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Due to several measures taken in national development planning during 
the recent years, the Kingdome of Saudi Arabia (KSA) has had 
achievements in providing housing for its citizens. Yet, with the noticeable 
improvements in the public health, education, industry, commerce, and 
other areas, the KSA  has faced a noticeable increase in its population 
size and overcrowded urban areas and the need for housing grew 
considerably. Housing affordability has become harder due several 
factors including the increase in land prices, the rise in construction 
costs, and the difficulty of finding land grants devoted for housing. This 
paper analyzes the role of development policies in housing affordability. 
The paper depends on the review of data derived from secondary sources 
such as previous research papers, reports and studies dealt with 
development and housing policies. 

KEYWORDS: Urban Development Policies, Housing Affordability 
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  بالمملكة العربية السعودية اإلسكانتيسير في  ة ودورهاالعمراني التنميةسياسات 

  فائز بن سعد الشهري. د

  جامعة الملك فيصل - كلية العمارة والتخطيط  -  قليميأستاذ مساعد بقسم التخطيط الحضري واإل

  المملكة العربية السعودية ٣١٤٤١الدمام  ٢٣٩٧ص ب 

  المستخلص

ات التي اتخذت خالل جراءللمواطنين نتيجة لإل اإلسكانات في توفير حققت المملكة إنجاز 
الذي شهدته  الماضية وفق خطط التنمية الوطنية، إال انه مع التطور السريعالثالثة عقود 

 وزيادة عدد السكان ،في جميع المجاالت الصحية والتعليمية والصناعية والتجارية المملكة
صعوبة الحصول على  مما نتج عنه، سكانلحاجة لإلالمدن الرئيسة ازدادت ا خاصة في

 أراضيوتكاليف البناء، وصعوبة توفير  راضيالمسكن ألسباب عدة منها ارتفاع أسعار األ
التنمية يحلل هذا البحث سياسات . المنح المخدومة لتوفير المسكن للعدد المطلوب للسكان

، يعتمد البحث المسكنتيسير و توفير وفي  اإلسكانفي مواجهة مشكلة  ودورها العمرانية
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في جمع المعلومات على أساليب مكتبية تتضمن مراجعة األدبيات السابقة من مقاالت 
  .في مجال الدراسةوبحوث وتقارير علمية 

  :الكلمات الدالة

  .المملكة العربية السعودية، اإلسكانسياسات تيسير ، ةالعمرانيسياسات التنمية 

  المقدمة -١

اهتمامـًا  بالمملكـة العربيـة السـعودية توليهـا سياسـات التنميـة الوطنيـةالتـي  مـن القضـايا التنمويـة اناإلسـكتيسير يعتبر 
 يعــد مــن العناصــر المــؤثرة بقــوة فــي تكــوين المدينــة والتــي يظهــر أثرهــا علــى جميــع المنــاحي اإلســكانأن  خاصــًا إذ

للمــواطنين خــالل  اإلســكانجــازات فــي تــوفير المملكــة إنحققــت لقــد . ةالسياســيو  ةاالقتصــاديو  العمرانيــة واالجتماعيــة
الرتفــاع المملكــة نتيجــة عــدد ســكان المطــردة فــي زيــادة الأن  الماضــية وفــق خطــط التنميــة الوطنيــة، إالالثالثــة عقــود 

مســـتوى فـــي  للتحســـن الملمـــوسوانخفـــاض معـــدل وفيـــات المواليـــد وارتفـــاع متوســـط األعمـــار نظـــرًا  اإلنجـــابمعـــدل 
ازديـاد الهجـرة مـن القـرى إلـى ومـع ، سـكانالحاجـة لإل يـادازدأدت إلـى لذي شهدته المملكة الصحية االرعاية  خدمات
ازدادت صـعوبة الحصـول علـى المسـكن ألسـباب عـدة منهـا ارتفـاع أسـعار الرئيسـة وتركـز السـكان فـي المـدن المدن 

، تكـاليف البنـاءارتفـاع و ، المنح المخدومة لتـوفير المسـكن للعـدد المطلـوب للسـكان أراضي، وصعوبة توفير راضياأل
  .وغيرها

مـن القضـايا التـي تعـد وباعتبارها  والسياسية  منيةاالقتصادية واالجتماعية واأل هاأبعادب اإلسكانإن قضية 
أصـبحت مـن القضـايا الهامـة علـى مسـتوى الفـرد  ليسـاهم فـي مراحـل التنميـة بثبـات اإلنسانأساس استقرار 
   .والمجتمع والعالم

 :الدراسةوأهمية  أهداف ١-١

والتمويـل والبنـاء  مثـل األرض بالمملكـة وتركـزت علـى مكونـات اإلسـكانقضـايا كثير من الدراسـات  تناولت
سياســــات التنميــــة  حصــــر وتوثيـــقهـــذا البحــــث ويحــــاول  .لــــذلك كلـــهسياســـات المنظمــــة الو  والبنيـــة التحتيــــة

تنبـــع أهميـــة و . شـــرائحهم بكافـــة المســـكن للمـــواطنينفـــي  تيســـير  والتعـــرف علـــى دورهـــاالتخطـــيط العمرانـــي و 
وتبنى السياسات لتنظيم القرارات  وٕاصداريأتي في وقت تتجه فيه الدولة إلى سن القوانين البحث من كونه 

  .حاضرًا ومستقبالً  اإلسكانمواجهة قضايا التنمية ومنها قضية لوالمكان و  اإلنسانتنمية عملية 

  :مشكلة الدراسة ٢-١

هـــا االقتصـــادية واالجتماعيـــة أبعادنمويـــة الهامـــة فـــي مراحـــل التنميـــة بمـــن القضـــايا الت اإلســـكانتعـــد قضـــية 
نتائج مسـح  أشارتمع زيادة عدد السكان يزداد الطلب على الخدمات ومنها المسكن فقد و  منيةوالبيئية واأل
عــــدد ســــكان إلــــى أن  )م٢٠٠٧(هـــــ ١٤٢٨ة عــــام ديموجرافيــــات العامــــة والمعلومــــات الحصــــاءمصــــلحة اإل
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 هــــ١٤٢٥نســـمة فـــي تعـــداد  ٢٢٦٧٨٢٦٢ ـنســـمة مقارنـــة بـــ ٢٣٩٨٠٨٣٤ بلـــغ الســـعوديةالمملكـــة العربيـــة 
  .]١[ %٢.٣بمتوسط معدل نمو سنوي ) م٢٠٠٤(

وجــود  بالمملكــة اإلســكانبذات العالقــة القضــايا والتحــديات مــن إلــى أنــه  ة الثامنــةيالخطــة الخمســ وأشــارت
ة بهـم، بـدءًا مـن شـراء األرض وانتهـاًء هم مـن تـأمين مسـاكن خاصـإمكانـاتن ال تمكنهم يمواطنشريحة من ال

صــعوبة لهــذه الشــريحة نتيجــة اســتمرار ارتفــاع أســعار مــر ويــزداد األ. بتــوفير المبــالغ الالزمــة لبنــاء المســكن
المتاحـة ضـمن النطـاق العمرانـي للمـدن، المـزودة بالخـدمات السـكنية  راضيوانخفاض مساحة األ راضياأل

هــذا فــي . مســاكن الواقعــة فــي متنــاول القــدرات الماليــة لألفــرادانخفــاض حجــم المعــروض مــن الإلــى  إضــافة
عـدم إلـى  ضـافةالوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهـات الحكوميـة، باإل

وفيمــــا يلــــي عــــرض ألهــــم ، ]٢[ مواكبــــة التمويــــل المتــــاح للطلــــب علــــى قــــروض صــــندوق التنميــــة العقاريــــة
  .طاع اإلسكان بالمملكةالمشكالت التي يعاني منها ق

  :زيادة الطلب على المساكن ١-٢-١

 الخطة الخمسية الثامنة أشارت من أهم مشكالت عملية التنمية اإلسكانية زيادة الطلب على المساكن، فقد
واقــع إجمــالي الطلــب علــى المســاكن خــالل خطــة التنميــة الثامنــة يقــدر بنحــو مليــون وحــدة ســكنية، بإلــى أن 

المتوقـع بحسـب منـاطق  اإلسـكانتوزيـع الطلـب علـى ) ١(ويوضح الجدول . ة سنوياً ألف وحد ٢٠٠ حوالي
الطلـب التراكمـي غيـر المشـبع علــى ) ٢(الجـدول ويوضـح ، )جديد، إحـالل(المملكة اإلدارية، ونوع الطلب 

للفئــات محــدودة  اإلســكانالمســاكن بنهايــة خطــة التنميــة الســابعة والــذي قــد يعــد مؤشــرًا علــى الطلــب علــى 
ويستدعي الطلب على المساكن كما هو موضح بالجدولين  ألف مسكن،) ٢٧٠(خل، والذي يقدر بنحو الد

الســـكنية علـــى صـــعيد جميـــع  راضـــيقطـــع كافيـــة مـــن األحتميـــة تطـــوير ) ٣(، )٢(، )١(واألشــكال البيانيـــة 
الثامنـة،  خـالل خطـة التنميـة ف هكتـارلـأ ٢٨المناطق اإلدارية في المملكة تقدر مساحتها اإلجمالية بنحـو 

  .]٢[  ألف هكتار) ٥.٦(بمتوسط سنوي قدره 

   هامنارتفاع أسعار األراضي السكنية ومحدودية المعروض  ٢-٢-١

مشـكلة أخـرى يعـاني وأشارت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغـرف التجاريـة الصـناعية السـعودية إلـى 
بالمقارنــة هــا مننية ومحدوديــة المعـروض ارتفــاع أسـعار األراضــي السـك منهـا قطــاع اإلسـكان بالمملكــة وهـي

  :]٣[ منها أسبابإلى عدة ذلك  يعودبالطلب عليها و 

مخططــات  التــأخر فــي تطــوير مخططــات المــنح ممــا أدى إلــى حصــر األراضــي القابلــة للســكن فــي -
 .القطاع الخاص
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  الثامنةحسب المناطق اإلدارية وفقًا لنوع الطلب خطة التنمية  اإلسكانالطلب على  )١(الجدول 

  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(هـ ١٤٢٩/١٤٣٠-١٤٢٥/١٤٢٦

 المناطق

 )مسكن( المجموع طلب اإلحالل الطلب الجديد

  العدد 
 )باآلالف(

  النسبة 
(%) 

  العدد 
 )باآلالف(

  النسبة 
(%) 

  العدد 
 )باآلالف(

  النسبة 
(%) 

 ٢٤.٧ ١٨٠ ١٩.٥ ٢٠ ٢٥.٥ ١٦٠ الرياض
 ٢٦.٧ ١٩٥ ٢٤.٤ ٢٥ ٢٧.٠ ١٧٠ مكة المكرمة

 ٥.٣ ٣٩ ٤.٩ ٥ ٥.٤ ٣٤ مدينة المنورةال
 ٣.٤ ٢٥ ٤.٩ ٥ ٣.٢ ٢٠ القصيم
 ١٨.٩ ١٣٨ ١٩.٥ ٢٠ ١٨.٨ ١١٨ الشرقية
 ٤.٨ ٣٥ ٤.٩ ٥ ٤.٨ ٣٠ عسير 

 ٢.٤ ١٧.٥ ٣.٩ ٤ ٢.٢ ١٣.٥ تبوك
 ٢.٥ ١٨ ٢.٩ ٣ ٢.٤ ١٥ حائل

 ١.٢ ٨.٥ ١.٥ ١.٥ ١.١ ٧ الحدود الشمالية 
 ٤.٨ ٣٥ ٤.٩ ٥ ٤.٨ ٣٠ جازان 
 ١.٢ ٩ ١.٩ ٢ ١.١ ٧ نجران 
 ٢.٢ ١٦ ٤.٩ ٥ ١.٨ ١١ الباحة
 ١.٩ ١٤ ١.٩ ٢ ١.٩ ١٢ الجوف

 ١٠٠ ٧٣٠ ١٠٠ ١٠٢.٥ ١٠٠ ٦٢٧.٥ اإلجمالي

  .الموقع االلكتروني لوزارة التخطيط واالقتصاد] ٢: [المصدر  
  )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥غير المشبع على المساكن حسب المناطق اإلداريةالتراكمي الطلب  )٢(الجدول 

  المناطق
  الطلب غير المشبع على المساكن

 (%)النسبة  )باآلالف(العدد 

 ١٤.٨ ٤٠ الرياض
 ١٦.٣ ٤٤ مكة المكرمة 

 ٧.٤ ٢٠ المدينة المنورة
 ٤.٤ ١٢ القصيم
 ١٠.٠ ٢٧ الشرقية
 ١١.٩ ٣٢ عسير
 ٤.٤ ١٢ تبوك
 ٧.٠ ١٩ حائل

 ٣.٠ ٨ الحدود الشمالية
 ١١.١ ٣٠ جازان
 ٣.٠ ٨ نجران

 ٣.٠ ٨ احة الب
 ٣.٧ ١٠ الجوف

 ١٠٠ ٢٧٠ اإلجمالي الكلي

  .الموقع االلكتروني لوزارة التخطيط واالقتصاد] ٢: [المصدر    
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٥٩.٠

١٦٥.٠

٦٧.٠

١٦.٥

٦٥.٠

٢٣٩.٠

١٧.٠
٢٤.٠

٢٤.٠٣٧.٠
٢٩.٥

٣٧.٠

٢٢٠.٠

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

ا�ر�ض ���

ا���ر��

��ا��د

ا���ورة

ا���م  ��ا��ر ر�� "!وك %�$ل ا�%دود

�����ا�

)�زان �)ران ا�!�%�  ا�)وف

ف
*+

!ــ�
د 

-ــد
ا�

  
  .الموقع االلكتروني لوزارة التخطيط واالقتصاد] ٢: [المصدر

  خطة التنمية الثامنة إجمالي الطلب على المساكن حسب المناطق اإلدارية )١(الشكل 

٠

١٠٠

٢٠٠
٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠
٨٠٠

٩٠٠

١٠٠٠

١٣٩٦/٩٥
(١٩٧٥)

١٤٠٠/٩٩
(١٩٧٩)

١٤٠٥/٠٤
(١٩٨٤)

١٤١٠/٠٩
(١٩٨٩)

١٤١٥/١٤
(١٩٩٤)

١٤٢٠/١٩
(١٩٩٩)

١٤٢٣/٢٢
(٢٠٠٢)

ف
*+

!ــ�
د  

-ــد
ا�

��ت  إ����� ا���
��ا����)) ���ا���

إ����� #�د ا���وض 
(�� ا���&%$� (��ا��

  
  .الموقع االلكتروني لوزارة التخطيط واالقتصاد ]٢: [المصدر

  الفجوة بين العرض والطلب على قروض صندوق التنمية العقارية) ٢(الشكل 
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٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٤٥٠

١٣٩٥ھـ
(١٩٧٥)

١٣٩٩ھـ
(١٩٧٩)

١٤٠٤ھـ
(١٩٨٤)

١٤٠٩ھـ
(١٩٨٩)

١٤١٤ھـ
(١٩٩٣)

١٤١٩ھـ
(١٩٩٨)

١٤٢٢ھـ
(٢٠٠١)

ف
*+

,ــ�
�د 

-ــ
 ا�

  
  .الموقع االلكتروني لوزارة التخطيط واالقتصاد] ٢: [المصدر

  التراكمية قيد االنتظار لدى صندوق التنمية العقارية الطلبات) ٣(الشكل 
  

ضــواحي  الحكوميــة فــي تمديــد أعمــال البنيــة التحتيــة للمخططــات الســكنية فــي تــأخر بعــض الجهــات -
  .بنسب غير معقولة تركز الطلب على المناطق المخدومة وتزايد أسعارهاإلى  المدن الرئيسة مما أدى

  .ومحدوديتهللمدن تضييق النطاق العمراني الجديد  -

داخل المدن مما  راضيتمدد الرأسي لألبالسماح بال راضيتجاهل مطالبات القطاع الخاص ومالك األ -
 داخـل المـدن كمـا أدى) التصحر ظاهرة(عدم جدواها االقتصادية للتطوير وتشكل ما يسمى إلى  أدى
إلــى  خــارج المــدن ممــا أدى راضــياأل تطــويرإلــى  االنــدفاع غيــر المــدروس وغيــر االقتصــاديإلــى 

  .الطرق ومنها شبكاتة دولالالضغط على الخدمات التي تقدمها 

 .جديدة التي يتقدم بها القطاع الخاصالسكنية المخططات الطول الفترة الزمنية العتماد  -

   .ارتفاع تكلفة البناء ٣-٢-١

بسـبب ية اإلسـكانمـن أهـم الصـعوبات التـي تواجـه عمليـة التنميـة ارتفـاع تكـاليف تطـوير المخططـات يعتبر 
كافـة تكـاليف أعمـال البنيـة التحتيـة دون تقـديم  بتحمـل المطـورين ٕالـزامو مـواد البنـاء مـن جهـة أسـعار ارتفـاع 

تملــك المــواطن للمســكن أمــام مزيــد مــن العقبــات  يســاهم فــي خلــقوهــذا  .اســتثناءات تشــجيعيةأو  أي مزايــا
تــأمين مســاكن خاصــة بهــم، بــدءًا مــن  التــي ال تســتطيع مــن المــواطنين غيــر القــادرة شــريحة خاصــة تلــك ال

  .]٣[ غ الالزمة لبناء المسكنشراء األرض وانتهاًء بتوفير المبال
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  يةاإلسكانة رسمية معتمدة للتنمية إستراتيجيعدم وجود   ٤- ٢-١

وجد سياسات وبرامج وهيئات ومؤسسات تعنى باالسـكان وتنميتـه بالمملكـة العربيـة السـعودية خـالل خطـط ت
تمــد يســاهم فــي اســتراتيجي رســمي مع إطــاروجــود إلــى بحاجــة  أنهــا إالالتنميــة الســابقة الــى الوقــت الحــالى 

بخطــط وبــرامج وسياســات يــتم تنفيــذها فــي المكــان  المســتدامةالحلــول الشــاملة  وٕايجــادمواجهــة المســتجدات 
المناســـب، لـــذلك فـــإن غيبـــة هـــذا اإلطـــار االســـتراتيجي الـــذي يقـــدم صـــورة شـــاملة متكاملـــة لقطـــاع والوقـــت 

  .عاإلسكان ومكوناته المختلفة يمثل مشكلة رئيسية يعاني منها هذا القطا
هــ بالموافقـة علـى انشـاء ٢٢/٤/١٤٢٨بتـاريخ  ١٣٦ن صدور قرار مجلـس الـوزراء رقـم ومما ال شك في فإ

الشــاملة سيســاهم فــي  اإلســكانيةاالســتراتيجيات أهــدافها إعــداد مــن  يوالمســاكن والتــ باإلســكانهيئــة تعنــى 
ويستشـرف المسـتقبل فـي الوقـت الحاضـر  اإلسـكانيواجـه قضـايا شامل استراتيجي  إطارتوحيد الجهود في 

بسهولة من خالل سياسـات وخطـط وبـرامج تأخـذ فـي االعتبـار المتغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة 
  .وتربط جميع الجهات المشاركة في مراحل مواجهة قضية االسكان

  يةاإلسكانتنفيذ سياسات التنمية  القصور في متابعة  ٥- ٢-١

معتمــدة تخــتص باالســكان والمســاكن يســاهم فــي اســتمرار مشــاكل  وطنيــة شــاملة إســتراتيجيةعــدم وجــود إن 
 خطــط وسياســات التنميــة العمرانيــة عامــة واإلســكانية خاصــة متابعــة وتنفيــذ اإلســكان، إال أن القصــور فــي

البـدائل المرجـوة وفـق قاعـدة معلومـات شـاملة تتـرجم الجهـود مـن جميـع  وٕايجـادمـن مشـاكل يطـرأ وعالج ما 
، يعتبـر مشـكلة كبيـرة أمـام تحقيـق أهـداف المرسـومة األهـدافق طـرق التنفيـذ لتحقيـق وتنس واألفراد الجهات

  .عملية التنمية اإلسكانية
اتخــاذ توجيــه عمليــة يســاهم بشــكل ايجــابي فاعــل فــي س آليــات لتنفيــذ ومتابعــة سياســات اإلســكانان وجــود 

سكن والوقوف على مكامن الضعف توفير المطبقًا للمرئيات اآلنية على أرض الواقع بالنسبة لعملية القرار 
المشـاركة العامـة والخاصـة والخيريـة في مراحل التنفيذ ويزيد من قوة وفعالية التنسيق بين الجهات المختلفة 

  .في توفير المسكن ابتداًء من توفير االرض للمسكن وتوفير البنية التحتية الشاملة ومراحل البناء والتمويل

  :تساؤالت الدراسة ٣-١

ية التــي تبنتهــا اإلســكانالمرتبطــة بسياســات التنميــة تســاؤالت ال علــى عــدد مــن جابــةه الدراســة اإلتحــاول هــذ
  :المملكة خالل العقود الثالثة األخيرة أال وهي

 .ما هي أهم المشكالت التي يعاني منها قطاع اإلسكان بالمملكة العربية السعودية -

ية رشـيدة إسـكاناإلطار المحدد لسياسات تنميـة النظرية التي يمكن أن تمثل  ما هي المبادئ والمعايير -
 ومستدامة؟
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عمليــة التنميــة  أهــدافومــا هــي أهــم مهامهــا فــي تحقيــق  ؟بالمملكــة اإلســكانالجهــات المعنيــة بمــا هــي  -
  ية؟اإلسكان

مـا و  ية؟اإلسـكانبالمملكـة لتنظـيم عمليـة التنميـة  تصـدر تي التنموية القرارات السياسات و الأهم ما هي  -
 ؟اإلسكانقضية  دورها في عالج

  :الدراسةوهيكل منهج  ٤-١

مراجعة الدراسات من خالل على المسح المكتبي  ةهذا البحث على الدراسة الوصفية التحليلية القائميعتمد 
، الوثـائق الرسـمية :وأهـم مراجعـه تتكـون مـن.  الميسـر اإلسـكانو  اإلسكانبشأن موضوع  ذات العالقةالتي 

الكتــب األكاديميــة والتدريســـية المتـــخصصة ، ســابقة ذات العالقــة بالموضــوعال بحــاث، األالســعودية نظمــةاأل
التـي نشـرت فـي الصـحف الفنيـة المقـاالت الميسـر بشـكل خـاص،  اإلسـكانبشكل عام و  اإلسكانفي مجال 
  .موضوع الدراسةإلى  تطرقتوالتي المحلية والمجالت 

وأهـــدف مشـــكلة الدراســـة تتضـــمن عرضـــًا ليبـــدأ البحـــث بمقدمـــة : ويتضـــمن البحـــث األقســـام الرئيســـة اآلتيـــة
اإلطــار النظــري يلــي ذلــك الجــزء الثــاني وهــو  ،الدراســةوهيكــل ومنهجيــة وأهميــة الدراســة وتســاؤالت الدراســة 

والتـي تتضـمن أهـم المبـادئ والمعـايير المطلـوب توفيرهـا فـي  الميسـر اإلسكانو  سكانوالدراسات السابقة لإل
ــــة بــــاعإت: ية وأهمهــــااإلســــكانعمليــــة التنميــــة  ، المــــنهج التمكينــــي، وتحقيــــق االســــتدامة، والعدالــــة االجتماعي

وشــمولية المعالجــة، والتيســير علــى كافــة الشــرائح، ويخصــص الجــزء الثالــث لتتبــع وحصــر السياســات التــي 
ويتضــمن هــذا : ية بالمملكــة العربيــة الســعودية خــالل العقــود الثالثــة الماضــيةاإلســكانتناولــت قضــية التنميــة 

ثـم حصـر ألهـم ، ودور كـل منهـا ديةبالمملكة العربية السـعو  اإلسكانالمعنية بالجهات ألهم  الجزء تلخيص
ـــيية والتخطـــيط اإلســـكانالعمرانيـــة و  سياســـات التنميـــة ـــائج ويتضـــمن الجـــزء الرابـــع، صـــدرت بالمملكـــة الت  نت

  .وأهم التوصيات الخالصةو  الدراسة 

  :الميسر ناإلسكاو  سكاناإلطار النظري والدراسات السابقة لإل -٢

 أشــارتالميســر بشـكل خــاص حيـث  اإلسـكانبشـكل عــام و  اإلســكانبقضـايا  اً يـولي المجتمــع الـدولي اهتمامــ
ـــي  نتـــائج وتوصـــيات المـــؤتمرات الدوليـــة تـــوفير المســـكن  أهميـــةإلـــى  المســـتدامةناقشـــت قضـــايا التنميـــة الت

 أجنــدة أشــارتم حيــث ١٩٩٢بريــو دي جــانيرو بالبرازيــل عــام ولــى رض األاألومنهــا  مــؤتمر قمــة  ،المالئــم
منهــا تــوفير المســكن المالئــم للجميــع  المســتدامةعــدة بــرامج لتحقيــق التنميــة إلــى  المنبثقــة مــن المــؤتمر ٢١

يكـون أن  الفرد االقتصادي واالجتماعي والنفسي والمـادي وينبغـي هحيث  يعد المسكن مسألة مهمة في رفا
لي نستعرض مجموعـة المعـايير والمبـادئ التـي وردت فـي وفيما ي .في العمل الوطني والدولي اً أساسيجزءًا 

 .األدبيات السابقة لتحقيق عملية التنمية اإلسكانية الناجحة
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  :يةاإلسكانالنهج التمكيني للتنمية  ١-٢

يعتبـر مـن أهـم المعـايير  المـأوىوتحسين  توفير مأوى مالئم للسكان من خالل نهج تمكيني لتنمية إن
 توفير المأوى المالئم للجميعاألمم المتحدة برنامج  الناجحة، وقد دعم هذا التوجه لتحقيق التنمية اإلسكانية

  ]:٤[منها ٢١ أجندة أقرتها أنشطةيكون سليم من الناحية البيئية من خالل عدة 

 اإلسكانعلى المأوى بتبني برامج ) حضر وريف(القيام حسب اللزوم بتسهيل حصول الفقراء  -
 حياءالالزمة للمستوطنات غير الرسمية واأل نظمةعالية بتعزيز وضع األوالتمويل فضال عن القيام بف

  .أوى في المدنمالفقيرة وتحسين مستواها كتدبير عاجل وحل علمي لنقص ال

والمحلي بمشاركة  قليميات المأوى الصالحة للبيئة على الصعيد الوطني واإلإستراتيجيإعداد ودعم  -
 .محلي وبدعم من المنظمات المجتمعيةالقطاع العام والخاص وقطاع المجتمع ال

قيام جميع البلدان خاصة النامية منها بصياغة وتنفيذ البرامج الكفيلة بتخفيض أثر ظاهرة الهجرة من  -
 .المعيشية في الريف األحوالالحضر بتحسين إلى  الريف

  :تحري مبدأ االستدامة ٢-٢

تعزيـــز التخطـــيط وللمســـتوطنات البشـــرية ل امةالمبـــدأ الثـــاني للتنميـــة اإلســـكانية الناجحـــة هـــو تحـــري االســـتد
يلــزم  راضــيعلــى نحــو مســتدام بهــدف تلبيــة االحتياجــات مــن األ راضــيفــي مجــال اســتعماالت األ دارةواإل

الســـليمين بيئيـــًا لكفالـــة  راضـــيتنميـــة المســـتوطنات البشـــرية مـــن خـــالل التخطـــيط المـــادي واســـتعماالت األ
أو  يملكهــــا المجتمــــع المحلــــيالتـــي  راضــــياأل إدارة، وكــــذلك تشــــجيع رضاألعلـــى  ســــرحصـــول جميــــع األ

  ]:٤[ التالية األنشطة مبدأ يلزم تبنيولتحقيق هذا ال ،المملوكة جماعيا
، بحيـــث راضـــينظـــام للمعلومـــات المتعلقــة باأل ٕانشــاء، و راضـــيحصـــر وطنــي شـــامل للمـــوارد مــن األ إجــراء

المنــاطق أو  الضــعيفة بيئيــاً  راضــيألوفقــًا ألنســب اســتخداماتها وتحــدد ا راضــيتصــنف فيــه المــوارد مــن األ
  .المعرضة للكوارث الطبيعية من اجل اتخاذ تدابير خاصة للحماية

بغيــة توجيــه عمليــة تنميــة تلــك المــوارد واالنتفــاع بهــا  راضــيالمــوارد مــن األ دارةوضــع خطــط وطنيــة إل -
 :طريق نع

مـن تنميـة تلـك المـوارد  سن تشريعات وطنية توجه تنفيذ السياسـات العامـة بصـدد مـا هـو سـليم بيئيـاً  •
  .واالنتفاع بها

 .إليها تتسم بالكفاءة والتبسيط وسهولة الوصول راضيلأل أسواق إيجاد •

 .وتوافقها مع المخطط العام راضيوضع تدابير لمراقبة استخدامات األ •

 ).اإلقراضبنظام (راضيتعزيز فرص حصول فقراء الحضر والريف على األ •

 .مة مستوطنات بشرية في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعيةإدراك المشاكل المترتبة على إقا •
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  :تحري مبدأ العدالة ٣-٢

يعتبر تحري تحقيق مبدأ العدالة في الحصول على متطلبات الحياة األساسية ومنها المأوي المالئم المـزود 
الثانيــة  رضاألوفــي مــؤتمر قمــة بخــدمات المعيشــة المتكاملــة مــن أهــم مبــادئ التنميــة اإلســكانية الناجحــة، 

بشـان التنميـة  ججوهانسـبر إعـالن  نتائجـه، والـذي كـان مـن )٢٠٠٢جوهانسبرج ( المستدامةالمعني بالتنمية 
غيـر  اإلنسـانكرامـة أن  عـالن بتركيـز المـؤتمر علـىاإلوالخطة التنفيذيـة لنتـائج المـؤتمر، رحـب  المستدامة

ة للحيـاة مثـل ساسـيالمتطلبـات األن أو جبـات، ضرورة المسـاواة فـي الحقـوق والواإلى  إشارةقابلة للتجزئة في 
عن حماية  الغذائي فضالً  واألمنالنقية والصرف الصحي والطاقة والرعاية الصحية  مياهالو  المأوى المالئم

  . ]٤[لجميع البشر ينبغي سرعة تحقيقه  أساسيالتنوع البيولوجي هو حق 

  :مراعاة شمولية المعالجة ٤-٢

، ومــن ذلــك اإلســكاننظريــة الهامــة التــي يجــب أن تتســم بهــا سياســات الاألســس تعتيــر الشــمولية مــن 
ثالث مجموعـات مـن المـدخالت لـعلـى توصـيف دقيـق وى تـحالميسـر ي سكانلإلتعريفًا شامًال ضرورة تبنى 

]٥:[  

أو  تتشــكل مــن عــدد مــن المكونــات تشــمل المســتخدم إمــا مالكــاً التــي و  :اإلنســانالمــدخالت المرتبطــة ب -
والمـنظم إمـا الدولـة ممثلـة بالجهـات  قطـاع خـاص أهلـي،أو  ا قطاع عام حكـوميمستأجر، والمنتج إم

 شــغالوالمؤسســات الحكوميــة المعنيــة كــدوائر التخطــيط فــي بلــديات المــدن ومكاتــب المتابعــة بــوزارة األ
 .الجهات الممولة للمشروعات كالبنوك والصناديق الداعمة للمشروعاتحيانا أو  اإلسكانالعامة و 

ــانالمــدخالت المر  - تتشــكل مــن عــدد مــن المكونــات تشــمل جميــع مســتويات البيئــة التــي و  :تبطــة بالمك
ـــي  والوطنيـــة وأحيانـــا العالميـــة ةقليميـــواإلالصـــغيرة والمحليـــة  يـــتم فـــي حـــدودها اإلعـــداد والتخطـــيط الت

 .ية الميسرةاإلسكانوالتصميم والتنفيذ للمشروعات 

والتخطـيط والتصـميم  خاللهـا اإلعـداديـتم التـي  يـةالفتـرة الزمنأو  الوقـت( :خالت المرتبطة بالزماندالم -
، وطبيعة وخصائص المشروعات تختلف بدرجة كبيـرة بـاختالف )الميسر اإلسكان والتنفيذ لمشروعات

قصــرها، ومــن حيــث طبيعتهــا أو  خصــائص الفتــرة الزمنيــة المخصصــة للمشــروع مــن حيــث امتــدادها
  .الذي ينفذ خالله المشروع عادية، ومن حيث المتغيرات الخاصة بالعصرأو  طارئة

  :التيسير على كافة شرائح المجتمع ٥-٢

 أشـارتو ميسـرًا لكافـة شـرائح المجتمـع،  االسـكان من المبادئ الضـرورية لنجـاح التنميـة اإلسـكانية أن يكـون
ـــإلـــى أن  شـــبكة النمـــو الـــذكي  اختيـــار  علـــىيزيـــل قـــدرة المـــواطنين أو  إذا كـــان يمنـــع االنمـــو ال يكـــون ذكي

لســكن لوهكــذا فــإن أحــد ركــائز النمــو الــذكي هــو تــوفير الخيــارات . المناســب فــي حــدود إمكانيــاتهم اإلســكان
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. لمجموعة من السكان بمستويات متنوعة من الـدخل، ومراحـل الحيـاة، وأنمـاط الحيـاة اً الميسر ويكون ميسر 
ات التــي المجتمعــوأن  ،ي تنميــة ناجحــة لقطــاع اإلســكانالميســر هــو هــدف صــريح أل اإلســكانن لــذلك فــإ

  : ]٦[الميسر تضمن التالي اإلسكانتوفر النمو الذكي و 
قدرة أولئك الـذين يعملـون كالمدرسـين، ومقـدمي الرعايـة الصـحية، والمهنيـين والمـوظفين، علـى العـيش  -

وهــذا يقلــل مــن الوقــت والمــال المصــروف علــى التنقــل، ويخفــض . فــي المجتمعــات التــي يخــدمون بهــا
 .المناطق، ويقلل من الحاجة لتمهيد األرض لمواقف السيارات والطرقاالزدحام في حركة المرور في 

أحيــائهم التــي نشــئوا فيهــا علــى الحصــول علــى إلــى  قــدرة الشــباب المتخــرجين مــن الدراســة بعــد العــودة -
 .مساكن خاصة بهم

 هم التـيأحيـاءيتنقلوا باستقاللية في أن على منازل أصغر وأقل صيانة، و  السن بارإمكانية أن يعثر ك -
 .يحبون

لخطــر  ةوأال يكونــوا عرضــالضــعفاء مــن النــاس المــأوى والخــدمات الكافيــة والمناســبة إمكانيــة أن يجــد  -
 .التشرد فذلك يعد وصمة عار على جبين أي مجتمع

علــى و  ،مــن البنيــة التحتيــة والمــوارد اســتفادةق أفضــل يــتحقعلــى مــدن والقــرى الأنمــاط التنميــة فــي قــدرة  -
األفـراد للـدخول بالنسـبة  أدلـةعأو  الضـرائب منخفضـةعلـى جعـل و اصـة، العامـة والخحفـظ الممتلكـات 

  .والمؤسسات

  :بالمملكة العربية السعودية اإلسكانسياسات  -٣

ية الناجحــــة يحــــاول هــــذا الجــــزء مــــن البحــــث حصــــر اإلســــكانبعــــد العــــرض الســــريع ألهــــم معــــايير التنميــــة 
ة الماضــية والتــي تــرتبط بعمليــة التنميــة واســتعراض السياســات التــي صــدرت بالمملكــة خــالل العقــود الثالثــ

المنشــودة للتنميــة، ونبــدأ بــالتعرف علــى أهــم الجهــات  هــدافية ودور تلــك السياســات فــي تحقيــق األاإلســكان
  .  ية بالمملكةاإلسكانالمعنية بقضايا التنمية 

  :بالمملكة العربية السعودية اإلسكانالجهات المعنية ب ١-٣

والعاجـــل وصـــيانته خـــالل الخطـــط  العـــام اإلســـكانمســـؤولية تنفيـــذ  اإلســـكانالعامـــة و  شـــغالتولـــت وزارة األ
 وبعـد ذلـك ،إطـار عمليـة التنظـيم اإلداري بإلغـاء الـوزارة فـي٢٠٠٣الملكـي فـي مـر الماضية حتـى صـدر األ

 ،وزارة االقتصـاد والتخطـيطإلـى  وخططـه اإلسـكان ةإسـتراتيجيصدر قرار مجلس الوزراء بنقل مهمـة وضـع 
االجتماعية مع استمرار صندوق التنمية العقاريـة فـي  وزارة الشؤونإلى  الشعبي اإلسكانية أعطيت مسئولو 

تـوفره الدولـة مـن خـدمات مباشـرة وغيـر مباشـرة للقطـاع مـن أهمهـا  ، عـالوة علـى مـااإلسـكانتقـديم قـروض 
وبعـــض الخـــدمات األخـــرى  راضـــية وتوزيـــع األساســـيشـــبكات التجهيـــزات األ التخطـــيط الحضـــري، وتمديـــد

 ة الوطنيـةســتراتيجيمهــام متابعـة تنفيــذ اإل٢٠٠٤وأنــاط بـوزارة االقتصــاد والتخطــيط فـي  .للمنـاطق الســكنية
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ية وكــذلك اإلســكان حاجــاتهمإلــى  ية لجميــع شــرائح المجتمــع بــالنظرإســكانقاعــدة معلومــات  ٕايجــادو  ســكانلإل
  .]٧[ يةاإلسكانالمسوحات و  بحاثواأل وٕاعداد الدراساتية الحكومية والخاصة اإلسكانالمشاريع والقروض 

فـــي المملكـــة علـــى عـــدد مـــن األجهـــزة الحكوميـــة وشـــركات القطـــاع  اإلســـكانتتـــوزع مهـــام واختصاصـــات قطـــاع و 
حرصـا علـى تـوفير مـا يـراد تـوفيره مـن مسـاكن تتوافـق واحتياجـات المجتمـع  الخاص وبعض المؤسسـات الخيريـة 

  : ]٩] [٨[على النحو التالي  اإلسكانوتتوزع األدوار في أنشطة 
كمـــا تتـــولى مـــنح  قليمـــيتتـــولى مســـؤولية التخطـــيط الحضـــري واإلالتـــي وزارة الشـــئون البلديـــة والقرويـــة  -

للمـــواطنين وٕاصـــدار تـــراخيص البنـــاء وتنميـــة المـــدن والقـــرى وتزويـــدها بالخـــدمات والمرافـــق  راضـــياأل
  . الالزمة وٕاضفاء الوجه الحضاري عليها

ـــة - ـــة العقاري ـــ والـــذي صـــندوق التنمي ـــولى تق ـــع وحـــدات المســـاكن يت ديم القـــروض الســـكنية الميســـرة وتوزي
  ). سابقا( اإلسكانالعامة و  شغالالعام التي بنتها وزارة األ اإلسكانالعاجلة ووحدات 

ســكنية بأكملهــا مــن أجــل  أحيــاءأو  قامــت ببنــاء مجمعــاتوالتــي بعــض الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة  -
  . منسوبيها إسكان

  .األرامل والمطلقات والعجزة والمسنين ٕاسكانبإيواء اليتامى و بعض المؤسسات الخيرية تقوم  -
 إنشـاءوأيضـا مهمـة  سـكانة شـاملة ومسـتدامة لإلإستراتيجيتقوم بمهمة إعداد التي وزارة االقتصاد والتخطيط  - 

 .يةاإلسكانوالمسوحات  بحاثواأل وٕاعداد الدراساتية، اإلسكانقاعدة للمعلومات 

 .الشعبي اإلسكانمسؤولية تتولي  التيوزارة الشؤون االجتماعية  -

دة والــذي يشــارك فـي تلبيــة جزئيــة الحتياجــات اإلســكان فـي صــورة مبــاني ســكنية منفــر  القطـاع الخــاص -
يبنيهـــا المــــالك األفــــراد بغـــرض الســــكن أو االســــتثمار، أو مشـــروعات اإلســــكان الصــــغيرة والمتوســــطة 

 .والكبيرة التي تطورها شركات التنمية العقارية بغرض بيعها لألفراد

 هــــ٢٢/٤/١٤٢٨بتـــاريخ  ١٣٦رقــم قـــرار مجلــس الـــوزراء  رصـــدأخيــرَا الهيئـــة العامــة لإلســـكان التــي و  -
اإلسكان من وضع اسـتراتيجيات وخطـط  اعتتولى كافة مسئوليات قط سكانلإل هيئة مستقلةك ئهابإنشا

 .ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية األخرى

  :ية بالمملكةاإلسكانحصر ألهم سياسات التنمية العمرانية و  ٢-٣

والــدور الـذي تلعبــه فــي  اإلســكانيـتم فيمــا يلــي حصـر وتحليــل ألهــم القـرارات التنمويــة ذات العالقــة بتيسـير 
  .عملية التنمية العمرانية ومن ثم توفير المسكن المناسب كمًا وكيفاً  أهدافالمساهمة في تحقيق 

تـــوفير : هـــدفين رئيســـين فـــي الخطـــة التنميـــة الثامنـــة ســـكانة الرؤيـــة المســـتقبلية لإلإســـتراتيجيتضـــمنت  -
وتتحقــق تلــك الرؤيــة مــن  ،للمســاكنة ال يتــوفر لهــا المســكن، وزيــادة ملكيــة المــواطنين أســر مســكن لكــل 

  :]٢[خالل سياسات منها 
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لجميع مناطق المملكة مع التركيز على المدن الصغيرة والمتوسـطة، خاصـة  اإلسكانتغطية برامج  •
  .المجاورة للمدن الكبيرة

السكنية وتنظيم جانب العرض منها وتوفير التجهيزات والخدمات العامة لها  راضياأل إدارةتحسين  •
  .راضيم ضوابط توزيع منح األمع إحكا

بحيـــث تســـاعد علـــى تخفـــيض التكلفـــة وزيـــادة المعـــروض مـــن  فاتالبنـــاء والمواصـــ أنظمـــةمراجعـــة  •
  .والمساكن راضياأل

 . الخيرية وتقديم الدعم والمساندة لها اإلسكانالتوسع في مشاريع  •

  .اإلسكانتحقيق االنسجام بين التخطيط العمراني ومتطلبات  •
تحقيـق التنميـة المتوازنـة بـين منـاطق المملكـة، وتضـييق الفجـوة (التنمية الثامنة  الهدف السادس بخطة -

 ].٢[) التنموية فيما بينها

كان له أثـر علـى انفتـاح سـوق التنميـة  منظمة التجارة العالميةإلى  االنضمامقرار الحكومة السعودية ب -
عمليــة  أهــدافتحقيــق ن ثــم والمســتثمرين فــي قطــاع اإلســكان ومــالمســاهمين قاعــدة العقاريــة وتوســيع 

 .التنمية

م قـرارات تنظيميـة مـن وزارت الشـؤون ٣٠/٩/٢٠٠٧هــ الموافـق ١٨/٩/١٤٢٨صدر بعد ذلـك بتـاريخ  -
ات رقابيـــة إضـــافية علـــى األنشـــطة الرئيســـية فـــي البلـــديات إجـــراءتطبيـــق إلـــى  البلديـــة والقرويـــة تهـــدف

مكـن المجـالس البلديـة مـن القيـام بـدورها وتحديد خطوات إجرائية للمراقبـة الالحقـة لتلـك األنشـطة بمـا ي
الرقابي بدقـة وفعاليـة لتعزيـز مسـيرة العمـل البلـدي فـي المملكـة مـع اسـتمرار المجـالس البلديـة فـي أداء 

الحكوميـــة  راضـــيمهامهـــا المناطـــة بهـــا، وتضـــمنت األنشـــطة التـــي شـــملتها القـــرارات التنظيميـــة بيـــع األ
  .]١٠[وطلبات حجج استحكام المشاريع التنموية

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويـــة لــم قــرار ٢٣/١٠/٢٠٠٧هـــ الموافـــق ١٢/١٠/١٤٢٨صــدر فــي تــاريخ  -
للمجــالس البلديــة بالمملكــة وذلــك  راضــييقضـي بإســناد مهــام المراجعــة النهائيــة العتمــاد مخططــات األ

 .]١١[  راضيات تخطيط األجراءضمن الالئحة الجديدة إل

هــ القاضـي بالموافقـة علـى قواعـد تحديـد النطـاق ١١/٥/١٤٢٨ وتـاريخ ١٥٧قرار مجلس الـوزراء رقـم  -
تعــد سياســة لتوجيــه وضــبط التنميــة العمرانيــة مــن خــالل تعيــين التــي هـــ و ١٤٥٠العمرانــي حتــى عــام 

الحضــرية واســتيعاب النمــو العمرانــي خــالل فتــرة زمنيــة محــدودة، نشــطة األالحــدود المالئمــة لتــوطين 
قدر من الكفـاءة االقتصـادية للمـوارد المتاحـة للوصـول على أتحقيق وتوفير الخدمات والمرافق العامة ل

 .]١٢[ ة العمرانية الوطنية ستراتيجيلتوجهات اإل للمدن والقرى وفقاً  مثلللحجم األ

  :]١٣[ هـ ويتضمن ما يلي١٤٢٨ /٤/ ٢٢وتاريخ » ١٣٦«قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .سكانالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإل •
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الهيئـــة العامـــة إلـــى  وزارة االقتصـــاد والتخطـــيط مـــن اإلســـكانة إســـتراتيجيلمهمـــات المتعلقـــة بنقـــل ا •
ية اإلســكان بحــاثواأل وٕاعــداد الدراســاتية إســكانمعلومــات  قاعــدة ٕايجــادومتابعــة تنفيــذها و  ســكانلإل

العــاملين فــي هــذا المجــال والمخصصــات الماليــة المحــددة لهــذه  وينقــل تبعــا لــذلك جميــع المــوظفين
 .هماتالم

 لــذلك جميــع الهيئــة وينقــل تبعــاً إلــى  الشــعبي مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اإلســكان نقــل مهمــات •

 إليهـا المـوظفين العـاملين فـي هـذا المجـال والمخصصـات الماليـة المحـددة لهـذه المهمـات كمـا تنقـل
 .للوزارة إعدادهاجميع الوثائق ومخططات المشاريع القائمة والمستقبلية التي سبق 

االقتصـاد والتخطـيط وغيرهـا  وزارة الشـؤون االجتماعيـة، وزارة« اإلسـكانمرار الجهـات المعنيـة باسـت •
تمـارس الهيئـة إلـى أن  اإلسـكانبالمتعلقـة  إليهـافي ممارسة مهماتها الحالية الموكولة » من الجهات

  .أعمالها
   :]١٣[ الهيئة ما يلي ومن أبرز المالمح العامة لتنظيم هذه

الخيــارات المالئمــة الحتياجــات  تــوفير الســكن المناســب وفــقإلــى  ســكانامــة لإلتهــدف الهيئــة الع •
بينهـا تيسـير حصـول المـواطن علـى  المواطنين ووفق برامج تضعها الهيئة وبخاصـة عـدة أمـور مـن

المناســب مــن حياتــه وزيــادة نســبة  مســكن ميســر تراعــى فيــه الجــودة ضــمن حــدود دخلــه فــي الوقــت
 .تملك المساكن

ية الشــاملة للمملكــة وتحــديثها اإلســكانات ســتراتيجيها بإعــداد اإلأهــداف ي ســبيل تحقيــقتقــوم الهيئــة فــ •
واقتـــراح  اإلســـكانواللـــوائح والسياســـات والتنظيمـــات الخاصـــة بنشـــاط  نظمـــةاأل وتطويرهـــا واقتـــراح

  .والخيري الشعبي اإلسكانعليها وتحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج  التعديالت
بشكل عاجل وتمكينهـا مـن  سكانهـ بتفعيل الهيئة العامة لإل١٩/١/١٤٢٩وزراء بتاريخ قرار مجلس ال -

 .مزاولة مهامها خالل هذا العام

 :]١٤[ التالي قرار مجلس الوزراء والذي ينص على -

رسـمية مـن وزارة البتـرول  عند طلب تخطيط ارض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب إفـادة •
 محجوزات شركات الزيـتأو  امتياز مناطقاألرض ليست داخلة ضمن أن  والثروة المعدنية توضح

وعلــى الــوزارة تقــديم تلــك اإلفــادة  ضــمن منــاطق امتيــاز ومحجــوزات ورخــص التعــدينأو  الغــازأو 
  .الطلب يوما من تاريخ تقديم ٩٠خالل مدة ال تتجاوز 

قرويــة ووزارة العــدل والزراعــة البلديــة وال علــى وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة تزويــد وزارة الشــؤون •
وخـــرائط منـــاطق امتيـــازات ومحجـــوزات ورخـــص  بخـــرائط منـــاطق امتيـــازات شـــركات الزيـــت والغـــاز

  .التعدين في جميع مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري
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االمتيــازات  تقــع ضــمن منــاطقرض أابتــداء ألي  علــى المحــاكم وكتابــات العــدل أال تصــدر صــكاً  •
  .)١(ين الواردة في الفقرة والمحجوزات ورخص التعد

تقــع ضــمن منــاطق االمتيـــازات رض أالبلديــة والقرويـــة أال تعتمــد تخطــيط أي  علــى وزارة الشــؤون •
التنســيق فــي ذلــك مــع وزارة البتــرول  إال بعــد) ١(التعــدين الــواردة فــي الفقــرة  والمحجــوزات ورخــص

 .المعدنية والثروة

 التابعـة لمنـاطقهم راضـيية تخطـيط واعتمـاد األأمانـات المنـاطق صـالح إعطـاءقرار مجلـس الـوزراء ب -

 .في حدود النطاق العمراني

 بعدم التصرف في أي أرض من(هـ الموجه لوزارة العدل ١٤/٢/١٤٢٩السامي بتاريخ مر صدور األ -

، )كــان ضــواحي المــدن والقــرى الرئيســية فــي المملكــة، بــأي نــوع مــن أنــواع التصــرف، وألي كــائن مــن
والقـرى الرئيسـية لتلبيـة  مـن ضـواحي المـدن سـتفادةيـأتي انطالقـا مـن أهميـة اال مرهذا األأن  (وتبيينه 

لتكــون فــي الحاضــر والمســتقبل  فــي كافــة المنــاطق راضــيمتطلبــات تــوفير المســاحات الالزمــة مــن األ
االستشــرافية، والتــي مــن أولوياتهــا التوظيــف  لمســاكن ذوي الــدخل المحــدود، وفــق البرنــامج والخطــط

  .]١٥[) بين الجميع، ال يجوز التصرف فيه مشروعاً  الحكومية، باعتبارها حقاً  راضيلأل مثلاأل

تشكيل لجنـة مـن وزارة الشـؤون البلديـة، (هـ بالموافقة على ٢٣/٣/١٤٢٩السامي بتاريخ مر صدور األ -
كـــل منطقـــة لدراســـة  إمـــارةإلـــى  ضـــافةباإلوالكهربـــاء،  هوالميـــاوالداخليـــة، والعـــدل، والماليـــة، والزراعـــة، 

مــر ، ونــص األ)الزراعيــة المهملــة فـي المــدن بمختلــف المنــاطق راضــيالقديمــة والمهجــورة واأل مـالكاأل
داخلـة ضـمن النطـاق العمرانـي ويترتـب علـى  راضـيواأل مـالكتكـون هـذه األ أن(السامي على مراعاة 

علـــى خريطـــة المدينـــة،  راضـــيواأل مـــالكتحـــدد تلـــك األوأن  ومشـــكالت تنظيميـــة أمنيـــةبقائهـــا أخطـــار 
لتضـــمين الدراســـة الخاصـــة بهـــا مـــن قبـــل كافـــة هـــذه الـــوزارات توصـــيات اللجنـــة لمعالجـــة هـــذه  افةإضـــ

 .]١٦[ )المشكلة، والرفع عن نتيجة هذه الدراسة خالل مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ صدور القرار

 راضـــيقـــرار وزيـــر الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة  والقاضـــي بإســـناد مهمـــة الحصـــول علـــى أجـــزاء مـــن األ -
مـنح  أراضـيإلـى  حكومية غير المستغلة التابعة لجهات حكومية للمجـالس البلديـة مـن أجـل تحويلهـاال

  .]١٧[ يتم توزيعها على المواطنين

االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة دور هـام فـي المسـاهمة فـي تحقيـق  هـاأبعادبلسياسات التخطيط العمرانـي 
 قــاليمياســات الصــادرة لعــالج القضــايا التنمويــة فــي المــدن واألالتنميــة الوطنيــة وتنفيــذ القــرارات والس أهــداف

ومنهـــا قضـــية تـــوفير المســـكن بشـــكل عـــام والمســـكن الميســـر بشـــكل خـــاص مـــن خـــالل مســـتوياته الـــوطني 
  . والمحلي قليميواإل

ــالتخطــيط العمرانــي بمســتوياته الوطنيــة واإلو  الموجــه للتنميــة المكانيــة لتحقيــق  ليــاتة والمحليــة مــن اآلقليمي
الخطـــط الخمســـية التنمويـــة الوطنيـــة التـــي تقـــوم وزارة االقتصـــاد والتخطـــيط بوضـــعها عبـــر إطارهـــا  هـــدافأ
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القطــاعي وتقــوم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بوضــع الخطــط المكانيــة لتوجيــه التنميــة مــن خــالل الخطــط 
هـــــا االقتصــــــادية ادأبعة والمحليـــــة والتـــــي تتضـــــمن البعــــــد المكـــــاني للتنميـــــة القطاعيـــــة بقليميـــــالوطنيـــــة واإل

   .]١٨[ واالجتماعية والفيزيقية والبيئية
ومــن ثــم اإلســكانية  ةالعمرانيــ نميــةبالتوقامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بإعــداد الدراســات ذات العالقــة 

   :]١٩[والمحلي ومنها األتي  قليميعلى المستويات المختلفة الوطني واإل
ــــوطني - ــــى المســــتوى ال ات الخطــــط الخمســــية التنمويــــة الوطنيــــة فقــــد تضــــمنت واســــتجابة لتوجهــــ :عل

هــ ٢٨/٥/١٤٢١وتـاريخ  ١٢٧ة العمرانية الوطنية المعتمـدة مـن مجلـس الـوزراء بقـرار رقـم ستراتيجياإل
 :.]١٩[ ة منهاأساسيوالتي ارتكزت في جانبها العلمي على ركائز 

  .ة على رقعة المملكةاستخدام مفهوم محاور التنمية المكانية كوسيلة لتحقيق شمولية التنمي •
  .تدعيم المدن المتوسطة والصغيرة وتهيئتها للقيام بدور فاعل في التنمية •
ة ومحليــة بمــا يتماشــى مــع مــا حققتــه المملكــة مــن تنميــة ٕاقليميــتصــنيف مراكــز النمــو إلــي وطنيــة و  •

خــالل الثالثــين ســنة الماضــية تفــرض أخــذها فــي االعتبــار وبمــا يضــمن اســتغالل إمكانيــات التنميــة 
  .المتوفرة والمتوقعة

  .أدوار وظيفية لمراكز النمو بما يتناسب مع إمكانيات ومعوقات التنمية بهذه المراكز إعطاء •
ة قليميـوزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة بالتعـاون مـع األجهـزة اإل قامتة العمرانية الوطنية ستراتيجيولتفعيل اإل

ــــة باالنتهــــاء مــــن إعــــداد  ــــف منــــاطق المملكــــة لتحقيــــق ات التنإســــتراتيجيفــــي كــــل منطق  أهــــدافميــــة لمختل
ات تصـــور للتنميــة العمرانيـــة ســتراتيجية العمرانيـــة الوطنيــة وخطـــط التنميــة حيـــث تضــع هـــذه اإلســتراتيجياإل

وتهـدف . المستقبلية للمنطقة بمـا يسـاعد علـى تعزيـز دور كـل منطقـة فـي تحقيـق التوجهـات التنمويـة للدولـة
نميــة العمرانيــة علــى مســتوى المنــاطق علــى المــدى البعيــد بمــا يســمح إطــار إرشــادي لتوجيــه الت إيجــادإلــي 

باالســـتغالل األمثـــل إلمكانيـــات كـــل منطقـــة ويحقـــق التكامـــل بـــين مـــدن المنطقـــة مـــن ناحيـــة وبـــين المنطقـــة 
والمناطق األخـرى بالمملكـة مـن ناحيـة أخـرى، ويتبـع ذلـك جهـود لتأسـيس قاعـدة معلوماتيـة تخطيطيـة علـى 

  .]٢٠[ ن تحديثها بشكل دوريمستوى كل منطقة يمك

م بإعداد مخططـات ٢٠٠٣قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبارًا من  :قليميوعلى المستوى اإل -
ة لمحافظـات المنـاطق كـل إقليميـة تفصيلية للمناطق متوسطة المـدى ومخططـات تفصـيلية شـبه إقليمي

وتســـــتمد هـــــذه . الرئيســـــية للمملكـــــةات التنميـــــة العمرانيـــــة للمنـــــاطق إســـــتراتيجيعلـــــى حـــــده فـــــي إطـــــار 
   :١٢ص] ٢١[المخططات أهميتها كونها 

األساس إلعـداد الخطـط القطاعيـة لألجهـزة والـوزارات المختلفـة علـى مسـتوى المنـاطق والمحافظـات  •
بهــدف تضــمينها فــي خطــط التنميــة الوطنيــة علــى أســاس مــن التنســيق بــين االحتياجــات الســكانية 

  .بفعالية وكفاءة اقتصادية
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  .يق درجة أكبر من التكامل االقتصادي والخدمي بين محافظات كل منطقةتحق •
تــدعيم جهــود التنميــة الريفيــة لرفــع مســتوى معيشــة ســكان القــرى بمــا يحــد مــن هجــرتهم الدائمــة إلــي  •

 .المدن

بناء ومعالجـة  أنظمةفقد تم عمل المخططات المحلية وما يرتبط بها من  :أما على المستوى المحلي -
ــــديات ومصــــالح المــــواطنين، للقضــــايا التخ ــــى  إضــــافةطيطيــــة المرتبطــــة بعمــــل البل ــــك الدراســــات إل ذل

التفصـــيلية التـــي تشـــمل العديـــد مـــن المهـــام التخطيطيـــة التـــي تقـــوم علـــى بنـــاء الكـــوادر الفنيـــة وتطـــوير 
ات التخطيطية وٕانتاج مختلف الدالئل المرتبطة بعمل مختلف الشـركاء فـي جراءالتشريعات والنظم واإل

  .]١٩[غيرهم أو  أفرادأو  خاصةأو  التخطيطية سواًء كانت جهات حكوميةالعملية 

األعمــال التخطيطيــة لتــوفير البيئــة العمرانيــة المالئمــة والمســاهمة فــي رفــع مســتوى أداء  أدلــة إصــدار -
الكـــوادر الفنيـــة فـــي األمانـــات والبلـــديات، ونظـــرًا لمـــا تتطلبـــه التنميـــة العمرانيـــة مـــن منهجيـــة تخطيطيـــة 

التطبيقيـة  بحاثمن التجارب المختلفة واأل ستفادةالعلمية والعملية واال بعادخذ في اعتبارها األسليمة تأ
فــــي قــــي تســــهيل تــــوفر  الشــــئون البلديــــة والقرويــــة وزارة انطالقــــًا مــــن دور دلــــةويــــأتي صــــدور هــــذه األ

 دلــةألمــن تلــك االمعلومــات وتوحيــد األســاليب المســتخدمة فــي صــياغة وتنفيــذ خطــط التنميــة الشــاملة و 
   :]٢٢] [١٨[ التالي

  .دليل إعداد وتحديث المخطط الهيكلي للقرى •
  .دليل إعداد وتحديث المخطط الهيكلي للمدن •
  .ةقليميدليل إعداد وتحديث المخططات اإل •
  .دليل المعايير التخطيطية للخدمات •
  .والمجاورات السكنية حياءدليل تخطيط مراكز األ •
  .خطيطدليل تفعيل التنمية المستدامة في الت •
  .دليل معالجة وتخطيط الفراغات في المدن •

  :والتوصيات النتائجالخالصة وأهم   -٤

ـــاة إلنســـان المســـكن مـــن العناصـــر األساســـية يعتبـــر  ـــي لحي ومـــن ضـــروريات االســـتقرار االجتمـــاعي واألمن
 مـــن القضـــاياتعـــد قضـــية تـــوفير المســـكن  للمجتمـــع، وبالفعـــل اتضـــح مـــن العـــرض الســـابق أن واالقتصـــادي

ذلـك فــي القـرارات الصــادرة ويتأكــد االهتمـام، كـل مويــة الخمسـية بالمملكــة  توليهــا الخطـط التنالتـي  ويـةالتنم
 تعـد مـن والتـيسياسـات التخطـيط العمرانـي ذات العالقة بالنواحي والسياسات العمرانيـة والتخطيطيـة ومنهـا 

عـرض فـي مـا م، ونالحـظ نتيسير الحصول على المسكومنها عالج القضايا التنموية السياسات الموجهة ل
المختلفـة منـذ منتصـف علـى المسـتوى الـوطني فـي الخطـط الخمسـية  ًا واضـحاً هنـاك اهتمامـأن  هذا البحث
مــن المطلــوب لعــدد ل تضــمنت حصــراً التــي  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(الخطــة الثامنــة هــا آخر و الميالديــة  الســبعينيات



Faez Saad Al-Shihri 1590 

، كمــا تضـــمنت بعــض األهـــداف لــذلكالمتوقعـــة فــي زمـــن الخطــة والمســاحات المطلوبـــة والتكلفــة المســاكن 
  .المتعلقة بعملية التنمية اإلسكانية

الوطنيـــة خطـــة التنميــة  إليهــا أشـــارتالتــي  تحقيـــق التنميــة المتوازنـــة تلعــب سياســـات التنميــة دورًا هامـــًا فــي
ــالتخطــيط العمرانــي بمســتوياته الوطنيــة واإل ومــن ذلــك سياســاتة بالمملكــة قليميــواإل ة والمحليــة كونهــا قليمي

اهـا وتوضـح مـوارد المنـاطق ر من دراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية للمنـاطق ومـدنها وق ناتجةخططات م
، ويحدد مـدن وقـرى المنطقـة والتجمعـات مثلومقوماتها وحاجاتها وميزاتها النسبية واستغاللها االستغالل األ

ــــبعض، و  وضــــيعتهاالســــكانية وحجــــم المــــدن و  ــــتهم ب ــــواع اســــتعماالت األأوعالق وتوزيعهــــا ونســــبها  راضــــين
 .وصناعة وتجارة وترفيه وطرق إسكانومعدالتها من 

صــدور قــرار هامــة عديــدة خــالل العقــود الثالثــة األخيــرة والتــي توجــت بذلــك كــان هنــاك قــرارات إلــى  إضــافة
بتـوفير السـكن لشـرائح المجتمـع المختلفـة واضـعة  تعنـيالتـي  سـكانلإلالعامـة  هيئـةال إنشاءمجلس الوزراء ب

عمليــة وتفعيـل دور  اإلســكانستسـاهم فـي حــل مشـكلة تلـك القــرارات  ،ارهـا اخــتالف مسـتوى الــدخلفـي اعتب
  . لالستخدام السكني أراضيتخطيط  امن مكوناته والتي ة الشاملة بالمملكةالعمرانيالتنمية 

 هـتقـد وجف حلـيوالمعلـى المسـتوى الـوطني  يةإلسـكانلتنميـة العمرانيـة وااالجهـات المعنيـة بوفي ظل وجود 
تـــم تحديـــدها وفقـــًا ) ة ومحليـــةإقليميـــ(تحديـــد بعـــض المـــدن كمراكـــز للنمـــو ل الوطنيـــةة العمرانيـــة ســـتراتيجياإل

  .والمستدامة التنمية العمرانية المتوازنة أهدافتنسيق الجهود التنموية القطاعية لتحقيق إلى  لمعايير تؤدي
التخطيط اإلرشادية لعمـل  أدلةلية للمدن و ة والمحلية التفصيقليميوجود المخططات اإلفإن ذلك إلى  إضافة

الصحيحة المخصصة للخدمات المختلفـة ومنهـا  راضيتحديد استخدامات األ عد علىتلك المخططات يسا
ية ويعالج القضايا التخطيطيـة اإلسكانمما يساهم في سهولة توفير األرض وسرعة تنفيذ المشاريع  اإلسكان

كافيــة لتمــنح للمــواطنين بغــرض  أراضــيئيســة والتلــوث وعــدم وجــود المختلفــة كتمركــز التنميــة فــي المــدن الر 
  .المجتمع فئاتلجميع  اإلسكانإقامة مشاريع 

الهامـــة لتحقيـــق  ليـــاتة والمحليـــة يعـــد مـــن اآلقليميـــالتخطـــيط العمرانـــي بمســـتوياته المختلفـــة الوطنيـــة واإلأن 
تجـذب االسـتثمارات المختلفـة ومنهـا التـي  مقـاليالتنمية المستدامة كونها ترسم وفق المزايا النسبية للمدن باأل

مشــاركة القطاعــات المختلفــة فــي التنميــة للمــدن  إنجــاحوتســاهم سياســات التخطــيط العمرانــي فــي . المســكن
هــا المختلفــة االقتصــادية واالجتماعيــة أبعادة والمحليــة بقليميــعلــى جميــع المســتويات الوطنيــة واإل قــاليمواأل

 .تخطيطهم في مراحل الإشراكب والبيئية

جميعهـا تسـاهم فـي التـي و . الصادرة من وزارة الشؤون البلديـة والقرويـةالتخطيطية  دلةمدعوم باألكل ذلك و 
لمزيــد مــن المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار التخطيطــي التنمويــة مزيــد مــن التثقيــف بسياســات التنميــة والتخطــيط 

الموارد المتاحة النجـاز المشـاريع التنمويـة و  مكاناتمن اإل ستفادةوالدعم والتنسيق الشامل وحشد الموارد لال
 .ومواجهة القضايا الوطنية ومنها قضية المسكن
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ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية ال يعوزهــا سياســات وقــرارات منظمــة لعمليــة تنميــة 
المقبلـة هــو وتيسـير المسـكن لمســتحقيه مـن المـواطنين بكافــة شـرائحهم، ولكـن المطلـوب فــي الفتـرة  اإلسـكان

ـــد األطـــر واآل ـــاتتحدي ـــادئ والمعـــايير  لي ـــى أرض الواقـــع فتتحقـــق المب ـــك السياســـات عل ـــذ تل التفصـــيلية لتنفي
بــالكم والنوعيــة القياســية  اإلســكانية وتلبــى االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية مــن اإلســكانالمنشــودة للتنميــة 

 اإلسـكانلقطـاع  منشـودةال هـدافقيـق األويمكننا طرح عـدد مـن التوصـيات التـي ستسـاهم فـي تح. المطلوبة
  :  بالمملكة

بالمملكــة العربيــة الســعودية ومــا تــم  اإلســكانقاعــدة معلومــات شــاملة توضــح الجهــات المعنيــة ب إيجــاد -
 .انجازه وما يتطلب في المستقبل والتثقيف بذلك

ية التنمويـة الخطط الخمسـإليه  أشارتوفق ما  اإلسكانمن عمل في قضية  انجازهقياس وتقييم ما تم  -
 .بالمملكة العربية السعودية من سياسات وبرامج

التنميــة  أهــدافكآليــة هامــة لتحقيــق  اهــأبعادو  اومســتوياته ةالعمرانيــ نميــةلتعمليــة التخطــيط لبالتثقيــف  -
  .الوطنية ومنها توفير المسكن للمواطن

لتخطـيط لتـوفير المسـكن فـي مراحـل ا ية الشـاملةاإلسـكانة و العمرانيـ مبادئ ومعايير التنميةعدم إغفال  -
  .كون المسكن جزء من مكونات المكان المراد تخطيطها

عدم التعامل عند تخطيط المسـكن علـى أنـه جـزء منفصـل عـن العناصـر والمكونـات األخـرى بالمدينـة  -
  .حيث أنه جزء يؤثر ويتأثر بالخدمات والعناصر األخرى الخدمية واإلنتاجية

سياســات التنميــة والوطنيــة  نجــاحالمتوســطة، كآليــة إلو الصــغيرة  المــدنإلــى  يةاإلســكانتوجيــه المشــاريع  -
المســتثمرين مــن  ٕاعطــاءو  المتوازنــة وتزيــدها بالخــدمات الشــاملة لتخفيــف الضــغط علــى المــدن الرئيســة

  .القطاع الخاص التسهيالت للمشاركة في ذلك
السكنية  راضياأل بشكل دوري ومنها سياسات استعماالت ةالعمرانيللتنمية مراجعة سياسات التخطيط  -

  .وتطويرها حسب المتغيرات االقتصادية واالجتماعية للسكان
التخطيطيــة الصــادرة مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ومنهــا دليــل تخطــيط مراكــز  دلــةاالســتعانة باأل -

  .وغيره والمجاورات السكنية حياءاأل
 .مهامها نجاحإل سكانإلالعامة لهيئة الوضع خطة شاملة لتعاون جميع القطاعات مع  -

 مـــن خـــالل الحـــوار المســـتمر واألفكـــار اآلراءبطـــرح والمؤسســـات الخاصـــة تشـــجيع مشـــاركة المـــواطن  -
فـي تحقيـق  ٕايجابيـةوحثهم على لعب دور أكثر فعالية و  اإلسكانبجميع القضايا التنموية ومنها قضية 

 .المنشودة هدافاأل

 التخطـيط العمرانــيية مثــل مجـاالت العمـارة و اإلسـكانميـة بعمليـة التن تفعيـل دور الجمعيـات المهنيـة ذات العالقــة - 
 .وغيرهم  دارةواإل نشاءية واإلاإلسكانالمشروعات  ٕادارةوالتنمية العقارية و 
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 .اإلسكانمجال بذات العالقة  بحاثاألتشجيع الجامعات لعمل المزيد من  -

، وعمـل قاعـدة اإلسكانيا ة بعيدة المدى لعالج قضاإستراتيجيتفعيل القرارات الصادرة والخاصة بعمل  -
ورصـــد مـــا تـــم منحـــه مـــن  اإلســـكانمعلومــات متكاملـــة توضـــح جهـــود القطاعـــات المختلفـــة فـــي مجــال 

 .يمكن منحها داخل وخارج النطاق العمرانيالتي و  أراضي

ســكنية داخــل النطــاق العمرانــي للمــدن الكبيــرة، مــع تطــوير المنــاطق المجــاورة  أراضــيتــوفير االهتمــام ب -
ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر  راضيلى مراجعة استعماالت األلها، والعمل ع

لألغــراض الســكنية، وتشــجيع التوجــه نحــو التوســع العمرانــي الرأســي، وترشــيد المســاحات المخصصــة 
 .لألغراض التجارية

دءًا مـن علـى المراحـل المختلفـة لعمليـة التنميـة بـن اسـكاإلتنمية مشـروعات تخفيض تكلفة سبل دراسة  -
  .والتشغيل والصيانة التشييدثم مراحل  المباني والوحدات السكنية  التصميمتخطيط المدينة ثم الحي و 

  .المراجع -١٣

  :الديموغرافيةالعامة والمعلومات  اتحصاءاإلموقع مصلحة ] ١[
http://www.cdsi.gov.sa/showcatalog.aspx?lid=25&cgid=2    

  http://www.planning.org.saالموقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد والتخطيط ] ٢[
  ١٤٦٩١العدد -م ٢٠٠٨سبتمبر ١٣ -هـ ١٤٢٩رمضان  ١٣السبت -الرياض صحيفة ] ٣[
، التنميــة العمرانيــة لمنطقــة المدينــة المنــورة مــن منظــور الحفــاظ ٢٠٠٣والقرويــة،  وزارة الشــؤون البلديــة] ٤[

  .ةقليميالتنمية اإل إدارةعلى البيئة والتنمية المستدامة، أمانة المدينة المنورة، 
االخــتالف فــي مفهــوم المســكن الميســر وانعكاســاته . م٢٠٠٤. عبــداللطيف، محمــود، فورتيــه، ســليمان] ٥[

مــــارس  ٣١-٢٨الثانيــــة المســــكن الميســــر،  اإلســــكانية المســــتقبلية، نــــدوة اإلســــكانميــــة علــــى سياســــات التن
  .م، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرياض٢٠٠٤

    www.smartgrowth.bc.ca:  الموقع االلكتروني] ٦[
  ١٤٦٢٥العدد  -م ٢٠٠٨يوليو ٩-هـ ١٤٢٩رجب  ٦ األربعاء -الرياض ( ]٧[
    :الموقع االلكتروني] ٨[

http://www.bab.com/persons/107/show_particle.cfm?article_id=489  
-٢٠٠٥ة الســعودية خــالل الفتــرة  ية فــي المملكــة العربيــاإلســكانتحديــد االحتياجــات . نــورين، فاضــل] ٩[

  www.mep.gov.sa:  ، الموقع االلكتروني٢٠٢٤
  ،)م٣٠/٩/٢٠٠٧، ٢٢٩٦صحيفة عكاظ، العدد] (١٠[
 ).م٢٣/١٠/٢٠٠٧، ١٢٥٤٨صحيفة اليوم، العدد ] (١١[

 )م٢٧/٦/٢٠٠٧، ٥٠٠٧صحيفة االقتصادية، العدد ] (١٢[
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  ٢٢٧٧ :العدد ٢٠٠٧/سبتمبر /١١ ،هـ٢٩/٠٨/١٤٢٨الثالثاء  صحيفة عكاظ،] ١٣[
 ).م٣٠/١/٢٠٠٧، ١٢٢٨٢صحيفة اليوم، العدد ] (١٤[

  ٢٧٠١، العدد م٢١/٢/٢٠٠٨صحيفة الوطن، ] ١٥[
  )هـ٠٧/٠٩/١٤٢٩صحيفة االقتصادية، العدد   ] (١٦[
  ٢٧٤٠، العدد م٣١/٣/٢٠٠٨صحيفة الوطن، ] ١٧[
ة فـــي المملكـــة قليميـــنميـــة اإل، مراكـــز النمـــو وعمليـــة التخطـــيط للت)هــــ١٤٢٧(النفيعـــي، خالـــد مطلـــق، ] ١٨[

ة مــع التطبيــق علــى منطقــة القصــيم اإلداريــة، رســالة قليميــدراســة فــي جغرافيــة التنميــة اإل: العربيـة الســعودية
  .دكتوراه، غير منشورة جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض

  http://www.momra.org.saالموقع اإللكتروني لوزارة الشئون البلدية والقروية ] ١٩[
، مجلــة تقنيــة البنــاء، العــدد التاســع، وزارة الشــؤون البلديــة )م٢٠٠٦(الخضــيري، عبــدالعزيز عبــداهللا، ] ٢٠[

  .والقروية، المملكة العربية السعودية الرياض
التنميـة، النـدوة  أهـداففـي تحقيـق  ، تطور التخطـيط العمرانـي ودوره)٢٠٠٣(الهذلول، صالح على، ] ٢١[

األولـــى لتطـــوير البـــرامج األكاديميـــة فـــي تخطـــيط المـــدن وممارســـة المهنـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
  .الدمام. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

  ١٢٤٧٠، العدد هـ٢٨/١٠/١٤٢٧، الجزيرةصحيفة ] ٢٢[

 


