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 الخرائص الجغرافية والثقافة العمرانية لدى مالك شقق التمليغ الدكنية 
 بغرب مدينة الدمام  

 هللا بؼ منقاش العتيبي منى بنت عبد
قدػػعفياجاخيؼ ػػظفكاطػػعفياسناػجػػظتفياجاخيؼ ػػع ف ا ػػعففتخرػػزفراخيؼ ػػعفيانسػػخيف 

ف فياججظـ.ياخحسغفبغفؼ رلفعبجفجظـظجنعفيإلرفيآلديبفاابشظت 
فmaalotaibi@iau.edu.saكتخكاي:فيابخيجفيإلا
 ملخص:

ياخرظئزفياجاخيؼ عفكياثقظفعفيانسخيا عفاجىفهجفتفياجريسعفإاىفياتنخؼفعاىف
فياججظـ فججيشع فباخب فيادكش ع فياتسا ظ فشقق فجالؾ فعاىفتفاحي. فياجريسع خ دت

ف فهسيغججحػريغ ف: فهػ فشققفيألكؿ فاسالؾ فياجاخيؼ ع فياخرظئز فأهع دريسع
فججيشع فغخب فبأح ظء ف سػيششيغففياتسا ظ فيانسخيا ع فثقظفتهع فهػ فكياثظاي ياججظـ 

ف(  فياتسا ظ ف)شقق فهػ فياشذأة فحجيث فجشتجفعقظري فحػؿ فحيثففسنػدييغ جغ
سظفياسذتخ عف تػسعفرأسي فكياتخايفععجـفتقبلففكخةفياسدظكغففأكججىفتقبلف

ف فينخؼ فسكشى فخالؿ فجغ فيتسيد فياحي فيألفقي فياسشاراع.بظاتػسع كجغففيااال
كدكرفياذخ ظتفف أهعفأسبظبفتساكهعفاهحهفياذققفيادكش عفجنخفع فأخخىفاظح عف

فياذققف فهحه فيعتبظر فياسسكغ فجغ فكهل فياذقق فاهحه فكياسشاحة فياسصػرة يانقظريع
ففياذخيحعفأف:ياجريسعفتاظفاتظئجفكجغفأهعف.فياتساك عفيحجفياحاػؿفألزجعفيادكغ

ف ف ظات فياشذأة فياحجيث فيانقظري فياسشتج فاهحي ف فياسدتهجفع فيادكظا ع فيففتستثل
فيانسخيع فبيغففياائع فياذبظبفحجيثيف49-فإاىسشعف33)فجغفجظ فأيففئع سشع(

ف) فادبتهع فكصات فحيث ف ف93يادكيج فجغ ف( فياذققفإرسظاي% فجالؾ  سظف 
جغفارففياسالؾفأفففأكثخأكضحف.فجغفذكيفياجخلفياستػسطفأيزظيعتبخكيف

 سظف فيجتالكهعفاذققفياتسا ظفهػفحلفجؤقتفاحيغفيجتالؾفبيتفيانسخفياشهظئي
ف)أ فثقظفعفيادكغفياسذتخؾ68يج تصػيعففإذفكبظاتظايففسغفياسسكغفف %فجشهع(
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ف ففكخة فيادكغفيألبخيججاهػـ فجذكاع فحاػؿ ف أحج فياججظـ فججيشع ففي ف فيادكش ع
فحيثفتنجدف فجغ فيانظاع فدكؿ ففي فقظئع فهػ فجظ فكبيغ فبيشهظ فالفاقظرف فقج بسنشى

ففإاىفيألدكير فجظ فسكشييختاع فدكر فثالثيغ فف عغ فيقل ففإاىبل ثسظا عففأكستع
حيثفيباغفيادكش عففيألح ظءحظا ظفديخلفيحقفاهفيألخحفبهففا ذهػفجظف فأدكير

ف.فثالثعففقطيرتاظعفجدظكشهظفجظفبيغفدكريغفأكف
ف فياساتظح ع: فياجاخيؼ عياكاسظت فيانسخيا عف ياخرظئز ياذخ ظتفف ياثقظفع

ف.ججيشعفياججظـف شققفياتسا ظفيادكش عفيانقظريع 
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Abstract: 
This study aimed to explore the geographical 

characteristics and urban culture among owners of 

apartments in the west of Dammam city. The study 

focused on two important cores: the first is of the most 

important geographical characteristics of the owner of the 

ownership apartments in neighborhoods west of 

Dammam, and the second is their urban culture as Saudi 

citizens about a newly developed real estate product 

(ownership apartments), in terms of acceptance or not 

accept the idea of common housing as vertical expansion, 

For what is known as urban well-being, which is to live in 

separate villas as horizontal expansion. On the other hand, 

know the most important reasons for owning these 

apartments and the role of real estate companies 

developed and implemented for these apartments and 

whether these apartments can be considered one of the 

solutions to the housing crisis. One of the most important 

results of the study was that the target population of this 

newly created real estate product was the age group (30 

years to 49 years old), ie, the newly-married youth group 

(90%( More than half of the owners explained that 

owning ownership apartments is a temporary solution 

mailto:maalotaibi@iau.edu.sa
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until they have the final age house. 68% of them 

supported the shared housing culture, so it is possible to 

adapt the concept of residential towers in Dammam as a 

solution to the problem of housing. What is in the 

countries of the world in terms of multiple roles to more 

than thirty residential homes, but less to six or eight roles, 

and not what is currently in the residential neighborhoods 

of only three or three. 

Keywords: Geographical Characteristics - Urban Culture 

– Real estate - Apartments - Dammam City 
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 الخرائص الجغرافية والثقافة العمرانية لدى مالك شقق التمليغ الدكنية
 بغرب مدينة الدمام

 : مقدمةال

في ففالجتجيدينج فرأسييانسخياي فياحجيثعفبظتجظه فياسجف  فياشذأةفجدتقبل
يااهعفياخظشئفاهفرنلفجشهفاسصظفغيخفجخغػبظفحيثفيستسخفأكفاكغفياتصبيقف

يذجنهف ففيف ظفعفياسجففيادنػديعفقظئسظ ففالفيديؿفبلفياتػسعفيانسخيايفيألفقي
( فكالفاختاففسنعفااسساكعف)جقظراعفبنجدفسكظاهظياسدظحظتفياذظعاىفذاظفتاظف

فسظبقعفأفعاىف ففيففتخة فياتػسعفيانسخيايفيألفقيف ظففجصاػبظ ف ظاتف  عشججظ
ف فياسجف فجدظحظت فذيت فيادكظفصايخة فبأعسظؿفف كقاياع فيرتبصت كعشججظ

ف فبأفزل فااتدييجفأجف جسيدةيقترظديع فاطخي  فتسظجظ  فياػضع فيختاف فيآلف ظ
ف كاجرةفياػضظئفف كغالءفياسع ذعف كياخاظضفياجخلفيالقترظديفجيسػرخيفييا

 لفذاظفسظهعفبذكلفيكف فيألريضيفيادكش عفكيااالفياسدتقاعفأسنظربلفكيرتاظعف
فدكغ.ياأزجعفجظفيدسىفببآخخففيفضهػرف

فعقظريعفحجيثعفكففبسثظبعفشققفياتسا ظفجكتن جغفشخيحعفغػبعفجخفكحجة
فياججظـ فججيشع فسكظف فجغ فياسحجكدفف كبيخة فياجخل فذكي فجغ فهع فجسغ خظصع

يسكغففتػفيخفعجدفأكبخفجغففيثظ ففبتصبيقفاطظـفياتػسعفياخأسيكياستدكريغفحج
فأرض فجدظحع فعاى فيألسخ  فانذخيت فكيسنعياسدظكغ فجغفف ع فأكثخ فتايج فال قج

ف فيألفقيفأربعفأكثالث فياتػسع فحظاع ففي ففقط  فأسخ ف  فرسظا عفكجغ اظح ع
فكف فيالعسخيا ع ففإف فياجسظؿففتدظعحزظريع فجغ فاػعظ فيكدبهظ فااسجف ياخأسي

فرجيجةفاهظ.فعسخيا عفإضظفعفجنظاعجعفتسيدهظفبكياشهزعفيانسخيا عفياحجيثعف
 احيفر دتفياجريسعفكبذكلفجخترخفعاىفبنسفياسحظكرفياتظا ع:

ديعفياخرػػػػػظئزفياجاخيؼ ػػػػػعفيانظجػػػػػعفياجيسػغخيؼ ػػػػػعفكيالرتسظ  ػػػػػعفكيالقترػػػػػظ .1
اسػػػػالؾفشػػػػققفياتسا ػػػػظ فااخػػػػخكجفبرػػػػػرهفتارػػػػيا عفكتقيػػػػ عفحؿ قػػػػيفاهػػػػؤالءف
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عػػػػجـفتقبػػػػلففكػػػػخةففأكجػػػػجىفتقبػػػػلففاحػػػػػفشبقػػػػظ فاثقػػػػظفتهعفيانسخيا ػػػػعفيادػػػػكظف
يألفؿ ػعفياسدظكغفياسذتخ عف تػسعفرأسػيفكياتخاػيفعػغفياخفظـ ػعفيانسخيا ػعف)

ف.(تازيلفيادكغففيفيااالف ػحجيتفسكش عفجشاراعجغفخالؿف
فشػػػققفيا .2 يإلؾبػػػظؿفعاػػػىفشػػػخيئهظ فكهػػػلففأسػػػبظبهػػػعفأفكفف/تسا ػػػظفيادػػػكش عجاهػػػـػ

سظهستفهحهفياذققففيفتقجيعفحلفاسذكاعفيادكغفكجظفهيفجصظابفيادكظفف
 .تختبطفبظاتنسيخ(كزيريتففأكرهظتففأكجغفجدئػايغف)اسغفيهسهفيألجخف

 ظففيسثَّلفف(صكػؾففيااال)كزيرةفيانجؿفأففإفخيغففإحرظءيتكتػضحف
ف ففتخة فحتى فياخيرحع ف)ياكاع فعظـ فقبل فخظصع فيانجؿف2339جنيشع ف)كزيرة ـ(

ف2317 فياكاع فهحه فبجأت فجشذػرة( ثع فغيخ فب ظاظت فشققففتتػيزففـ  ف اع جع
ثعفأخيخيفررحتف اعفياذققففيفجيديففيإلفخيغفف ياتسا ظففيفيادشػيتفيألخيخة

يانقظري فجسظفيثبتفقصنظ فتاي ِّخفاطخةفياسػيشغ فبانلفضخكؼفجختااع فكتحػاهف
 فكياحيفقجفيقعفياسحجثفاسدكغفياتقايجيفإاىفياسدكغفياح يبػضػحفجغففكخةفي

ف. تا عفعسخيا عضسغفجشصقعف
 تداؤالت الدراسة: 

جظفأهعففياخرظئزف)يادكظا ع(فك)يالرتسظ  ع(فك)يالقترظديع(فاسالؾفهحهف .1
فياذققفكجظفهيفياائظتفيادكظا عفياسدتهجفعفياتيفتخججهظفهحهفياذقق؟

عفعسخيا ػعفتجػظهفهػحهفياشػػعفياججيػجفهلفتػرػجفاػجىفجػالؾفشػققفياتسا ػظفثقظفػ .2
جغفيانقظرف؟فأيفهلفهشػظؾفجػظفينػخؼفبػػػف)ثقظفػعفيادػكغفياسذػتخؾ(فاػجيهعف؟ف

 كفهلفهشظؾفتقبلفااكخةفياتػسعفيانسخيايفياخأسيفعػضظ فعغفيألفقي؟

هػػلفسػػظهستفبظاانػػلفشػػققفياتسا ػػظففػػيفجنظاجػػعفأكفحػػلففأزجػػعفيادػػكغفإفف .3
اػػدكيجفأكفحتػػىفجحػػجكديفكرػػجت فخظصػػعفأجػػظـففئػػعفياذػػبظبفياسقبػػلفعاػػىفي

 ياجخل فأـفأففهشظؾفحاػال فأخخى؟ف
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جظفأهعفأسػبظبفيإلؾبػظؿفعاػىفشػخيءفهػحهفياذػققفيادػكش عفكجػظفهػيفجتصابػظتف .4
 جستاكيهظفجغفياجهظتفياتيفيهسهظفيألجخ؟

 الدراسة: أهداف
ياتنػػخؼفعاػػىفأهػػعفياخرػػظئزفيادػػكظا عفكيالرتسظ  ػػعفكيالقترػػظديعفاسػػالؾف .1

هػػػػػيفياائػػػػػعفيادػػػػػكظا عففكجػػػػػظ فعفياػػػػػججظـشػػػػػققفياتسا ػػػػػظفبأح ػػػػػظءفغػػػػػخبفججيشػػػػػ
فياسدتهجفعفياتيفتخججهظفهحهفياذقق.

فشػػػققفياتسا ػػػظفجػػػغفكرهػػػعفاطػػػخفسػػػظكشيهظفتحجيػػػجيفكذاػػػظففػػػيفتحجيػػػجف .2 جاهػػػـػ
عػػػجـفتقبػػػلفثقظفػػػعففأكجحظكاػػػعفااتنػػػخؼفعاػػػىفثقػػػظفتهعفيانسخيا ػػػعفتجػػػظهفتقبػػػلف

فكأيزػػظفيألفقػػييادػػكغفياسذػػتخؾفكفكػػخةفياتػسػػعفيانسخياػػيفياخأسػػيفبػػجالفعػػغف
فيإلاتػظجرهعفاطخفياذخ ظتفيانقظريعفياسصػرةفكياسشاحةفاهػحيفياشػػعفجػغفجغفكف

 يانقظريفياججيج.

حػػػلفأزجػػػعففأك)جػػػجىفجدػػػظهسعفشػػػققفياتسا ػػػظففػػػيفجنظاجػػػعفياتنػػػخؼفعاػػػىف .3
كرػجتفخظصػعفأجػظـففئػعفياذػبظبفياسقبػلفعاػىفياػدكيجفأكفحتػىففأفف(يادكغ

 جحجكديفياجخل.

ف(ادػػػكش عفياتساك ػػػعي)يإلؾبػػػظؿفعاػػػىفشػػػخيءفهػػػحهفياذػػػققففأسػػػبظبفأهػػػعتحجيػػػجف .4
فكزيريتفأكرهػػظتففأكسدػئػايغفيافسػػػيءغفيهسػػهفيألجػخفسػكجصظاػبفيادػػكظففج

 .ياتنسيخفكياتػسعفيانسخياي

 جشهج عفكخصػيتفياجريسع:ف-

ياسشظهجفياتيفيتعفخالاهظفتشػظكؿفأيفضػظهخةفففأهعجغفياستنظرؼفعا هفأففجغفففف
هسػػػػػػػػظفياسشهجػػػػػػػػػظففياستكػػػػػػػػػظجالفففف-شب ع ػػػػػػػػػعف ظاػػػػػػػػتفأـفبذػػػػػػػػػخيع-راخيؼ ػػػػػػػػعف

ياسػضػػػػػػعيفكيإلقا سػػػػػي ففهػػػػػيفتتشػػػػػظكؿفجػضػػػػػػعفجنػػػػػيغفهػػػػػػفياخرػػػػػظئزف
كذاػػظففػػيف فياجاخيؼ ػػعفكياثقظفػػعفيانسخيا ػػعفاػػجىفجػػالؾفشػػققفياتسا ػػظفيادػػكش ع

غػػخبفججيشػػعفياػػججظـ(فبظإلضػػظفعفإاػػىفياسػػشهجفيألصػػػايففأح ػػظءإقاػػ عفجحػػجدف)
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ك ػػػػحاظف ففػػػػيفدريسػػػػعفيانػيجػػػػلفياسػػػػؤثخةففػػػػيفاذػػػػأةفكتصػػػػػرفكتػزيػػػػعفيانسػػػػخيف
(فااػػػػخبطفبػػػػيغفياسظضػػػػيفRetrospectiveاتػػػػظريخيفكياتػػػػأجايف)ياسشهجػػػػيغففي

ك ػحاظفياسػشهجفياتحاياػيففػيفف كياحظضخففيفدريسعفجخيكدفيانسخيففكتصػرهػظ
ياتنظجلفجعفب ظاظتفيابحث.ففظاجريسعفتحايا عفكصؽ عفاسالؾف)سظكشي(فشققف
ياتسا ظففيفغػخبفججيشػعفياػججظـفتحجيػجي فيسػتخججتففيهػظفياخػخيئطفكياجػجيكؿف

ف.فياب ظا عفياسختااعففيفعخضفكتػثيقفب ظاظتهظكيألشكظؿف
 أهمية الدراسة:

ف)ياجظابف فيانظجع فكياقػيايغ فياشطخيظت فبتصػيخ فيانسخيف فراخيؼ ع تهتع
ياناسيفيابحتف(فحدب فبلفأصبحتفعاسظفتصب ؿ ظفيدظعجففيفحلفياسذكالتف
ففيف فياقخير فارشظع فبظاشدبع فياقخير فبيئع فكتػس ع فكتحديغ ف فياسجف فتػيره ياتي

ف)ياسج فجراخ ف شسػذج فياسجف فإاى فتشطخ فكهي فااسجتسعفMicrocosmف  )
ياكبيخ ففاظيعفياتخص طفيإلاسظئيفهػفإسنظدفيإلادظففكتحديغفبيئعفح ظته فاحيف
فيانسخيففالفيسكغفأففتاالفعغفأهس عفدريسعفجذكاعفججتسع عفهيف فجاخيؼ ع

فااه كلفيانسخيايفبسجفف)غ ففظانجيجفجغفياجريسظتفياتحايا ع فيادكغ  خبظ فجذكاع
فيابشظءف ففي فياسدتسخ فياتػسع ف فضخكرة فإاى فياحظرع فأضهخت ف( فكشخقظ  ككسصظ 
فجعف فتتجظكب فأك فتتسظشى فال فقج فكياتي فيادكظف فاسػ فجنجالت فيزديظد بدبب
فس ظسعف فجغ فياتحػؿ ف ظف فاحي فكيابشظء  فياتذييج فاقصظع فيادشػي فياشسػ جنجالت

يفياججيجةفأجخفياتػسعفيإلسكظايفيألفقيفإاىفياسكظايفكجغفياسجيشعفإاىفيازػيح
رظدفالبجفجشه فحيثفضهختفشققفياتسا ظفكبأعجيدف بيخةففيفيانجيجفجغفججفف

                                                           

  أي اتباع المنهج الجغرافي الرحيح مؼ زوايتيؼ، الحالي والدابق باتباع تحديد اإلقليػ
خرائط مل  الجلداو  غرب مدينة الدمام، تطبيق النتائج، تحليلل البيانلات، تل لل البحلل بلال

 واألشكا  البيانية.
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ف)ياججظـ ف فياثالث فياخئ د ع فبسجاهظ فك فياججظـ فحظضخة فخظصع فياذخؾ ع ياسشصقع
ف) فعظجي فبيغ فياطهخيف( فيانقظريعف2317-2337ياخبخ  فياػشش ع ـ(.)يااجشع

فة(.ـ فب ظاظتفغيخفجشذػرف2316اسجاذفيااخؼفيادنػديع ف
فبااتف فجخ ديع فبجررع فياحزخي فياهـخ فقسع فعاى فتتخبع فظاججظـ

ف ظجلف733333 ففي فياسخ ديع فدررظت فثاث فحػياي فينظدؿ فجظ فكهػ دررع
بظاسساكعف ياسشصقعفياذخؾ ع ف سظفأاهظفتنجفيألسخعففيفجنجالتفياشسػفياحزظريف

فيالقترظديعف فيانظاع فبقظع فأهع فجغ فتنج ف سظ فياسظض ع  فيانذخ فيادشػيت خالؿ
ف فأدىفاؿ ظـفاػفخة فجسظ فيانسالقع فجغفشخ ظته فيانجيج فككرػد جشظشقفياشاطفبهظ 

فياصابفعاىفيإلسكظفف فعاىفزيظدة فسظعج فكياحيفبجكره فبهظ فيالقترظديع ياصاخة
فياحزخيعف فيتجظه فاػتيخة فيانظا ع فياديظدة فينشي فجسظ فخججظت  فجغ فيادجه كجظ

ف(69ـ فص:ف2332يانسخيا ع.ف)ياجظرفهللا ف
 منطقة الدراسة:
فياج فثالثفتقع فجغ فياس ظه فكتحجهظ فيانخبي  فياخا ج فسظحل فعاى جظـ

رهظت ففشسظالفكشخقظفكرشػبظفك أاهظفشبهفرديخةفجراخة ف سظفتباغفجدظحتهظف
فإاىفرظابف1.ياطخفياذكلفرقعف)2كع38,1471 فتنجفجخ دفيالقترظد ف سظ .)

أاهظفيانظصسعفياحزخيعفكيإلقا س عفااسشصقعفياذخؾ عفكيقجرفعجدفسكظففياحزخف
%فجغفإرسظايفعجدفيادكظفففيف36ادسهفأيفبشدبعفف271,10232يفبهظفحػيا

فيفياصخؼفففف( فإذفيتسخ دكف13ـ فص:ف2333ياسشصقعفياذخؾ ع ف)فيانتيبي ف
ياذسظايفياذخقيفجشهظف فكفيتسيدففسصحهظفبظستػيئهفكياحجيرهفبذكلفادبيفاحػف
ياخا جفيانخبيفياذخؽ فكهحيفجغفيانػيجلفياسذجنعفاابشظءفيانسػديفكجظفيترلف
فياجبا عف فبظاسجف فجقظراع فيانظا ع فياتكااع فتاظ فتحتظج فال فقج فتحت ع فبشى فجغ به

فياستزخسعفأكفغيخهظ.ف
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ف
(فجػقعفججيشعفياججظـفبظاسشصقعفياذخؾ عفجغفياسساكعفيانخب عف1شكلفرقعف)

فيادنػديع
م، 9002المردر: العتيبي، منى عبدهللا، جغرافية العمران الر في في محافعة القطيف،

 .29ص 
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فعج ف)باغ فيقظرب فجظ فياججظـ فبسجيشع فياسذاػاع فياسدظكغ ف149133د
فكيابظاغف ف كل فياذخؾ ع فبظاسشصقع فياسذاػاع فياسدظكغ فعجد فرساع فجغ جدكغ(

ف) فاحػ فجغف618628عجدهظ فجبظشخة فياثظاي فياسخ د ففي فرظءت جدكغ( حيث
ف) فيابظااع فيألحدظء فججيشع فبنج فياسذاػاع فياسدظكغ جدكغ( فف152853حيث

(فأيفأففججيشعفياججظـفشكاتفياخبعفتقخيبظف2ياذكلفرقع فكف1)ياطخفياججكؿفرقعف
ف فججيشعف24013) فيحتات ف حاظ فياسذاػاع. فااسدظكغ فيانظجع فياشدبع فجغ ف( %

ف)جراحعف فبهظ فيادكظف فعجد فحيث فجغ فيألحدظء فبنج فياثظاي فياسخ د ياججظـ
فاادكظفف فيانظـ فااتنجيد فيألكا ع فياشتظئج فكياسناػجظت  فيانظجع يإلحرظءيت

ففق(.1431كياسدظكغ 
ف) فرقع فج1كياججكؿ فأف: فيػضح فباغف( فياسذاػاع فياسدظكغ فعجد تػسط

فأاففجدكغفاكلفججيشعفجغفججففجحظفطظتفياسشصقعفياذخؾ عفكذاظف5602) )
(فأافف5606بظاحخيؼفجع ظريفانجدفياسدظكغفياسذاػاعفعغفياستػسطفبسقجير)ف

فيادكظففف فكرساع فياسذاػاع فياسدظكغ فبيغ فيالرتبظط فدررع فباات ف سظ جدكغ.
فكهىفدررعفيرتبظطفشخديعفقػيع..فف309
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(فياسدظكغفياسذاػاعفكتنجيدفيادكظففبسحظفطظتفياسشصقعف1رجكؿف)
فق1431ياذخؾ ع 

 رساعفيادكظف ياسدظكغفياسذاػاع ياسحظفطع

 933597 149133 ياججظـف

 1363112 152853 حدظءيأل

 389993 56472 حاخفيابظشغف

 378949 48676 ياجبيل

 524182 77637 ياقص ف

 578533 96839 اخبخي

 76279 13437 ياخاجي

 63753 7727 ريسفتشػرة

 53444 7844 بقيق

 52343 7326 ياشنيخيع

                                                           

كقػػػجفشبقػػػتفياجريسػػػعفكينػػػجفيالاحػػػخيؼفياسع ػػػظريفأحػػػجفياسقػػػظي ذفياسهسػػػعفاسنخفػػػعفياتذػػػتت فف
(فكهػػػػفأحػػػجفأهػػػعفجقػػػظي ذفياتذػػػتت فياتػػػيفStandard deviationيالاحػػػخيؼفياسع ػػػظري ف)

ا عفكجتس سػعفتدتخجـففيفؾ ظسفيختالؼفججسػععفجغفياب ظاظتفأكفتذتتهظ فكهحهفياسقظي ذفجكس 
اسقػػػظي ذفياش دعػػػعفياسخ ديػػػعفياتػػػيفتدػػػتخجـففػػػيفإعصػػػظءفياؿ سػػػعفيانجديػػػعفياتػػػيفتتجسػػػعفكتتخ ػػػدف
ػظف حػاهظفأكثخفياؿ عفكياسذظهجيت فحيثفإففجقظي ذفياشدععفياسخ ديػعفاػحػجهظفغيػخف ظؼ ػعفديئس 
إلعصػػػظءفترػػػػرفكيضػػػحفك ظجػػػلفعػػػغفياب ظاػػػظتفياتػػػيفيػػػتعفتصب قهػػػظفعايهػػػظ فكاػػػحاظفتدػػػتنسلف

تفإاػػػىفرظاػػػبفجقػػػظي ذفياشدعػػػعفياسخ ديػػػع ففسقػػػظي ذفياشدعػػػعفياسخ ديػػػعفتنصػػػيفجقػػػظي ذفياتذػػػت
ياؿ سعفياػسص عففقط فأجظفدررعفتبظعجفياب ظاظتفكتذػتتهظفحػػؿفهػحهفياؿ سػع ففػإففحدػظبهظفيػتعف

فعغفشخيقفجقظي ذفياتذتت.ف
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 24634 3747 قخيعفيانا ظ

 4135783 618628 ياسشصقعفإرسظاي

 373253 56239 ياستػسط

 365382 56621 يالاحخيؼفياسع ظريف

ياسشصقعف(فياسدظكغفياسذاػاعفكتنجيدفيادكظففبسحظفطظتف2شكلف)
فهػ1431ياذخؾ ع 

ف
:فإاىيابظحثعفيستشظديففإعجيد(جغف2(فكياذكلفرقعف)1ياججكؿفرقعف)فالمردر:

فهػ1431ااتنجيدفيانظـفاادكظففكياسدظكغ ففيألكا عب ظاظتفياشتظئجف

 المساكن المشغولة جملة السكان



 

 

2021 

 خطؽات الدراسة ومرادر بياناتها: -
فتعفإاجظزفهحهفياجريسعفعاىفعجةفجخيحل:

كتب ػعفياتػػيفعظاجػػتفجػضػػػعفيادػػكغفجخحاػعفيالشػػالعفعاػػىفياسرػػظدرفياس .1
جػضػعفياجريسعفاادهظفففاعفتػرجفحؿ قعفسػػىففأجظ فيانسخيايفبذكلفعظـ

ب ظاظتفقاياعفعشهفجغفياتقػظريخفكياشذػخيتفيارػظدرةفجػغفعػجدفجػغفياجهػظتف
فيإلسػكظفياحكػج عفكيألها عفكيألكظديس عفذيتفيانالقعفبظاسػضػعف)كػػزيرةف

صػػػػشجكؽففكأيزػػػػظ فسخياػػػػيفبظاػػػػججظـكفكزيرةفيانػػػػجؿفكففكزيرةفياتخصػػػػ طفيان
ياتشس ػعفيانقػظريفكب ظاػظتفجػغفيااخفػعفياتجظريػعفيارػشظ  عفبظاػججظـفخظصػػعف

ب ظاػػظتفجػػغفبنػػسفياذػػخ ظتفيانظاس ػػعفاالسػػتثسظرففكأيزػػظيااجشػػعفيانقظريػػعف
فكياتصػيخفيانقظريففيفياسشصقع(.ف

يالسػػػتصال  عفألح ػػػظءفغػػػخبفججيشػػػعفياػػػججظـ ففياسيجيا ػػػعفجخحاػػػعفياديػػػظريت .2
جػظففجػغفخػالؿ فاػىفياسشصقػعفبهػجؼفترػس عفيسػتسظرةفيالسػتب ظفااتنخؼفع

تػػػػعفإرػػػػخيؤهفجػػػػغفيترػػػػظالتفهظتؽ ػػػػعفكجقػػػػظبالتفشخرػػػػ عفجػػػػعفعػػػػجدفجػػػػغف
فأكجهشجسػػػػػػػيغفيستذػػػػػػػظرييغففأكجػػػػػػػغف)جدػػػػػػػتثسخيغفعقػػػػػػػظرييغففياسدػػػػػػػئػايغ
فياسكظتػػػػبفيانقظريػػػػعفكفبنػػػػسفياسقػػػػػظكايغ(فأصػػػػحظبحتػػػػىففأكجنسػػػػظرييغف

فنػسفياب ظاػظتفياسكتػبػعةفياناس ػعفكااتأكػجفجػغفصػحعفببهػجؼفرسػعفياسػظد
ف.أكفياسجكاعفعشهظ

جخحاػػػعفياجريسػػػعفياسيجيا ػػػع:فتنػػػجفيسػػػتكسظال فاسخحاػػػعفرسػػػعفياسػػػظدةفياناس ػػػعف .3
ف583اػػػعفيرػػػلفجشهػػػظفسػػػػىف)ف يسػػػتسظرةفيسػػػتب ظف(ف933تخ ػػػدتفعاػػػىف)كف

غػػػػػخبفججيشػػػػػعفياػػػػػججظـففأح ػػػػػظءيسػػػػػتسظرةففقػػػػػط( ف)أاطػػػػػخفياساحػػػػػق(.فتزػػػػػعف
بػػػػجر ف فاشػػػػػر فأحػػػػجياؽ رػػػػا ع فضػػػػظح عفياساػػػػظففهػػػػج فياشػػػػجى فشيبػػػػع في(

 فيازػػػػػػػبظب فياؽ حػػػػػػػظء فيألاػػػػػػػػير فيألجػػػػػػػليااخسػػػػػػػظف فياسشػػػػػػػظر فياذػػػػػػػناع ف
يارػػشظ  ع فيالجظاػػع فياسصػػظر فياذػػخكؽ فياهزػػبع(فكيابػػظاغفعػػجدهظفتدػػنعف
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فقػػطففأح ػػظءتػزيػػعفيالسػػتبظاظتففكػػظففعاػػىفتدػػنعففأجػػظعذػػخفح ػػظفسػػكش ظ ف
هػػػيف)ياؽ رػػػا ع فياشػػػجى فشيبػػػه فياسشػػػظر فيحػػػج فبػػػجر فيازػػػبظب فياشػػػػر ف

فأح ػػظء%فجػػغفرساػػعف4704ضػػظح عفياساػػظففهػػج(فكياتػػيفتسثػػلفجػػظفادػػبته)
تحجيػػجيفدكففغيخهػػظفانػػجدففيألح ػػظءكقػػجفرػػظءفيخت ػػظرفهػػحهف فغػػخبفياػػججظـ(

تسيدهػػظفبسػضػػعفكجػقػػعفأكثػػخفأفزػػا عفجسػػظفرناهػػظففيألسػػبظب:فأهسهػػظجػػغف
فأعاػػى(ففػػيفجقظبػػلفدررػػعفCentralityتتستػػعفبجررػػعفيكبػػخفجػػغفياسخ ديػػع)

 ففهػػػيفتسثػػػلفيألخػػػخىففيألح ػػػظء(فابؿ ػػػعفPeriphcrnalityجػػػغفياهظجذػػػ ع)
ياسػقػػعفياستػسػػطفألح ػػظءفيااػػخبفبػػلفكتتػػػفخففيهػػظفجنطػػعفياخػػججظتفياتػػيف
يحتظرهػػظفيادػػكظففجسػػظفيكرػػجفياتاظعػػلفياسكػػظايفكياحخ ػػعفيادػػكظا عفبػػجيخاهظف

حجيثػػعفاظشػػئعففأح ػػظءكياتػػيفينػػجفبنزػػهظففيألخػػخىففيألح ػػظءدكاػػظفعػػغفبؿ ػػعف
تشػعهػػظفجػػغفحيػػثفياشذػػأةففإاػػىفإضػػظفعفرػػجيفكتخاػػػفتسظجػػظفجػػغفياخػػججظت 

فكيآلخخ أح ظءف)أحج فبجر( ففإاذظئهسشع(فجشحف35ؼبنزهظفقجيعفتجظكزف)
حػػػػجيثف أح ظء)شيبػػػػع فياشػػػػجى فياسشػػػػظر(فأجػػػػظفيابؿ ػػػػعففتػػػػأتيففػػػػيفجخحاػػػػعف

ياتدػنعفبكثظفػعفشػققهظففيألح ػظءكسص عفجغفحيثفاذأتهظ.ف سظفتتسيدفهحهف
يفيذػػػػكلفجػػػػظفادػػػػبتهفياتساك ػػػػعفخظصػػػػعفحػػػػيف)ضػػػػظح عفياساػػػػظففهػػػػج(فكياػػػػح

%(فجػػػػغفرساػػػػعفشػػػػققفياتسا ػػػػظفبأح ػػػػظءفغػػػػخبفياػػػػججظـفأيفياخسػػػػذف21)
فتقخيبظ.فف

كتبػيػػبفب ظاظتهػػظففحدػػبفجػػظفتقزػػ هففدريسػػعفيالسػػتسظريتفيابحث ػػعجخحاػػعف .4
ياجريسػػػعفكعخضػػػهظففػػػيفرػػػجيكؿفإحرػػػظئ عففكأشػػػكظؿفب ظا ػػػهفتخػػػجـف تظبػػػعف

تػػػػػعفيابحػػػػػث فكتسثياهػػػػػظف ظرتػرخيؼ ػػػػػظ فكتحاياهػػػػػظفكتدػػػػػجيلفياشتػػػػػظئجفياتػػػػػيف
فياتػصلفإايهظ فكإرخيءفبنسفياصخؽفياكس عفعايهظ.
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 ف سػظفأاهػظفياجظجنعفبػيغفياسيػجيايفكياػثػظئقيفكياسناػجػظتفياسخحاعفيألخيخة .5
جخحاػػػعفتادػػػيخفياشتػػػظئجفياتػػػيفتػػػعفياتػصػػػلفإايهػػػظ فكجػػػظفيتبنهػػػظفجػػػغفرسػػػعف

ف.فخخيئط
عاسظفتصب ؿ ظفيدظعجففيففأصبحتفجاخيؼ عفيانسخيفف سظفذ خاظفسظبقظ ف

تػس عفبيئعفياقخيرفبظاشدبعفاستخحيفتحظكؿفتفياتيفتػيرهفياسجففكفحلفياسذكال
ف فتشطخ فكهي فياسجف ففي ف)فإاىياقخير فجراخ ف شسػذج (فMicrocosmياسجف

فيإلادظففإففغظيعفياتخص طفيإلاسظئيفهػفحلفجذظكلااسجتسعفياكبيخ.فحيثف
%فجغفسكظففياسساكعفسكظففحزخف93حػيايففأفكتحديغفبيئعفح ظته.فكبسظف

ف فياجدء ففألسظسييفإف فياتشس عففأهجيؼجغ فخصع فكجذظريع فكبخيجج كس ظسظت
ف ف)ياجبخ  فبظاسجف فال1435جتناق فجدتقبا ع فدريسع فياسدظكغ فهػ  حت ظرظت

ف(.ف2ص
ف ففإف فحظا ظاحي فيانسخيف فدريسع فكبجأتف: فياتقايجي فياشصظؽ فجغ خخرت

ف ففكيألبحظثياجريسظت فياحزخي فياتخص ط فاحػ فجغفتتجه فياسجف فتججيج كإعظدة
بلفكخاقفججففسنيجةفقظئسعفعاىفياترس عفياحزخيفياستػيكبففرلفيالستجيجعأ

فأي فياسجف فسظكشي فيحت ظرظت ف)يستئشظسفجع فعا ه فاصاق فأف فيسكغ فبتنبيخ
 Happy City(Transforming ourعاىفذاظف تظبففيألجثاعياسجف(فكجغف

Lives Through Urban DesignاػػػففففCharles Montgomery.ف
 : المفهؽم و الخرائص  -شقق التمليغ  :اإلطار النعري للدراسة -أوال

حدبفياشطظـفياسنسػؿفبهففيفياسساكعفيانخب عفيادنػديعفهشظؾفتنخيفف
ف)يااجشعف ف ظاتظاي فيادكش ع فبظاػحجيت فكياخظصع فيانسخيا ع فياسرصاحظت ببنس

فـ فب ظاظتفغيخفجشذػرة(:2316 فياػشش عفيانقظريعفاسجاذفيااخؼفيادنػديع
ذػػػييجفبشػػػظءفعايهػػػظ فكإاذػػػظءفجخيفقػػػهفيألرض:فهػػػيفياقصنػػػعفياسخررػػػعفات .1

فكخججظته فحدبفياسخصطفياهشجسيفياسنتسجفبخخرعفيابشظء.ف
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ياػحػػجةفيانقظريػػػع:فهػػػيفياػػػجيرفأكفياذػػػقعفأكفأيفرػػػدءفجػػػغفيابشػػػظءفياشطػػػظجيف .2
يسكػػغففػػخزه فكإرػػخيءفحقػػػؽفياساك ػػعفعا ػػه فكياترػػخؼفبػػهفجدػػتؿبالفعػػغف

فأرديءفيابشظءفيألخخى.ف
يػػػعفجدػػػتقاع فسػػػػيءف ػػػظففكيحػػػجيفأكفياسظاػػػظ:فهػػػػفياػػػحيفيساػػػظفكحػػػجةفعقظرف .3

فأكثخ.ف
بشػظءفسػػيءف ظاػتفاػحػجةفيار ظاعفكياتخج ع:فهيفيألعسظؿفياالزجعفاحاػ فيا .4

جػػػػظفتذػػػػساهفياساك ػػػػعفياسذػػػػتخ ع ف ظاسرػػػػنجفكيادػػػػاعفكياحجيقػػػػعفجدػػػػتقاعفأكف
فكسصحفيابشظءفياناػي.ف

يألرػػػػػػديءفياسذػػػػػػتخ ع:فهػػػػػػيفيألرضفياسذػػػػػػيجفعايهػػػػػػظفيابشػػػػػػظء فكياحػػػػػػجيئق ف .5
 كػلفيابشػظء فكيادػصح فكياسػجيخل فكيادػاع فكرس ػعفأرػديءفكيالرتجيديت فـك

يابشػػػػػظءفيألخػػػػػخىفياسنػػػػػجةفاالسػػػػػتنسظؿفياسذػػػػػتخؾ فجاترػػػػػقعفأكفجشارػػػػػاع ف
كػػظاسػيقف فكياسسػػخيت فكياشػػػيفيخ فكياسرػػظعج فجػػظفاػػعفيتاػػقفعاػػىفخػػالؼف

فذاظ.ف
ف:فيآلتيكجغفياستاقفعا هف

ظتفأرضػهفضػسغفحػجكدفيألاطسػعفكياتنا سػقصنػعفاكلفجظاظفأففيبشػيفعاػىفف -
أكفأكثخ فكياخزهفإاىفكحجيتفعقظريعفجدتقاعفتبنػظفااترػس عففشظبقبشظءفجغف

ياسنتسػػجففػػيفياسخصػػطفكياخخرػػع فكيكػػػففترػػخفهففػػيف ػػلفأكفبنػػسفهػػحهف
فياػحجيتفبظعتبظرف لفكحجةفجشهظفجدتقاعفعغفيألخخى.ف

تخقعفياػحجيتفيانقظريعففيفيابشظءفياػيحجفتخؾ سػظفتدادػا ظف فبحيػثفالفيتكػخرف -
فتيغفعقظريتيغففيفيابشظءفياػيحج.فرقعفكيحجفاػحج

يألرضفكحػػجكدهظففقصنػػعفتبقػػىفجحتػيػػظتفصػػظفياساك ػػعفجصظبقػػعفألكصػػظؼ -
كشكاهظفكأكصظؼفياػحجةفيانقظريعفكحجكدهظفكشكاهظفياهشجسي ففإذيفيختااتف



 

 

2017 

يألكصظؼفعغفياػيقعفتجخيفياجهعفياسخترعفترح حفب ظاظتفيارظفكفقػظف
فة.فاإلرخيءيتفياشظفحة فكيسكغفإصجيرفصظفاكلفكحج

إذيفيشػػػتخؾفشخرػػػظفففػػػأكثخففػػػيفتذػػػييجفبشػػػظء فيعتبػػػخكيفرس نػػػظفشػػػخ ظءففػػػيف -
جاكيتػػػه فأرضػػػظفكبشػػػظء فجاك ػػػعفشػػػظئنعففػػػيف ػػػلفشبقظتػػػهفككحجيتػػػهفيانقظريػػػع ف
كجالحقػه ف ػػلفبشدػبعفجدػػظهستهففػػيفرأسفياسػظؿفكياسرػػخكفظت فجػظفاػػعفيكػػغف

ففيفيانقجفيتاظؽفبخالؼفذاظ.ف
ظءفياسذػػتخؾ فكيخػػتزفااذػػخ ظءفأففيتقظسػػسػففحررػػهعفياذػػظئنعففػػيفيابشػػ -

كػػػلفجػػػشهعفبػحػػػجةفعقظريػػػعفأكفأكثػػػخ ففػػػإففاػػػعفيتاقػػػػيفعاػػػىفياقدػػػسعففاصظابهػػػظف
فيااجػءفإاىفياقزظء.

بػػيغفكحػػجتيغفجتالصػػقتيغففػػيفبشػػظءفقػػظئعففتكػػػففياحػػػيردفياجظاب ػػعفكياجػػجريف -
جذػػػتخ عفبػػػيغفأصػػػحظبهظفجػػػظفاػػػعفيثبػػػتفخػػػالؼفذاػػػظ فكالفيحػػػقفأليفجشهسػػػظف

فخخ.فيستنسظؿفحرتهفؼ سظفياحقفضخريفبظآل
يكػػففارػيبف ػلفجظاػظففػيفيألرػديءفياسذػتخ عفؼ سػظفالفيقبػلفياقدػسعفرػدءيف -

جذػػػػظعظففػػػػيفيألرضفكيابشػػػػظء فكياحػػػػقفبظاػحػػػػجةفيانقظريػػػػعفإاحظقػػػػظفتظجػػػػظففػػػػيف
فياترخفظتفرس نظفجظفاعفيتاقفعاىفخالؼفذاظ.ف

عاػػىفجظاػػظفياػحػػجةفصػػ ظاعفحرػػتهفياسدػػتقاعفكتخج سهػػظ فكاػػػفاػػعفيكػػغفيشتاػػعف -
فخيغفأكفعغفيألرديءفياسذتخ ع.فبهظفاجفعفيازخرفعغفيآلخ

ياؿ ػػظـفبظألعسػػظؿفكياتخج سػػظتفيانظديػػعفاسشػػعففصػػظبقفيألداػػىعاػػىفصػػظحبفيا -
أالفيحػجثففيفياناػػفياصػظبقفكسقػشه فكعاىفصػظحبففيفياناػفياصظبقفضخرف

فبظألعسػػػػظؿفكياتخج سػػػػظتفاصػػػػظبقفيادػػػػاايفػػػػيفبشظئػػػػهفجػػػػظفيزػػػػخفبظ  فكأففيقػػػػـػ
ف.فياصظبقفيألسالفجشهياالزجعفاسشعفضخرف



 

 

 

2012 

يءيتفاقػػػػػلفياساك ػػػػػعفأجػػػػػظـفياجهػػػػػعفياسخترػػػػػعففػػػػػيفتػثيػػػػػقفيانقػػػػػػدفتػػػػػتعفإرػػػػػخف -
كيإلقػػخيريتفكإصػػجيرفيارػػكػؾفياستناقػػعفبهػػظ فكفقػػظفاإلرػػخيءيتفياشظفػػحة فجػػعف

فجخيعظةفجظفكردففيفهحيفياشطظـ.ف
إذيفيقتزػػػتفياسرػػػاحعفيانظجػػػعفاػػػدعفجاك ػػػعفيابشػػػظء ففػػػإفف ػػػظففياشػػػدعفاكظجػػػلف -

رتػػجيد ففػػإففاكػػلفجظاػػظفيابشػػظءفأكفبنزػػه فأكفاسػػظفهػػػفجذػػتخؾف ظاحجيقػػعفكيال
فؾ سعفجظفيساكهفجغفيابشظء.ففيشظسبجغفياتنػيسفبقجرف

 Apartment: تعر ف الذقة
تقعفضسغفججسعفسكشيفجتنجدفياصػيبقفكيتأافف لف كحجةفسكش ع هي

شقعفأكفأكثخ فتكػففياذققفيادكش عفجؤرخةففدكرفجغفأدكيرفياسبشىفيادكشيفجغ
فاهع فجساػ ع فأك فادظكشيهظ فأؾ عف  فياتي فيألرض فإاى فياساك ع فتستج فقج  سظ

 .حدبفيانقجفبيغفياصخفيغف)يابظئعفكياسذتخي( ياسبشى عا ه

فج فكاطظـفكيكػففهشظؾفيستخجيـ فجثلفياسسخيت  ذتخؾفااسخيفقفيانظجع
فياتجفئع ف  فياخظرر ع فكياحجيئق فيابشظيع فكسصح فيادبظحع  فكحسظـ فإفكياسرظعج 
فكرجت فياد ظريت  فكجػيقف فريبصعف  فقبل فجغ فُججيره فهحه فياخظرر ع كياسشظشق

فص ظاعف ياسظاكيغفياحيغفيسثاػففسػيعفجاك عفياسبشىف اه.ف سظفيتعفتقد عفرسـػ
ف ظألجغ فجعففياسبظاي فتتشظسب فحرز ففي فكغيخهظ فياس ظه فكخدياظت كياتشط ف

ف.حجعف لفشقع
(:فشقعفياصظبقفياكظجلفجثاهظفجثلف ظجال ففظ فشظبققجفتكػففتنخيففياذقعف)

فعياذقعفيانظديعفكاكشهظفتحتلفشظبقظ ف ظجال فجغفياسبشى.فكتدسىفأيزظفشقعف ظجا
 .ياجكر

ياتيفتنخيففشقعفيالستػديػ:فهيفشقعفصايخةفجعفحسظجهظفياخظصفكف
كف تجسعفبيغفجدظحعفياسع ذعفكجدظحعفياشػـفكجصبخفصايخففيفغخفعفكيحجة

فجتخفجخبع.ف43إاىفف23بيغففجظفتتخيكحفجدظحعفياذققفيالستػديػفعظدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
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 واق  شقق التمليغ في مدينة الدمام: -ثانيا: التحليل والمناقذة 
ففيف فكياطهخيف( ف)ياخبخ فياحظضخة فججف فبظقي فياججظـ فججيشع ترجرت

حجسظفجغفحيثففيألكبخفهيفف–ظفياتساك عفكالفشظففيفذاظفشبنظفكثظفعفشققه
ففإاىياسدظحعفكيادكظفففيفياحظضخةفإضظفعف كياخجج عفكياتيففيإلديريعكض اتهظ

فكزيرةف فب ظاظت فأكجته فجظ ففحدب ف ف ظفع  فياذخؾ ع فياسشصقع فججف فاتاصي تستج
ف)فيإلسكظف فيادجش ع فيتزحف2317-ـ2313خالؿفيااتخة فأفـ( فجب نظتف: حجع
فياثالثفكصلفاحػف)شققفي جا ظرفف902اتسا ظفيادكش عففيفياحظضخةفكبسجاهظ

ـ فب ظاظتفغيخفجشذػرة( ف ظففياشريبف2315 يإلسكظفريظؿفسنػدي(ف)كزيرةف
هحهففإرسظاي%(فجغف81جشهظفشبنظفاسجيشعفياججظـفكحجهظفكبشدبعفباات)فيألكبخ

فجا ظرفريظؿفسنػدي( ففيفحيغف ظففاريبفججيشتيف705ياسب نظتفأيفحػياي)
(ف2%(.ف)فياطخفياججكؿفرقعف)308% ف1502ياخبخفكياطهخيففكعاىفياتػيايف)

ف) فرقع ف(3كياذكل ف( فياججظـفجسظ  فاسجيشع فياحزخيع فياه سشع فينكذ كياحؿ قعف 
فهيفأففصشجكؽفياتشس عفيانقظريفيادنػديف ظففاهف فريجي ياتيفيشبايفإدريكهظ

فشخيحعغفقبلفعاىفشخيءفشققفياتسا ظفهحهفجفيإلؾبظؿفيفزيظدةففيألكبخياجكرف
فيففأاففريظؿ(ف533كرهفبسشحف)قخضفففأفجغفياسػيششيغفكذاظفبنجففةكبيخف

ف فعغ فجدظحتهظ فتقل فشقع فبتساظ فياخغبع فياتشس عف2ـف243حظؿ ف)صشجكؽ .
فـ فب ظاظتفغيخفجشذػرة(ف2315يانقظري ف
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-ـ2313(فجب نظتفشققفتسا ظفحظضخةفياججظـفاااتخةفجظفبيغف)2رجكؿفرقعف)
فـ(2317

 ججففياحظضخة

نجدفيا
 % بظألاف

ياؿ سعفبظاسا ظرفريظؿف
 % سنػدي

 81.5 7.5 84.3 12.6 ياججظـف-1

 15.2 1.4 15.3 2.3 ياخبخف-2

 3.3 3.3 3.7 3.1 ياطهخيفف-3

 15.3 ياسجسػع

133.
3 9.2 

133.
3 

 ف- 3.1 ف- 5 ياستػسط

يالاحخيؼف
 ف- 3.2 ف- 5.4 ياسع ظريف

 فيإلسكظف:فب ظاظتفكزيرةفإاىيابظحثعفيستشظديففإعجيد:فياججكؿفجغفالمردر
فـ فب ظاظتفغيخفجشذػرة فياججظـ.2315

ف
ف
ف
ف
ف
ف

ف



 

 

2011 

ف
-ـ2313(فجب نظتفشققفتسا ظفحظضخةفياججظـفاااتخةفجظفبيغف)3شكلفرقعف)

فـ(2317
ف(.2:فب ظاظتفياججكؿفرقعف)إاىيابظحثعفيستشظديففإعجيد:فجغفالمردر

ف فيادظبق فياججكؿ فباغففأففأيزظكيػضح فياتسا ظ فشقق فعجد جتػسط
فياسع ظري ف5333) فيالاحخيؼ فكبتصبيق فياحظضخة  فججف فجغ فججيشع فاكل شقع(
(Standard deviationف فاجج غابفياب ظاظتفتقلفكتديجفعغفياستػسطفأففأف(

ففأاف(ف504بسقجيرف) فكياؿ سع فيالرتبظطفبيغفيانجد فبااتفدررع كهيفف309كسظ
فكيا فبيغفيانجد فيرتبظطفقػيعفكجػربع فياسب نظتفدررع فعجد فزيد فحيثف اسظ ؿ سع

فزيدتفياؿ سع.ف
ففكاقج فعاى فياجريسع ففأح ظءر دت فياججظـ فججيشع ياؽ را ع ف(غخب

فأحج فياشػر  فشيبع  فياشجى  ففهج  فياساظ فضظح ع فياسشظر ف  فيااخسظف  بجر 
ف فيألجلياذناع  فيألاػير  فيارشظ  ع  فياؽ حظء  فيازبظب  فياسصظر فيألجظاع   

ف4عجدهظفتدنعفعذخفح ظفسكش ظف)ياطخفياذكلفرقعففياذخكؽ فياهزبع(فكيابظاغ

 العدد باأللف

 القٌمة بالملٌار لاير سعودي

سعودي القيمة بالمليار لاير  

 القٌمة بالملٌار لاير سعودي

 العدد باأللف القٌمة بالملٌار لاير سعودي



 

 

 

2011 

ف5ك فجشهظ فيعتبظريت: فانجة فكذاظ ففأاهظ(  فياسدظر فيانسخيايففأكتحجد ياتسجد
فأكااسشصقعفكياستجهفغخبظفاظح عفجصظرفياساظففهجفياجكايفكياحيفسظهعفبذكلف

ف فيانسخيف فرحب ففي فإا هبآخخ فحيث فجغففإف. فكشخقظ فشسظال فيانسخياي ياتسجد
ف فبسكظف فياخدـفيارنػبع فعسا ظت فحيشهظ فتحتظره فكجظ فيانخبي فياخا ج اػرػد

فبظهطع فجظديع فتكااع فجغ فكغيخهظ فياججظـف  فججيشع فيترات فياجشػب فاظح ع كجغ
فأيزظف.فيدحففياتسجدفيانسخيايفتجظهفيااخبفأفاحيف ظففاديجظف فبسجيشعفياطهخيف
ف فأهع فجغ فياجهظتففيألح ظءتنج فجغ فاحػهظ فياجريسظت فتدا ط فجغ فالبج ياتي

اسظفيشقزفيابنسفجشهظففأيزظعفخظصع فاطخيفاحجيثعفبنزهظف شذأةفكفياسنش 
فكف حاظفاكثظفتهظفيادكظا عفيانظا ع. فجغفخججظتفهظجع

فف
فياسػقعفياجاخيفيفألح ظءفغخبفججيشعفياججظـفبظاشدبعفابظقيفيألح ظء(:ف4شكلفرقعف)ف
 ف:فيإلديرةفيانظجعفااتخص طفيانسخيايإاىيابظحثعفيستشظديففإعجيدجغف:فالمردر
فف.هػ فجذخكعفإعجيدفياسخصصظتفياسحا عفكياتاريا عفاسجففحظضخةفياججظـ1425

ف



 

 

2011 

ف
 (:فأح ظءفغخبفججيشعفياججظـ5شكلفرقعف)ف

:فيإلديرةفيانظجعفااتخص طفيانسخياي فإاىيابظحثعفيستشظديففإعجيدجغف:فالمردر
ف.فهػ فجذخكعفإعجيدفياسخصصظتفياسحا عفكياتاريا عفاسجففحظضخةفياججظـ1425

الخرائص الجغرافية العامة )الديمؽغرافية واالقترادية واالجتماعيلة  ثالثا: 
 لمالك شقق التمليغ:

ف:فيتزحفجغفخالؿفتحايلفيستسظريتفيالستب ظففجظفياي
حيػثفبااػتفادػبتهعفأربنػعف فجالؾفشققفياتسا ظفياح ػرفهػعفياائػعفيألعاػىف -

كياتػػيففيإلاػػظث%(فجقظراػػعفبنػػجدفياسػػالؾفف79.3)فيإلرسػػظاييانػػجدففأخسػػظس
فأف( فكهشظفالبجفجغفتػض حفاقصعفهظجػعفكهػيف23.7)فشكاتفياخسذففقط

تدػػجيلفيانقػػػدفبظسػػعفياخرػػلففأح ظاػػظخرػصػػ عفياسجتسػػعفيادػػنػديفتاػػخضف



 

 

 

2010 

ياسظاكعفقػجففأفجعففأسخعادهػاعفياجظزفياسنظجالتفيانقظريعفكتػث قهظفبذكلف
ف.فيألاثىتكػفف

%فجػػػػغفيانػػػػػجدف93سػػػػشع(ففشػػػػػكاتف)ف49-فإاػػػػػىسػػػػشعف33ياائػػػػعفيانسخيػػػػػعف)ف -
جػػػػالؾفشػػػػققفياتسا ػػػػظفجػػػػغففئػػػػعفياذػػػػبظبففأف(فكهػػػػيفادػػػػبعفتؤ ػػػػجفإلرسػػػػظايي

 (.6 فكياذكلفرقعف3حجيثيفيادكيجف)ياطخفياججكؿفرقعف

فيانسخف-(فترش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفياجشذف3رجكؿفرقعف)
 % يانجد ياجشذ % يانجد يانسخ

23-
29 

 79.3 463 ذ خ 4 25

33-
39 

 23.7 123 أاثي 46 266

43-
49 

 133.3 583 سجسػعيا 44 257

ف53
 فأكثخ

32 6    

    133 583 ياسجسػع

ف:فياججكؿفجغفحدظبظتفيابظحثعفيعتسظديفعاىفب ظاظتفيالستب ظف.لمردري



 

 

2011 

ف
فيانسخف-(فترش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفياجشذف6شكلفرقعف)

ف(.3:فجغفعسلفيابظحثعفيستشظديفعاىفب ظاظتفياججكؿفرقعف)لمردري
(ففػػيفحػػيغفيإلرسػػظاي%فجػػغفيانػػجدف98.4)فإاػػىعفياستػػدكريغفيرتانػػتفادػػب -

(فياشدػػبعفكيألرجػػلكياسصاػػقففيألعػػدب)فيألخػػخىفشػػكاتفياحػػظالتفيالرتسظ  ػػعف
فيازئياعفيابظؾ ع.

 النوع ذكر أنثى

 العمر

 العدد )مالك(

02-02 

 

02-02 

 

02-02 

 

 فأ كرث 02

 



 

 

 

2012 

 ترش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفياحظاعفيالرتسظ  عفكياسؤهلفياجريسي(ف4رجكؿفرقعف)

 % يانجد ياسؤهلفياجريسي % يانجد ياحظاعفيالرتسظ  ع

 34.3 199 رظجنيففأعاى 98.4 571 دكججت

 51.6 299 ثظاػيفف 3.3 2 أعدب

 13.6 79 جتػسط 3.7 4 جصاق

 3.5 3 يبتجيئيففسظفدكفف 3.5 3 أرجل

 133.3 583 ياجساع 133.3 583 ياجساع

ف:فياججكؿفجغفحدظبظتفيابظحثعفيعتسظديفعاىفب ظاظتفيالستب ظف.لمردري

ف
فرش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفياحظاعفيالرتسظ  عفكياسؤهلفياجريسي(فت7شكلففرقعف)

ف(.4:فجغفعسلفيابظحثعفيستشظديفعاىفب ظاظتفياججكؿفرقعف)لمردري
ف

 ابتدائً فما دون  متوسط ثانوي

 المؤهل الدراسً: 

 الحالة االجتماعٌة:

 العدد )مالك(

 أرمل مطلق أعزب متزوج

 جامعً فأعلى



 

 

2017 

يرتانػػػتفادػػػبعفحساػػػعفياذػػػهظدةف:فياسؤهػػػلفياتنا سػػػيف ػػػظففعاػػػىفياشحػػػػفياتػػػظايف-
ياػيفذاػظفجػغف ف(فأيفياشرففتقخيبظيإلرسظاي%فجغفيانجدف51.6)فإاىياثظاػيعف

ياػيف ف%(فأيفياثاػثفتقخيبػظ34.3ففياذهظدةفياجظجع ػعفكجػظففػقهػظفبشحػػف)يحساػف
%(ف13.6ذاػػػظفحػػػظجايفياذػػػهظديتفياستػسػػػصعفكيالبتجيئ ػػػعفكجػػػظفدكاهسػػػظفبشدػػػبعف)

ف(.7كياذكلفيادظبقفرقعفف4%(فعاىفياتػياي)ياطخفياججكؿفيادظبقفرقعف3.5ك)
دػبعفحيثف ظاػتفياش فحػيايفثاثيفجالؾفشققفياتسا ظفهعفجػضايغفحكػجييغف-

( فياػػيفذاػػػظفجػضاػػػفياقصػػظعفياندػػػكخيفيإلرسػػظاي%فجػػغفيانػػػجدف65.9تذػػكلف)
فيألخػػػػخىف%(فثػػػعفتػػػػأتيفبؿ ػػػعفياػضػػػػظئفف21.3كبشدػػػبعفيقػػػػلفجػػػغفياخبػػػػعفتقخيبػػػػظف)

 (فعاىفياتػياي.1.4 11.7)ياقصظعفياخظصفكفياستقظعجف(فبسظفادبتهف)

ياػيف5333%فجشهع(فتساظفدخػػؿفتتػخيكحفبػيغف)75ياسالؾفأيف)فأربظعثالثعفف-
حيػػػػثفأففف.فريػػػػظؿفسػػػػنػدي(فأيفجػػػػغفذكيفياػػػػجخلفياستػسػػػػط15333لفجػػػػغيقػػػػ
ياػػػػػيفيقػػػػػلف5333(فتخيكحػػػػػتفدخػػػػػػاهعففبػػػػػيغف)يإلرسػػػػػظاي%فجػػػػػغفيانػػػػػجدف43.7)

(ف ظاػتفدخػػاهعفيإلرسػظاي%فجػغفيانػجدف34.3ريػظؿفسػنػدي(فكف)ف13333جغ
ريػػػػظؿفسػػػػنػدي( فففػػػػيفحػػػػيغفأفف15333ياػػػػيفيقػػػػلفجػػػػغ13333تتػػػػخيكحفبػػػػيغف)

( فأجػظفيإلرسظاي%فجغفيانجدف19.1ادبتهف)فياجخلفياسحجكدفشكاػيفجظفأصحظب
%فجػػغفيانػػجدف5.9ياػػجخلفياسختاػػعففقػػجف ظاػػتفادػػبتهعفبدػػ صعفرػػجيفف)فأصػػحظب
حيػػثفيػضػػحفياجػػجكؿفف.ف(8 فكياذػػكلفرقػػعف5)ياطػػخفياجػػجكؿفرقػػعفف.ف(يإلرسػػظاي

بػػػظاحخيؼفجع ػػػظريف فشػػػخز(145أففجتػسػػػطفعػػػجدفيألفػػػخيدفاكػػػلففئػػػعفيدػػػظكيف)
فشخز.ففف93بسقجيرف



 

 

 

2012 

فرش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفياجخلفكياػض اع(فت5رجكؿفرقعف)
 % العدد الدخل % العدد نؽع الؽظيفة

جػضفف
 حكػجي

38
 5333قلفجغفأ 65.9 2

11
1 19.1 

 13333يايفيقلفجغ5333 11.7 68 قصظعفخظص

23
6 43.7 

 قصظعفعدكخيف

12
2 21.3 

يايفيقلف13333
 15333جغ

19
9 34.3 

 5.9 34 15333جغففأكثخ 1.4 8 جتقظعج

 جتدبب

ص
 3 رساعف صاخ فخ

133.
3 

 رساعف

58
3 

133.
 ياستػسط 3

14
 ف 5

  93 يالاحخيؼفياسع ظريف   

ف:فياججكؿفجغفحدظبظتفيابظحثعفيعتسظديفعاىفب ظاظتفيالستب ظف.لمردري
ف
ف
ف
ف

ف



 

 

2011 

ف
ف
ف

ف(فترش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفياجخلفكياػض اع8شكلفرقعف)
ف(.5جكؿفرقعف):فجغفعسلفيابظحثعفيستشظديفعاىفب ظاظتفياجلمردري

يرشففجنطعففجالؾفشققفياتسا ظفبػأاهعفجػغففئػعفيألسػخةفيارػايخةفياحجػعف -
كصػاتفادػبتهعففإذفقط( فكقجفرظءتفياب ظاظتفاتؤ ػجفذاػظففأفخيدرجيف)ثالثعف

فإففجظفادبتهففأيزظكفيفياسقظبلف ف%(فجغفرساعفعيشعفياجريسع57.4)فإاى
جفعػغفخسدػعفكياحيفالفيديػفأيزظ%(فجشهعفتسيدكيفبظاحجعفيارايخف42.6)

 العدد )مالك(

 متقاعد
 قطاع عسكري قطاع خاص

 الوظيفة

 الدخل

 موظف حكومً

 متسبب

 05555إلً أقل من 0555 0555أقل من 

 00555أكثر من  00555إلً أقل من05555



 

 

 

2011 

%(فالفيديجفحجسهػعفعػغف133رس نهعف)ففأفديخلفياذقعفكهحيفينشيففأفخيد
ف(.9كياذكلفرقعفف6خسدعفأفخيدف سظفيػضحهفاشظف)فياججكؿفرقعف

(فترش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفحجعفيألسخةفف)عجدف6رجكؿفرقعف)
 سظكشيفيانقظر(

 % عجدفسظكشيفيانقظر فحجعفيألسخة

 57.4 333 أشخظصففففففف3

 42.6 247 أشخظصف6إاىفأقلفجغفف4

 صاخ صاخ فأكثخفف6

 133.3 583 ياجساع

فياججكؿفجغفحدظبظتفيابظحثعفيعتسظديفعاىفب ظاظتفيالستب ظف.:فلمردري
ف(فترش ففجالؾفشققفياتسا ظفحدبفحجعفيألسخةفف)عجدفسظكشيفيانقظر(9شكلفرقعف)

ف
ف(.6:فجغفعسلفيابظحثعفيستشظديفعاىفب ظاظتفياججكؿفرقعف)لمردري

تنػجدتفأسػبظبفيالتجػظهفاذػخيءفهػحيفياشػػعفجػغفيانقػظرف سػظف فجغفرظابفآخػخ -
(فياتظاييغ فحيثفاججفأففهشظؾف13كياذكلفرقعف7)ياججكؿفرقعففيػضحهفاشظ

 عدد ساكني العقار

 حجم األسرة 



 

 

2011 

:فسػػػعفكيحتاػػػتفادػػػبعفكيحػػػجهفجػػػغفحيػػػثفياتكػػػخير فهػػػيجهتنػػػجففأسػػػبظبثالثػػػعف
فيرتاظعفأسنظرفيإليجظريت فيرتاػظعفأسػنظرفيابشػظء(  ف)غالءفأسنظرفيألريضي

كهػػػيف)يرتاػػػظعفأسػػػنظرفياااػػػلفياجػػػظهدة فصػػػنػبعففيألخػػػخىففيألسػػػبظبثػػػعفأتػػػتف
)ياقػػػخبفجػػػغفياخػػػججظتففأخيػػػخيثػػػعف فياطػػػخكؼفياسع ذػػػ ع(ففػػػيفجخحاػػػعفالحقػػػه

يالاارظؿفجغفيألسخةفياكبيخةفكياتستػعفبظاخرػصػ عفكيالسػتقالا ع(ف فياحيػيع
أجػظفيادػببف)اتأريخهػظفكتػػفيخفدخػلفجػظديف فرظءتفبتكخيرفجتقظربفاػعظفجػظ

فظفي(ففكظففيألقلفجغفحيثفيألهس ع.إض
ف(فترش ففشققفياتسا ظفحدبفسببفشخيءفشقعفياتسا ظ7رجكؿفرقعف)

 % ياتكخير سببفشخيءؾفاذقعفياتسا ظ

 14.5 583 غالءفأسنظرفيألريضيف

 14.3 563 ياطخكؼفياسع ذ ع

 14.5 579 يرتاظعفأسنظرفيإليجظريت

 14.5 583 يابشظءففكجػيدفيرتاظعفأسنظر

 14.2 566 سنظرفيااالفياجظهدةيرتاظعفأ

 12.3 493 يالاارظؿفجغفيألسخةفياكبيخةفكياتستعفبظاخرػص عفكيالستقالا ع

 2.8 112 اتأريخهظفكتػفيخفدخلفجظديفإضظفيف

 13.1 521 ياقخبفجغفياخججظتفياحيػيع

 133.3 3988 ياسجسػع

ف:فياججكؿفجغفحدظبظتفيابظحثعفيعتسظديفعاىفب ظاظتفيالستب ظف.لمردري



 

 

 

2011 

ف
ف(فترش ففشققفياتسا ظفحدبفسببفشخيءفشقعفياتسا ظ13شكلفرقعف)

ف(.7:فجغفعسلفيابظحثعفيستشظديفعاىفب ظاظتفياججكؿفرقعف)لمردري
يانيشػػػع(فيتاقػػػػيفعاػػػىفأفففإرسػػػظاي%فجػػػغف5502بيشػػػتفياجريسػػػعفأففحػػػػيايف) -

يجتالؾفشققفياتسا ظفهػفحلفجؤقتففقطفجػغفكرهػعفاطػخهعفاحػيغفيجػتالؾف
كهػػيفادػػبعفتكػػظدفتكػػػففجتقظربػػعفجػػعفجػػغفيػػخكففجػػغف فبيػػتفيانسػػخفياشهػػظئي

يجػػتالؾفشػػقعفياتسا ػػظفتسظجػػظف ػظجتالؾفبيػػتفيانسػػخفحيػػثفشػػكاتففأفياسػالؾف
%ف68أففحػيايف)فأيزظيانيشع(.كسظفيتزحففإرسظاي%فجغف4408ياشدبعف)

يادػػكغفياسذػػتخؾ فبيشسػػظفشػػكاتفياشدػػبعففاكػػخةافةجؤيػػجفإرظبػػظتهعجػػشهع(ف ظاػػتف
فعيشعفياجريسع(.فإرسظاي%فجغف32ياايخفجؤيجهف)

فياخالصعفكياشتظئجفيانظجع:
ياؽ رػػا ع فضػػظح عف(غػػخبفججيشػػعفياػػججظـفكهػػيففأح ػػظءر ػػدتفياجريسػػعفعاػػىفف-

بػػػجر فيااخسػػػظف فياسشػػػظر فياذػػػناع ف فياساػػظففهػػػج فياشػػػجى فشيبػػػع فياشػػػػر فأحػػػج

 كني العقارعدد سا

 شقة التمليك سبب شراء



 

 

2011 

 فياسصظر فياذػخكؽ فيألجظاع فيازبظب فياؽ حظء فيارشظ  ع فيألاػير فيألجل
ثػػعفتدػػا طفيازػػػءفأكثػػخف فدهظفتدػػنعفعذػػخفح ػػظفسػػكش ظياهزػػبع(فكيابػػظاغفعػػج

فأيزػػػظاطػػػخيفاػزاهػػظفيانسخياػػيفكيادػػكظايفكياخػػججيف ففقػػطفأح ػػظءعاػػىفتدػػنعف
)ياؽ را ع فياشجى فشيبه فياسشظر فيحج فبجر فيازػبظب فياشػػر ففأح ظءكهيف

غػخبففأح ػظء%فجػغفرساػعف4704ضظح عفياساظففهج(فحيثفتسثلفجظفادػبته)
فياججظـ(.

سعفياخرػظئزفيادػكظا عفكيالرتسظ  ػعفكيالقترػظديعفادػظكشيفيتزحفجغفدريفف-
ف:ف)جالؾ(فهحهفياذققفجظفياي

%(فجقظراػعفف79.3)فإاػىيرتاظعفادبعفجالؾفشققفياتسا ػظفجػغففئػعفياػح ػرف .1
( ف سػػػظفشػػػكاتف23.7)فففإاػػػىكياتػػػيفترػػػلفادػػػبتهعففيإلاػػػظثبنػػػجدفياسػػػالؾف

ف%فجػػػغفيانػػػجد93سػػػشع(فجػػػظفادػػػبته)ففف49-فإاػػػىسػػػشعف33ياائػػػعفيانسخيػػػعف)
جػػالؾفشػػققفياتسا ػػظفهػػعفجػػغففئػػعفياذػػبظبففأف(فكهػػيفادػػبعفتؤ ػػجفيإلرسػػظاي

هػػحهفهػػيفياذػػخيحعفيادػػكظا عفياتػػيفتخػػججهظفشػػققففأفحػػجيثيفياػػدكيجفبسنشػػىف
ف.فياتسا ظ

%فجػػغفيانػػجدف98.4ادػػبعفياستػػدكريغف ظاػػتفجختانػػعفرػػجيفحيػػثفكصػػاتف) .2
(فبشدػػػػبفكيألرجػػػػلكياسصاػػػػقففيألعػػػػدب(ففػػػػيفحػػػػيغف ظاػػػػتففئػػػػظتف)يإلرسػػػػظاي

ظفيرتانػػػػػػتفادػػػػػػبعفحساػػػػػػعفياذػػػػػػهظدةفياثظاػيػػػػػػعفجػػػػػػشهعفيذفبااػػػػػػتف سػػػػػػ فضػػػػػػئياع
ياػػػػيفذاػػػػظفحساػػػػعف ف(فأيفياشرػػػػففتقخيبػػػػظيإلرسػػػػظاي%فجػػػػغفيانػػػػجدف51.6)

%(فأيفياثاػثفتقخيبػػظفثػعفحػػظجايف34.3ياذػهظدةفياجظجع ػعفكجػػظففػػؽفبشحػػػف)
%(ف3.5%(فك)13.6ياذػػػهظديتفياستػسػػػصعفكيالبتجيئ ػػػعفكجػػػظفدكففبشدػػػبعف)

فعاىفياتػياي.ف
%فجػغفيانػجدف65.9ؾفشققفياتسا ظفجػػضايغفحكػػجييغفف)حػيايفثاثيفجال .3

%(فثػعفتػأتيفبؿ ػػعف21.3( فياػيفذاػظفجػضاػػفياقصػظعفياندػكخيف)يإلرسػظاي
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)ياقصػػػػػػػػػػظعفياخػػػػػػػػػػظصفكفياستقظعػػػػػػػػػػجف(فبسػػػػػػػػػػظفادػػػػػػػػػػبتهففيألخػػػػػػػػػػخىفياػضػػػػػػػػػػظئفف
فأربػػػػظعثالثػػػػعفعاػػػػىفياتػػػػػياي.فأجػػػػظفجػػػػغفحيػػػػثفياػػػػجخلفف%(ف%1.4 11.7)

ياػيف5333دخػػاهعفبػيغف)(فتتػخيكحفيإلرسػظاي%فجػغفيانػجدف75ياسالؾفأيف)
ريػػظؿفسػػنػدي(فأيفجػػغفذكيفياػػجخلفياستػسػػط.ففػػيفحػػيغف15333يقػػلفجػػغ

( فيإلرسػظاي%فجغفيانػجدف19.1شكلفيصحظبفياجخلفياسحجكدفجظفادبتهف)
(فيإلرسػظاي%فجػغفيانػجدف5.9ياجخلفياسختاعففبااتفادػبتهعف)فأصحظبأجظف

فكهيفادبعفبد صعفرجي.
فئعفيألسخةفيارايخةفياحجعفجنطعففجالؾفشققفياتسا ظفيرشاػففبأاهعفجغف .4

 سػػظف ف%(فجػػغفرساػػعفعيشػػعفياجريسػػع57.4فقػػط( فبشدػػبع)فأفػػخيدرػػجيفف)ثالثػػعف
تسيػػػدكيفبػػػظاحجعفيارػػػايخفكياػػػحيفالففأيزػػػظ%(فجػػػشهعف42.6جػػػظفادػػػبتهف)فأف

%(فالفيديجفحجسهعف133رس نهعفف)ففأفكهحيفينشيففأفخيديديجفعغفخسدعف
ف.فعغفخسدعفأفخيد

ياسدػػػظكغفياسذػػػتخ عففػػػيفياذػػػققفيادػػػكش عفهشػػظؾفثقظفػػػعفعسخيا ػػػعفتتقبػػػلففكػػػخةف .5
بذػػخطفتانيػػلفجػػظفيسكػػغفتدػػسيتهفبػػظاجػدةفكيارػػ ظاعفكيانشظيػػعف فكتػسػػعفرأسػػي

جػػػػػغفياسدػػػػػتثسخيغفكعػػػػػجـفياتالعػػػػػبفأكفيااػػػػػرفأكفياسبظااػػػػػعففػػػػػيفيألسػػػػػنظرف
ف.أشكظاهظكياخبح عفكتقجيعفيازسظاظتفبكظفعف

يفسظهستفشققفياتسا ظففيفتقجيعفبنسفياحاػؿفاسذكاعفيادػكغفياتػيفتنػظا .6
يػػػديؿفعذػػػػيئيفاػ ػػػظبففسػػػػؽفشػػػققفياتسا ػػػظفالفأفجشهػػػظفياسشصقػػػع فبػػػظاخغعف

ياتشطػػػ عفؼ ػػػهفحدػػػبفجػػػظفأكضػػػحتهفياجريسػػػظتفيالستقرػػػظئ عفجػػػعفياذػػػخ ظتف
ياسصػػػرةفكياسشاػػحة ففسذػػظكلفياسػػالؾفسػػتتاظقعففػػيفضػػلفعػػجـفتانيػػلفرسع ػػعف

 .فياسالؾفياتيفأقخهظفججاذفياػزريء

جدػػػكغ(فف149133قػػػظربف)بااػػػتفياسدػػػظكغفياسذػػػاػاعفبسجيشػػػعفياػػػججظـفجػػػظفي .7
حدػػػػظءفيابظااػػػػعفسخ ػػػػدفياثػػػػظايفجبظشػػػػخةفبنػػػػجفججيشػػػػعفيألحيػػػػثفرػػػػظءتففػػػػيفيا



 

 

2011 

%(فجػػػػػغفياشدػػػػػبعف24013جدػػػػػكغ(فأيفشػػػػػكاتفياخبػػػػػعفتقخيبػػػػػظف)ف152853)
 ػحاظفيحتاػتفياسخ ػدفياثػظايفبنػجفيألحدػظءفجػغف فيانظجعفااسدظكغفياسذاػاع

فحيثفعجدفسكظاهظ.
 فعفشػػػققهظفياتساك ػػػعترػػػجرتفججيشػػػعفياػػػججظـفبػػػظقيفجػػػجففياحظضػػػخةففػػػيف ثظفػػػ .8

فحجعفجب نظتفشققفياتسا ظفيادػكش عففػيفياحظضػخةفكبسػجاهظفياػثالثفكصػلف
ااػػػػججظـفبشدػػػػبعففيألكبػػػػخجا ػػػػظرفريػػػػظؿفسػػػػنػدي(ف ػػػػظففياشرػػػػيبفف902احػػػػػف)
جسػػػظفينكػػػذفبػػػظاصبعفياه سشػػػعف فهػػػحهفياسب نػػػظتفإرسػػػظاي%(فجػػػغف81بااػػػت)

ف.فياحزخيعفاسجيشعفياججظـ
جػغفيانقػظرف)شػققفياتسا ػظ( فحيػثفتنجدتفأسبظبفيالتجظهفاذخيءفهحيفياشػعف .9

)غػػالءف:فجػػغفحيػػثفياتكػػخير فكهػػيفةسػػعفادػػبعفكيحػػججهفأسػػبظبيحتاػػتفثالثػػعف
يابشػػظء( ففجػػػيدفيرتاػػظعفأسػػنظرفيإليجػػظريت فيرتاػػظعفأسػػنظر فأسػػنظرفيألريضػػي

كهػػػيف)يرتاػػػظعفأسػػػنظرفياااػػػلفياجػػػظهدة فصػػػنػبعففيألخػػػخىففيألسػػػبظبثػػػعفأتػػػتف
)ياقػػػخبفجػػػغفياخػػػججظتففخيأخيػػػثػػػعف فياطػػػخكؼفياسع ذػػػ ع(ففػػػيفجخحاػػػعفالحقػػػه

يالاارظؿفجغفيألسخةفياكبيخةفكياتستػعفبظاخرػصػ عفكيالسػتقالا ع(ف فياحيػيع
تأريخهظفكتػفيخفدخلفيستثسظرفأجظفيادببف) فرظءتفبتكخيرفجتقظربفاػعظفجظ

فجظديفإضظفي(ففكظففيألقلفجغفحيثفيألهس ع.
يانيشػػع(فعاػػىفأففيجػػتالؾفشػػققفياتسا ػػػظففإرسػػظاي%فجػػغف5502يتاػػقف) .13

كهيفادػبعفجتقظربػعف فجؤقتففقطفاحيغفيجتالؾفبيتفيانسخفياشهظئيهػفحلف
يجػػػتالؾفشػػػقعفياتسا ػػػظفتسظجػػػظف ػػػظجتالؾفبيػػػتففأفجػػػعفجػػػغفيػػػخىفجػػػغفياسػػػالؾف

فيانيشع(.فإرسظاي%فجغف4408يانسخفحيثفشكاتفياشدبعف)
فتسثاتففيفياشقظطفياتظا ع:فتػص ظتفياجريسع:

تػسعفرأسيفجذخكشعففكخةفتقبلفياسدظكغفياسذتخ عففيفياذققفيادكش عف فإفف-
بتانيلفجظفيسكغفتدسيتهفبظاجػدةفكيار ظاعفكيانشظيػعفجػغفياسدػتثسخيغفكتقػجيعف
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 فبػػلفكتانيػػلفرسع ػػعفياسػػالؾفياتػػيفأقخهػػظفججاػػذفأشػػكظاهظيازػػسظاظتفبكظفػػعف
حيػػػثفالفيػػػديؿفسػػػػؽفشػػػققفياتسا ػػػظفعذػػػػيئيفاػ ػػػظبف فياػػػػزريءفقبػػػلفسػػػشػيت

فياتشط عفؼ هفحدبفجظفأكضحتهفياجريسع.
فاػػجيشظففجدػػظحظتفجػػغفف فيانسخياػػيفياخأسػػيفأحػػجفحاػػػؿفأزجػػعفيادػػكغفيالجتػػجيدفف-

رةففػػيفقاػػبفياشصػػظؽفيانسخياػػيفاكػػلفججيشػػع كياتػػيفجػػغف فيألريضػػيفياايػػخفجصػػػَّ
 فياسسكػػغفيالسػػتاظدةفجشهػػظففػػيفتصبيػػقفهػػحيفياشػػػعفياػػح يفجػػغفياتػسػػعفياخأسػػي

يألفقػػػيففػػػيفضػػػلفياطػػػخكؼفيالقترػػػظديعففػسػػػعكياتشػػػظزؿفعػػػغفجػػػظفينػػػخؼفبظات
ياػصػػػػؿفإاػػػىفحػػػلفجػػػخففاسذػػػكاعفيادػػػكغفيتصػػػظبقفجػػػعفياػيقػػػعفف)أيفياحظا ػػػع
ف.فياحظاي(

البػػجفجػػغفتانيػػلفكرشفيانسػػلفياسذػػتخ عفبػػيغفيادػػكظففكبػػيغفجػػغفيهسػػهفيألجػػخفف-
فأكفياسدػئػؿفأفػقذاػظفسػ اتحففإفكزيريت فحيػثففأكرهػظتففأكجغفجدئػايغف

انػػػجدفجػػػغفياخ ػػػظريتفيااظئبػػػعفحػػػػؿفجػػػظفيخػػػزفياتذػػػخينظتففيألجػػػخجػػػغفبيػػػجهف
كاػػ ذفجػػغفخػػالؿفجدػػتثسخففأاادػػهعكياتػػيفتشبػػعفجػػغفثقظفػػعفيادػػكظففيانسخيا ػػعف

اػػعفيدػػكغفياسجيشػػعفكيسػػظرسففيهػػظفح ظتػػهفيايػج ػػعف سػػظفياناػػهفسػػكظاهظففأرشبػػي
فياحؿ قيػف.فف

 فتنس عففكخةفحلفياسذكاعفيادكظا عفبظاسساكعفعظجعفكاػ ذفبظاػججظـففقػطفيسكغف-
الزجعفادجفجغفخالؿفتذج عفياقصظعفياخظصفعاىفبشظءفياػحجيتفيادكش عفيا

ياسختااػػػػػػعفجػػػػػػغفجختاػػػػػػففشػػػػػػخيئحفياصبقػػػػػػعففعجػػػػػػدفياسػػػػػػػيششيغفذكيفياػػػػػػجخػؿ
ياستػسػػػػصع ففظاحظرػػػػعفهشػػػػظفجاحػػػػعفاالسػػػػتثسظرففػػػػيفجثػػػػلفهػػػػحهفياسذػػػػخكعظتف

ف.2333فجدتقبا عفإاىفعظـفيانقظريعففيفضلفرؤيع
ثقظفعفيادكغفياسذتخؾ فجسظفينشيفياهففكخةفيانيشع(ففإرسظاي%فجغف68أيجف)ف-

يادكش عففيفججيشعفياججظـف حلفاهظئيففيألبخيجفكخةففجغفياسسكغفتصػيعفجاهػـ
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كا ذف سظفهػفجنسػؿف فثسظا عفأدكيرفجثالفأكفيفحجكدفستعف فاسذكاعفيادكغ
ف.فثالثعففقط(فأكفشظبقظفيادكش عف)فيألح ظءبهفحظا ظفديخلف

ف
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 المالحق والنماذج

غرب مدينة  استمارة االستبيان الخاصة بمالك شقق التمليغ بأحياء
 الدمام

فبدعفهللافياخحسغفياخح ع
  ا عفيآلديبفاابشظتفبظاججظـفففففففففففففففففياسساكعفيانخب عفيادنػديعفففففف

 كزيرةفياتنا عف

فياخحسغفبغفؼ رلففففففياقدع:فياجاخيؼ ظفكاطعفياسناػجظتفياجاخيؼ عفعبجفيإلجظـرظجنعف
 يستسظرةفيستب ظف

فتجا فياتي فياسناػجظت فياسػيشغ: فألغخيضفأخي فكتدتخجـ فسخيع فبهظ ي
يابحثفياناسيففقطف"فياخرظئزفياجاخيؼ عفكياثقظفعفيانسخيا عفاجىفجالؾفشققف
فياب ظاظت ف ففي فياجقع فتحخي فيخرى فياججظـ" فججيشع فباخب فيادكش ع ياتسا ظ

 كشظكخيغفاكعفحدغفياتنظكف.
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ب ظاظتفعغفجظاظفيانقظرففأكال :
 )شقعفياتسا ظ(.

فففففففففػفجظاظفشقعفياتسا ظ:فذ خفف1
 أاثى

 ياحظاعفيالرتسظ  ع:-2

أعدبففففففففففجتدكجففففففففففف
فجصاقففففأرجل

 ػفياجخلفياذهخي:ف3

 ريظؿ5333ػفأقلفجغف

ف13333ياىفيقلفجغف5333ػفجغ
 ريظؿ

ف15333ياىفيقلفجغف13333ػفجغ
 ريظؿ

 ريظؿف15333ػفأكثخفجغ

ػفجدتػىفياتنا ع:فففيبتجيئيففسظفف4
فففدكففففففففجتػسطففففففثظاػيفف

 رظجنيففسظففػؽف

جػضففحكػجيففففففف:فػفيانسلف5
قصظعفخظصفففففففففقصظعف

جتقظعجففففعدكخيفففففففففف
 جتدبب

 ف

ف

ف
فيانسخ:ف-6ف
 سشعف23-29-

 سشعف33-39-

 سشع43-49-

 سشعففأكثخف53

 عجدفسكظففشقعفياتسا ظ:-7

 فأقلفأشخظصف3-

 أشخظصف6ياىف-4-

 أشخظصف6أكثخفجغف-

فسببفشخيءفشقعفياتسا ظ:ف-8
 يألريضيفأسنظرءفغال-

 غالءفياطخكؼفياسع ذ ع-

 يإليجظريتفأسنظريرتاظعف-

 يابشظءفأسنظريرتاظعف-

يااالفيادكش عففأسنظريرتاظعف-
 ياجظهدة

ياكبيخةففيألسخةيالاارظؿفعغف
كياتستعفبظاخرػص عف

 -كيالستقالا ع

اتأريخهظفكتػفيخفدخلفجظديف-
 إضظفي
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ياقخبفجغفياخججظتفياحيػيعف-
 بظاسجيشع

.فختح  فأخخىف-
.............................
.............................

......................... 

................................
ف.............

هلفيخت ظرؾفيكفقخيرؾفاذخيءفف-9
 :فهحهفياذقعفهػفالعتبظرهظ

فبيتفيانسخفياشهظئيف-
فحلفجؤقتففقطف-

هلفتؤيجفثقظفعفيادكغفف-13
فياسذتخؾ:

فانعف-
فال-

 لفجغففإاىتػرههظففرسظاعف-11
فأكفجدئػؿيهسهفيألجخففجغف

كزيرةففأككزيرةف)كظألجظاعف
فأكفغيخفذاظ(فيإلسكظف
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 المرادر والمراج 
فأكال :فياسرظدرفكياسخيرعفيانخب ع:

 فديرف3ـ( فدريسظتففيفراخيؼ ظفياسجف فشبنع1985إسسظعيل فأحسجفعاي ف)
فياثقظفعفااشذخفكياتػزيع فياقظهخة.

فاب هفعبجياج هػ( فدريسعفجدتقبا عفالحت ظرظتفياسدظكغ ف1435ياخحسغف)فبخ 
فااتشس عفكيالستثسظر فياخيظض.فإسكظفشخ عف

ف فعظاعفياكتب فياقظهخة.2ـ( فراخيؼ عفياسجف فط1977حسجيف فرسظؿ)
ف) فعقاه  فأحسج فدمحم فكياسػجشي  فعاي فعبج ف1423ياخاظؼ  ـ( ف2333هػ/

فدرف فياسجففياكبخىففيفيانظاع: فديرفياكشجي فراخيؼ ع فبيئ ع  يسعفراخيؼ ع
فيألردف.ف-أربج

ـ( فراخيؼ عفيادكغ فديرفيااكخفيانخبي ف1983ياذخيني فأحسجفيابجكيفدمحم ف)
فججيشعفارخ فياقظهخة.

ـ( فدريسظتففيفيانسخيف ف1995صظدؽ فدكاتفأحسج فكغالب فدمحمفياديج ف)
فديرفياب ظففيانخبي فرجة.

فظاظتفغيخفجشذػرة فياججظـ.ـ( فب 2315) فصشجكؽفياتشس عفيانقظريف
ف) فعبجهللا فجشى ف2333يانتيبي  فراخيؼ ع فرسظاعففيألسػيؽـ(  فياججظـ  بحظضخة

ف ا عفيآلديب فياججظـ. فجظردتيخفغيخفجشذػرة
فعبج فجشى ف)فيانتيبي  فجحظفطعف2339هللا ففي فياخياي فيانسخيف فراخيؼ ع ـ( 

ف ا عفيآلديب فياججظـ. فياقص ف فرسظاعفد تػريهفغيخفجشذػرة
فعفياتجظريعفيارشظ  عفبظاسشصقعفياذخؾ ع فيااجشعفياػشش عفيانقظريعفاسجاذفيااخف

فـ( فب ظاظتفغيخفجشذػرة فياججظـ.2316يااخؼفيادنػديعف)
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فأحسجفكيازيػفي فعص عف)فياقظضي فعبج فيانػيجلف2332هللافكياجظرفهللا  ـ( 
ف فتاظكت ففي فججاعففإيجظرياسؤثخة فياخبخ  فججيشع ففي فيادكش ع ياػحجيت

فيانديد فرجة.فاظفعبجرظجنعفياس
فيانسخياي فياترس ع فكآخخكف  ف ا ف فد.فف-جظكتغ  فتخرسع فكياتقش ظت  ياصخيقع

فياباػز  فدمحم فياساظف2311إبخـي ع فرظجنع فكياسصظبع  فياناسي فياشذخ ـ 
فسنػد.ف

فدمحم) فياقط فرضظ فياجاخيؼ ظفيألسظايبفـ( 2317جحسػد  ففي فياكس ع  ا عف 
فيآلديب فرظجنعفياقظهخة.

فجداسظاي ف  فرسظؿدمحم فياسدظكغ: فكتجس ع فياسنسظري فيااخيغ فتشط ع ياسهشجسف 
 فاقظبعفياسهشجسيغفيادػرييغ فـ2336 ظاػففيألكؿفف151يانجدف فيانخبي
ف.فـف2336دجذقف

فـ( فب ظاظتفغيخفجشذػرة فياججظـ.2315 ف)يإلسكظفكزيرةف
فـ( فخصعفياتشس عفيانظشخة فياخيظض.2315كزيرةفياتخص ط ف)
ف) فياتخص ط  فياتخص ط ففـ( 2331كزيرة فجصظبعفكزيرة جشجديتفخصطفياتشس ع 

 ياخيظض.

ف) فياذؤكففياباجيعفكياقخكيع  فإديرةف2315كزيرة فياججظـ  فأجظاعفججيشع ف)د.ت( ـ( 
فياتخص طفيانسخياي فب ظاظتفغيخفجشذػرة فياججظـ.

فأجظاعف فيانسخياي  فااتخص ط فيانظجع فيإلديرة فكياقخكيع  فياباجيع فياذؤكف كزيرة
ف) فياذخؾ ع فياسحا عف1425ياسشصقع فياسخصصظت فإعجيد فجذخكع هػ( 

فف3كياتاريا عفاسجففحظضخةفياججظـفكجحظفطتيفياقص ففكرأسفتشػرة
ف) فكياقخكيع  فياباجيع فياذؤكف فتشس عففـ( 2315كزيرة فياذخؾ ع  فياسشصقع أجظاع

فيالستثسظريتفبظألجظاع فب ظاظتفغيخفجشذػرة فياججظـ.
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ف) فيانجؿ فياس2317كزيرة فتدجيل فيانجؿ  ف تظبظت فغيخفـ(  فب ظاظت خصصظت 
فجشذػرة فياججظـ.

ف) فياػششي  فكيالقترظد فياسظا ع فيانظـف1431كزيرة فااتنجيد فيألكا ع فياشتظئج ق( 
فياسظا عف فجصظبعفكزيرة اادكظففكياسدظكغ فجراحعفيإلحرظءيتفيانظجع 

فكيالقترظدفياػششي فياخيظض.
فعبج ف)فكهيبع  فدمحم  فياشهزعف1983يااتظح فدير فيانسخيف  فراخيؼ ع ففي ـ( 

فيانخب ع فبيخكت.
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