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العقار .. تلك الكلمة الساحرة التي ال ميل الناس احلديث عنها. الكل يعرف أهميته، مقر سكني أو مقر 

لش��ركة أو حم��ل للتجارة أو الصناعة فهو يدخل يف حياة كل من��ا رغمًا عنه، والكل يتمنى أن يكون صاحب 

عقار. 

والقط��اع العق��اري حمور مهم يف ظ��ل التنمية التي نعيش��ها يف اململكة، وهو يس��هم بأكرث من 60 

ملي��ار ريال م��ن الناجت احمللي اإلجمايل. ويقول االقتصاديون عن العقار إنه حمرِّك النش��اط االقتصادي وأنه 

صناعة متنامية، وقد أثبتت األبحاث والدراس��ات أن 92 يف املائة من األنش��طة ترتبط بقطاع العقار سواء 

بش��كل مباشر أو غري مباشر مثل املقاوالت، الديكورات، األخشاب، الدهانات، األثاث، وغريها من الصناعات 

املكملة لهذا القطاع.

ورغ��م األزمة املالي��ة العاملية فإن القطاع العق��اري يف اململكة مهيأ يف املرحلة املقبلة النتعاش��ة 

ملحوظ��ة مع تواف��ر احملفزات االقتصادي��ة يف االقتصاد الس��عودي وتوافر البيئة املالئمة لبناء مش��اريع 

عقاري��ة عمالق��ة تتواك��ب م��ع متطلبات الس��وق الس��عودية وتغطي��ة الطلب املتزاي��د عل��ى نوعية هذه 

املشاريع التي تالئم املرحلة املقبلة. حيث إن أكرث من 50 يف املائة من سكان اململكة هم من الشباب 

الذين ينتظرهم املستقبل ويحتاجون إىل املساكن والشقق وغريها.

وتأت��ي دراس��ة غرفة الش��رقية لتلقي الضوء عل��ى العقار يف املنطقة الش��رقية، وإمكانيات التوس��ع 

وتبصري املستثمرين بالفرص االستثمارية يف هذا القطاع الذي يتمتع بفرص هائلة يف االستثمار بسبب 

النمو السكاين الكبري.  

ب��ل إن صناع��ة العقار املتنامية ميكن أن تواجه حتديًا كبريًا إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات 

وأراض سكنية معدة الستخدام ذوي الدخل احملدود على وجه اخلصوص.

عدنان بن عبداهلل النعيم
أمني عام غرفة الشرقية

كلمة األمني العام
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القسم األول

اقتصاديات القطاع العقاري باململكة العربية السعودية 

يش��غل القطاع العق��اري مكانة كبرية وراس��خة 
يف اقتصاد اململكة العربية السعودية، وهناك 
ر  جمموعة من املؤش��رات االقتصادي��ة التي تعبِّ

عن أهمية هذه املكانة، مثل : 

الن��اجت  يف  العق��ارات  قط��اع  مس��اهمة 
احمللي اإلجمايل باململكة: 

تقدر مس��اهمة نشاط التش��ييد والبناء يف  	•
الن��اجت احملل��ي اإلجم��ايل باألس��عار اجلارية - 
حس��ب البيان��ات األولي��ة لع��ام 2007 م - ح��وايل 
65.02 ملي��ار ري��ال، أي م��ا نس��بته 4.5% م��ن 
الناجت احمللي اإلجمايل، كما بلغت مساهمة 
ملكية املس��اكن يف الناجت احمللي اإلجمايل 
باألسعار اجلارية حوايل 54.78 مليار ريال، أي ما 
نسبته 3.8% من الناجت احمللي اإلجمايل. يف 
العام نفس��ه، )بينما كانت مس��اهمة نشاط 
خدم��ات امل��ال والتأمني والعق��ارات وخدمات 
األعمال يف الناجت احمللي اإلجمايل باألس��عار 
اجلاري��ة ح��وايل 110.73 مليار ريال، أي ما نس��بته 
7.7% م��ن الن��اجت احمللي اإلجم��ايل، يف العام 

نفسه(.

تقدر مس��اهمة نشاط التش��ييد والبناء يف  	•
الن��اجت احملل��ي اإلجم��ايل باألس��عار الثابت��ة - 
حس��ب البيان��ات األولي��ة لع��ام 2007 م - ح��وايل 
58.45 ملي��ار ري��ال، أي م��ا نس��بته 7.2% م��ن 
الناجت احمللي اإلجمايل، كما بلغت مساهمة 
ملكية املس��اكن يف الناجت احمللي اإلجمايل 
باألس��عار الثابتة حوايل 52.98 مليار ريال، أي ما 
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نسبته 6.5% من الناجت احمللي اإلجمايل. يف 
العام نفس��ه، ) بينما كانت مساهمة نشاط 
خدم��ات امل��ال والتأمني والعق��ارات وخدمات 
األعمال يف الناجت احمللي اإلجمايل باألس��عار 
الثابت��ة ح��وايل 102.15 ملي��ار ريال، أي ما نس��بته 
12.6% م��ن الن��اجت احمللي اإلجم��ايل، يف العام 

نفسه، علمًا بأن سنة األساس هي 1999م(.

التكوي��ن الرأس��مايل الثاب��ت اإلجم��ايل لقطاع 
العقارات يف اململكة : 

تقدر قيمة تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل  	•
إلنش��اء املباين الس��كنية باألس��عار اجلارية - 
حس��ب البيان��ات األولي��ة لع��ام 2007 م - ح��وايل 
34689 ملي��ون ري��ال، مقاب��ل 31973 ملي��ون 

ريال يف العام السابق.

بل��غ مع��دل من��و قيم��ة تكوي��ن رأس امل��ال  	•
الس��كنية  املب��اين  إلنش��اء  اإلجم��ايل  الثاب��ت 

باألسعار اجلارية حوايل 8.5% ، عام 2007م.

كم��ا تق��در قيم��ة تكوي��ن رأس امل��ال الثابت  	•
الس��كنية  غ��ري  املب��اين  إلنش��اء  اإلجم��ايل 
واإلنش��اءات األخ��رى باألس��عار اجلاري��ة ح��وايل 
66067 ملي��ون ري��ال -حس��ب البيان��ات األولي��ة 
لع��ام 2007 م - مقاب��ل 61647 ملي��ون ريال يف 

العام السابق.

كم��ا بلغ معدل منو قيمة تكوين رأس املال  	•
الثاب��ت اإلجمايل إلنش��اء املباين غري الس��كنية 
واإلنش��اءات األخ��رى باألس��عار اجلاري��ة ح��وايل 

7.2%، عام 2007 م.

العاملون يف النش��اط العقاري يف منش��آت 
القطاع اخلاص باململكة:

بلغ عدد العاملني يف نشاط التشييد والبناء،  	•

يف منش��آت القط��اع اخل��اص باململكة عام 
2007 م ح��وايل 2268 أل��ف عام��ل، مم��ا ميث��ل 
ح��وايل 38.9% م��ن إجمايل ع��دد العاملني يف 
الرئيس��ية يف  االقتصادي��ة  األنش��طة  كاف��ة 
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منش��آت القطاع اخلاص باململكة، يف العام 
نفسه.

كم��ا بل��غ ع��دد العامل��ني يف نش��اط املال  	•
العق��ارات واألعم��ال يف  والتأم��ني وخدم��ات 
منشآت القطاع اخلاص باململكة عام 2007م 
ح��وايل 108 آالف عام��ل، مم��ا ميث��ل ح��وايل %1.9 
من إجمايل عدد العاملني يف كافة األنش��طة 
االقتصادي��ة الرئيس��ية يف منش��آت القطاع 

اخلاص باململكة، يف العام نفسه.

الرق��م القياس��ي لتكالي��ف التأثي��ث املن��زيل، 
واالنفاق على املسكن باململكة: 

بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف املعيشة  	•
جلمي��ع الس��كان 106 نق��اط، خالل ع��ام 2007 م، 
ليس��جل زيادة نس��بتها 4.1% ، مقارنة بالعام 

السابق.
س��جل الرق��م القياس��ي جملموع��ة التأثيث  	•
مرتفع��ًا   ، م   2007 ع��ام  نقط��ة   96.4 املن��زيل 

بنسبة 1.3%، مقارنة بالعام السابق.
جملموع��ة  القياس��ي  الرق��م  س��جل  كم��ا  	 	•
الرتمي��م واإليجار والوقود واملي��اه 109.2 نقطة، 
مقارن��ة   ،%8.1 بنس��بة  مرتفع��ًا  م،   2007 ع��ام 
بالع��ام الس��ابق. ) علم��ًا بأن س��نة األس��اس 

هي 1999م ( .

نش��اط املؤسس��ات التمويلية واملصرفية 
يف النشاط العقاري باململكة: 

صندوق التنمية العقاري��ة: بلغ إجمايل قيمة  	•
القروض التي قدمها الصندوق منذ إنش��ائه 
وحت��ى نهاي��ة ع��ام 2007 م ح��وايل 137.7 ملي��ار 
ري��ال، وبل��غ إجم��ايل قيم��ة الق��روض القائمة 
بنهاي��ة ع��ام 2007 م ح��وايل 73.4ملي��ار ري��ال، 
بارتف��اع نس��بته 3% ع��ن العام الس��ابق، كما 
بلغت قيمة الق��روض التي قدمها الصندوق 

ع��ام 2007 م حوايل 3.6 ملي��ار ريال، وتركزت هذه 
اخلاص��ة،  املس��اكن  متوي��ل  يف  الق��روض 
وبلغت تسديدات القروض خالل العام نفسه 
ح��وايل 2.0 مليار ريال، مرتفعًا بنس��بة 11.4% عن 

العام السابق.
البنك الس��عودي للتس��ليف واالدخ��ار: بلغت  	•
الت��ي  )الرتمي��م(  املس��اكن  ق��روض  قيم��ة 
قدمها البنك خالل 2007 م ، حوايل 105.8 مليون 
ري��ال، وبعدد 5306 قروض، يف العام نفس��ه، 
مقابل 68.5 مليون ريال، وبعدد 3477 قرضًا 

يف العام السابق.

املص��ارف  اجته��ت  التجاري��ة:  املص��ارف  	•
التجاري��ة من��ذ عام 1999 م إىل التوس��ع نس��بيًا 
يف من��ح القروض االس��تهالكية لألفراد، حيث 
بلغ��ت قيمته��ا 182.6 مليار ري��ال نهاية 2007 م، 
وق��د بلغت قيمة القروض املمنوحة ألغراض 
التموي��ل العق��اري ح��وايل 15.6 ملي��ار ري��ال، أي 
م��ا ميث��ل 8.6% م��ن إجم��ايل قيم��ة القروض 
االس��تهالكية، وق��د ارتفع��ت قيم��ة ق��روض 
الع��ام  ع��ن   %14.1 بنس��بة  العق��اري  التموي��ل 

السابق.
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تتميز املنطقة الش��رقية بس��وق عق��اري قوي، 
القليل��ة  الس��نوات  يف  املنطق��ة  وش��هدت 
القط��اع  نش��اط  يف  كب��رية  املاضيةطف��رة 
العق��اري يف كاف��ة قطاعات��ه، ويتض��ح ذلك من 
خالل دراسة بعض املؤشرات التي تعرب عن هذا 

األداء، ومنها:

أوالً: تطور عدد مس��اكن املنطقة الشرقية 
املشغولة بأسر 

1. عدد مساكن اململكة العربية السعودية 

يق��در إجمايل عدد مس��اكن اململكة العربية  	•
 4208 بح��وايل  بأس��ر  املش��غولة  الس��عودية 
آالف مس��كن، ويقطنها ح��وايل 23.98 مليون 
نس��مة، طبق��ًا لنتائج املس��ح الدميوجرايف 
لع��ام 2007 م ، مقابل 3992 ألف مس��كن عام 

2004 م ، و 2777 ألف مسكن عام 1992م .

تقدر نسبة الزيادة يف عدد مساكن اململكة  	•
املش��غولة بأس��ر ع��ام 2007 م بح��وايل %5.4 
مقارن��ة بع��ام 2004 م ، وبح��وايل 51.5% مقارنة 

بعام 1992 م .

مس��اكن  عل��ى  الس��كنية  الش��قق  تغل��ب  	•
اململكة املش��غولة بأس��ر، حيث استحوذت 
عل��ى نس��بة 38.82% م��ن إجم��ايل مس��اكن 
اململك��ة ع��ام 2007 م، ث��م املن��ازل الش��عبية 
بنسبة 27.81% من إجمايل مساكن اململكة، 
إجم��ايل  م��ن   %18.49 بنس��بة  الفي��الت  ث��م 

املساكن باململكة، يف العام نفسه.

2. عدد مساكن املنطقة الشرقية 

املنطق��ة  مس��اكن  ع��دد  إجم��ايل  يق��در  	•
الش��رقية املش��غولة بأس��ر بحوايل 566 ألف 
مس��كن، طبقًا لنتائج املس��ح الدميوجرايف 
لع��ام 2007 م، مم��ا ميث��ل ح��وايل 13.45% م��ن 
إجمايل مس��اكن اململكة املش��غولة بأسر، 

يف العام نفسه.
مس��اكن  ع��دد  يف  الزي��ادة  نس��بة  تق��در  	•
املنطق��ة الش��رقية املش��غولة بأس��ر عام 
 ، م   2004 بع��ام  مقارن��ة   %6.1 بح��وايل  م   2007

وبحوايل 53.2% مقارنة بعام 1992 م 

 القسم الثاين

 أداء القطاع العقاري باملنطقة الشرقية

عدد مساكن اململكة املشغولة بأسر، 
خالل الفرتة )1992 م - 2007 م (

عدد مساكن املنطقة الشرقيةاملشغولة بأسر
خالل الفرتة )1992 م - 2007 م ( 

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات. 

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات. 
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ثاني��ًا: رخ��ص التش��ييد والبن��اء الص��ادرة يف 
املنطقة الشرقية 

1. إجم��ايل رخ��ص املب��اين الص��ادرة يف املنطقة 

الشرقية 
بل��غ إجمايل ع��دد رخص املب��اين الصادرة من  	•
قب��ل البلديات للمنطقة الش��رقية عام 2006 م 
حوايل 9279 رخص��ة، بزيادة قدرها 2209 رخص، 

مقارنة بعام 1996 م.
تقدر نس��بة الزي��ادة يف إجمايل رخص املباين  	•
للمنطق��ة  البلدي��ات  قب��ل  م��ن  الص��ادرة 
الش��رقية بنح��و 31.24% ، ع��ام 2006 م، مقارنة 

بعام 1996 م.
ميث��ل إجم��ايل ع��دد رخ��ص املب��اين الصادرة  	•
م��ن قب��ل البلدي��ات للمنطقة الش��رقية عام 
2006م، ح��وايل 17.26% من إجم��ايل رخص املباين 
الص��ادرة من قبل البلديات للمملكة، والبالغة 

53771 رخصة، يف العام نفسه.

والتجاري��ة  الس��كنية  املب��اين  رخ��ص  إجم��ايل   .2

الصادرة يف املنطقة الشرقية

والتجارية  الس��كنية  املباين  رخص  استحوذت  	•
عل��ى 89.4% م��ن إجم��ايل عدد رخ��ص املباين 
قب��ل  م��ن  الش��رقية  للمنطق��ة  الص��ادرة 
لرخ��ص   %7.7 مقاب��ل  م،   2006 ع��ام  البلدي��ات 
 %  2.4 وح��وايل  والتجاري��ة،  الصناعي��ة  املب��اين 
لرخ��ص أبني��ة التعلي��م والصحة واملس��اجد ، 

يف العام نفسه.
والتجاري��ة  الس��كنية  املب��اين  رخ��ص  متث��ل  	•
الص��ادرة للمنطق��ة الش��رقية ح��وايل %17.3 
من إجم��ايل رخص املباين الس��كنية والتجارية 
الص��ادرة م��ن قب��ل البلدي��ات للمملك��ة، عام 

2006م.
تقدر نس��بة الزي��ادة يف إجمايل رخص املباين  	•

السكنية والتجارية الصادرة من قبل البلديات 
للمنطق��ة الش��رقية بنحو 28.6% ع��ام 2006 م ، 

مقارنة بعام 1996 م.
الس��كنية  األرض  مس��احة  إجم��ايل  يق��در  	•
والتجارية )املرخصة للمنطقة الش��رقية من 
قب��ل البلدي��ات( ع��ام 2006 م، بنح��و 10.14 ملي��ون 
م��رت مرب��ع، بزي��ادة قدره��ا 4.23 ملي��ون م��رت 

مربع ، مقارنة بعام 1996 م .

 إجمايل رخص املباين الصادرة من قبل البلديات، 
للمنطقة الشرقية

خالل الفرتة  )1996 م- 2006 م(

املصدر : وزارة الشئون البلدية والقروية )إدارة اإلحصاء والبحوث( 

املصدر : وزارة الشئون البلدية والقروية )إدارة اإلحصاء والبحوث( 

 إجمايل رخص املباين الصادرة من قبل
البلديات، للمنطقة الشرقية )سكني وجتاري(

خالل الفرتة  )1996 م- 2006 م(
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للبن��اء  اإلجمالي��ة  املس��احة  تق��در  بينم��ا  	•
)املرخص��ة للمنطق��ة الش��رقية م��ن قب��ل 
البلدي��ات( ع��ام 2006 م، بنح��و 3.13 ملي��ون مرت 
مرب��ع، بزي��ادة قدره��ا 1.51 ملي��ون م��رت مرب��ع 

مقارنة بعام 1996 م.

3. رخ��ص احملالت اجلديدة واجمل��ددة الصادرة 

من قبل البلديات للمنطقة الشرقية 

بل��غ ع��دد رخص احمل��الت اجلدي��دة الصادرة  	•
من قب��ل البلديات للمنطقة الش��رقية حوايل 
13634 رخص��ة، ع��ام 2006 م، كم��ا بل��غ ع��دد 
رخ��ص احملالت اجمل��ددة نح��و 18124 رخصة، 
ليصل إجم��ايل عدد رخص احمل��الت )اجلديدة 
البلدي��ات  قب��ل  م��ن  الص��ادرة  واجمل��ددة( 
رخص��ة،   31758 بنح��و  الش��رقية  للمنطق��ة 
يف العام نفس��ه، بزيادة قدرها 15782 رخصة 

مقارنة بعام 1996 م.

ارتفع عدد رخص احمل��الت اجلديدة الصادرة  	•
الش��رقية  للمنطق��ة  البلدي��ات  قب��ل  م��ن 
بنس��بة 112.1%، كما ارتف��ع عدد رخص احملالت 
اجملددة بنس��بة 89.8% ع��ام 2006 م ، مقارنة 

بعام 1996م.

تقدر نسبة الزيادة يف إجمايل رخص احملالت  	•
قب��ل  م��ن  الص��ادرة  واجمل��ددة(  )اجلدي��دة 
البلدي��ات للمنطق��ة الش��رقية بنح��و %98.8 

عام 2006 م ، مقارنة بعام 1996 م.

ميث��ل إجمايل ع��دد رخص احمل��الت الصادرة  	•
م��ن قب��ل البلدي��ات للمنطقة الش��رقية عام 
2006 م، )الرخ��ص اجلدي��دة واجمل��ددة( ح��وايل 
16.4% م��ن إجم��ايل رخ��ص احمل��الت الصادرة 
من قبل البلدي��ات للمملك��ة، والبالغة 193118 

رخصة، يف العام نفسه.

أه��م أنش��طة احمل��الت املرخصة م��ن قبل   .4

البلديات للمنطقة الشرقية 

اس��تحوذت رخص املؤسسات التجارية على  	•
النصي��ب األكرب من حي��ث عدد رخص احملالت 
للمنطق��ة  الص��ادرة  واجمل��ددة  اجلدي��دة 
الشرقية من قبل البلديات، عام 2006، ثم رخص 
حم��الت امل��واد الغذائي��ة يف املرتب��ة الثانية، 
ورخص مؤسس��ات اخلدمات الشخصية يف 

املرتبة الثالثة، يف العام نفسه.
بلغ عدد رخص املؤسسات التجارية اجلديدة  	•
واجمل��ددة، ح��وايل 7837 رخصة ع��ام 2006 م ، 
مم��ا ميث��ل 24.7% م��ن إجم��ايل ع��دد رخ��ص 

 عدد رخص احملالت الصادرة من قبل البلديات 
للمنطقة الشرقية، خالل الفرتة )1996 م- 2006 م( 

عدد رخص احملالت الصادرة من قبل البلديات للمنطقة 
الشرقية حسب نوع النشاط خالل الفرتة )1996 م- 2006 م(

املصدر : وزارة الشئون البلدية والقروية )إدارة اإلحصاء والبحوث( 

املصدر : وزارة الشئون البلدية والقروية )إدارة اإلحصاء والبحوث( 
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احمل��الت اجلدي��دة واجمل��ددة الص��ادرة م��ن 
قب��ل البلديات للمنطقة الش��رقية، يف العام 

نفسه.
كم��ا بلغ ع��دد رخص حمالت امل��واد الغذائية  	•
اجلدي��دة واجمل��ددة، ح��وايل 6685رخصة عام 
2006 م ، مم��ا ميث��ل 21% من إجمايل عدد رخص 
احمل��الت اجلدي��دة واجمل��ددة الص��ادرة م��ن 
قب��ل البلديات للمنطقة الش��رقية، يف العام 

نفسه.

العق��اري  النش��اط  يف  العامل��ون   : ثالث��ًا 
باملنطقة الشرقية

1. ع��دد العامل��ني املواف��ق عل��ى اس��تقدامهم 

للعم��ل يف النش��اط العق��اري يف املنطق��ة 

الشرقية 

عل��ى  املواف��ق  العامل��ني  ع��دد  بل��غ  	•
اس��تقدامهم للعم��ل يف نش��اط التش��ييد 
والبن��اء يف املنطق��ة الش��رقية، ع��ام 2007 م 
ح��وايل 157.95 أل��ف عام��ل، مم��ا ميث��ل حوايل 
55.2% م��ن إجم��ايل ع��دد العامل��ني املوافق 
على استقدامهم للعمل يف كافة األنشطة 

االقتصادية باملنطقة، يف العام نفسه.

عل��ى  املواف��ق  العامل��ني  ع��دد  ميث��ل  	•
اس��تقدامهم للعم��ل يف نش��اط التش��ييد 
والبن��اء يف املنطق��ة الش��رقية ع��ام 2007م 
العامل��ني  ع��دد  إجم��ايل  م��ن   %25.8 ح��وايل 
املوافق على اس��تقدامهم للعمل بنش��اط 
الع��ام  يف  اململك��ة،  يف  والبن��اء  التش��ييد 

نفسه.
عل��ى  املواف��ق  العامل��ني  ع��دد  بل��غ  كم��ا  	 	•
امل��ال  نش��اط  يف  للعم��ل  اس��تقدامهم 
العق��ارات واألعم��ال يف  والتأم��ني وخدم��ات 

املنطقة الش��رقية ع��ام 2007 م ح��وايل 3.45 
ألف عام��ل، مما ميثل ح��وايل 1.2% من إجمايل 
العاملني املوافق على اس��تقدامهم للعمل 
يف كاف��ة األنش��طة االقتصادي��ة باملنطقة، 

يف العام نفسه، 

عل��ى  املواف��ق  العامل��ون  ميث��ل  كذل��ك  	•
امل��ال  نش��اط  يف  للعم��ل  اس��تقدامهم 
العق��ارات واألعم��ال يف  والتأم��ني وخدم��ات 
املنطق��ة الش��رقية ع��ام 2007 م ح��وايل %20.6 
م��ن إجم��ايل ع��دد العامل��ني املواف��ق عل��ى 

عدد العاملني املوافق على استقدامهم للعمل 
بالنشاط العقاري باملنطقة الشرقية

خالل الفرتة )2006 م - 2007 م (

املصدر : وزارة العمل - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - مركز املعلومات

 عدد العاملني بالنشاط العقاري يف منشآت القطاع 
اخلاص باملنطقة الشرقية، عام 2007 م

املصدر : وزارة العمل - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - مركز املعلومات
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اس��تقدامهم للعمل بنشاط املال والتأمني 
وخدم��ات العق��ارات واألعم��ال يف اململك��ة 

العربية السعودية، يف العام نفسه.

2. عدد العاملني بالنش��اط العقاري يف منشآت 

القطاع اخلاص باملنطقة الشرقية 
بلغ عدد العاملني يف نشاط التشييد والبناء،  	•
باملنطق��ة  اخل��اص  القط��اع  منش��آت  يف 
أل��ف   564.29 ح��وايل  م   2007 ع��ام  الش��رقية 
عام��ل، مم��ا ميثل ح��وايل 44.3% م��ن إجمايل 
عدد العاملني يف كافة األنشطة االقتصادية 

باملنطقة، يف العام نفسه.
كم��ا بل��غ ع��دد العامل��ني يف نش��اط املال  	•
العق��ارات واألعم��ال يف  والتأم��ني وخدم��ات 
منشآت القطاع اخلاص باملنطقة الشرقية 
عام 2007 م ح��وايل 17.75 ألف عامل، مما ميثل 
حوايل 1.4% من إجمايل عدد العاملني يف كافة 
األنش��طة االقتصادي��ة باملنطق��ة، يف العام 

نفسه.

العقاري��ة  التنمي��ة  صن��دوق  نش��اط  رابع��ًا: 
باملنطقة الشرقية 

تتع��دد خدم��ات وأنش��طة صن��دوق التنمية  	•
العقاري��ة باملنطق��ة الش��رقية، حي��ث يق��وم 
للمواطن��ني  الق��روض  خدم��ات  بتق��دمي 
للس��اكنني  الصيان��ة  وخدم��ات  باملنطق��ة، 
مبجمعات اإلسكان بالدمام واخلرب وفق تقنية 
عالية. ولديه جهود ملموس��ة يف خلق أجواء 
اجتماعي��ة ب��ني س��كان العمائ��ر باجملمعات 

السكنية التي يشرف عليها. 
ق��ام صن��دوق التنمي��ة العقاري��ة باملنطق��ة  	•
الش��رقية بتطوي��ر وحتديث بيئته األساس��ية 
م��ن مكات��ب ومس��تودعات وخم��ازن وورش، 
صاح��ب ذل��ك تطوي��ر يف أداء العمل وحتديث 
أس��اليب التعامل م��ع اجلمهور، كاس��تخدام 
الرد اآليل عرب الهاتف، و استخدام الفاكس يف 

إجناز بعض املعامالت، و اس��تخدام الشاشة 
التلفزيوني��ة يف عرض املعلومات للمراجعني 
الش��بكة  اس��تخدام  و  االنتظ��ار،  صال��ة  يف 
وإجن��از  املعلوم��ات  إيص��ال  يف  العنكبوتي��ة 

بعض املعامالت.
ق��ام صن��دوق التنمي��ة العقاري��ة باملنطق��ة  	•
الش��رقية من��ذ تأسيس��ه وحتى نهاي��ة عام 
2007م بتق��دمي عدد من الق��روض بلغت حوايل 
80816 قرضًا، وبلغ��ت قيمة املبالغ املرتبطة 

بها حوايل 20.91 مليار ريال.
كما بلغ عدد القروض املقدمة من صندوق  	•
التنمي��ة العقاري��ة باملنطق��ة الش��رقية عام 
قيم��ة  وبلغ��ت  قرض��ًا،   1822 ح��وايل  م   2007

القروض املقدمة من فرع صندوق التنمية العقارية 
باملنطقة الشرقية، حتى نهاية عام 2007 م 

املصدر : صندوق التنمية العقارية - فرع املنطقة الشرقية. 

القروض املقدمة من فرع صندوق التنمية العقارية 
باملنطقة الشرقية، خالل عام 2007 م

املصدر : صندوق التنمية العقارية - فرع املنطقة الشرقية. 

القيمةالبيان
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املبال��غ املرتبط��ة به��ا ح��وايل 516.28 مليون 
ريال، وقيمة املبالغ املصروفة 157.4 مليون 

ريال، يف العام نفسه.
باملنطق��ة  الصن��دوق  ف��رع  حص��ول  ج��اء  	•
لق��اء  ف��رع  أفض��ل  درع  عل��ى  الش��رقية 
قيام��ه بتطوي��ر وحتدي��ث أس��اليب التحصيل 
واس��تخدام كافة الس��بل املتاح��ة يف ذلك ، 
مم��ا أدى إىل حصول الفرع عل��ى املرتبة األوىل 

باململكة يف حتصيل األقساط املتخلفة.

خامسًا: صكوك الرهونات العقارية الصادرة 
يف املنطقة الشرقية 

بلغ عدد صكوك الرهونات )العقارية( الصادرة  	•
م��ن احملاكم التي تقوم بعم��ل كتابات العدل 
ع��ام 2006 م،  الش��رقية 99 ص��كًا  باملنطق��ة 

بنسبة زيادة 19.3% مقارنة بالعام السابق.
كم��ا بل��غ ع��دد صك��وك الرهون��ات )العقارية(  	•
باملنطق��ة  الع��دل  كتاب��ات  م��ن  الص��ادرة 
الش��رقية 2309 صكًا عام 2006 م، بنسبة زيادة 

93.5% مقارنة بالعام السابق.

أس��عار  يف  الزي��ادة  متوس��ط  سادس��ًا: 
العقارات يف املنطقة الشرقية 

الوح��دات  الزي��ادة يف أس��عار  بل��غ متوس��ط  	•
 %9.1 ح��وايل  الش��رقية  باملنطق��ة  الس��كنية 
خ��الل الف��رتة )2002 م - 2005 م( ، مقاب��ل %9.1 
يف   %11.8 و  ج��دة،  يف   %7.7 و  الري��اض،  يف 
مك��ة املكرم��ة و 9.1% يف املدين��ة املن��ورة، 

خالل الفرتة نفسها، 
كما بلغ متوس��ط الزيادة يف أسعار األراضي  	•
باملنطقة الش��رقية حوايل 10.5% خالل الفرتة 
)2002 م - 2005 م(، مقاب��ل 14.7% يف الري��اض، 
و 7.1% يف ج��دة، و 13.9% يف مك��ة املكرم��ة، 
الف��رتة  خ��الل  املن��ورة،  املدين��ة  يف   %11.8 و 

نفسها، 

كذلك بلغ متوس��ط الزيادة يف أسعار املباين  	•
التجارية باملنطقة الشرقية حوايل 9.1% خالل 
، مقاب��ل 11.8% يف  الف��رتة )2002 م - 2005 م( 
الري��اض، و 10.5% يف ج��دة، و 11.8% يف مك��ة 
املكرم��ة، و 10.5% يف املدين��ة املنورة، خالل 

الفرتة نفسها )حسب تقديرات سامبا(.
ووفقًا ألحدث بيانات مؤسس��ة النقد العربي  	•
القياس��ي  الرق��م  س��جل  فق��د  الس��عودي، 
جملموع��ة الرتميم واإليج��ار والوق��ود واملياه 
يف اململك��ة ارتفاعًا بلغت نس��بته 8.1% عام 
2007 م مقارن��ة بع��ام 2006 م ، مدفوع��ًا باالرتفاع 
الذى سجلته جمموعة اإليجار والبالغ 10.1% يف 

العام نفسه.

 عدد صكوك الرهونات العقارية الصادرة يف املنطقة 
الشرقية، خالل الفرتة ) 2005 م - 2006 م(

املصدر : وزارة العدل 

 )%(

متوسط الزيادة يف أسعار العقار حسب 
املنطقة, خالل الفرتة )2002 م - 2005 م( 

املصدر : تقديرات سامبا 
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هن��اك جمموع��ة م��ن العوام��ل الت��ي ت��ؤدى إىل 
نش��اط س��وق العق��ارات باملنطق��ة الش��رقية، 
والتي تش��جع املس��تثمرين على زي��ادة وتنامي 
عوام��ل  أي   - فيه��ا  العقاري��ة  اس��تثماراتهم 
تنام��ي الطلب على القط��اع العقاري باملنطقة 

الشرقية- وميكن تقسيم هذه العوامل إىل :

أوالً: ديناميكية سكان املنطقة الشرقية 

1. زيادة عدد سكان املنطقة الشرقية 

يقدر عدد س��كان املنطقة الشرقية بحوايل  	•
3.5 ملي��ون نس��مة، ع��ام 2007 م ، مم��ا ميثل 
ح��وايل 14.8% من إجمايل س��كان اململكة، يف 

العام نفسه.

ارتف��ع عدد س��كان املنطقة الش��رقية عام  	•
2007 م بنس��بة 5.52% مقارن��ة بع��ام 2004 م، 

وبنسبة 37.65% مقارنة بعام 1992 م.

كم��ا ارتفع عدد املواطنني الس��عوديني يف  	•
املنطقة الش��رقية عام 2007م بنسبة %6.14 
مقارنة بع��ام 2004 م، وبنس��بة 42.60% مقارنة 

بعام 1992م.

كذل��ك ارتفع ع��دد املقيم��ني يف املنطقة  	•
الش��رقية عام 2007 م بنس��بة 3.57% مقارنة 
بع��ام 2004 م، وبنس��بة 23.68% مقارن��ة بع��ام 

1992 م.

بلغ��ت نس��بة الذك��ور باملنطق��ة الش��رقية  	•
ح��وايل 56.77% من إجمايل س��كان املنطقة، 

ع��ام 2007 م ، بينم��ا بلغت نس��بة اإلن��اث حوايل 
43.23% م��ن س��كان املنطق��ة، يف الع��ام 

نفسه.

متتاز الرتكيبة الس��كانية للمنطقة الشرقية  	•

القسم الثالث

عوامل انتعاش القطاع العقاري باملنطقة الشرقية

عدد سكان املنطقة الشرقية 
 خالل الفرتة )1992 م - 2007 م(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات. 

 املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات. 

3545.644

2575.820

)باأللف(

سعودي غري سعودي

2712.3671902.108

4000

3000

2000

1000

0

)40 سنة - 64 سنة(

)15 سنة - 39 سنة(

)سنة - 14 سنة(

20071992

228.6

)باأللف(

403،2

725،3

1018،2

500،6

515،4

12009006003000
إناث ذكور

833.277

673.712

 الرتكيب النوعي لسكان املنطقة الشرقية، عام 2007م
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بهيمن��ة فئة الش��باب عل��ى س��كانها ، مما 
يعن��ى دخوله��م س��وق العم��ل أو اقرتابه��م 
من دخوله، مما س��يزيد الطلب على الوحدات 

السكنية يف املنطقة. 

حوايل 49.17% من سكان املنطقة الشرقية  	•
ي��رتاوح أعماره��م ب��ني )15 و 39 س��نة(، ع��ام 
2007 م ، كم��ا أن ح��وايل 28.65% م��ن س��كان 
املنطق��ة ت��رتاوح أعماره��م ب��ني )س��نة و  14 

سنة(، يف العام نفسه.

يف حني أن حوايل 80.1% من سكان املنطقة  	•
الش��رقية ترتاوح أعمارهم بني )أقل من سنة 

إىل 39 سنة(، عام 2007م.

املنطق��ة  يف  ال��زواج  عق��ود  ع��دد  ارتف��اع   .2
الشرقية 

يف  مت��ت  الت��ي  ال��زواج  عق��ود  إجم��ايل  بل��غ  	•
املنطقة الش��رقية 9941 عقدًا ، ع��ام 2006 م ، 
مما ميثل 8.6% م��ن إجمايل عقود الزواج التي 

متت باململكة، يف العام نفسه.

بلغ��ت نس��بة الزي��ادة يف عقود ال��زواج التي  	•
متت يف املنطقة الش��رقية عام 2006 م حوايل 

49.8%، مقارنة بالعام السابق.

3. زيادة عدد املوافق على استقدامهم للعمل 
يف املنطقة الشرقية 

بلغ إجمايل عدد املوافق على اس��تقدامهم  	•
االقتصادي��ة  األنش��طة  كاف��ة  يف  للعم��ل 
باملنطقة الش��رقية ع��ام 2007 م ح��وايل 286.1 
أل��ف عام��ل، مم��ا ميث��ل 23.7% م��ن إجم��ايل 
يف  للعم��ل  اس��تقدامهم  عل��ى  املواف��ق 

اململكة، يف العام نفسه.

بلغت نس��بة الزيادة يف ع��دد املوافق على  	•

األنش��طة  كاف��ة  يف  للعم��ل  اس��تقدامهم 
االقتصادي��ة باملنطقة الش��رقية عام 2007 م، 

حوايل 39.6%، مقارنة بالعام السابق.

4. زي��ادة ع��دد األجان��ب املمنوح��ني إقام��ة يف 
املنطقة الشرقية 

بل��غ إجمايل ع��دد األجانب املمنوح��ني إقامة  	•
ح��وايل  م   2006 ع��ام  الش��رقية  املنطق��ة  يف 
237.9 ألف ش��خص )205.2 ألف عامل و 32.7 
أل��ف مراف��ق(، مم��ا ميث��ل 21.9% م��ن إجم��ايل 
األجان��ب املمنوحني إقام��ة يف اململكة، يف 

العام نفسه، 

املصدر : وزارة العدل. 

إجمايل عدد املوافق على استقدامهم للعمل 
باملنطقة الشرقية

خالل الفرتة )2006 م - 2007 م(

املصدر : وزارة العمل - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - مركز املعلومات

 إجمايل عقود الزواج يف املنطقةالشرقية 
 خالل الفرتة )2005 م - 2006 م(

)عقد(
12000

8000

4000

0

9941

20062005

6637

السنة
املوافق على استقدامهم

)ألف عامل(

2006204.99

2007286.10
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األمني��ة  للجه��ات  الس��كنية  االحتياج��ات   .5
والعسكرية يف املنطقة الشرقية 

أدت أهمي��ة املنطق��ة الش��رقية م��ن حيث  	•
النفطي��ة،  موقعه��ا االس��رتاتيجى، وثرواته��ا 
االقتصادي��ة  و  الصناعي��ة  اس��تثماراتها  و 
الهائلة، و مش��روعاتها الضخم��ة يف النفط 
والبرتوكيماوي��ات والغاز واملعادن، إىل توس��ع 
القطاع��ات األمنية والعس��كرية به��ا، وبالتايل 
زيادة الوجود البشري الذي يعزز بدوره احتماالت 

زيادة الطلب على الوحدات السكنية.

األرضية  الس��ابقةمتثل  الس��كانية  االعتبارات  	•
التي سيس��تند عليها الطلب املستدام يف 
س��وق العقارات يف املنطق��ة ألعوام عديدة، 

خصوصًا الطلب على الوحدات السكنية.

يف  والعام��ة  األساس��ية  اخلدم��ات  ثاني��ًا: 
املنطقة الشرقية 

1. الكهرباء 

بلغت مبيعات الش��ركة الس��عودية للكهرباء  	•
-فرع املنطقة الش��رقية- ع��ام 2007 م حوايل 
52750.9 )جيج��ا وات / س��اعة(، وهو ما ميثل 
حوايل 31.2% من إجمايل مبيعات الش��ركة من 

الكهرباء، يف العام نفسه. 

م��ن  الس��كني  االس��تهالك  نس��بة  بلغ��ت  	•
الكهرب��اء يف املنطقة الش��رقية عام 2007 م 
حوايل 32.8% من إجمايل اس��تهالك املنطقة 
االس��تهالك  نس��بة  وبلغ��ت  الكهرب��اء،  م��ن 
التجاري 8.7% من إجمايل استهالك املنطقة 

من الكهرباء، يف العام نفسه.

بلغ عدد املشرتكني يف االستهالك السكني  	•
م��ن الكهرب��اء يف املنطق��ة الش��رقية ع��ام 

2007 م ح��وايل 685.4 ألف مش��رتك، مما ميثل 
حوايل 77.4 % من إجمايل مش��رتكي املنطقة 
بل��غ ع��دد املش��رتكني يف  و  الكهرب��اء،  يف 
االس��تهالك التجاري حوايل 156.7 ألف مشرتك، 
مم��ا ميثل حوايل 17.7 % من إجمايل مش��رتكي 

املنطقة يف الكهرباء، يف العام نفسه.

زاد عدد املشرتكني يف االستهالك السكني  	•
من الكهرباء يف املنطقة الش��رقية مبقدار 

كمية املياه املستهلكة يف املنطقة الشرقية
عام 2007 م

)*( التشمل القرية العليا ، وال القرى والهجر املستلمة من وزارة الزراعة 

املصدر : وزارة املياه والكهرباء . 

الطاقة الكهربائية يف املنطقة الشرقية،
عام 2007م

املصدر : الشركة السعودية للكهرباء.

القيمةالبيان

قدرة التوليد 
)ميجاوات(

9787

احلمل الذروي
)ميجاوات(

10233

كمية االستهالك السكني
)ألف ميجا وات / ساعة(

17328.28

إجمايل عدد املشرتكني يف
خدمات الكهرباء

)ألف مشرتك(
885.79

إجمايل عدد املشرتكني يف 
االستهالك السكني

)ألف مشرتك(
685.36

القيمةالبيان*

االستهالك السنوي 
)مليون مرت مكعب( 

418.0

متوسط االستهالك اليومي
)ألف مرت مكعب( 

1145.2
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31.3 ألف مش��رتك، عام 2007 م ، بنسبة زيادة 
حوايل 4.8% مقارنة بالعام السابق.

االس��تهالك  يف  املش��رتكني  ع��دد  زاد  كم��ا  	•
التجاري من الكهرباء يف املنطقة الش��رقية 
مبقدار 7.6 ألف مش��رتك، عام 2007 م ، بنسبة 

زيادة حوايل 5.1% مقارنة بالعام السابق.

2. املياه 

بل��غ إجم��ايل كمية االس��تهالك الس��نوي من  	•
املي��اه يف املنطق��ة الش��رقية ع��ام 2007 م 
ح��وايل 418 ملي��ون م��رت مكع��ب، ومبتوس��ط 
اس��تهالك يوم��ي يق��در بح��وايل 1.1 مليون مرت 

مكعب، يف العام نفسه.

3. مشروعات الصرف الصحي 

بالعدي��د م��ن  تق��وم وزارة املي��اه والكهرب��اء  	•
مش��اريع التطوي��ر املس��تمرة، الهادف��ة إىل 
أداء قط��اع املي��اه والص��رف  رف��ع مس��توى 
الصح��ي يف املنطقة الش��رقية، والتوس��ع 
يف مش��اريع الص��رف الصح��ي، ورب��ط جميع 
املنازل بش��بكات الصرف الصحي، عن طريق 

الشراكة مع القطاع اخلاص، 

املنطق��ة  يف  الس��كنية  الوح��دات  اتص��ال  	•
الش��رقية باخلدمات األساس��ية يؤثر بش��كل 
مباش��ر يف زي��ادة الطل��ب عليه��ا، وينع��ش 

سوق العقارات بها.

4. اخلدمات التعليمية 

التعليمي��ة  اخلدم��ات  ب��ني  تراب��ط  هن��اك  	•
وانتع��اش الس��وق العق��اري، من خ��الل دائرة 
فعال��ة، حي��ث إن ازدي��اد الس��كان يف م��كان 
ما ي��ؤدي إىل تزاي��د خدمات التعلي��م اخملتلفة، 

وزيادة املراكز واملؤسس��ات التعليمية يقود 
إىل ازدياد االنتقال إىل ذلك املكان، مما يؤدي إىل 
زيادة الس��كان وارتفاع الطل��ب على الوحدات 

السكنية به. 

واألهلي��ة  احلكومي��ة  امل��دارس  ع��دد  بل��غ  	•
باملنطق��ة الش��رقية ح��وايل 2531 مدرس��ة 

عام 2005 م .

 إجمايل عدد مدارس املنطقة الشرقية
يف العام الدراسي 2005 م

املؤشرات الصحية باملنطقة الشرقية،
عام 2006 م 

املصدر : وزارة الرتبية والتعليم 

املصدر : وزارة الصحة 

عدد املدارس البيان
)مدرسة(

حكومي
1156بنني

1066بنات

أهلي
180بنني

129بنات

                                               2531اإلجمايل

القيمةالبيان

وزارة 
الصحة

عدد املستشفيات
) مستشفى (

17

عدد األسرة
) سرير (

2753

القطاع 
اخلاص

عدد املستشفيات
 ) مستشفى ( 

17

عدد األسرة
) سرير ( 

2286

عدد املستوصفات 
77) مستوصف (
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5. الرعاية الصحية 

هن��اك أيضًا ترابط وثيق ب��ني الرعاية الصحية  	•
وبني ارتف��اع الطلب على الوحدات الس��كنية، 
حي��ث إن ارتف��اع ع��دد الس��كان يف م��كان ما 
ي��ؤدي إىل مزيد م��ن اخلدمات الصحي��ة، وزيادة 
املستش��فيات واملؤسس��ات الصحي��ة به، 
األم��ر ال��ذي يق��ود إىل ازدي��اد االنتق��ال إىل ذل��ك 
امل��كان، مما ي��ؤدي إىل زيادة الس��كان وارتفاع 

الطلب على الوحدات السكنية به. 

املنطق��ة  يف  املستش��فيات  ع��دد  بل��غ  	•
الش��رقية ب��وزارة الصح��ة وبالقط��اع اخلاص 
34 مستش��فى، باإلضافة لوجود العديد من 
مستشفيات اجلهات األخرى، كمستشفيات 
الق��وات  ومستش��فيات  الوطن��ي،  احل��رس 
املسلحة، ومستشفيات أرامكو، وغريها من 

املستشفيات

ثالث��ًا: مقوم��ات البني��ة التحتي��ة واخلدم��ات 
اللوجستية يف املنطقة الشرقية 

تتمي��ز املنطق��ة الش��رقية مبقوم��ات بني��ة  	•
مم��ا  هائل��ة،  لوجس��تية  وخدم��ات  حتتي��ة 
ينعك��س على زي��ادة مع��دالت الهج��رة إليها 
واالس��تيطان فيه��ا، األمر الذي ينش��يء طلبًا 
متزايدًا ومتناميًا على الوحدات السكنية فيها، 

ويشجع منو االستثمارات العقارية بها.

	تتمت��ع املنطق��ة الش��رقية بش��بكة ط��رق  	•
واس��عة، تربطه��ا مبدن اململك��ة و بجريانها 
م��ن ال��دول األخ��رى، وق��د ُنفذت ه��ذه الطرق 
طبق��ًا ألحدث املواصفات العاملية، كما يوجد 
باملنطق��ة خ��ط الس��كة احلدي��د ال��ذي يربط 

مدينة الدمام مبدينة الرياض.

م��ن  العدي��د  الش��رقية  باملنطق��ة  يوج��د  	•
املوانىء البحرية، مثل ميناء امللك عبدالعزيز 
بالدم��ام وه��و م��ن أك��رب موان��ىء اململك��ة، 
ومين��اء اجلبي��ل التج��اري، ومين��اء امللك فهد 

الصناعي يف اجلبيل. 

مب��دن  ترتب��ط  الش��رقية  املنطق��ة  أن  كم��ا  	•
العامل عن طريق مطار امللك فهد الدويل.

رابعًا: االنتعاش االقتصادي والتقدم احلضاري 
الذي تشهده املنطقة الشرقية 

ج��ذب  منطق��ة  الش��رقية  املنطق��ة  ُتع��د  	•
أنه��ا تش��هد حالي��ًا  اقتص��ادي كب��رية، كم��ا 
انتعاش��ًا اقتصادي��ًا وحضاري��ًا، ويتض��ح ذل��ك 
من بعض املؤش��رات االقتصادية للمنطقة، 
مث��ل االرتف��اع املتزايد واملس��تمر يف أعداد 
مش��رتكي الغرف��ة، و ارتف��اع عدد الس��جالت 
التجاري��ة يف املنطق��ة، وكذل��ك ارتف��اع عدد 
املواف��ق عل��ى اس��تقدامهم للعم��ل به��ا، 
املرخص��ة  احمل��الت  رخ��ص  ع��دد  وارتف��اع 

فيه��ا.

يف  واحلض��اري  االقتص��ادي  االنتع��اش  أدى  	•
املنطق��ة الش��رقية إىل تزاي��د الهج��رة إليها، 
وتنام��ي الرغبة يف اإلقام��ة فيها، مما أدى إىل 

انتعاش سوق العقارات بها.

خامسًا: ارتفاع مستوى الدخل 

يف  الس��نوي  الف��رد  دخ��ل  متوس��ط  بل��غ  	•
اململك��ة العربي��ة الس��عودية 59016 ريااًل عام 
2007 م ، بزي��ادة قدره��ا 2615 ري��ااًل مقارنة بعام 
2006 م ، وبزي��ادة قدره��ا 26563 ري��االً، مقارن��ة 

بعام 1997 م.
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بلغت نس��بة الزيادة يف متوسط دخل الفرد  	•
باململكة حوايل 4.6% عام 2007 م، مقارنة بعام 

2006 م، وبحوايل 81.9% مقارنة بعام 1997م.

املنطق��ة  يف  الدخ��ل  مس��توى  ارتف��اع  إن  	•
الش��رقية - ش��أن اململك��ة كله��ا - أدى إىل 
تزايد القدرة على ش��راء أو اس��تئجار الوحدات 
الس��كنية يف املنطقة، مم��ا أدى إىل انتعاش 

سوق العقارات بها.

سادس��ًا: نشاط حركة الس��ياحة باملنطقة 
الشرقية 

إطالل��ة  بوج��ود  الش��رقية  املنطق��ة  تتمي��ز  	•
بحري��ة ألغل��ب حمافظاته��ا، وذل��ك ملوقعها 
اجلغ��رايف عل��ى اخلليج، وقد نش��طت حركة 
خ��الل  كب��ري  بش��كل  باملنطق��ة  الس��ياحة 
السنوات القليلة املاضية، مما ينعكس على 

النشاط العقاري بها يف كافة قطاعاته.

بلغ عدد الرحالت احمللية للمنطقة الشرقية  	•
ميث��ل  مم��ا   ، م   2007 ع��ام  رحل��ة  أل��ف   3.29
11.5% م��ن إجم��ايل ع��دد الرح��الت احمللية يف 

اململكة، يف العام نفسه. 

سابعًا: عوامل أخرى 

باإلضاف��ة إىل جمموع��ة العوامل الس��ابقة التي 

باملنطق��ة  العق��ارات  س��وق  نش��اط  إىل  ت��ؤدى 

الش��رقية، وزي��ادة االس��تثمارات العقاري��ة به��ا، 

فهن��اك مقومات أخرى تتمتع بها اململكة تؤدي 

إىل اس��تمرار تنام��ي الطل��ب عل��ى العق��ارات يف 

املنطقة واململكة كلها ومنها : 

االس��تقرار األمن��ي واالجتماع��ي للمملك��ة:  	•
اململك��ة العربي��ة الس��عودية )حفظه��ا اهلل 
تعاىل( أرض س��الم وأمن واس��تقرار، مما كان 
حافزًا للعديد من األس��ر السعودية املقيمة 
باخل��ارج - وغ��ري الس��عودية - م��ن اإلقام��ة 
باململك��ة، وتع��د بيئ��ة املنطق��ة الش��رقية 
عام��ة  بصف��ة  واململك��ة  خاص��ة  بصف��ة 
حاف��زًا لكث��ري م��ن املس��تثمرين لالس��تثمار 
به��ا دون اخلوف على اس��تثماراتهم، كما أن 
منو النش��اط العق��اري تنامى خ��الل العقدين 

 متوسط دخل الفرد يف اململكة العربية السعودية 
خالل الفرتة )1997 م - 2007 م(

املؤشرات السياحية للمنطقة الشرقية،
عام 2007 م 

      

 
 

* بيانات أولية 
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات. 

املصدر : وزارة التجارة والصناعة - مركز ماس، الهيئة العامة للسياحة واألثار.

2007*1997البيان

الناجت احمللي اإلجمايل
)مليون ريال(
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بع��د  الش��رقية  املنطق��ة  يف  املاضي��ني 
اس��تكانة ملدة عق��د من الزم��ان، بعد حربي 
ليع��وض  قوي��ًا  نش��اطه  ج��اء  ب��ل  اخللي��ج، 

مافات��ه.

األم��وال  رؤوس  عل��ى  للحف��اظ  املي��ل  	•
األمن��ي  االس��تقرار  ظ��ل  يف  الداخ��ل:  يف 
واالجتماعي والنهضة الش��املة املس��تمرة 
الت��ي تش��هدها اململك��ة، تكون هن��اك رغبة 
يف  الس��عوديني  املس��تثمرين  ل��دى  قوي��ة 
االس��تثمار الداخل��ي، واملي��ل للحف��اظ عل��ى 
رؤوس أمواله��م يف الداخ��ل، وخصوص��ًا يف 
ش��كل اس��تثمارات عقارية، مما يزيد قيمتها 
الرأس��مالية عل��ى امل��دى البعي��د، وق��د ازداد 
املي��ل للحفاظ على رؤوس األموال يف داخل 
اململكة بعد األزمة االقتصادية العاملية التي 

حدثت يف الفرتة األخرية.

انخف��اض أس��عار الفائ��دة: ي��ؤدي  انخف��اض   •
أس��عار الفائ��دة إىل جع��ل الن��اس أق��ل مي��اًل 
لإلدخ��ار، وأصبحوا أك��رث إقبااًل على االس��تثمار 
يف العق��ار، وحتقي��ق املكاس��ب م��ن خ��الل 
األرباح الرأس��مالية الناجتة عن ارتفاع أس��عار 

املنازل.

س��عي الدول��ة ال��دؤوب لالرتق��اء مبس��توى  	•
تنافس��يتها الدولية: حيث تس��عى اململكة 
دائم��ًا لالرتقاء مبس��توى تنافس��يتها الدولية 
عام��ًا بع��د ع��ام، لتك��ون يف مص��اف ال��دول 
املتقدم��ة، ولزي��ادة االس��تثمارات األجنبية إىل 
اململك��ة، كم��ا أنها تطل��ق مبادرات رئيس��ية 
امل��دن  يف  ممثل��ة  االقتص��ادي،  للنم��و 

االقتصادي��ة واجلامعي��ة، األم��ر ال��ذي يجعلها 
بخدماته��ا  لالرتق��اء  دائ��م  س��عي  يف  دائم��ًا 
الش��رقية  واملنطق��ة  األساس��ية،  وبنيته��ا 
مرش��حة لبن��اء أك��رث م��ن مدين��ة اقتصادي��ة 

فيها.

العوائ��د املرتفع��ة املتوقع��ة م��ن قط��اع  	•
مس��تهلكة  س��لعة  املس��كن  العق��ارات: 
قيمته��ا  وت��زداد  واح��د،  آٍن  يف  واس��تثمارية 
عل��ى م��ر الس��نوات، مم��ا يزي��د م��ن قيمتها 
املس��تمرة  الرغب��ة  ت��زداد  ل��ذا  الرأس��مالية، 
يف االس��تثمار يف القط��اع العق��اري للعوائد 

املرتفعة املتوقعة منه.

نش��اط البن��وك احمللية واألجنبية: نش��طت  	•
البن��وك احمللية يف اجمل��ال العق��اري لتوافر 
قدر كبري من الس��يولة النقدي��ة لديها، كذلك 
دخول عدد كبري من البنوك األجنبية العمالقة 
للمنافس��ة عل��ى تق��دمي الق��روض ومتوي��ل 

املشروعات التجارية.

زيادة معدالت السيولة: حيث إن زيادة معدالت  	•
الس��يولة وما يصاحبها من اإلنفاق احلكومي 
عل��ى مش��روعات البني��ة التحتي��ة، وصنادي��ق 
االق��رتاض اخملتلفة، يؤدي إىل انتعاش س��وق 

العقارات يف اململكة، بكافة قطاعاته.

إن  احلكومي��ة:  واملب��ادرات  القان��وين  اإلط��ار   •
يف  يزده��ر  أن  ميكن��ه  ال  العق��اري  القط��اع 
ال وبنية حتتية  اقتصاد ما بدون دعم إداري فعَّ
قوية، وتعترب احلكومة عنصرًا أساسيًا للتغيري 
الس��عودي،  العق��اري  القط��اع  يف  والتطوي��ر 
ولذل��ك فه��ي تعم��ل جاه��دة على بن��اء بنية 
أساس��ًا  تك��ون  ونظامي��ة  قانوني��ة  حتتي��ة 
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متين��ًا لبيئ��ة اس��تثمارية إيجابية، كم��ا يظهر 
اهتمام احلكومة بالقط��اع العقاري من خالل 
اخملصص��ات املالي��ة العالي��ة يف امليزانيات 
إىل  ي��ؤدي  ال��ذي  العق��اري  للجان��ب  احلكومي��ة 
انعاش الس��وق العقاري يف كاف��ة قطاعاته. 
وتهتم احلكوم��ة بكافة األم��ور واملوضوعات 
املتعلقة بالقطاع العقاري كامللكية األجنبية 
ونظام الطرح األويل العام، وحظر اإلشغال غري 
النظام��ي للعقار وغريها من األم��ور التي تؤثر 
بش��كل مباش��ر أو غري مباش��ر على السوق 

العقاري.

إمكانية الفرز للوحدات السكنية: يعد التنظيم  	•
وص��دور  الس��كنية  الوح��دات  بف��رز  اخل��اص 
ص��ك مس��تقل ل��كل وح��دة، مي��زة تش��جع 
املس��تثمرين عل��ى االس��تثمار يف النش��اط 

العقاري، وتأمني املزيد من املساكن لألسر.

انحسار نش��اط توظيف األموال: أدى انحسار  	•
نش��اط توظيف األموال واحل��د منه، والدروس 
التي خرج منها اجملتمع بفقد مصداقيته، إىل 
االجتاه لالستثمار العقاري كبديل لالستثمارات 
غ��ري املضمون��ة، وذل��ك للحف��اظ عل��ى رأس 
امل��ال، والرغب��ة يف احلص��ول عل��ى العوائ��د 

اجملزية املتوقعة. 

التج��ارة  منظم��ة  إىل  اململك��ة  انضم��ام  	•
العاملي��ة: األمر الذي أدى لكثري من اإلصالحات 
احلكومي��ة الت��ي طال��ت العدي��د م��ن أنظمة 

ومؤسسات الدولة.

الس��كنية:  العق��ارات  ش��راء  دواف��ع  تع��دد  	•
تتع��دد دوافع احلصول على املس��كن، حيث 
يس��عى األف��راد لش��راء املس��اكن م��ن أجل 

توف��ري امل��أوى واحلص��ول عل��ى األم��ان عن��د 
الزواج وتكوين أسر، وهذا هو الدافع الرئيسي 
ملعظ��م األس��ر، ولك��ن هن��اك دواف��ع أخ��رى 
كاالحتف��اظ بأك��رث م��ن مس��كن يف آٍن واح��د، 
وهو ما يطلق عليه تخزين الوحدات السكنية، 
حي��ث تقوم بعض األس��ر ذات القدرات املالية 
العالي��ة بش��راء الوحدات الس��كنية م��ع إرجاء 
يحتاجه��ا  ح��ني  إىل  مس��تقباًل  اس��تخدامها 
األوالد ورمبا األحفاد مس��تقباًل، وهناك دوافع 
أخرى للحصول على املس��اكن، كرغبة بعض 
األف��راد يف احلصول على مس��كن للمصيف 
أو للمش��تى، وأخريًا قد تلجأ بعض األسر ذات 
الدخ��ول املرتفعة إىل احلصول على مس��كن 

ذي مواصفات فاخرة. 

العم��راين  النط��اق  حتدي��د  قواع��د  ص��دور  	•
اجلديدة واشرتاطات وضوابط أنظمة البناء: 
ص��در قرار جملس الوزراء املوقر رقم 157 يف 
5/11/ 1428ه�، القاضي باملوافقة على قواعد 
حتدي��د النط��اق العم��راين حت��ى ع��ام 1450ه� ، 
كما ص��در قرار صاح��ب الس��مو امللكي وزير 
الش��ئون البلدية والقروية رق��م 80838 بتاريخ 
12/30 / 1428ه�، القاضي باعتماد اشرتاطات 
وضوابط وأنظمة البناء واخملطط اإلرش��ادي 
ملدن حاض��رة الدمام وحمافظت��ي القطيف 
ورأس تن��ورة حت��ى 1450ه�، حي��ث ترتقي هذه 
األنظمة واالشرتاطات اجلديدة بتنمية وتطوير 
ومعاجل��ة  ح��ل  عل��ى  ويس��اعد  املنطق��ة، 
القائم��ة  والفني��ة  التخطيطي��ة  القضاي��ا 
باملنطقة تدريجيًا، مبا يخدم النشاط العقاري 
باملنطقة ويش��جع على تنامي االستثمارات 

العقارية فيها.
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قد يحتاج املستثمرون العقاريون قبل دخولهم 
إىل سوق العقارات باملنطقة الشرقية إىل معرفة 
بعض املعلومات املهم��ة عن منط وخصائص 
مس��اكن املنطق��ة، وميكنن��ا االس��تعانة بنتائج 

املسح الدميوجرايف لعام 2007 م ملعرفتها:

أوالً: منط مساكن املنطقة الشرقية 
بأس��ر  املش��غولة  املس��اكن  منط  يختل��ف  	•
س��عودية يف املنطق��ة الش��رقية م��ا ب��ني 
الش��عبية  واملن��ازل  الس��كنية  الش��قق 

والفيالت. 
مس��اكن  عل��ى  الس��كنية  الش��قق  تغل��ب  	•
األس��ر الس��عودية باملنطقة الشرقية، حيث 
اس��تحوذت على نسبة 38% من إجمايل هذه 
املس��اكن، ويس��كن فيه��ا ح��وايل 776 أل��ف 
ف��رد ، مما ميثل حوايل 27.9% من أفراد األس��ر 

السعودية باملنطقة الشرقية، عام 2007 م .
متثل الش��قق الس��كنية املش��غولة بأس��ر  	•
سعودية يف املنطقة الشرقية حوايل %18.2 
م��ن إجم��ايل الش��قق الس��كنية املش��غولة 

بأسر سعودية يف اململكة، عام 2007 م .
تأت��ى الفي��الت يف املرتب��ة الثاني��ة يف من��ط  	•
املش��غولة  الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن 
بأس��ر س��عودية بنس��بة 34.7% م��ن إجمايل 
ه��ذه املس��اكن، ويس��كن فيه��ا ح��وايل 1203 
أل��ف فرد، مما ميث��ل ح��وايل 43.3% من أفراد 
األس��ر الس��عودية باملنطقة الش��رقية، عام 

2007 م .
متثل الفيالت املشغولة بأسر سعودية يف  	•
املنطق��ة الش��رقية ح��وايل 21.5% من إجمايل 

 منط مساكن املنطقة الشرقية املشغولة
بأسر سعودية، عام 2007 م
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يف  س��عودية  بأس��ر  املش��غولة  الفي��الت 
اململكة، عام 2007 م .

ج��اءت املنازل الش��عبية يف املرتب��ة الثالثة  	•
الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن  من��ط  يف 
املشغولة بأسر س��عودية، بنسبة 17.0% من 
إجمايل هذه املس��اكن، ويس��كن فيها حوايل 
508 آالف ف��رد، مم��ا ميث��ل ح��وايل 18.3% م��ن 
أفراد األس��ر الس��عودية باملنطقة الشرقية، 

عام 2007 م .
متث��ل املنازل الش��عبية املش��غولة بأس��ر  	•
سعودية يف املنطقة الش��رقية حوايل %9.6 
م��ن إجم��ايل املن��ازل الش��عبية املش��غولة 

بأسر سعودية يف اململكة، عام 2007 م .

ثانيًا: مواد بناء مساكن املنطقة الشرقية 
البناء املس��تخدمة يف تش��ييد  تتن��وع مواد  	•
املس��اكن املش��غولة بأس��ر س��عودية يف 

املنطقة الشرقية. 
بن��اء  يف  الغالب��ة  امل��ادة  ه��و  املس��لح  	 	•
املش��غولة  الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن 
بأس��ر س��عودية بنس��بة 89.82% من إجمايل 
املش��غولة  الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن 
بأسر سعودية، ويسكن فيها حوايل 2491 ألف 
ف��رد ، مما ميثل حوايل 89.6% من أفراد األس��ر 

السعودية باملنطقة الشرقية، عام 2007 م .
مت��ث��ل م��س��اك��ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة  	•
واملستخدم  سعودية  ب��أس��ر  املشغولة 
من   %18.2 ح���وايل  تشييدها  يف  املسلح 
املشغولة  اململكة  مساكن  ع��دد  إجمايل 
يف  املسلح  واملستخدم  سعودية  بأسر 

تشييدها ، عام 2007م. 
يأت��ى البلك أو الط��وب يف املرتبة الثانية يف  	•
بناء مس��اكن املنطقة الشرقية املشغولة 
بأس��ر س��عودية بنس��بة 8.48% م��ن إجمايل 

املش��غولة  الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن 
بأس��ر سعودية، ويسكن فيها حوايل 246 ألف 
ف��رد، مما ميثل ح��وايل 8.8% من أفراد األس��ر 

السعودية باملنطقة الشرقية، عام 2007 م .
متثل مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأسر سعودية واملس��تخدم البلك أو الطوب 
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 مساكن اململكة العربية السعودية املشغولة بأسر 
سعودية حسب نوع احليازة، عام 2007 م 

يف تش��ييدها ح��وايل 6.4% م��ن إجم��ايل عدد 
مساكن اململكة املشغولة بأسر سعودية 
واملس��تخدم البلك أو الطوب يف تشييدها ، 

عام 2007 م .
التي مت تش��ييدها بالطني  جاءت املس��اكن  	•
يف املرتب��ة الثالث��ة م��ن مس��اكن املنطقة 
الشرقية املشغولة بأس��ر سعودية بنسبة 
0.04% م��ن إجم��ايل هذه املس��اكن، ويس��كن 
ح��وايل  ميث��ل  مم��ا  ف��ردًا،   528 ح��وايل  فيه��ا 
0.02% من أفراد األس��ر الس��عودية باملنطقة 

الشرقية، عام 2007 م .
مت��ث��ل م��س��اك��ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة  	•
واملستخدم  سعودية  ب��أس��ر  املشغولة 
إجمايل  من   %2.8 حوايل  تشييدها  يف  الطني 
بأسر  املشغولة  اململكة  مساكن  ع��دد 
الطني يف تشييدها،  سعودية واملستخدم 

عام 2007 م .

باملنطق��ة  املس��اكن  حي��ازة  من��ط  ثالث��ًا: 
الشرقية 

يختل��ف منط حي��ازة املس��اكن املش��غولة  	•
بأس��ر س��عودية يف املنطق��ة الش��رقية ما 
ب��ني اململوك��ة له��ذه األس��ر واملس��تأجرة 

واملقدمة من صاحب العمل.
أغلب مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأس��ر س��عودية مملوكة لهذه األس��ر، حيث 
استحوذت تلك املس��اكن على نسبة %54.1 
الش��رقية  إجم��ايل مس��اكن املنطق��ة  م��ن 
املش��غولة بأسر س��عودية، ويقطنها حوايل 
1782 أل��ف ف��رد ، مما ميث��ل ح��وايل 64.1% من 
أفراد األس��ر الس��عودية باملنطقة الشرقية، 

عام 2007 م .
متثل مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
األس��ر  له��ذه  اململوك��ة  س��عودية  بأس��ر 

ح��وايل 13.7% م��ن إجم��ايل مس��اكن اململكة 
املشغولة بأسر سعودية، عام 2007 م .

تأتي مس��اكن األسر الس��عودية املستأجرة  	•
يف املنطق��ة الش��رقية يف املرتب��ة الثاني��ة 
من مس��اكن املنطقة الشرقية املشغولة 
بأس��ر س��عودية بنس��بة 37.2% م��ن إجمايل 
ه��ذه املس��اكن، ويقطنه��ا ح��وايل 789 ألف 
ف��رد، مما ميثل حوايل 28.4% من أفراد األس��ر 

السعودية باملنطقة الشرقية، عام 2007 م .

 مساكن املنطقة الشرقية املشغولة بأسر سعودية 
حسب نوع احليازة، عام 2007 م

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

أخرى

مقدم من
صاحب العمل

إيجار

ملك

1.3
26.1

38.7
148.7

170.9
935.4

249.0

املنطقة الشرقيةاململكة العربية السعودية
2000150010005000

1812.3)ألف وحدة(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

نوع احليازة
العدد

)ألف وحدة(

التوزيع النسبي
ملساكن املنطقة

الشرقية )%( 

 54.1 249.0ملك

170.937.2 إيجار

مقدم من
صاحب العمل

38.78.4

1.30.3أخرى

459.9100اإلجمايل
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متثل مس��اكن األسر السعودية املستأجرة  	•
م��ن  ح��وايل %18.3  الش��رقية  يف املنطق��ة 
إجم��ايل املس��اكن املس��تأجرة املش��غولة 

بأسر سعودية يف اململكة، عام 2007 م .
جاءت مس��اكن األس��ر الس��عودية املقدمة  	•
م��ن صاحب العم��ل يف املنطقة الش��رقية 
يف املرتب��ة الثالث��ة م��ن مس��اكن املنطقة 
الشرقية املشغولة بأس��ر سعودية بنسبة 
8.4% م��ن إجمايل هذه املس��اكن، ويقطنها 
حوايل 204 ألف فرد، مما ميثل حوايل 7.3% من 
أفراد األس��ر الس��عودية باملنطقة الشرقية، 

عام 2007 م .
متثل مساكن األسر السعودية املقدمة من  	•
صاحب العمل يف املنطقة الش��رقية حوايل 
26% م��ن إجم��ايل املس��اكن املقدم��ة م��ن 
صاح��ب العمل املش��غولة بأس��ر س��عودية 

يف اململكة، عام 2007 م .

رابعًا: مساكن املنطقة الشرقية واتصالها 
بالبنية األساسية 

1. مصادر مياه مساكن املنطقة الشرقية 
يعت��رب اتصال املب��اين بالبنية األساس��ية من  	•
أه��م خصائص العقارات اجليدة، مما يكون له 
تأثري كب��ري على زيادة الطل��ب عليها وتؤدي إىل 

نشاط سوق العقارات.
أغلب مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأسر س��عودية تعتمد على الش��بكة العامة 

كمصدر للمياه.
حوايل 93.8% من إجمايل مس��اكن املنطقة  	•
الش��رقية املشغولة بأسر س��عودية تعتمد 
للمي��اه،  كمص��در  العام��ة  الش��بكة  عل��ى 
ويقطنه��ا ح��وايل 2613 أل��ف ف��رد، مم��ا ميثل 
الس��عودية  األس��ر  أف��راد  م��ن   %94 ح��وايل 

باملنطقة الشرقية، عام 2007 م .

متثل مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأس��ر سعودية وتعتمد على الشبكة العامة 
كمص��در للمياه ح��وايل 21.1% م��ن إجمايل عدد 
مساكن اململكة املشغولة بأسر سعودية 
وتعتمد على الشبكة العامة كمصدر للمياه، 

عام 2007 م .
 2. مصادر كهرباء مساكن املنطقة الشرقية 

أغلب مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأسر س��عودية تعتمد على الش��بكة العامة 

كمصدر للكهرباء.

 مساكن املنطقة الشرقية املشغولة بأسر سعودية 
حسب مصدر املياه، عام 2007 م

 مساكن املنطقة الشرقية املشغولة بأسر سعودية 
حسب مصدر الكهرباء، عام 2007 م

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

مصدر املياه
العدد

)ألف وحدة(

التوزيع النسبي
ملساكن املنطقة

الشرقية )%( 

431.293.8شبكة عامة

24.25.2وايت

4.10.9بئر

0.40.1أخرى

459.9100اإلجمايل

مصدر الكهرباء
العدد

)ألف وحدة(

التوزيع النسبي
ملساكن املنطقة

الشرقية )%( 

452.798.43شبكة عامة

1.28 5.9شبكة خاصة

0.17 0.8مولد خاص

 0.02 0.1 أخرى

0.40.10اليوجد

459.9100اإلجمايل
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ح��وايل 98.4% من إجمايل مس��اكن املنطقة  	•
الشرقية املشغولة بأس��ر سعودية، تعتمد 
للكهرب��اء،  كمص��در  العام��ة  الش��بكة  عل��ى 
مم��ا  ف��رد،  أل��ف   2753 ح��وايل  ويقطنه��ا 
ميثل حوايل 99% من أفراد األس��ر الس��عودية 

باملنطقة الشرقية، عام 2007 م .
متثل مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأس��ر سعودية وتعتمد على الشبكة العامة 
كمص��در للكهرب��اء ح��وايل 16.2% م��ن إجم��ايل 
ع��دد مس��اكن اململك��ة املش��غولة بأس��ر 
العام��ة  الش��بكة  عل��ى  وتعتم��د  س��عودية 

كمصدر للكهرباء، عام 2007 م .

3. ن��وع الص��رف الصح��ي ملس��اكن املنطق��ة 

الشرقية 

الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن  معظ��م  	•
عل��ى  تعتم��د  س��عودية  بأس��ر  املش��غولة 
الش��بكة العامة الرئيس��ية كمص��در للصرف 

الصحي.
حوايل 83.2% من إجمايل مس��اكن املنطقة  	•
الش��رقية املشغولة بأسر س��عودية تعتمد 
كمص��در  الرئيس��ية  العام��ة  الش��بكة  عل��ى 
للص��رف الصح��ي ، ث��م تأت��ي املس��اكن التي 
تعتم��د على البيارة بنس��بة 16.4% من إجمايل 
املش��غولة  الش��رقية  املنطق��ة  مس��اكن 

بأسر سعودية، عام 2007 م. 
متثل مساكن املنطقة الشرقية املشغولة  	•
بأس��ر س��عودية وتستعمل الش��بكة العامة 
الرئيس��ية كمص��در للص��رف الصح��ي ح��وايل 
29.4% م��ن إجم��ايل ع��دد مس��اكن اململكة 
وتس��تعمل  س��عودية  بأس��ر  املش��غولة 
الش��بكة العامة الرئيس��ية كمص��در للصرف 

الصحي، عام 2007 م. 

4. خدمات أخرى مبساكن املنطقة الشرقية 
ح��وايل 90.9% م��ن إجمايل مس��اكن املنطقة  	•
الش��رقية املشغولة بأسر س��عودية تعتمد 
املس��تخدم  للوق��ود  كمص��در  الغ��از  عل��ى 

للطبخ، عام 2007م.
ح��وايل 65.6% من إجمايل مس��اكن املنطقة  	•
الش��رقية املشغولة بأسر س��عودية تعتمد 
عل��ى خزان من الفيرب جالس كطريقة لتخزين 

املياه، عام 2007 م.
وح��وايل 17.4% من إجمايل مس��اكن املنطقة  	•
الش��رقية املشغولة بأسر س��عودية تعتمد 
على خزان أس��منتي كطريقة لتخزين املياه، 

عام 2007 م.

مساكن املنطقة الشرقية املشغولة بأسر سعودية 
حسب نوع الصرف الصحي، عام 2007 م 

مساكن املنطقة الشرقية املشغولة بأسر سعودية 
حسب نوع الوقود املستخدم للطبخ، عام 2007 م 

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

نوع 
الصرف الصحي

العدد
)ألف وحدة(

التوزيع النسبي
ملساكن املنطقة

الشرقية )%( 

382.883.2شبكة عامة رئيسية

75.516.4بيارة

1.20.3شبكة خاصة

0.40.1ال يوجد

459.9100اإلجمايل

نوع 
الوقود املستخدم 

يف الطبخ

العدد
)ألف وحدة(

التوزيع النسبي
ملساكن املنطقة

الشرقية )%( 

418.090.9غاز

33.97.4كهرباء

8.01.7أخرى

459.9100اإلجمايل
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القسم اخلامس

أهم حتديات القطاع العقاري باملنطقة الشرقية

تعد الفجوة بني الطلب على الوحدات الس��كنية 

وبني املعروض منها، خاصة الوحدات منخفضة 

العق��ارات  س��وق  يواج��ه  حت��ٍد  أك��رب   ، األس��عار 

فهن��اك  ذل��ك  جان��ب  إىل  الش��رقية،  باملنطق��ة 

العديد من التحديات والصعوبات التي قد تواجه 

قط��اع العق��ارات باملنطق��ة -ش��أن اململك��ة 

إيج��اد  يف  عرضه��ا  يس��اعد  أن  آمل��ني  كله��ا- 

احلل��ول له��ا لتس��هيل عم��ل كاف��ة القطاعات 

العقارية باملنطقة واململكة كلها، ومنها :

أواًل : حتديات مرتبطة بتكلفة البناء وأس��عار 
األراضي 

1. االرتفاع املفاجئ يف أسعار مواد البناء 

قد ترتفع أس��عار مواد البن��اء مبعدالت كبرية  	•
حينم��ا ترتف��ع أس��عار امل��واد اخل��ام عاملي��ًا، 
واملرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط 

والنقل والتأمني، وزيادة تكاليف الشحن، 
ي��ؤدي االرتف��اع املفاج��ئ والكبري يف أس��عار  	•
الربحي��ة  هام��ش  انخف��اض  إىل  البن��اء  م��واد 
للمقاولني ويس��بب خس��ائر مالية لش��ركات 
املق��اوالت الت��ي تنف��ذ مش��روعات مت توقيع 
عقوده��ا قب��ل ارتف��اع األس��عار ومازالت قيد 

اإلجناز، 
ارتفاع أسعار مواد البناء له تأثريات سلبية يف  	•
ج��ودة البناء حيث جت��رب املقاولني على تنفيذ 
املش��روعات مبواد بناء ال تتمت��ع مبواصفات 

عالية لتاليف أكرب قدر ممكن من اخلسائر، 

2. نق��ص العمالة املاه��رة يف بعض القطاعات 

العقارية 

العمال��ة  أع��داد  تأم��ني  يف  صعوب��ة  هن��اك  	•
الكافية واملناس��بة يف القطاع��ات العقارية، 
وذل��ك لوج��ود نف��س الطل��ب املتزاي��د عل��ى 
العمال��ة املهرة يف بالده��م، األمر الذى يرفع 
م��ن تكلفة ه��ذه العمالة عند اس��تقدامهم 

للعمل باملنطقة.
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3. الزيادة املضطردة يف أسعار األراضي 

عل��ى الرغ��م من أن أس��عار األراض��ي تخضع  	•
ت��زداد  لكنه��ا  والطل��ب،  الع��رض  لسياس��ة 
مق��درة  غ��ري  يف  وأصبح��ت  كب��ري،  بش��كل 
الف��رد العادي مع ظه��ور الش��ركات العقارية 
واملس��اهمات الت��ي اجته��ت بش��كل كب��ري 
للعقار، فارتفعت أس��عار األراضي واجته عدد 
كب��ري م��ن العقاريني إىل أطراف املدن إلنش��اء 
أحي��اء جدي��دة يس��تطيع م��ن خالله��ا الف��رد 

تأمني مسكن يف ظل ارتفاع األسعار ، 

يزداد س��عر األراضي كلم��ا كان املوقع قريبًا  	•
م��ن اخلدمات واملرافق احلكومية ألن الربحية 

العالية يف األرض. 

ثانيًا: حتديات تواجه تنظيم السوق العقاري 

1. نقص املعلومات الكافية عن السوق العقاري 

والس��كنية  الس��كانية  املعلوم��ات  نق��ص  	•
الكافي��ة، والتي تبني بوض��وح عدد املواطنني 
املالك��ني للمس��اكن اخلاص��ة، ونوعية وعمر 
تلك املساكن، وأعداد املستأجرين للوحدات 

السكنية.

ال توجد شفافية مطلقة للتعامالت العقارية  	•
داخل السوق العقاري.

ع��دم وج��ود جه��ة متخصص��ة تعم��ل على  	•
رصد حرك��ة الس��وق بحيث توفر للمس��تثمر 

نه من اتخاذ قراره.  مؤشرًا صحيحًا، ميكِّ

باالس��تثمار  العالق��ة  ذات  اجله��ات  تداخ��ل  	•
والنشاط العقاري.

ن املستثمر  االفتقار إىل املعلومات التي متكِّ 	•
م��ن معرف��ة الش��ركات العقاري��ة التي متلك 
مرك��زًا مالي��ًا وفني��ًا كب��ريًا وب��ني غريه��ا م��ن 

الش��ركات الوهمي��ة أو الت��ي ال تلت��زم بالعقود 
تنفي��ذ  يف  احمل��ددة  وامل��دد  والضواب��ط 

املشاريع.

 2. اإلجراءات التنظيمية والتخطيطية 

كرثة اإلج��راءات املطلوبة نوعًا م��ا واختالفها  	•
م��ن جهة إىل أخرى، والروت��ني يف التعامل مع 

الطلبات املتعلقة باألمور العقارية. 
متيل بعض األنظم��ة واللوائح املعمول بها  	•
إىل القي��ام بالدور التقليدي، لكن برغم أهميتها 
إال أنه��ا قد تفتق��د إىل احليوي��ة واملرونة على 
التكيف مع املتغريات احلديثة بسبب التقادم 
الزمني، أو بسبب ظهور مستجدات قد تؤدي 

إىل انعدام فعاليتها.
األراض��ي  م��ن  املس��احات  بع��ض  هن��اك  	•
)غ��ري  متاح��ة  غ��ري  الش��رقية  باملنطق��ة 
عقاري��ة،  كمس��اهمات  لتعرثه��ا  مس��تغلة( 
لوجود بعض املعوقات اإلدارية أو التخطيطية 

أو احلقوقية.



29
مركز معلومات غرفة الشرقية

3. العالقة بني املالك واملستأجر 

اإليج��ارات واملماطلة يف  التأخ��ر يف س��داد  	•
دفع املستحقات.

مرهقًا  ي��ك��ون  ق��د  اإلي��ج��ار  س���داد  أس��ل��وب  	•
أو  امل��ب��ل��غ  ك��ام��ل  ك���ان  إذا  للمستأجرين، 
حسب  شهريًا  يكون  أن  وي��ق��رتح  دفعتني، 

املعمول به يف دول العامل.

ط��ول إج��راءات حل املش��كالت ب��ني املالك  	•
واملستأجرين نتيجة الروتني اإلداري.

ع��دم التحقق من قدرات املس��تأجر املالية  	•
عند التأجري.

س��واء  املوح��دة  العق��ود  ص��دور  تعط��ل  	•
للمستأجرين أو املستثمرين.

ع��دم تواف��ر بع��ض اخلدم��ات ببع��ض املباين  	•
الس��كنية أو صيانة اخلدم��ات، مثل املصاعد 

أو املواقف أو األمن وغريها.

تسلط بعض مالك العقارات وعدم وجود آلية  	•

تضم��ن حتديد نس��بة معينة م��ن الزيادة يف 
اإليجار السنوي. 

هذه السلبيات وغريها من شأنها أن جتعل  	•
املستثمرين يرتددون يف االستثمار العقاري، 

وهذا يؤثر على احلركة العقارية.

ثالثًا: حتديات مرتبطة بالطلب 
ق��د ال يس��تطيع املواطنون أصح��اب الدخل  	•
املنخف��ض ش��راء أرض أو عق��ار بس��بب تدين 

دخولهم.

الهجرة إىل املدن الرئيس��ية يرفع من معدل  	•
الطلب فيها.

العارض��ني  ب��ني  االتص��ال  وس��ائل  خف��ض  	•
للوحدات السكنية والطالبني لها.

الدراسات الهندسية  العقارات  ينقص سوق  	•
العلمية التي تتبنى كيفية تقليل تكلفة البناء 
وم��واد البن��اء البديلة واألرخ��ص، وحجم املباين 
واس��تخدامها ك��ي تتماش��ى م��ع متطلبات 

األفراد وإمكاناتهم.

راب�����ع�����ًا: حت����دي����ات م���رت���ب���ط���ة ب��ال��ع��رض 
)املستثمرون( 

التهافت الكبري من قبل عدد كبري من صغار  	•
املدخري��ن على االس��تثمار يف س��وق العقار 
دون تواف��ر العل��م الكام��ل والدراي��ة الكافي��ة 

بفرضيات ومعطيات السوق.

جت��ارة  يف  املتمرس��ني  غ��ري  الدخ��الء  ك��رثة  	•
العقار وعدم التأهل العلمي املناس��ب لرجل 

العقار وغياب قواعد مزاولة املهنة.

ندرة املطورين األكفاء يف القطاع العقاري. 	•

أكرث م��ا ينقص العقار والعقاريون هو حتديث  	•
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أس��اليب التس��ويق العق��اري لتواك��ب التط��ور 
املستمر يف عامل العقارات.

خامسًا: حتديات مرتبطة بالتمويل 
الطلب��ات  كاف��ة  تلبي��ة  يف  التموي��ل  قص��ور  	•
العقاري��ة ألف��راد اجملتم��ع. فعل��ى الرغم من 
التنمي��ة  لصن��دوق  والق��وي  امله��م  ال��دور 
العقارية يف متويل الوحدات الس��كنية، إال أنه 

ال يستطيع تلبية كافة طلبات التمويل.

أداء البن��وك التجاري��ة جت��اه التموي��ل العقاري  	•
م��ازال حم��دودًا، إضاف��ة إىل ذلك ف��إن البنوك 
العق��اري  التموي��ل  ال تس��تطيع رف��ع نس��بة 
بش��كل مطلق لتلبية احتياجات السوق، حيث 
إن البن��وك تخض��ع العتبارات ع��دة من أهمها 
احملافظة على تنويع خماطر حمفظة البنك 
اخملصصة لالس��تثمار ومتطلبات مؤسسة 
النق��د العرب��ي الس��عودي للمحافظ��ة عل��ى 

أصول البنك.

ع��دم وجود أداة مالي��ة متويلية مبتكرة لتالئم  	•
احتياج السوق وخصوصيته.

ضع��ف أو ع��دم تفاع��ل الكيان��ات التمويلي��ة  	•
م��ع الس��وق على الرغ��م من الربحي��ة املالية 

العالية.
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القسم السادس

غرفة الشرقية ودعم القطاع العقاري باملنطقة الشرقية

تلع��ب الغرفة دورًا كبريًا يف رعاي��ة مصالح رجال 

األعمال واملس��تثمرين واملش��رتكني بها، حيث 

تسعى جاهدة للتعبري عن آمالهم وطموحاتهم 

م��ن خ��الل عمله��ا كهم��زة وص��ل ب��ني األجهزة 

الرس��مية يف الدولة والقطاع اخلاص. ومن هذا 

املنطل��ق عمل��ت الغرفة على تق��دمي خدماتها 

املتنوع��ة إىل القطاع العق��اري، ويتضح ذلك من 

خ��الل دور اللجنة العقاري��ة بالغرفة، باإلضافة إىل 

دور بعض اإلدارات األخرى.

1. دور اللجنة العقارية بالغرفة 

 تعت��رب اللجن��ة العقاري��ة بالغرف��ة م��ن اللج��ان 
املتخصص��ة املهمة بها، وتق��وم هذه اللجنة 
بدراس��ة وحتس��ني البيئ��ة الس��كنية، ومتابع��ة 
وتطوي��ر القط��اع العق��اري م��ن خ��الل تلم��س 

املش��كالت واملعوق��ات الت��ي ق��د تواج��ه ه��ذا 
القط��اع وبحثه��ا ومناقش��تها وحماول��ة إيجاد 
احلل��ول لها، ويس��تطيع مش��رتكو الغرفة إبداء 
آرائهم وتقدمي مقرتحاته��م للجنة العقارية من 
خالل االجتماعات الدورية واللقاءات التي تعقدها 
اللجن��ة م��ع ذوي االهتمام من املش��رتكني من 
رج��ال األعم��ال، لتس��يري عجل��ة ه��ذا القط��اع 

لصالح املنطقة ومصلحة االقتصاد القومي.

وم��ن أهم املهام واأله��داف واملوضوعات التي 

تتناولها اللجنة:

اق��رتاح احلل��ول املناس��بة للمش��كالت التي  	•
يصادفه��ا القط��اع العق��اري وب��ذل اجله��ود 
من أج��ل جتنبها وت��اليف اآلثار الس��لبية التي 
تس��ببها، والس��عي إلزال��ة املعوق��ات الت��ي 

تعوق تقدم هذا القطاع. 
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القيام مبختلف األنشطة والفعاليات التي من  	•
شأنها الرقي بصناعة العقار باملنطقة.

مناقشة األنظمة والقرارات التي من شأنها  	•
أن تؤثر على النش��اط العقاري يف البالد وإبداء 

الرأي إذا ُطلب منها ذلك.

تعم��ل اللجنة كهمزة وص��ل بني القطاعني  	•
الع��ام واخلاص فيم��ا يتعلق بش��ئون القطاع 

العقاري.

	مناقشة املوضوعات واملقرتحات املتعلقة  	•
باألنش��طة العقاري��ة الت��ي تق��دم إليه��ا م��ن 

رجال األعمال املشرتكني بالغرفة.

الغرفة  ب��ني  العالقة وس��بل االتصال  تقوي��ة  	•

ممثلة باللجنة وس��ائر اجلهات التي لها 
صلة بالقطاع العقاري.

موضوعات  حتديد  يف  اللجنة  تشارك  	•
ذات  واملؤمت��رات  واللق��اءات  الن��دوات 
ُتعق��د  الت��ي  العق��اري  بالقط��اع  الصل��ة 

بالغرفة واملشاركة يف إدارة فاعلياتها.

للخدمات  العقاريني  احتياجات  حتديد  	•
خالل  من  لتوفريها  والسعي  اخملتلفة 

جهاز الغرفة.

التنموية  واألب��ح��اث  ال��دراس��ات  إع��داد  	•
واملشاريع  األفكار  ودراس��ة  التطويرية 
العقاري،  بالنشاط  املتعلقة  اجل��دي��دة 

بهدف تنميته وتطويره.

الثقافة  التوعية ونش��ر  عل��ى  العمل  	•
اخلاص��ة بكل ما يتعلق بقط��اع العقارات 

يف املنطقة و اململكة.

عل��ى  احملافظ��ة  عل��ى  العم��ل  	•
جاذب��ة  كصناع��ة  العق��ار  مكتس��بات 
لرؤوس األموال، ومس��تقطبة للش��باب 

السعودي تدريبًا وتوظيفًا.

دراس��ة آث��ار األح��داث واملتغ��ريات والظواهر  	•
والدولي��ة  واإلقليمي��ة  احمللي��ة  االقتصادي��ة 
عل��ى أداء القطاع العق��اري، وما ينبغي اتخاذه 

من إجراءات حيالها.

الس��عي لتحقيق مزيد م��ن الرتابط والتعاون  	•
يف  العق��اري  النش��اط  يف  العامل��ني  ب��ني 

املنطقة. 

العقاري��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  يف  املش��اركة  	•
مبجلس الغرف الس��عودية، يف املوضوعات 

التي لها صبغة وطنية.
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2-دور بعض اإلدارات األخري بالغرفة

• مركز الدراسات والبحوث: 
 يق��وم مركز الدراس��ات والبحوث بالغرفة 
بعم��ل الدراس��ات الت��ي ته��م القطاع 
اخل��اص ونش��اطاته اخملتلف��ة، ومن 
ه��ذه الدراس��ات م��ا يتعل��ق بالقط��اع 
االقتص��اد  دع��م  يف  ودوره  العق��اري 
الوطني، والصعوبات التي قد تواجهه، 
كم��ا أن��ه يوض��ح كيفي��ة التغل��ب على 
املعوق��ات اخملتلف��ة الت��ي تواجه��ه، 

م��ن  الكث��ري  بإع��داد  املرك��ز  ويق��وم 
الدراس��ات االقتصادي��ة املتكامل��ة عن 
القطاع العق��اري وتزويده��ا ملن يرغب 
به��ذا  املهتم��ني  املش��رتكني  م��ن 

القطاع بدون مقابل.

• مركز املعلومات: 
يقوم مرك��ز املعلومات بتزويد مش��رتكي 
الغرف��ة مب��ا يطلبونه م��ن معلومات عن 
القط��اع العقاري والتي تخدم نش��اطهم، 
س��واء على املس��توى احمللي أو العربي 

أو األجنب��ي، ويربز دور املرك��ز يف خدمة القطاع 
العق��اري بتوف��ريه كم��ًا هائ��اًل م��ن املعلوم��ات 
والبيان��ات واإلحص��اءات املهمة لرج��ال األعمال 
العامل��ني يف القط��اع العق��اري، وكذل��ك إع��داد 
والدراس��ات  التقاري��ر  م��ن  متنوع��ة  جمموع��ة 
العامل��ني  ته��م  الت��ي  اخملتلف��ة  االقتصادي��ة 

واملهتمني بهذا القطاع.

• اإلدارة القانونية:

اإلدارة  خ��الل  م��ن  ملش��رتكيها  الغرف��ة  تق��دم 
اجلوان��ب  يف  واملش��ورة  النص��ح  القانوني��ة 
القانونية، وذلك من أجل نشر الوعي القانوين بني 

مش��رتكيها، كما أنها توضح األنظم��ة واللوائح 
تزويده��م  إىل  باإلضاف��ة  املطبق��ة،  والق��رارات 
بنم��اذج املس��تندات والعق��ود املعتم��دة، كما 
أنه��ا تقدم اخلدمات القانونية للنش��اط العقاري 
باألنظم��ة احلكومي��ة اخملتلف��ة  يتعل��ق  فيم��ا 

املرتبطة بالقطاع العقاري.

• إدارة املشرتكني والفروع:

 متث��ل الغرفة القط��اع اخلاص لدى الس��لطات 
العام��ة وق��د خولت لها س��لطة التصديق على 
معامالت جميع مشرتكيها، وإصدار الشهادات 
واحملررات واملس��تندات التي قد تخدم القطاع 

العقاري.  
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النظرة املستقبلية للقطاع العقاري

يف املنطقة الشرقية 

يش��هد س��وق العق��ار يف املنطق��ة الش��رقية مرحلة منو،  	•

ومن املتوقع لها االس��تمرار، حيث إن القوى التي حترك س��وق 

العق��ار يف املنطق��ة ه��ي آلي��ات الطل��ب، و الت��ي ال يتوقع أن 

تتغري يف املستقبل املنظور )القريب(. 

كم��ا أن احلقائق واخلصائص الس��كانية للمنطقة الش��رقية  	•

-باإلضاف��ة إىل العوام��ل األخرى التي س��بق ذكره��ا- متضافرة 

م��ع النم��و الق��وي واملس��تمر يف االقتص��اد الكل��ي للمملكة، 

ستدعم منو القطاع العقاري يف املنطقة، واململكة كلها.

كم��ا أن س��وق العق��ارات باملنطقة س��يكون أكرث اس��تجابة  	•

العتب��ارات اجل��ودة النوعي��ة م��ع اس��تمرار التط��ور يف هيكل��ة 

وتنظيم السوق.
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