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 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  فاإلسكان  ، لمعيشتها

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

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

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

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

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

 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  فط في أوائل السبعينات،  رتفاع الكبير لعائدات النوقد 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 التضاعف  حيث  ، نبما فيها غير السعوديي 

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

 .  م2030بحلول عام    %97.6يواصل هذا التحضر زيادته ليصل إلى  

 

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

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

 لصدقة. ( كتاب الزكاة، باب إذن اإلمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من ا2370رقم4/70صحيحه )

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 
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ل النمو  ( نجد أن معد م2016الهيئة العامة لإلحصاء، 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 

ة  م( أن هذا المعدل يعتبر قليل مقارن2014)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 ) 1437نتائج المسح في عام ل

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

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

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

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

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

(  3، )منازل( معدل ملكية المواطنين لل2المعروض من الوحدات السكنية، )( مدى كفاية 1في )

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

 واألراضي السكنية. 

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

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

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

ات الحكومية وأدوارها في تلك السياسات. واتجهت معظم  وتحديد الجهات والمؤسس الحضري

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

ذجة الطلب على اإلسكان بإدراج مؤشر  ويساهم هذا البحث عبر التعمق في نمهذه البحوث. 

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

 اإلجمالي على وجه خاص.      


