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 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

 مقدمة

خالل السنوات املاضية،  وكان ذلك متوافقاً مع باململكة االستثمار يف القطاع العقاري  يالحظ منو
شهدها االقتصاد السعودي ومع اخلطط التنموية الطموحة التي  التيملرتفعة النمو ا معدالت

هذا القطاع  أولت غرفة الشرقيةلذلك فقد شهدتها اململكة خالل الثالثني سنة املاضية. 
 ذات الصلة بالعقار .  تلف القضايا واملوضوعاتمن خالل دراسة وحتليل خمكبرياً اهتماماً ً 

 
هذا  القطاع يف  على  لقاء نظرة حتليلية إىل إ حيث تهدفأتي هذه الدراسة يف هذا السياق، و ت 

حماور ، حيث يتناول احملور  ستةحمافظة اجلبيل، ولتحقيق هدف الدراسة، فقد مت تقسيمها إىل 
، ويف احملور الثاين  يتم تقدمي نبذة حول اململكةباألهمية االقتصادية للقطاع العقاري منها األول 

املالمح الرئيسية لقطاع املساكن حمافظة اجلبيل . أما احملور الثالث فيقوم باستعراض 
 . باملنطقة الشرقية وحمافظة اجلبيل

مـن   طقة الشـرقية وحمافظـة اجلبيـل   لقطاع العقاري باملنأهم مؤشرات اويف احملور الرابع يتم حتليل  
. فيما يقوم احملـور اخلـامس    افظةاحملحمددات الطلب على العقار يف وحيث عدد الوحدات السكنية 

. ويف احملـور السـادس يـتم  اسـتخدام      افظـة احملالعوامل املؤثرة  على النمو العقـاري يف  بتحليل 
ــة احلاليــة يف حمافظــة اجلبيــل مــن أجــل التعــرف علــى     املؤشــرات  اآلفــاق املســتقبلية للســوق  العقاري

. ويف نهاية الدراسة يتم استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها هـذه  العقارية يف حمافظة اجلبيل
 الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إخالء مسؤولية
غرفة الشـرقية  غـري مسـئولة حتـت أي ظـرف مـن الظـروف عـن أي أضـرار  أو خسـائر مباشـرة أو غـري مباشـرة، عرضـية أو               

  مبنية على  املعلومات الواردة يف هذه الدراسة.استثمارية ملحقة، خاصة أو استثنائية، والتي رمبا قد تنشأ عن قرارات 
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 احملور األول 
 األهمية االقتصادية للقطاع العقاري باململكة

 
 :  أهمية القطاع العقاري أوالً

  باململكة. يعد القطاع العقاري واحداً من القطاعات االقتصادية احملورية الهامة 

 تتميـز بهـا كتلـك    جمموعة مـن العوامـل التـي    مبني  على .  باململكة دور القطاع العقاري
وانتشــار مــدنها وتباعــد بعضــها عــن بعــض،       ،املتعلقــة بســعة املســاحة اجلغرافيــة   

واســـتقبالها ملاليـــني احلجـــاج واملعتمـــرين ســـنويا، وارتفـــاع اإليـــرادات املاليـــة كعوائـــد   
   كرب منتج ومصدر للنفط  .ألصادراتها النفطية باعتبارها 

  مــان وانخفــاض يف درجــة   باألع العقــاري الســتثمار يف القطــا ايتميــز ذلــك ىل إباإلضــافة
انخفاض كذلك  و ،ااطرة وارتفاع يف عائد االستثمار مقارنة مبناحي االستثمار األخرى

 .باإلسكانالدولة تكاليف ومتطلبات إدارته. عالوة على اهتمام 

   كبري باالستثمار يف القطاع العقاري خـالل السـنوات املاضـية،   وكـان ذلـك      النمو اليالحظ
متوافقــاً مــع معــدالت النمــو املرتفعــة التــي شــهدها االقتصــاد الســعودي ومــع اخلطــط 

 التنموية الطموحة التي شهدتها اململكة خالل الثالثني سنة املاضية.
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 :  أهمية قطاع البناء و اإلنشاءات يف االقتصاد السعوديثانياً
 

 الناجت احمللي اإلجمايل    يف قطاع البناء واالنشاءاتأهمية  -١

 أن الناجت املتحقق يف قطاع البناء واإلنشـاءات قـد   ١( يالحظ من خالل النظر  إىل اجلدول رقم (
وصـل النمـو السـنوي باملتوسـط      حيـث  م، )٢٠١٣ -٢٠٠٣(شهد منـواً ملموسـاً خـالل السـنوات    

لنـاجت احمللـي اإلجمـايل خـالل     النمو السنوي ل خالل هذه الفرتة،  وهو بذلك يتجاوز %٧٫٦ حوايل 
 %  . ٦٫٦نفس الفرتة والبالغ 

 )١جدول رقم(
تطور الناجت املتحقق يف قطاع  البناء واإلنشاءات ونسبة مساهمته يف الناجت احمللي اإلجمايل باألسعار الثابتة 

٢٠للسنوات ( ٠ ٢٠-٣  م)١٢

 السنوات
الناجت احمللي 

 اإلجمايل
 (بليون ريال)

قطاع الناجت املتحقق يف 
البناء واإلنشاءات(بليون 

 ريال)

قطاع البناء واإلنشاءات 
 اىل الناجت احمللي االجمايل

(%) 

معدل النمو السنوي 
لناجت قطاع البناء 

 واإلنشاءات
(%) 

٥٫٦ ٦٫٦ ٤٥٫٥ ٦٨٦٫٠ ٢٠٠٣ 
٦٫٣ ٦٫٧ ٤٨٫٥ ٧٢٢٫٢ ٢٠٠٤ 
٤٫٧ ٦٫٦ ٥٠٫٨ ٧٦٢٫٣ ٢٠٠٥ 
٧٫٣ ٦٫٩ ٥٤٫٥ ٧٨٦٫٣ ٢٠٠٦ 
٤٫٢ ٧ ٥٦٫٨ ٨٠٢٫٢ ٢٠٠٧ 
١٫٨ ٦٫٩ ٥٧٫٦ ٨٣٦٫١ ٢٠٠٨ 
٤٫٧ ٧٫١ ٦٨٫٥ ٩٨٣٫٢ ٢٠٠٩ 
٠٫١ ٧٫٢ ٧٥٫٨ ١٠٥٦٫٦ ٢٠١٠ 
٩٫٩ ٧٫٣ ٨٣٫٣ ١١٤٧٫٥ ٢٠١١ 
٤٫٦ ٧٫٢ ٨٧٫١ ١٢٠٦٫٢ ٢٠١٢ 

 ،من إعداد مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية باالعتماد على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي / التقرير السنوي : املصدر
الوضع الراهن للقطاع العقاري  والدور غرفة الشرقية "  راسةدكذلك م.   ٢٠١٤لسنة  ٤٩، العدد التقرير السنوي. و٢٠١٠سنة  ، ٤٦العدد 

 "٢٠١٠، املأمول لنظام الرهن العقاري
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 القطاع العقاري والنمو االقتصادي يف اململكة -٢

  ــة باألســعار الثاب القطــاع العقــاري حجــم شــهد ــغ ( منــواًت %) خــالل ٤٫٧%، ١٫٨% ، ٤٫٢%، ٧٫٣بل
عـاد  ، و ٠٫١م  ليصـل إىل  ٢٠١٠ولكنه تراجع يف عـام   على التوايل  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦السنوات 

مـن تذبـذب مسـاهمة هـذا القطـاع يف       وعلـى الـرغم   ،%  ٩٫٩م ليصـل إىل   ٢٠١١قفز يف عـام  لي
ــدود ال      ــت يف ح ــا بقي ــايل إال  أنه ــي اإلجم ــاجت احملل ــية.   ٧الن ــنوات املاض ــر س ــالل العش   %.  خ

  ))   .١( جدول رقم( 

  يف القطـاع   مـن إجمـايل العمالـة    % ٤٥٫١ حـوايل قطـاع التشـييد والبنـاء    العمالـة يف   كما متثـل
املســتوعب  للعمالــة علــى مســتوى   الرئيســي القطــاع دفإنــه يعــبنــاءً علــى هــذا ،، و اخلــاص

 ١ اقتصاد اململكة.

 االقتصادية التي ترصد القطاع العقاري باململكة إىل أن منوه تشري أغلب الدراسات والتقارير 
فعلـى الـرغم مـن تـداعيات األزمـة املاليـة العامليـة إال أن القطـاع          ، يف املستقبل سيستمر

بشـكل   نمـو ي يـة العقاراملنتجـات  الطلـب علـى   ،  واستمر العقاري يف اململكة ظل متماسكاً
حيـث ان طاقـة السـوق االسـتيعابية للمنـتج       ،اإلسـكانية السـيما الطلـب علـى العقـارات     ، جيد

  ٢.السكني كبرية جداً
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .١٧٨م، ص٢٠١٢لسنة  ٤٨العدد  التقرير السنوي ،العربي السعوديالنقد مؤسسة   ۱
 ٢٠١٠" الوضع الراهن للقطاع العقاري  والدور املأمول لنظام الرهن العقاري،  دراسة غرفة الشرقية ۲
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 :  أهم املؤشرات األساسية للقطاع العقاري باململكةثالثاً
 

 عدد منشآت القطاع العقاري -١
 

   وفقاً لنتائج التعداد االقتصادي الشامل للمنشآت يف اململكة والذي مت إجراؤه عام
منشأة عقارية،  ٨٤٤٨٨حوايل   يبلغ عدد املنشآت العاملة يف القطاع العقاري ،م ٢٠١٢

% من إجمايل عدد املنشآت يف اململكة، وتعترب النسبة األكرب من ٢ومبا يشكل نسبة 
 ٢٠املنشآت العقارية يف اململكة منشآت صغرية ومتوسطة احلجم (أقل من 

يف اال العقاري يف  % من املنشآت املتخصصة٦٧مشتغل) حيث تشكل نسبة 
 ))١والشكل رقم( ))٢(اجلدول رقم( اململكة.

 
 

 )٢جدول رقم (
 م)٢٠١٢توزيع املنشآت العقارية يف اململكة حسب عدد املشتغلني( 

مشتغل فأكرث ٢٠ اجملموع ) مشتغل١٩-٥(   
 ٥أقل من 

 مشتغلني
 البيان

 القطاع العقاري ٤٢١٧٢ ١٤٢١٠ ٢٨١٠٦ ٨٤٤٨٨
 التوزيع النسبي (%) ٤٩٫٩١ ١٦٫٨٢ ٣٣٫٢٧ ١٠٠

 جميع القطاعات ١٤٤١٩٩ ٩٢٥١٤٩ ٢٤٣٢٧٧٨ ٤٧٨٠١٢٦
 نسبة القطاع العقاري (%) ٢٫٩٧ ١٫٥٤ ١٫٤٣ ١٫٧٧

 .م٢٠١٢مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد االقتصادي الشامل،  املصدر:          
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 )١( شكل رقم

 م)٢٠١٢اململكة حسب عدد املشتغلني(توزيع املنشآت العقارية يف 

 
 .م٢٠١٢مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد االقتصادي الشامل،  املصدر:          

 

 مؤشرات األداء املايل للقطاع العقاري -٢

  مليـار ريـال سـعودي مقابـل نفقـات       ١٧٫٩م إيرادات بنحـو   ٢٠١٢حقق القطاع العقاري خالل عام
. وبلـغ   مليـار ريـال سـعودي     ٨٫١مليار ريال سعودي حمققـاً فائضـاً يف التشـغيل بلـغ      ٧٫١بنحو 

م . يف حني بلغ النمو ٢٠١١م مقارنة مع ٢٠١٢%  يف عام  ١٢النمو السنوي إلجمايل اإليرادات حوايل  
 ))٢والشكل رقم( ))٣(اجلدول رقم( % .٢٤٫٣حوايل  م٢٠١٢السنوي لفائض التشغيل يف عام 

 

 

 

 

 

٣٣% 

١٧% 

٥٠% 

 مشتغلني ٥أقل من  مشتغل) ١٩-٥( مشتغل فأكرث ٢٠
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 )٣رقم ( جدول

٢٠تطور املؤشرات املالية للقطاع العقاري ( ٢٠-١٠  )م١٢
 ريال مليار

 البيان ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢
 إجمايل اإليرادات ١٤٫٩ ١٥٫٧ ١٧٫٩
 معدل النمو (%) ---- ٥٫٨ ١٢٫٠
 إجمايل النفقات ٥٫٩ ٦٫٧ ٧٫١
 معدل النمو (%) ----- ١١٫١ ٦٫٠
 فائض التشغيل ٦٫٥ ٦٫٥ ٨٫١

٠٫٧- ٢٤٫٣  معدل النمو (%) --- 
 .مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، البحث االقتصادي السنوي للمؤسسات، أعداد خمتلفة املصدر:            

 
 

  )  ٢( شكل رقم
٢٠تطور املؤشرات املالية للقطاع العقاري ( ٢٠-١٠  )م١٢

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، البحث االقتصادي السنوي للمؤسسات، أعداد خمتلفة املصدر:                     
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 إجمايل اإليرادات إجمايل النفقات فائض التشغيل

 (ألف ريال)
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 اململكةبالتمويل املصريف املقدم للقطاع العقاري  -٣

 ٢٠٠٩(  التمويل العقاري يف اململكة خالل الفرتة)  والذ ي يبني تطور ٤جدول رقم ( من خالل-
تزايد مستمر حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي أن حجم هذا التمويل يف ) م  يتبني ٢٠١٣

%، ويالحـظ ارتفـاع معـدالت النمـو خـالل      ٢٠٫٨حلجم التمويل العقاري خـالل هـذه الفـرتة نسـبة    
% ليصـل  ٢٧ م  حـوايل  ٢٠١٢م و٢٠١١السنوات األخرية بشكل ملحوظ ومبعدل منو بلغ بني عامي 

 . مليـار ريـال سـعودي    ٣٨٥ ) م  حوايل٢٠١٣ -٢٠٠٩خالل الفرتة (حجم التمويل العقاري املقدم  
خـالل  باملتوسـط  لـغ  ، فقـد ب الشخصـي العقـاري   ومبقارنة هذا النمـو مـع منـو حجـم التمويـل     

وبالنسبة للشركات فقـد بلـغ النمـو معـدل السـنوي خـالل الفـرتة حـوايل         % ٢٥٫٨نفس الفرتة 
غـريه  مقارنـة ب الشخصـي مهـم   مو النسبي للتمويل العقـاري  فقط، مما يدل على أن الن ١٤٫٦

 )).٣(الشكل رقم( من أوجه التمويل.

 )٤جدول رقم( 
٢٠تطور التمويل العقاري لألفراد والشركات خالل الفرتة(  ٠ ٢٠-٩  )م١٣

 )مليون ريال(                                                                                                                                               

 
 السنة

 األفراد
النمو 

السنوي 
)%( 

 الشركات
النمو 

السنوي 
)%( 

 اإلجمايل
النمو 

السنوي 
)%( 

نسبة القروض 
األفراد إىل اجمايل 

القروض 
 )% العقارية (

٥٢٫٥  ---- ٥٣٧٤٥ ---  ٢٥٥٣٤  ---- ٢٨٢١١ ٢٠٠٩ 

٥٥٫٠ ١١٫٦ ٥٩٩٦٨ ٥٫٧ ٢٦٩٩٠ ١٦٫٩ ٣٢٩٧٨ ٢٠١٠ 

٦٠٫٣ ١٧٫١ ٧٠٢١١ ٣٫٤ ٢٧٨٩٧ ٢٨٫٣ ٤٢٣١٤ ٢٠١١ 

٦٠٫٩ ٢٥٫٤ ٨٨٠٢٤ ٢٣٫٥ ٣٤٤٤٨ ٢٦٫٦ ٥٣٥٧٦ ٢٠١٢ 

٦١٫٩ ٢٩٫٢ ١١٣٧٠٧ ٢٥٫٩ ٤٣٣٧٣ ٣١٫٣ ٧٠٣٣٤ ٢٠١٣ 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث املصدر:

 
 
 
 
 
 

PUBLIC 
 عام

٩ 
 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 ) ٣شكل رقم( 

٢٠لألفراد والشركات خالل الفرتة( تطور التمويل العقاري  ٠ ٢٠-٩  )م١٣
  

 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث املصدر:                     

 
 

       فيما يتعلق بحجم التمويل العقاري لألفراد كنسبة مـن إجمـايل القـروض الشخصـية، فـيالحظ
م، ثــم تزايــدت ٢٠٠٩% عــام ٥٢٫٥أيضــاً أن هــذه النســبة يف تزايــد مســتمر فمــن نســبة بلغــت  

 . ))٤والشكل رقم( )٤(اجلدول رقم( م، ٢٠١٣% يف عام ٦٢لتصل إىل 
 

 )٤( شكل رقم
٢٠عام د والشركات خالل التمويل العقاري لألفرا توزيع  م١٣
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٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

 اإلجمايل األفراد الشركات

٦٢% 

٣٨% 

 الشركات األفراد  

 ريال) مليون(

PUBLIC 
 عام

١٠ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث املصدر:              

 ) أيضــاً أن منــو حجــم التمويــل الشخصــي لألغــراض االســتهالكية   ٥يتــبني مــن اجلــدول رقــم (
خالل نفس  باملتوسطبشكل عام (يشمل التمويل العقاري، سيارات ومعدات، أخرى) قد بلغ 

-٢٠٠٩حني بلغ متوسط منو القـروض الشخصـية العقاريـة خـالل الفـرتة (     %  . يف ١٦٫٧الفرتة 
القـــروض % وبلـــغ حجـــم مســـاهمة القـــروض العقاريـــة بالنســـبة إلجمـــايل   ٢٦)م حـــوايل ٢٠١٣

. وكـل هـذه املؤشـرات تـدل علـى أهميـة التمويـل        %١٣٫٥م حـوايل  ٢٠١٣يف عـام   االستهالكية
 )).٦(الشكل رقم(دي. العقاري الفر

 
 
 
 

 )٥جدول رقم(
٢٠تطور القروض االستهالكية خالل الفرتة ( ٠ ٢٠-٩  )م  ١٣

 (مليون ريال)      

 السنة
قروض 
 عقارية

النمو 
 السنوي

سيارات 
 ومعدات

النمو 
 السنوي

 أخرى

النمو 
 السنوي

إجمايل 
القروض 

 االستهالكية 

النمو 
 السنوي

نسبة 
القروض  

العقارية من  
القروض 

 االستهالكية
)%( 

)%( )%( )%(  )%( 

٩٫٩  --- ١٧٩٩١٨  --- ١٢٣٩٢٤  --- ٣٨١٣٤  --- ١٧٨٦٠ ٢٠٠٩ 

١١٫٦ ١٠٫٥ ١٩٨٨٣٥ ٧٫٨ ١٣٣٥٣٨ ١٠٫٧ ٤٢٢٠٩ ٢٩٫٣ ٢٣٠٨٨ ٢٠١٠ 

١٢٫٠ ٢١٫٨ ٢٤٢٢٤٦ ٢٢٫٤ ١٦٣٥٠١ ١٧٫١ ٤٩٤٤٤ ٢٦٫٩ ٢٩٣٠١ ٢٠١١ 

١. ١٣ ١٢٫٩ ٢٧٣٥١٤ ١١٫٥ ١٨٢٣٨١ ١٠٫٨ ٥٥٤٢٢ ٢١٫٩ ٣٥٧١١ ٢٠١٢ 

١٣٫٥ ٢١٫٤ ٣٣٢٠٤٤ ٢١٫٨ ٢٢٢٠٨٧ ١٧٫٤ ٦٥٠٦٩ ٢٥٫٧ ٤٤٨٨٨ ٢٠١٣ 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث  املصدر:

 
 
 
 

PUBLIC 
 عام

١١ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 )٥شكل رقم (

 ) م ٢٠١٣-٢٠٠٩تطور القروض االستهالكية خالل الفرتة (
   

 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث  املصدر:     

 
 )٦شكل رقم( 

 م   ٢٠١٣توزيع القروض االستهالكية يف نهاية عام  

 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث  املصدر:                                               
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 إجمايل القروض االستهالكية    أخرى سيارات ومعدات قروض عقارية

١٣% 

٦٧ %٢٠% 

 أخرى سيارات ومعدات عقار

 ريال) مليون(

PUBLIC 
 عام

١٢ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 م فقط بلغ حجم التمويل العقاري نحو٢٠١٣خالل عام  وبتحليل البيانات السنوية يتضح أنه 

 )٥( (جدول رقمم.٢٠٠٩مليار ريال سعودي عام   ١٧٫٩مليار ريال سعودي مقارنةً بنحو  ٤٤٫٩
 ).)٦والشكل رقم(

 دور صندوق التنمية العقارية يف متويل القطاع العقاري: -٤
   ) مبؤسسـات اإلقـراض    ) واملتعلقـة  ٦يالحظ  من خالل حتليل األرقام املبينة يف جـدول رقـم

املتخصصــة يف اململكــة (تشــمل صــندوق التنميــة العقاريــة، صــندوق التنميــة الصــناعية،   
، البنــك الزراعــي العربــي  واالدخــار صــندوق االســتثمارات العامــة، البنــك الســعودي للتســليف  

يشـكل نسـبة   م  مـا   ٢٠٠٩منـذ عـام    السعودي)  أن صندوق التنمية العقارية قد قدم قروضـاً  
% من إجمايل قيمة القروض التي قدمتها جميع مؤسسات االقـراض املتخصصـة، وذلـك    ٤١

(شـكل  مـي).    مليار ريال سعودي (تراك  ١١٦٫٧م  حوايل  ٢٠١٣بحجم قروض بلغ حتى نهاية عام 
 ))٧رقم (

 
 

 )٦جدول رقم (
 تطور حجم التمويل املقدم من صندوق التنمية العقارية مقارنةً بصناديق اإلقراض املتخصصة األخرى  

٢٠(خالل الفرتة  ٠ ٢٠-٩  )م ١٣
 (مليون ريال)                                                                                                                                                                        

 السنة 
صندوق 
التنمية 

 العقارية 

 معدل النمو
  (%) 

إجمايل 
قروض 

مؤسسات 
 اإلقراض 

 معدل النمو 
(%) 

نسبة صندوق 
التنمية من 

 اإلجمايل 

٤٣٫١  --- ١٧٧٩٧٦  --- ٧٦٧٨٨ ٢٠٠٩ 

٤٠٫٤ ٨٫٠ ١٩٢١٧٤ ١٫١ ٧٧٥٩٧ ٢٠١٠ 

٣٧٫٨ ٨٫٥ ٢٠٨٤٢٧ ١٫٧ ٧٨٨٧٩ ٢٠١١ 

٤٠٫٠ ١٩٫٦ ٢٤٩٢٨٥ ٢٦٫٣ ٩٩٥٩٦ ٢٠١٢ 

٤٣٫٠ ٨٫٩ ٢٧١٥٩٦ ١٧٫٢ ١١٦٦٧٨ ٢٠١٣ 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث  املصدر:         

 

 

PUBLIC 
 عام

١٣ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 

)٧شكل رقم (  
التطور السنوي حلجم التمويل العقاري املقدم من صندوق التنمية العقارية   

٢٠خالل الفرتة (  ٠ ٢٠-٩ )م١٣  
                                                                                                                                                                       

 
 م.٢٠١٤مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الثالث  املصدر:       
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 إجمايل قروض املؤسسات املتخصصة قروض صندوق التنمية العقارية

 ريال) (مليون

PUBLIC 
 عام

١٤ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

PUBLIC 
 عام

١٥ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 

 احملور الثاين
 ٣نبذة عن حمافظة اجلبيل

 
 

 : درجة شرقاً وخط عـرض   ٤٩-٤٠تقع اجلبيل بالقرب من خط طول  موقع حمافظة اجلبيل
كــم ، وتشـكل مــع جمموعــة القــرى  ٨٠درجـة شــماالً وتبعــد عــن مدينـة الــدمام حــوايل    ٢٧-٠٠٠

 واملواقع التابعة لها سهالً ساحلياً ميتد بضعة كيلو مرتات على شاطئ اخلليج .

 من:  حمافظة اجلبيل تتكون 

 مدينة اجلبيل (البلد) حتت مسئولية بلدية اجلبيل.  -
 ة اجلبيل الصناعية حتت مسئولية الهيئة امللكية للجبيل وينبع.نمدي -

 .شبكة االنرتنت وزارة الشئون البلدية والقروية على موقع ۳
                                                 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

    : وتعـد ثالـث    هــ،   ١٣٥٣يرجـع تـاريخ تأسـيس جهـاز البلديـة إىل عـام       تأسيس بلدية  اجلبيـل
بلدية تأسست على مستوى املنطقة الشرقية بعد اإلحساء والقطيف وكان عملها يختصر 

مت ضـم   هــ  ١٤١٢وفـى عـام     على حتصيل رسوم على ما يباع من اغنام وابل ودهـن (سـمن) .  
 ـه١٤٢٦ عام  عد صدور القرار الوزاري يفأمانة املنطقة الشرقية ببلدية اجلبيل حتت إشراف 

القاضي بتشكيل أمانة املنطقة الشرقية أصبحت بلديـة حمافظـة اجلبيـل حتـت مسـئولية      
 جميع خدماتها  وإشراف أمانة املنطقة الشرقية يف

 :املراكز التابعة حملافظة اجلبيل 

 جوسمني. -
 جزيرة جنة. -
 أبو حدرية.  -

  يحــد حمافظــة اجلبيــل مــن الشــمال طريــق الــزور ومــن الغــرب طريــق      احملافظــة:حــدود
ــو     ــى الكيل ــوب حت ــابالين ومــن اجلن ــغ      ٣٨الت ــث تبل ــدمام الســريع ... حي ــل ال ــق اجلبي مــن طري

 كيلو مرت مربع . ٥٦٠٠املساحة اإلجمالية ما يقارب 

 افظةأهميـة احمل :  

فـق املهمـة مثـل مينـاء امللـك      تقع على ساحل اخلليج العربي ووجود العديد من املرا -
ــة ،         ــز البحري ــد العزي ــك عب ــدة املل ــة ، وقاع ــات التحلي ــاري ، وحمط ــناعي والتج ــد الص فه

 واملنطقة الصناعية والتي تعد من أهم البقع الصناعية يف منطقة الشرق األوسط .
 مت إنشاء مدينة اجلبيل الصناعية يف السبعينات من القرن املاضي. -

  

PUBLIC 
 عام

١٦ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

 جودة باجلبيلاملدن الصناعية املو 

سعت الهيئة امللكيـة بنجـاح جلعـل مدينـة اجلبيـل الصـناعية يف طليعـة املـدن         :  )١اجلبيل ( -
ــة     ــها   ٥٫٥٠٠منهــا  ٢كــم ١٫٠١٦الصــناعية يف العــامل، وتبلــغ مســاحة املدين ــار مت تخصيص هكت

 للصناعات القائمة حالياً.

للتوســع يف منطقــة الصــناعات   ) إىل احلاجــة١أدى جنــاح املنطقــة الصــناعية (اجلبيــل  :  )٢اجلبيــل ( -
ــل (    ــة اجلديـــدة اجلبيـ ــل املنطقـ ــتثمرين ومتثـ ــتقبلية للمسـ ــات املسـ ــاً ٢ملواكبـــة املتطلبـ ) تطبيقـ

لسياسات التنميـة الوطنيـة، حيـث سـيتم إجنـاز ذلـك (بـإذن اهللا) علـى أسـاس التطـوير املرحلـي يف            
 هكتار. ٥٥٠٠موقع تبلغ مساحته 

 

  الصناعات املوجودة 

تكرير البرتول، صناعة والبرتوكيماويات، واألسمدة الكيماوية، ومصـانع   األساسية:الصناعات  -
 احلديد.

ترتكــز بصــورة رئيســة يف املــواد البرتوكيماويــة التحويليــة، والبالســتيكية  الصــناعات الثانويــة: -
املصنوعة ألغراض خاصة وتتوافر املواد األولية وتعتمد علـى منتجـات الصـناعات األساسـية     

 ها.ة لليكمواد او

ــد واملعــادن وصــناعات خفيفــة     الصــناعات املســاندة واخلفيفــة:  - التصــنيع وتشــكيل احلدي
 لتلبية احتياجات املنطقة الصناعية واملنطقة السكنية.
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 احملور الثالث
 املالمح الرئيسية للقطاع العقاري باملنطقة الشرقية وحمافظة اجلبيل

 
 املنطقة الشرقيةأوالً: عدد الوحدات السكنية يف 

 
  هـ فقد بلغ عدد الوحدات السكنية ١٤٣١وفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاين الصادر يف عام

% مقارنة بعدد ١٦٫١وحدة سكنية وذلك مبعدل منو بلغ  ٦١٩٢٨٥يف املنطقة الشرقية نحو 
 ) )٧(اجلدول رقم( .ـه١٤٢٥الوحدات السكنية املوجودة عام 

  يالحظ ، ومسكن  ٤،٦٥٢،١٦٢هـ نحو ١٤٣١إجمايل الوحدات السكنية يف اململكة خالل عام بلغ
% من إجمايل الوحدات ١٣ ما نسبته أن الوحدات السكنية يف املنطقة الشرقية تشكل 

السكنية باململكة، ومبقارنة عدد الوحدات باملنطقة الشرقية مع عدد الوحدات باملناطق 
أن املنطقة الشرقية حتتل املركز الثالث على مستوى مناطق  يتضح ،األخرى يف اململكة

وذلك بعد كل من منطقة مكة املكرمة ومنطقة  ،اململكة من حيث عدد الوحدات السكنية
 الرياض.

 
 )٧جدول رقم (

 وحمافظة اجلبيل  تطور عدد الوحدات السكنية يف املنطقة الشرقية 
عدد الوحدات السكنية يف  البيان

 قيةاملنطقة الشر
 معدل النمو (%)

يف املنطقة 
 الشرقية

عدد الوحدات 
السكنية يف 

 اجلبيل  حمافظة

 معدل النمو (%)
 حمافظةيف 

 اجلبيل
 --- ٣٧١١٥ -- ٥٣٣٤٠٨ هـ١٤٢٥

 ٣١٫٦ ٤٨٨٣٠ %١٦٫١ ٦١٩٢٨٥ هـ١٤٣١

 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، نتائج التعداد العام للسكان واملساكن، أعداد خمتلفة. املصدر:
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 ثانيا: التوزيع اجلغرايف للوحدات السكنية يف املنطقة الشرقية

 
 واملتعلقة بتوزيع الوحدات السكنية يف املنطقة ٨( جدول رقم(من خالل حتليل بيانات ( (

يتضح أن النسبة األكرب من هذه الوحدات ترتكز يف حمافظة الشرقية حسب احملافظات 
% ١٦% ثم حمافظة اخلرب بنسبة ٢٤% يليها حمافظة الدمام بنسبة ٢٥اإلحساء بنسبة 

%، ويف املرتبة اخلامسة حمافظة ١٣وجاءت يف املركز الرابع حمافظة القطيف بنسبة 
%، وهو ما ٨دسة بنسبة %،تأتي حمافظة اجلبيل يف املرتبة السا٩حفر الباطن بنسبة 

ميكن اعتباره مبثابة مؤشراً على تركز الطلب على املساكن يف هذه احملافظات.  (شكل 
 ))٨رقم(

 
)٨جدول رقم (  

هـ١٤٣١التوزيع اجلغرايف للوحدات السكنية باملنطقة الشرقية خالل عام    
 التوزيع النسبي (%) العدد البيان

 ٢٥ ١٥٣١٢٠ اإلحساء
 ٢٤ ١٤٩١٠١ الدمام
 ١٦ ٩٦٨٠٩ اخلرب

 ١٣ ٧٧٦٣٧ القطيف
 ٩ ٥٦٥٥٤ حفر الباطن

 ٨ ٤٨٨٣٠ اجلبيل
 ٢ ١٠٤٥٢ اخلفجي

 ١٫٣ ٧٨٤٧ بقيق
 ١٫٢ ٧٧٢٧ رأس تنورة

 ١٫٢ ٧٣٦٨ النعريية
 ٠٫٦ ٣٨٤٠ قرية العليا

 ١٠٠٫٠ ٦١٩٢٨٥ اإلجمايل
 .هـ١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  املصدر:
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) ٨شكل رقم (  

هـ ١٤٣١التوزيع اجلغرايف للوحدات السكنية باملنطقة الشرقية خالل عام   
  

 

 
                    .هـ١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  املصدر:                     

 :  تطور توزيع الوحدات السكنية يف حمافظة اجلبيل  حسب نوع املسكنثالثاً
 

 ) حمافظةنوع الوحدات السكنية يف بتطور ) واملتعلق ٩من خالل النظر إىل جدول رقم 
رتكز يف الشقق، وذلك هـ ، ت١٤٣١يف تعداد اجلبيل يتضح أن النسبة األكرب من هذه الوحدات 

% ويف املركز الثالث تأتي ٣٥ ما يقارب ال % يليها الفلل بنسبة تشكل٥٣حوايل  بنسبة تبلغ
 % ٨٧٫٣% فقط، وبالتايل فتشكل كالً من الشقق والفلل حوايل  ٦٫٧املنازل الشعبية بنسبة 

سكنية هي أكرث الشقق الاجلبيل، وبالتايل يتضح أن  حمافظةيف الطلب العقاري من حجم 
اجلبيل، حيث أنها  حمافظةاألنواع التي ميكن أن تتوجه اليها االستثمارات العقارية يف 

 .  عقارتشكل نسبة كبرية من الطلب على ال

 ) لنمو  خالل الفرتة )هـ ، حيث بلغ ا١٤٣١-١٤٢٥يالحظ منو كبري يف حجم الشقق خالل الفرتة
%، وهذا يدل على أن الطلب قد تركز خالل الفرتة على الشقق السكنية بشكل ٤٤حوايل 

كبري. ويف هذا السياق، يالحظ منو سالب يف أنواع السكن األخرى ما عدا املنزل الشعبي 
والفيال. هذا على الرغم من أن هنالك تزايداً ملحوظاً يف اجتاه الطلب على املنزل 

 )).٩)) والشكل رقم (٩ي.(اجلدول رقم(الشعب
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 )٩جدول رقم (
 اجلبيل   حمافظةالتوزيع النسبي للوحدات السكنية يف تطور 

    هـ)١٤٣١ -١٤٢٥الفرتة (حسب نوع املسكن خالل 

 البيان
 هـ١٤٣١تعداد عام  هـ١٤٢٥تعداد عام  

النمو خالل 
 الفرتة (%)

التوزيع النسبي  العدد
(%) 

النسبي التوزيع  العدد
(%) 

 

 ٤٤٫٤ ٥٢٫٧ ٢٥٧٤٥ ٤٨٫٠ ١٧٨٣٠ شقة
 ١٣٫٩ ٣٤٫٦ ١٦٨٩٠ ٣٩٫٩ ١٤٨٢٣ فيال

 ١٣٣٫٠ ٦٫٧ ٣٢٩٥ ٣٫٨ ١٤١٤ منزل شعبي
 -)٧٫٦( ٢٫٤ ١١٥٠ ٣٫٤ ١٢٤٤ دور يف فيال

 -)٨٧٫٧( ٠٫٤ ١٧٤ ٣٫٨ ١٤١٤ دور يف منزل شعبي
 -)١٢٫٦( ٣٫٢ ١٥٧٦ ٤٫٩ ١٨٠٤ أخرى

 ٣١٫٦ ١٠٠٫٠ ٤٨٨٣٠ ١٠٠٫٠ ٣٧١١٥ اإلجمايل
 هـ.١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  املصدر:

 
 اجلبيل   حمافظةالتوزيع النسبي للوحدات السكنية يف تطور )٩الشكل رقم (

    هـ)١٤٣١ -١٤٢٥الفرتة (حسب نوع املسكن خالل 

 هـ١٤٣١ عام تعداد هـ١٤٢٥ عام تعداد

  
 .، أعداد خمتلفةمصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن املصدر:

 

٤٦% 

٣٨% 

1414 

1244 
1414 1804 

 منزل شعبي فيال شقة

 أخرى دور يف منزل شعبي دور يف فيال

٥٣% 
٣٥% 

٧% 
٣ %٠ %٢% 

 منزل شعبي فيال شقة
 أخرى دور يف منزل شعبي دور يف فيال
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 :  اجلبيل حسب نوع مادة البناء: حمافظةالوحدات السكنية يف رابعاً
  بنوع مادة البناء املستخدمة يف بناء الوحدات ) واملتعلق ١٠النظر إىل جدول رقم(من خالل

أن النسبة األكرب من هذه الوحدات تعتمد على طريقة بني اجلبيل،  يت حافظةالسكنية مب
فقط.    %٢ة من الطوب بنسبة ي% تليها الوحدات املبن٩٧وذلك بنسبة  ،البناء املسلح
 )). ١٠) و الشكل رقم(١٠(اجلدول رقم (

 اجلبيل حافظةالتوزيع النسبي للوحدات السكنية مب :)١٠جدول رقم (
 هـ١٤٣١حسب نوع مادة البناء  خالل عام  

 التوزيع النسبي (%) العدد البيان
 ٩٦٫٨ ٤٧٢٦٦ مسلح

 ١٫٧ ٨٠٧ بلك/طوب

 ٠٫١ ٢٦ حجر

 ٠٫٠ ١ طني

 ١٫٥ ٧٣٠ أخرى

 ١٠٠٫٠ ٤٨٨٣٠ اإلجمايل
 هـ.١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  املصدر:

 اجلبيل حافظةالتوزيع النسبي للوحدات السكنية مب) :١٠(شمل رقم 
 هـ١٤٣١حسب نوع مادة البناء  خالل عام  

 
 هـ.١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  املصدر:                       

٩٧% 

٢% 
٠% 

١ %٠% 

 أخرى طني حجر طوب/بلك مسلح
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 احملور الرابع
  وحمافظة اجلبيل املنطقة الشرقية يف مؤشرات  القطاع العقاري 

 
 :   ٤االهتمام احلكومي املتزايد بقطاع االسكانأوالً

 بصفة  املتعاقبة التنمية خطط خالل اململكة يف ٍمتزايد باهتمام قطاع االسكان حظي
 العامة الهيئة إنشاء حيث مت ،خاصة بصفة )م٢٠٠٨-٢٠٠٥الثامنة ( التنمية وخطة عامة

 إعدادقد مت  للمساكن، و املواطنني متلك نسبة زيادة بهدف العمل على لإلسكان
 واللوائح األنظمة واقرتاح وتطويرها، وحتديثها الشاملة للمملكة اإلسكانية االسرتاتيجية
 صندوق مال رأس زيادة متت كما  اإلسكان. اخلاصة بنشاط والتنظيمات والسياسات

ريال خالل خطة التنمية مليار  ٤٣العقارية من خالل زيادات متتابعة بلغ جمموعها  التنمية
الثامنة، األمر الذي مكن الصندوق من مضاعفة حجم القروض املمنوحة، وهو ما أدى اىل 

ألف وحدة مقارنةً بعدد  ١٠٥تضاعف أعداد الوحدات السكنية املمولة من الصندوق إىل نحو 
 ألف وحدة سكنية. ٤٣وحدات بلغ خالل خطة التنمية السابعة 

 
 تاسعة أن يبلغ الطلب املتوقع على الوحدات السكنية يف اململكة تتوقع خطة التنمية ال

% منها يف ٦٤) م، ويرتكز نسبة ٢٠١٤-٢٠١٠وحدة سكنية خالل سنوات اخلطة (ألف  ١٢٥٠نحو 
 طلب السعوديني على الوحدات السكنية اجلديدة. 

 
  يف بالنسبة حلجم الطلب على الوحدات السكنية والذي تتوقعه خطة التنمية التاسعة

ألف وحدة سكنية ،و  ١٦٦٫٣)   فيبلغ ١١املنطقة الشرقية، كما هو موضح يف جدول رقم(
% من إجمايل الطلب املتوقع على الوحدات السكنية يف اململكة ١٣هذا العدد يشكل حوايل 

 بشكل عام.
 

  ألف وحدة سكنية يف املنطقة الشرقية  ١٢٠٫٥تتوقع خطة التنمية التاسعة أن يتم تأسيس
ألف وحدة سكنية، وبحيث يقوم  ١٦٦٫٣% من حجم الطلب املتوقع و البالغ ٧٢بة أي بنس

ألف وحدة سكنية، كما  ١٠٣% من هذه الوحدات، و بإجمايل ٨٥القطاع اخلاص بإنشاء نسبة 

 وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة. ٤
 

                                                 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
ألف وحدة سكنية،  ١٣٫٥أنه من املستهدف أن يقوم صندوق التنمية العقارية بإنشاء 

 )).١٢آالف وحدة سكنية.(اجلدول رقم( ٤ء وتقوم الهيئة العامة لإلسكان ببنا
 

 ): التوزيع اجلغرايف للطلب املتوقع على الوحدات السكنية١١جدول رقم (
٢٠خالل خطة التنمية التاسعة (  ٢٠-١٠  )م١٤

 عدد الوحدات السكنية األهمية النسبية (%)
(ألف وحدة)   

 املنطقة

 مكة املكرمة ٣٧٠ ٣٠
 الرياض ٣٢٥ ٢٦
 الشرقية ١٦٦٫٣ ١٣
 عسري ٨٣٫١ ٧
املنورة املدينة ٨١٫٢ ٦  
 جازان ٥٠٫١ ٤
 القصيم ٥١ ٤
 تبوك ٣٨٫٩ ٣
 جنران ٢١٫٦ ١٫٧
 حائل ٢٠٫٥ ١٫٦
 الباحة ١٧٫٣ ١٫٤
 اجلوف ١٣٫٥ ١٫١

 احلدود الشمالية ١١٫٥ ٠٫٩
 اإلجمايل ١٢٥٠ ١٠٠٫٠

.وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة املصدر:  
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 )١٢جدول رقم (
األهداف التي حددتها خطة التنمية التاسعة للوحدات السكنية يف املنطقة الشرقية   

نسبة 
مساهمة 

 القطاع اخلاص 

إجمايل الوحدات 
الهيئة العامة  القطاع اخلاص السكنية

 لإلسكان
صندوق 
التنمية 
 العقارية

 املنطقة

٨٥%  املنطقة الشرقية ١٣٫٥ ٤ ١٠٣ ١٢٠٫٥ 
٨٢%  إجمايل اململكة ١٠٩ ٦٦ ٧٧٥ ٩٥٠ 

نسبة املنطقة الشرقية  ١٢ ٦ ١٣ ١٣ --
 من إجمايل اململكة (%)

وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة. املصدر:  

 
  تستهدف االسرتاتيجية طويلة املدى لالقتصاد السعودي رفع معدالت ملكية املساكن لدى

ومن املتوقع أن تؤدي اجلهود املبذولة من أجل ٥م، ٢٠٢٤% بحلول عام ٨٠املواطنني اىل نحو 
بإنشاء   القرار امللكيحتقيق هذا الهدف اىل زيادة الطلب على املساكن.  ونشري هنا إىل 

له مردود كبري يف مدى أهمية قضية والذي كان   *م،٢٠١١يف شهر مارس  لإلسكان  وزارة
 .اإلسكان عند احلكومة السعودية

  
 ثانياً: رخص التشييد والبناء يف حمافظة اجلبيل  حسب العدد 

 ) أن مصدر الطلب على عدد رخص البناء والتشييد ١٤يالحظ كما هو مبني يف جدول رقم (
%، وكذلك الرخص ٨٨للسكن والتجارة وبنسبة تصل حلوايل هو الرخص اصصة 

على الرغم من . هذا و%١٠اصصة لبناء منشآت صناعية أو جتارية وبنسبة تصل حلوايل 
إال أنه  )هـ،١٤٣٤-١٤٣١(والتجاري خالل الفرتة ةالسكني التذبذب احلاصل يف عدد الرخص

هـ. أما األنواع ١٤٣٤رخصة يف عام  ١٩٨٣٦هـ إىل  ١٤٣١رخصة يف عام  ١٧٤٩٩ارتفع من 
األخرى من البناء (تعليم وصحة ومساجد  واجتماعية وحكومية فنجد أن حصتها يف جمموع 

% فقط . كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي ٢الرخص ليست كبرية ، فقد وصلت حلوايل 
% . وبافرتاض أن حمافظة اجلبيل تستحوذ على ٨٫٤ر ثالث سنوات حوايل موع الرخص آلخ

 ١٤٣٤% من رخص التشييد يف املنطقة الشرقية، فيقدر عدد هذه الرخص يف عام ١٠حوايل 
 رخصة بناء. ١٩٨٣هـ ، بحوايل 

 
 )١٤جدول رقم ( 

 ،خطة التنمية التاسعة. وزارة االقتصاد والتخطيط ٥
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 )هـ١٤٣٤-١٤٣١عدد رخص التشييد للفرتة(تطور 

 السنوات
١٤٣٤ ١٤٣٣ ١٤٣٢ ١٤٣١* 

 نوع الرخصة
 ١٩٨٣٦ ١٥٧٨١ ٢٠١٠٩ ١٧٤٩٩ سكني و جتاري

 ٢١٧٩ ٨١٠ ٧٩١ ١٠٨٣ صناعي / جتاري
 ٣٣١ ١٢٠ ١٢٧ ١٢٥ تعليم و صحة و مساجد

 ١٠٠ ٩٤ ٧٤ ١٢٧ اجتماعية و حكومية
 ٢٢٤٤٦ ١٦٨٠٥ ٢١١٠١ ١٨٨٣٤ امـــوع

.البلدية والقروية على شبكة االنرتنتبوابة وزارة الشئون املصدر:                                    
 هـ فقط.    ١٤٣٤البيانات الرسمية املتوفرة لعام  *                             

 ثالثاً: رخص التشييد يف املنطقة الشرقية وحمافظة اجلبيل  حسب املساحة 
 ) أن مساحة التشييد املرخصة كانت يف تصاعد ١٤يالحظ كما هو مبني يف جدول رقم (

مليون مرت  ١٠٨٫٥فرتة حوايل هـ، وبلغت مساحة التشييد املرخصة خالل ال١٤٣٤حتى عام 
مليون مرت مربع.  ٧٦٫٢، وبلغت مساحة التشييد لألغراض السكنية والتجارية حوايل مربع

) أن نسبة املساحة البناء املرخصة ألغراض ٨كما هو مبني يف الشكل رقم ( يتضحو
ة وجتارية % وبإضافة املساحات املرخصة ألغراض صناعي٦٢جتارية تستحوذ على حوايل 

% من املنطقة ١٠. وبافرتاض أن حمافظة اجلبيل تستحوذ على %٨٨تصبح النسبة حوايل 
 ١٫٣ هـ حوايل ١٤٣٤السكن أو التجاري يف عام  الشرقية جند أن املساحة املمنوحة ألغراض

 .مليون مرت مربع
 

 :   الصفقات العقارية يف حمافظة اجلبيلرابعاً

   باالعتماد على البيانات الواردة يف قاعدة بيانات املؤشر العقاري والتي تصدرها وزارة العـدل
تتبـع حركـة   السعودية، ميكـن حتليـل تطـور الطلـب العقـاري يف  حمافظـة اجلبيـل مـن خـالل          

 املؤشر العقاري خالل الثالث سنوات املاضية ، حيث تتوفر عنها بيانات املؤشر العقاري.
 ) العقارية التجارية  قيمة الصفقات) ، والذي يوضح تطور   ١٥كما هو مبني يف جدول رقم

)هـ ،جند أن هنالك زيادة ١٤٣٥-١٤٣٣والسكنية يف حمافظة اجلبيل خالل الفرتة  (
هـ ١٤٣٥مة أجمايل الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت يف نهاية عام ملحوظة يف قي

،  وبلغ متوسط النمو السنوي  هـ.١٤٣٣مليار يف عام  ١٫٥مليار ريال ، مقارنة بحوايل  ٢٫٥حوايل 
 %  وهذا يدل على تزايد النشاط العقاري يف هذه الفرتة.٣٠٫٤للفرتة 
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 يف حمافظة والسكنية  الصفقات العقارية إجمايل  أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها

هـ، وعلى الرغم  من االنخفاض الذي ١٤٣٥مليون مرت مربع خالل عام  ٥٫٦اجلبيل  فقد بلغت 
هـ، جند أن متوسط معدل النمو السنوي ١٤٣١طرأ على املساحة املرخصة مقارنة بعام 

 .املباعةتذبذب يف املساحة وهذا يعود إىل % ،  ٤١٫٨للفرتة قد بلغ 
   لوحظ أن هنالك منو مضطرد يف قيمة الصفقات العقارية التجارية،  حيث وصلت إىل حوايل

هـ.  ومبتوسط ١٤٣٣مليون يف عام  ٦٦٧هـ مقارنة بحوايل  ١٤٣٥مليون ريال يف عام  ٩٢٩
%. وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية والتي ارتفعت ١٨٫١منو سنوي للفرتة بلغ  

هـ، ومبتوسط ١٤٣٥مليار ريال يف عام ١٫٥هـ إىل حوايل ١٤٣٣مليون عام  ٨٣٤ من حوايل
 %.٤٠٫٤معدل منو سنوي بلغ 

   
 )١٥جدول رقم (

 )*هـ.١٤٣٥ -هـ ١٤٣٣تطور قيمة الصفقات العقارية مبحافظة اجلبيل للفرتة (
 (القيمة: مليون ريال، املساحة :مليون مرت مربع)

 البيان
الصفقات العقارية  التجاريةالعقارية  الصفقات

 جتارية والسكنية إجمايل ال السكنية

 مساحة قيمة مساحة قيمة مساحة قيمة

 ٦٫٤ ١٥٠٠٫٣ ١٫١ ٨٣٣٫٦ ٥٫٣ ٦٦٦٫٧ هـ١٤٣٣

 ١٥٫٩ ٢٢٢٧٫٧ ٢٫٥ ١٤١٤٫٨ ١٣٫٤ ٨١٢٫٩ هـ١٤٣٤

 ٥٫٦ ٢٥٠١٫٩ ١٫٨ ١٥٧٢٫٦ ٣٫٨ ٩٢٩٫٣ هـ١٤٣٥

متوسط 
معدل النمو 
 السنوي (%)

٤١٫٨ ٣٠٫٤ ٤٩٫٦ ٤٠٫٤ ٤٠٫٦ ١٨٫١ 

 املصدر: وزارة العدل، قاعدة بيانات املؤشر العقاري.

 .فقط هـ١٤٣٥البيانات الرسمية اإلجمالية متوفرة لعام  *
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 :  هيكل الصفقات العقارية يف حمافظة اجلبيلخامساً
 

 )قيمة الصفقات العقارية  % من٨٥٫٩) أن حوايل ١٦يالحظ كما هو موضح يف جدول رقم
%  منها  خمصص لشراء أراضي زراعية على ١٤٫١التجارية خمصصة لشراء قطع أراضي ، و 

% من قيمة ٧٧) يوضح أن حوايل ١١اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل . غري أن الشكل رقم (
%  فقط ١٨مليار ريال، و ١٫٢الصفقات العقارية السكنية خمصص لشراء قطع اراضي  حوايل 

% منها خمصص لشراء أراضي ٥مليون ريال، و ٢٧٩شقق حوايل منها خمصص لشراء 
 زراعية.

  أما بالنسبة ملساحة األراضي العقارية التجارية املباعة يف حمافظة اجلبيل، فنجد أن
% من مساحة األراضي العقارية التجارية ٨٢األراضي الزراعية  تستحوذ فيها على حوايل 

% من هذه ١٨العادية تستحوذ على حوايل  هـ ، وقطع األراضي  ١٤٣٥املباعة يف عام 
املساحة فقط. وهذا ينطبق على مساحة األراضي الصفقات العقارية السكنية، حيث 

%  من املساحة املباعة ألغراض السكن ، فيما تستحوذ ٥٦تستحوذ األراضي الزراعية على  
 % فقط من املساحة املباعة ألغراض٥املساحة اصصة لبناء شقق على حوايل

% من املساحة اصصة ألغراض سكنية. ٣٩سكنية. وتشكل األراضي العادية حوايل
 )).١٢(الشكل رقم (
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 )١٦جدول رقم (
 هـ١٤٣٥خالل عام  مبحافظة اجلبيلالتجارية و السكنية  قيمة الصفقات العقارية 

 (القيمة: مليون ريال، املساحة :مليون مرت مربع)
 البيان

 العقارية التجاريةالصفقات 
 

 الصفقات العقارية السكنية
 

قطع  كلي
 يضاأر

أراضي  شقق
 زراعية 

قطع  كلي
 يضاأر

أراضي  شقق
 زراعية 

 ٨٤٫٦ ٢٧٩٫١ ١٢٠٨٫٩ ١٥٧٢٫٦ ١٣١٫٢ --- ٧٩٨٫١ ٩٢٩٫٣ قيمة
 ١٫٠ ٠٫١ ٠٫٧ ١٫٨ ٣٫١ ---- ٠٫٧ ٣٫٨ مساحة

 وزارة العدل، قاعدة بيانات املؤشر العقاري. املصدر:                    
 

 )١١شكل رقم(
 هـ١٤٣٥خالل عام  مبحافظة اجلبيلالسكنية  قيمة الصفقات العقارية

 
 وزارة العدل، قاعدة بيانات املؤشر العقاري املصدر:                                              

 
 
 
 
 
 
 

٧٧% 

١٨% 

٥% 

 أراضي زراعية   شقق قطع أراضي

PUBLIC 
 عام

٢٩ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 )١٢شكل رقم(

 هـ١٤٣٥خالل عام  مبحافظة اجلبيلالسكنية  عقاريةالصفقات المساحة        
 

 
 وزارة العدل، قاعدة بيانات املؤشر العقاري. املصدر:                                 

 
 )١٤جدول رقم(

 )هـ١٤٣٤-١٤٣١للفرتة(املرخصة  التشييد مساحة تطور 
 ١٤٣٤ ١٤٣٣ ١٤٣٢ ١٤٣١ 

 نوع الرخصة
املساحة 

 )    ٢(م
املساحة 

 )    ٢(م
املساحة 

 )    ٢(م
املساحة 

 )    ٢(م

 ١٣١٨٤٥١٦ ٢٤١٧٨٨٦٦ ٢٢٩٨٤٠١٦ ١٥٨٨٠٧٠٩ سكني وجتاري
 ٥٢٢٠١٢٩ ٦٩٥٦١٢٤ ٤٠٤٩٤٦٦ ٣٩٧٠٦٦٨ صناعي / جتاري

 ١٠٣١٤٧٤ ١٣٩٦٢٧٦ ٥١٨٢٦٢ ٩٨٠٠٦١ تعليم و صحة و مساجد
 ١٨٣١٥٣١ ٢٥٨٤٩٥٠ ٢٢٩٢٨٤٢ ١٥٣٥٥٦٤ اجتماعية و حكومية

 ٢١٢٦٧٦٥٠ ٣٥١١٦٢١٦ ٢٩٨٤٤٥٨٦ ٢٢٣٦٧٠٠٢ امـــوع
 .بوابة وزارة الشئون البلدية والقروية على شبكة االنرتنتاملصدر:                         

 
 

 

٣٩% 

٥% 

٥٦% 

 أراضي زراعية   شقق قطع أراضي

PUBLIC 
 عام

٣٠ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

 احملور اخلامس
 العوامل املؤثرة  على النمو العقاري يف حمافظة اجلبيل

: النمو السكاين   أوالً
 الطلب على املساكن، وذلك نظراً على استمرار منو وداالً هامًا مؤشرًا يعترب النمو السكاين 

السنوية، وباالعتماد  ومستويات دخولهم بأعداد السكان على املساكن الطلب الرتباط
على تقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات فيتوقع أن يصل عدد السكان يف 

ألف  ٥٩٢تقدر بنحو مليون نسمة وبزيادة  ٤٫٧٦م اىل ٢٠١٥املنطقة الشرقية بحلول عام 
م، و هذه الزيادة السكانية سوف تنعكس بشكل ٢٠١٠نسمة مقارنة بعدد السكان عام 

طبيعي على زيادة الطلب على املساكن خاصةً أن عدد سكان املنطقة الشرقية يشكلون 
م.  ويف هذا ٢٠١٠% من إجمايل سكان اململكة، وفقاً إلحصاءات عام ١٥ما يزيد عن نسبة 

د أن النمو السكاين يف حمافظة اجلبيل يتوقع أن يرتفع وذلك سوف ينعكس اإلطار ، جن
 ))١٣إيجابياً على الطلب على العقار.(اجلدول رقم(

 
 

)١٣جدول رقم (   
٢٠خالل الفرتة (  *تقدير  النمو السكاين يف املنطقة الشرقية وحمافظة اجلبيل  ٢٠-١٠  )م١٥

 حمافظة اجلبيل املنطقة الشرقية البيان
 ٣٣٣٦٠١ ٤١٧٠٠١٠ م٢٠١٠
 ٣٤٣٣٣٣ ٤٢٩١٦٦٣ م٢٠١١
 ٣٥٣١٤٢ ٤٤١٤٢٧٨ م٢٠١٢
 ٣٦٢٧٠٧ ٤٥٣٣٨٤١ م٢٠١٣
 ٣٧٢٠١٥ ٤٦٥٠١٨٣ م٢٠١٤
 ٣٨١٠٣٠ ٤٧٦٢٨٧١ م٢٠١٥

 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.  املصدر:                   

 .% ) من إجمايل سكان املنطقة الشرقية٨ (اجلبيل  ، حيث تشكل مت تقدير النمو السكاين مبحافظة*
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مدينة رأس اخلري وأثر إنشاء مشروع قبلي يف مدينة اجلبيل الصناعية و: النمو احلايل واملستنياًثا

 ذلك على النمو العقاري يف اجلبيل   
  أن العقار يف اجلبيل شهد عدة مراحل فمع بدايات إنشاء اجلبيل الصناعية كان الطلب

حمدودا نتيجة لكون املدينة ناشئة مع قلة عدد العمالة ولكن مع تواصل التوسع للعقار 
الصناعي يف اجلبيل شهد العقار السكني طفرة يف بداية الثمانينات وصلت باألسعار إىل 
الضعف ثم هبطت مرة أخرى يف التسعينات نتيجة لدخول الكثري من االستثمارات يف 

 القطاع السكني.

  إىل التوسع الصناعييرجع بشكل رئيسي  لعقارات السكنية يف اجلبيل ارتفاع أسعار اإن 
 يف مدينة اجلبيل الصناعية  والذي يؤدي إىل ارتفاع األسعار ، حيث أن  مدنية اجلبيل  املستمر

 منوا غري مسبوق أدى الرتفاع أسعار العقار السكني. األخريةشهدت يف السنوات اخلمس 

  إن العقار يف اجلبيل خمتلف عن باقي املناطق فهو مدعوم بطلب مرتفع وعوائد سخية
 سببها املشروعات الصناعية. 

  :من املتوقع ما يلي- 

نتيجة للتوسع الصناعي الذي تشهده العقاري  منو مضاعف لالستثمارات يف القطاع -
 ٣٥٠ستوفر نحو  " التي٢اجلبيل، خصوصا "ري مدينة اجلبيل الصناعية ومشروع رأس اخل

 ألف وظيفة مباشرة وغري مباشرة يف السنوات العشر املقبلة. 
" ١" إنشاء صناعات تعادل ضعف ما هو قائم حالياً بـ "اجلبيل ٢ويتضمن مشروع " اجلبيل 

كالعب مهم يف تنشيط العقار، األمر الذي يسهم  اخلريإضافة إىل دخول مشروع رأس 
ازية لالنتعاش الصناعي مثل السكن والرتفيه يف انتعاش األنشطة واخلدمات املو

 والسياحة والتعليم والصحة.

دورا يف منو جديد للعقار يف اجلبيل خاصة أن عددا من القوى  اخلري يلعب مشروع رأس  -
تفضل السكن يف اجلبيل الصناعية املدينة  اخلري العاملة يف املنطقة التعدينية برأس 

 النموذجية يف خدماتها.

تأثري كبري على حركة العقار خاصة يف ظل البنية التحتية  اخلري وع رأس سيكون ملشر -
 املتطورة والتسهيالت التي تقدمها الهيئة امللكية للمستثمرين " ،

" وتوسعات الشركات  ٢ارتفاع أسعار العقار نتيجة للتوسع الصناعي يف " اجلبيل  -
لذي سيؤدي إىل منو إضايف ، األمر ااخلري القائمة ووجود منطقة صناعية أخرى يف رأس 

 للسوق بسبب احلاجة إىل خدمات موازية للتوسع الصناعي.
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على منو العقار الذي ما زال أمامه منو  اًمؤشركنية يعترب سالشقق ال تأجريارتفاع أسعار  -

 .اخلريرأس نتيجة مشروع أكرب 

   العقاريةمدينة رأس اخلري  تشهد منو ملحوظاً والذي سوف يؤثر إيجابياً على السوق. 

  املشاريع يف مدينة اجلبيل الصناعية 

فقـد مت توقيـع    ) م٢٠١٣حتى أكتوبر ٢٠٠٩(  خالل الفرتة) بامللحق  أنه  ١كما يبني اجلدول رقم( -
عقــد بشــأن إعــداد دراســات بشــأن العمــائر الســكنية  و اختبــار الرتبــة و كــذلك      ١٤أكــرث مــن 

، وكـذلك  صميم حمطات الطاقة الكهربائيةتواختبار الرتبة  و  إنشاء حمطات حتويل الطاقة 
إنشـاء وحـدات   عقـد بشـأن    ٣٥، وغريها . ومت توقيع حوايل دراسة أبحاث احلماية من التآكل

، حدات سكنيةخملتلف مراحل تطوير مدينة اجلبيل الصناعية  مبا يف ذلك جتهيز  و  سكنية
توريد وإنشـاء  و  البحريإنشاء النادي ، وتوسعة مستشفى الفناتريو  وجتهيز مبنى اجلوازات

املبـاين  بعض إنشاء مبدينة اجلبيل، وحتسني وتطوير شبكة الطرق ، وعمركز خدمة اجملتم
توسـعة كليـة   ة، و عدد من املرافق العامة  و كـذلك  سكن كلية اجلبيل الصناعيو  احلكومية

 .تطوير بعض األراضي و   اجلبيل الصناعية

هنالك العديـد مـن املشـاريع التـي مت تنفيـذها خـالل       أن ) بامللحق ٢كما يبني اجلدول رقم (  -
و رفـع كفـاءة    ،) مـن حـي املطرفيـة   F٢تطـوير موقـع املنطقـة (    الفرتة املاضـية و أهمهـا   

توسـعة كليـة اجلبيـل     بعـض األراضـي السـكنية، و     جتهيزات كلية اجلبيل الصـناعية و تطـوير  
تصـميم وإنشـاء   و  دارسمـ ، وإنشـاء  تطوير وتشجري مداخل املنطقة السـكنية و  الصناعية

 وتطوير حي العمال. حمطة الكهرباء الرئيسية
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 أثر  حمجوزات أرامكو على القطاع العقاري مبحافظة اجلبيل ثالثاً: 

  ترتبط جاذبية اجلبيل بأهميتها التجارية والصناعية إضافة إىل موقعها الساحلي
صناعية تنموية يف املنطقة . وتعد االسرتاتيجي. وتلعب أرامكو الدور احملوري كأكرب شركة 

املنطقة الشرقية  واجلبيل من املناطق األكرث خصوبة لالستثمار أيا كان هذا االستثمار 
ويف مقدمتها االستثمار العقاري ملا تتميز به املنطقة من مميزات مكانية واقتصادية يقل 

 وجودها يف مناطق أخرى باململكة.

 يف حمافظة اجلبيل فإن احملافظة كغريها من  على الرغم من وجود مساحات كبرية
مناطق املنطقة الشرقية تعاين  من شح يف املعروض من األراضي املسموح فيها بالبناء 
داخل النطاق العمراين بسبب عدم وضوح حدود أراضي حمجوزات أرامكو واحملجوزات 

Fاألخرى ووجود شرط اخذ موافقة أرامكو عند فسح أو تخطيط أرض جديدة.

٦ 

  أعطى حق االمتياز لشركة أرامكو الصالحية الكاملة يف استغالل أي جزء من أراضي
املنطقة الشرقية ومن ضمنها حمافظة اجلبيل لصالح أهداف الشركة البرتولية. ويحق 
لها بناء عليه معارضة تخطيط أو تطوير أي ملكية أو أرض واقعه ضمن نطاق امتيازات 

ة بناء على حق االمتياز ، باحتجاز العديد من اططات الشركة، وقد قامت أرامكو السعودي
العقارية. وهذا أدى إىل ارتفاع أسعار األراضي يف ظل تزايد الطلب على خمتلف املنتجات 
العقارية من أراضي وعقارات سكنية واستثمارية وجتارية ومنفعة عامة مثل التقسيمات 

ارس، واملستشفيات، واألسواق التجارية، الصناعية والزراعية والشاليهات، والفنادق، واملد
 واملصانع وغريها.

 

 

 

 

 

 م.٢٠١٢، غرفة الشرقية، دراسة حمجوزات أرامكو. ٦
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 أثر إيقاف الصكوك من قبل وزارة العدل على القطاع العقاري رابعاً:   

 أصحاب املكاتب أثرت سلبياً على مشكلة ومازالت  إفراغ الصكوك يف حمافظة اجلبيل كانت
 .العقارية

 املعروض من األراضي املتاحة للبيع مما أدى إىل ص قلقد ادى إيقاف إفراغ  الصكوك إىل ن
 ارتفاع  أسعار األراضي يف بعض مناطق حمافظة اجلبيل.

 ثار البيئة التشريعية على السوق العقاري يف اجلبيلخامساً: آ

 العقارية  األنظمة
   -وهي:  أصدر جملس الوزراء السعودي جمموعة أنظمة تتعلق بالقطاع العقاري

هـ، وبقرار ١٣/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٥٠العقاري الصادر باملرسوم امللكي رقم(م/نظام التمويل  -
 هـ.١٢/٨/١٤٣٣) وتاريخ٢٥٨جملس الوزراء رقم (

هـ ١٣/٨/١٤٣٣ وتاريخ) ٤٨ /م(رقم امللكي باملرسوم الصادرنظام االيجار التمويلي.  -
  هـ. ١٢/٨/١٤٣٣وتاريخ ٢٥٦الوزراء رقم  وبقرار جملس

وبقرار  ٤/٣/٢٦وتاريخ  )١٣صادر باملرسوم امللكي رقم (م/ال مويلنظام مراقبة شركات الت -
 هـ.١٢/٨/١٤٣٣) وتاريخ٢٥٩جملس الوزراء رقم (

األنظمة العقارية سوف ينعكس إيجابياً على القطاع العقاري، حيث طبيق تاملتوقع أن  من -
 ٧ يتوقع تنشيط حركة القطاع العقاري باململكة.

 أثر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي على السوق العقاري 
  املصارف وشركات التمويل العقاري يف األسبوع الثاين من   مؤسسة النقد السعوديالزمت

يف املائة،  ١٠٠، بعدم متويل شراء العقارات بنسبة م٢٠١٤من عام  نوفمرب (تشرين الثاين) 
 ٣٠يف املائة، بحيث يتوىل راغب الشراء توفري  ٧٠واالكتفاء بأن يكون احلد األعلى للتمويل هو 

 كدفعة مقدمة. يف املائة من قيمة العقار 
 اء الفرتة احلالية تشهد تباطؤا كبريا يف عمليات التمويل وتنفيذ شرالعقارية يف  ن السوقإ

العقارات بصفة عامة، متوقعا انخفاضا طفيفا يف بعض القطاعات التي ارتفعت أسعارها 

 م.٢٠١٢، غرفة الشرقية، احتياجات الطلب على املساكن يف املنطقة الشرقية ۷
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عدم التناسب بني اإلمكانات املادية واملعروض تسبب بخلل يف كما أن   من دون أسباب.

سوق العقار يف الفرتة املاضية، وأن القرار احلايل سيأخذ ما يقارب العامني إلعادة التوازن إىل 
 ار وتقبل وتعود الناس عليه.سوق العق

  بشكل عام أدى القرار إىل عدم متكن كثري من الراغبني يف شراء عقارات سواء كانت أرض أو
 .  وركود يف حركة البيع فلل من الشراء مما أدى إىل انخفاض الطلب على العقارات
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  سادس احملور ال
 لسوق العقارية يف حمافظة اجلبيل اآلفاق املستقبلية ل

 
 :  تقدير الطلب على الوحدات العقارية  يف املنطقة الشرقية واجلبيلأوالً

 
  فيعني ذلك أنه بحلول عام سكنية وحدة تؤدي إىل إنشاء مع افرتاض أن كل رخصة جديدة

هـ من املتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات السكنية يف املنطقة الشرقية نحو ١٤٤٠
% وهو نفس معدل ١٦وذلك بفرض حتقيق معدل منو سنوي بنحو سكنية وحدة   ٢٩٦٩٢

. وعلى فرض أن حمافظة اجلبيل ))١٣(النمو خالل اخلمس سنوات األخرية (شكل رقم
فيبلغ عدد هذه الوحدات املتوقع يف  ٨السكنية  % من حجم الوحدات ١٠ تستحوذ على حوايل

 . سكنية وحدة ٢٩٦٩هـ حوايل  ١٤٤٠عام 
 

)١٣شكل رقم (  
  هـ١٤٤٠املنطقة الشرقية حتى عام  يفوحدات سكنية الطلب املتوقع على تأسيس  

 

 
 
 
 

) ١٩%.(أنظر الصفحة (١٠%) إىل ٨، حيث مت تقريب الرقم (% من حجم الوحدات العقارية ١٠فرض أن حمافظة اجلبيل تستحوذ على حوايل  مت  ۸
 من هذه الدراسة). 
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  :  السكنية يف حمافظة اجلبيل الوحدات  الهيكل النوعي للطلب املتوقع على ثانياً
  من خالل افرتاض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية يف  حمافظة اجلبيل حسب نوع

سيبقى على ما هو عليه يف املستقبل،  وافرتاض  )١٧ ((جدول رقم هـ ١٤٣١املسكن عام 
فإنه ميكن توقع هيكل الطلب السنوي على  ٩النمو السنوي نفسه خالل الفرتة السابقة،

يف عام  شقة ٤٧٣٣١حاجة لبناء الوحدات السكنية يف حمافظة اجلبيل بأن يكون هناك 
%من إجمايل حجم الطلب السنوي املتوقع، تليها الفلل والتي ٥٢يشكل نسبة  مبا هـ١٤٤٠

 )).١٤%. (الشكل رقم (٢٢فيال  بنسبة   ٢٠١٨٥يتوقع أن تبلغ  
 
 

 )١٧رقم (جدول 
 اجلبيل   حمافظةالتوزيع النسبي للوحدات السكنية يف تطور 

    هـ)١٤٣١ -١٤٢٥الفرتة (حسب نوع املسكن خالل 

 البيان
النمو خالل  *هـ١٤٣١تعداد عام  هـ١٤٢٥تعداد عام  

 الفرتة (%)

العدد 
 املتوقع عام

التوزيع  العدد هـ١٤٤٠
 النسبي (%)

التوزيع  العدد
 النسبي (%)

 ٤٧٣٣١ ٤٤٫٤ ٥٢٫٧ ٢٥٧٤٥ ٤٨٫٠ ١٧٨٣٠ شقة

 ٢٠١٨٥ ١٣٫٩ ٣٤٫٦ ١٦٨٩٠ ٣٩٫٩ ١٤٨٢٣ فيال

 ١٩٧٢٨ ١٣٣٫٠ ٦٫٧ ٣٢٩٥ ٣٫٨ ١٤١٤ منزل شعبي

 ١١٥٠ -)٧٫٦( ٢٫٤ ١١٥٠ ٣٫٤ ١٢٤٤ دور يف فيال

 ١٧٤ -)٨٧٫٧( ٠٫٤ ١٧٤ ٣٫٨ ١٤١٤ دور يف منزل شعبي

 ١٥٧٦ -)١٢٫٦( ٣٫٢ ١٥٧٦ ٤٫٩ ١٨٠٤ أخرى

 ٩٠١٤٤ ٣١٫٦ ١٠٠٫٠ ٤٨٨٣٠ ١٠٠٫٠ ٣٧١١٥ اإلجمايل

 هـ.١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  املصدر:

 هـ.١٤٣١مت يف عام   باململكة آخر تعداد سكاين *

 
 
 
 
 
 

 مت افرتاض النمو السنوي السالب صفر وذلك بالنسبة لكل من  منزل شعبي ، دور يف فيال، دور يف منزل شعبي، أخرى ۹
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 ) ١٤شكل رقم(
 هـ١٤٤٠الشقق السكنية يف حمافظة اجلبيل حتى عام الطلب املتوقع على 

 

 
 

 
:   حجم   يف حمافظة اجلبيلاملتوقعة  الصفقات العقاريةثالثاً

 
 ) وباالعتماد على البيانات الواردة يف قاعدة بيانات املؤشر ١٥كما يالحظ من اجلدول رقم (

  العقاري والتي تصدرها وزارة العدل السعودية، ميكن التنبؤ بحجم إجمايل قيمة الصفقات
عتماد البيانات املتوفرة خالل الثالث سنوات املاضية العقارية التجارية والسكنية   باال
هـ،  ١٤٤٠% . جند أن قيمة هذه الصفقات   يف عام  ٣٠وبافرتاض النمو السنوي هو حوايل 

 ))   ١٥مليار ريال. (الشكل رقم( ٩٫٣حوايل  
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 )١٥جدول رقم (
 هـ)١٤٣٥ -هـ ١٤٣٣تطور قيمة الصفقات العقارية مبحافظة اجلبيل للفرتة (

 (القيمة: مليون ريال، املساحة :مليون مرت مربع)

 البيان
الصفقات العقارية  الصفقات العقارية التجارية

 جتارية والسكنية إجمايل ال السكنية

 مساحة قيمة مساحة قيمة مساحة قيمة
 ٦٫٤ ١٥٠٠٫٣ ١٫١ ٨٣٣٫٦ ٥٫٣ ٦٦٦٫٧ هـ١٤٣٣
 ١٥٫٩ ٢٢٢٧٫٧ ٢٫٥ ١٤١٤٫٨ ١٣٫٤ ٨١٢٫٩ هـ١٤٣٤
 ٥٫٦ ٢٥٠١٫٩ ١٫٨ ١٥٧٢٫٦ ٣٫٨ ٩٢٩٫٣ هـ١٤٣٥

متوسط 
معدل النمو 
 السنوي (%)

٤١٫٨ ٣٠٫٤ ٤٩٫٦ ٤٠٫٤ ٤٠٫٦ ١٨٫١ 

 املصدر: وزارة العدل، قاعدة بيانات املؤشر العقاري.

 
 ) ١٥شكل رقم(

 )هـ١٤٤٠-١٤٣٦العقارية التجارية والسكنية خالل الفرتة (تقدير قيمة الصفقات 
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 ن هنالك منو مضطرد يف قيمة الصفقات العقارية أيضاً أ  ) ١٥(دول رقم يالحظ من اجل
مليون  ٦٦٧هـ مقارنة بحوايل  ١٤٣٥مليون ريال يف عام  ٩٢٩التجارية،  حيث وصلت إىل حوايل  

%.   وعلى افرتاض نفس النمو ١٨٫١هـ.  ومبتوسط منو سنوي للفرتة بلغ  ١٤٣٣يف عام 
اخلمس سنوات القادمة يتوقع أن يبلغ حجم الصفقات العقارية التجارية يف السنوي خالل 

 )١٦(الشكل رقم( مليار ريال . ٢٫١هـ حوايل   ١٤٤٠عام 
 ٨٣٤ارتفعت من حوايل العقارية السكنية أن قيمة الصفقات ) ١٥(دول رقم اجل يالحظ من 

وسط معدل منو سنوي بلغ هـ، ومبت١٤٣٥مليار ريال يف عام ١٫٥هـ إىل حوايل ١٤٣٣مليون عام 
بافرتاض نفس معدل النمو السنوي خالل اخلمس سنوات القادمة، يتوقع أن و  %.٤٠٫٤

مليار ريال. (الشكل  ٨٫١هـ حوايل ١٤٤٠تصل قيمة الصفقات العقارية السكنية يف عام 
 ).١٧رقم(

 
 ) ١٦شكل رقم(

 )هـ١٤٤٠-١٤٣٦تقدير قيمة الصفقات  العقارية التجارية خالل الفرتة (
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 ) ١٧شكل رقم(
 )هـ١٤٤٠-١٤٣٦تقدير قيمة الصفقات  العقارية السكنية خالل الفرتة (
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 لنتائجا

 -توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها:

بصفة  املتعاقبة التنمية خطط خالل اململكة يف ٍمتزايد باهتمام قطاع االسكان حظي -١
 العامة الهيئة إنشاء خاصة حيث مت بصفة )م٢٠٠٨-٢٠٠٥الثامنة ( التنمية وخطة عامة

 رأس زيادة مت كماللمساكن.  املواطنني متلك نسبة زيادة بهدف العمل على لإلسكان
مليار ريال خالل  ٤٣العقارية من خالل زيادات متتابعة بلغ جمموعها  التنمية صندوق مال

ية الثامنة، األمر الذي مكن الصندوق من مضاعفة حجم القروض املمنوحة، وهو خطة التنم
ألف وحدة  ١٠٥ما أدى اىل تضاعف أعداد الوحدات السكنية املمولة من الصندوق إىل نحو 

وقد  .  ألف وحدة سكنية ٤٣سكنية مقارنةً بعدد وحدات بلغ خالل خطة التنمية السابعة 
% من إجمايل قيمة القروض التي قدمتها جميع ٤١بة قدم الصندوق قروض مبا يشكل نس

م  ٢٠١٣مؤسسات االقراض املتخصصة، حيث وصل حجم قروض الصندوق حتى نهاية عام 
 مليار ريال سعودي (تراكمي).     ١١٦٫٧حوايل  

 -القطاع العقاري باململكة ما يلي:منو وتطور  من أهم مظاهر -٢

قطاع البناء واإلنشاءات قد شهد منواً ملموساً خالل  يفيالحظ أن الناجت املتحقق  -
.%) خالل هذه الفرتة،  وهو بذلك يتجاوز ٤٤٫٦٠م، حيث ارتفع بنسبة ()٢٠١٣ -٢٠٠٠ (السنوات

 %).٣٢٫٩٠نسبة الزيادة احلاصلة يف الناجت احمللي اإلجمايل خالل نفس الفرتة والبالغة (

على ملحوظاً خالل العشر سنوات املاضية، فواً شهد  القطاع العقاري  باألسعار الثابتة  من -
الرغم  من تذبذب مساهمة هذا القطاع يف الناجت احمللي اإلجمايل إال  أنها بقيت يف حدود 

 من إجمايل العمالة)  % ٤٥٫١( حوايلقطاع التشييد والبناء العمالة يف  كما متثل%.   ٧ال 
املستوعب  للعمالة على مستوى  الرئيسي القطاع دفإنه يع ، وعليه يف القطاع اخلاص

 اقتصاد اململكة.

مليار ريال سعودي مقابل نفقات  ١٧٫٩م إيرادات بنحو  ٢٠١٢حقق القطاع العقاري خالل عام  -
مليار ريال سعودي. وبلغ  ٨٫١مليار ريال سعودي حمققاً فائضاً يف التشغيل بلغ  ٧٫١بنحو 

م .يف حني بلغ ٢٠١١مقارنة مع  م ٢٠١٢%  يف عام ١٢النمو السنوي إلجمايل اإليرادات حوايل  
 % .٢٤٫٣ حوايل  م٢٠١٢النمو السنوي لفائض التشغيل يف عام 

إن حجم التمويل العقاري يف تزايد مستمر خالل الفرتة السابقة، حيث بلغ متوسط معدل  -
وفيما   .%٢٠٫٨) حوايل  ٢٠١٣-٢٠٠٩النمو السنوي حلجم التمويل العقاري خالل هذه الفرتة (

PUBLIC 
 عام

٤٣ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 



 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
يتعلق بحجم التمويل العقاري لألفراد كنسبة من إجمايل القروض الشخصية، فيالحظ أيضاً 

إىل حيث وصلت م، ٢٠٠٩% عام ٥٢٫٥أن هذه النسبة يف تزايد مستمر فمن نسبة بلغت 
 م، ٢٠١٣% يف عام ٦١٫٩

 فيما يتعلق مبحافظة اجلبيل، هـ ،١٤٣١الصادر يف عام  وفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاين -٣
 -تبني ما بلي:

هـ ، ترتكز يف ١٤٣١أن النسبة األكرب من الوحدات السكنية يف حمافظة اجلبيل يف تعداد  -
% ويف ٣٥% يليها الفلل بنسبة تشكل ما يقارب ال ٥٣الشقق، وذلك بنسبة تبلغ حوايل 

 فتشكل كالً من الشقق % فقط، وبالتايل٦٫٧املركز الثالث تأتي املنازل الشعبية بنسبة 
%  من حجم الطلب العقاري يف مدينة اجلبيل، و من هنا يتضح أن ٨٧٫٣والفلل حوايل  

الشقق السكنية هي أكرث األنواع التي ميكن أن تتوجه اليها االستثمارات العقارية يف 
 مدينة اجلبيل، حيث أنها تشكل نسبة كبرية من الطلب على العقار.  كما يالحظ منو كبري

%، وهذا يدل على ٤٤هـ ، حيث بلغ النمو حوايل  )١٤٣١-١٤٢٥يف حجم الشقق خالل الفرتة (
 أن الطلب قد تركز خالل الفرتة على الشقق السكنية بشكل كبري. 

أن النسبة األكرب من الوحدات السكنية يف حمافظة اجلبيل تعتمد على طريقة البناء  -
 % فقط.   ٢بنية من الطوب بنسبة % تليها الوحدات امل٩٧املسلح، وذلك بنسبة 

باالعتماد على البيانات الواردة يف قاعدة بيانات املؤشر العقاري والتي تصدرها وزارة العدل  -٤
الثالث سنوات خالل  يف  حمافظة اجلبيل  ةالعقاريالسوق مؤشرات  مت حتليل السعودية، 

 -قد تبني ما يلي:ووالتي تتوفر عنها بيانات ،  املاضية

ك زيادة ملحوظة يف قيمة أجمايل قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت هنالن إ -
وبلغ   هـ.١٤٣٣مليار يف عام  ١٫٥مليار ريال مقارنة بحوايل  ٢٫٥هـ حوايل ١٤٣٥يف نهاية عام 

%. أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها إجمايل ٣٠٫٤متوسط النمو السنوي للفرتة 
مليون مرت مربع خالل  ٥٫٦الصفقات العقارية  والسكنية يف حمافظة اجلبيل  فقد بلغت 

هـ، وعلى الرغم  من االنخفاض الذي طرأ على املساحة املرخصة مقارنة بعام ١٤٣٥عام 
% ، حيث أن هنالك تذبذب  ٤١٫٨سط معدل النمو السنوي للفرتة قد بلغ هـ، جند أن متو١٤٣١

 يف املساحة املرخصة للبناء.

 ٩٢٩حوايل  هنالك منو مضطرد يف قيمة الصفقات العقارية التجارية،  حيث وصلت إىل  -
هـ.  ومبتوسط منو ١٤٣٣مليون يف عام  ٦٦٧هـ مقارنة بحوايل  ١٤٣٥مليون ريال يف عام 

%. وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية والتي ارتفعت من ١٨٫١بلغ  سنوي للفرتة 
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هـ، ومبتوسط معدل ١٤٣٥مليار ريال يف عام ١٫٥هـ إىل حوايل ١٤٣٣مليون عام  ٨٣٤حوايل 

 %.٤٠٫٤منو سنوي بلغ 

قيمة الصفقات العقارية التجارية خمصصة لشراء قطع  % من٨٥٫٩يالحظ أن حوايل  -
ا  خمصص لشراء أراضي زراعية على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية %  منه١٤٫١أراضي، و

% من قيمة الصفقات العقارية السكنية خمصص لشراء قطع ٧٧أقل . غري أن  حوايل 
مليون  ٢٧٩%  فقط منها خمصص لشراء شقق حوايل ١٨مليار ريال، و ١٫٢اراضي  حوايل 

 % منها خمصص لشراء أراضي زراعية.٥ريال، و

افرتاض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية يف  حمافظة اجلبيل حسب نوع  من خالل -
النمو السنوي  أن هـ  سيبقى على ما هو عليه يف املستقبل،  وافرتاض ١٤٣١املسكن عام 

نفسه خالل الفرتة السابقة، فإنه ميكن توقع هيكل الطلب السنوي على الوحدات 
مبا  هـ،١٤٤٠يف عام  شقة ٤٧٣٣١حاجة لبناء  السكنية يف حمافظة اجلبيل بأن يكون هناك

تليها  على الوحدات السكنية، حجم الطلب السنوي املتوقعإجمايل %من ٥٢يشكل نسبة 
 %.٢٢بنسبة ، وفيال  ٢٠١٨٥ والتي  يتوقع أن تبلغ  الفلل 

باالعتماد على البيانات الواردة يف قاعدة بيانات املؤشر العقاري والتي تصدرها وزارة  -
السعودية، يتوقع أن يصل حجم إجمايل قيمة الصفقات  العقارية التجارية والسكنية   العدل

مليار ريال. وبافرتاض نفس النمو السنوي خالل الثالث  سنوات  ٩٫٣هـ، حوايل   ١٤٤٠يف عام 
هـ حوايل   ١٤٤٠املاضية يتوقع أن يبلغ حجم الصفقات العقارية التجارية  يف اجلبيل يف عام 

 ٨٫١هـ حوايل ١٤٤٠كما يتوقع أن تصل قيمة الصفقات العقارية السكنية يف عام   مليار. ٢٫١
 مليار ريال . 

مع افرتاض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية (حمل) لتأسيس هذا احملل فيعني  -٥
هـ من املتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات السكنية بغرض ١٤٤٠ذلك أنه بحلول عام 

وحدة عقارية (حمل) وذلك   ٢٩٦٩٢استثمارية يف املنطقة الشرقية نحو تأسيس حمالت 
% وهو نفس معدل النمو خالل اخلمس سنوات ١٦بفرض حتقيق معدل منو سنوي بنحو 

% من حجم الوحدات العقارية  ١٠األخرية . وعلى فرض أن حمافظة اجلبيل تستحوذ على حوايل 
 وحدة عقارية. ٢٩٦٩هـ حوايل  ١٤٤٠عام فيبلغ عدد هذه الوحدات السكنية املتوقع يف 

 من املتوقع أن يؤدي تطبيق األنظمة العقارية إىل زيادة نشاط السوق العقاري . -٦

 سوفإن حل موضوع حمجوزات أرامكو السعودية بفكها أو تعويض املتضررين منها ،  -٧
 يحرك السوق العقارية مبحافظة اجلبيل.
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 اجلداول اإلحصائية ملحق
 )١( جدول رقم

 م)٢٠١٣أكتوبر ٢٠١٢-٢٠٠٩العقود املوقعة يف مدينة اجلبيل الصناعية حسب النوع وقيمة العقد خالل الفرتة (

 النوع إسم العقد م

 دراسات وتصاميم ٢اجلبيلخدمات هندسية لتصميم  ١

 إنشاءات إنشاء عمائر سكنية للعائالت ٢

 دراسات وتصاميم خدمات هندسية لتصميم املنطقة ٣

 دراسات وتصاميم خدمات هندسية وتصاميم ٤

 دراسات وتصاميم إنشاء حمطات حتويل الطاقة ٥

 دراسات وتصاميم أعمال املسح واختبار الرتبة ٦

 دراسات وتصاميم رفع كفاءة ممرات حرم األنابيب ٧

 دراسات وتصاميم خدمات اختبار املواد ملشروعات  ٨

 دراسات وتصاميم تصميم حمطات الطاقة الكهربائية ٩

 دراسات وتصاميم خدمات هندسية ١٠

 دراسات وتصاميم دراسة أبحاث احلماية من التآكل ١١

 دراسات وتصاميم دراسات احلماية من التآكل ١٢

 دراسات وتصاميم خدمات هندسية لتصميم املنشآت ١٣

 إنشاءات إنشاء وحدات سكنية ١٤

 إنشاءات إنشاء وحدات سكنية ١٥

 إنشاءات اء وحدات سكنيةإنش ١٦

 إنشاءات إنشاء وجتهيز مبنى اجلوازات ١٧

 إنشاءات توسعة مستشفى الفناتري ١٨

 إنشاءات إنشاء النادي البحري ١٩
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http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract77.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract77.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract77.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract77.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract76.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract76.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract76.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract76.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract75.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract75.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract74.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract74.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract73.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract73.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract72.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract72.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract71.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract71.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract70.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract70.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract69.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract69.aspx


 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

 إنشاءات توريد وإنشاء مركز خدمة اجملتمع ٢٠

 إنشاءات حتسني وتطوير شبكة الطرق ٢١

 إنشاءات ربط الطرق احلالية مبنطقة اجلبيل ٢٢

 إنشاءات تطوير أحياء العمال ٢٣

 إنشاءات إنشاء املباين احلكومية واألمن ٢٤

 إنشاءات تطوير شبكة االتصاالت ٢٥

 إنشاءات إنشاء سكن كلية اجلبيل الصناعية ٢٦

 إنشاءات توريد وإنشاء جسر ٢٧

 إنشاءات تصميم وإنشاء حمطة الطاقة ٢٨

 إنشاءات تطوير أعمال لكلية اجلبيل الصناعية ٢٩

 إنشاءات تطوير املرافق العامة ٣٠

 إنشاءات إنشاء مبنى كلية اجلبيل اجلامعية ٣١

 إنشاءات إنشاء مبنى كلية اجلبيل اجلامعية ٣٢

 إنشاءات توسعة كلية اجلبيل الصناعية ٣٣

 إنشاءات توسعة مبنى كلية اجلبيل الصناعية ٣٤

 إنشاءات تطوير بعض األراضي السكنية ٣٥

 إنشاءات توسعة حرم األنابيب مبيناء امللك فهد ٣٦

 إنشاءات إعداد موقع حي املطرفية ٣٧

 إنشاءات إنشاء وحدات سكنية باملنطقة ٣٨

 إنشاءات شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ٣٩

 إنشاءات -٢إعداد موقع اجلبيل ٤٠

 توسعة شبكة الطاقة الكهربائية  ٤١
 إنشاءات

 األول   املرحلة اجلزء -٢تطوير موقع اجلبيل ٤٢
 إنشاءات

PUBLIC 
 عام

٤٧ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 

http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract68.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract68.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract67.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract67.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract66.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract66.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract65.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract65.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract64.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract64.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract63.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract63.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract62.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract62.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract61.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract61.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract60.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract60.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract59.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract59.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract58.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract58.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract57.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract57.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract57.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract57.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract56.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract56.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract55.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract55.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract54.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract54.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract53.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract53.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract52.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract52.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract51.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract51.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract50.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract50.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract49.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract49.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract49.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract49.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract48.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract48.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract47.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract47.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract47.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract47.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract46.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract46.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract46.aspx


 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

 إنشاءات املرحلة الثانية -٢ممر خطوط أنابيب املنتجات للجبيل ٤٣

 إنشاءات )F٢إعداد موقع املطرفية اجلزء ( ٤٤

 إنشاءات التجهيزات األساسية خلطوط أنابيب املنتجات ٤٥

 إنشاءات توسعة املرافق الصناعية ٤٧

 إنشاءات ممرات خطوط أنابيب ٤٨

 
 املصدر   موقع الهيئة امللكية للجبيل وينبع على شبكة االنرتنت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 
 عام

٤٨ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 

http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract45.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract45.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract44.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract44.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract43.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract43.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract41.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract41.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract40.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Contracts/Pages/Contract40.aspx


 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 )٢جدول  رقم(

 ـ)هـ١٤٣٠-١٤٢٩اجلبيل الصناعية حسب النوع خالل الفرتة (املشاريع يف مدينة 

 نوع املشروع اسم املشروع 

 خدمات خدمات املساحة واختبار الرتبة ١

 إنشاءات إنشاء وجتهيز مباين حرس احلدود ٢

 إنشاءات ) من حي املطرفيةF٢تطوير موقع املنطقة ( ٣

 إنشاءات إعداد موقع حي مردومة ٤

 إنشاءات رفع كفاءة نظام الري باملنطقة السكنية ٥

 إنشاءات ) من حي املطرفيةF٢تطوير موقع املنطقة ( ٦

 إنشاءات تطوير موقع الصناعات الثانوية واملساندة ٧

 إنشاءات رفع كفاءة جتهيزات كلية اجلبيل الصناعية ٨

 إنشاءات ٣إنشاء الطريق السريع رقم ٩

 إنشاءات ٢إنشاء حمطات اإلطفاء خلدمة اجلبيل ١٠

 إنشاءات إنشاء وتطوير املساجد واجلوامع ١١

 إنشاءات اجلزء األول -إنشاء وجتهيز املباين اخلدمية ١٢

 إنشاءات اجلزء الرابع -توسعة املعهد التقني ١٣

 إنشاءات اجلزء الثاين -تطوير أراضي سكنية بحي جلمودة ١٤

 إنشاءات اجلزء الرابع -توسعة كلية اجلبيل الصناعية ١٥

 إنشاءات اجلزء األول -رفع كفاءة نظام الري باملنطقة السكنية ١٦

 إنشاءات تطوير شبكات الطرق مبنطقة الصناعات الثانوية ١٧

 إنشاءات اجلزء الرابع -إعداد موقع حي املطرفية ١٨

 إنشاءات تقوية شبكة الطاقة الكهربائية باملنطقة ١٩

PUBLIC 
 عام

٤٩ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 

http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Empty.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Empty.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project72.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project72.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project71.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project71.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project70.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project70.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project69.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project69.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project68.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project68.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project67.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project67.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project66.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project66.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project65.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project65.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project64.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project64.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project63.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project63.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project62.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project62.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project61.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project61.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project60.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project60.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project58.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project58.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project59.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project59.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project57.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project57.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project56.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project56.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project55.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project55.aspx


 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

 إنشاءات تطوير وجتهيز مراكز األحياء بحي جلمودة ٢٠

 إنشاءات إنشاء مركز احلركة ٢١

 إنشاءات إنشاء وجتهيز مركز رياضي بحي جلمودة ٢٢

 إنشاءات إنشاء مركز الهيئة امللكية االجتماعي ٢٣

 إنشاءات تطوير مركز االحتفاالت ٢٤

 إنشاءات تطوير وتشجري مداخل املنطقة السكنية ٢٥

 إنشاءات سكن كبار الزوار ٢٦

 إنشاءات إنشاء مدرسة املنطقة السكنية احلالية ٢٧

 إنشاءات توريد معدات تشغيل وصيانة املدينة ٢٨

 إنشاءات تطوير املرافق العامة ٢٩

 إنشاءات يز العياداتإنشاء وجته ٣٠

 إنشاءات إنشاء املقر الدائم إلدارات مراكز التشغيل والصيانة   ٣١

 إنشاءات ٢تطوير طرق املرحلة األوىل من اجلبيل ٣٢

٣٣ 

اجلزء  -إنشاء مدارس ورياض أطفال بحي جلمودة
 األول

 إنشاءات

 إنشاءات )٨تصميم وإنشاء حمطة الكهرباء الرئيسية رقم ( ٣٤

 إنشاءات تطوير أحياء العمال ٣٥

 إنشاءات وجتهيز مبنى اجلوازاتإنشاء  ٣٦

 
 املصدر   موقع الهيئة امللكية للجبيل وينبع على شبكة االنرتنت            
 
 
 
 

PUBLIC 
 عام

٥٠ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 

http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project54.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project54.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project53.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project53.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project52.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project52.aspx
http://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/SuppliersPortal/Projects/Pages/Project51.aspx
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 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 
 هـ١٤٣٥املناقصات يف مدينة اجلبيل الصناعية حسب النوع خالل  العام : )٣جدول  رقم(

 النوع اسم املشروع م

 خدمات مشروع إعاشة ونظافة الكلية اجلامعية ١

 طلب شراء توريد واستبدال حموالت كهربائية ٢

 طلب شراء توريد ديزل إىل املولدات الكهربائية ٣

 طلب شراء توريد وتركيب مولد طاقة يعمل بالديزل ٤

 طلب شراء ملوظفي الهيئة امللكيةتوريد كراسي  ٥

 إنشاءات مشروع هندسة وتوريد وإنشاء املرافق األمنية ٦

 إنشاءات مشروع جممع إسكان أفراد األمن الصناعي ٧

 طلب شراء توريد واستبدال أنظمة احلريق ٨

 إنشاءات توريد وتركيب حمول كهربائي ملبنى الهيئة ٩

١٠ 

تأمني أجهزة ومعدات ملعامل الهندسة 
 امليكانيكية بكلية اجلبيل اجلامعية

 طلب شراء

١١ 

تأمني األجهزة ملراقبة البيئة مبدينة اجلبيل 
 الصناعية 

 طلب شراء

١٢ 

جهيز خمترب البيئة وتوفري أجهزة مراقبة جودة 
 الهواء 

 طلب شراء

 إنشاءات قنيمشروع تشغيل وصيانة معهد اجلبيل الت ١٣

 إنشاءات اجلزء األول –مشروع إنشاء العمائر السكنية  ١٤

 إنشاءات مشروع مرافق ملركز املدينة ١٥

 إنشاءات مشروع إنشاء املباين األكادميية للطالبات ١٦

 إنشاءات مشروع تطوير موقع مركز املدينة ١٧
 املصدر   موقع الهيئة امللكية للجبيل وينبع على شبكة االنرتنت                                  

PUBLIC 
 عام

٥١ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز
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 اجلبيلافظة واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمدراسة 

 

ملراجعا  
 م.٢٠١٢.احتياجات الطلب على املساكن يف املنطقة الشرقيةالشرقية، ورقة عمل  غرفة -١

 م.٢٠١٠العقاري، غرفة الشرقية  دراسة" الوضع الراهن للقطاع العقاري  والدور املأمول لنظام الرهن  -٢

 م.٢٠١٢غرفة الشرقية، دراسة حمجوزات أرامكو،  -٣

 هـ.١٤٣١مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن،  -٤

 م ٢٠١٢اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد االقتصادي الشامل،  املصدر: مصلحة -٥

 ادي السنوي للمؤسسات، أعداد خمتلفة.مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، البحث االقتص -٦

 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد العام للسكان واملساكن، أعداد خمتلفة. -٧

 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد خمتلفة. -٨

 موقع وزارة االقتصاد والتخطيط على شبكة االنرتنت، خطة التنمية التاسعة. -٩

 موقع وزارة الشئون البلدية والقروية على شبكة االنرتنت.  -١٠

 العدل على شبكة االنرتنت، قاعدة بيانات املؤشر العقاري.موقع وزارة   -١١

 م  ٢٠١٢لسنة   ٤٨التقرير السنوي  العدد  ،مؤسسة النقد العربي السعودي -١٢

 م.٢٠١٤الث مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية ربع السنوية، الربع الث -١٣

 .موقع الهيئة امللكية للجبيل وينبع على شبكة االنرتنت -١٤
 

PUBLIC 
 عام

٥٢ 

 الدراسات املعلومات و غرفة الشرقية / مركز

 


	- الجبيل (1):  سعت الهيئة الملكية بنجاح لجعل مدينة الجبيل الصناعية في طليعة المدن الصناعية في العالم، وتبلغ مساحة المدينة 1.016 كم2 منها 5.500 هكتار تم تخصيصها للصناعات القائمة حالياً.
	- الجبيل (2) : أدى نجاح المنطقة الصناعية (الجبيل 1) إلى الحاجة للتوسع في منطقة الصناعات لمواكبة المتطلبات المستقبلية للمستثمرين وتمثل المنطقة الجديدة الجبيل (2) تطبيقاً لسياسات التنمية الوطنية، حيث سيتم إنجاز ذلك (بإذن الله) على أساس التطوير المرحلي ف...
	- الصناعات الأساسية: تكرير البترول، صناعة والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، ومصانع الحديد.
	- الصناعات الثانوية: تتركز بصورة رئيسة في المواد البتروكيماوية التحويلية، والبلاستيكية المصنوعة لأغراض خاصة وتتوافر المواد الأولية وتعتمد على منتجات الصناعات الأساسية كمواد اولية لها.
	- الصناعات المساندة والخفيفة: التصنيع وتشكيل الحديد والمعادن وصناعات خفيفة لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية.
	 لقد ادى إيقاف إفراغ  الصكوك إلى نقص المعروض من الأراضي المتاحة للبيع مما أدى إلى ارتفاع  أسعار الأراضي في بعض مناطق محافظة الجبيل.
	 الزمت مؤسسة النقد السعودي  المصارف وشركات التمويل العقاري في الأسبوع الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)  من عام 2014م، بعدم تمويل شراء العقارات بنسبة 100 في المائة، والاكتفاء بأن يكون الحد الأعلى للتمويل هو 70 في المائة، بحيث يتولى راغب الشراء توفير 30...
	 إن السوق العقارية في الفترة الحالية تشهد تباطؤا كبيرا في عمليات التمويل وتنفيذ شراء العقارات بصفة عامة، متوقعا انخفاضا طفيفا في بعض القطاعات التي ارتفعت أسعارها من دون أسباب. كما أن  عدم التناسب بين الإمكانات المادية والمعروض تسبب بخلل في سوق العقار...
	 بشكل عام أدى القرار إلى عدم تمكن كثير من الراغبين في شراء عقارات سواء كانت أرض أو فلل من الشراء مما أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات وركود في حركة البيع.

