مهم، وعلى الرغم من أن الطلب على المساكن 

(، توجد ثغرات في سلسلة  1933)  Robinsonالموضوعية التي لم تحل بعد، على حد تعبير 

ة المساكن األكبر للمساكن األصغر استجابة الرتفاع  بدائل السكن، هل يستبدل الناس بسهول

األسعار، أم أنهم يفضلون تبديل الحيازة )لإليجار(، هل تتغير البدائل بين بدائل اإلسكان مع دورة  

الحياة، هل هناك اختالفات في السلوك بين دولة وأخرى، كيف يتناسب تشكيل األسرة كبعد في  

كل تكوين األسرة استجابة للتغيرات في األسعار في أسواق  طلب السكن مع سلسلة البدائل، هل يش

اإليجار والتملك، هل تعتمد هذه االستجابة على مرحلة دورة الحياة أو على الخصائص  

 الديموغرافية.  

 

ى تطوير نمذجة تأخذ باالعتبار خصائص نشير الى أن تحليل الطلب على اإلسكان بمقاربة إسالمية يحتاج ال  28

النفقة السكنية لدى األسر المسلمة. ويمكن نمذجة الطلب على اإلسكان باعتباره منفعة أساسية وفوق أساسية للمأوى،  

وذلك انطالقا من طبقات منفعة اإلسكان الواجبة والمندوبة والمباحة. كذلك من الجانب النظري، يمكن استخدام 

 ( للمكان.Intensity( والكثافة )Amountم الذي أشار إلى أهمية المكان وبالتالي الى المقدار )تحليل ابن الهيث
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تأصيليا تختلف مقاربة نظرية السعر في البعد التحليلي لالقتصاد اإلسالمي عن المقاربة   

بمجموعة من األسباب نسميها   يتأثر . نعتقد أن مسار األسعار المادية لنظرية السعر في الغرب 

بسنن مسار األسعار، بينما يصطلح عليها التحليل الغربي بالمسار الطبيعي لألسعار الذي يؤدي  

الى أسعار التوازن بين عرض افتراضي وطلب افتراضي. ويعتقد في التحليل الغربي القتصاديات  

، بينما نعتقد في التحليل  السوق، أن الغيبيات ال دور لها في مسار تحديد مستويات األسعار

 على مسار األسعار.   مهم االقتصادي اإلسالمي أن إليمان الفرد واألسرة والمجتمع تأثير 

نشير الى ان مسالة تماثل المعلومات عند التبادل في األسواق تعتبر من أساسيات التعامل  

ي معامالت السوق  في كل عملية بيع أو شراء، وأن فقه المعامالت يلح على الصدق وعدم الغش ف 

التعامل. نجد في فقه المعامالت مقاربة تشريعية دقيقة حول الغبن، والذي   أطرافبين مختلف 

ينشأ بالمغاالة أو بالبخس في األسعار، وما يترتب عليه من أثار السلبية على كفاءة التعامل في  

د معقول موثوق معتدل  أسواق االقتصاد. كما أن نظام المحتسب في األسواق اإلسالمية يتطلب تحدي

ومقبول لمستوى األسعار سواء تعلق بأسواق السلع االستهالكية أو بأسعار اإلسكان. إذا اعتبرنا  

سوق اإلسكان، فإن للمحتسب العقاري القدرة على تقدير مستوى سعر السكن لخبرته وحياديته في  

 تلك السوق وخالل تلك الفترة.     

 4خاتمة الفصل   6.4

وتوضيح  طلب على اإلسكان من المصنفات الفقهية، صل لجمع وتوضيح الالفتطرقت في هذا 

وجدت اتفاق بين الفقهاء بإعتبار المسكن من  التصور اإلسكاني من المنفعة من المسكن. حيث 

مصنفات مختلفة منها  قد كان الطلب على المسكن في الكتب الفقهية تحت عدة . والضرورات 

  ب لحرمة المسكن النصيكان  حق الزوجة في المسكن، كما  ووحق المنفعة  الملكية    وقكحقالحقوق،  

.  ولم يهمل الفقهاء توضيح المنفعة من السكن والتحذير من االسراف .االوفر في المصنفات 

 . بشكل عام اإلسالمية للطلب االقتصادية  التحليالت النظرية بدراسة  واختتمت الفصل 
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 . قطاع اإلسكان في السعودية5فصل 

 

 ملخص

تناولنا في هذا الفصل المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية بنظرة على أهم التغيرات  

  . وزارة االقتصاد والتخطيطالتخطيط الشامل ل وتقارير نشرات   عبر  ،في قطاع اإلسكان التاريخية 

مقدمة هذا الفصل مرحلة تسبق التخطيط الشامل، وهي األساس وبداية  وبلمحة سريعة تناولنا في 

لخطط الخمسية من بداية  التغيير وتطور اإلسكان الحضري. ثم أعتمدنا على نشرات وتقارير ا

التي   (،العاشرة)خطة خمسية تقرير م حتى اخر 1970عام  الذي أبتدأ في  التخطيط المركزي 

من قبل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية "مرحلة التحدي"    ا تم تسميته  والتي   م 2015ابتدأت في  

. وبدراسة كل مرحلة على حدة  م 2020 حتى  اإلسكان خاصة في وثيقة  ا صدر تفصيل له التي و

اشر  وتحليل أهم األحداث في تلك الفترات نبني قاعدة تأسيسية ألهم المتغيرات التي تؤثر بشكل مب

حيث مرت المملكة خالل تلك   . في اتخاذ القرارات اإلسكانية في المملكةفي االقتصاد السعودي و

عنها   ت لدراسات االقتصادية التي نتجلخالصة نستنتج منها و ية، وانكماش ية توسع  العقود بمراحل 

وتفصيل للعرض الفعلي والتراكمي لإلسكان مع تقدير للطلب اإلفتراضي تم   الخطط الخمسية

واختتم الفصل بتحليل للوضع الحالي والنظرة المستقبلية لإلسكان،   . ( 2.4تنسيقه في الجدول ) 

وذلك عبر ثالث طرق )الوضع الحالي حسب تقارير حكومية، والوضع الحالي حسب تقارير  

 م(. 2030مستقلة، ورؤية المملكة المستقبلية 
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 .  مقدمة  1.5

  خطط التنمية   التي تتجلى في الحكومية للمملكة    سياسات الاإلسكان عبر  تطور قطاع  يتناول الفصل  

أهم  عرض الراهن لقطاع اإلسكان والوضع توضيح باإلضافة الى ، لقطاع اإلسكان األساسية

  وفي إطار تطور قطاع السكن، نفذت من جهة أخرى . عناصر الرؤية المستقبلية لقطاع اإلسكان

وغيرها من   وإيجار ووافي وبرنامج األراضي البيضاء  إتمام مثل  ،حديثة موازيةحكومية  برامج 

، بهدف دعم القطاع من  (م2015  ، اإلسكان  برنامج ،  مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية)البرامج  

   . المستقبليأو العرض    والسعي نحو تقليص الفجوة بين الطلب والعرض المتاح  حيث توفير السكن 

اهتمت الحكومة السعودية في العقود الماضية بتطبيق مجموعة من البرامج التي نتج عنها  

تشكل هذه التجربة ببرامجها المتعددة    . تقاليد وقيم المجتمع المسلمتجربة إسكانية فريدة مستمدة من  

ة وقرية  منظومة من التكامل الذي أدى في النهاية إلى تحقيق نقلة إسكانية نوعية وكمية في كل مدين

 29(. م1999 باهمام )

تقارير  باستخدام    تاريخي لقطاع اإلسكان في المملكة العربية السعوديةالتطور القد تم تناول  و

ومجلة اإلسكان والتقارير الحكومية   نشرات وزارة اإلسكان باإلضافة الى  خطط التنمية المتتالية 

وات اإلسكان التي تغطي كامل التراب  )عبر ند  الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقارير مثل 

  ، مثل منتدى جدة االقتصادي باإلسكانملتقيات المتخصصة لل وتقرير خاص  الوطني(، 

كما   . باإلسكان صندوق النقد الدولي فيما يتعلق و ذات خبرة  بين جهات حكومية والمشاورات 

وذات   مستقلةلمؤسسات خاصة على أحدث التقارير  لإلسكاناعتمدنا في تحليل الوضع الحالي 

كما   30اإلسكان.  وأثر القرارات الحكومية على قطاع تحلل حالة سوق العقاري الوطني  مصداقية

التي  نشرات البنوك المحلية باإلضافة الى  ،األسهم العقاريةحول ببحوث ودراسات  نا استرشد 

   .التمويل واالستثمار  ة من ناحياإلسكان الوضع الحالي لسوق تناولت 

هنالك فترة من توحيد المملكة وما قبل التخطيط الشامل، بدأت هذه الفترة مع استعادة  

هـ  1390م، حتى بداية التخطيط الشامل سنة 1939م، وتوحيد المملكة سنة 1902الرياض سنة 

تميزت هذه الفترة بكونها مرحلة التأسيس وبداية التغير وتطور اإلسكان الحضري،  م. 1970/

 

م( كذلك إلى أهمية القيم اإلسالمية والعرفية في اختيار وبناء المنازل، 1998) Eben Salehوقد أشار  29

 باإلضافة الى اهمية الجيران في اختيار المسكن.   

وذلك العتمادها على البيانات الرسمية مثل بيانات وزارة العدل وبيانات الهيئة العامة لإلحصاء وتقارير مؤسسة   30

 النقد العربي السعودي. 
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والنمو العمراني المعاصر، الذي شكل خصائص الفترة الالحقة، التي اخترناها للتحليل في بحثنا،  

م إلى وقتنا الحاضر. في هذه الفترة تبنت المملكة سياسة التخطيط الشامل  1970الفترة من بعد 

في الخطط الخمسية والتي بلغت الن عشر خطط. ارتبطت بالعرض والطلب على أعداد  المتمثل 

السكن وحجمه ونوعه باستراتيجيات رامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات والمرافق  

العامة لجميع المناطق. تتميز هذه المرحلة بتقلبات االقتصادية. بدأت بارتفاع الدخل الوطني بما  

رة وما صاحبه من تزايد اإلنفاق الحكومي في التنمية االجتماعية والعمرانية وزيادة  يشبه الطف

العمالة األجنبية. ثم تلتها صعوبات مالية بسبب الحروب مما حدا بالدولة تنفيذ خطة اقتصادية  

لالستقرار المالي تعتمد على الحد من اإلنفاق الحكومي، مما ساعد على تجاوز األزمة إلى االنتعاش  

ربية السعودية طوال العقود الماضية قفزات تنموية  االقتصادي واالجتماعي. حققت المملكة الع

 م،  1970هـ/ 1390واسعة، تتابعت على امتداد الخطط الخمسية المتتالية منذ عام 

ً منذ بدء اإلعداد لخطة التنمية األولى كان االهتمام موجه نحو القيام بالدراسات   ا

وأصبح هذا   .واإلحصاءات التي تساعد في المرحلة المقبلة وتمهد بذلك الطريق للخطة التي تليها 

في   ية تنم اللكل خطة لضمان استمرار  اً محور أبعاد التنمية األساسية، الشمولي، لتضمنه التوجيه

والمحافظة على القيم اإلسالمية.   ة د االجتماعيابعاأل إلسكانيةاتراعي الخطط كما  اإلسكان. قطاع 

وتنهض الخطط االستراتيجية بكفاءة الخدمات الحكومية وإنشاء أجهزة حكومية جديدة وتعيد هيكلة  

تسعى  كما  اإلسكانية. ل اللوائح اإلدارية بما يتوافق مع أهداف الخططيتعد مع  االسكان عاقط

بشكل كفء. واهتمت جميع    ذات الصلة بقطاع اإلسكانلتحسين أداء واستغالل الموارد االقتصادية  

عبر   ة يالمعيشالرفاهية المتعاقبة بالعمل على التحسين المستمر في مستوى  اإلسكانية  الخطط

نحو    القائمون على خطط اإلسكان   سعى والقروي. كما    الحضريالمجال  بما فيه    عمرانيالتطوير ال

 .سكان إلذات الصلة با  التعاون مع القطاع الخاص بتوجيهه ودعمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

نحو تشييد قطاع   بشكل تدريجي بداية لتحول المملكة لإلسكان كانت خطة التنمية األولى  

  مجموعة منالقيام ب ذلك استلزم  لإلسكان، فقد ية و التنمولكي تتضح الخطط  . إسكان متطور

بنك معلومات شاملة حول قطاع اإلسكان والخدمات    اءنش إلى إ  تؤدي  يةوالتعداد   يةالدراسات المسح

ذات لخدمات األساسية التدريجي ل وفير تالعلى منذ البداية عملت الخطة األولى  وقد  . المرتبطة به

ظروف اقتصادية أكثر مالءمة،  ب  والتي حظيت   خطة التنمية الثانية   تلتهاثم    . اإلسكان قطاع  الصلة ب

اإلسكانية  لإلنفاق على المشروعات نقدية سيولة  أتاح مما  ، يرادات النفطإل مهمة  زيادة في  تتمثل

ع التجهيزات األساسية  يتحسين وتوس االستمرار في  ركزت الخطة الثانية على  كما  .  وغير اإلسكانية
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. كما قامت خطة التنمية الثانية بتطوير  النقل الكهرباء وو المياه و اإلسكان قطاعات كل من في 

 دعم القطاع الخاص. باإلضافة الى الجهاز اإلداري وانشاء صناديق اإلقراض المتخصصة  

وفي خطة التنمية الثالثة توسع االقتصاد وزادت إيرادات النفط بشكل ملموس، حيث  

ي العالم. استكملت التجهيزات األساسية ودعم مقومات  أصبحت المملكة من أكبر مصدري النفط ف 

من  بين المدن  هجرة التقليص وكان االهتمام ب  من المدن والقرى. عدد النمو وإمكانات التنمية في 

توجهت الخطة لدعم اإلسكان والتنمية خارج المدن    وقد ،  من جهة أخرى  وبين القرى والمدنجهة  

اما في خطة التنمية    . حصلت تجهيزات أساسية في المدن غير الرئيسية وفي القرىحيث    الرئيسية

  ، المركزي الى أسلوب تخطيط البرامجاإلسكاني أسلوب التخطيط  من الرابعة كان هنالك تحول 

كما ركزت خطة التنمية الرابعة على   . البنية التحتية واإلسكان مما وفر مرونة لتنفيذ مشروعات 

ما  بالسلبي على االقتصاد المحلي ضرورة التكيف مع التقلبات في أسواق النفط العالمية وأثرها 

بلغ االنفاق الفعلي   حيث  ،االقتصاد الكلي باتباع سياسات حازمة إلدارة، وذلك فيه قطاع اإلسكان

 . ص الخطةيصمقارنة مع تخ  % 50حوالي  

عبر  تنمية دور القطاع الخاص بشكل أكبر والتوسع  خطة التنمية الخامسة على  وقد أكدت  

عبر مؤسساتها  تقديمها تقوم بالدولة  كانت جاالت في مالقطاع الخاص  لصالح نظام المناقصات 

وقد عمدت الحكومة    . وقطاع اإلسكان   المرافق العامة  وبشكل خاص تفويت  ويشمل هذا ال  ، الحكومية

،  تقنيات وأساليب حديثة في قطاع اإلسكان  وباستخدام بمواصفات معينة  على تشييد نماذج إسكانية  

سلباً  وقد تأثرت  . البناء على نسق النماذج اإلسكانية الحكومي ب مع دعمه وألزمت القطاع الخاص 

تم اعداد خطة التنمية  كما    م. 1991  سنة  ج بسبب حرب الخليتلك الفترة  خالل  العديد من المشاريع  

، لكن رغم ذلك اتسعت شبكة  لنفط وتبعات حرب الخليجأسعار اظروف تقلبات السادسة في 

 اإلنجازات السكنية سواء في المدن أو في القرى. المواصالت الطرق مما أثر بشكل موجب على 

تم اعتماد منهجية جديدة للتخطيط السكني على المدى البعيد  في خطة التنمية السابعة و

لدعم التقنية الحديثة للبناء والسعي  اتجهت الخطة عام. و 30إلى  20تتراوح بين  بنظرة مستقبلية 

  واإلدارية  التنظيميةالرئيسية  التغييرات العديد من حدثت خطة الثامنة الوفي  الكفاءة. لتحسين 

مهماتها  الغاء وزارة االشغال العامة واالسكان ونقل  منها    على قطاع اإلسكانة  المؤثرة بشكل مباشر 

خاصة واالستثمار  سعت الخطة لتحفيز االستثمارات الكما  .الى وزارة الشئون البلدية والقروية 

باإلضافة للدعم الكبير   .األجنبي في القطاع العقاري بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 

 . لصندوق التنمية العقاري 



134 

 

بعض اللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط اإلسكان،  خطة التنمية التاسعة  واقترحت  

المالية   زمةباأل تأثر قطاع اإلسكان بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب على السكن. كما 

سوق  حيث تقلصت سيولة التمويل العقاري في  العالمية، والتي تسمى بأزمة الرهن العقاري،

قائم على  قطاع إسكان إلى لوصول تهدف لالعاشرة وكانت رؤية الخطة  المملكة. بالسكن 

  تخصيص و  عبر تخفيض النفقات وتعزيز العوائد  كفء ومستدام بحيث يكون المعرفة اقتصاديات 

، وضمان جودة مواد البناء صديقة للبيئة،  توزيع المساحة بين السكني وغير السكني عند عقالني 

كما سعت الخطة إلى  تنمية قطاع اإلسكان، يسهم بفاعلية في مما  والسالمة. ومتطلبات األمن 

الحكومة   وقد تؤدي . المجتمعواسعة من فئات تشجيع التمكين من سوق اإلسكان لكي تستفيد منه 

التمويل  في ن الخاص واألهلي دورا محوريا ي لقطاعكما أن لتمكين، ال هاماً في مسار هذا دورا

 . مكين السكني لعدد من األسر في المجتمعلتحقيق الت والتنفيذ 

 .  تطور قطاع اإلسكان  2.5

 . مرحلة قبل التخطيط المركزي لإلسكان1.2.5

( بدأ االهتمام بالتوطين وتنفيذ أول مشروع من نوعه لإلسكان في عهد الملك  م2002)   لجارهللاتبعا  

لتوطين البدو في هجر زراعية مستقرة لتوطين أهل البادية، تكون قريبة    31هـ( 1330عبد العزيز ) 

وزارة الشؤون  من الموارد الطبيعية والمراعي واألسواق التجارية بما يساهم في بناء وحدة وطنية ) 

(، حيث ان مجموع السكان في المناطق الحضرية قبل توحيد المملكة كان  2017البلدية والقروية، 

وبذلك كانت الغالبية البدوية هي عصب الدولة، حيث أنهم يشكلون األغلبية.  ، %10ال يتجاوز 

استدرك الملك عبد العزيز أن البدوي ال يمكن تعليمه وتحويله إال إذا استقر في حياته، وأن المسكن  

المن هو الحافز الرئيسي لالستقرار في حياة الفرد، وخاصة البدوي المرتحل، ومن هنا أبدى  

 لعزيز ورجاله أولوية التوطين للبدو ونشر االستقرار. الملك عبد ا

استوعبت الهجر أعداداً كبيرة من أبناء البادية فكانت تلك المرحلة األولى الستقرارهم ومن  

ثم انخراطهم في الحياة الحضرية ثم تلت بعد ذلك هجرتهم إلى المدن في فترات الحقة وبذلك  

(.  22ص ، م2002الجارهللا، السعودي المعاصر ) شكلت الهجر فيما بعد قاعدة الهرم الحضري

توزعت المساكن قبل توحيد المملكة بين مناطق قليلة منها مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف  

باإلضافة إلى بعض الواحات مثل الهفوف والقطيف ومدن االودية كوادي الرمة ووادي حنيفة،  

  % 65مى من إجمالي السكان بنسبة تصل إلى بينما كان البدو الرحل يشكلون الغالبية العظ

 

 . 47-46، الصفحات مDickson  1949لالستزادة  31
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(، من المتوقع أن يواصل هذا  م2016(. وتبعا ً لتقرير األمم المتحدة )2م، ص  2002الجارهللا،  )

 . م 2030بحلول عام  % 97.6التحضر زيادته ليصل إلى  

ازداد الطلب على االسكان إلى حد كبير في العقود الماضية قبل السبعينات وذلك نتيجة  

عديدة. وفي بداية هذه األسباب، االرتفاع الكبير لعائدات النفط في أوائل السبعينات، والتي    ألسباب 

  مهمة عرفت في االدبيات بفترة "الطفرة" والتي حققت دول الخليج تطورا كبيرا وحققت خطوات 

في قطاع السكن وخدمات السكن لتحسين مستوى االسكان. وخالل سنوات االزدهار االقتصادي  

م ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية بسرعة، ومنذ ذلك الوقت  1970منذ  

وباإلضافة إلى ارتفاع معدل الهجرة إلى المدن الكبرى، هنالك زيادة سريعة في عدد سكان المملكة  

ماليين في   5.83بما فيها غير السعوديين، حيث تضاعف عدد السكان تقريبًا خمس مرات من 

   32. 2016مليون في   1.83إلى  1970

 ( 1975-1970) األولى لإلسكان  مرحلة تمهيد الطريق.  2.2.5

اهتمت المملكة العربية السعودية بالتنمية العمرانية وتعزيز النمو االقتصادي وتوفير المسكن  

بالخطة الخمسية   م(1970هـ الموافق 1390المالئم عبر خطط تنموية خمسية ابتدأت منذ عام ) 

)الهيئة المركزية للتخطيط(. وتشير هذه الخطة إلى عدم وجود بيانات إحصائية وافية في   األولى

الفترات السابقة يمكن االعتماد عليها، فكانت من اهم القرارات واالهداف التنموية بناء قاعدة  

عداد وأنواع المساكن  معلومات وافية وشاملة ألعداد السكان وحاجاتهم االجتماعية والصحية وأ 

المتوفرة والطلب على السكن المالئم الذي يلبي تلك الحاجات حسب المتاح من موارد اقتصادية.  

ويتلخص الهدف العام للجزء الخاص بقطاع اإلسكان من خطة التنمية في االرتقاء بمستوى السكن  

ة واالجتماعية المفروض  في األوساط التي يتدنى فيها هذا المستوى إلى ما دون المتطلبات الصحي

توافرها. وعلى وجه التحديد، تستهدف الخطة رفع مستوى السكن لفئات الدخل المنخفض من  

السكان بالقدر الذي يتماشى وجهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية وموارد المياه وتطوير المدن  

ية في مواقع مختارة،  والقرى في كافة أنحاء المملكة، واقترحت الخطة إقامة احياء سكنية نموذج

لتستند عليها المشاريع العقارية وتحديد التكاليف إلنشاء مساكن جديدة. كما يعتمد على هذه النماذج  

السكنية الحكومية لتكوين المستويات والخصائص التي ينبغي توفرها في األحياء السكنية التي تفي  

 

عدد المواطنين   م(، فقد ارتفع معدل الوافدين إلى2007م و2016تبعاً للهيئة العامة لإلحصاء )المسح السكاني،    32

 م.  2016% إلى منتصف عام 58.3م إلى  2007% عام 37.1السعوديين من 
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طبيعية، ومع مواد البناء واليد العاملة  بالمتطلبات االجتماعية المحلية وتتمشى مع ظروف البيئة ال

 المتوفرة محلياً واإلمكانيات المالية للمستفيدين من هذه المساكن.  

حسب ما جاء في الخطة الخمسية للتنمية األولى لإلسكان، تتمثل المساهمة المباشرة للدولة  

السكني عن  في تنمية قطاع اإلسكان في هدفين رئيسيين: عبر وضع السياسات لتطوير القطاع 

طريق إدارة اإلسكان التابعة لوزارة المالية واالقتصاد الوطني، وعبر تقديم مساعدات مالية  

محدودة الى موظفي الدولة لبناء مساكنهم الخاصة. أما المساهمة غير المباشرة للدولة فتتم عن  

األولى في  طريق برامجها الخاصة بتطوير المدن والمرافق العامة. وكانت أهداف خطة التنمية 

المدى المتوسط تكمن في االستمرار عبر التوسع المطرد في النشاط االقتصادي وخاصة في انشاء  

التجهيزات األساسية وتحسين الخدمات المقدمة، والنهوض بمستوى إدارة االقتصاد من خالل تنفيذ  

ً كبيراً لتنمية الموارد البشرية  على المدى البعيد  برامج تنموية جديدة. كما أولت الخطة اهتماما

 للمملكة واالهتمام بالسعي الستقرار الرأسمال البشري. 

وحدة سكنية جديدة أو   154,000قَدرت الخطة الخمسية األولى الطلب على السكن بعدد  

مجددة، واتخذت لتلبية الطلب على اإلسكان خطوتين. تتمثل الخطوة األولى في إعداد دراسة عن  

وذلك لوضع السياسات والبرامج االزمة لمواجهة احتياجات مختلف  أوضاع قطاع اإلسكان الحالية  

فئات السكان، التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية. وتحدد الدراسة كذلك كيفية تشجيع القطاع  

الخاص للعمل على تطوير العقارات وانشاء األبنية السكنية. وتتمثل الخطوة الثانية في اقتراح  

ة مدخرات األسر واألفراد وتوجيهها نحو مشاريع اإلسكان وتطوير  إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئ

 العقارات.

م( تأسس صندوق التنمية العقاري تنفيذاً لما جاء في الخطة  1974هـ ) 1394وفي عام 

التنموية األولى، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية  

  250. ونظراً إليالء اإلسكان أولوية كبيرة بدأ الصندوق برأسمال قدره في مختلف أنحاء المملكة

المدفوع  مليون اير، ثم تضاعف عدة مرات خالل أربعة عقود تقريباً ليصبح رأسمال الصندوق 

  التقرير السنوي عن نشاط)  مليار اير  139هـ إلى حوالي  1433/ 1432حتى نهاية السنة المالية  

ويسعى الصندوق إلى  .  ( م2012، الموافق  هـ1434/ 1433،  للعام المالي  صندوق التنمية العقاري 

المالية  عات اإلسكان التي تنفذ لذوي الدخل المحدود الذين ال يملكون اإلمكانيات مشرو تمويل

كذلك    يشمل  بل  ،ال يقتصر تمويل الصندوق على األسر واالفراد فقط  . كما لبناء مساكن لهمالكافية  
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نظام  التي تساعد على بناء العمارات والمجمعات التجارية )  ،لتجاريةالشركات والمؤسسات ا

 (. هـ1394صندوق التنمية العقاري،  

م تحقق تقدم ملموس في تطوير مؤسسات تعمل على  1970هـ الموافق 1390منذ عام 

تلبية رغبات السكان في الحصول على مساكن وتنظيم هذه العمليات، ومن بين هذه المؤسسات  

هـ ضمن وزارة المالية واالقتصاد الوطني، وقد  1391اإلدارة العامة لإلسكان التي أنشئت عام 

لإلسكان بإعداد وتنفيذ برنامج سكنية من المساكن الشعبية في كل من الدمام   قامت اإلدارة العاملة

هـ وستخصص  1391وجدة والرياض والخبر، وكانت هذه المشروعات قد اعتمدت في عام 

هـ،  1397-1395المساكن بعد انشائها للمستحقين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط خالل الفترة  

عدة مناطق وتزويدها بالخدمات إلسكان األسر المهاجرة التي  كمان قامت بتطوير قطع أرض في  

غادرت مساكنها القديمة بسبب التقدم العمراني في المدن والحاجة إلى هدم مساكنها، باإلضافة إلى  

إجراء التصاميم األولية والعمل على عقود بناء مجموعة من الوحدات السكنية في ثماني مدن لها  

ن المملكة باإلضافة إلى بعض المناطق في الشمال والجنوب قصد  بلديات في أنحاء مختلفة م 

مواجهة زيادة الطلب على اإلسكان نتيجة الهجرة من القرى الى المدن. كماً كانت الدعوة للشركات  

 من البيوت الجاهزة خالل ثالث سنوات.  مهمةوالمؤسسات التي لديها اإلمكانيات لبناء أعداد 

التنموية األولى للمملكة تكمن في التغير الذي طرأ على   كانت أبرز مالمح فترة الخطة

مستوى اإليرادات من موارد تصدير النفط، ومدى درجة السيطرة على هذه الموارد من حيث  

األسعار ومستوى اإلنتاج. وكانت نقطة التحول التاريخية تتمثل في تأسيس منظمة األقطار العربية  

(، مما أدى  OPECنظمة األقطار المصدرة للنفط )( ثم من بعدها م OAPECالمصدرة للنفط )

إلى زيادة جوهرية في أسعار النفط، كما نتج عنها القدرة على تحديد التغيرات في هذه األسعار  

مع قوة في التفاوض في سوق النفط العالمي. في السابق كانت األسعار تتحدد أساساً عبر شركات  

م(. وبعد ذلك أصبح السعر يحدد عبر  1973)  هـ1393النفط الدولية، وأستمر ذلك حتى عام 

م  1970الدول المنتجة للنفط. وخالل الخطة الخمسية األولى ارتفع سعر النفط إلى أربعة أضعاف ) 

م إلى  1970مليون برميل يوميا ً في عام  3.8م( كما ارتفع حجم االنتاج من النفط من 1975 –

 . (1.4)أنظر الجدول    طفرة في عوائد النفط  م، مما أدى إلى1975مليون برميل يوميا ً عام    7.1

 ( 1980- 1975)لإلسكان  مرحلة التحول والتأسيس اإلداري .  3.2.5

م( ما يؤدي إلى تحقيق مزيد  1975هـ، 1395تضمنت الخطة الخمسية الثانية )وزارة التخطيط، 

من األهداف االجتماعية واالقتصادية لصالح جميع فئات المجتمع االسالمي، وإلى دعم االستقرار  
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االجتماعي في مواجهة التغيرات االجتماعية السريعة. في إطار الحفاظ على القيم واألخالق  

بادئ الدينية للشريعة اإلسالمية، هدفت الخطة إلى تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود  والم

بواسطة مشاريع اسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة. كما شجعت  

على أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات األخرى بمنحهم قروضاً حسنة أي دون فوائد ربوية  

ديم اإلعانات لهم. ويمكن اعتبار الخطة الثانية كنقطة انطالق لتغيير معالم سوق السكن في  وتق

 المملكة، ولزيادة نسبة التملك لدى االسر واالفراد. 

لقد كانت الظروف في بداية الخطة التنموية الثانية مختلفة عما كانت عليه في السنوات  

لمملكة، ولم تعد هنالك قيود مالية تعترض التنمية.  الخمس الماضية. حيث زادت اإلمكانات المالية ل

وأصبحت نقص التجهيزات األساسية والقوى البشرية تمثل عوائق للنمو االقتصادي. ولذلك عملت  

الحكومة على توسيع اإلنتاج االقتصادي عبر استيراد العمالة األجنبية والمواد األساسية حتى تسعى  

ة االقتصادية واالجتماعية. وقد ركزت استراتيجية المملكة  الى تحقيق أهداف استراتيجية التنمي 

التنموية على التجهيزات األساسية اإلنشائية، حيث كان التركيز موجه للتخلص من المعوقات التي  

واجهت تنفيذ الخطة التنموية األولى، مما نتج عنه توظيف استثمارات ضخمة طوال فترة الخطة  

 م. 1980-م1975التنمية الثانية  

ً هاماً من أجل تطويرها، حيث  ماهتمت خطة التنمية الثانية بالبلديات وقد  ت لها دعما

أشارت الخطة انه قد اعتمد للبلديات مبالغ مالية كبيرة تقدر بثالثة أضعاف ما قدر لها في خطة  

إلى  ليصل عدد البلديات بلديات الالتنمية األولى. وقد ارتفع عدد المدن والقرى التي أنشأت فيها 

بلدية في القرى والمدن. وكان للبلديات هدفان رئيسيان، يتمثل األول في تطوير المدن والقرى    85

وتحسين المرافق والتجهيزات األخرى، وذلك ليصل مستواها من حيث الخدمات والمرافق العامة  

أفضل وأكرم، مما يسهل على السكان ظروف العيش والسفر والتنقل. وتمثل الهدف  إلى حالة 

ني في تحسين فعالية المدن والقرى لتكون مواقع للتجارة والصناعة والخدمات. وكان من  الثا

من تقرير خطة التنمية الثانية،   710مسؤولية البلديات التخفيف من أزمة اإلسكان المحلية )ص 

الفصل السابع( عبر إنشاء أحياء نموذجية بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلسكان وفقاً للمخططات  

ئيسية للمدن حيثما كانت موجودة. وكان من مهام البلديات تحسين المظهر العام للمدن  الر

 ومستواها، لتكون نموذجاً يحتذى به للعاملين في تطوير العقارات في القطاع الخاص.  
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 بيانات أسعار وانتاج وعائدات النفط بالماليين  1.5جدول.   2

 السنـــــة
 لة األ عار اال  ية حسب 

OPEC (US per barrel) 

صا رات ال  لكة  ن النفط 

 )ب  يين البرا يل( الخا 

 ن النفط السنوي إنتاج ال  لكة 

 )ب  يين البرا يل( الخا 

عائ ات صا رات ال  لكة  ن 

 )بال والر األ ريكي( النفط

1970 1.670 1174.17 1386.67 2315.74 

1971 2.030 1528.19 1740.68 3533.58 

1972 2.290 1992.53 2201.96 5042.49 

1973 3.050 2560.34 2772.61 8456.46 

1974 10.730 2891.68 3095.09 33210.32 

1975 10.730 2409.39 2582.53 27710.55 

1976 11.510 2939.64 3139.28 36133.11 

1977 12.390 3142.05 3357.96 41605.12 

1978 12.700 2812.70 3029.90 38479.73 

1979 17.250 3218.47 3479.15 60015.34 

1980 28.640 3375.69 3623.80 103785.63 

1981 32.510 3291.54 3579.89 116382.22 

1982 32.380 2058.40 2366.41 76624.36 

1983 29.040 1431.08 1656.88 48115.80 

1984 28.200 1167.89 1492.90 42099.78 

1985 27.010 780.72 1158.80 31299.19 

1986 13.530 1190.02 1746.20 23626.09 

1987 17.730 973.12 1505.40 26690.74 

1988 14.240 1245.49 1890.10 26915.02 

1989 17.310 1217.50 1848.50 31997.54 

1990 22.260 1642.42 2340.50 52099.53 

1991 18.620 2382.11 2963.00 55171.06 

1992 18.440 2408.98 3049.40 56230.94 

1993 16.330 2296.92 2937.40 47967.74 

1994 15.530 2275.27 2937.90 45625.59 

1995 16.860 2296.13 2928.54 49375.18 

1996 20.290 2236.01 2965.45 60168.98 

1997 18.680 2257.33 2924.28 54625.55 

1998 12.280 2332.48 3022.27 37113.48 

1999 17.480 2087.68 2761.10 48264.03 

2000 27.600 2282.38 2962.60 81767.76 

2001 23.120 2203.10 2879.46 66573.12 

2002 24.360 1928.89 2588.98 63067.55 

2003 28.100 2380.85 3069.74 86259.69 

2004 36.050 2486.77 3256.30 117389.62 

2005 50.640 2631.24 3413.94 172881.92 

2006 61.080 2565.72 3360.90 205283.77 

2007 69.080 2541.16 3217.77 222283.55 

2008 94.450 2672.42 3366.34 317950.81 

2009 61.060 2287.66 2987.27 182402.71 

2010 77.450 2425.09 2980.43 230834.30 

2011 107.460 2634.59 3398.52 365204.96 

2012 109.450 2783.78 3573.40 391108.63 

2013 105.870 2763.32 3517.62 372410.43 

2014 96.290 2611.01 3545.14 341361.53 

2015 49.490 2614.51 3720.28 184116.66 

2016 40.760 2731.59 3828.43 156046.81 

2017 52.43 2543.44 3635.29 190598.26 

وزارة  لم. و2018المصدر: بيانات النفط في اإلحصاءات السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
 . OPECالطاقة والصناعة والثروة المعدنية. واألسعار من بيانات منظمة 
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لم تساير حركة بناء المساكن االحتياجات التي يتطلبها نمو المدن في المملكة، فقد تم انشاء  

وحدة سكنية، بينما كانت االحتياجات المقدرة أي   75,000خالل سنوات الخطة األولى حوالي 

وحدة سكنية جديدة او بديلة )راجع    154,000االفتراضي للوحدات السكنية تتطلب إنشاء  العرض  

 (.  2.5الجدول 

 . عرض اإلسكان االفتراضي والفعلي )بالوحدات(، حجم االستثمار على السكن )بماليين الاير( 2.5جدول  3

خطة  

 التن ية
 السنوات 

العرض  

 االفتراضي 

 )بالوح ات(

العرض  

 الفعلي 

 )بالوح ات(

العرض الفعلي  

 التراك ي 

 تو ط  

على   اال تث ار

 السكن

 )ب  يين الريال(

 تو ط ع   

 السكا  

 )بالنس ة(

 تو ط ع   

السكا  

 السعو يين

 تو ط أ عار  

 النفط 

)بال والر 

 األ ريكي(

 5.08 5390981 6588902 *  75000 75000 154000 1975-1970 األولى 

 16.5 6995576 8730055 4833 329600  254600 225000 1980-1975 الثانية

 29.83 8544434 11770532 * 767400 437800 267200 1985-1980 الثالثة

 17.01 10302535 15126531 7917 940007 172607 285000 1990-1985 الرابعة 

 17.16 12180169 17830669 13228 1333187 393180 400000 1995-1990 الخا سة

 19.27 13855323 19915666 21734 1616487 283300 550000 2000-1995 السا  ة 

 32.45 15664940 22580174 28921 1916487 300000 800000 2005-2000 السابعة 

 72.62 17694894 25971762 48227 2516487 600000 1000000 2010-2005 الثا نة

 93.71 19348039 29920544 96102 3417788 901301 1250000 2015-2010 التا عة 

 * *20610790 **33819225 *105876 4732240 1314452 1460280 2020-2015 العاشرة 

 

في جمع وتنسيق بيانات العرض االفتراضي والفعلي للسكن على مصادر وزارة اإلسكان عبر   تمالحظة. اعتمد

  النشرات الدورية إلدارة الدراسات والبحوث. ومتوسط عدد السكان حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء. 

لسعودي. المتوسط ومتوسطات أسعار النفط حسب أسعار منظمة أوبك من النشرة اإلحصائية لمؤسسة النقد العربي ا 

السنوي للنفقات االستثمارية على السكن )تكوين راس المال الثابت اإلجمالي من نوع إنشاء المباني السكنية 

   .باألسعار الجارية( حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء من الكتب اإلحصائية السنوية. يشير رمز * الى التوقع

هـ الموافق 1393بالرغم من أن قطاع صناعة البناء والتشييد قد توسع بسرعة منذ عام 

م، إال أن برامج التنمية التي اعت ِمدت في الخطة الخمسية األولى عجزت عن اتمامها وشكلت  1973

ضغط كبير على موارد اإلنتاج المتاحة، مع النقص الحاد في اليد العاملة في بعض المناطق. كما  

راجع إقبال المقاولين على المناقصات الحكومية بسبب أخطائهم في توقع تكاليف اإلنجاز،  أن ت

وذلك بحدوث ضغوط تضخمية في تلك الفترة أدت إلى تضاعف تكاليف مواد البناء واليد العاملة.  

مما جعل الحكومة تتدخل لدعم أسعار مواد البناء مثل الحديد واالسمنت وضمان توفر كميات  

د الكافية من هذه المواد. وأوضحت الخطة الثانية أيضا أن السبب في عدم تحقيق العرض  االستيرا

االفتراضي لإلسكان يعود إلى نقص في المواد األولية للبناء وحجم العمالة، والتي ارتفعت تكلفتها  
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آنذاك، كما عرفت أسعار األراضي ارتفاعاً، باإلضافة إلى عدم وجود نظام للرهن العقاري  

كما هدفت الخطة الثانية إلى إقامة مؤسسة جديدة لإلسكان تحت اسم مصلحة اإلسكان   33.آنذاك

العامة وترتبط هذه المصلحة بصندوق التنمية العقاري وتعمل على تنفيذ برنامج اإلسكان الحكومية.   

وفي إطار الخطة الثانية تضاعفت االحتياجات لبناء مساكن جديدة وإبدال مساكن قديمة. وقد أدت 

شدة الحاجة المتزايدة الى السكن الى بناء وتشييد مساكن في مساحات مزدحمة وذات جودة متدنية  

وغير مالئمة باإلضافة إلى افتقار بعض المساكن آنذاك الى معايير البناء. وكما أشار تقرير الخطة  

ير النمو  الثانية لإلسكان، فقد غامرت بعض الفئات في بناء مساكن شبه بدائية ال تتفق مع معاي

 العمراني التي حددتها الشؤون البلدية آنذاك. 

كما تنص الخطة الثانية على قيام القطاع الخاص بمساعدة صندوق التنمية العقاري بإنشاء  

وحدات سكنية، وقيام القطاع العام بإنشاء سكن لذوي الدخل المحدود، مع تطوير قطع أرض  

ود لمساعدتهم في إنشاء المساكن. كذلك استدركت  مزودة بالمرافق لتوزيعها على ذوي الدخل المحد 

الخطة التنموية الثانية شريحة البدو الرحل لتكثيف مساعدتهم االقتصادية واالجتماعية. وحسب  

من سكان المملكة. وقد هاجر   %10وزارة التخطيط في التقرير الثاني يمثل البدو الرحل حوالي 

تقريباً كل سنة، وبالتالي أدت هذه   % 2دهم بنسبة عدد منهم إلى المدن، مما تسبب في انخفاض عد 

 الهجرة إلى عبء إضافي على المساكن في المدن. 

ومن المعالم األخرى للتغير في فترة الخطة التنموية الثانية، تغير نسبة توزيع السكان  

  جغرافيا. فقد انعكست نتائج التنمية على نسبة توزيع السكان في المملكة اذ وصلت نسبة السكان 

 . % 36م ال تتجاوز 1970م، بينما كانت النسبة في عام 1980حتى عام    %54في المدن إلى  

 ( 1985- 1980)لإلسكان والتوسع باإلنفاق الحكومي  مرحلة الطفرة .  4.2.5

هـ( عند بدايتها بأربعة سمات رئيسية. تتمثل األولى  1405- هـ  1400تميزت خطة التنمية الثالثة ) 

في توفر فائض السيولة النقدية نتيجة العائدات النفطية، مما يتيح مزيد من فرص االستثمار في  

لتنمية،  قطاع اإلسكان. وتتجلى السمة الثانية في التوفر النسبي في المعلومات التأسيسية لخطط ا

حيث تكون لدى المملكة قاعدة إدارية ومعلوماتية عن األنشطة تساعد في صياغة كل خطة للتنمية.  

 

لتنفيذ وإدارة الخطة التنموية الثانية بما فيه خطة اإلسكان قدرت وزارة التخطيط التكاليف االجمالية بحوالي   33

في عدد   مهمةعلى زيادة تسعة أضعاف ما كان مبرمجا في الخطة التنموية األولى. كما اعتمدت الخطة الجديدة 

العمال األجانب، بحوالي نصف مليون عامل، في كل القطاعات اإلنتاجية بما فيها قطاع اإلسكان قصد التوسع في  

 البناء والتشييد.
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أما السمة الثالثة فتكمن في تحقيق فائض في العرض السكني مما كبح جماح الضغط التضخمي  

دن الرئيسية  في سوق اإلسكان. وأما السمة الرابعة تتمثل في الزيادة المطردة في عدد السكان في الم

باإلضافة إلى الهجرة إلى المدن، حيث يسعى السكان للعمل في األنشطة التجارية والصناعة وكذلك  

في الوظائف الحكومية. مما نتج عنه تزايد مستمر في الطلب على السكن. وقد أدت هذه العوامل  

توسيع  إلى    العالمقل حول  تنأدى االنفتاح وسهولة ال  وقد مجتمعة إلى عملية تحضر واسعة النطاق.  

إنشاء مساكن    في  ، وأخذت المؤسسات العقارية المحليين مدارك المهتمين والمصممين المعماريين 

وقد ساعد على مسار  العالم.  حول بأساليب جديدة لتلبية طلب األسر التي أدركت تنوع المساكن 

  يقتدون جعلهم    مما ،  م1975عام  بوتيرة مرتفعة منذ    سفر السعوديين إلى الخارجضري  التوسع الح

    . الخدمات السكنية الموجودة في المدن الحديثة حول العالم  بمستوى 

تزايدت التغيرات السكانية واالجتماعية بصورة سريعة خالل فترة متالحقة، وعلى الرغم  

من هذه التغيرات وما تعكسه من سلبيات في بعض األحيان، فإن الحصيلة النهائية أحدثت تركز  

كبيرة في المراكز الرئيسية والمدن الكبيرة وازدادت نسبة المتوطنين من البدو،  للسكان بصورة 

بشكل تدريجي ومع الزيادة السريعة في العوائد النفطية، حدث  و  وتحسن المستوى المادي المعيشي.

من السكان في المدن   % 60تحول ملموس في معظم أرجاء البالد حيث أصبح يعيش أكثر من 

 عند توحيد المملكة.  %10ن بنسبة ال تتجاوز بالمقارنة مع ما كا

هـ، عن اإلنجاز الذي حدث في  1400- 6-19وقد فصلت وزارة التخطيط في نشرتها 

بلدية،    106إلى    54اإلسكان خالل فترة الخطة األولى والثانية، وذكرت انه زاد عدد البلديات من  

هيزات األساسية والخدمات  كما ترتب على ضخامة االنفاق خالل تلك العشرة سنوات على التج

البلدية فورة من النشاط التزال تساير الزيادة السريعة في السكان. وعلى الرغم من أن األهداف  

  40000هـ انشاء اكثر من  1400-1395المحددة لم يتم تحقيقها كلياً، إال أنه قد تم خالل الفترة من  

هـ. كما تم  1395- 1390الفترة من  وحدة سنوياً خالل 17500وحدة سكنية سنوياً بالمقارنة مع 

انشاء عدة شقق في مشروع اإلسكان العاجل في كل من الرياض وجدة والدمام. وكان للقطاع  

الخاص أثر إيجابي على تطور بناء المساكن الدائمة اإلضافية، وقد يكون هذا التطور ناتج عن  

 اصة واستثمارية. توسع صندوق التنمية العقاري في تقديم قروض لبناء مباني سكنية خ

وأشارت خطة اإلسكان الثالثة على تحقيق تملك حوالي ثلث األسر السعودية لمساكن  

حديثة. وكذلك قد اهتمت الجهات المختصة تمويالً وإنشاًء بتوفير المساكن لذوي الدخول المحدودة  

إجراء    عبر برامج اإلسكان مع تظافر جهود القطاع العام والخاص. كما هدفت خطة اإلسكان إلى
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دراسات تهتم بتوضيح حالة وعدد الوحدات السكنية باإلضافة إلى سمات المساكن في المملكة. كما  

شملت الخطة انشاء ودعم انشاء مساكن للعاملين في المصالح الحكومية. قدرت الخطة أن يكون  

من مجموع   %68القطاع الخاص مسؤوالً عن بناء حجم متزايد من الوحدات السكنية بحوالي 

المساكن الجديدة التي خطط لها خالل فترة الخطة التنموية الثالثة. كما قدرت الخطة أن يتم تمويل  

من هذه المساكن عبر صندوق التنمية العقاري. وبنهاية الخطة التنموية الثالثة   % 50أكثر من 

تحسين  حققت المملكة إنجازات وتحسينات بارزة في األوضاع المادية، والتنظيمية التي أدت إلى 

الواقع السكني لألفراد واألسر، حيث تم توفير خدمات اإلسكان األساسية، والخدمات الصحية،  

 والتعليمية لغالبية السكان.  

 ( 1990- 1985)لإلسكان  مرحلة إعادة التنظيم األولى لقطاع.  5.2.5

المساكن الجديدة  هـ( بتشجيع إقامة 1410- 1405جاءت خطة التنمية الرابعة )وزارة التخطيط 

عبر العديد من برامج االسكان عن طريق تقديم القروض، واقتصرت في تقديم القروض على بناء  

المساكن الجديدة وليست المشيدة والقائمة وال لتجديد المساكن واصالحها. وقد نتج عن تطبيق  

مدن الرئيسية  خطط اإلسكان من األولى حتى الثالثة وجود فائض في عدد الوحدات السكنية في ال 

على خالف ما يحدث في المناطق الريفية. وأدت هذه التطورات إلى مراجعة سياسة اإلقراض  

 الحكومية، وكذلك إعادة النظر في سياسة مساكن القطاع العام. 

م نمو سلبي  1990-1985أظهر قطاع السكن في الفترة سنوات خطة التنمية الرابعة من 

في فترات الخطط التنمية السابقة. كما كان هنالك فائض في البيوت  بالمقارنة مع نسبة النمو السريع  

السكنية والعمارات التجارية مما أدى إلى ارتفاع معدل المساكن والمحالت الشاغرة، مما قد أدى  

انخفاض تدريجي في أسعار المساكن خاصة في بداية الخطة. وحيث أن األسعار في األسواق  

رابعة قد استجابت بصورة بطيئة للتغيرات، فيحدث عندئذ وبشكل  العقارية خالل سنوات الخطة ال

 مؤقت حالة من غياب التوازن بين العرض والطلب.  

تمثل الهدف العام الشامل لقطاع اإلسكان خالل خطة التنمية الرابعة في تلبية احتياجات  

المناسبة لألسر  مواطني المملكة من المساكن بتكاليف اقتصادية، واستبدال الوحدات السكنية غير 

من ذوي الدخل المحدود والمنخفض. كما هدفت خطة التنمية الرابعة إلى إنشاء وحدات سكنية  

اضافية علماً بمستوى الفائض من المساكن التي أنجزت خالل الخطة الثالثة. وحسب تقرير الخطة  

بني بشكل مؤقت  فقط من المباني في المدن الرئيسية م   % 5م كان  1984الرابعة، أنه في نهاية عام  

على شكل خيام وأكواخ )بيوت الصفيح(. وقد أدت عوائد النفط المتزايدة في المملكة واالنفاق  
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ً في المدن الكبيرة.   الحكومي على قطاع اإلسكان إلى ازدهار وتطور ملموس، يظهر خصوصا

ز به من قوة  وقد أضحت المباني الخراسانية المسلحة هي النموذج السائد للمباني الجديدة لما تتمي 

ومتانة. ولكن رغم التطور السريع الذي شهده قطاع العقاري، فقد حصلت أخطاء هندسية ببناء  

وتشييد مساكن متدنية المستوى من حيث طبيعة األعمال المنجزة وضعف التمديدات الكهربائية،  

م هو عدم  والميكانيكية، واعمال العزل الحراري، واستخدام خرسانة قليلة. ويعتبر العنصر األه

تطبيق نظام لتشييد المباني، مما أدى لحصول تلف مبكر في المساكن القائمة في المملكة التي نفذت  

 بشكل سيء.  

وكان من القضايا األساسية في خطة التنمية الرابعة تطبيق أنظمة لتشييد المباني على نحو  

شؤون تصنيف  م أصدرت وكالة الوزارة ل1989 - هـ 1409متشدد. لذلك وحتى نهاية عام 

المقاولين وللمرة األولى عددا من الشهادات لتصنيف المقاولين السعوديين وغير السعوديين.  

وأصدرت قوائم شاملة للمقاولين المصنفين مع توضيح درجة التصنيف الممنوحة للمقاول حسب  

ة، وتقليل  المجاالت التي تم تصنيفه بها، للرقي بمستوى قطاع البناء والتشييد واالرتقاء بالكفاء

 الهدر الذي حصل في فترات الخطط السابقة بغية تحقيق وفورات اقتصادية للمشروعات. 

هدفت المملكة عبر خطتها التنموية الرابعة في نهاية الثمانينات على تحسين نوعية  

اإلسكان وزيادة فاعلية استخدام المساكن الموجودة مسبقاً. وتمثلت استجابة المملكة لسد النقص في  

ر المساكن الحديثة خالل خطتي التنمية الثانية والثالثة بقيامها بتوفير الموارد الضخمة لتمويل  توف

مشروعات تشييد المساكن. مما نتج عنه تخفيف حدة مشكلة السكن وتراخي اعتبارها من ضمن  

  المعوقات الرئيسية التي تقف في طريق التنمية كما كانت عليه في السابق. وقد قفز معدل تشييد 

المساكن خالل خطة التنمية الثالثة متخطياً التوقعات، وبشكل عام تجاوز عرض المساكن الطلب  

عليها في المدن الرئيسية، ولكن لم يزل هنالك حاجة لمساكن إضافية في المناطق الريفية بصفة  

داد  عامة، كما كانت هنالك اعداد كبيرة من المنازل الريفية بحاجة إلى اصالح أو تجديد على امت

المملكة. وقد يكون السبب وراء االهتمام بالمدن الرئيسية دون المناطق الريفية اتجاه القطاع  

الخاص في المقام األول وتركزه على بناء المساكن في المدن التي توجد بها كثافة سكانية وقوة  

ي البناء  شرائية للوحدات السكنية. كما تركز الدور الرئيسي للدولة في مساندة القطاع الخاص ف

من اجمالي الوحدات السكنية   % 52والتشييد من خالل صندوق التنمية العقاري بتمويل يصل إلى 

 التي سيتم تشيدها خالل خطة التنمية الرابعة. 
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أنشئت وحدات سكنية إضافية جديدة، بالرغم من انخفاض قد  الرابعة  وخالل خطة التنمية  

بالمعدالت السابقة، وبالمقارنة مع ما كان مخطط له )انظر  معدالت نمو تشييد المساكن مقارنة 

للعرض الفعلي التراكمي حسب خطط اإلسكان(. من حيث التمويل ساهم صندوق   2.5الجدول 

التنمية العقاري كجهة حكومية بشكل أساس في حجم عرض السكن الجديد، بينما ساهم القطاع  

 الخاص في تمويل مسار إنشاء المساكن. 

التنمية الرابعة تم سن قوانين وتوسع في حق التشييد للمساكن في المملكة   وخالل خطة 

ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق اشتراطات جديدة لدعم الشركات االنشائية  

لصالح   %30السعودية بإلزام المستثمرين األجانب في المشروعات الحكومية بنسبة ال تقل عن 

المناقصات ومقاوالت البناء والتشييد. مما خفف إلى حد ما تأثير منافسة  الشركات السعودية في 

المقاول األجنبي للمقاولين السعوديين. وبالرغم من توفر معدالت مرتفعة من المساكن الشاغرة  

في المدن الرئيسية في بداية الخطة الرابعة، فقد حصل تشييد لمساكن جديدة لالستثمار العقاري  

 صة، مما ساهم إلى حد ما في انخفاض أسعار العقار.  لكن بوتيرة متناق

سبب التدهور الكبير الذي شهدته أسواق النفط العالمية في بداية سنوات خطة التنمية  وب

انخفاض ملموس في حجم اإليرادات الحكومية عما كان متوقع له، مما أسفر عنه  حدث الرابعة 

لي انخفاض في تنفيذ اهداف خطة التنمية بنسبة  تقليل معدالت االنفاق الحكومي بشكل سريع، وبالتا

تقريباً، حيث كان اجمالي االنفاق الحكومي يقل عن مستوى االنفاق في الخطة التنموية الثالثة    % 20

. وواجهت المخصصات المالية لقطاع الموارد االقتصادية والبلديات واإلسكان  %23بنسبة 

  % 50م، اذ بلغ االنفاق الفعلي حوالي  1990- 1985ة  خالل فترة خطة التنمية الرابع  اً انخفاضاً حاد 

مما خصص لها في الخطة، ولكن رغم التخفيض في االنفاق على اإلسكان لم يحدث تأثير سلبي  

على سوق اإلسكان نظراً لفائض العرض الذي شهده هذا القطاع خالل سنوات خطة التنمية  

 الرابعة. 

خالل فترة خطة التنمية الرابعة نتيجة الكتمال  تراجع قطاع البناء والتشييد بأكثر من الثلث  

معظم مشروعات التجهيزات األساسية، وأدت المنافسة الحادة بين المقاولين في ظروف تدني  

النشاط االقتصادي إلى انخفاض هوامش األرباح. كما تم إعادة هيكلة األنظمة لهذا القطاع لتحل  

ة االنشائية في المملكة، ونجح المقاولون  الشركات السعودية الوطنية محل الشركات األجنبي

  % 67السعوديون خالل خطة التنمية الرابعة في زيادة حصتهم في عقود المشروعات الحكومية من  

كحد أدنى من    %30. ويعزى ذلك إلى استمرار الحكومة بتطبيق قرارها القاضي بإسناد  % 85إلى  
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لمشروعات الكبيرة إلى مجموعة من  عقود المشروعات الحكومية إلى شركات سعودية، وتجزئة ا

 المشروعات الصغيرة. 

 ( 1995-1990)لإلسكان  مرحلة تنمية دور القطاع الخاص.  6.2.5

بعد فترة حرجة من التقلبات في األسواق العالمية للنفط، والحاجة إلى إعادة الثقة لالقتصاد، جاءت  

هـ( لتشجيع االستثمار في القطاع  1415- 1410الخطة التنموية الخامسة )وزارة التخطيط، 

الخاص عبر ضوابط ومراجعات لبرامج الدعم التي كانت موجهة لبعض القطاعات. ونظراً  

لفجوة في سوق اإلسكان لفائض العرض على الطلب في المدن الكبرى، تمت مراجعة  النخفاض ا

 وترشيد نظام اإلعانات المقدمة للمستثمرين في التنمية العقارية التجارية.  

وقد أدى التوسع السريع في بناء الوحدات السكنية لألغراض التجارية في القطاع السكني  

وانخفاض اإليجارات طوال فترة خطة التنمية الرابعة.  والتجاري إلى زيادة كبيرة في العرض 

ولكن الزيادة السريعة في عدد السكان والهجرة للمدن الرئيسية ونمو الدخل الشخصي، إلى جانب  

زيادة الطلب المتوقع على استئجار المحال التجارية والمكاتب، أدى إلى انتعاش تدريجي في قطاع  

اشارت خطة التنمية الخامسة إلى انتشار ظاهرة   لخامسة. السكن خالل سنوات الخطة التنموية ا

األراضي البيضاء داخل المدن بشكل ملموس، والحظت الجهة القائمة على التخطيط أن هنالك  

انتشار األحياء السكنية على مسافات متباعدة مما يزيد التكاليف األساسية إليصال الخدمات العامة  

ربط الشبكات للمرافق العامة حتى تغطي حاجات السكان  والتجهيزات األساسية بصورة كاملة و

ً وقد صدرت في المساكن المتناثرة.  خطة   ية حول األراضي البيضاء خالل الالئحة التنفيذ الحقا

 العاشرة.  التنمية

ً للتوسع غير المنظم وتحديد اتجاهات النمو العمرانيو لتعزيز تماسك الكتل   ،تفاديا

وتاريخ   175صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ،العمرانية في المدن الكبيرة والصغيرة

م لتحديد النطاق العمراني وتطبيق قواعد تنظيمية مدعومة  1989هـ الموافق 1409/ 9/ 18

بعدما كانت المشاريع   بمخططات ودراسات وبحوث لتحقيق التوسع المنظم في النطاق العمراني. 

حكومية من أكبر المصادر المؤثرة على نشاط وحركة قطاع البناء والتشييد، هدفت الحكومة  ال

م إلى تشجيع القطاع الخاص لالنخراط في االستثمار العقاري  1990عبر خطتها للتنمية الخامسة  

ومواجهة أي تحوالت تحدث في حجم الطلب على اإلسكان. ولذلك أعدت وزارة االشغال العامة  

ً لبلورة سوق حرة في قطاع البناء والتشييد، كما اهتمت عبر خطتها  واإلسكان  اطاراً تنظيميا

الخامسة لإلسكان، بمجموعة من اإلجراءات لدعم القطاع الخاص ومساندته في تحسين نوعية  
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األداء وتخفيض تكاليف اإلنشاء وزيادة عدد الشركات السعودية العاملة في قطاع البناء والتشييد.  

على تقنين االشراف على التنفيذ ووضع المواصفات والمعايير االزمة لتنفيذ   وعملت أيضا 

 المشاريع السكنية، وسعت عبر ذلك لحماية المستخدم للسكن في المملكة.  

يعتبر توفير اإلسكان، من حيث العدد وبتكلفة مناسبة ونوعية مقبولة قصد تلبية االحتياجات  

قد  للخطة الخامسة في تحفيز المواطن العامل والمنتج. والرئيسية للمواطنين، هدفا استراتيجيا 

أسهمت خطط التنمية السابقة بشكل ملموس في زيادة عدد المساكن الحديثة وتحسين نوعية المساكن  

القائمة. وبسبب ارتفاع مستوى عرض المساكن عمدت الحكومة الى فتح مجال االستثمار العقاري  

من إنشاء حجم السكن   %28.2ساهم القطاع العام بنسبة للقطاع الخاص. وخالل الخطة الخامسة 

، مما يدل على توجه قطاع  %71.8الجديد، بينما ساهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية أي ما نسبته  

اإلسكان بشكل بارز نحو منطق القطاع الخاص، ويحدث هذا التوجه تفاعال تنافسيا في سوق  

 اإلسكان بين المنتجين.  

كان مع بداية الخطة الخمسية الخامسة بتأثره بالعديد من التطورات التي  تميز قطاع اإلس

كان لها األثر الكبير على السوق، ووجود فائض في العرض الكلي للمساكن، والذي يتمثل في  

عدد غير مشغول من الوحدات السكنية من القطاعين الحكومي والخاص في المدن الرئيسية. كان  

ة العقاري السعودي األثر األكبر على التنمية العمرانية، كما كان  لترشيد قروض صندوق التنمي

النخفاض معدالت الهجرة والنزوح من القرى إلى المناطق الحضرية انخفاض حاد في قيمة  

 العقارات واإليجارات، وذلك رغم استقرار في تكاليف البناء والتشييد. 

لخامسة تميز بوجود فائض عام  وعلى الرغم من أن قطاع اإلسكان خالل الخطة التنموية ا

في المعروض من الوحدات السكنية الشاغرة، إال أن زيادة السكان المتوقعة، وزيادة معدل تكوين  

األسر الجديدة، والزيادة المتوقعة في دخول االفراد، كل هذه األسباب مجتمعة وجهت الحكومة  

 بتوقع طلب إضافي جديد خالل سنوات الخطة الخامسة.  

 م( 2000- 1995) حلة التركيز على إيصال الخدمات وربط المدن والقرى مر.  7.2.5

هـ( في ظل ظروف صعبة على  1420- 1415جاءت خطة التنمية السادسة )وزارة التخطيط، 

سوق اإلسكان بالنسبة للمستوى المحلي والدولي على حد سواء. على المستوى الدولي، كان هنالك  

م حصل  1998ط، حيث في العام الثالث من الخطة في عام  حالة من عدم االستقرار في أسعار النف

بيانات   1.5حسب بيانات الخطة )راجع جدول.  % 38هبوط في أسعار النفط العالمي بحوالي 

أسعار وانتاج وعائدات النفط(. أما على المستوى المحلي، فقد كان األثر المباشر يتمثل في تراجع  
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االنفاق على برامج التنمية رغم الزيادة السكانية السريعة، وذلك بسبب انخفاض إيرادات صادرات 

 النفط، مما أدى إلى انكماش في األسواق المحلية.  

لنمو السكاني المرتفع في المملكة ال يمثل ظاهرة جديدة، إال  وعلى الرغم من أن معدل ا

أنه وصل في نهاية التسعينيات لمرحلة ذات تأثير كبير على جوانب متعددة من السياسات  

مليون نسمة في عام   10االقتصادية واالجتماعية، حيث ارتفع عدد سكان المملكة من حوالي 

(.  2.5م )راجع الجدول 1990سمة في عام مليون ن 16م ليصل إلى أكثر بقليل من 1980

 واستدعى هذا التحول السكاني التدريجي إيجاد سياسات جديدة لتوفير السكن والخدمات اإلسكانية. 

م اعتمد نظام جديد للتجمعات السكنية سمي بمفهوم  1994وفي نهاية خطة التنمية الخامسة  

  13ي والتنمية، بتقسيم المناطق إلى الموقع المركزي، كأداة أساسية للتخطيط العمراني المكان

محافظة تنظيمية مرجعية مكانية. ولتحسين مستوى الخدمات   103منطقة مركزية إدارية وتحتها  

والتنسيق في اختيار مواقع االستثمارات السكنية من قبل الجهات المختصة بالتنمية على المستويين  

سلع وتكوين مشاريع الربط بالمواصالت  الحكومي والخاص، يمكن توجيه التجهيزات األساسية وال 

والخدمات ألكبر عدد ممكن من المستفيدين ضمن هذه المراكز والمحافظات التابعة لها. وتطبيق  

أفضل لنظام جمع البيانات والمعلومات الجغرافية والسكانية حسب المناطق المركزية وتوابعها،  

ات باستخدام الحاسب اللي، وتحديد مجال  إضافة إلى تبني نظام موحد لتخزين وتحديث ونقل البيان 

الصالحيات واالختصاصات لتبادل المعلومات، والتي اشارت الخطة انها ستتوافر خالل الخطة  

الخمسية التالية، لتحسين مستوى المرافق الخدمية حسب الحاجة وتقليل الهدر باختيار البرامج  

 ارياً. والمشروعات النافعة لها وتسهيل تنفيذها ومتابعتها اد 

م وبتطور سريع  1995حتى عام  1985تضاعف عدد القرى والهجر في الفترة من 

أنشئت العديد من التجمعات السكنية على طول الطرق البرية الحديثة وبالقرب من المواقع الزراعية  

واتسعت رقعة المناطق السكنية. وبالتالي قد زادت أهمية جهود التخطيط الحضري اإلقليمي  

مية في المناطق ذات القابلية إلى انشاء المشروعات اإلنتاجية وزيادة الدعم لتلك  وتشجيع التن

المناطق، لتقليل الهدر وبعثرة الموارد في المناطق التي ال تتوفر بها مقومات للنمو، حيث تتمركز  

 الموارد الطبيعية والمقومات في أماكن معينة وتكون نادرة في أماكن أخرى مثل الربع الخالي. 

ت خطة التنمية تقدم في مجال انشاء الطرق في المناطق القروية، وذلك ضمن خطة  حقق

التوزيع المكاني المركزي بإيصال الخدمات والمرافق، وقد أدى تحسين شبكة المواصالت إلى  

سهولة الوصول إلى مختلف مواقع المرافق والخدمات وتقليل الحاجة إلى المزيد من االستثمارات  
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والتي لم تكن مستغلة بالكامل سابقاً، حيث ازدادت أطوال شبكة الطرق المعبدة  في مجال المرافق 

كم   45400م وصلت إلى 1999م وحتى نهاية الخطة السادسة عام 1970كم عام  8000من 

تربط بين المدن والقرى، ويعد هذا الهدف مهماً للوصول إلى التنمية اإلقليمية المتوازنة، وتقليل  

الحضرية المركزية، وتخفيف الضغط على المرافق وصيانتها، كما يهدف    هجرة السكان للمناطق

إلى التقليل من المشاكل البيئية في المناطق الحضرية المزدحمة. كما ساعدت شبكة المواصالت  

والتنظيم اإلداري للمناطق الحضرية بتطوير مجمعات حديثة لسكان المناطق القروية يسهل  

توي على كافة الخدمات التعليمية والتدريبية، والرعاية الصحية،  الوصول إليها بسهولة ويسر وتح 

 واالتصاالت، واألسواق والمرافق والخدمات األساسية األخرى. 

لتقليل التباين بين المناطق الحضرية والقروية والحد من هجرة السكان إلى المدن الرئيسية،  

رية القائمة ورفع مستوى كفاءتها  اقترحت خطة التنمية السادسة زيادة إمكانيات التجمعات الحض

من خالل توفير الخدمات الالزمة وربط مركز المجمع بالقرى التابعة له بالطرق القروية الميسرة  

لتكون مراكز جذب لألنشطة االقتصادية القائمة على الزراعة والصناعة، ولتحقيق المجمعات  

اعتماد زيادة عدد مالعب األطفال   القروية ألهدافها الداعمة للنشاط االقتصادي الكلي. كما تم

والمنتزهات والمناطق الترفيهية وتوزيعها على المناطق السكانية، باعتماد وبشكل كبير على إسهام  

 وتشغليها، بما سيقلل الحاجة لالنتقال للمناطق األكثر تحضراً.   انشائها القطاع الخاص في 

ظام وسير تنفيذ الخطط التنموية.  كان لحرب الخليج في التسعينيات أثر إلى حد ما على انت 

مما دعا إلى ترشيد االنفاق الحكومي وزيادة اعتماد االقتصاد الوطني على إسهامات القطاع  

هـ الذي ينص في البند األول  1418/ 4/ 1بتاريخ    60الخاص، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم  

تمكينه من القيام بدوره في  " أن يكون توسيع اشتراك القطاع األهلي في التنمية االقتصادية و

االستثمار والتمويل وفق خطط التنمية الوطنية، وأن تكون هذه العملية إيجابية للدولة وللقطاع  

األهلي...". ولطالما أولت وزارة الشؤون البلدية والقروية القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات  

القطاع الخاص الصيانة للمرافق  السكنية التابعة لها والممولة من ميزانية الدولة، كما تولى 

والخدمات البلدية وتشغيلها. وبهدف رئيسي من وزارة الشؤون البلدية والقروية باالستمرار في  

توفير متطلبات الظروف المعيشية والصحية والبيئية للسكان على كل موقع من أرض المملكة  

 ورها التنموي. والمساهمة في اكمال التجهيزات االزمة لقيام الوزارات األخرى بد 

حدث في نهاية خطة التنمية السادسة تعاون بين وزارة األشغال العامة واإلسكان مع  

وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين كفاءة المخرجات للمساكن الحديثة بوضع وتنفيذ معايير  
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يرفع كفاءة  ومواصفات قياسية، واعداد معايير فنية، وتحديد إجراءات للمراقبة على اإلنشاءات بما  

استخدام الموارد بصورة عامة، وتقليل الهدر في النفقات المتكررة واإلنشاءات التي تتطلب صيانة  

أكبر وتحتاج خالل فترة قصية إعادة ترميم او إزالة وإعادة بناء بشكل يحقق االقتصادية والكفاءة  

 وبشكل حضري. 

 ( 2005-  2000)لإلسكان  مرحلة التخطيط الشامل والتقنية.  8.2.5

هـ( باعتماد منهجية حديثة في  1425-1420جاءت خطة التنمية السابعة )وزارة التخطيط، 

التخطيط االستراتيجي على المدى البعيد، نتيجة لتراكم الخبرات التخطيطية توسعت الخطة السابعة  

  بأسلوب النظرة المستقبلية الشاملة بما يشمل قطاع اإلسكان والقطاعات األخرى وتغطي جميع 

عام،   30إلى  20الجوانب االقتصادية على صعيد كلي وجزئي خالل مدة زمنية تتراوح بين 

بمفهوم التنمية المستدامة على المدى البعيد، من اجل االرتقاء وتطوير التقنية بما يتناسب مع البيئة  

 السعودية للمساكن، وبهدف ضمان تكامل هذه االستراتيجيات وشمولها. 

تحسناً ملموساً خالل الثالثين عاماً من التخطيط والخبرة الواسعة باإلضافة  عرفت المملكة  

إلى البيانات الدقيقة مما يساهم في تحديد الحاجات والخدمات وتوزيعها. كما أسهم ذلك في تقليل  

التباينات في مستويات التنمية بين المناطق، وبالتالي الحد من الهجرة السكانية غير المتوازنة من  

ة ألخرى. وتشير تقارير وزارة التخطيط في الخطة التنموية السابعة إلى تحسن كفاءة  منطق

التخطيط على مستوى المناطق نتيجة لضم مصلحة اإلحصاءات العامة إلى وزارة التخطيط. ومع  

م تشير الدالئل إلى استمرار الثورة التقنية، وسميت تلك الفترة بعصر ثورة تقنية  2000بداية عام  

ات. وتوقعت خطة التنمية السابعة زيادة الطلب على المساكن المتطورة والتي تتضمن  المعلوم

 تقنيات وتصاميم خاصة، في حين توقعت زيادة الطلب على المساكن العادية بمعدالت اقل. 

تعرض االقتصاد السعودي لضغوط نتيجة لتقلبات نجمت عن انخفاض أسعار النفط في  

الحكومي على التجهيزات األمنية الخاصة خالل حرب الخليج وما    فترات متفاوتة، وزيادة االنفاق

بعدها، والحاجة إلى مواصلة تمويل برامج وخطط التنمية وتطوير التجهيزات األساسية والمساكن  

 لألسر وبالخصوص محدودي الدخل الذين تزايدت اعدادهم.  

لمتطلبات االنفاق  ورغم أن الوضع للمساكن ال يزال جيد إال أن بعضها بدأ يشهد حاجة 

على الترميم والصيانة. وتوقعت الخطة السابعة ان هنالك حاجة ماسة خالل العشرين سنة القادمة  

الستثمارات كبيرة في استبدال واستخماد ما يستهلك من تلك المساكن عبر صيانتها، وكذلك عبر  

قع. وقد أثر ذلك بشكل  اضافة وحدات جديدة ذات جودة وكفاءة عالية لمقابلة النمو السكاني المتو
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مباشر على الموازنة الحكومية لتوفير المواد االزمة والتمويل لهذه المشاريع، مما يؤكد ضرورة  

مساعدة القطاع الخاص وتجهيزه لتلبية تلك المتطلبات، والتوسع في فتح مجال لالستثمارات  

المستقبلية واعتبار  المحلية والعالمية ودراسة الوسائل والطرق المؤدية إلى تحقيق الرؤية 

 المصاريف على السكن من النفقات االستثمارية.  

 متوسط األسعار االسمية حسب سلة أوبك  1.5بياني رقم  شكل   11

 

 2017)ساما(، االحصاءات السنوية  مصدر البيانات: مؤسسة النقد العربي السعودي  

المتنامي على الخدمات األساسية واإلسكان، وسعى لوجود  واجه اقتصاد المملكة الطلب 

قطاع خاص وطني ينمو بسرعة وحيوية ويتمتع بقدرات فنية واستثمارية جيدة، ويسهم بشكل فعال  

في دعم النشاط االقتصادي وتلبية الطلب على الخدمات الرئيسية وانشاء المجمعات السكنية الحديثة  

اتجهت الدولة إلى برنامج التخصيص كخطوة في مجال   بكفاءة وفاعلية. وفي هذا الخصوص،

ً لالستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية وتخفف   تهيئة القطاع الخاص، التي ستفتح مجاالً واسعا

العبء على الموازنة العامة، بما سيوفر مستوى جيد من الخدمات والتجهيزات األساسية  

 واالقتصادية. 

بعيدة المدى وباعتبار أن للنمو السكاني تأثيرات متوقعة  في إطار التحضير للخطة التنموية  

اقتصاديا واجتماعيا، أهتم التخطيط بقضية اإلسكان بشكل رئيسي وفي إطار رؤية مستقبلية. وقد  

كانت اإلحصاءات السكانية في وقت اعداد الخطة السابعة تشير لتوقع زيادة في عدد سكان المملكة  

، مع االخذ  %89.2 القادمة، وسيزداد السعوديون بنسبة  ً خالل العشرين عاما % 56.6بنسبة 

بالحسبان التركيبة العمرية الشابة لسكان المملكة والزيادة المطردة في تكوين االسر الجديدة، وتدل  

هذه الزيادة السكانية على نمو مرتقب في الطلب على المساكن وأيضا على الخدمات األساسية.  

ة توجيه الموارد االقتصادية لمواجهة المتطلبات السكانية من  وكما جعلت هذه التطورات أهمي
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الوحدات السكنية، والى تشجيع ودعم االستثمار في هذا قطاع اإلسكان. وقصد مواجهة الزيادة  

السكانية وتركيبتها العمرية الشابة، توقعت الخطة السابعة ان يبلغ الطلب على الوحدات السكنية  

 ة سكنية. ألف وحد  800خالل مدة الخطة 

تشير تقارير خطة التنمية السابعة لعدم وجود حلول تمويلية طويلة االجل وميسرة لتمويل  

اإلسكان. حيث انخفضت القروض الممنوحة من صندوق التنمية العقاري رغم تنامي الطلب  

المتزايد عليها، وبالتالي ارتفعت الفترة الزمنية لالنتظار حتى الحصول على قروض جديدة. وفي  

س الوقت، توقف الدعم الحكومي لصندوق التنمية العقاري بسبب الضغوط والتقلبات االقتصادية  نف

الناتجة عن أزمات النفط وزيادة اإلنفاق العسكري نتيجة حروب الخليج، باإلضافة الى المعوقات  

التي تواجه الصندوق في تحصيل أقساط القروض السابقة. واقترحت خطة التنمية السابعة دراسة  

مكانية التعاون مع المصارف التجارية لتوفير التمويل اإلسكان بشروط تعاقدية ميسرة، وتبني  إ

فكرة برامج اإلسكان المتبعة في الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك السعودية بتمويل منسوبيها  

أو بضمان للمستثمرين تسديد قيمة الوحدات السكنية بما يحقق مخاطرة اقل ومستوى ربحية  

 ل.  معقو

فقط   %7.9ويشير تقرير تنمية المناطق والمراكز الحضرية في خطة التنمية السابعة ان 

من المتحقق الفعلي في فترة الخطة السادسة من الوحدات السكنية المنجزة نفذ من قبل اإلسكان  

الخاص  الحكومي ووزارة اإلسكان والجهات الحكومية لمنسوبيها، وأن النسبة األكبر مولها القطاع  

%. مما   18.3، بينما تكفل صندوق التنمية العقاري بتمويل ما نسبته %73.8بتمويل ذاتي بنسبة  

زاد من أهمية توفير المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، إضافة لتقرير  

ر  ويمثل االستثما الخطة اعطائهم األولوية في القروض التي سيمنحها صندوق التنمية العقاري. 

ً في غضون الخطة   % 21.1العقاري من اجمالي االستثمارات للقطاع الخاص ما نسبته  تقريبا

 في سنوات الخطة السابعة.   % 21.8السادسة وارتفع إلى  

يعتبر التضخم السريع في أسعار مواد البناء من المعوقات الرئيسية التي تواجه تحقيق  

اء المساكن بمواد بناء غير مناسبة للبيئة المحلية  اهداف التنمية في قطاع اإلسكان، وفي المقابل بن

مثالً بتخفيض العوازل الحرارية او استخدام مواد غير مناسبة لتخفيض التكاليف للبناء قد يقلل من  

عمر المباني السكنية نفسها، ويتطلب تكاليف صيانة كبيرة. لذلك دعت وزارة التخطيط الجهات  
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، واعداد المواصفات والمقاييس لمواد البناء،  34ناء السعودي المختصة بالعمل على إصدار نظام الب

وإلزام المكاتب االستشارية والهندسية والمقاولين في القطاع الخاص باتباع هذا النظام بما يحقق  

 كفاءة في العمل واطالة عمر المباني بأقل هدر في التكاليف. 

السكان وتكوين األسر   ومع زيادة األراضي البيضاء في المدن والنمو السريع في عدد 

الجديدة، زاد الطلب على األراضي السكنية بشكل كبير، وارتفعت أسعار األراضي وبسبب ندرة  

المعروض من هذه األراضي والوحدات السكنية الواقعة ضمن حدود المرحلة األولى من النطاق  

ل سعراً خارج حدود  العمراني. وقد اتجهت األسر الجديدة ومحدودة الدخل للبناء في األراضي األق

المرحلة األولى المعتمدة من النطاق العمراني لصعوبة الحصول على مسكن مالئم في داخل  

النطاق العمراني. وتتمثل أهم مشاكل المناطق الخارجة عن النطاق العمراني المحدد في عدم توفر  

الصحية والتعليمية  المرافق العامة فيها مثل شبكات الصرف الصحي والطاقة الكهربائية والخدمات  

 والترفيهية. 

 ( 2010- 2005) لإلسكان  مرحلة إعادة التنظيم الثانية لقطاع.  9.2.5

هـ( بعد تغييرين رئيسيين  1430- 1425ظهرت خطة التنمية الثامنة )وزارة االقتصاد والتخطيط،  

االقتصاد من وزارة  هـ بنقل مهام أنشطة  1424صفر    28لإلسكان، بصدور األمر الملكي في يوم  

المالية واالقتصاد الوطني الى وزارة التخطيط، وتعديل مسماها بوزارة االقتصاد والتخطيط. كما  

تم الغاء وزارة االشغال العامة واالسكان ونقل مهماتها الى وزارة الشئون البلدية والقروية. وهدف  

ومة االقتصاد والتخطيط بعيد  هذا التغيير اإلداري والتنظيمي الى تقريب حلقة الوصل بين منظ

المدى، وذلك لرصد التحديات المستقبلية والمتمثلة في الهدف الذي اشارت إليه خطة التنمية الثامنة  

في مقدمتها "رفاهية اقتصادية لجميع المواطنين، واقتصاد متنوع ومزهر". وكان الهدف من إعادة  

منسجمة لتعزيز كفاءتها االقتصادية  التشكيل للقطاعات الفصل اإلداري بين النشاطات غير ال

واالجتماعية، وإزالة االزدواجية في المهام والتشابك في الصالحيات ولتحقيق رؤية شاملة في  

 إطار أهداف اجتماعية واقتصادية أفضل. 

من اجمالي االئتمان المصرفي للقطاع   %60استحوذ التمويل العقاري على أكثر من 

لك يعد استجابة لما كان مخطط له في الخطط الخمسية السابقة  الخاص من المصارف التجارية، وذ 

لتلبية الطلب الفجوة التمويلية لبناء وشراء المساكن دون عناء االنتظار فترات طويلة للحصول  

 

 هـ. 4/1438/ 26/م بتاريخ 43ولقد صدر الحقاً المرسوم الملكي رقم   34



154 

 

على تمويل من صندوق التنمية العقاري. وأشار تقرير الخطة الثامنة أن التمويل العقاري كان  

 ة العالية والمخاطر المتدنية.  يعتبر من النشاطات ذات الربحي

أكد الهدف الثالث واألساس االستراتيجي الرابع من خطة التنمية الثامنة على أولوية رفع  

مستوى المعيشة وتحسين نوعية حياة المواطنين، وضرورة تكامل المبادرات الحكومية والخاصة  

ئمة لألسر الجديدة، حيث  لتخفيف الضغط على الخدمات والمرافق العامة، وتوفر المساكن المال

. ولتقليل الهجرة من المناطق األقل  % 2.5قدرت نسبة الزيادة السكانية للسكان السعوديين بنحو 

بتاريخ   7/ب/48468نمواً في المملكة إلى المدن الكبرى الحضرية وتنفيذاً لألمر السامي رقم 

ت الخاصة المحلية واألجنبية  هـ، سعت الخطة التنموية الثامنة إلى تحفيز االستثمارا10/1424/ 12

باالتجاه نحو المناطق األقل نمواً. كما ينص الهدف الثامن للخطة على تحقيق التنمية المتوازنة بين  

مناطق المملكة وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها، وأضافت الخطة عما كان مخطط له بالخطط  

أساسي إلى المميزات النسبية لكل منطقة  السابقة بالتأكيد على بناء قاعدة إنتاجية تستند بشكل 

ومقوماتها التنموية، باإلضافة إلى توفير التجهيزات األساسية والخدمات العامة والمرافق الحكومية  

 تتمة لما بدأ في الخطط السابقة. 

تعتبر خطة التنمية الثامنة أولى مراحل تطبيق التخطيط االستراتيجي على المدى البعيد  

م وتغطي أربع خطط  2024وانتهاًء بعام  2005سنة ابتداًء من  20لمدى  لالقتصاد السعودي 

خمسية بدءاً من خطة التنمية الثامنة وانتهاء بخطة التنمية الحادية عشر. وأن أي تباين محتمل  

سيتم معالجته في إطار عملية دورية كل خمس سنوات تتزامن مع أعداد الخطة القادمة ويعتبر  

اجعة لمعدالت النمو في قطاع اإلسكان وتعديل مسار االستراتيجية وفقاً  ذلك االجراء بمثابة مر

لذلك. واستندت وزارة االقتصاد والتخطيط لتحسين مستوى المعيشة على االستراتيجية السكانية  

م " استراتيجية التنمية  1999لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي اعتمدت في أبو ظبي عام 

م"، وعلى األهداف األلفية للتنمية التي  2025-2000ل مجلس التعاون الشاملة بعيدة المدى لدو

 م.  2000صدرت من قبل منظمة األمم المتحدة عام  

لتسريع عملية التنمية واالستفادة من المدن المتوسطة والصغيرة وتقليل الهجرة للمدن  

لتالي تقليل  ، وبا13مركز للنمو في مناطق المملكة  130الكبرى حددت خطة التنمية الثامنة 

التفاوت في مستوياتها وتقليل الضغط على المدن الكبرى، حيث تتكثف مراكز النمو في المناطق  

من   % 64الرئيسية في المملكة وهي الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، حيث يتركز بها نحو 

طة التنمية  السكان. وفي خطوة نحو الالمركزية، تتمثل االبعاد الرئيسية للرؤية المستقبلية في خ
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لثامنة بتفعيل الدور التنموي لمجالس المناطق وإعطاء صالحيات أكبر لها ويبقى االشراف  

 والتنسيق على المستوى الوطني على مستوى الوزارة.  

ركزت خطة التنمية الثامنة على القضايا التكاملية والتنموية لألسرة ومواجهة التحديات  

هتمام والتركيز على قضايا األسرة خالل العقود األخيرة  والضغوط التي تواجهها، حيث تزايد اال

عالمياً. ويمثل توفير السكن المن المالئم ضغطاً على المستوى الوطني كما هو على المستوى  

(. وقد أثر التوسع الحضري العمراني والهجرة بشكل هام  م2000، األمم المتحدةالعالمي )تقرير 

 مط حياتها.  على هيكل األسرة ووحدتها وقيمها ون

وتشير احصائيات المسح السكاني الى سرعة النمو السكاني والذي انعكس على التركيب  

  6.8العمري للسكان وارتفاع مستوى اإلعالة، حيث بلغ متوسط عدد افراد االسرة في الحضر 

من األسر تسكن    %32، مما يشير الى الحاجة لمساكن أكبر، كما اظهر المسح أن  7.5وفي الريف  

من   %82في فيال. مما يشير على األقل الى أن  %20.2في بيت تقليدي، و  %29.8شقة، وفي 

من دخل   % 30إلى  % 26السكان يعيشون في مساكن حديثة. وأن تكلفة اإليجار تمثل تقريباً بين 

خالل خطة التنمية   % 65األسرة، كما أشار المسح السكاني إلى انخفاض ملكية المساكن من 

(، وتعزي  67الص    2000المسح الديموغرافي  خالل خطة التنمية السابعة )  % 44.5السادسة إلى  

إلى محدودية فرص التمويل العقاري وعدم مواكبة   هذا االنخفاض في تقرير خطة التنمية الثامنة

 قروض صندوق التنمية العقاري للطلب المتزايد عليه. 

تشير خطة التنمية الثامنة في تقريرها عن تمويل اإلسكان في المملكة، بأنه حتى نهاية  

خطة التنمية السابعة كان صندوق التنمية العقاري هو الجهة الوحيدة التي تمنح القروض العقارية  

بشروط ميسرة، ولكن عجزت موارد الصندوق في السنوات األخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد  

ألف طلب حتى نهاية   400قروض. وقدر صندوق التنمية العقاري طلبات التمويل بنحو على ال

باليين   9م( صدر األمر السامي بدعم الصندوق بمبلغ 2005هـ )1425م. وفي عام 2005عام 

هـ، والموافقة على إجراءات تحسينية لنظام صندوق التنمية  1426/ 1425اير من فائض ميزانية  

ت االنتظار وتحسين كفاءة تحصيل القروض. وأوصت الخطة على اصدار  العقاري لتقليل فترا

واعتماد األنظمة المساندة للتمويل العقاري من نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط،  

والتأجير المنتهي بالتمليك بما يضمن لألطراف المتعاقدة حقوقها، ويسهل التوسع في برامج التمويل  

  % 15إلى    12م بين  2005بة المساكن الشاغرة في بداية خطة التنمية الثامنة  العقاري. وتتراوح نس

من إجمالي المساكن، مما يدل على أن المعروض من المساكن يفوق الطلب عليه وذلك لإلمكانيات  
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المالية المحدودة لألسر، وبسبب ارتفاع أسعار المساكن. ولإلشارة وحسب خطة التنمية الثامنة  

  3كن الشاغرة في المملكة مرتفعة بالمقارنة مع النسب العالمية التي تتراوح بين  تعتبر نسبة المسا

 . %5إلى 

وفي بداية خطة التنمية الثامنة انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية خالل نهاية عام  

م. وتتوقع الخطة أنه من هذا االنضمام سيستقطب قطاع الخدمات المالية الوطني رؤوس  2005

بية، وتتوقع أيضاً دخول مصارف جديدة وبنوك استثمارية وشركات وساطة مالية إلى  أموال اجن 

السوق المالية المحلية، مما سيؤدي إلى انتعاش في نشاط خدمات المال والتأمين واألعمال. ومن  

المتوقع أن يصاحب هذا االنفتاح على الرأس مال األجنبي نمو في التسهيالت ومنافسة في تطوير  

عقاري عامة وقطاع اإلسكان خاصة، واإلسراع بالتطوير العمراني الذي يلبي متطلبات  القطاع ال

 النمو االقتصادي والسكاني.  

العامة  دعم فائض الميزانية    خالل فترة الخطة الثامنة استفاد صندوق التنمية العقارية من و

)تقرير  مليار اير    25مر الملكي بصرف  باإلضافة إلى الدعم عبر األمليار اير،    18بمبلغ  للدولة  

  ، مما ساهم في تعزيز (14م، ص 2012هـ الموافق 1434-1433صندوق التنمية العقاري، 

تعجيل  على  . وقد ساعد هذا الدعم المالي اير بليون  43 اجمالي  بمبلغ ندوق ص للالقدرة التمويلية 

   االقتصادي.  وتيرة النمو مما ساهم في زيادة   السكنية، االرتقاء باألوضاع 

 

 ( 2015- 2010) لإلسكان  مرحلة التكامل التنموي للمناطق . 10.2.5

هـ(  1435إلى  1430واكب إعداد خطة التنمية التاسعة لإلسكان )وزارة االقتصاد والتخطيط، 

ترتب على  وقد  35. وجود االقتصاد العالمي في أزمة عالمية حادة سميت بأزمة الرهن العقاري 

تقلبات تحت سنوية في أسعار النفط بالسوق   ته ركود اقتصادي عالمي، صاحبتلك االزمة حدوث 

العالمية، حيث سجل المتوسط السنوي ألسعار النفط حسب سلة أوبك هبوطاً حاداً في أسعار النفط  

 

م ومع انهيار سوق الرهن العقاري  2006خالل عام    بدأت أزمة الرهن العقاري االئتمانية في النظام األمريكي  35

السكني في الواليات المتحدة األمريكية، وانتشرت إلى بقية العالم من خالل التعرض لألصول العقارية األمريكية، 

وفي كثير من األحيان في شكل مشتقات مالية معقدة. تأثر الكثير من البلدان بهذه الصدمات المعاكسة بين عامي  

 Luc Laeven) –م، مما تسبب في أزمات بنكية مصرفية في عدد من البلدان. )لالستزادة 2008و 2007

and Fabian Valencia،  2010م .) 
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أبرز معالم    كانت (، كما تراجعت أسعار العديد من السلع والمواد األولية. وقد  1.3)راجع الجدول  

ي  األثر السلب ، باإلضافة إلى  السكن في المملكة نقص سيولة السوق لتمويل العقار  األزمة على سوق

،  لمستثمرين حول مسار االستثمار العقاري بما فيه السكنيامعتقدات لألزمة العالمية المالية على 

أدت التي  و،  بسبب المضاربة العقارية  العقارية  وإلى التغييرات غير المرتقبة في أسعار األراضي

 . ( مMacro  ،2016)  م 2015عام  إلى ارتفاع أسعار السكن إلى  

هـ الموافق 1430/1431وباإلشارة لبيان وزارة المالية لميـزانيـة الـدولــة للعـام المـالـي  

  15الميزانية خالل ، ويعتبر أكبر عجز في %56م، كان هنالك عجز في الميزانية بنسبة 2009

َر عجز الميزانية بمبلغ  َر العجز في  65عاماً، وقدنِ مليار اير،   70م بمبلغ 2010ألف مليون وقدنِ

.  2008ويعزى هذا العجز لالنخفاض الكبير في الطلب العالمي على النفط بعد االزمة العالمة 

م التي حققت فوائض  2008تى  ح   2005وبالمقارنة مع ميزانية الدولة لألعوام الثالثة السابقة من  

  177وكونت احتياطيات وزع جزء رئيسي منها لدعم اإلسكان، بناًء على األمر الملكي رقم أ/

ألف مليون اير   25هـ بتوزيع فائض إيرادات العام المالي بتخصيص 1428/ 11/ 21وتاريخ 

العام المالي   لصندوق التنمية العقارية، توزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من 

الكثافة السكانية في كل  معيار حسب اإلدارية كان التوزيع على المناطق قد . و1429/ 1428

 منطقة. 

 

أن  إلى  م2007هـ الموافق 1428بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام  تشير 

المشغولة بأسر سعودية تتسم   ،المكونة في المجمل من غرفة إلى غرفتين نوم ، الوحدات السكنية

مراجعة  ولذلك قد تم    .( 5، ص  20)خطة التنمية التاسعة، الفصل    لكل غرفةمتزايدة  بكثافة إشغال  

وتم تحديد حجم أدنى للوحدات العقارية التي يمولها صندوق التنمية   ،لوحدات السكنيةاحجم 

دريجي في نوع الطلب على  ويحدث تغير ت 36. متر مربع  240بمساحة ال تقل عن العقاري 

تم  وقد  .بسبب التغير النسبي في حجم األسرة السعودية في السنوات األخيرةالسكنية الوحدات 

لالستجابة  خالل سنوات الخطة التاسعة  سكنية  وحدة    مليون وربع  بعدد   تحديد العرض االفتراضي

لمعالجة نسبة اإلشغال العالية للوحدات السكنية  و .المتغير في نوعية السكن  المتوقعالطلب إلى 

 

 / http://redf.gov.saصندوق التنمية العقاري، التمويل السكني المدعوم  36
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  ألف 300 منها ألف وحدة سكنية من المساحات المتوسطة،  450نحو تضمن هذا العدد  ،حاليةال

 ألف وحدة من فئة ثالث غرف نوم.   150ونوم،    ن وحدة من فئة غرفتي

الحلقة الثانية من المسار االستراتيجي للتخطيط على  وتعتبر خطة التنمية التاسعة هي 

بحلول   % 80المدى البعيد، واستهدفت الخطة االستراتيجية رفع معدل ملكية المواطنين إلى نحو 

م، وبهدف تطوير إدارة السياسة اإلسكانية ورفع كفاءتها وتعزيز  2024هـ الموافق 1445عام 

وتاريخ   275العامة لإلسكان بقرار مجلس الوزراء رقم  قدراتها المالية والفنية، تم انشاء الهيئة 

ضمن   م. وباإلشارة للبند الثالث من تنظيم الهيئة العامة لإلسكان 2007هـ الموافق 1428/ 8/ 28

مع   ، ، هدفت الهيئة لتوفير السكن المناسب وفق الخيارات المالئمة الحتياجات المواطنينبرامجها

  إلى زيادة  ويؤدي هذا التوجهالوقت المناسب من حياته. في والجودة ضمن حدود الدخل مراعاة 

وكان من   . المعروض منها ومن األراضي السكنيةأيضاً لمواطنين، ويزيد السكني لتملك ال نسبة 

أهدافها ايضاً انشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على االستفادة من برامج اإلقراض  

 الهيئة إعداد االستراتيجية الشاملة لإلسكان.  والتمويل الحكومية والخاصة، وتتولى 

اقترحت الخطة التاسعة بعض اللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط اإلسكان،  

بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب، ووضع تشريعات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في  

السكنية. وهدفت الخطة أيضاً   دعم نشاط اإلسكان بما يحفظ حقوق المستأجرين والمالك للوحدات 

لتحسين نوعية المساكن من خالل اعتماد معايير مالئمة للكثافة اإلسكانية، وترشيد المساحات  

 . السكنية واقتصاديات الحجم 

اعتمدت خطة التنمية التاسعة األسلوب الحديث للتخطيط الشامل لتحقيق التنمية المتوازنة  

الموارد المتاحة واالمكانيات التي تنعم بها كل منطقة. كما  بين المناطق لالستفادة من التنوع في 

تبنت الخطة التاسعة االستراتيجية الوطنية العمرانية الشاملة، والتي تؤكد على تعزيز التكامل  

التنموي بين المناطق. ومن أبرز هذه االستراتيجيات اعتماد نظام الممرات التنموية )المحاور(  

ار التدريجي للتنمية من مناطق التركز الرئيسية إلى المراكز األقل  التي تسهم في تسهيل االنتش 

يشير تقرير    كمانمو، والتي تربط المدن والقرى ضمن تسلسل هرمي متوازن للتجمعات السكنية.  

م، أنه قد نتج عن هذه االستراتيجيات انخفاض  2009مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 

لمعدل الهجرة الداخلية، حيث انخفض عدد السعوديين الذين يقيمون في مناطق غير مناطق  

في تحسين  االنخفاض إلى التقدم في مستوى الخدمات والبنية التحتية و اويعزى هذ  . ميالدهم 
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فرص استقرار السكان في   زيعز إلى ت أدىتوافر فرص العمل، مما باإلضافة إلى ساكن الم

 مناطقهم. 

وكالة الوزارة أصدرت بعض المدن،  ه التي تواجهالسكاني  كل التخطيط اوللحد من مش

)وزارة الشؤون البلدية والقروية( الالئحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني  لتخطيط المدن  

جهات تنظيمية  عن  األمانات والبلديات    : بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةهـ وذلك  1450عام  حتى  

والمطورين العقاريين ومجالس الغرف التجارية عن القطاع الخاص. وتضمنت هذه الالئحة ثالثة  

هـ، ويتم مراجعة وتقويم ضوابط التنمية االسكانية في كل دورة  1435مراحل خمسية تبدأ عام 

تم تقسيم المدن والقرى   ، ولتطبيق ضوابط التنمية العمرانية بما يتناسب مع كل منطقة 37خمسية. 

  127بالمملكة وفقاً لتصنيف اإلستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 

( مراكز  2)( مراكز نمو وطنية،  1)وكانت التقسيمات األربعة الرئيسية:    . هـ28/5/1421وتاريخ  

( باقي المدن والقرى، وتشمل المدن والقرى التي اعتمد  4) ( مراكز نمو محلية، 3) و إقليمية، نم

 لها نطاق عمراني ولم يشملها تصنيف االستراتيجية العمرانية الوطنية. 

وقد أشارت خطة التنمية التاسعة ألهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع االسكان في  

معروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن،  المملكة منها: مدى كفاية ال

ومستويات األسعار واألجور السائدة للوحدات السكنية، باإلضافة إلى مدى توفر التمويل المتاح  

لإلسكان واألراضي السكنية، وانتشار األحياء العشوائية. وإلحراز تقدم في حل تلك التحديات التي  

خطة تعزيز مستوى التعاون بين مختلف الجهات المعنية، مع إعطاء  تواجه القطاع اقترحت ال

األولوية القصوى لألسر من منخفضي الدخول، ودعم هيئة اإلسكان العامة لتتمكن من تأدية مهامها  

 التنموية، واستكمال االستراتيجية الوطنية لإلسكان. 

 

هـ( يتمثل النطاق العمراني في "سياسة 1435وحسب وكالة التخطيط للمدن )وزارة الشؤون البلدية والقروية  37

لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خالل تعيين الحدود المالئمة لتوطين األنشطة الحضرية واستيعاب النمو 

لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة االقتصادية   العمراني خالل فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة

للموارد المتاحة للوصول للحجم األمثل للمدن والقرى وفقاً لتوجيهات االستراتيجية العمرانية الوطنية.". كما تدل 

حدود النطاق العمراني على "الخطوط المبنية بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية 

ة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود المالئمة لتوطين األنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن  المختلف

 والقرى خالل فترة زمنية محددة.".
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م على منجز تنموي  2014هـ/1436واستقرت مع نهاية أعمال خطة التنمية التاسعة عام 

كبير، تركز خطة التنمية العاشرة على مجموعة من األولويات لمواجهة تحديات عدة اوجزتها في  

  - 3متطلبات تحسين معيشة المواطنين ونوعية حياتهم،  -2زيادة معدالت النمو السكاني،  -1

 ارعة في األسواق العالمية للنفط.  التغيرات المتس

 ( 2020- 2015)لإلسكان  مرحلة التحدي. 11.2.5

هـ(، للدفع  1440حتى    1436هدفت استراتيجية خطة التنمية العاشرة )وزارة االقتصاد والتخطيط  

هدفاً رئيسياً، كان من ضمن األهداف الرئيسية، تيسير حصول المواطنين على   24بالتنمية عبر 

المالئم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب. كما اشتملت الخطة العاشرة على ثماني  السكن  

أولويات حددتها الخطة االستراتيجية لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه  

واشتملت المبادرة األولى في مضمون رؤيتها على إنشاء شركة عقارية حكومية، بما   .المملكة

التنمية ودعم للوزارات لتخفيض النفقات وتعزيز العوائد وتقديم نماذج جديدة الستغالل    يدعم خطط 

 الموارد بما يعظم العائد منها. 

تستهدف خطة التنمية العاشرة في ضوء االستراتيجية الوطنية لإلسكان؛ تعزيز موارد  

القروض، ومتابعة  صندوق التنمية العقارية وتطويره وتنويع أدواره ليواكب الطلب الكبير على 

تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري، وإقرار التنظيمات الضامنة لحقوق المستأجرين والمالك،  

 .وتعزيز مشاركة القطاع الخاص 

كما كانت رؤية الخطة االستراتيجية لتحقيق السكن المالئم، بتعزيز موارد صندوق التنمية  

التي أشارت الخطة بأنه متنامي بشكل    االفتراضي  طلب الواكب  ي العقاري وتطويره وتنويع أدواره ل

كبير وسريع. كما سعت خطة التنمية العاشرة عبر عدة برامج متنوعة لدعم األسرة وتحقيق األمان  

عبر   على تحمل الصدمات االقتصادية األسر االجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة 

وتشجيع   التطوير العقاريعبر شركات دعم برامج األسكان إلى أشارت الخطة  وقد . دخاراتهما

قروضاً   صندوق التنمية العقاري قدملذلك و ،برامج الوزارة لتلبية االحتياجات األساسية لألسر

لإلسهام في دعم المخزون  ذلك و عقاري ألف قرض استثماري  20إلى عددها يصل استثمارية 

 . (92خطة التنمية العاشرة، ص  موجز ) موزع على مناطق المملكةالاإلسكاني 

  وافق لتفادي التوسع العمراني خارج النطاق العمراني ووفي إطار خطة التنمية العاشرة 

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء عبر القرار رقم  إصدار  على  مجلس الوزراء 

أرض فضاء  هـ، وتعرف هذه الالئحة األراضي البيضاء بأنها كل 1437/ 9/ 8بتاريخ  379



161 

 

مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. كما عرفت  

األرض الفضاء بأنها األرض التي لم يتم تنميتها عمرانيًّا للغرض المخصصة له، وذلك وفق  

األنظمة واللوائح ذات العالقة السارية وقت اإلعالن. كما عرفت األرض المطورة بأنها األرض  

فضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة. كذلك بينت الالئحة أن حدود النطاق  ال

العمراني تتمثل في الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق  

ثل  العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتم

الحدود المالئمة لتوطين األنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خالل فترة زمنية محددة.  

كما تصطلح على أن المرافق العامة تتمثل في شبكات الطرق والمياه والكهرباء واالتصاالت  

والصرف الصحي وتصريف السيول. وأن الخدمات العامة تتجلى في الخدمات الدينية والتعليمية  

 38الصحية واألمنية ونحوها والتي ال تشملها النسبة النظامية للتخطيط. و

كما هدفت الخطة العاشرة لإلسكان للوصول إلى قطاع إسكان كفء ومستديم، قائم على  

كما يسهم   . المعرفة والجودة، ويحقق مفاهيم المساكن المستدامة الصديقة للبيئة المحلية للمملكة

ويتمثل    ، بفاعلية في التنمية، ويكون له القدرة على استيعاب جميع فئات المجتمع في سوق اإلسكان

فيه دور الحكومة بالتمكين، ويكون دور القطاع الخاص محوري بالتمويل والتنفيذ. ولتحقيق  

ص   ،لويات خطة التنمية العاشرة وأو وجزم  )تقرير  المسكن المالئم وضعت خطة التنمية العاشرة 

 منها:  إسكانية  سياسات ( 91

 التوسع في برامج اإلسكان الحكومي بما يغطي جميع مناطق المملكة.  .1

 . (السكنية )مثل العمارات واألبراج  دعم المساكن االقتصادية، والتوسع الرأسي للمساكن  .2

تشجيع زيادة المعروض من المساكن واألراضي السكنية، ووضع تنظيمات تحد من ظاهرة   .3

 األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. 

 39( البناء السعودي. eCod)  نظامتطبيق   .4

 إعطاء األولوية إليصال الخدمات والمرافق لمخططات المنح في جميع المناطق.  .5

 ضمان جودة مواد البناء، وتحقيقها لمتطلبات األمن والسالمة.  .6

 

38 https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=3391&vers 

هـ( تعرف نظام البناء بمجموعة االشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من 1438حسب المرسوم الملكي للنظام )   39

 لوائح تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السالمة والصحة العامة. 

https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=3391&vers
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ثمرين األفراد للمشاركة في  تحفيز القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية والخيرية، والمست  .7

 نشاط إنشاء المساكن. 

 تنظيم سوق وعقود اإليجار للمساكن.  .8

وضع نظام وطني متكامل لإلسكان، وتحديث األنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بقطاع   .9

 اإلسكان دورياً. 

 إيجاد قاعدة معلومات إسكانية لمختلف مناطق المملكة.  .10

 قق والمجمعات السكنية. تطوير أنظمة وآليات جمعيات مالك الش .11

 إعادة تطوير األحياء القديمة والعشوائية.  .12

 تفعيل أنظمة التمويل والرهن العقاري التي تدعم المواطنين لبناء مساكنهم.  .13

مليون وحدة   1.25تضمنت خطة التنمية العاشرة في موجزها لإلسكان هدف إنشاء كما 

الخطة  قسمت وقد  . المتوقع خالل سنوات الخطة من حجم الطلب  % 85.6سكنية إضافية لتلبي 

  )ب(   ألف وحدة عبر برامج وزارة اإلسكان،   300  )أ(   تنفيذ انشاء هذه الوحدات على ثالث جهات: 

ألف وحدة    700ويكون المتبقي  )ج(  ألف وحدة سكنية،    250ويقوم صندوق التنمية العقاري ببناء  

وزارة اإلسكان ما يصل إلى  أن توفر الخطة يتم انشائها بالتعاون مع القطاع الخاص. وتضمنت 

مليون متر مربع من األراضي السكنية، وتكون هذه األراضي مخصصة لمشروعات   300

بالبنية التحتية من الخدمات األساسية من كهرباء ومياه وهاتف وتخطيط للمرافق    اإلسكان، وتجهز 

  هـ1438،  العدد األول،  6ص  )  سكان إة  م أعلنت وزارة اإلسكان عبر مجل2017العامة. وفي عام  

ألف وحدة متنوعة بحسب معايير الدخل وعدد أفراد األسرة   280عن إنشاء  ( م2017الموافق 

 م. 2020حتى نهاية خطة التنمية العاشرة 

 

 . الوضع الحالي لإلسكان 3.5

 مقدمة .  1.3.5

م، وارتبط  1970عام عرف قطاع اإلسكان في المملكة نموا متزايدا منذ بداية خطط التنمية في 

النمو االستثماري واإلقراضي في قطاع اإلسكان باإلنفاق الحكومي بشكل رئيسي، والذي يرتبط  

بالتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة التي تطرأ في أسواق النفط. ولتحليل الوضع الحالي لإلسكان  

والوقائع خالل الفترة  تم تناول الوضع الحالي عبر خمسة محاور رئيسة مترابطة لتحليل األحداث  

السوق وتغيرات    يةم. وانطالقا من نظرة عامة عبر اتجاهات وضع2018حتى    2015الزمنية من  

األسعار األخيرة، والتي تبدو ذات تأثر بما يحدث من تغيرات في أسواق النفط العالمية، وفي  
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لقوى الفاعلة في قطاع  اتفاعل  ، وكذلك في  في قطاع اإلسكان خاصة التي    ية الجديدةتنظيملوائح ال ال

وبعد ذلك تم التطرق للعرض وربطه بمتغيرات تساعد على معرفة اتجاهه وذلك عبر   .اإلسكان 

استخدام تحاليل نشرات حديثة لوزارة اإلسكان وبيانات الهيئة العامة لإلحصاء. كما تم تناول جانب  

السكني لدى وزارة  الطلب، والذي يهمنا أكثر، عبر قراءة موضوعية لبيانات طلبات الدعم 

اإلسكان. وحيث ان الفترة الحالية تعتبر فترة تصحيحية تهدف لتحقيق توازن بين العرض والطلب،  

تم تناول األنظمة الحديثة وأهدافها المستقبلية ومدى تأثيرها على استقرار السوق العقاري. كما  

لسكن مثل الدخل وإنفاق  اشتملت هذه الفقرة على لمحة حول المتغيرات األساسية المؤثرة على ا

األسر ونسب ملكية المساكن خالل السنوات العشر االخيرة. وفي الختام، تم عرض الخصوصية  

اإلسالمية للمجتمع السعودي، والذي يهدف عبر مؤسساته المختلفة الى تطوير صيغ التعاون  

اتها عند التخطيط  والوقف. باإلضافة الى أن األنظمة البلدية الحديثة تظهر جليا التزامها ومراع

العمراني للخصوصية اإلسالمية، والتي تهدف الى تحقيق االمان والتكامل االجتماعي الحتمي في  

   كل مجتمع مسلم. 

 

 الرسمية حسب التقارير  الوضع الحالي لإلسكان. 2.3.5

ً اجعتر في المملكة واجه قطاع اإلسكان  الهيئة العامة   قدرتهاسنوية بنسبة أسعار المساكن في  ا

ض  اانخف  وكان  ،بالعالم السابقم مقارنة 2015عام  في الربع األول من  %1.6 بحوالي  لإلحصاء

االتجاه  استمر هذا  وقد م، 2016في نهاية   %7.4بحوالي   السكنية ألسعار العقارات الرقم القياسي 

كما تشير   م2018الربع الثالث من عام  في  %3.8بانخفاض إضافي بما نسبته  للسوق العقاري 

في  وقد يعزى هذا االنخفاض  40. ألسعار العقارات  لرقم القياسي ليئة العامة لإلحصاء هتقارير ال

الضرائب  مثل الرسوم على األراضي البيضاء وحديثة  الالتنظيمات  لعدة عوامل منها  أسعار العقار  

للتقلبات في أسعار  ، كما أن في الفترة الحالية الحكومي شيد االنفاق تروبرامج التحول الوطني، و 

ً العقار  ، حيث بدأ انخفاض أسعار على السوق العقاريثر ا النفط العالمية    استجابةً تدريجيا

   (..3.1.5، في الفقرة  1.5)راجع الجدول   النفط لالنخفاض في اسعار 

حسب   هـ 1438الموافق    م 2016السكنية في نهاية عام    الوحدات انخفض متوسط سعر بيع  

ة العامة  ئعلى بيانات الهي  ت النشرة بناءً قدر وقد ، (8ص العدد األول، )نشرة وزارة اإلسكان 

  ألف اير  530 قدر بحواليي مع االنخفاض الحالي السكنية قلشقلالمتوسط السعر  أن لإلحصاء

 

اء والتي اعتمدت بشكل رئيسي على بيانات وزارة تم اعداد الرقم القياسي لألسعار من قبل الهيئة العامة لإلحص  40

 https://www.stats.gov.sa/ar/843العدل. للمزيد راجع  

https://www.stats.gov.sa/ar/843
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نشرة   ويضيف تقرير . 2016عند عام  % 2والذي عرف انخفاضا وصل الى  ،السكنية للوحدة

بأن االنخفاض في أسعار الفلل السكنية كان بنسبة حوالي ضعف االنخفاض في الشقق،    ،اإلسكان

هذا   وصل ، حيث م2016مليون اير في نهاية عام  1.3متوسط سعر الفلل السكنية بمبلغ  يقدر و

تخفيض  و البرامج الحكومية الحالية توفير السكن للمواطنين  وحيث أن هدف    . %4حوالي  االنخفاض  

  خدمات وبرامج "سكني"،  برامجها مثلضمان الجودة التي تحقق مبدأ االستدامة عبر مع السعر 

  . على المواطنتيسر  وبالتالي    عليهم  االنشاء للمساكن  تخفض تكاليف التي قد  و  ،لمطورين العقاريينا

وقد يكون لرسوم األراضي البيضاء أثر في زيادة المعروض من األراضي داخل النطاق العمراني  

عرض المناسب للقدرة الشرائية  على توفير الت هذه البرامج  ساعد تقد  ، حيث انه  وانخفاض أسعارها

   .ذوي الدخل المتوسطمن للفئات 

  تشجيع توفير السكن و واهتمام الحكومة ب  المملكة اقتصاد مع النمو السريع في تكون 

وقد يكون مؤشر الزيادة في   . المساكنمن  كبير رصيد االستثمار في القطاع العقاري السكني 

اعداد  استمر النمو في حيث  لتيار الكهربائي السكني دليل على النمو في هذا القطاع، ا اشتراكات 

 .  سواقاال في  التقلبات بالرغم من للقطاع السكني المشتركين 

 

 

 عدد المشتركين في الكهرباء السكني 2.5 شكل 12

  

 .، عن الشركة السعودية للكهرباءم 2017المصدر: بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي 
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 القروض العقارية و أسعار النفط بإبطاء سنة واحدة  3.5 شكل 13

 

 .OPECمن بيانات منظمة  بالدوالر األمريكي    النفط   وأسعار   41. مؤسسة النقد العربي السعودي بيانات  المصدر:  

 مالحظة. القروض العقارية بماليين الاير. 

 

العقاري يواجه  هـ بأن السوق 1438ثاني لعام ذكرت وزارة اإلسكان في نشرتها العدد ال

حسب دراسة العرض والطلب    في معظم مناطق المملكةالسكنية    عجز في المعروض من الوحدات 

ورغم الزيادة السريعة في المعروض  وذلك  مدينة.  15على المساكن التي أجرتها الوزارة على 

  نقد بزيادة بيانات مؤسسة الزيادة االشتراكات في التيار الكهربائي، والمساكن التي اشارت لها  من  

للزيادة السريعة في تكوين  كذلك قد يعزى العجز في العرض و . القروض العقاريةفي  متفاوتة 

المجتمع  أن حيث  42، %2.5وقد يكون النمو السكاني السريع الذي قدر بحوالي األسر الجديدة 

أي   العمرية أن نسبة اإلعالة ، و%67بنسبة  (سنة 35اقل من )السعودي غالبيته من فئة الشباب 

تقرير االسقاطات السكانية  حسب  ( بين السعوديين  Dependency rate)   عام   60حتى    25بين  

بشكل كبير من  بالمملكة الكثافة السكانية ارتفعت أن إلى  التقرير نفس يشير  ، %47بلغت  م 2016

  . م 2014في عام  نسمة  15 ما يزيد عن م إلى1974عام  تر مربع خالل ميلوكل كفي نسمة  3

 

 التقارير الشهرية واإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي 41

 . %1.17والذي يجعله أكبر من متوسط معدل النمو السكاني العالمي  42
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عالميا، بحيث تصل  سكانية  الكثافة  األخير من بين أصغر معدالت الهذا المعدل    اليزال رغم ذلك  و

     43. (2018تر مربع ) م يلوكل ك في  نسمة   1150الى أكثر  مثال  بنجالديش  هذه الكثافة في 

حجم  ويعتبر مؤشر  ،في الفترة الحاليةالطلب على اإلسكان في المملكة بشكل خاص  ارتفع 

على تنامي الطلب على السكن حيث بلغت الطلبات   الطلب على القروض السكنية المدعومة دليل 

مكتمل الشروط لالنتفاع    طلب   ألف  800م أكثر من  2016المسجلة لدى وزارة اإلسكان بنهاية عام  

، أفراد  5إلى  3من هذه الطلبات ألسر تتكون من  % 63وأن نسبة  .بالدعم السكني للمسكن األول

  قد يفسر و. عام  30االسر المستحقة للدعم ال يتجاوز فيها عمر رب االسرة عن من  %81وأن 

بعنصر العمر والذي يؤدي إلى تغيير الحالة االجتماعية  والنمو السكاني  على السكن بسبب    الطلب 

افة إلى  لألفراد عبر الزواج، ويحدث هذا المسار بعد البلوغ الخلقي ألفرد المجتمع باإلض

   . (م Iacoviello  2011)دراسة  كما تشير  إقامة بيوت اجتماعية على استطاعتهم  

تقلبات بسبب اإلجراءات وسوق السكن بشكل خاص عقار بشكل عام يواجه سوق ال

استحداث بعض  بعد  كما أن خروج العديد من الوافدين    . الحكوميةوالمبادرات  التصحيحية والبرامج  

نشرة اإلدارة العامة للجوازات  ، حيث تشير  إعادة هيكلة السوققد أثر على    م 2015منذ عام  الرسوم  

وتهدف هذه البرامج الحكومية  مليون وافد.  2.5م( لترحيل ما يقارب 2017)وطن بال مخالف، 

كما تعمل المبادرات   ،لالستثمار في القطاع العقاري تساعد على جذب لخلق بيئة لتنظيم السوق و

  ، في حدود األسعار المناسبة المباني السكنية لتوافق متطلبات المستهلكين جودةتحسين على 

برنامج وافي الذي ينظم عمليات البيع   مثل . تتسم بالشفافية البرامج لتكون بيئة اقتصادية تتكامل و

ة وترفع من مستوى  ساهم في زيادة المعروض من الوحدات بأسعار منافسي  ذي على الخارطة ال

البناء  جودة وتفاصيل  حيث ان المشتري يكون له المقدرة على متابعة    الشفافية في السوق العقارية 

من   يحد برنامج وافي كما  .التعديل على الوحدة بما يناسب أسرته ومتطلباتهم تمكنه من و

وبرنامج وزارة اإلسكان مسارات التملك الذي   . المضاربات التي تؤثر سلبا ً على أسعار العقار 

يقوم بدمج االحتياجات مع الموارد لألسر للوصول ألفضل المسارات لتملك المنازل، ولتنظيم  

ضمن  الذي يبرنامج اتحاد المالك  عبر  العالقة بين مالك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة  

وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وبرنامج ايجار  من الوحدات السكنية  حفظ الحقوق وحسن االنتفاع  

 

43 https://ar.wikipedia.org/wiki  &http://www.bbs.gov.bd/Home.aspx 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.bbs.gov.bd/Home.aspx
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الذي ينظم عالقة المستأجرين بالمالك، وبرنامج إتمام لخدمات المطورين العقارين الذي يهدف  

 . لتيسير سبل انطالق القطاع العقاري وخلق بيئة جذابة لالستثمار 

ممثلة  الحكومة  ت فرض ،على األراضي السكنية العرض والطلب لتحقق التوازن بين و

بما يزيد  الواقعة في داخل حدود النطاق العمراني رسوم على األراضي البيضاء بوزارة اإلسكان 

مخالفة   101فقط م فرضت الوزارة 2018وحتى نهاية عام  . المعروض من األراضي المطورة

  "برنامج األراضي البيضاء "  بوابة عبر الوزارة لنظام رسوم األراضي البيضاء، وأوضحت 

وحيث إن المضاربة باألراضي ال تضيف   انها تواجه بعض الصعوبات في التطبيق.  ةااللكتروني 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ألن ذلك انتقال لرأس المال من شخص إلى آخر دون إجراء تطوير  

فعلي لألرض، لذلك فرضت وزارة اإلسكان رسوم على األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني  

للتغلب على مشكلة المضاربة باألسعار وظهور بوادر الحي السكني الذي سيساعد على استقرار  

األسر والتوطن فيه مع اكتمال الخدمات، كما صدر المرسوم الملكي بنظام قانون الرهن العقاري  

يمكن أن يؤدي إلى جعل الطلب المفترض طلبا حقيقيا عبر مسارات تمويلية بنكية تعمل  الذي 

   44بمبادئ التمويل االسالمي غير الربوي. 

حسب احصائيات وزارة العدل السعودية، فان مدينة الرياض من أكثر مدن المملكة تداوال  و

النسبة  تمثل العمليات المنفذة على األراضي البيضاء في منطقة الرياض لبيع األراضي وشرائها،  

األمر الذي رفع من قيمتها نسبيا مقارنة بأسعار  العقار  اجمالي العمليات المسجلة على    العظمى من 

المصدر: البيانات  )م، 2018 حتى 2015من  الخدمات المقدمة حسب احصائيات وزارة العدل

 (.  www.moj.gov.sa/ar/OpenDataالمفتوحة لوزارة العدل  

االسر المتقدمة من    %88هـ، أن  1438تشير نشرة وزارة اإلسكان في العدد الثاني لعام  و

وتبعاً لتقارير الهيئة   اير.  13500لوزارة اإلسكان لطلب الدعم ال يتجاوز دخلها الشهري عن 

  ،(67ص  ،2000المسح الديموغرافي و  7ص  ،1999 المسح الديموغرافيالعامة لإلحصاء )

، وفي المسح  %44.5و  %44.9كانت تباعاً حوالي    مملوكة(ال)  ة أيحيازال  ذات المساكن  نسبة  فإن  

في عامي    نتائج مسح المساكن  ( كانت النسبة أكبر، وفي أحدث 16م )ص  2007الديموغرافي لعام  

تشمل   وهذه النسبة، %49.91و  % 49.8التملك على التوالي نسبة أن  أظهرت  م 2017و  2016

وقد تعزى نسبة الزيادة الضعيفة في معدل التملك الى   بالخرسانة المسلحة. فقط المساكن المبنية 

 

 (. م2010)العميرة لالستزادة راجع   44
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عوامل عديدة من بينها معدل نسبة زيادة السكان خالل العقدين الخيرين. ويمكن على افتراض أن  

، فإن الزيادة في عدد السكان المواطنين تؤدي الى مسبة تملك  2000نسبة التملك على سنة أساس  

أهداف خطة التحول الوطني   ضمن  ة، الحقفي فقرة سنتطرق  .% 61حوالي افتراضي يصل الى 

لبرامج تسعى لتوفير المسكن سواء في القطاع العام أو الخاص، كما تسعى لزيادة نسبة   ،م2020

    التملك في المملكة.

  أنهاواهتمام الحكومة بالسكن المن للمواطن  ومن مميزات التعديالت الحالية في األنظمة  

بتطوير  ويل  ترك حتى األسر التي ال تستطيع الحصول على تملم تو  شمولية لجميع فئات المجتمع،

بتكوين شراكات  و ،متعددةحكومية بدعمها عبر برامج  شراكات وبرامج مثل "اإلسكان التنموي"

المسؤولية  تنمية  تشجيع القطاع الخيري و ذلك بو  ، خاص والجمعيات االهلية والتعاونيةمع القطاع ال

لدعم المتعثرين  هـ وضع ترتيبات  1437في عام    405االجتماعية. وتضمن قرار مجلس الوزراء  

عن سداد إيجار مساكنهم وتوفير السكن المالئم لألسر السعودية المستحقة للدعم وغير قادرة على  

المبادئ اإلسالمية  التي تراعي  على توفير العديد من المساكن  كما تعمل الصناديق الوقفية    السداد.

المختصة بالسكن على  في المملكة تعمل الصناديق الوقفية ، حيث من الوقف بالتكافل االجتماعي

ولتنظيم والتشجيع على األوقاف صدر   .توفير مساكن لمحدودي الدخل وأسر السجناء واالرامل

العامة لألوقاف، والتي تعمل على تنمية الوقف  هـ بتأسيس الهيئة 1437في عام  المرسوم الملكي 

 لحة لعين الوقف وإيراده. بما يحقق المصوإصالحها   بحفظها   والدور

وغلبة الطابع   عند قراءة التقارير الحكومية لإلسكان في السعودية تظهر  خصوصية  نرى 

حيازة المسكن للمواطنين من المؤشرات  وتوفير المسكن المالئم    أن   كماعلى القرارات.  اإلسالمي  

عام    1400االهتمام بتوفير السكن قبل  اإلسالم ب   وقد سبق   45لدعم التنمية.   ةبها الحكوم  اهتمت التي  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  في حديث صحيح، قال سمعت  المستورد بن شداد  عن  ففي الحديث  

من كان لنا عامالً فليكتسب زوجه، فإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما، فإن لم يكن له  يقول "

   .". فليكتسب مسكنا  مسكناً 

ألنها  يغلب الطابع اإلسالمي على المدن في المملكة العربية السعودية بشكل يميزها،  كما 

  وقد تم مراعاة خصوصية المجتمع المسلم في أنظمة البناء  46. منبع لدين االسالمو إسالميبلد 

 

م،  2013يعتبر االهتمام المعاصر بحق السكن ومنها تملك السكن كتوجه عالمي، حيث إن تقرير األمم المتحدة    45

A/HRC/25/54  .يعزز ويحمي حق اإلنسان في السكن الالئق، مما يعزز المستوى المعيشي المادي لإلنسان 

 . 59أطلس دول العالم اإلسالمي، سنة ...، ص  46
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االنظمة التخطيطية لألراضي وللمجمعات السكنية ضمن لوائحها    تقنينتم  حيث    ، بالمملكة  الحديثة

بما يتماشى مع خصوصية المجتمع المسلم. وهدفت المملكة من التنظيم التخطيطي الحديث  و

أن  لها، والذي يتمثل في  للمساكن إلى تحقيق احتياجات ورغبات سكانها مع إضافة البعد اإلنساني  

في نسيج اجتماعي حسب تعاليم الشريعة  تتآلف  ت المجتمع سكنية تحتوي مختلف فئالتجمعات الا

على قواعد ارشادية وتنظيمية اهتمت بالسالمة  الحديث في المملكة  اعتمد التخطيط  كما    .سالمية اإل

 واألمان والخصوصية والتعامل مع البيئة الطبيعية.  

على أهداف عمرانية  هـ  1434  لعام   السعودية  اشتمل الدليل االرشادي لتخطيط للمدن  وقد 

، وكان أولها االهتمام عند التخطيط  تساعد على تالحم المجتمع اإلسالمي والترابط تفصيلية 

ت المجتمع ودورة حياة اإلنسان وتغيير حاجاته بتوفير خيارات متنوعة من أحجام وأنواع  بحاجا

كما ان الدليل أشار لضرورة التنويع في أحجام قطع األراضي وأحجام وأنواع   .الوحدات السكنية 

 البناء في الحي السكني بهدف تكوين تركيبة مجتمعية وتحقيق التكامل االجتماعي. 

الختالف طبيعة المناطق السكنية في المملكة واتساع رقعتها، أصدرت وزارة ونظراً 

 47الشؤون البلدية والقروية دليالً إرشاديا ومرناً يحدد أسس ومواصفات ومكونات الحي السكني. 

جوب توفير ملعب ال تقل مساحته عن  و  وتضمن الدليل ضمن المعايير التخطيطية للمرافق العامة 

كما اشترطت    .وحدة سكنية حيث ال يعتبر الشارع المكان الوحيد لتجمع األطفال  20لكل   2م400

وتكون    2م500للفرد وال تقل مساحتها عن    2م5.6توفير مساحة حدائق عامة لسكان الحي بمعدل  

في موقع يسهل الوصول إليها بأمان، بحيث ال يعبر أهالي الحي المشاة شارعاً رئيسياً للوصول  

توفير مسجد لكل   شترطت ا ، التيالخدمات الدينيةالتخطيطية  المعايير لحي. وكان من لحديقة ا

في  المساجد عدد م، ويكون تحديد 200المشي إلى المسجد  فة مجموعة سكنية بحيث ال تزيد مسا

وقد بلغ عدد المساجد في   48وحدة سكنية.  200بمعدل ال يقل عن مسجد لكل المخطط السكني 

ألف مسجد وجامع حسب احصائيات وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة   100المملكة حوالي 

 49مسلم.  300أي أنه هنالك مسجد لكل   ، هـ1438واإلرشاد في عام  

 

ادي لتطوير تصميم تقسيمات األراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية،  الدليل االرش 47

 . 161هـ، ص 1434

 م(. 2003دليل إجراءات وإعداد مخططات تقسيمات األراضي السكنية ) 48

مليون مسجد، وعدد المسلمين في   3.6(، قدر عدد المساجد في العالم مDeloitte ،2015باإلشارة لتقرير ) 49

 مسلم.   500مليار مسلم، أي انه يوجد مسجد لكل  1.8 العالم
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 الوضع الحالي حسب تقارير مستقلة   .3.3.5

أسعار   تراجع في الى  السعودي  تحليل سوق العقار في  تشير التقارير االقتصادية المتخصصة

تباطؤ  باإلضافة الى ، 2015التي بدأت بعد الفقاعة العقارية منذ أواخر فترة الخالل  لسكنا

التقرير السنوي لمؤسسة  ) م 2016 م منذ عا مستويات العمليات العقارية المنفذة في سوق العقار 

Knight Frank ة السعودية، يناير  ، نظرة عامة على القطاع السكني في المملكة العربي

 51انخفاض أسعار النفط العالمية،  إلى  ويعزى هذا الركود الحالي في السوق العقاري  50. (2018

كما ان الركود االقتصادي يقلل   .الدخل الحقيقي المتاح لألسر تضاؤلوإلى  ،التقرير وذلك حسب 

  وااليجارات  العقارات تراجع في أسعار إلى مما يؤدي في السوق العقارية  من ثقة المستثمرين

 . السكنية 

يالحظ   ( م2016أكتوبر ) Macro Management Consultingتقرير قد الحظ و

ً تراجع   كما أن هنالك فائض  ، للمساكن في القدرة الشرائية كذلك ومؤشرات العقارية في ال اً وعجز ا

عار  في األس  االرتفاعأن    تقريرالقدر  قد  و  .ال توافق الطلب الحالي ولكن بأسعار    المساكن  عرض في  

في المنطقة الوسطى   %64نها وصلت لما يقارب أ ب ، هـ1437حتى  1430الفترة بين عام  خالل

ر  يش يو  . في المنطقة الشرقية  % 17و  ، (أي المنطقة الغربية)  في منطقة مكة المكرمة   % 590حوالي  و

نفط العالمية وأسعار المساكن في المملكة العربية  لعالقة الطردية بين أسعار الالى انفس التقرير 

، حيث تكون استجابة  بسبب بطء تسييل العقار سوق المساكن أقل حدة تأثرالسعودية، ويكون 

  إلى سنة    منمتأخرة بمدة تصل  عن التغييرات في أسعار النفط العالمية  األسعار في سوق المساكن  

   سنتين.

لحدوث  تفسر بعض التقارير االقتصادية الركود الحالي في أسواق العقار في المملكة  كما   

إلى  مما أدى    ،البلدان المجاورة، وتتأثر المناطق الحدودية بشكل مباشربين بعض    توترات سياسية

 Macroأشار تقرير كما  . تراجع في االستثمارات وتعثر العديد من المشاريع العقارية 

Management Consulting ( أن 6، ص 2016أكتوبر )  التغير في أسعار النفط ينعكس

تقرير  وفي  . على التغيرات في اإلنفاق الحكومي، مما يؤثر في تغيرات أسعار القطاع العقاري 

 

يؤكد على صحة التقارير الخاصة وعلى هذا االنخفاض البيانات المفتوحة لوزارة العدل، الخاصة بالعمليات  50

 www.moj.gov.sa/ar/OpenDataالعقارية: 

م(. إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، 2015جع: تقرير صندوق النقد الدولي )لمزيد من التفاصيل را 51

المملكة العربية السعودية: معالجة التحديات االقتصادية الناشئة للحفاظ على النمو. التطورات في سوق النفط 

 . 22العالمية وانعكاساتها المحتملة على المملكة العربية السعودية، ص 

http://www.moj.gov.sa/ar/OpenData
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إلى    ةاإلشارتمت  (  12ص  )م،  2016بعة لعام  ات المادة الرافي إطار مشاورالنقد الدولي  صندوق  

بعد أن عزمت المملكة تنفيذ عدد من اإلصالحات منها تخفيض االنفاق الحكومي وتعديل أسعار    ه أن

والذي يمكن تفسيره كرد فعل ألهم الفاعلين  ،  لقطاع العقاريفي انمو  ؤ في  تباط حصل  فقد  الطاقة،  

 . اإلنتاج والخدمات والتراجع في العوائد النسبية في القطاع بسبب زيادة تكاليف 

لتنظيمات  ل  المستقبلي   اإليجابي   التأثيرم(  2016ديسمبر  )  تقرير جدوى االستثمار  ويوضح  

رؤية المملكة    أن حيث    .من القطاع الخاص   ةالعقاري  االستثمارات   ، على تشجيعالمملكة  في   الحديثة

في  األجانب المستثمرين تم اعفاء  وقد  ،فز االستثمار األجنبي في القطاع العقاري تحِ  م 2030

هيئة سوق المال لالستثمار  ان كما  .عند تحويل األرباح لبلدانهم القطاع العقاري من الضرائب 

، وذلك في  هاحسب لوائح  حد أدنى لالستثمار العقاري  لم تضع األجنبي في الصناديق العقارية 

إلنعاش السوق من الركود  وذلك في خطوة  .لتزيد فرصة توسيع قاعدة االستثمار االجنبي  خطوة 

 . مساهمة االستثمار في القطاع السكنيعبر  االقتصاد  إنعاشويكون لها دور في   وتوفير السيولة 

الوضع الحالي لسوق العقارات إلى تأثر  م(  2016الجزيرة كابيتال )نوفمبر  تقرير    ويشير 

التي شملتها خطة التحول الوطني  باإلصالحات التنظيمية والمبادرات واالهداف بشكل مباشر 

وملء الفجوات في السوق وتحسن   ،في القطاع العقاري تدعم االستثمار التي م وبرامجها 2030

   .إلى قطاع العقار  مستثمرين محليين ودوليين  ولوج التي تسهم في  و ، شفافية السوق

وقد  برنامج التحول الوطني،  م فترة التحدي في2020حتى  2015الفترة بين  سميت  

التوقعات  حول في تقريرها السنوي  م( 2017)  ذكرت التقارير االقتصادية مثل الخبير المالية 

  ، ريةلمؤسسات والشركات العقاالتحدي  اً م يعتبر استمرار2018المستقبلية لسوق العقار أن عام 

اإلصالحات االقتصادية والتغيرات التنظيمية   تعتقد هكذا تقارير أن .تأكد الالويجعلهم في حالة 

تحديد ضريبة القيمة المضافة ورسوم األراضي  مثل  ،والرقابية المباشرة على القطاع العقاري

ً فرص تتيح  ، البيضاء التحول   في االستفادة من ، وتتمثل هذه الفرص أنشطة القطاع العقاريلنمو  ا

 االستراتيجي باالستثمار العقاري بما يتوافق مع خطة التحول الوطني. 

للبيانات  توقعات مبنية على قراءة  في معظمها عن  خاصة المستقلة تعبر  ن التقارير الأ  نعتقد  

في  لتحوط من االنخفاض ا التقريرالهدف من حيث انه قد يكون  اً،مالتاريخية، بعضها كان متشائ

االنسحاب التدريجي    الى أحيانا  التقرير    يوجهقد  بالنسبة للصناديق االستثمارية، و  ةالعقاري  ة نشطاأل

لمستقبل السوق  متفائلة . لكن وجهة النظر الغالبة على التقارير كانت من االستثمارات العقارية

على االستثمار العقاري   هذه التقارير تشجع كما . السوقاإلشارة للركود المؤقت في مع العقاري 
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باإلضافة  .  متقلبة  دورات اقتصادية  ركودا عابرا ضمنوان سوق العقار يواجه  المحلي واألجنبي،  

في   ات الستثمارعلى مزيد من اتشجع  ي السكن بما فيه العقار  التشريعات الجديدة لسوق  أن  إلى

   المدى البعيد. 

 المستقبلية لقطاع اإلسكان . الرؤية 4.5

هدفت الرؤية المستقبلية لالستراتيجية التنموية لقطاع اإلسكان إلى تحسين نوعية المساكن وجودتها  

وزيادة الرفاهية للمواطنين، واالرتقاء بمختلف المؤشرات التنموية. لتحقيق توازن بين الطلب على  

بار، األجور السائدة لألسر والتركيبة العمرية  المساكن ومعدالت النمو السكاني مع األخذ بعين االعت 

 الحالية والمستقبلية للسكان.  

 م 2030برامج رؤية المملكة   1,4,5

تشير خطة وزارة اإلسكان ضمن برامج االستراتيجية الوطنية للتحول ورؤية المملكة  

معظم المشاكل ذات الصلة  تنفيذية لحل مهمة مشاريع وجهود كمبادرات  الى سبع م 2030

سلسلة مترابطة تساعد على تطوير قطاع اإلسكان  ن هذه البرامج في مجموعها وتكوٍ باإلسكان. 

مع بعضها   تتكامل  التي على مختلف مكونات سلسلة اإلسكان المبادرات تؤثر ءته ووتزيد من كفا

المبادرات    من أهم و  لكي يشمل جميع فئات المجتمعو  ، حتى تحسن من أداء السوق العقاري وتحفزه

 : والبرامج 

: هو برنامج مقدم من قبل وزارة اإلسكان وصندوق التنمية  " سكني"برنامج نموذج الشراكات   .1

م، يهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وبشيء من  2017نشاطه عام  العقارية بدأ في  

االبتكار وتعدد الخيارات، يهدف البرنامج لتكوين مجمعات سكنية متكاملة توفر نمط حياة  

أفضل للمواطنين، وذلك بالتعاون مع المطورين العقاريين ضمن برامج الوزارة لتحقيق  

 أهدافها.

يسمى القطاع الثالث والقطاع الغير ربحي الذي يهتم بشريحة  برنامج اإلسكان التنموي: و .2

األسر ذوي الدخول المحدودة، ويطور البرنامج التشريعات واللوائح التنظيمية لمفهوم االنتفاع،  

. كما يهدف عبر منصته إلى زيادة مشاركة القطاع  52كما يؤسس منصة إليكترونية للتمويل 

بعد أن كانت   %5ي غير النفطي لنسبة تصل إلى غير الربحي في الناتج المحلي االجمال 

حسب تقديرات برنامج التحول الوطني في وثيقته، ويهدف البرنامج    %1مساهمته ال تصل إلى  

 

 https://tanmawi.housing.saالمنصة االلكترونية لبرنامج اإلسكان التنموي:  52

https://tanmawi.housing.sa/
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إلى تشجيع المؤسسات الحكومية مجاالت للتعاون مع القطاع غير الربحي وتؤهل له الفرص  

 لتحقيق ذلك. 

السياسات واإلجراءات التنظيمية لحفظ حقوق  : وهو برنامج يعمل لوضع " إيجار"برنامج  .3

جميع األطراف )المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري(، كما يسعى لتحسين أداء قطاع  

اإليجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. ولتحقيق أهداف البرنامج تم تدشين موقع  

الخاصة بالعقود لزيادة الثقة  خاص تتوفر من خالله جميع المعلومات والتفاصيل    53اليكتروني 

والشفافية والحيادية. ويسعى برنامج ايجار لتحسين البيئة االستثمارية بما يعود بالنفع على  

القطاع وتحقيق توازن بين العرض والطلب كما أشارت له مجلة اإلسكان العدد األول.  

وقد تم   54ترونياً. وكمرحلة أولى تم تأهيل واعتماد منشآت وساطة عقارية إلبرام العقود الك 

وسيط   9000م، وارتفع العدد ليصل إلى 2017وسيط عقاري وتأهيلهم في  4000تسجيل 

عقاري معتمد في جميع مناطق المملكة لدى شبكة إيجار اإللكترونية. )وثيقة اإلسكان،  

 م(. 2018م( و)إيجار، 2016

نظيم العالقة بين مالك  : ويسمى ببرنامج اتحاد المالك ويعمل البرنامج على ت"م الًك "برنامج  .4

الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة بما يخلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني  

المشترك ويطيل عمر العقار بحسن إدارته، مما يحفز المواطنين لتملك الوحدات االقتصادية  

مرافق. ويقوم برنامج  المشتركة ويزيد من القيمة السوقية للعقار ويرفع كفاءة قطاع إدارة ال

اتحاد المالك بتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق السكنية بوضع األنظمة واللوائح وآليات  

الرقابة بما يحفظ حقوق المالك للوحدات المشتركة وحسن االنتفاع بها ويعزز ثقافة التعايش  

 المشترك. 

الذي بدأ كمبادرة من وزارة   : وهو مركز إلتمام خدمات المطورين العقارين " إتمام"برنامج  .5

هـ. دعما لقطاع  8/2/1437وتاريخ  7262اإلسكان وتم إنشاؤه بناء على األمر الملكي رقم 

اإلسكان وتسريع وتيرة النمو وكفاءة القطاع وتوفير للجهد والوقت وتمكين للمطورين  

"إتمام"  العقاريين من إدارة مشاريعهم والتنسيق بين الجهات المختلفة، تم انشاء منصة 

االليكترونية بتقنيات حديثة وحلول سريعة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري  

 55من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص عبر منصته االلكترونية. 

 

 https://ejar.saالموقع االليكتروني لبرنامج إيجار:  53
هـ، وقرار مجلس الوزراء  4/1435/ 3تاريخ و 131لمزيد من التفاصيل مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم  54

 هـ.22/9/1437وتاريخ  405رقم 
 https://etmam.housing.saالموقع اإلليكتروني لبرنامج إتمام:  55

https://ejar.sa/
https://etmam.housing.sa/
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: وهو تنظيم ووضع لوائح وآليات رقابة لنظام البيع على الخارطة )وافي(،  "وافي " برنامج  .6

هـ بضوابط بيع وتأجير  1437/ 12/ 4وتاريخ  536وزراء رقم الذي صدر قرار مجلس ال

الوحدات العقارية على الخارجة. ويعمل البرنامج على تخفيض تكاليف التمويل للمشاريع  

العقارية عبر تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير او البناء. ويتم البيع  

ية بما يقلل المخاطر ويلزم المطور العقاري  عبر نظام دقيق مراقب من عدة جهات تنظيم 

بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها. ويكون البيع عبر وصف المخطط النهائي أو  

 نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير او البناء. 

فضاء المخصصة  برنامج األراضي البيضاء: وهو برنامج لالستفادة من المساحات ال .7

لالستخدام السكني، داخل حدود النطاق العمراني، بما يؤدي إلى زيادة المعروض من  

المطورة والسعي للوصول إلى التوازن بين العرض والطلب. كما يعمل البرنامج   ياألراض

 كمبادرة لتوفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات االحتكارية. 

رؤية  م وبرامجها التي يتم مراجعتها دورياً عن أهداف و 2030رؤية المملكة  ت كشف

والحياة  ، وتحقق الرفاهية للمواطنين مستقبلية لقطاع اإلسكان تتسم بالشفافية وجاذبة لالستثمار

برنامج دعم لقطاع   كما تضمن برنامج تطوير القطاع السكني . وتسهل امتالك المسكنالكريمة 

، ومع  و)المباني الخضراء( بأحدث تقنيات البناء مثل )تقنيات البناء ثالثية االبعاد(يد البناء والتشي 

في تخطيطها   لم تغفل البرامج الحكومية لألسر الحالية  االهتمام بالوضع الحالي وتوفير المساكن

 . واالجيال القادمة، حيث ان المجتمع السعودي يعتبر مجتمع نامي وشاب  عن مبدأ االستدامة 

توفير  لمبادرات الخطط المستقبلية للمملكة هي من النتائج المتوقعة والتي تعتبر أهداف 

حيث ان الطفرات االقتصادية في الفترات    مساكن للمواطنين تناسب مستويات الدخل في المملكة، 

 كبير وسريع. أسعار العقار بشكل  الرتفاع السابقة مع عوامل أخرى أدت 

، وحيث ان خطة  أسعار العقار والطلب عليهاعلى اسية يؤثر مدى توفر الخدمات األس

الستفادة المثلى من األراضي داخل النطاق العمراني وفرض رسوم على  وزارة اإلسكان تهدف ل

  الخدمات في المخططات الحديثة األراضي البيضاء، ويصرف العائد من هذه الرسوم على تطوير  

،  روسفلتة الطرق، واالرصفة واإلنارة والتشجي من إيصال الكهرباء والمياه والصرف الصحي

المالئم  روض من األرضي السكنية وبالتالي المساكن مما يساهم في دعم الرصيد من المع

   للمواطنين.
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 م 2020وثيقة اإلسكان ضمن برنامج التحول الوطني   2.4.5

جهة حكومية من ضمنها وزارة   24وضع مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بالتعاون مع 

لك بالتوازي مع  م، وذ 2020اإلسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية برنامج التحول الوطني 

خطة التنمية العاشرة ولتحقيق أهداف الرؤية عبر برامج استراتيجية مرتبطة بأهداف مرحلية حتى  

م. ويهدف برنامج التحول  2030م، ويعتبر أحد برامج رؤية المملكة  2016م ابتداًء من  2020عام  

 ً من التحدي للوصول  الوطني إلى بناء القدرات واإلمكانات الالزمة، ويتم تقييم األداء دوريا

للمستهدف بالمقارنة مع التقييم اإلقليمي كمرجع أول ثم القياس على مرجع تقييمي عالمي لمواكبة  

م مرحلة مجابهة التحديات  2020. ويعتبر برنامج التحول الوطني  بما فيه السكني  التطور العالمي 

 م. 2030كما تشير وثيقة النشرة التفصيلية لبرامج تحقيق الرؤية 

ويعتبر برنامج التحول الوطني في وثيقته لإلسكان أن التحدي للقطاع هو صعوبة الحصول  

على تمويل مناسب، والهدف االستراتيجي هو تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني  

  مناسب لزيادة نسبة التملك لألسر السعودية. وقد أشار تقرير برنامج التحول أن نسبة التملك لألسر 

  % 52والتحدي المستهدف للبرنامج أن يصل إلى    % 47م كنقطة بداية كان  2015السعودية في عام  

ومقارنة   في الخليج العربي كنسبة إقليمية %48م مقارنة بمعدل 2020كمرحلة أولى حتى عام 

. ولتحقيق هذه األهداف والتحدي وضع برنامج  %64بالنسبة العالمية للتملك التي قدرت بحوالي 

  % 15ل هدف زيادة نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى نسبة التحو

، وتعتبر نسبة  م2016عام  في بداية البرنامج %8م، بعد أن كان ال يتجاوز نسبة 2020في عام 

كما   56لنسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي.  في الخليج العربي هي المقياس اإلقليمي  % 16

يقة برنامج التحول الوطني إلى تأهيل األسر، عبر آلية لالدخار، قصد الحصول على  هدفت وث

دعم سكني وتمكينهم من امتالك المسكن المناسب بالتشجيع على التخطيط المالي لألفراد، وتخفيض  

م.  2020كهدف حتى    أعوام   5انتظار إلى    اً عام  15مدة االنتظار للحصول على تمويل سكني من  

مج تملك مدعومة عبر خيارات مختلفة تسمي )مسارات التملك(، وهذه المسارات كما طرحت برا

 من الطلب على الدعم من صندوق التنمية العقاري.  % 40تغطي حتى  

 

تراليا في كل من بريطانيا وأس %70بلغت نسبة قروض التمويل العقاري من الناتج المحلي اإلجمالي نحو  56

، وتعتبر النسبة منخفضة في الدول  %47والواليات المتحدة االمريكية. كما بلغت النسبة في االتحاد األوربي 

  % 10في كل من شيلي وكوريا وماليزيا وجنوب أفريقيا، وبلغت النسبة حوالي  % 20النامية، حيث بلغت حوالي 

 (.  52، ص  م2015، محمودفي الدول مثل الصين والمكسيك وتايالند )
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م لتحقيق أهدافه المرحلية للتجهيز لرؤية  2020برنامج التحول الوطني لإلسكان  اعتمد 

ادرات، وتهدف هذه المراحل إلى  مراحل تخطيطية وتفصيلية للمب 5م على ألية عمل من 2030

وقد خصصت الميزانية المقدرة لبرنامج التحول الوطني    . اإلسكانية   مخرجات لرفع مستوى الجودة ل

م،  2016مليار اير لدعم قطاع اإلسكان في المملكة على مدى خمسة سنوات منذ    59م مبلغ  2020

الحالية. وهدفت الخطة لزيادة   ويعتبر هذا التخصيص من أكبر بنود ميزانية اإلصالح االقتصادي 

 سنوياً.   % 7الحالية إلى   %4نسبة النمو في القطاع العقاري من  

حصر التحديات التي تواجه األسكان ووضع أهداف مرحلية حتى عام   . المرحلة األولى

م. وتعتبر الخطوة األولى التخطيطية التعريف بالتحديات والعوائق التي تواجه القطاع ثم  2020

م، وتكون هذه األهداف  2020م حتى  2016فات لمواجهة هذه التحديات مرحلية من  وضع مستهد 

م. ولتحديد األهداف عمل  2030مرحلية في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

البرنامج على مقارنة الوضع الحالي في المملكة مع التجارب والمعايير اإلقليمية والدولية، ولكي  

أقرب للواقع أشار برنامج التحول الوطني للشراكة مع المركز الوطني لقياس   يكون التخطيط 

 األداء لألجهزة العامة والجهات المعنية والهيئة العامة لإلحصاء. 

تطوير مبادرات بشكل سنوي لتحقيق األهداف االستراتيجية. وفي هذه   . المرحلة الثانية

لمعنية من القطاعات الحكومية وممثلين وخبراء  المرحلة يتم اخذ المبادرات بالشراكة مع الجهات ا

من القطاع الخاص، وعمل دراسات الجدوى بالمقارنة مع التجارب اإلقليمية والعالمية لزيادة كفاءة  

 . في قطاع اإلسكان االنفاق الحكومي وتطوير أساليب تمويلية جديدة

ستراتيجية. حيث  تطوير دوري للمبادرات وتوجيهها نحو األهداف اال . المرحلة الثالثة

تقوم الجهات المختصة باإلسكان بتحديث وتطوير للمبادرات كمراجعة وتفصيل لخطط التنفيذ لكل  

مبادرة بهدف زيادة الكفاءة بما يميز برنامج التحول. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة الجدول الزمني  

ت التنفيذية والربط  للتنفيذ لضمان استمرارية العمل وعدم تعثر المشاريع وتوزيع المسؤوليا

 بالمبادرات األخرى، كما يتم تحديد المتطلبات المالية والتشريعية والموارد البشرية لهذه المبادرات.

تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج. حيث يعمل برنامج التحول   .المرحلة الرابعة 

الوطني على مبدأ الشفافية في العمل، وذلك بعمل نشرات دورية وتقييم لمؤشرات األداء تتحدث  

نتائجها وتنشر باستمرار، بما يمًكن القطاعات الحكومية ذات العالقة واالفراد المعنيين من متابعة  

 بشفافية.  وتقييم األداء 
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المراجعة والتحسين المستمر لتحقيق أهداف االستراتيجية. وفي هذه   . المرحلة الخامسة 

المرحلة يتم متابعة التقديم في تحقيق األهداف ومدى تقدم المبادرات بما يساعد على تجاوز  

م.  2030م للوصول للمستهدف االستراتيجي وتحقيق رؤية المملكة 2020التحديات حتى عام 

سيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية يتم ضم جهات حكومية إضافية حيث تم إطالق البرنامج  وبالتن

جهة حكومية ممثلة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية،   24في مرحلته األولى على مستوى  

 ويتم استحداث مبادرات جديدة سنوية وفق المراحل السابقة كآلية عمل للبرنامج. 

م  2020م لإلسكان في المملكة، وضع برنامج التحول الوطني 2030ولتحقيق الرؤية 

  ( تنظيم القطاع. 3) ( تمكين الطلب  2)( زيادة العرض  1)برنامجاً يعمل على ثالثة محاور رئيسية:  

بزيادة المعروض من الوحدات عن طريق العمل على عدة مبادرات لبرامج تنفيذية منها،   . األول

إعادة تطوير مراكز المدن، وبرنامج االستفادة من األراضي  مبادرة تنظيم الكثافة السكانية و

المالئمة وتبادل األراضي مع القطاعات الحكومية إلقامة مشروعات سكنية جديدة، وبرنامج لدفع  

قطاع التطوير العقاري إلى إنتاج وحدات سكنية في زمن قياسي ودفعه الستخدام أحدث التقنيات  

 قة برنامج التحول الوطني لإلسكان.  في البناء والتشييد كما تشير وثي

تمكين المستفيدين من الحصول على سكن مالئمة عبر برامج منها، مبادرة تعاونية لإلسكان    . الثاني

المجاني بحق االنتفاع لخدمة الشرائح التي ال تستطيع االستفادة من البرامج التمويلية للتمليك،  

بتحويله إلى مؤسسة تمويلية، وبرنامج انشاء شركة  وبرنامج لزيادة كفاءة صندوق التنمية العقاري  

 (. Saudi Real Estate Refinance Company, SRCسعودية إلعادة التمويل العقاري ) 

تنظيم قطاع اإلسكان عبر اللوائح التنظيمية التي تدعم تطور القطاع واستمرارية التنمية   .الثالث

لخارطة، وبرنامج تنظيم لالئحة التنفيذية لمالك  بمبادرات منها، تمكين وتنظيم برنامج البيع على ا

الوحدات المشتركة )أتحاد المالك(، مبادرة تنظيم لإلجراءات الحكومية لتقليص المدة الزمنية  

للحصول على التراخيص االزمة للتطوير العقاري عن طريق تفعيل مركز خاص بخدمات  

 المطورين العقاريين )إتمام(. 

التحول الوطني العديد من المبادرات ذات العالقة المباشرة بقطاع  وقد شمل برنامج 

اإلسكان منها، مبادرة توفير حلول للتقنية والبناء مناسبة للمتطلبات المختلفة من شرائح المجتمع  

ير العقاري بما يزيد  و بما يسهل الحصول على المسكن المالئم، وتوجه المستثمرين لقطاع التط

اع ويوسع قاعدة الخيارات للوحدات بجودة أعلى، ومبادرة جذب  عدد المطورين في القط 

المستثمرين للقطاع السكني بزيادة مستوى الثقة فيه للمواطنين ورفع متانة القطاع بالتنظيمات  
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والشفافية، ومبادرة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري بتكلفة معقولة للمواطنين،  

كما شمل   ع الخيري ودعمها لمساعدة الفئات األكثر حاجة وتمويلهم.كما شملت المبادرات القطا 

برنامج التحول الوطني لإلسكان العديد من المبادرات ذات العالقة غير المباشرة منها، مبادرة  

لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وبرنامج دعم مشاركة األسر في اإلعداد لمستقبل  

مكين التخطيط المالي، وبرنامج تمكين المواطن عبر منظومة الرعاية  أبنائها مع برنامج دعم وت

 االجتماعية وتحسين فعاليتها وكفاءتها، مبادرة تطوير االقتصاد الرقمي. 

نسب أن م، اظهرت 2020وفي دراسة معيارية قام بها فريق برنامج التحول الوطني 

النطاق المتوسط  مستوى ، و%50-40المنخفض بين النطاق التملك العالمية تتراوح بمستوى 

هدف برنامج التحول  وقد . %90النطاق مرتفع عند تجاوز نسبة ، ويعتبر %70- 60يتراوح بين 

، وزيادة فرص التمويل العقاري لتصل  %60إلى    النسبة  الوطني لزيادة نسبة تملك المواطنين لتصل

ية بحيث يتناسب سعر  مليار اير، وذلك بما ال يثقل على المقترضين الديون العقار 502إلى 

ً   5الوحدة ومتوسط دخل األسرة السنوي إلى    . (11م، ص  2018)وثيقة اإلسكان،    أضعاف تقريبا

 وضع برنامج التحول الوطني مؤشرات لقياس أداء المبادرات وقياس أثر البرنامج منها: 

  مؤشر نسبة تملك المساكن للمواطنين، وهو ويقاس المؤشر بقسمة عدد المنازل المناسبة  •

م  2017المملوكة ألسر سعودية على عدد األسر السعودية، ويشير البرنامج ان النسبة في 

 . % 60م ان تصل النسبة إلى  2020، واستهدفت الخطة في %50حوالي  

مؤشر متوسط سعر الوحدة إلى اجمالي دخل الفرد السنوي، حيث قدرت وثيقة برنامج التحول   •

ضعف من دخل الفرد، ويستهدف برنامج   9.9م بلغ 2015الوطني أن المتوسط في عام 

 م. 2020أضعاف الدخل السنوي في عام  5التحول للوصول إلى 

م بلغت  2017مؤشر إجمالي القروض العقارية القائمة، حيث تشير البيانات أنه في عام  •

 مليار اير.   502مليار اير، واستهدفت الخطة للوصول إلى  290القروض العقارية 

ين عن البرامج االسكانية وجودة الوحدات وخدماتها، حيث بلغت النسبة  مؤشر رضا المستفيد  •

 على األقل.   % 70م، والمستهدف أن يصل رضا المستفيدين لنسبة 2017في عام   % 43

مؤشر متانة القطاع العقاري، بما يشمل تيسير االعمال ووضوح التشريعات المفعلة، والملكة   •

العقود وغيرها من المؤشرات الداخلية والعالمية.   والمبايعات والحصول على االئتمان، ونفاذ 

والمستهدف تحسين جودة    % 43.8وتشير تقديرات البرنامج ان قوة القطاع العقاري تصل إلى  

 م. 2020في عام  % 85ومتانة القطاع لتصل إلى  
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مؤشر النمو للقطاع العقاري السكني. حيث تشير بيانات برنامج التحول الوطني انه يصل إلى   •

 . %7تقريباً، واستهدف البرنامج ان ترتفع نسبة النمو لتصل إلى   % 3.63

هدفت مبادرات برنامج التحول الوطني العقارية لزيادة نسبة مساهمة التطوير العقاري  

م، وتكون مساهمة  2020حتى عام  %10الحالية لتصل إلى    % 5في الناتج المحلي اإلجمالي من  

ديات المحلية، حيث تقوم البلديات بالتجهيزات  شركات التطوير العقاري بالتعاون مع البل

األساسية والبنية التحتية ويكون دور شركات التطوير العقاري بالتصاميم والتنفيذ للمشاريع  

كمجمعات سكنية متكاملة بجودة عالية. كما تضمنت األهداف جعل نسبة متوسط سعر الوحدات 

ً بعشرة أضعاف دخل الفرد،  اضعاف الدخل السنوي حيث انها قدرت  5العقارية إلى  حاليا

اضعاف. وكان من   3ضعف والمعدل العالمي التقريبي  6.7وبالمقارنة مع المعدل اإلقليمي 

ضمن األهداف العقارية تحسين جودة وكفاءة القطاع بزيادة نسبة الوحدات المبنية أو المشاريع  

 . %30إلى نسبة  %10المنفذة من قبل المطورين العقاريين المرخصين من  

 

 5. خاتمة الفصل  5.5

خالل خمسون عاماً   بعد قراءة متعمقة تاريخية في تطور اإلسكان في المملكة العربية السعودية 

التغيرات السكانية وطبيعة النمو السكاني والخصوبة في  ، يتجلى بوضوح أثر  من التخطيط الشامل

في التأثير على طلب  لسياسات الحكومية  المملكة على الطلب على اإلسكان. كما نجد أهمية كبيرة ل

عبر الدعم الحكومي الذي ال يقتصر فقط على التمويل بل يمتد بخطط شاملة لجميع   اإلسكان،

باإلضافة   . ر العمالة والمواد اإلنشائية واألنظمة التخطيطية للمدنيالنواحي االقتصادية من توف 

  ة وقد تم دراس . باالعتبار جانب التكلفة لنماذج هندسية تساعد على رفع مستوى الجودة مع االخذ 

أشارت خطة التنمية التاسعة ضمن القضايا والتحديات  قد  كما    عبر العديد من البحوث جاتب التكلفة  

في طيات  "المساكن الميسرة". ونظراً لطبيعة اقتصاد المملكة واعتماده على عائدات النفط، قد نجد  

سيرات للتقلبات وأثر الصدمات االقتصادية على  تفهذا المبحث لتطور اإلسكان في السعودية 

الحديثة  االقتصادية  راءة التقارير ونتائج المنتديات  قثم من    والسياسات الحكومية.  التخطيط الشامل 

تتجلى لنا النظرة المستقبلية وأثر السياسات التنظيمية الحديثة على القطاع من عدة زوايا وبتنوع  

 ل االقتصادي لسوق اإلسكان. في الراء، مما يساهم في التحلي

 



180 

 

      



181 

 



182 

 

 نموذج قياسي لتحليل الطلب على اإلسكان. 6فصل 

 

 ملخص

كنتيجة لما استقرأناه من الفصول السابقة، أهم  األخير من البحث وفي هذا الفصل  ت تطرق

بداية بتحليل وصفي   ت المتغيرات ذات الصلة باإلسكان في المملكة العربية السعودية. وقد قم

للمتغيرات وقراءة للبيانات التي تم جمعها من عدة مصادر، باإلضافة للمتغيرات التي تم تقديرها  

بتحليل اتجاه الرسم    ت . ومن الرسومات البيانية لكل متغير مختار قمالبيانات المتوفرةبناء على  من  

تصادية تحليلية ألسباب التغير في  بنظرية اققمت بالربط  وربطه بما سبق في الفصول السابقة، أو  

االتجاه للرسم. كما اشتمل الفصل على متغيرات الدخل واالسعار والسكان والتمويل ومتغيرات  

أخرى، ثم اختتمت الفقرة بمتغيرات مختارة بما تجلى من الجانب النظري والنظريات وتحليلها  

ج الطلب على اإلسكان بناًء  وقد اشتمل الفصل على صياغة لنموذ  لقياس الطلب على اإلسكان. 

له في الجانب النظري، وتحليل الصدمات على الطلب على اإلسكان، باستخدام   لت على ما توص

   الفصل بقراءة للنتائج وتحليل النماذج.  ت نماذج التقهقر الذاتي البنيوي. ثم اختتم
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 .    مقدمة 1.6

عتبر من المواضيع التي نالت اهتمام كثير من الباحثين كما سبق  ي إن البحث في مسائل االسكان 

في مختلف التخصصات. وكل يحاول النظر للموضوع ويناقشه حسب تخصصه، وعلى الرغم  

من أن الموضوع محل اهتمام الكثير، إال أن المالحظ أن جل االهتمام أنصب على دراسته ضمن  

التي انتهجت لحل مشكلة التخطيط الحضري   التخطيط الحضري. فكان التركيز على السياسات 

وتحديد الجهات والمؤسسات الحكومية وأدوارها في تلك السياسات. واتجهت معظم الدراسات 

والبحوث التخطيطية للتوجيه بدور القطاع الخاص في المساهمة في حل معضلة التخطيط  

صيب األوفر من هذه  العمراني، كما نال تمويل السكن، لذوي الدخل المحدود المنخفض، الن 

 البحوث.  

 لطلب على اإلسكانل.    األدبيات التطبيقية السابقة 2.6

تعـددت الدراسـات التي تناولت تحليل سوق اإلسكان، وتفاوتت في األسـاليب والمعلومات والبيانات  

التي استندت إليها في تحليل السوق من عدة زوايا حسب تخصص كل باحث، كما تباينت في  

توصيف العالقات والمحددات المؤثرة وأساليب تقديرها، وفي العوامل الرئيسية للتحليل من منظور  

جزئي او كلي، ومن العـــوامل االجـــتماعية واالقتصــادية النوعية والجــغــرافــية 

دراسات تفضيالت األسر  للطلب على اإلسكان . غلبت على الدراسات التحليلية والديموغرافية 

 . رها على الطلب وتأثي

 

لها  والتي  للدراسات العالمية في اإلسكان    1.5بجداول    تنسيقها للدراسات السابقة تم  بمسح   

وفي الجدول التالي   . لبعض النماذج القياسية التي أستخدمت في التحليلوبعرض عالقة بدراستنا 

ما توصلنا له من دراسات حول الطلب على اإلسكان في المملكة العربية    أبرزتم استعراض    2.6

نموذج المستخدم في  بعد تحديد ال التي توصلت لها هذه الدراسات  وعرض أهم النتائج ، السعودية

فصل عرض أوجه التشابه  ن ثم في الفقرات التالية . الدراسة والبيانات التي اعتمدت عليها 

تميز  يما  ية  مأهستعرض  ن. واخيراً  عن بعضها البعض   دراسات السابقةما تميزت به ال وواالختالف  

 . العربية خاصةالسابقة الدراسات عن الحالي نا بحثبه  
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 الدراسات السابقة حول الطلب على اإلسكان العالمية  1.6جدول  4

 أهم النتائج ن اذج التحليل البيانات  الباحث، التاريخ

أثر القطاع النفطي وانتقال الطلب على السكن  ن الحاجة  • وصفي تاريخي  جزئية، الكويت   1985ال نيس، 

 الضرورية إلى الترف في السكن.

Al-Salman, 

2006 

 نوية  ن عا  

  الى 1970

 الكويت ،  2000

 تكا ل  شترك  ع تصحيح الخطاء

ا تنتجت ا  السيا ات الحكو ية ال ؤثرة على أ عار  •

ال ساكن والطلب على السكن لها فاعلية  ح و ة  قارنة 

بالسيا ات التي  ن جانب العرض التي تؤثر بشكل فعال 

 على ال  ى الطويل.

ات  )الن و وجو  ع قة بين الطلب على السكن وأهم  ح   •

السكاني، ال خل، ال خزو   ن السكن، التكلفة الحكو ية 

 للسكن( في ال  ى الطويل.

Khiabani, 

2015 

ربع  نوية  ن 

   2 :1988عا  

 4 :2013الى 

 ايرا 

ن وذج التقهقر الذاتي البنيوي 

Bayes (BSVAR )بصيغة 

باإلضافة إلى ن ذجة التواز  العا  

 DSGEالحركي العشوائي 

 قنوات تأثير أ عار النفط على  وق اإل كا 

ا  ص  ات  عر النفط لها أثر  وجب و ائم على األنشطة  •

 السكنية.

في ال  ى ال تو ط والبعي  تفسر ص  ات أ عار النفط  •

 ن التغير في  خزو  ال ساكن، ونسبة   %28ال وجبة حوالي  

  ن التغيير في األ عار الحقيقية. 21%

Gustafsson, 

& Others, 

2016 

ربع  نوية  ن 

   1989Q1عا  

  2014Q3الى   

 السوي 

ن وذج التقهقر الذاتي البنيوي 

 Bayes (BSVAR)بصيغة 

  

وتشير النتائج إلى أ  اال ته ك ال حلي والبطالة  يتأثرا   •

 بشكل كبير بانخفاض أ عار ال ساكن.

يتزاي  التأثير إذا تزا ن التراجع في  وق اإل كا   ع  •

 الص  ات األخرى التي نشأت في األ واق ال الية العال ية.

تشير النتائج لوجو  ع قة بين أ عار ال ساكن والناتج  •

 (.GDPال حلي اإلج الي )

Kholodilin 

and Others, 

2018 

ة  ن عا  يلوح

  الى 1990

في  ،  2016

  ينة  127

 ال انياكبيرة، 

اختبار جذور االنفجار 

(Explosive Roots  ) 

تحليل ال كونات األ ا ية 

(Principal Components 

Analysis, PCA ) 

وجو  زيا ة  ريعة في أ عار ال ساكن، خصوصاً  •

بال ساكن ال بنية ح يثاً،  ن ال رجح أ  تكو  ال ضاربة 

ال ساكن الصغيرة إلى ال تو طة  افعاً ل  تث ار في 

 الح يثة.

وجو  فقاعات  ضاربية في أ عار الشقق السكنية في تقريباً  •

نصف العينة اللوحية، بين ا على ال ستوى الكلي ال تبرز 

 أي فقاعة  عرية.

Robstad, 

2018 

ربع  نوية  ن 

  1994:1عا  

  2013:4الى 

 النرويج

ن وذج التقهقر الذاتي البنيوي 

 Bayes (BSVAR)بصيغة 

ص  ة السيا ة النق ية على أ عار ال نازل، ل  ها   تأثير  وجو  •

بسسب   تأثير على االئت ا  األ ريال يكا  يكو  لها  في حين  

 . ر لوك االنضباط ال الي لأل

إ  السلوك كانت القروض اإلت انية لت ويل السكن فكل ا  •

أ عار ال الي ل  ر يساع  في ال  ى البعي  على إ تقرار 

 ال ساكن.

Xiangling 

Liu, 2019 

ة  ن عا  يلوح

  الى 1991

2015  ،144  

جهة حكو ية 

 ا تراليا،  حلية

،  ع تحليل التكا ل ال شترك

ذات  ال شتركة  ق رات التأثيرات

 common (CCE)االرتباط 

correlated effects estimators 

 اإل كا  رونة ال خل اتجاه أ عار ال تو ط ال رجح ل •

 .0.93صل الى ت و  ترجيح ، بين ا 1.07تقترب  ن 

للت لك ول  تفا ة  ن الخ  ات السكنية في   قوية  وجو  رغبة •

 .القرويةل ناطق  قارنة  ع ا راكز ال    
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 الدراسات السابقة حول الطلب على اإلسكان في المملكة العربية السعودية  2.6جدول  5

 أهم النتائج ن اذج التحليل البيانات  الباحث، التاريخ

AlKhatib, 

1983 

ا تبانة، لع   

أ رة، في  1700

  ينة الرياض 

  1979عا ، 

لتفسير ك ية خطي  انح ار الة 

خ  ات السكن عبر أ عار 

لسلع األخرى، خ  ات السكن، ا

 باإلضافة إلى ال خل

 ع قة  وجبة بين ال خل والطلب على ال ساكن. •

ع قة  البة بين ا عار السكن والطلب على ال ساكن،  واء  •

 لل الكين أو ال ستأجرين.

السيا ات الحكو ية واالنفاق الحكو ي يلعبا  ال ور االكبر  •

في حجم اال ته ك والعرض االضافي لل ساكن بشكل 

 وليس للقطاع الخاص. رئيسي

الخطيب، 

1984   

ا تبانة، لع   

أ رة في  922

  ينة ج ة عا  

 -هـ 1403

1983   

خطية لتفسير ك ية انح ار  الة 

خ  ات السكن عبر أ عار 

لسلع األخرى، خ  ات السكن، ا

 باإلضافة إلى ال خل

 الطلب على ال ساكن يز ا  بسبب:

 زيا ة ال خل. •

 السكنية أو ايجارها.انخفاض  عر الوح ة  •

 ارتفاع  عر السلع الب يلة. •

 انخفاض  عر السلع ال ك لة. •

 از يا  تفضيل ال ستهلكين لل سكن. •

AlGamdi, 

1995 

بيانات  ن عا  

  حتى 1970

1995   

 نظرية  ورة اإل كا 

 الحكو ة في زيا ة العرض  ن الوح ات السكنية. ساه ة  •

كونها تزي   ن العرض    يا ة اإل كا  الحكو ية في اانتق •

 السكني حتى في حالة زيا ة العرض الجاري.

التويجري 

وآخرو ، 

هـ 1420

1999   

  737ع   

ا تبيا   ي اني 

  ينة،  17في 

   1999عا  

ل  تبيا  وتحليل وصفي تحليل 

كفاعلين  آراء ال كاتب العقارية

 في الطلب والعرض

وبالتالي زيا ة زيا ة الطلب على الشقق، ل ح و ية ال خل،  •

 الطلب على انشاء الع ائر السكنية.

العا ل الرئيسي في أ عار الع ائر السكنية االرتفاع وع    •

ال ح ت. ا ا في الفلل فيكو  ال ؤثر الرئيسي في السعر 

  ساحة األرض و ساحة البناء.

Assaf & 

Others, 

.2010 

 14ا تبانة،  35

 16ا تشاري و

 5 قاول و

 طورين 

 عقاريين

   2008ا  ع

 شاركة الخبراء في اإل تباين 

حسب تخصصهم كفاعلين في 

 قطاع اإل كا .

 اطوتحليل اإلرتب

 و ن أه ها: ال ساكنعا ل  ؤثر على تكلفة  34 وجو 

   ى توفر الع الة الكافية. •

   ى توفر ال وا  األ ا ية. •

   ى جو ة التص يم. •

 تغيير التص يم. •

Opoku & 

Others, 2010 

ا تبيا   557

 وزع على 

ال ناطق الرئيسية 

 في ال  لكة

تحليل العوا ل با تخ ا  تحليل 

ال كونات األ ا ية 

(Principal Components 

Analysis, PCA ) 

وجو  ع قة قوية بين اختيار نوع ال سكن وال لكية، حيث  •

 تفضل اال ر  ح و ة ال خل ا  ت تلك ال سكن الصغير.

الوح ة السكنية أكثر  ن الخارج، لطبيعة االهت ا  في  اخل  •

 الجو في السعو ية.

ال حي ي  

وال سيني ، 

2015   

بيانات  نوية  ن 

  حتى 1970

2012   

ن وذج التكا ل ال شترك  ع 

 تصحيح الخطاء

تأثير واضح لل ستوى العا  لأل عار على حجم   ع   وجو  •

أ  الطلب على ال ساكن  ن الحاجات والطلب على ال ساكن؛  

 الضرورية لعا ة السكا .

ضعف تاثير ال ستوى العا  لأل عار على الطلب على  •

 ال ساكن في االجل القصير.

وع   السكا ، و الة  ع  GDPالع قة ال وجبة  ع  •

 اال ته ك الخاص.

 

 Alhubashi, 

2018 

ا تبيا   1018

إليكتروني في 

   2014عا  

 تحليل وصفي 

 ستوى  نخفضاً  ن رضا ال قي ين ونقص ال نتجات  •

 ال عروضة التي تلبي احتياجاتهم وق راتهم ال الية.

 تفضيل ال ساكن ال نفصلة. •

 . %40إلى  20بااليجارات  ن ارتفاع ت ريجي  •

Mulliner & 

AlGrnas, 

2018 

ا تبانة  757

  101لأل ر و 

 عقاريينلل

تحليل وصفي وا تخ ا  اختبار 

Mann-Whitney U 

للسكن   ات  تع  ة تتباين او تتشاب  في رأي األ ر حول  •

 اإل كا .

عا ل الختيار األ ر لل سكن هو جو ة  31أ   ن بين  •

 وال وا  ال ستخ  ة في البناء.ال بنى 

   



186 

 

في المملكة العربية  على السكن الطلب  حول ن معظم الدراسات  أ يتضح  2.6من الجدول  

السعودية اعتمدت على التحليل الوصفي بشكل رئيسي باإلضافة إلى استخدام المسح الميداني  

وكانت من أوائل الدراسات الطلب على السكن.  لتفسير أهم محددات ومعرفة تفضيالت األسر 

(  م1984)الخطيب  ومAlKhatib   (1983  )عن االسكان في المملكة أجراها  الجزئية  االقتصادية  

. وقد  ثم في مدينة جدةفي مدينة الرياض  باعتبار نموذج اقتصادي لدراسة الطلب على اإلسكان

افترض أن سلوك األسرة يتحدد بدالة المنفعة، التي تعتمد على الخدمة المستمدة من األصل  

الدراستان   وبنيت  الرأسمالي للوحدة السكنية، والكمية المستهلكة من السلع والخدمات األخرى. 

  أسرة 922لدراسة األولى في الرياض، وعدد لاسرة  1700استبيانات موزعة على عدد على 

بأن سلعة السكن تعتبر ضرورية،    من تحليل مرونة الطلب   واستنتج   جدة.  في مدينة  للدراسة الثانية 

وقام بإضافة مربع عمر رب االسرة لتقدير دالة الطلب على اإلسكان بالنسبة للمالك استناداً إلى  

نظرية دورة الحياة، التي تفترض وجود عالقة غير خطية بين الطلب على اإلسكان وعمر رب  

  ، حيث استخدم دالة خطية ديرفي النموذج المستخدم في التق الخطيب  وتشابهت دراستي األسرة. 

ين  الفصل ب . وفي كلتا الدراستين تم اشتملت على متغيرات مثل الدخل واالسعار والسلع البديلة

  م 1984 الخطيب . وتميزت دراسة المالك والمستاجرين لمعرفة المرونات لكل فئة على حدة

كومة في قطاع  االقتصادية للح ة سياس الأهمية الى الدراستين  وخلصت بإضافة متغير الذوق. 

على الطلب على المساكن،  نفاق الحكومي لإل واألثر الكبيرالحكومي اإلنفاق اإلسكان، وأهمية 

 دور القطاع الخاص في ذلك. توصي باالهتمام بزيادة و

واالنفاق الحكومي  دراسة للسياسات الحكومية ( م1995) Alghamdiوتضمنت ورقة 

دورة    ة ربط نظري  ة محاولطلب الفعلي والبمقارنته ب الخطط الخمسية للمملكة و عبر المخطط له في  

اإلسكان على الرغم من جدواها    دورةوخلصت الورقة إلى أن نظرية    اإلسكان بالسوق السعودي.

ليست مالئمة بشكل تام لشرح توفير اإلسكان في المملكة العربية   ،في شرح بعض المراحل

م.  دأبت سياسات توفير اإلسكان في المملكة  1995السعودية، في الفترة من بداية السبعينيات حتى  

 على تبني برامج مساكن إضافية حتى عندما يكون هناك فائض.  

اعتمدت ( م2018)  Alhubashiودراسة ( م1999)التويجري وآخرين وفي دراسة 

ستدالل على معالم مجتمع اإلسكان.  لإل االستبيانات استخدام ، والدراستان على التحليل الوصفي

االستبيان العادي الموجه للمكاتب العقارية    ت استخدم  م1999  التويجري وآخرين دراسة    أنحيث  

،  %56.6بنسبة  لشققا على معظم عمليات بيع الوحدات السكنية أن  ت جد و كفاعلين في السوق و

  بإستخدامها االستبيان االليكتروني   مAlhubashi  2018دراسة  تميزت  . و % 29.8بنسبة    الفللثم  
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تفضيل المجتمع السعودي المساكن  واستنتجت ، يعبر عن رأي المجتمع الموجه لألسر كمستهلك

في  ونقص  ،السكن الحالي عن  السكانمستوى منخفض من رضا و  ،والخصوصية المنفصلة

بأن التوجه العام   تشابهت الدراستنا و . المنتجات المعروضة التي تلبي احتياجاتهم وقدراتهم المالية

لطلب على انشاء العمائر  زيادة ا ان الدراستتتوقع  ،محدودية الدخلل نظراً و  ،لتملكالألسر هو 

تعظيم المنفعة  ولداخل المحيط العمراني  رتفاع أسعار األراضي ومحدوديتها  إل  في المستقبلالسكنية  

أسعار بيع العمائر السكنية   زيادةأن  م1999 التويجري وآخرونضافت دراسة أو .األرض  من

يعتبر العامل  مع الزيادة في عدد المحالت التجارية بالعمارة والزيادة في عدد الطوابق، بينما  تكون  

 ومساحة األرض.  للبناء الزيادة في مساحة المسطح  ،أسعار بيع الفلل الرئيسي المؤثر في 

ة العربية السعودية  المملكفي وفي أحدث الدراسات عن تفضيالت المستهلكين للسكن 

Mulliner And Algrnas  (2018م.)  عامل   31يشتمل على قامت الدراسة بعمل استبيان

واهتمت   .في مختلف مناطق المملكةالعقاريين الممارسين من  101و أسرة  752وتوزيعه على 

الدراسة بمعرفة اهم العوامل التي تهتم بها األسر عند اختيار الوحدة السكنية، وأثر المشاريع  

وكان هنالك تفاوت كبير بين آراء األسر    . المدى الطويل   على جودة المساكن في  السريعة لالسكان 

 Mann-Whitneyتحليل وصفي واستخدام اختبار  قامت الدراسة بحيث  والممارسين العقاريين.  

U .  بشكل كبير بالدرجة األولى عند اختيار المسكن  أن األسر السعودية تهتم الدراسة واستنتجت

  والبيئة المحيطة بالمسكنوالسمات المرتبطة باالستدامة عزل الحراري بالجودة والتشطيب وال

وسهولة الوصول    األسر اهتماماً أقل بالفضاء الخارجيوأبدت  ،  ماكن التسوق والترفيهأل  والمسافة

 . والقرب من األهل   للمواصالت العامة

  السعودية   (م2015)المحيميد والمسيند  وفي الكويت    (م2006)   AlSalmanوفي بحث  

مع تصحيح   تحليل التكامل المشترك تم استخدام  استراليا،  في  ( م2019) Xiangling Liuو

 common  (CCE)مع مقدرات التأثيرات المشتركة ذات االرتباط  والتحليل المشترك  ،  الخطاء

correlated effects estimators . حيث قامAlSalman 2006 بتحليل للطلب على  م

واستخدم للتقدير عدد من المتغيرات منها الدخل    م 2000م حتى  1970السكن في الكويت من عام  

القومي وحجم نمو السكان وعدد المساكن القائمة. وقدر مرونة الطلب الدخلية والسعرية على  

المؤثرة على الطلب  الحكومية الوحدات السكنية.  واستنتجت الدراسة انخفاض فاعلية السياسات 

العرض  جانب على  الحكومية اإلسكانيةات على الوحدات السكنية، ولكن تظهر فاعلية السياس

أوضحت أن الطلب على    (م 2015) المحيميد والمسيند    دراسة  وفي  المدى الطويل.  في بشكل فعَال  

االسكان من الحاجات الضرورية لعامة السكان وتوصلت الدراسة إلى هذا االستنتاج عبر دراسة  
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عتمدت الدراسة على بيانات سنوية  عالقة بعض المحددات المؤثرة على الطلب على المسكان، وا 

واستخدمت  م(. اشتملت على الطلب على االسكان كمتغير تابع، 2012 - م 1970للفترة من )

الناتج المحلي اإلجمالي، الرقم القياسي ألسعار المستهلكين، االستهالك الخاص، سعر الفائدة، عدد  

وجود عالقة طويلة األجل   أوضحت  تقلة تؤثر في الطلب على االسكان.السكان، كمتغيرات مس

ألجل القصير بين مستويات الدخل والطلب على  لبين المتغيرات محل الدراسة، وعالقة ضعيفة ل

  اإلسكان. االسكان، وكذلك لم يكن هناك تأثير واضح للمستوى العام لألسعار على حجم الطلب على  

ختمت الدراسة بتأكيد أهمية تبني الدولة لسياسات وآليات عاجلة لدعم قطاع اإلسكان في المملكة  وأ

لعمرانية وتطبيقها، وبخاصة في المدن الرئيسية في  وتطوير األنظمة والتشريعات االقتصادية ا

المملكة. وأوصت الدراسة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات تمويل مشاريع اإلسكان  

 الميسرة وتطويرها. واستخدم الباحثان المستوى العام لألسعار بدل المستوى العام ألسعار االسكان.  

ماذج متجهة التقهقر الذاتي البنيوي في إطار  ناستخدمت العديد من الدراسات الحديثة 

دراسة   مثل ،( لتحليل قطاع اإلسكان BSVAR)وهو ما يسمى  Bayesنظرية االحتمال لدى 

Khiabani (2015م )  و في أيرانGustafssona and Others  (2016 م)  في السويد  

   . في النرويج  ( م2018) Robstadو

( في بحثه مدى أهمية التقلبات في األسواق المالية  م2015)  Khiabaniوقد أدرج 

وأسواق النفط في تفسير التقلبات في سوق األسهم لشركات اإلسكان وكذلك التقلبات في سوق  

االسكان في الدول المصدرة للنفط. واعتمد البحث على ثالث متغيرات رئيسية للطلب على االسكان  

إيران كبلد مصدر للنفط، وذلك إلبراز  في فة بناءها. وهي عدد المنازل القائمة، وأسعارها، وتكل

تأثير أسعار النفط على سوق اإلسكان. وتضمن النموذج متغيرات ذات الصلة بسوق المال وسوق  

السلع وسوق العمالت لتحديد مساهمتها في تفسير التقلبات التي تحدث في سوق اإلسكان اإليراني.  

، كما تم استخدام طرق التكامل  Bayesية والبعدية لدى وبعد استخدام منهجية االحتماالت القبل 

للحصول على التوزيع القبلي االفتراضي    Bayesبناء على منطق    Monte Carloعبر تجارب  

للمعامالت البنيوية. واستنتج البحث أن صدمة موجبة في أسعار النفط تؤدي بشكل معنوي إحصائيا  

إلى ارتفاع في أسعار االسكان وفي إنشاء المنازل عبر الزمن. كما أوضح إن دالة رد الفعل أو  

ط سريعة وقوية في مداها، في حين أن إنشاء  االستجابة ألسعار المنازل اتجاه صدمات أسعار النف

المنازل ال يحقق إال زيادة طفيفة، مما يدل على صالبة المرونة في البناء وتشييد البيوت على  

المدى القصير. وتوصل البحث باستخدام مصفوفة تفكيك التباين، إلى أنه في المدى المتوسط  

% من التغيرات التي تحدث  28مي حوالي والطويل تفسر الصدمات الموجبة في سوق النفط العال
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(، كما تفسر ما نسبته  Housing stockفي إنشاء المباني السكنية أو ما يسمى مخزون اإلسكان ) 

%  11% من التغيرات التي تطرأ في األسعار الحقيقية لإلسكان. في حين تفسر الصدمات النقدية  21

 عار الحقيقية لإلسكان. % من التباين على التوالي في إنشاء اإلسكان واألس5و

الثار االقتصادية   بتحليل  ( م2016) Gustafssona and Othersدراسة قامت و    •

نخفاض أسعار المساكن في السويد وآثارها على البطالة واالستهالك من الربع األول لعام  إل الكلية  

السلبي النخفاض أسعار  األثر  الدراسة  وقد أظهرت نتائج  ،  م2014م حتى الربع الثالث لعام  1989

االقتصاد السويدي   ولكن ، المساكن على البطالة واالستهالك لألسر واالقتصاد الكلي بشكل عام

أثر  ويزيد . لديه إمكانية جيدة للتعامل مع انخفاض الطلب المرتبط بانخفاض أسعار المساكن

الديون  ، وزيادة لميةواق العاستزامنه مع التراجع في اال انخفاض أسعار المساكن على اإلقتصاد 

قام  و .جعل السياسة المالية أكثر توسعية ب ليس لديها خيار  الحكومة التي تجعل الحكومية الكبيرة 

Robstad (2018م ) أسعار المنازل واالئتمان األسري لصدمات السياسة   ستجابة إل دراسةب

من الدراسة  استنتج و. Bayesian الهيكلي VAR النقدية في النرويج، وذلك باستخدام نماذج 

تأثير على  ال يكاد يكون لها  صدمة السياسة النقدية على أسعار المنازل، في حين  ل   وجود تأثير هام

كلما    وأضاف أنه   ،في النرويجنضباط المالي  اإلوفسر ذلك السلوك لألسر بسبب    ، االئتمان األسري

سر يساعد في  لأل المنضبط لتمويل السكن فإن السلوك المالي  موجهة كانت القروض اإلتمانية

 . المدى البعيد على إستقرار أسعار المساكن

تستخدم بعض البحوث  ومن جهة أخرى وفي إطار تحليل خيار السكن لألفراد واألسر، 

( في االقتصاد، وقد  م1939)  Caurt(.  وقد أدرجه Hedonic priceما يسمى سعر المتعة )

في  Goodman  (1998 )استخدمهكان خبيرا في تحليل صناعة السيارات األمريكية. وقد 

بتوظيف سابق لهذه النظرية في تفسير  ( م 1974) Rosanادبيات الدراسات االسكانية، كما قام 

اقتناء بعض السلع والخدمات مثل السكن، حيث تعتمد على مفهوم مواصفات السلع غير المتجانسة  

والعوامل المحفزة لشراء منزل أو سكن بناًء على المنافع المتوقعة لنوعية اإلسكان، والتي تحدد  

ئجار السكن. ويفترض هذا التفسير أن  إلى حد ما تفضيالت األفراد واألسر عند شراء أو است

المستهلك يختار منزل عن طريق المساواة بين المنفعة الحدية من كل سمة من سمات المنزل إلى  

سعر هذه السمة. ويقدم هذا النموذج تحليال أو تبريرا لالختالفات في أسعار السلع والخدمات غير  

(، نجد  overlapping generation modelالمتداخلة )بالنظر لنموذج األجيال  والمتجانسة.  

أن التركيبة العمرية تؤثر بشكل رئيسي على طلب اإلسكان. وتعتبر السعودية من المجتمعات  

، مما يؤكد على أهمية المتغير العمري  %70عام حوالي    35الشابة حيث تصل نسبة السكان اقل من 
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م( إلى أن  2015) Wangاد الصين أشار في الطلب على السكن. انطالقا من دراسته القتص 

العوامل الرئيسية التي تؤثر في الطلب على اإلسكان تشمل كل من مستوى النمو االقتصادي  

والتحضر، والتركيبة العمرية للسكان، ومستوى دخل الفرد، وعوامل أخرى تبعا لخصائص  

لقرن الماضي زيادة  أن االقتصاد األمريكي واجه في الخمسينيات من ا Wangاالقتصاد. وذكر 

(، والتي أدت إلى أزمة في توفير اإلسكان خالل  baby boomingمرتفعة في الوالدات )

 حتى نهاية التسعينيات، ثم عاد سوق االسكان لتوازنه.   % 19الثمانينات وارتفعت األسعار بنسبة  

المال  ( تم التركيز على أثر التركيبة السكانية ورأس 2014)  .Eichholtz et alوفي بحث 

البشري على طلب االسكان. واهتم البحث بكيفية اعتماد طلب اإلسكان متغير العمر، والتغيرات  

الديموغرافية األخرى. كما أوضحت ان الطلب على االسكان يعتمد بشكل كبير على راس المال  

د  البشري، وأن الطلب على االسكان يزداد بشكل عام مع العمر حتى يصل إلى سن التقاعد. واعتم

البحث على البلدان التي تواجه االنكماش السكاني مثل إنجلترا حيث تتوفر البيانات اإلحصائية.  

( إلجراء تحليل طلب اإلسكان. وفي نفس  Hedonic equationوتمت صياغة معادلة التمتع )

( تفضيالت السكن وأهمية  م 2010)  Opoku and Abdul-Muhminالسياق، تناول بحث 

اإلسكان لذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية. وقد ركز  مواصفات الطلب على 

البحث على تفضيالت هذه الفئة ألنواع المنازل البديلة وخيارات الملكية، والعوامل التي تؤثر على  

قرارات السكن لديهم، ومدى تأثير العوامل االجتماعية والديموغرافية لهذه الشرائح السكانية على  

وباستخدام البيانات من خالل مسح استبياني في المناطق الرئيسية في السعودية،  تفضيالتهم. 

( أو شقة،  Duplexتوصل البحث إلى أن غالبية المشاركين يفضلون منزل صغير أو ذو طابقين ) 

وأنه على الرغم من أن ذوي الدخل المحدود هم الغالبية فإنهم يفضلون الشراء على اإليجار.  

د عالقة قوية بين أفضليات الملكية ونوع المسكن، حيث أن المشاركين الذين  واستنتج البحث وجو

يفضلون منزل صغير أو ذو طابقين يختار بأغلبية خيار الشراء، في حين أن المشاركين الذين  

يختارون الشقق فإنهم يفضلون اإليجار. وكان جزء كبير من البحث الذي يعتمد على االستبيان  

فات وأثرها على تفضيالت المشترين والمستأجرين من عدة نواحي مثل  وقائم على بعض المواص 

الموقع والسعر والفضاء الخارجي. وقد تم قياس الناحية االجتماعية في االستبيان عبر عنصر  

القرب من األقارب، حيث وجد لهذا المعيار أهميته لدى النساء تختلف عن الذكور. وقد ناقش  

ً للبحث في المستقبل  البحث الثار المترتبة على نت  ائج التفضيالت في السكن، واقترح مخططا

 بالنسبة لتفضيالت السكن في الشرق األوسط.  
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(، انطالقا من عينة من قطاع السكن في إسبانيا، إلى انه ال  2012) Garridoويشير 

عامل  يمكن لمؤشر أسعار المستهلك قياس التأثير الحقيقي للطلب على اإلسكان. واقترح إدراج 

االمتالك للسكن لتصحيح مؤشر تكاليف المعيشة. ويركز على أهمية مراعاة حساب المالك  

الساكنين في منازلهم في المقياس لتكلفة المعيشة. وأوضحت الدراسة انه كثيرا ما يستخدم مؤشر  

أسعار المستهلك لتحديد أثر الدخل الحقيقي واألجور الحقيقية عند تغير مستوى األسعار عبر  

زمن. ومن الشائع أن يستخدم متوسط األجور الحقيقية لتحديد ما إذا كانت القوة الشرائية للعمال  ال

قد تغيرت عبر الزمن. فإن هذا األسلوب يتطلب لحساب القوة الشرائية لألسر الخاصة باإلسكان،  

 أن يأخذ باالعتبار التغيرات في تكاليف حيازة أي امتالك األصول السكنية. 

في المملكة   مقارنة بالبحوث السابقة بتوظيف نمذجة للطلب على اإلسكان  تتميز دراستي 

،  ( لتحليل قطاع اإلسكانBSVAR)واستخدام نماذج التقهقر الذاتي البنيوي ، العربية السعودية

واستخدام  ،  تأخذ بعين االعتبار عبر تحليل منفعة المأوى مؤشر االعتدال في النفقة على السكنالتي  

يمتاز مشروع البحث الحالي، في جانبه    حيث   ،لمتغيرات النموذج القياسي  أكبربيانات ذات معنوية  

األسعار العامة مثل مؤشر أسعار المستهلك   النظري والتطبيقي، بإدراج األسعار النسبية بدال عن

تغطي تقريبا خمسة   ومتباينة، مهمةأو أسعار تكلفة المعيشة. كذلك، تشمل العينة التطبيقية فترة 

عقود، مما يتيح تحليل أعمق لتطور الطلب على اإلسكان. من جهة أخرى، يساهم مشروع البحث  

في نظرية اإلسكان األخالقية عبر المصطلحات ذات الصلة في االقتصاد اإلسالمي. كما يساهم  

ل في الدراسات  التي لم تستخدم من قب  في تحليل الصدمات التي تنشأ في محددات الطلب على السكن 

 .  ما وجناه من دراسات سابقةاالسكانية في المملكة العربية السعودية على 
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 . تفاعالت الطلب على اإلسكان مع المتغيرات األساسية 1.6بياني رقم  شكل 14

 .   تحليل وصفي للبيانات ذات الصلة باإلسكان3.6

والتعمق في االقتصاد السعودي،    بناًء على ما سبق من مباحث وفصول وتحليل للدراسات السابقة 

لطلب على المساكن. وفي هذة الفقرة نحدد المتغيرات  با  ذات العالقةيبرز لنا العديد من المتغيرات  

التي يمكن أخذها باالعتبار عند تقدير دالة الطلب على المساكن في المملكة العربية السعودية،  

غيرات األسعار، ومتغيرات الدخل، ومتغيرات  المتغيرات إلى متأنواع  وتفسير عالقتها. وقد قسمت  

السكان، ومتغيرات التمويل، ومتغيرات أخرى ذات عالقة تفسيرية مرتبطة بالطلب على المساكن  

)انظر الرسم    المتغيرات المختارة كمتغيرات الطلب على المساكن ب في السعودية. واختتمت الفقرة  

 . ( 1.3.5البياني رقم  

 

 

 

 المكونات التفصيلية للمتغيرات فيما يلي: تتمثل مالحظة. 

 متغيرات الدخل  

 الناتج المحلي اإلجمالي  

 الناتج المحلي لالنشطة المرتبطة بالمساكن باالسعار الثابتة 

 متوسط دخل االسرة باألسعار الثابتة =   

 متوسط دخل الفرد باألسعار الثابتة 

 الدخل االسري باألسعار الثابتة 
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 متغيرات األسعار 

 مؤشر عام ألسعار المستهلك  

 مؤشر عام ألسعار السكن  

 مؤشر األسعار النسبية =   

 التضخم 

 األسعار الحقيقية للنفط 

   

 متغيرات سكانية 

 الخصوبة نسبة 

 عدد السكان 

 نسبة اإلعالة العمرية 

 عدد المساكن 

 عدد األسر 

     

 متغيرات تمويلية 

 قروض صندوق التنمية العقارية 

 اإلئتمان المصرفي الى قطاع البناء والتشييد 

 

 متغيرات أخرى 

 االستثمار الكلي  

 اإلستثمار السكني 

 اإلنفاق اإلستهالكي اإلجمالي  

 

 اإلسكانمتغيرات الطلب على 

 المشتركون في االستهالك السكني للكهرباء 

 =       النفقة األسرية على اإلسكان 

 57االتجاه العم للنفقة األسرية على اإلسكان 

 

 

 

تم صياغة اإلتجاه العام للنفقة األسرية على اإلسكان لكي نستخرج منه المتغير الصوري الذي يشير الى البعد   57

   األخالقي من عدمه في سلوك الطلب على اإلسكان. 
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 متغيرات الدخل   1.3.6

  ،الجاري والثابث  اإلجمالي ي الناتج المحلي ف تتمثل االقتصادية الدخلية نجد أن أهم المتغيرات 

الناتج المحلي   من  ويمكن فترة زمنية محددة. في  القيمة السوقية للسلع والخدمات على  ليد ي ذ وال

، أو بتقسيمه على عدد  دخل الفرد لمتوسط مقياًسا  أن نوجد بتقسيمه على عدد السكان  االجمالي 

مستوى المعيشة في  على  الناتج المحلي للفرد    دليحيث    ،نحصل على متوسط دخل األسرةلاألسر  

ذ الناتج المحلي اإلجمالي مفصالً بالبيانات من الهيئة العامة لإلحصاء، نجد تفصيالً  وبأخ  . اإلقتصاد 

كن، وهي  االمؤثرة بشكل مباشر على المسالنشاطات االقتصادية المرتبطة بقطاع اإلسكان و  لفروع 

  الناتج المحلي للقطاع العقاري، والناتج المحلي والناتج المحلي للبناء والتشييد، التي تتكون من 

   .2.6الرسم البياني رقم   لخدمات السكن من كهرباء وماء وغاز

 . الناتج المحلي لالنشطة المرتبطة بالمساكن باالسعار الثابتة  2.6البياني رقم   الشكل 15

 

 : الهيئة العامة لإلحصاء.مصادر البيانات بماليين الرياالت،وحدة البيانات 

 

. ان التغير في الناتج لقطاع الكهرباء يتغير بشكل شبه خطي،  2.6السابق رقم    الشكلونالحظ من  

ضروريات. ولكن بالنسبة لقطاع البناء والتشييد والنشاط العقاري فيتأثر بشكل  حيث انه يعتبر من ال

 أكبر مع التغيرات االقتصادية والتقلبات في األسواق المالية العالمية. 
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 . الناتج المحلي االجمالي للقطاعات المرتبطة بالمساكن باألسعار الثابتة 3.6البياني رقم   الشكل 16

 

 بيانات الهيئة العامة لإلحصاء.تم الحساب انطالقا من : مصادر البيانات بماليين الرياالت،وحدة البيانات 

مالحظة. تم حساب الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات المرتبطة بقطاع اإلسكان حسب بيانات الهيئة العامة 

لإلحصاء حول المحاسبة القومية لألنشطة االقتصادية لكل من قطاع الكهرباء والغاز والماء، وقطاع التشييد 

 والبناء، وقطاع األنشطة العقارية. 

 

 (2010 )سنة األساس . متوسط دخل االسرة باألسعار الثابتة 4.6البياني رقم   الشكل 17

 

بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي  انطالقا منالباحث تم الحساب من  :مصدر البيانات .ايربالوحدة البيانات 

 . وبيانات الهيئة العامة لإلحصاء

 وعدد األسر السعودية.  2010مالحظة. تم حساب متوسط دخل األسرة باستخدام الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
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 . متوسط دخل الفرد 5.6البياني رقم   الشكل 18

 

 . مؤسسة النقد العربي السعودي :مصدر البيانات .ايربالوحدة البيانات 

من الرسم   كما يبدومالحظة. تم قياسه بتقسيم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية على عدد السكان الكلي. 

الركود االقتصادي في أوائل  . ان االرتفاع في الدخل للفرد كان في نهاية السبعينيات، ثم انخفض مع 5.5البياني 

 الثمانينيات.

 

على الدخل األسري باألسعار الثابتة، والذي يتم قياسه باستخدام الناتج المحلي اإلجمالي    وبالتركيز 

𝑦في االقتصاد السعودي، ونعرفه بالرمز   𝑁وعدد األسر    𝑌باألسعار الثابتة   =
𝑌

𝑁
. 

 م( 2010. الدخل األسري باألسعار الثابتة )سنة األساس 6.6البياني رقم   الشكل 19

 

 الهيئة العامة لإلحصاء.  انطالقا من بيانات الباحثتم الحساب من طرف : مصدر البيانات .بالاير وحدة البيانات
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 متغيرات األسعار  2.3.6

في السعودية   المرتبطة بتكلفة المعيشة التغيرات في األسعار من المؤشرات المهمة التي تمثل 

يدرس المتوسط المرجح ألسعار سلة  ، الذي 𝑝المستهلك ونرمز له بالرمز  العام ألسعار ؤشرالم

ونالحظ من الرسم  .  والمساكن   من السلع والخدمات االستهالكية، مثل النقل والغذاء والرعاية الطبية 

السريع في االسعار على فترات قد تم تفسيرها في  النمو . 7.5البياني للمؤشر العام لألسعار رقم 

   . الفصل الرابع الخاص بقطاع االسكان في السعودية

ويتجزاً من المؤشر العام عدة    .فترات التضخم أو االنكماشوبقراءة للرسم نستطيع تحديد  

مؤشرات متخصصة بنشاط اقتصادي معين، يهمنا منها في بحثنا المؤشر العام ألسعار السكن  

بقسمة  وفي الجانب التطبيقي نرجح متغير األسعار النسبية، الذي يتحدد  .𝑝𝐻ونرمز له بالرمز 

 المؤشر العام ألسعار السكن على المؤشر العام لألسعار 
𝑝𝐻

𝑝
.   

 م(2010. مؤشر المستوى العام لألسعار )سنة األساس  7.6بياني رقم  شكل 20

 

تم صياغته من قبل   .عند سنة األساس( 100)يساوي  م2010مرجح بأسعار  األسعار مؤشروحدة البيانات  

 . الهيئة العامة لالحصاء: بياناتانطالقاً من مصدر ال الباحث

الذي يوضح التغير في المستوى العام ألسعار السكن   .7.6البياني رقم  للشكل بالنظر و

قد تطرقنا لها في الفصل الخاص بتطور قطاع السكن في   ، مراحل رئيسية 3في السعودية نرى 

المملكة. حيث المرحلة األولى بعد التخطيط الشامل وتحديد الحاجة السكنية والتوسع في االنفاق  

الحكومي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في السبعينيات. ثم فترة الركود في الثمانينيات وحرب  

م تقريباً كان  2005االنفاق الحكومي في تلك الفترة. وبعد عام الخليج في التسعينيات وانخفاض 

هنالك توجه حكومي بالتوسع في االنفاق على المساكن ودعم صندوق التنمية العقاري بنصيب  

)راجع خطة التنمية الخمسية الثامنة لقطاع  بليون اير  43وصل لمبلغ كبير من فائض الميزانية 

 االسكان(.  
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 . المستوى العام ألسعار السكن 8.6بياني رقم  شكل 21

 

من قبل  : تم تقديره مصدر البيانات عند سنة األساس(. 100م )يساوي 2010مؤشر األسعار مرجح بأسعار وحدة البيانات 

 استناداً على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة لالحصاء. الباحث 

 

 

 . متغير األسعار النسبية 9.6البياني رقم  شكل 22

 

بيانات مؤشر تم بنائه كما    عند سنة األساس(.  100م )يساوي  2010مؤشر األسعار مرجح بأسعار  وحدة البيانات  

 بيانات الهيئة العامة لإلحصاء.  الى  استنادا ، وذلكالباحثمن طرف  أسعار المساكن
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 . التضخم السنوي 10.6البياني رقم   الشكل 23

 
للمؤشر انطالقا من مصادر البيانات  الباحثمن طرف  هاتم حسابمصدر البيانات:  .وحدة البيانات نسبة مئوية

 . هيئة العامة لالحصاءال  في السعودية منالعام لألسعار 

في فترة السبعينيات مع  . يظهر بوضوح التفسير القياسي للتضخم 10.6 الشكلمالحظة: من 

الذي  االرتفاع الكبير في األسعار العالمية للنفط وزيادة اإليرادات في المملكة العربية السعودية و

وكما سيأتي   . بالنسبة للتضخم في تاريخ المملكة أثر قد سبق التطرق له. وتظهر انها كانت األكبر 

ً فقد ارتفع ت أسعار النفط عدة مرات بعد فترة السبعينيات وبنسب عالية لكن االقتصاد  الحقا

 السعودي استوعب الزيادة دون حصول تضخم كبير جداً كما حصل في السبعينيات. 

 

وبدراستنا لإلقتصاد السعودي من بداية التخطيط الشامل في السبعينيات وحتى وقتنا   

النفط يمثل الدخل الرئيسي للمملكة   المية. حيث ان الحاضر، نجد أهمية كبيرة ألسعار النفط الع

 والمرتبط بشكل مباشر باالنفاق الحكومي. 
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 . األسعار الحقيقية للنفط )سلة أوبك( 11.5البياني رقم   الشكل 24

 

أوبك المعتمدة على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي،  بناًء على بيانات .وحدة البيانات دوالر أمريكي

(OPEC.) 

 

. نرى تقلبات كبيرة في أسعار النفط العالمية، تبدأ بطفرة  9.6البياني رقم  لشكل امالحظة: من 

النفط في السبعينيات، ثم االنخفاض في فترة الثمانينيات وتقلبات حتى عاد لالرتفاع السريع من  

م  2007م، وقد يكون االنخفاض في نهاية  2005وارتفع السعر بشكل أكبر بعد عام  م  2000عام  

بسبب االزمة العالمية االقتصادية التي نشأت من بيع الديون، او ما يسمى بالرهن العقاري  

 األمريكي. 

 

 متغيرات سكانية  3.3.6

تغير في الطلب على  بناًء على ما سبق من دراسة المراحل التاريخية في السكن التي أظهرت 

التي اعتبرتها  و  . المساكن عبر األزمنة وأهمية التغيرات السكانية بوضوح في الطلب على السكن 

  &  Eichholtz) دراسة  بعض الدراسات الحديثة بأنها العامل الرئيسي المؤثر على الطلب مثل 

Lindenthal  2014)ومتغير العمر  ، والتي تتمثل في حجم األسرة وعدد السكان . 

 
 

 م.2017م حتى 1970(. نسبة الخصوبة في السعودية من 3.6الجدول ) 6

 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنة

نسبة 
 الخصوبة 

7.26 7.3 7.28 7.02 6.22 5.55 4.5 3.55 3.15 2.85 2.8 2.8 

  :www.Worldometers.infoWorldometers (Source(املصدر : 
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 . عدد السكان12.6البياني رقم   الشكل 25

 

 مصدر البيانات: الهيئة العامة لإلحصاء.  .وحدة البيانات نسمة 

 

السكان حسب الجنس  م، المسح السكاني )2016لإلحصاء ومن المالحظ من بيانات الهيئة العامة 

شبه تماثل للتوزيع السكاني للسعوديين من الذكور واإلناث    (، نجد أن هنالك وفئات العمر والجنسية

انثى، ولكن نسبة التوزيع السكاني لغير السعوديين تعتبر مختلة وغير    100ذكر لكل    104بنسبة  

انثى، وقد تفسر هذه النسبة الغير طبيعية لزيادة   100ذكر لكل  218طبيعية حيث تصل إلى 

الطلب على العمالة الوافدة متدنية المستوى من الذكور بدرجة كبيرة الذين يقيمون بمفردهم أو في  

 مساكن مشتركة مع العمالة المماثلة في السعودية ولكن عائالتهم تقيم في بلدانهم االصلية. 

ض نسبة االعالة من السكان في سن العمل بين  انخفا . 13.5البياني رقم  الشكليوضح 

سنة، وقد يفسر ذلك االنخفاض بالتغير في التوزيع العمري للسكان في المملكة، ولزيادة    65و   15

أدت في العقود الالحقة الى زيادة معدل القادرين على العمل في  المواليد في فترة التسعينيات التي  

 . االقتصاد 
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 نسبة اإلعالة العمرية  13.6البياني رقم   الشكل 26

 
 .الهيئة العامة لالحصاءمصادر البيانات  نسبة مئوية. وحدة البيانات   

 

مالحظة. حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء تم تعريف نسبة اإلعالة العمرية 
]𝟎,𝟏𝟓[+]𝟔𝟓,𝒙[

[𝟏𝟓,𝟔𝟓]
  

من القادرين على العمل تقابلها نسبة مئوية ممن   100كنسبة مئوية من المعالين، أي أن في كل 

شر لما يعوله العاملون  هم تحت اإلعالة. ونشير الى أنه يمكن قياس معدل اإلعالة في االقتصاد كمؤ 

 من أفراد المجتمع من الصغار والكبار في السن. 

 . عدد المساكن التراكمي وعدد األسر السعودية 14.6البياني رقم   الشكل 27

 
 انطالقا من بيانات  الباحث. مصدر البيانات: تم الحساب من طرف تتمثل في عددوحدة البيانات         
 الهيئة العامة لإلحصاء.         

 

أما عن عدد األسر السعودية فقد تم تقديرها بناًء على  . 14.6البياني رقم  الشكل حول  مالحظة

تعداد السكان ونسبة الخصوبة خالل عدة عقود من الزمن، وذلك بتقسيم عدد الساكنة السعودية  
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على نسبة الخصوبة. أما عن عدد المساكن فتم حسابه على أساس مؤشر نمو عدد األسر وعبر  

من  أن توسطة حسب بيانات الخطط الخمسية. كما استخدام عدد المساكن الفعلية التراكمية الم

يعيش عدد من األسر في مساكن عائلية ذات الحجم الواسع،  عادات المجتمع السعودي في أن 

 . البياني  الشكلفإن عدد األسر يفوق عدد المساكن، كما يبدو ذلك في  وبالتالي 

 

  يمكن أستخدامو   إقتصادية.لهما صبغة سكانية وصبغة    ان متغير عدد المساكن ومتغير عدد األسر 

كمتغيرات ممكنة لقياس حجم الطلب على اإلسكان في االقتصاد  عدد األسر وعدد المساكن 

مبدئيا يمكن إعتبار أن وجود األسر يدل على وجود سكن يأوي هذه األسر، كما أن عدد  السعودي.  

 المساكن يحتوي مبدئيا على عدد أوسع من األسر. 

 

 متغيرات التمويل  4.3.6

بالنظر لتطور السكن في السعودية يتضح متغيرات تؤثر بشكل مباشر على االقتصاد السعودي  

، واالنفاق  بشكل عام وعلى سوق السكن وخدماته بشكل خاص، ومنها القروض العقارية الحكومية

 . االستهالكي الخاص 

 التنمية العقارية . قروض صندوق 15.6البياني رقم   الشكل 28

 

 : مؤسسة النقد العربي السعودي. مصدر البيانات ماليين الرياالت. وحدة البيانات

 

يتضح النمو الكبير في القروض لقطاع البناء والتشييد ابتداًء من فترة الطفرة   من الرسم السابق 

والتوجه لدعم قطاع اإلسكان وابتدأ نشاط صندوق التنمية العقاري في عام    النفطية في السبعينيات،

ثم كانت فترة ثبات لنسبة القروض العقارية من وسط الثمانينيات التي قد تفسر بالركود    م،1975
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االقتصادي الذي واجه االقتصاد في تلك الفترة بعد التضخم الكبير في األسعار. وفي فترة  

التسعينيات كانت آثار حرب الخليج من العوامل الرئيسية التي أدت لخوف من االستثمارات طويلة  

م  2000ارتفاع سريع في حجم القروض للبناء بعد عام    16.5رقم    ويوضح الرسم البياني  االجل.

م التي قد تفسر بأزمة الرهن العقاري االمريكية  2008ونرى بوضوح االنكسار في الرسم في 

 والتي أثرت بشكل غير مباشر على االقتصاد العالمي. 

 . اإلئتمان المصرفي الى قطاع البناء والتشييد16.6البياني رقم   الشكل 29

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.  مصدر البيانات .ماليين الرياالتوحدة البيانات 

 

نجد ارتفاع كبير في الطلب على اإلئتمان المصرفي بعد   16.5البياني رقم  الشكلمالحظة. من 

العمراني الكبير في تلك الفترات. ونجد ان بداية الزيادة  م، وقد يفسر تلك الزيادة التوسع  2000عام  

م،  1975في الطلب على القروض العقارية بدأت من الطفرة النفطية في السبعينيات وبالتحديد من  

وهي السنة التي بدأ فيها صندوق التنمية العقاري نشاطه التمويلي والذي يعتبر الجهة التمويلية  

 .  الرابع  لى كما سبق ذكره في الفصلشبه الوحيدة في الفترات األو

 

 متغيرات أخرى  5.3.6

أو تساعد في بناء المتغيرات األخرى، مثل االستثمار السكني  هنالك متغيرات لها عالقة مع الطلب  

خصوصاً  واالستثمار الكلي، فهذه المتغيرات تشير لتفاعل السوق ولثقة المستثمرين في االقتصاد.  

حيث يعتبر اإلستثمارات طويلة االجل. وهنالك ايضاً متغيرات تعطي  بالنسبة لالستثمار السكني 

 . من أهم العوامل المحددة للطلب النهائيوهو  نفاق اإلستهالكي االتجاه في االنفاق مثل اال 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000



205 

 

 االستثمار الكلي واإلستثمار السكني 17.6البياني رقم    الشكل 30

 

 .مؤسسة النقد العربي السعوديو الهيئة العامة لإلحصاء :مصادر البيانات .وحدة البيانات ماليين الرياالت

   . اإلستثمار في إنشاء المباني السكنية يتمثل االستثمار السكني في مالحظة. 

م،  2003بعد عام  نالحظ من الرسم ان االستثمار في انشاء المباني السكنية قد ارتفع بشكل كبير

وقد يعزى ذلك النمو الكبير للتوجه  م.  2009و   2008كما نالحظ في  تأثر بأزمة الرهن العقاري  و

 التنمية.  طفي خط الذي قد سبقت اإلشارة له الحكومي بدعم قطاع اإلسكان 

 

 . اإلنفاق اإلستهالكي اإلجمالي باالسعار الجارية 18.6البياني رقم   الشكل 31

 

 الهيئة العامة لإلحصاء. وحدة البيانات ماليين الرياالت. مصادر البيانات من 

   ...  2006بوتيرة أسرع بعد    تزايد ي مالحظة. أن االنفاق االستهالكي اإلجمالي  
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 قياس الطلب على اإلسكان 6.3.6

وتحليلها يتجلى لنا أهمية بعض المتغيرات  اإلسكانية النظريات والنظري في الجانب بالتعمق 

من الدخل القومي ومتوسط   يةمتغيرات الدخلالالرئيسية المؤثرة في الطلب على اإلسكان، مثل 

دخل الفرد واألسر، كما تتجلى أهمية األسعار التي تفسر جانباً مهماً من التغير في حجم الطلب  

،  الرقم القياسي السعار المستهلك لقسم السكنوعلى المساكن، عبر متغير المستوى العام لألسعار  

في   ومؤشر المساكن يقيس التغير  سعاراأل في قيس مقدار التغيرات ت ة حصائي اإل ات مؤشرال وهذه

التي تدخل ضمن سلة اإلنفاق االستهالكي  والمصاريف على المسكن إيجارات الوحدات السكنية 

تلك  خلو  لاالستقرار و  نسبة عالية منتحقق    حيث إنها كسنة أساس،    2010تم اختيار سنة  . ولألسر

تعداد  ال مسوح التي تم فيها إجراء  وحيث أنها هي أحدث السنوات األزمات، الحروب ومن الفترة 

م،  1992م، 1974في المملكة العربية السعودية والتي تم اجراؤها في ) والمساكن  ي لسكانا

 م( من الهيئة العامة لالحصاء.  2010م، 2004

التي  و  أهمية عدد المساكن وعدد األسر،السابقة    ة المتغيرات السكانيةفي فقر  أوضحناقد  و

هذه المتغيرات بشكل  تشير . و األساسيةسكانية ال هاصبغتباإلضافة الى صبغة إقتصادية  تمتلك

. لذلك نركز في هذه الفقرة على متغيرات أخرى ذات الصلة الوثيقة  لطلب على السكنالى ا  ضمني 

اإلسكان وهي النفقة على اإلسكان وكذلك عدد المشتركين في خدمات الكهرباء  بالطلب على 

   .( 19.5البياني   الشكل) بالقطاع السكني 

 

 المشتركون في االستهالك السكني للكهرباء 19.6البياني رقم   الشكل 32

 

الكتب اإلحصائية السنوية، الهيئة إستناداً إلى  الباحثصياغته من طرف . مصدر البيانات: عددوحدة البيانات 

 ومن هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج. ،العامة لإلحصاء
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   النفقة على اإلسكان حساب . 1.6.3.6

مما سبق تتجلى أهمية المتغيرات حول قياس الطلب على اإلسكان في المملكة العربية السعودية،  

ويعتبر نمو الطلب على المساكن في الدول النامية مؤشر على التنمية، لوجود العالقة المتداخلة  

بينه وبين كافة القطاعات اإلنتاجية في هذا البلد. حيث يعتبر النمو في الطلب على المساكن نشاط  

كما أن النمو  .  58استثماري ويخلق طلباً على القروض العقارية، واأليدي العاملة والمواد االنشائية 

السكاني الناتج عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان باإلضافة للهجرة، وأن تكوين األسر الجديدة  

تعتبر تلك من المؤشرات للطلب على المساكن، وقد يتم قياسها عبر مؤشر اإلعالة لمن هم في سن  

. ونركز في الجانب  ( باإلضافة لدخلهم الذي قد يحسب باستخدام متوسط دخل الفرد 65-15العمل )

انطالقا من بيانات الهيئة العامة  التطبيقي على النفقات األسرية على اإلسكان والتي يتم صياغتها 

 . لإلحصاء

 . حساب النفقة على اإلسكان باألسعار الجارية20.6البياني رقم   الشكل 33

 

من الهيئة انطالقا من البيانات  الباحثتم الحساب من طرف  بماليين الرياالت. مصدر البيانات: وحدة البيانات

 . العامة لإلحصاء

 

بناءا على أساس بيانات الهيئة العامة لإلحصاء عبر بيانات االستهالك الخاص في   . مالحظة

لألسر على السكن   المحاسبة القومية وعبر االستبيانات الخاصة بنسب اإلنفاق اإلجمالي الشهري 

 

يؤكد العالقة المباشرة للطلب على المساكن والعمالة ومواد البناء حدث في المملكة في المرحلة الثانية من  58

م  1975حتى    1970التخطيط االستراتيجي حيث لم يتم تنفيذ المشاريع السكنية المخطط لها في المرحلة األولى من  

 يسية.وقد عزي السبب للعجز في العمالة وتوفر المواد البناء الرئ
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وعام   1999والكهرباء والماء، والتي تشير الى أن هذه النسب تصل حسب االستبيانات لعام 

.  % 20.5و   %20.71،  %17،  %15.75الى النسب التالية تباعا    2017وعام    2013وعام    2007

ستهالك  ن في االيكما تم تقدير نسب لعقد الثمانينات والسبعينات تبعا للنفقة على أساس المشترك 

 السكني للكهرباء.   

 

 (2010. النفقة على اإلسكان بأسعار ثابتة )سنة األساس 21.6البياني رقم  الشكل  34    

 

للهيئة   انطالقا من مصادر بيانات  الباحثتم الحساب من طرف    بماليين الرياالت. مصدر البيانات:وحدة البيانات  

 . العامة لإلحصاء

نفقة اإلسكان باألسعار    حساب انطالقا من  على اإلسكان باألسعار الثابتة  النفقة    مالحظة. تم حساب 

 .  2010مؤشر أسعار السكن، والذي يستند الى عام األساس   منالجارية و

 

 لالتجاه العام اإلسكانتحديد متغير صوري عن تجاوز نفقة .  2.6.3.6

على اإلسكان لمستوى   يمكن صياغة متغير صوري يدل على تجاوز النفقة األسرة المتوسطة

اإلتجاه العام لهذه النفقة. وباستخدام مشاهدات متوسط نفقة األسر على اإلسكان باألسعار الثابتة  

فنحصل على تقدير متوسط نفقة األسر على اإلسكان، وبالتالي نحدد البواقي عبر الفرق بين  

ها المتغير الصوري. حيث أنه  المشاهدة والتقدير للنفقة على اإلسكان لألسرة الواحدة، ونستنتج من

إلى عدم تجاوز   0إلى تجاوز قيمة المدى البعيد عندما يكون الباقي موجب. بينما تشير  1يشير 

قيمة اإلتجاه العام عندما يكون الباقي بالسالب. وعلى هذا النحو نكون متغير صوري نستخدمه  

   قي. لقياس مدى إنضباط األسر عند النفقة على اإلسكان بالبعد األخال
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 المتغير الصوري 4.6الجدول رقم  7

 متغير صوري البواقي  السنة 
1969 -4501 0 

1970 -4448 0 

1971 -4620 0 

1972 -4916 0 

1973 -4744 0 

1974 -3526 0 

1975 -2000 0 

1976 -4578 0 

1977 -3379 0 

1978 -3981 0 

1979 -914 0 

1980 1666 1 

1981 3741 1 

1982 5330 1 

1983 5732 1 

1984 4421 1 

1985 3233 1 

1986 755 1 

1987 1444 1 

1988 3726 1 

1989 4982 1 

1990 8998 1 

1991 9516 1 

1992 8303 1 

1993 8199 1 

1994 6431 1 

1995 2722 1 

1996 1263 1 

1997 561 1 

1998 -756 0 

1999 -1941 0 

2000 -2333 0 

2001 -2974 0 

2002 -3327 0 

2003 -3212 0 

2004 -2812 0 

2005 -5811 0 

2006 -4487 0 

2007 -618 0 

2008 949 1 

2009 -689 0 

2010 -4724 0 

2011 -5572 0 

2012 -5148 0 

2013 1651 1 

2014 3007 1 

2015 954 1 

2016 -738 0 

2017 -838 0 
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 مصفوفة االرتباط بين أهم المتغيرات تحليل .  3.6.3.6

ل في هذه الفقرة تحليل مصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات األساسية لنموذج الطلب على  نتناو

  (، ومؤشر األسعار النسبية ℎسرية على اإلسكان ) اإلسكان. وتتمثل هذه المتغيرات في النفقة األ

(𝑝 ( ومتوسط دخل األسرة ،)𝑦.)  

 

 االرتباط بين 
مؤشر األسعار النسبية والنفقة األسرية  

 على اإلسكان 
األسرية   النفقةو  متوسط دخل األسرة

 على اإلسكان 

1990-2017 -0.03707126 0.32783544 

1985-2017 -0.17427603 0.35788307 

1980-2017 -0.25373758 0.11533358 

1975-2017 -0.18386073 0.18202414 

1974-2017 -0.07848230 0.22770813 

1973-2017 0.00872963 0.31931313 

1970-2017 0.13177024 0.50565911 

 

سالبة بين الطلب على  من نتائج مصفوفة االرتباط نجد أن هنالك عالقة ارتباط انطالقا 

اإلسكان والدخل  اإلسكان ومؤشر األسعار النسبية، كما توجد عالقة ارتباط موجبة بين الطلب على  

لكننا نالحظ أن االرتباط خالل كل فترة  النظرية االقتصادية.  مع ما تشير إليه  توافق  ي  األسري، مما

العينة تؤدي الى ارتباط موجب غير متوقع بين الطلب على اإلسكان ومؤشر األسعار النسبية، مما  

   االرتباط غير سالب. قد يدل على حدوث صدمات معينة خالل بداية فترة العينة جعلت إشارة 

 

 نقط اإلنتشار بين لوغاريتم الطلب على اإلسكان ولوغاريتم مؤشر األسعار النسبية  35

 
 

يظهر رسم اإلنتشار البياني وجود عالقة سالبة بين الطلب على اإلسكان ومؤشر األسعار  

النسبية، كما سيتضح ذلك عند تحليل اإلنحدارات بين كل من الطلب األسري على اإلسكان ومؤشر  
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رسم اإلنتشار البياني بين   انطالقاً مناألسعار ومتوسط الدخل األسري. من جهة أخرى، نالحظ 

وجود عالقة موجبة   م الطلب األسري على اإلسكان ولوغاريتم الدخل المتوسط األسري لوغاريت 

 . بين الدخل والطلب على اإلسكان 

 الدخل األسري لوغاريتم الطلب على اإلسكان وبين لوغاريتم البياني لالنتشار   الشكل 36

 

 

 اإلسكان  تحليل إنحدار الطلب على .  4.6.3.6

 

 ملخص مخرجات اإلنحدار األساسي 8

Dependent Variable: LH  

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) 

Date: 04/24/19   Time: 09:07  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48  

Convergence achieved after 32 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.032109 1.160591 7.782334 0.0000 

LY 0.265200 0.081163 3.267489 0.0021 

LP -0.593529 0.151174 -3.926128 0.0003 

AR(1) 0.963926 0.054264 17.76379 0.0000 

SIGMASQ 0.011221 0.001973 5.688529 0.0000 
     
     R-squared 0.933192     Mean dependent var 9.685281 

Adjusted R-squared 0.926978     S.D. dependent var 0.414175 

S.E. of regression 0.111921     Akaike info criterion -1.388567 

Sum squared resid 0.538629     Schwarz criterion -1.193651 

Log likelihood 38.32562     Hannan-Quinn criter. -1.314908 

F-statistic 150.1600     Durbin-Watson stat 1.573335 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .96   
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 النفقة األسرية على اإلسكان: املشاهدة والتقدير  37
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على كل من الدخل  األسري اإلسكاني طلب لليتجلى من مخرجات اإلنحدار األساسي األولي 

وأن مرونة الطلب تجاه    0.522-أن مرونة الطلب تجاه األسعار تساوي تقريباً   واألسعار النسبية

. مما يشير في المتوسط إلى أن أثر الدخل يتغلب على أثر األسعار  0.612تساوي تقريباً  الدخل

 ية. النسب

تحليل إنحدار الطلب على اإلسكان مع إعتبار تجاوز االتجاه العام عبر المتغير  .  5.6.3.6

 الصوري

  ، مما من مخرجات نموذج انحدار الطلب على اإلسكانللمتغير الصوري موجب الاألثر يتضح 

ويتبين    االتجاه العام يتسع مستوى النفقة على السكن.   تجاوز النفقة على اإلسكان على أنه كلما  ل  د ي

من نتائج النموذج مع إعتبار تجاوز االتجاه العام بالمقارنة مع النموذج األساسي أن المرونة  

ول دون المتغير الصوري تصل المرونة  حيث في النموذج األبشكل حدي،  السعرية للطلب تختلف  

  تصل   دخلولكن مرونة الطلب تجاه ال  . 0.544-إلى  تصل    الثاني بينما في النموذج    0.594-الى  

صارت قيمة المرونة  المتغير الصوري  عتبار مع ا بينما  ، 0.265 الى في النموذج األساسي

مما يدل على تراجع في مرونة الطلب تجاه الدخل كلما مالت األسرة نحو مزيد من النفقة  .  20.22

 على اإلسكان. 

 

 



213 

 

 

 ملخص مخرجات النموذج مع المتغير الصوري  9

 
Dependent Variable: LH  

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) 

Date: 04/24/19   Time: 08:34  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48  

Convergence achieved after 32 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.301092 1.160329 8.015907 0.0000 

LY 0.222311 0.095648 2.324262 0.0250 

LP -0.543955 0.136295 -3.991009 0.0003 

NOETHIC 0.080955 0.040385 2.004585 0.0515 

AR(1) 0.969339 0.051089 18.97347 0.0000 

SIGMASQ 0.010476 0.002325 4.505520 0.0001 
     
     R-squared 0.937632     Mean dependent var 9.685281 

Adjusted R-squared 0.930208     S.D. dependent var 0.414175 

S.E. of regression 0.109418     Akaike info criterion -1.412341 

Sum squared resid 0.502833     Schwarz criterion -1.178441 

Log likelihood 39.89618     Hannan-Quinn criter. -1.323950 

F-statistic 126.2853     Durbin-Watson stat 1.822198 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .97   
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 الطلب على اإلسكان  صياغة نموذج 1.4.6

 :الطلب لنموذج  (، لدينا الصيغة التالية.6.3بناءا على ما تقدم في الفصل النظري )الفقرة  

(4.1)         𝑥(𝑦, 𝑝, 𝑧) = Cst + 𝛽1ln(𝑦) − 𝛽2ln(𝑝) ± 𝛽3ln(𝑧) 

ارة مرونة الدخل موجبة،  تكون إشنتوقع أن ، على اإلسكان بعد التأصيل النظري لدالة الطلب 

يمكن التركيز على  .  𝑧ترتبط لطبيعة المتغير    𝛽3وإشارة مرونة السعر سالبة، وأن إشارة المعامل  

تحليل طبيعة العالقة بين المتغيرات البارزة عبر اختبار التكامل المشترك. وفي حالة وجود تكامل  

يجمع بين العالقة التوازنية في  (  VARيوي )التقهر الذاتي البن مشترك، نسعى إلى صياغة نموذج  

في التحليل االقتصادي نركز على العالقة األساسية بين  المدى البعيد وحركية المدى القريب. 

الطلب والدخل واألسعار النسبية، وذلك ألن قياس الطلب والدخل أعتمد فيه البعد األسري الذي  

   السكانية. يأخذ بعين اإلعتبار المتغيرات 

 تحليل الصدمات على طلب اإلسكان  2.4.6

من جهة أخرى يمكن استخدام منهجية التقهقر الذاتي البنيوي قصد تحليل أثر الصدمات على  

المتغيرات ذات الصلة. وإذا اختزلنا معادلة الطلب في أثري الدخل واألسعار النسبية، يمكن صياغة  

لكي نفحص أثر صدمات   Structural Vector Auto Regressive، SVARنموذج 

 Fraser and McAlevey 2015،2004ج على طلب اإلسكان )األسعار وصدمات النات

Tsatsaronis and Zhu   وتبعا لألدبيات ذات الصلة تعتبر هذه الورقة من بين القلة من .)

والتي تحلل التفاعل الحقيقي دون إدراج مباشر ألثر  SVAR   البحوث التي تستخدم منهجية 

 اقتصاديات اإلسكان.  السياسة النقدية على السلوك الحقيقي للفاعلين في 

، والتي  (4.1)ه في المعادلة صياغتينطلق البحث من النموذج النظري للطلب، والذي تم 

وفي إطار نظرية الطلب يعتبر    59. نختزلها في ثالث متغيرات أساسية وهي الطلب والدخل والسعر

واألسعار    دخلحجم الطلب كأنه أداة صقل لتليين النفقة على اإلسكان عند مواجهة الصدمات على ال

 Oikarinen 2012، Lacoviello 2011، Adams 2010، Brunnermeierالنسبية )

and Juliar 2008 ، Baffoe-Bonnie 1998، Mayo 1981  والنمو السكاني. ونعمد )

اعتبار المتغيرات بنصيب األسرة لحصر التفاعالت الحركية بين ثالث متغيرات متغير طلب    إلى

 

لتبسيط تحليل ردود فعل الطلب تجاه صدمات األسعار النسبية وصدمات الدخل وصدمات المتغيرات األخرى،   59

 نقتصر على ثالث متغيرات بدل أربعة أو أكثر.
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𝑝ℎومتغير األسعار النسبية    ℎاألسرة على اإلسكان   𝑝𝑗⁄    ومتغير نصيب األسرة من الدخل𝑦𝑖 𝑛𝑖⁄  

لك  . ويمتاز هذا النموذج باعتماده على سلوك المجتمع كمستهعدد األسر في المجمتع   𝑛𝑖حيث تمثل  

باستخدامه سلعة اإلسكان قصد تحقيق التعديالت الالزمة لكي يؤول الطلب إلى توازن في سوق  

اإلسكان. مما يساعد طبعا على سد الفجوات بين الطلب والعرض تدخل السلطات الحكومية  

المختصة للتحكم قدر اإلمكان في تداعيات أي صدمة خارجية أو محلية خاصة الدائمة منها، ولذلك 

الحكومة إلى التقليص في عجز عرض اإلسكان عبر األنظمة وتحفيز القطاع الخاص. يركز  تسعى  

البحث على اختبار نجاعة نموذج الطلب على اإلسكان عبر منهجية نموذج التقهقر الذاتي البنيوي  

(Structural VAR-X)  وذلك من خالل تحليل أثر الصدمات العابرة والدائمة لنصيب األسرة .

الدخل ولألسعار النسبية على طلب اإلسكان. وتتمثل أهم الصدمات عموما في التغيرات  من 

المتوقعة وغير المتوقعة في الناتج، وسعر النفط في األسواق العالمية وسعر السلع غير اإلسكانية  

   مما ينعكس على األسعار النسبية لإلسكان. 

سكان، من أهم القنوات التقليدية نجد  توجد عدة قنوات من خاللها يحصل التأثير على طلب اإل 

التغيرات في الدخل المتاح لألسر ومستوى أسعار السلع والخدمات االستهالكية ومستوى أسعار  

العقار، والذي تقوده التغيرات المتوقعة في األسعار النسبية للسلع. وفي بحثنا نفحص ما إذا كانت  

مات البنيوية ذات معنوية، وأي منها يتغلب  استجابة نموذج طلب اإلسكان اتجاه مجموعة من الصد 

( سيفرز صدمات متفاوتة في مداها وأثرها  4.1على باقي الصدمات الممكنة. ونتوقع أن النموذج ) 

على التقلبات في الطلب على اإلسكان. وتساعد هذه المنهجية في عزل كل حركية عبر السالسل  

الصدمات البنيوية المتعامدة، والتي تمتلك  ثالثة أنماط من  الزمنية للمتغيرات ذات الصلة إلى 

 ا يلي: حسب م VAR-Xمضمونا اقتصاديا معينا. يمكن صياغة النموذج العام المختزل 

(4.2) 𝑌𝑡 = 𝑐 +∑𝐴𝑖𝑌𝑡−𝑖 +∑Θj𝑥t−j

𝑞

𝑗=0

+ 휀𝑡

𝑝

𝑖=1

   ⇔     𝐶(𝐿)𝑌𝑡 = Θ(𝐿)𝑥𝑡 + 휀𝑡 

𝑌( أي 4.1المتغيرات المعتبرة في النموذج )  𝑌𝑡حيث تمثل  = (𝑦, ℎ, 𝑝)  و𝑥 = 𝑧  ،

والتي تدل تباعا من اليسار إلى اليمين على مؤشر الطلب األسري على اإلسكان، نصيب األسرة  

من الناتج، مؤشر األسعار النسبية، ومؤشرات لخصائص أخرى لألسر ووضعيتها المالية مثل  

لثابتة كما أن  متجهة القواطع ا 𝑐عدد األوالد واألعمار والديون ومعدل البطالة وغيرها. وتمثل 

 𝐿على مصفوفة اإلبطاء المتعدد الحدود مع    𝐶(𝐿)يدل على أقصى طول لإلبطاء، وتدل    𝑝العدد  

3المصفوفة  𝐴𝑖عامل اإلبطاء. كما تبرز  × ترمز إلى   휀𝑡التي تتضمن معامالت النظام، و  3

التالية   متجهة األخطاء العشوائية وتمنح بعد التقدير البواقي المختزلة وتخضع للفرضيات 
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𝐸(휀𝑡휀𝑡−𝑖
′ ) = 𝐸(휀𝑡휀𝑡وللفرضية  0

′) = Ω  وإلشتقاق دوال االستجابة، التي تتيح التأويل .

االقتصادي والمالي انطالقا من البواقي المختزلة، يمكن صياغة النموذج البنيوي كما يلي  

(Breitung et al. 2004   :) 

(4.3)         𝐴𝑌𝑡 = 𝑐𝑠𝑡 + ∑ 𝐴𝑖
∗𝑌𝑡−𝑖 + ∑ Θj

∗𝑥t−j
𝑞
𝑗=0 + 𝐵𝑢𝑡

𝑝
𝑖=1         

  (4.2)متجهة الصدمات البنيوية غير المشاهدة. وانطالقا من الصيغ السابقة    𝑢حيث تمثل  

 والصدمات البنوية:   휀نجد العالقة األساسية التي تربط بين البواقي المختزلة   (4.3)و  

(4.4)                                      𝐴Θ(𝐿) = Θ∗(L) 

(4.5)                                           𝐴휀𝑡 = 𝐵𝑢𝑡 

ذات الصلة بالمتغير خارجي المنشأ انطالقا من تقدير    (4.4)يمكن تقدير عناصر المعادلة  

، ويرتبط هذا التحديد  𝐴، في حين نحتاج إلى تحديد عناصر المصفوفة  VAR-Xالنظام المختزل 

أن إدراج متغرات خارجية  (4.5) و  (4.4)بنوع القيود المفترضة. كما يتضح من المعادالت 

في بلورة   (4.5)المنشأ في النموذج ال تؤثر في تحديد الصدمات البنيوية، ويعقد على المعادلة 

  𝐵و  𝐴تشير المصوفتان . ( Ocampo and Rodriguez 2012البنيوي )  VARنموذج 

وجود عالقة خطية بين األخطاء العشوائية المختزلة والبنيوية، ويتم تحديد هذا النظام عبر  إلى 

فرض قيود على بعض عناصر المصفوفتين، وذلك باللجوء إلى ما تشير إليه نظريات االقتصاد  

والعمران السكاني أو النتائج النظرية المبرهنة في فقرة التأصيل لمعادلة الطلب على اإلسكان.  

 (.  Lutkepohl et al. 2004ما يتم تقدير ما تبقى من عناصر المصفوفتين )بين

يمكن تحديد طبيعة العالقة بين األخطاء العشوائية المختزلة والصدمات البنيوية في نموذج  

𝐴𝐵  (Amisano and Giannini 1997  باالعتماد على التفاعالت المفترضة بين متغيرات )

 𝐴المصفوفتين  ( وبناًء على القيود الصفرية للمدى القريب الستبعاد بعض عناصر 4.1المعادلة )

 ، مما يؤدي إلى صياغة النظام التالي: 𝐵و  

(4.6)         {

 휀𝑡
ℎ = 𝑏13𝑢t

𝑝
+ 𝑏11𝑢t

ℎ                                   𝑏13 < 0                       

  휀𝑡
𝑦
= −𝑎23휀t

𝑝
+ 𝑏22𝑢t

𝑦
                               𝑎23 > 0                        

휀𝑡
𝑝
= 𝑎31휀t

ℎ + 𝑏32𝑢t
𝑦
+ 𝑏33𝑢t

𝑝
                    𝑎31 > 0                     

 

عند حدوث هزة غير متوقعة في   𝑗مدى استجابة المتغيرة  على 𝑎𝑗𝑖حيث يدل المعامل 

عند حدوث صدمة بنيوية في   𝑗مدى استجابة المتغيرة  إلى 𝑏𝑗𝑖. كما يشير المعامل 𝑖المتغيرة 

(، نعتبر أن الصدمات البنيوية في كل من  4.1. بناء على النتائج النظرية للمعادلة ) 𝑖المتغيرة 

األسعار النسبية لإلسكان والدخل األسري تؤثر على الهزات العشوائية في الطلب على اإلسكان  
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كما تنعكس هذه األخيرة على الهزات المختزلة في نمو الناتج باإلضافة إلى تأثير    60رة نموه. ووتي

الصدمات البنيوية الذاتية لنمو العرض. وبناًء على الفرضية االقتصادية الطبيعية يؤثر دخل رب  

د اإلنفاقي  األسرة على نفقة اإلسكان األسري، كما يتأثر هذا األخير بالصدمات البنيوية الذاتية للجه

ذو تشخيص ناقص، ألن عدد العناصر غير المعلومة وهو   (4.6)األسري. يتبين إذا أن النظام  

، مما يستوجب تقديرها باستخدام  3وعدد معامالت التباين  4، والتي تتمثل في عدد المعامالت 7

عناصر التباين والتغاير المستخرجة من نموذج التقهقر الذاتي المقدر. وعندئذ يكون النظام   6

قابال للتشخيص عندما نستطيع تحديد التأثير التلقائي العشوائي لنمو طلب اإلسكان على   (4.6)

مع سحب   61ذو األثر السالب.  𝑎31نمو األسعار النسبية لإلسكان عبر معامل المدى القريب 

كالمرونة المطلقة    𝑎31، يمكن أن نؤول المعامل  (4.6)ر األخرى في المعادلة الثالثة للنظام  العناص

لطلب اإلسكان اتجاه األسعار النسبية للعقار. كما يستحسن تقدير مرونة المدى القريب لنمو الطلب  

ير  اإلسكاني اتجاه نمو أسعار اإلسكان أو اعتبار قيم متوسطة لهذه المرونة. ونعتمد على تقد 

  Mitraخالفا لما يوجد في عدد من الدراسات السابقة مثل  (4.6)المرونة إليجاد حل للنظام 

(، والتي تقتصر على استخدام القيود االفتراضية خاصة في المدى البعيد اعتمادا على  2006)

النظرية االقتصادية السائدة. ويظل أن مدى تجاوب نمو نصيب األسرة من الطلب اإلسكاني عند  

ة عشوائية في نصيب األسرة من الدخل لها أيضا صبغة عشوائية تؤثر على السلوك  أي هز 

 االقتصادي لألسرة.  

أن الهزات غير المتوقعة تتاثر بالصدمات الخارجية   (4.6)يبدو من كل معادلة في النظام 

المنشأ مثل صدمات العرض، وصدمات سلوك طلب األسر على اإلسكان، وصدمات التضخم  

ي. ولذلك فإن النموذج المقترح يترجم إلى حد هام ما يحدث من تفاعالت في آلة  النسبي العقار 

االقتصاد عبر سلوك المستهلكين والمنتجين في قطاع العقار اإلسكاني. بتأويل الصدمة البنيوية  

للطلب على اإلسكان كصدمة طلب مختزلة تعكس ما يحدث في سوق العقار اإلسكاني، يمكن  

العوامل الخارجية ونكشف عنه عبر الرد االندفاعي أو التجاوبي للمتغيرة    البرهنة على وجود أثر 

 

نصطلح على الصدمة البنيوية في الطلب على اإلسكان والدخل واألسعار النسبية على التوالي وترميزا بصدمة   60

 (.     3(، وصدمة التضخم في العقار )2(، وصدمة العرض ) 1اإلسكان )طلب األسر على  

يمكن أن نجعل القيود المحددة على المعادالت في المدى البعيد بدال عن المدى القريب، لكن هذا اإلختيار يبدو  61

لبعيد قد يتضمن أنسب لتحليل الطلب على اإلسكان الذي يقتضي لإلستجابة النية والقريبة المدى. بينما في المدى ا

بعد الطلب اإلسكاني صبغة استثمارية وتوسيعية للسعي نحو مكان مريح للعيش. وبالتالي فإن القيود على معامالت 

         المدى القريب تجعل الحرية في المدى البعيد عبر الصدمات المختلفة تؤثر في كل المتغيرات في المدى البعيد.
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ℎ   عند أي صدمة بنيوية في أسواق اإلسكان. كما يمكن أن نرصد تأثير باقي الصدمات على

 . ℎالمتغيرة  
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 .    قراءة وتحليل نتائج النموذج 5.6

أن  يتبين حول استجابة نمو الطلب على السكن تجاه صدمات الدخل األسري  41رقم  الشكلمن 

  زيادة الدخل األسري تؤدي الى زيادة الطلب األسري على السكن خالل معظم األفق الزمني، مما

. وبعبارة  لصدمات في الدخل األسريتجاه الطلب على اإلسكان  ل  الموجب   تفاعل يشير الى تغليب ال

تي تحدث في الدخل تؤثر بشكل موجب في الطلب على السكن في المدى  ن الصدمات الأخرى، فإ

، مما يبين أن نظام االنحدار  مرور الزمن يتالشى األثرمع    كما في المدى البعيد. نالحظ أنهالقريب  

 . الذاتي مستقر

يتبين  حول دالة االستجابة للطلب على اإلسكان تجاه صدمات األسعار    42رقم    الشكلمن  

خاصة خالل   الطلب على اإلسكان  في المدى القريب تؤثر سلبا على مسار صدمات األسعارأن 

السنوات الثالث األولى لألفق الزمني. أما عن تقلبات االستجابة لطلب السكن تجاه زيادة األسعار،  

توقع  الممع  ما يوافق    ذاوهفمنها ما يعود الى ردود الفعل االعتيادية بالتراجع كلما زادت األسعار،  

. كما أن خشية األسر من تزايد واستمرار االرتفاع في األسعار تدفعهم  حسب النظرية االقتصادية 

 نحو طلب السكن للحاجة إليه وإن غلت األسعار خالل فترة من الزمن.  

صدمات عبر زيادة الطلب على اإلسكان تؤثر سلبا على  اليتضح أن  43رقم  الشكلمن 

ه الشرائية. ونجد ان األثر السالب يستمر لفترة طويلة من الزمن،  نمو الدخل األسري أي على قوت

- مما يعني ان الصدمات التي تحدث في الطلب على المساكن تؤثر عكسيا على اإلستطاعة المالية

الدخلية لألسر. وقد يدل التغير في طلب األسرة على زيادة عدد أفرادها، او أي تغير أسري آخر  

 سري لمدة طويلة من الزمن أو ضمن مرحلة من دورة حياة األسرة. يؤثر على متوسط الدخل اال 

صدمة الطلب على اإلسكان لها أثر موجب على نمو األسعار    يتجلى أن   46رقم    الشكل من  

في األفق الزمني القريب، لكن أثرها يتحول الى سالب خالل فترة أطول من األفق الزمني  

جة للتنافس الذي يحدث في سوق اإلسكان الى درجة  المتوسط. وهذه الحركية األخيرة قد تكون نتي

 أن المتنافسين يسعون الى تخفيض في اسعارهم للحصول على مكاسب سوقية.  

أن  نستنتج  ،11جدول رقم  التباين البنيوي لنمو الطلب على اإلسكانتفكيك  من جدول

  وأثرها األسعار    أهمية تشير الى  و   ،األسعار على تباين نمو الطلب السكني تمثل نسبة واسعةصدمة  

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الصدمات صدمة الدخل التي تؤثر على   .على الطلب اإلسكاني

، ثم يأتي في المرتبة الثالثة  في المتوسط %24الطلب السكني من حيث التباين البنيوي بحوالي 

 .  %16ي وحوال % 11تأثير الصدمة الذاتية للطلب على اإلسكان والتي تتراوح بين  
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 :  SVAR-Xوبإدخال المتغير الصوري في التحليل بنظام 

ذلك ان التغير في األسعار للمساكن قد يزيد من صعوبة الحصول    المراحل الثالث للصدمات   فسرت

على المسكن ويؤثر بشكل مباشر على الطلب على السكن. لكن بالنسبة للدخل فيكون األثر بتغير  

  الصدمة الذاتية التي قد تحدث الدخل موزع على العديد من الخيارات، وبالنسبة لتغير طلب االسرة  

فيكون التاثير خالل فترة وبالتدريج، كما قد يكون سبب تكاليف االنتقال   االسرة  بزيادة عدد افراد 

قد تقرر األسر عدم االستجابة للتغيير في الطلب االسري على السكن بشكل  عائق والتجهيزات 

 واضح. 

،  في حالة أخذ باإلعتبار تجاوز النفقة على اإلسكان لمستوى اإلتجاه العام للطلب على اإلسكان

  الطلب على اإلسكان والدخل األسري كل من  علىالبنيوية ستجابة للصدمات االيتجلى أثر 

  على النحو   مصفوفة تفكيك التباين البنيويعبر  و   ، لرسومات البيانيةاعبر تحليل  األسعار النسبية  و

    . ليالتا

أن  يتبين الطلب،  ات الطلب على اإلسكان لصدمنمو إستجابة الذي يظهر  49 الشكلمن 

او أي تغير أسري يؤثر على حجم الطلب االسري  التغير في الطلب االسري اما بزيادة عدد االفراد  

األثر في المدى القريب موجب، أي ان الطلب على اإلسكان يستجيب  على اإلسكان، ويظهر أن 

للتغير في السنوات األولى للتغير بشكل موجب ثم ينخفض تدريجيا ويتالشى هذا األثر على المدى  

 د. البعي

 الدخلحول استجابة نمو الطلب على اإلسكان اتجاه صدمات  50البياني رقم  الشكلمن 

  كون اإلستجابة تالزيادة في الدخل تؤدي لزيادة في الطلب على اإلسكان، و ، ونرى ان األسري

تغليب التفاعل الموجب بشكل ممتد   الشكلي ان المالحظ من أ  ،بشكل ممتد على المدى المتوسط

. قد  مدى المتوسط الذي يقدر تقريباً بعشرة سنوات ويتالشى هذا األثر على المدى البعيد على ال

سر تلجأ لإلقتراض  يفسر ذلك االمتداد في األثر للعالقة مع القروض العقارية حيث ان العديد من األ

 لتوفير المسكن وهذه القروض غالباً ما تكون طويلة االجل. 

  

حول دالة االستجابة للطلب على السكان تجاه األسعار النسبية    51البياني رقم   الشكلمن 

  يتأثر بشكل أن الطلب على اإلسكان في حالة تجاوز االتجاه العام للطلب السكني يتضح  لإلسكان

مقارنة  خالل األفق الزمني، لكن يبدو أن هذا األثر أقل اتساعا  لصدمة في األسعارنتيجة اسلبي 

مما يدل على أن األسر قد تميل  . مع الحالة األولي، التي ال تأخذ بعين االعتبار المتغير الصوري 

. ويتالشى هذا األثر السالب مع  الى توسيع الطلب على السكن وإن ارتفع مستوى األسعار السكنية 
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ويل حتى وان  حيث أن األسر تستجيب للتغير في األسعار وتشتري المساكن على المدى الط  الزمن

 .  ارتفعت االسعار

 

 SVAR-Xمصفوفة تفكيك مكونات االنحراف المعياري البنيوي لنظام ل 14 ومن جدول رقم 

الطلب  تباين نمو ان صدمات األسعار في هذا النموذج لها األثر األكبر على  الجدوليتجلى من 

، لكن نالحظ أن سلوك تجاوز االتجاه العام يجعل لمستوى  %80بنسبة تصل إلى على اإلسكان 

الطلب على اإلسكان أثر تباين أقل بالمقارنة مع الحالة التي ال نأخذ فيها بعين االعتبار المتغير  

األسري على   وتليها صدمات الدخلتقريباً.  %84الصوري حيث تصل نسبة التباين البنيوي إلى 

مما يدل على تقليص حدي ألثر   . % 23حوالي يصل إلى البنيوي التباين  أن حيث  ، الطلب السكني

وفي األفق الزمني البعيد  الدخل عندما تميل األسرة إلى تجاوز االتجاه العام للنفقة على اإلسكان. 

تبدو أكبر حدياً من الحالة التي ال نأخذ فيها بعين االعتبار  في الطلب يتضح ان الصدمة الذاتية 

  % 13بدل  % 15وذلك ألن في الحالة الثانية تصل النسبة في المتوسط إلى  تجاوز اإلتجاه العام، 

في الحالة األولى، مما يدل على أن السلوك الذاتي للطلب األسري على السكن يتجاوز مستواه  

 االفتراضي عندما تميل األسرة لمزيد من النفقة على اإلسكان. 
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 6الفصل  خاتمة. 6.6

انتهت منه الدراسات للطلب على اإلسكان في المملكة العربية السعودية مروراً بأهم   مماانطالقاً 

ً  4على مر  الدراسات المتخصصة  حتى عام  ما تم نشره من أبحاث أحدث ، ومن عقود تقريبا

، تكون الفصل الخامس من البحث عبارة عن  واقتصاديات تشابه اقتصاد المملكةعالمية م 2019

صول ومباحث تاصيلية ونظرية مع االعتبار لخصوصية الموقع واقتصاد  خالصة لما سبق من ف

.  طبيعة المجتمع الدينية والدافع األخالقي  مع األخذ في االعتبار السعودية المعتمد على النفط، 

ونستنتج من هذا الفصل موافقة النتائج بشكل عام لما هو متوقع حسب النظرية االقتصادية للعالقة  

سكان والمتغيرات المستقلة السعرية والدخلية. كما نجد أثر األختالف الحدي  بين الطلب على اإل

مثل االنضباط  عند إضافة المتغير الصوي الذي يمثل تجاوز االتجاه العام للنفقة على اإلسكان، مما ي

 االسري أو ما يمكن وصفه بالبعد األخالقي للنفقة على اإلسكان. 
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 خاتمة عامة 6

  والصالة  ،مَن علي بختم هذه الرسالة وما يسره لي في هذه االوراقالذي  العالمين الحمدهلل رب 

 .  خاتم األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعنلى ع  والسالم

هدفت في هذه الرسالة لعمل نمذجة اقتصادية للطلب على اإلسكان في المملكة العربية   

وبعد مقدمة تمهيدية اشتملت    اقتصادي مبني على مقاصد الشريعة اإلسالمية. السعودية، عبر تحليل  

ويعتبر من  على نظرة عامة ألهمية الموضوع وبيان لسلعة السكن في المملكة وان الطلب أسرى 

حقوق  ثم في ، باتداءً  الضرورات التي ال تستقيم الحياة بدونه، حيث حفظته له الشريعة اإلسالمية 

استنتجت تطور الحاجة للسكن ونوع هذه الطلب    ي تاريخالمبحث ال  ةبدراسو قها.  وثائ  ضمن االنسان  

تراكمي يؤثر عليه العديد من العوامل   وهو ، محددات الطلب على السكنل للوصول  وفي خطوة 

ولبناء  . الحاضراألجيال المتعاقبة إلى عبر سكن التطور  لدراسة تاريخإضافية أهمية  أعطى مما 

في   إلسكان اتناولت بتاصيل نظري ومسح للنظريات التي   بداية نموذج للطلب على اإلسكان قمت 

  تسلسلي عبر مسح  االقتصادي التحليلي، حتى وإن كانت العديد منها تنتمي لعلوم أخرى  هجانب 

. وبتحليل اقتصادي كلي لسياسات اإلسكان  التي بنيت على أساسها النظريات الحديثة للدراسات 

السياسات الحكومية على   تأثيرات استعرضت نتائج الدراسات التي اهتمت ب الحضري واإلقليمي، 

تتمثل في  المستخدمة في الدراسات االسكانية والتي أهم المحددات كما استنتجت  قطاع اإلسكان. 

، وفي عدد السكان  الحصول عليهح بعد الضريبة والدعم، وفي تكلفة التمويل وشروط الدخل المتا

االنفاق على   جمحنسبة ، كما اتضح أهمية اإليجار، وفي تكلفة التملك روحجم األسر، وفي سع

. وبعد المقدامات التأصيلية التي ساعدت في صلب موضوع البحث وكانت مفاتيح  من الدخل  السكن

استعرضت البحوث النظرية التي اشارت لنماذج التوازن العام  لدراسة النمذجة على السكن 

بعد  ثم تطرقت لدراسة المنفعة من المسكن عبر  .في عالقة االقتصاد الكلي باإلسكان لالسكان، و

.  األعمار والمداخيل والمعتقدات حول المستقبل والحاضر من    حاور مختلفةبمسر  لألاقتصادي كلي  

ً مما انتهت منه الدراسات للطلب و مع االعتبار لخصوصية الموقع واقتصاد السعودية  انطالقا

صياغة لنموذج  ب واألخذ في االعتبار طبيعة المجتمع الدينية والدافع األخالقي.  المعتمد على النفط تم  

الطلب على اإلسكان بناًء على ما توصلنا له في الجانب النظري، وتحليل الصدمات على الطلب  

اختزل معادلة الطلب في أثري الدخل  ، وبعلى اإلسكان، باستخدام نماذج التقهقر الذاتي البنيوي

موافقة بشكل عام لما هو متوقع حسب النظرية االقتصادية للعالقة  وكانت النتائج    سبيةواألسعار الن

وبادخال المتغير الصوري  بين الطلب على اإلسكان والمتغيرات المستقلة السعرية والدخلية. 
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الذي يمثل تجاوز االتجاه العام للنفقة على اإلسكان، مما يمثل  والحدي األثر األختالف  وجدت 

 .في االقتصاد السعودي   االسري أو ما يمكن وصفه بالبعد األخالقي للنفقة على اإلسكان   االنضباط 

 

 التوصيات

المنفعة من  الموازنة باالعتدال بين ستفادة من األساليب الحديثة في التخطيط المالي، واال •

 . المسكن والمخاطرة 

خطط  دعم القطاع الخاص لتحقيق السكن نجد أهمية لقطاع من دراسة خطط التنمية  •

 لالقتصاد ككل وللمستثمرين. توجه الذي فيه مصلحة اإلسكان بكفاءة وال

التي تحصل في األسواق المالية   وجدنا أن مؤشر األسعار للسكن حتى في التقلبات  •

 طلب على المساكن. سيعود بعد وقت ويتكيف السوق للزيادة السريعة في الواالقتصاد، 

التعاليم اإلسالمية هو األساس  اتباع و يعتبر ضرورة في االقتصاد اإلسالمي،ان المسكن  •

توسعت بها  التكاتف االجتماعي والزكاة التي باالعتدال في النفقة على المسكن، كما ان 

، وتصلح جزء كبير من التشوهات  المصنفات الفقهية تعتبر من الحلول للمشاكل االسكانية

 التي تحصل في األسواق. 

لجزء  يعطي مؤشر  ، الطلب على النفطيرادات مثل باإل التنبؤ نشاط االقتصادي ولا دراسة •

اتخاذ  بما يساعد على  . كبير من التقلبات في سوق اإلسكان في المملكة العربية السعودية

 للواقعية.  أقرب قرارات 

،  م2030م و 2020  لإلسكانخطة التحول الوطني  توصيات  ذكر في  اضيف توصيتي لما   •

أهمية مشاركة القطاع الخاص. من ناحية تمويلية وتسهيالت لقروض طويلة االجل  ب

التي   بالوحدات االقتصادية ، والتجهيز بما يتوافق مع احكام الشريعة االسالمية لإلسكان

 . التغيرات الديموغرافيةتناسب 

منخفضة التكلفة  وحدات  وصي بتجهيز  أسنة،    35سكان في المملكة اقل من  بما أن غالبية ال •

وذلك مما استنتجته الدراسة  .  تناسب الجيل الحديث واالسرة الصغيرة  وبمساحات صغيرة

 االسرة.  وإنفاقبيانات دخل  من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء و

 زيد من األسعار والمشكلة االسكانية.  دون اعمارها، يالمضاربة في األراضي السكنية   •
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 مقترحةعناوين بحثية 

•  

وأثره على االقتصاد من المواضيع   البيضاء  موضوع المضاربة في األراضي أرى ان  •

 ؟ البحثية المكملة والمفسرة لجزء من التغيرات في األسعار للمساكن 

 لمتخصص في الشريعة البحث في االستهالك األمثل للمسكن؟  كما قد يكون من المجدي  •

الحفاظ على محدودية الموارد الطبيعية لألجيال  يجب    ،مستقبليةفي نظرة  التوصية األخيرة   •

 مواد التي تساعد على الحفاظ على البيئة. . وذلك باالستفادة من التقنية واستخدام الالقادمة
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 المالحق

 

 مخرجات نمذجة متجة االنحدار الذاتي البنيوي . ملحق

 اختبار جذر الوحدة •

 تقدير نموذج متجهة االنحدار الذاتي البنيوي  •

 تحديد العالقة بين البواقي المختزلة والبواقي البنيوية  •

 SVARدوال االستجابة بنظام  •

 مصفوفة تفكيك مكونات االنحراف المعياري البنيوي  •

 مدى المكونات العشوائية في السالسل الزمنية للطلب على اإلسكان  •

 تقدير نموذج متجهة االنحدار الذاتي البنيوي مع متغير مستقل صوري  •

 النموذج الموسع تحديد العالقة بين البواقي المختزلة والبواقي البنيوية في  •

 SVAR-Xدوال االستجابة بنظام  •

 SVAR-Xمصفوفة تفكيك مكونات االنحراف المعياري البنيوي لنظام  •

 SVAR-Xمدى المكونات العشوائية في السالسل الزمنية للطلب على اإلسكان عبر  •
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 اختبار جذر الوحدة •

 نتائج اختبار جذر الوحدة 10

Null Hypothesis: LH has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
         t-Statistic 
     
     Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.819904 

Test critical values: 1% level   -3.770000 

 5% level   -3.190000 

 10% level   -2.890000 
     
     *Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

Warning: Test critical values calculated for 50 observations 

                 and may not be accurate for a sample size of 46 
     
     

Null Hypothesis: LP has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
         t-Statistic 
     
     Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -2.922415 

Test critical values: 1% level   -3.770000 

 5% level   -3.190000 

 10% level   -2.890000 
     
     *Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

Warning: Test critical values calculated for 50 observations 

                 and may not be accurate for a sample size of 46 

     

Null Hypothesis: LY has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
         t-Statistic 
     
     Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.728936 

Test critical values: 1% level   -3.770000 

 5% level   -3.190000 

 10% level   -2.890000 
     
     *Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

Warning: Test critical values calculated for 50 observations 

                 and may not be accurate for a sample size of 46 
     

 

Null Hypothesis: NOETHIC has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.572211  0.1058 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 تقدير نموذج متجهة االنحدار الذاتي البنيوي  •

 VARيتم تحديد عدد اإلبطاء قبل تقدير نموذج 

 نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي البنيوي 11

VAR Lag Order Selection Criteria   

Endogenous variables: DLH DLY DLP    

Exogenous variables: C     

Date: 04/21/19   Time: 20:15    

Sample: 1970 2017     

Included observations: 43    
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  105.7597 NA   1.69e-06 -4.779521  -4.656647* -4.734209 

1  120.8417  27.35808  1.27e-06 -5.062406 -4.570908 -4.881156 

2  134.3090  22.54993  1.04e-06 -5.270188 -4.410067 -4.953002 

3  148.0163   21.03904*   8.51e-07*  -5.489130* -4.260386  -5.036007* 

4  155.5074  10.45275  9.43e-07 -5.418951 -3.821583 -4.829891 
       
        * indicates lag order selected by the criterion  

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error    

 AIC: Akaike information criterion   

 SC: Schwarz information criterion   

 HQ: Hannan-Quinn information criterion   

 

لكل من نمو الطلب  نحصل على الرسوم البيانية للبواقي المختزلة VARتقدير نموذج  بعد 

 األسري على اإلسكان، ونمو الدخل األسري اإلسمي، ونمو األسعار النسبية. 

 

 بياني للبواقي المختزلة من نموذج تحليل الطلب على اإلسكان شكل 39
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 البياني للبواقي المختزلة من نمو الدخل األسري اإلسمي الشكل 40
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 البياني للبواقي المختزلة لنمو األسعار النسبية الشكل 41
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نحصل على الرسوم البيانية للبواقي البنيوية لكل من نمو الطلب األسري    SVARتقدير نموذج    بعد 

كما أن العالقة بين البواقي   على اإلسكان، ونمو الدخل األسري اإلسمي، ونمو األسعار النسبية. 

 المختزلة والبواقي البنيوية تتحدد حسب ما يلي 

                                                           𝐴휀�̂� = 𝐵�̂�𝑡 

A Matrix   

 1.000000 0.000000 0.000000 

 0.000000 1.000000 1.754483 

-0.59353 0.000000 1.000000 

         

B Matrix   

 0.042841 0.000000 -0.098197 

 0.000000 0.202681 0.000000 

 0.000000 0.026531 0.102993 
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 SVARدوال االستجابة بنظام  •

 

 . بياني ألستجابة الطلب على اإلسكان للصدمات التي تحدث في الطلب األسري شكل 42
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 . بياني ألستجابة الطلب على اإلسكان للصدمات التي تحدث في متوسط الدخل األسري شكل  43
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 شكل بيان ألستجابة الطلب على اإلسكان للصدمات اليت حتدث يف االسعار النسبية لإلسكان. 44 
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 بياني ألستجابة الدخل األسري للصدمات التي تحدث في الطلب األسري  شكل  45
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 بياني ألستجابة الدخل األسري للصدمات التي تحدث في الدخل األسري  شكل    46
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 بياني ألستجابة الدخل األسري للصدمات التي تحدث في األسعار النسبية شكل    47
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 بياني ألستجابة األسعار النسبية للصدمات التي تحدث في الطلب األسري شكل    48
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 بياني ألستجابة األسعار النسبية للصدمات التي تحدث في الدخل األسري  شكل    49
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 بياني ألستجابة األسعار النسبية للصدمات التي تحدث في األسعار النسبية للمساكن شكل    50
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 مصفوفة تفكيك مكونات االنحراف المعياري البنيوي  •

 نتائج مصفوفة تفكيك مكونات االنحراف المعياري البنيوي  12

                         
                          Variance Decomposition of 

DLH:  H y p                     

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3                     
                         
                          1  0.107135  15.99000  0.000000  84.01000                     

 2  0.117464  13.88024  3.409018  82.71074                     

 3  0.121412  14.41887  8.117861  77.46327                     

 4  0.137400  11.67432  22.51901  65.80667                     

 5  0.139864  12.90231  22.54492  64.55277                     

 6  0.142393  12.44839  23.59680  63.95481                     

 7  0.143878  12.66132  23.87126  63.46742                     

 8  0.145007  12.82833  23.79168  63.37999                     

 9  0.145656  12.99495  23.60756  63.39749                     

 10  0.145807  13.07257  23.65255  63.27488                     

 11  0.146004  13.08951  23.59521  63.31528                     

 12  0.146319  13.03551  23.53290  63.43159                     

 13  0.146337  13.03273  23.52892  63.43835                     

 14  0.146351  13.03355  23.52488  63.44157                     

 15  0.146436  13.01849  23.50842  63.47309                     

 16  0.146466  13.01345  23.50257  63.48398                     

 17  0.146473  13.01273  23.50880  63.47847                     

 18  0.146490  13.01000  23.50311  63.48689                     

 19  0.146506  13.00811  23.49817  63.49373                     

 20  0.146510  13.00885  23.49728  63.49387                     
                         
                                                  

 Variance Decomposition of 
DLY:  H y p                     

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3                     
                         
                          1  0.180337  6.119685  74.95920  18.92112                     

 2  0.194471  14.17942  64.53358  21.28701                     

 3  0.201155  14.01217  63.81246  22.17537                     

 4  0.211753  16.03129  63.52718  20.44154                     

 5  0.215217  16.42689  62.22245  21.35066                     

 6  0.216062  16.45475  62.26548  21.27977                     

 7  0.217202  16.54697  62.12871  21.32433                     

 8  0.217865  16.60588  61.80835  21.58576                     

 9  0.217967  16.62245  61.75337  21.62417                     

 10  0.218019  16.64942  61.73417  21.61641                     

 11  0.218211  16.62090  61.63031  21.74880                     

 12  0.218305  16.61258  61.57712  21.81030                     

 13  0.218318  16.61760  61.56989  21.81251                     

 14  0.218350  16.61628  61.55853  21.82519                     

 15  0.218390  16.61092  61.53848  21.85059                     

 16  0.218410  16.60797  61.53364  21.85840                     

 17  0.218413  16.60767  61.53337  21.85897                     

 18  0.218422  16.60643  61.52799  21.86558                     

 19  0.218431  16.60572  61.52333  21.87095                     

 20  0.218432  16.60597  61.52296  21.87107                     
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 Variance Decomposition of 
DLP:  H y p                     

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3                     
                         
                          1  0.057874  19.30311  21.01466  59.68223                     

 2  0.064581  16.57728  17.64444  65.77828                     

 3  0.073831  12.73983  36.71639  50.54379                     

 4  0.081859  13.42529  31.77194  54.80277                     

 5  0.085705  13.68754  30.37152  55.94094                     

 6  0.087351  15.39238  29.36602  55.24160                     

 7  0.088585  15.81370  29.31195  54.87435                     

 8  0.089814  15.64483  28.71366  55.64151                     

 9  0.090652  15.36241  28.72992  55.90767                     

 10  0.090672  15.36414  28.74916  55.88669                     

 11  0.090869  15.30125  28.63257  56.06618                     

 12  0.091175  15.22839  28.48240  56.28921                     

 13  0.091214  15.22777  28.47810  56.29413                     

 14  0.091245  15.21968  28.47347  56.30685                     

 15  0.091343  15.19078  28.41368  56.39554                     

 16  0.091382  15.18515  28.38949  56.42537                     

 17  0.091386  15.19083  28.38821  56.42096                     

 18  0.091408  15.18425  28.37619  56.43956                     

 19  0.091429  15.17733  28.36560  56.45706                     

 20  0.091433  15.17634  28.36546  56.45820                     
                         
                         Factorization: Structural                      
                         
                         

 

 على اإلسكان مدى المكونات العشوائية في السالسل الزمنية للطلب   •
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 تقدير نموذج متجهة االنحدار الذاتي البنيوي مع متغير مستقل صوري  •

 نتائج االنحدار الذاتي البنيوي مع متغير مستقل صوري13

Vector Autoregression Estimates 

Date: 04/23/19   Time: 09:46 

Sample (adjusted): 1974 2017 

Included observations: 44 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     DLH DLY DLP 
    
    DLH(-1)  0.254410 -0.482928 -0.075183 

  (0.19503)  (0.32657)  (0.10765) 

 [ 1.30447] [-1.47879] [-0.69842] 

DLH(-2) -0.168935 -0.192178  0.006187 

  (0.19765)  (0.33096)  (0.10910) 

 [-0.85470] [-0.58066] [ 0.05671] 

DLH(-3) -0.142700 -0.198606  0.088344 

  (0.15635)  (0.26180)  (0.08630) 

 [-0.91270] [-0.75861] [ 1.02371] 

DLY(-1)  0.148067  0.223503 -0.028725 

  (0.09952)  (0.16664)  (0.05493) 

 [ 1.48782] [ 1.34122] [-0.52293] 

DLY(-2) -0.161807  0.173515  0.202626 

  (0.09924)  (0.16617)  (0.05477) 

 [-1.63051] [ 1.04421] [ 3.69926] 

DLY(-3)  0.284355  0.500581  0.034203 

  (0.11682)  (0.19562)  (0.06448) 

 [ 2.43406] [ 2.55899] [ 0.53042] 

DLP(-1)  0.007081 -1.403026  0.371331 

  (0.30431)  (0.50956)  (0.16797) 

 [ 0.02327] [-2.75343] [ 2.21075] 

DLP(-2) -0.252223  1.118975  0.126516 

  (0.34494)  (0.57759)  (0.19039) 

 [-0.73121] [ 1.93731] [ 0.66450] 

DLP(-3)  0.496205 -0.180718 -0.280290 

  (0.28788)  (0.48204)  (0.15890) 

 [ 1.72365] [-0.37490] [-1.76397] 

DNE  0.063678  0.117921 -0.011501 

  (0.04906)  (0.08215)  (0.02708) 

 [ 1.29797] [ 1.43547] [-0.42474] 
    
    R-squared  0.481217  0.379272  0.622597 

Adj. R-squared  0.343891  0.214962  0.522696 

Sum sq. resids  0.382764  1.073204  0.116611 

S.E. equation  0.106103  0.177665  0.058564 

F-statistic  3.504216  2.308266  6.232156 

Log likelihood  41.94630  19.26461  68.09486 

Akaike AIC -1.452104 -0.421119 -2.640675 

Schwarz SC -1.046607 -0.015621 -2.235178 

Mean dependent  0.028431  0.037000  0.011292 

S.D. dependent  0.130990  0.200519  0.084768 
    
    Determinant resid covariance (dof adj.)  8.02E-07  

Determinant resid covariance  3.70E-07  

Log likelihood  138.5217  

Akaike information criterion -4.932805  

Schwarz criterion -3.716312  

Number of coefficients  30  
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 البواقي المختزلة والبواقي البنيوية في النموذج الموسع تحديد العالقة بين  •

 نتائج التحليل للعالقة بين البواقي المختزلة والبواقي البنيوية في النموذج الموسع14

Structural VAR Estimates  

Date: 04/23/19   Time: 09:46  

Sample (adjusted): 1974 2017  

Included observations: 44 after adjustments 

Estimation method: Maximum likelihood via Newton-Raphson (analytic 

        derivatives)   

Convergence achieved after 11 iterations 

Structural VAR is just-identified  
     
     Model: Ae = Bu where E[uu']=I  

A =    

1 0 0   

0 1 C(1)   

-0.544 0 1   

B =    

C(2) 0 C(5)   

0 C(3) 0   

0 C(4) C(6)   
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     
     C(1)  1.494814  0.948718  1.575615  0.1151 

C(2)  0.046373  0.005733  8.089305  0.0000 

C(3)  0.195575  0.031252  6.257990  0.0000 

C(4)  0.024540  0.011433  2.146448  0.0318 

C(5) -0.095432  0.012424 -7.681246  0.0000 

C(6)  0.098721  0.011908  8.290324  0.0000 
     
     Log likelihood  121.5050    
     
     Estimated A matrix:   

 1.000000  0.000000  0.000000   

 0.000000  1.000000  1.494814   

-0.543955  0.000000  1.000000   

Estimated B matrix:   

 0.046373  0.000000 -0.095432   

 0.000000  0.195575  0.000000   

 0.000000  0.024540  0.098721   

Estimated S matrix:   

 0.046373  0.000000 -0.095432   

-0.037707  0.158892 -0.069973   

 0.025225  0.024540  0.046810   

Estimated F matrix:   

-0.010195  0.094125 -0.095418   

-0.193198  0.269875 -0.058906   

-0.019397  0.105469  0.041799   
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 SVAR-Xدوال االستجابة بنظام  •

 لى اإلسكان للصدمات التي تحدث في الطلب األسري. بياني ألستجابة الطلب ع شكل 51
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 بياني ألستجابة الطلب على اإلسكان للصدمات التي تحدث في الدخل األسري  شكل  52
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 بياني ألستجابة الطلب على اإلسكان للصدمات التي تحدث في األسعار النسبية لإلسكان.  شكل  53
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 دخل األسري للصدمات التي تحدث في الطلب على اإلسكان. لبياني ألستجابة ا شكل    54
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 دخل األسري للصدمات التي تحدث فيدخل األسرة. لبياني ألستجابة ا شكل  55

• 

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DLY to Shock2

 

 

 األسعار النسبية لإلسكان. دخل األسري للصدمات التي تحدث في لبياني ألستجابة ا شكل  56
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 األسعار النسبية لإلسكان للصدمات التي تحدث في الطلب على لإلسكان.  بياني ألستجابة شكل 57

• 
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 بياني ألستجابة األسعار النسبية لإلسكان للصدمات التي تحدث في الدخل األسري.  شكل  58
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 األسعار النسبية لإلسكان للصدمات التي تحدث في األسعار النسبية لإلسكان.  بياني ألستجابة شكل  59
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•  

 

 SVAR-Xمصفوفة تفكيك مكونات االنحراف المعياري البنيوي لنظام  •

 نتائج مصفوفة تحليل االنحراف المعياري البنيوي مع استخدام المتغير الصوري  15

 
     
      Variance 

Decompositi
on of DLH:  

صدمة في الطلب  
 على االسكان 

صدمة الدخل  
 االسري 

صدمة األسعار  
 النسبية

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 
     
      1  0.106103  19.10239  0.000000  80.89761 

 2  0.114181  16.80841  4.308461  78.88313 

 3  0.118167  17.57859  8.744543  73.67687 

 4  0.131598  14.23566  22.24321  63.52114 

 5  0.133274  15.48804  22.11609  62.39588 

 6  0.135382  15.01023  22.87764  62.11213 

 7  0.136670  15.11556  23.22136  61.66308 

 8  0.137450  15.29581  23.29929  61.40490 

 9  0.137882  15.44293  23.16658  61.39048 

 10  0.138006  15.47930  23.23703  61.28368 

 11  0.138099  15.50031  23.23058  61.26911 

 12  0.138252  15.47200  23.19154  61.33646 

 13  0.138257  15.47132  23.19015  61.33854 

 14  0.138260  15.47350  23.18921  61.33729 

 15  0.138290  15.46677  23.18459  61.34864 

 16  0.138298  15.46493  23.18223  61.35284 

 17  0.138303  15.46414  23.18626  61.34960 

 18  0.138308  15.46360  23.18467  61.35173 

 19  0.138311  15.46320  23.18377  61.35303 

 20  0.138313  15.46359  23.18327  61.35315 
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 Variance 
Decompositi
on of DLY: 

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 
     
      1  0.177665  4.504395  79.98399  15.51162 

 2  0.192851  15.61145  67.88666  16.50189 

 3  0.199286  15.17733  67.10341  17.71925 

 4  0.207486  16.50715  67.08835  16.40450 

 5  0.209852  17.02605  65.95453  17.01942 

 6  0.210330  17.05168  65.97712  16.97120 

 7  0.211211  17.11229  65.88387  17.00384 

 8  0.211611  17.18707  65.70866  17.10427 

 9  0.211638  17.19000  65.69845  17.11155 

 10  0.211669  17.20278  65.69072  17.10649 

 11  0.211770  17.18955  65.64284  17.16761 

 12  0.211803  17.19210  65.62437  17.18352 

 13  0.211811  17.19590  65.62039  17.18371 

 14  0.211826  17.19584  65.61771  17.18645 

 15  0.211835  17.19517  65.61214  17.19269 

 16  0.211841  17.19418  65.61081  17.19501 

 17  0.211842  17.19420  65.61055  17.19525 

 18  0.211844  17.19407  65.60959  17.19635 

 19  0.211846  17.19400  65.60852  17.19749 

 20  0.211846  17.19406  65.60843  17.19751 
     
      Variance 

Decompositi
on of DLP:     

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 
     
      1  0.058564  18.55255  17.55874  63.88871 

 2  0.064844  16.28630  14.81447  68.89924 

 3  0.073915  12.53469  34.05012  53.41518 

 4  0.081331  13.83191  30.84419  55.32390 

 5  0.084825  14.46859  30.52744  55.00396 

 6  0.086487  16.11691  29.61987  54.26323 

 7  0.087339  16.50143  29.62700  53.87157 

 8  0.087977  16.45014  29.24736  54.30250 

 9  0.088469  16.26760  29.20624  54.52616 

 10  0.088474  16.27093  29.20821  54.52085 

 11  0.088545  16.24546  29.17057  54.58397 

 12  0.088693  16.21040  29.09185  54.69775 

 13  0.088710  16.20888  29.08860  54.70252 

 14  0.088722  16.20502  29.09706  54.69793 

 15  0.088757  16.19651  29.07468  54.72882 

 16  0.088772  16.19610  29.06576  54.73814 

 17  0.088774  16.19972  29.06433  54.73596 

 18  0.088780  16.19812  29.06127  54.74061 

 19  0.088785  16.19634  29.05825  54.74541 

 20  0.088786  16.19598  29.05779  54.74623 
     
     Factorization: Structural  
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 SVAR-Xمدى المكونات العشوائية في السالسل الزمنية للطلب على اإلسكان عبر  •
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