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التعليم العقاري واحلاجة لتقنينه وتطويره يف اململكة العربية السعودية

خالد بن سكيت السكيت،  وعبدالعزيز بن جاراهلل الدغيشم
قسم التخطيط العمراين، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود

الرياض،  اململكة العربية السعودية

)قدم للنرش يف 1428/2/13هـ ؛ قبل للنرش يف 1430/2/14هـ(

الكلامت املفتاحية: التعليم العقاري، التدريب العقاري، الوساطة العقارية.

العقاري املقنن يف  التعليم  الناجتة عن غياب  التعرف عىل اآلثار  البحث. هتدف هذه الدراسة إىل  ملخص 

اململكة العربية السعودية. فغياب التعليم العقاري املقنن خاصة عىل املستويات التأهيلية مع وجود سوق 

عقارية ضخمة يشكل مشكلة كبرية، حيث إنه يؤدي إىل ضعف آلية العمل العقاري وضياع آالف فرص 

العمل يف املجتمع. أظهرت الدراسة احلاجة املاسة لتطوير برامج تعليمية عقاريه خلدمة السوق واملجتمع 

يف اململكة.

اهلدف من الدراسة
الناجتة  اآلثار  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
العربية  اململكة  يف  املقنن  العقاري  التعليم  غياب  عن 
ومل  نوعها  من  جديدة  دراسة  إهنا  وحيث  السعودية. 
تطرق من قبل بشكل منهجي متكامل فإن هذه الدراسة 
ستكون استكشافية يف منهجها وذلك لتحقيق غرضها 
الرئيس. فالوضع الراهن واإلجراءات القائمة حاليًا ال 
تلزم مماريس مهنة العقار أو العاملني يف القطاع العقاري 

بدراسة مواد يف علوم العقار أو حضور دورات تدريبية 
يف  الوضع  هذا  ساهم  وقد  املهني.  التأهيل  لغرض 
تكوين  عىل  قادرين  العقارية  للمامرسة  مؤهلني  غياب 
األجنبية  الرشكات  مع  املنافسة  عىل  قادرة  مهنية  أعامل 
انضامم  ضوء  يف  السعودي  السوق  تدخل  بدأت  التي 
من  العديد  وجود  إن  العاملية.  التجارة  ملنظمة  اململكة 
رشكات السمرسة العقارية العاملية يف السوق السعودي 
املامرسون  أصبح  فهل  عديدة؛  استفهام  عالمات  يثري 
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جتاري  امتياز  عىل  احلصول  إىل  مضطرين  السعوديون 
هل  العقارات؟  ورشاء  بيع  أجل  من  )الفرانشايز( 
العملية معقدة هلذه الدرجة مما يتطلب دخول اخلربات 
األجنبية لتستحوذ عىل جزء من هذه السوق الواعدة؟ 
فروعه  بجميع  العقار  ملامرسة  املقنن  التأهيل  غياب  إن 
ساهم يف ظهور هذه املشكلة والتي جيب التعامل معها 
األجنبية عىل  الرشكات  أن تستحوذ  قبل  بأرسع فرصة 

النصيب األكرب يف هذه السوق.

مشكلة الدراسة
عىل  خاصة  املقنن  العقاري  التعليم  غياب  إن 
عقارية  سوق  وجود  مع  االبتدائية  التأهيلية  املستويات 
إىل  يؤدي  ذلك  ألن  كبرية،  مشكلة  يشكل  ضخمة 
البطالة  ضياع آالف فرص العمل يف جمتمع يعد معدل 
تلك  إن ضياع  املتقدمة.   الدول  مع  مقارنة  مرتفعًا  فيه 
فاألتعاب  آخر،  جمال  إىل  حتوهلا  بالتأكيد  يعني  الفرص 
تتحول  األجنبية  الرشكات  جتنيها  التي  والعموالت 
بشكل أو بآخر إىل فرص عمل يف بلداهنا... أليس من 

األجدى أن تبقى هذه الفرص يف بلدها احلقيقي؟
إن قلة الوعي  بأمهية هذا املوضوع  لدى العديد من 
املرتبطني بالعمل العقاري ساهم يف تفاقم هذه املشكلة. 
فالعديد من الصفقات العقارية الكربى التي نراها ونسمع 
عنها هي يف الغالب تتم يف شكل بيع أراض خام )بيضاء 
وغري مطورة(. بمعنى آخر إن ما يتم هو انتقال للملكية 
العقارية من طرف إىل آخر وغالبًا ما جيني الطرف البائع 
عنه  ينتج  العملية، ولكن ذلك ال  تلك  عالية من  أرباحًا 
مشاريع  بناء  أو  املراحل  تلك  يف  عمل  فرص  أي  تكون 
آخر  بعد  يكمن  وهنا  الوطني.  االقتصاد  يف  تساهم 

للمشكلة ألن املسألة أصبحت انتقال ملكيات عقارية بني 
أطراف متعددة دون حدوث تطوير عىل األرض يساهم 

يف بناء املدن ويوفر آالف فرص العمل للشباب.
يقع  الذي  الرضر  للمشكلة  األخرى  األبعاد  ومن 
الذين يشرتون ملكيات عقارية من خالل  األفراد  عىل 
لدى  ليس  سمرسة  رشكات  أو  مؤسسات  أو  وسطاء 
يمثل  املثال  سبيل  فعىل  مقنن.  عقاري  تعليم  أفرادها 
املسكن االستثامر األكرب لغالبية الناس. وعندما يشرتى 
أضخم  يضع  فإنه  وسيط  خالل  من  منزاًل  اإلنسان 
استثامر له يف يد هذا الوسيط، والذي يفرتض أن يكون 
ملاًم املامًا تامًا باملميزات والسلبيات البنائية واملحددات 
والقيود النظامية التي قد تؤثر عىل القيمة االستخدامية 
عىل  اإلشارة،  دون  مسكن  بيع  تم  فإذا  املسكن.  هلذا 
فإن  فيه  احلراري  العزل  مستوى  إىل  املثال،  سبيل 
املشرتي سيكتشف يف أول صيٍف يمُر عليه أنه حيتاج إىل 
استثامرات إضافية جلعل املسكن مناسبًا؛ واملفرتض أن 

يعرف ذلك قبل عملية الرشاء. 

منهجية الدراسة
إن الدراسات االستكشافية تنتهج يف الغالب طريقًا 
واضحًا يف البحث العلمي أال وهو استكشاف املوضوع 
األساسية  املصادر  أو  املكتبية  املصادر  خالل  من 
ويف  األساسية.  املعلومات  ومجع  العينية  واملالحظات 
هذه الدراسة تم االستناد عىل املعلومات املكتبية وأيضًا 
العقاري  للقطاع  املنتمني  من  حمدوٍد  لعدٍد  استبياٍن  عىل 
العلمي واملهني هلذا املوضوع. حيث  ويمثلون اجلانب 
تم توزيع االستبيانات عىل أعضاء جملس إدارة اجلمعية 
لالستنارة  أشخاص(  )سبعة  العقار  لعلوم  السعودية 
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هذه  تساؤالت  بعض  عىل  باإلجابة  يتعلق  فيام  برأهيم 
الدراسة مع استثناء مقدمي هذه الورقة. 

نوعيًا  حتلياًل  وحتليلها  املعلومات  جتميع  تم  وقد 
بتعريف  العقاري  بالعمل  املهتمني  اتفاق  مدى  ملعرفة 
أن  إدراك  الرضوري  ومن  احلقيقي.  وحجمها  املشكلة 
املنهجية املستخدمة يف هذا البحث عليها قيود وحمددات 
عينة  هناك  يكن  فلم  باالستبانة.  يتعلق  فيام  خاصة 
عشوائية لتؤخذ من إطار يمثل جمتمعًا متكاماًل للبحث 
هلا  يتوفر  مل  والتي  االستكشافية  الدراسة  طبيعة  بسبب 
اإلطار املتكامل ملجتمع الدراسة. وهذا يعنى أن نتائج 
هذه الدراسة ال ينبغي تعميمها عىل املجتمعات البحثية 
املامثلة ولكن يستفاد منها فقط يف اإلطار التي طرحت 
فيه. وعندما تتوفر املعلومات املتكاملة عن مجيع املرتبطني 
واملامرسني  واملهنيني  األكاديميني  من  العقاري  بالعمل 
فإنه يمكن عندها إنجاز دراسة قابلة للتعميم. وحيث 
إنه ال يتوفر حاليًا برامج تعليمية وتدريبية مقننة لتخريج 
مهنيني ممارسني فإن ذلك يعني االنتظار لسنوات عديدة 
جمتمع  هو  ليكون  املؤهل  املتكامل  املجتمع  لتكوين 

البحث ملثل هذه الدراسات.

أدبيات الدراسة
السعودية  العربية  اململكة  يف  العقاري  السوق  يعد 
سوقًا واعدًا وذلك يف ظل املؤرشات االقتصادية احلالية 
السعودي  العقاري  السوق  يف  فاملهتمني  واملستقبلية. 
بالطلب  مرتبطًا  رسيعًا،  تطورًا  يشهد  السوق  أن  يرون 
القليلة  السنوات  يف  السكنية  الوحدات  عىل  الكبري 
العقاري  السوق  ضخامة  من  الرغم  وعىل  املاضية. 
السعودي إال أنه يتسم بالعشوائية وعدم املهنية يف كثري 

)2007م(  والدغيشم  السكيت  أشار  لقد  جماالته.  من 
إىل أن مشكلة ممارسة العمل العقاري يف اململكة ترتكز 
بعدم معرفة الكيفية املثىل للتعامل مع السوق العقاري 
املجال  يف  املؤهلني  املختصني  يف  النقص  بسبب  وذلك 
عقاري  تعليم  توفر  لعدم  نتيجة  هو  والذي  العقاري 
اإلجراءات  يف  التنظيمي  الضعف  إىل  إضافًة  مقنن، 
اململكة.  يف  العقارية  بالصناعة  اخلاصة  والترشيعات 
من  واإلنشاءات  العقار  قطاع  أن  بالذكر  واجلدير 
الوطني  املستوى  عىل  االقتصاد  يف  اهلامة  القطاعات 
والتي تستخدم روؤس أموال كبرية وتوفر فرص عمل 
 Kummerowa & Chan Lun,( العاملة  للقوى  عديدة 
2005(. كام أن التكاليف التي ترصف عىل توفري السكن 

تشكل نسبة كبرية من ميزانية أرباب األرس والتي تؤثر 
)املصدر  عام  بشكل  واإلنتاجية  املبنية  البيئة  عىل جودة 
املهمة  األصول  من  تعد  فالعقارات  لذلك  السابق(. 
والتي تستحوذ عىل كثرٍي من مدخرات األفراد يف سبيل 
توفري السكن املناسب )Piazzesi & others, 2007(. ومتثل 
الداعم   Residential Real Estate السكنية  العقارات 
الرئيس والرشحية العظمى يف األصول العقارية مقارنة 
كاالستخدامات  األرايض  استعامالت  من  بغريها 

. )Cochrane, 1996( التجارية وغريها
غني  نسيج  نتاج  هي  بالعقار  اخلاصة  القرارات  إن 
مكون من معرفة األنظمة اخلاصة باستعامالت األرايض 
ثقافة  ومعرفة  القانونية  والعقود  املالية  واملؤسسات 
 ،)Kummerowa & Chan Lun, 2005( املجتمع وما يفضله
وهذه تعني رضورة وجود أشخاص عىل قدر عاٍل من 
التدريب املهني يف هذه الصناعة وذلك من أجل صنع 
قرارات عقارية ناجحة. فكثري من الدول الغربية تشرتط 
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عىل األفراد الراغبني بمامرسة املهن العقارية احلصول عىل 
والكليات  اجلامعات  من  هبا  معرتف  تعليمية  شهادات 
واملعاهد، والتي تقوم بتدريس العلوم العقارية املختلفة 
عقارية  برامج  خالل  من  تتم  والتي  املهنة  وأساسيات 
املجتمع  حلامية  التنظيامت  هذه  وهتدف  حمددة.  تعليمية 
من  تنشأ  قد  التي  السلبيات  من  العاديني  واألشخاص 
 Dasso & Ring,( عدم معرفة اجلوانب العقارية املتنوعة 
برامج  توفر  العقارية  أن األقسام واملنظامت  1989(. كام 

املهني  التطوير  مواصلة  مسمى  حتت  تدريبية  ودورات 
Continuing Professional Development والتي هتدف إىل 

جتديد قدرات ومهارات األعضاء املنتمني هلا وإكساهبم 
القدرة عىل التعامل مع التقنيات والتطبيقات املستجدة 

. )Bridal, 2008( يف السوق العقاري
إن اختاذ قرارات أو سياسات خاصة بالتنمية السكنية 
من  عادة  تتم  ال    Residential Housing Development

متتابعة  سلسلة  شكل  عىل  بل  واحدة  مرحلة  خالل 
املختصني والسامرسة  املراحل وضمن جمموعة من  من 
الوسيط  أو  السمسار  يقوم  أن  يمكن  حيث  املؤهلني. 
العقاري بمساعدة املطور يف املرحلة األساسية بتحليل 
واملستهدفني  املحلية  السوق  عن  املتنوعة  املعلومات 
والوحدات  األسعار  ومستويات  دخلهم  ومستوى 
السكنية غري املشغولة وغري املباعة وذلك من أجل تعظيم 
قيمة املرشوع )Rochaa & others, 2007(. وبناًء عىل حتليل 
معلومات السوق يقوم املطور باستكامل مراحل التطوير 
والبناء أو التخيل عن املرشوع. ومن املهم توفري ومعرفة 
معلومات شاملة عن الصفقات العقارية والتي حيتاجها 
فيها  بام  عقاراهتم  ببيع  رغبتهم  عند  العقارات  مالك 
العقارية واملشرتين املحتملني  السوقية لألصول  القيمة 

توفرها  املفرتض  من  املعلومات  وهذه  العقارات.  هلذه 
مقابل  وذلك  املهنية  من  وقدر  معرفة  عىل  وسطاء  من 
 Rutherford &( الصفقة  إمتام  عند  للخدمة  معينة  نسب 
حيصل  أن  العقاري  للوسيط  ويمكن   .)others, 2005

عىل ربح مناسب من هذه الصفقات، فقد حدد كل من 
)2006م( أن الشخص أو الوسيط   Mclean & Eldred

املتمكن واملدرب عقاريًا يمكن أن يكسب أرباحًا جمزية 
مع  وتعامله  معرفته  خالل  من  العقارية  املعامالت  من 

ثامنية عنارص:
1- تزايد تدفق الدخل.

2- مردود الرهن.
3- تكوين القيمة - حتسني امللكيات.

4- انتهاز الوقت املناسب للرشاء.
رضيبية،  )ائتامنات  املكتسبة  احلكومية  املنافع   -5

اقتطاعات رضيبية، القروض . . .(.
6- اإلدارة اإلسرتاتيجية. 
7- زيادة القيمة السوقية.

8- التغريات يف معدالت التضخم.
املساكن  مالكي  األشخاص  أن  عليه  املتعارف  من 
يف  هامًا  دورًا  يلعبون   Owner-Occupied Housing

الدول املتقدمة، كدول شامل أمريكا وأوروبا الغربية يف 
االقتصاد من ناحية تنشيط االستهالك وتعبئة املدخرات 
 ”Social Capital“ ”الفردية وإنتاج “رأس املال االجتامعي
يف أشكال خمتلفة. ولكن هذا االستثامر سواًء لالستعامل 
وذلك  عالية  خطورة  ذو  يعد  التجاري  أو  الشخيص 
وسياسات  السكنية  الوحدات  أسعار  تقلب  بسبب 
املخاطرة  تزيد من عوامل  قد  والتي  املختلفة  اإلسكان 
 Quigley,( يف هذا االستثامر وخصوصًا عىل األرس الشابة
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الوسيط  أو  السمسار  به  يقوم  الذي  الدور  إن   .)2006

العقاري يف الصفقات العقارية مهم وأسايس وهو من 
فالسمسار  العقارية.  الصفقات  إلمتام  الرئيسة  األدوار 
من  مرحلة  كل  يف  تقريبًا  يشارك  العقاري  الوسيط  أو 
املعامالت العقارية، بام يف ذلك حتديد األسعار، والبحث 
اإلسرتاتيجية  ووضع  احلاجة،  عند  جتاري  رشيك  عن 
واملفاوضات، واحلصول عىل التمويل العقاري وغريها 
من األمور الرضورية واملهمة لكل من البائع واملشرتي 
لألجانب  املجال  وفتح  العوملة  إن  كام   .)Yavas, 2007(

روؤس  لتدفق  فرصًا  يوجد  قد  العقاري  االستثامر  يف 
من  ماديه  مكاسب  حتقيق  وحماولة  اخلارجية  األموال 
من  والذي  املحيل  العقاري  بالسوق  االستثامر  خالل 
املحلية  احلرضية  البيئة  سكان  عىل  يؤثر  أن  املمكن 
 .)Ashworth & Voogd, 1990( الشخصية  وممتلكاهتم 
تعليم  وجود  احلايل  الوقت  يف  الرضوري  من  لذلك 
أساسيات  تقديم  خالله  من  يتم  والذي  مقنن  عقاري 
الكليات واجلامعات  العقارية يف  العمليات  ومتطلبات 
وذلك لتخريج أفراد قادرين عىل فهم اجلوانب املعقدة 
اختاذ  وتسهيل  املختلفة  العقارية  بالتعامالت  واملرتبطة 

.)Floyd & Allen, 2002( القرارات العقارية الصحيحة
وكليات  أقسام  هبا  يوجد  الغربية  الدول  معظم  إن 
أن  املمكن  من  والتي  عقارية  ومواد  علوم  هبا  تدرس 
تقوم بالتنسيق مع املنظامت واهليئات املهنية العقارية يف 
املتحدة  اململكة  العقاري يف  التعليم  الدول. فمثاًل  هذه 
 Royal Institution للمساحني  امللكية  املؤسسة  حتكمه 
عىل  معتمدة  مهنيه  هيئة  وهي   of Chartered Surveyors

معايري يف التعليم والتدريب والسلوك املهني. والربامج 
التعليمية يف اململكة املتحدة متكن الطالب من احلصول 

يف  والدكتوراه  واملاجستري  البكالوريوس  شهادة  عىل 
الواليات  يف  أما   .)Schulte, 2003( العقارية  العلوم 
ليصبح  العقاري  التعليم  تطور  فقد  األمريكية  املتحدة 
مزجيًا من التعليم والبحث واملعايري األخالقية يف إطاٍر 
عميل، مركزًا عىل التدريب والتعليم والذي تطور خالل 
العقود املاضية من التدريب املهني إىل التعليم اجلامعي 
)املصدر السابق(. فالدول الغربية خالل العقود املاضية 
وبشكل عام، استطاعت تطوير وضبط مهنة العقار من 

خالل تقنني املهنة وتوفري الربامج التعليمة املناسبة هلا. 
  

نظرة رسيعة عىل السوق العقاري السعودي
إن السوق السعودي مازال يف طور البداية من حيث 
حديثة  دراسة  ففي  العقاري.  واالستثامر  العمل  تطور 
فقط  نسبته  ما  أن  اتضح  2005م  إحصاءات  حسب 
استثامره  تم  السعودي  املحيل  اإلمجايل  الناتج  من   %16
 Fixed Capital Formation )FCF( الثابتة  األصول  يف 
بمعنى أن اإلمجايل )Gross FCF )GFCF ال يمثل إال تلك 
بـ  مقارنة   GDP املحيل  القـومـي  النـاتـج  مـن  النسبة 
 )D’Aguiar & 19.7% يف الكـويـت و35.5% يف قطر
الـ  أنه من املمكن حتويل  )Ra;endar, 2008. وهذا يعني 

84% املتبقية من الناتج املحيل إىل االستثامرات اإلنشائية 
ضخمة.  استثامرية  فرصًا  ذلك  يمثل  حيث  والبنيوية 
استثامراهتا  من  تقريبًا  انتهت  التي  املتقدمة  الدول  ويف 
البنيوية الرئيسة، متثل نسبة االستثامر يف األصول الثابتة 
إىل الناتج القومي املحيل )GFCF/GDP( ما بني 16% إىل 
19% بينام يف الدول ذات النمو االقتصادي املستمر مثل 
اهلند والصني فإن نفس النسبة وصلت إىل 44% يف عام 
السابق(.  )املصدر  2005م  عام  يف  و%34  2004م 
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ويبلغ عدد سكان اململكة العربية السعودية حاليًا حوايل 
25 مليون نسمه ما زالت نسبة كبرية منهم مل تتمكن من 

متلك املساكن )املصدر السابق(.
وتشري مصادر مصلحة اإلحصاءات العامة إىل زيادة 
اجلدول  ويوضح  اململكة،  يف  السكاين  النمو  يف  كبرية 
النمو  إن معدل  السكان، حيث  التغري يف عدد  رقم)1( 
من  الزمنية  الفرتة  خالل  السعوديني  للسكان  الطبيعي 
عام 1992م إىل عام 2004م يعد مرتفعًا والذي يقدر 
العامة(.  اإلحصاءات  )مصلحة  سنويًا   %2.5 بنحو 
واعتامدًا عىل معدل النمو احلايل، من املتوقع أن يصل عدد 
السكان إىل اكثر من 33 مليون نسمة يف عام 2020 أي 

ما يزيد تقريبًا عن 50% عن عدد السكان يف 2004م.
تنفيذها  تم  التي  السكنية  الوحدات  عدد  قدر  وقد 
خالل الفرتة من2000م إىل 2004م بحوايل 300 ألف 
وحدة سكنية، ساهم القطاع اخلاص بتنفيذ 240 ألف 
الذاتية  املصادر  طريق  عن  متويلها  تم  ومعظمها  وحدة 
والذي  العقارية  التنمية  صندوق  مّول  حني  يف  لألرس، 
العدد  للمواطنني  فوائد  بدون  ميرسة  قروضًا  يعطي 
الباقي والبالغ 60 ألف وحدة سكنية )وزارة االقتصاد 
والتخطيط(. واستنادًا إىل عدد السكان يف عام 2004م 
فإن إمجايل الطلب عىل الوحدات السكنية خالل الفرتة 
2005 – 2009م يقدر بنحو مليون وحدة أي بمعدل 

200 ألف وحدة سكنية سنويًا. كام يالحظ ارتفاع نسبة 
متوسط تكلفة إجيار املسكن إىل متوسط دخل األرسة يف 
إىل  1999م   –  1995 الفرتة  خالل   %26 من  اململكة 
نسبة  إن  كام  2004م،   –  2000 األعوام  خالل   %30
نفسه  الوقت  خالل  السعودية  لألرس  املساكن  ملكية 
انخفضت من 65% إىل حوايل 55%  بسبب عدم استطاعة 
الكثري من األرس تنفيذ ورشاء الوحدات السكنية بسبب 
)املصدر  العقاري  التمويل  فرص  وحمدودية  نقص 
السابق(. ويعطي نظام البناء والتملك يف اململكة احلرية 
للمواطنني  ببناء الوحدات السكنية واالستثامر يف جمال 
البناء  ألنظمة  ووفقا  املادية  إمكانياهتم  بحسب  العقار 
الطلب  لتلبية  املقرتحة  السياسات  وتركز  واالستثامر. 
القطاع  دور  عىل  املستقبل  يف  املساكن  عىل  املتزايد 
ال  املواطنني  من  كبرية  نسبة  أن  مالحظة  مع  اخلاص، 
متكنهم إمكاناهتم املادية من امتالك مساكن خاصة هبم 
نتيجة استمرار ارتفاع أسعار األرايض وتكاليف البناء. 
هذا مع العلم أن الناتج املحيل للنشاط العقاري يشكل 
بلغ  اإلمجايل، حيث  املحيل  الناتج  من  بأس هبا  نسبة ال 
الناتج املحيل للنشاط العقاري يف عام 2004م ما يزيد 
الناتج  من   %6.8 نسبة  يمثل  وبام  ريال  مليار   48 عن 
عام  يف  ريال  مليار   42 بحوايل  مقارنة  اإلمجايل  املحيل 

1999م )وزارة االقتصاد والتخطيط(.  

اجلدول رقم)1(. التغري يف عدد السكان باململكة.

السنة
عدد السكان

اإلمجايل
)%( النسبةغري سعودي)%( النسبةسعودي

1973621836188.779110511.37009366م

19921231005372.6463833527.416948388م

20041652930272.9614423627.122673538م

http://www.cds.gov.sa  املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة
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يف  السكنية  للوحدات  املتوفرة  األنامط  وتتنوع 
اململكة، من املنزل الشعبي وهو عبارة عن سكن مبني 
أو  الطني  من  يبنى  وقد  )متالصق  التقليدية  بالطريقة 
...( والفيال وهي وحدة مستقلة، والدور وهو  احلجر 
عبارة عن وحدة سكنية يف مبنى مكون من دورين كل 
سكنية  وحدة  وهي  والشقة  واحدة،  وحدة  حيوي  دور 
مثل  السكنية، ومباين اخرى  الوحدات  متعدد  مبنى  يف 
اجلدول  من  يالحظ  حيث  وغريها.  العامل  مساكن 
فيال  شكل  عىل  التي  املساكن  عدد  أن  كيف  رقم)2( 

عدد  تتجاوز  املناطق  بعض  يف  املستقل(  )املسكن 
سكنية  شقق  شكل  عىل  املصممة  السكنية  الوحدات 
يزداد أسوة  الشقق قد  الطلب عىل مساكن  مما يعني أن 
باملدن العاملية األخرى، السيام أن هناك ازدياد يف األرس 
تناقص  يف  املمتدة  األرس  أن  حني  يف  املفرده  السعوديه 
وهذا مؤرش إىل أن الطلب سوف يزداد عىل الوحدات 

السكنية األصغر حجاًم.
واجلدير ذكره أن معدل النمو السكاين والذي يقدر 
الوحدات  عىل  الطلب  حجم  يف  يؤثر   %2.4 بحوايل 

اجلدول رقم)2(. عدد املساكن بالنسبة لنوع السكن حسب املناطق اإلدارية )2004م(.

املجموع
نوع السكن

املنطقة 
أخرى شقة دور  فيال منزل شعبي

961125 83996 330208 159894 266552 120475 الرياض
1177560 52518 601697 63328 92915 367102 مكة املكرمة
270811 16796 132770 11468 19626 90151 املدينة املنورة
167294 15415 25611 24458 53942 47868 القصيم
533408 23325 227197 40294 147407 95185 الرشقية
287711 20776 63437 35428 51289 116781 عسري
118252 9310 51128 11731 11063 35020 تبوك
77446 5299 7479 4383 22147 38138 حائل
37438 3075 6916 7069 12859 7519 احلدود الشاملية

177346 7593 14626 8553 16802 129772 جازان
69744 9712 16737 6769 9129 27397 نجران
65107 4343 17696 9838 6765 26465 الباحة
48541 3049 9927 3698 19284 12583 اجلوف

255207 1505429 386911 729780 1114456 املجموع

http://www.cds.gov.sa  املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة
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السكنية يف مناطق اململكة املختلفة. كام أن حجم األرسة 
يعد عنرصًا هامًا يبنى عليه حتديد الطلب عىل اإلسكان 
توفري  املهم  فمن  ولذلك  وأنامطه،  أنواعه  حيث  من 
وحدات سكنية تلبي الطلب املتزايد عىل السكن وتتوافق 
مع حجم األرس. وتعد منطقة مكة املكرمة األعىل نسبيًا 
إلمجايل عدد السكان تليها منطقة الرياض. ويقيم %9.9 
من سكان منطقه مكة املكرمة يف فيالت سكنية و %47 
يف شقق وباملقابل يقيم 37.1% من سكان الرياض يف 
فيالت سكنية و 26% يف شقق سكنية )اجلدول رقم3(.

ما  أن  رقم)3(  اجلدول  من  يالحظ  عام  وبشكل 
وحدات  يف  يسكنون  السكان  من   %24.2 نسبته 

سكنية عىل شكل فيال يف حني أن 30.9% من السكان 
يقيمون يف وحدات عىل شكل شقق سكنية و 30% يف 
منازل شعبية و 11% يقيمون يف دور يف فيال أو منزل. 
كام يتضح من اجلدول رقم)4( أن نسبة األرس املقيمة 
يف شقق سكنية يف مناطق اململكة املختلفة تبلغ حوايل 
تشكالن  حيث   %29.9 الشعبية  واملنازل   %30.9
الوحدة  نوع  يف  األرس  من  األعىل  اإلشغال  نسبة 
و%11  الفلل  يف   %18.3 بحوايل  مقارنة  السكنية 

لألدوار السكنية.
العقارية  القطاعات  أحد  وهو  اإلسكان  سوق  إن 
املتوقعة.  االستثامرات  من  كبريًا  جزءًا  يمثل  الواعدة 

اجلدول رقم)3(. عدد األفراد بالنسبة لنوع السكن حسب املناطق اإلدارية )2004م(.

املجموع
نوع السكن

املنطقة
أخرى شقة دور  فيال منزل شعبي

5251559 237999 1367680 995339 1949441 701100 الرياض
5627373 149687 2647141 353323 559703 1917519 مكة املكرمة
1458856 65354 679891 70088 127436 516087 املدينة املنورة
989422 47158 104299 141119 404706 292140 القصيم

3157344 85078 1043235 270868 1107846 650317 الرشقية
1659947 85008 298139 233593 355736 687471 عسري
670987 44117 262016 84674 80594 199586 تبوك
520014 27252 31214 29459 187987 244102 حائل
273520 16411 36058 54189 109511 57351 احلدود الشاملية

1172018 40511 71778 56920 124220 878589 جازان
409883 45216 85502 46435 66812 165918 نجران
375007 13887 90144 63378 48515 159083 الباحة
354126 13026 49274 28433 175600 87793 اجلوف

870704 6766371 2427818 5298107 6557056 املجموع

http://www.cds.gov.sa  املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة
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حيث يمثل الشباب نسبة كبرية من املجتمع السعودي 
مما يعني زيادة قوية يف الطلب عىل اإلسكان. فعىل سبيل 
املثال يبلغ سكان العاصمة الرياض حوايل 4.6 مليون 
نسمة وبمعدل نمو سكني قدره 4.2% وعدد وحدات 
لتطوير  العليا  )اهليئة  وحدة   748000 قدرها  سكنية 
مدينة الرياض، 2008م(.  وحسب نفس املصدر تبلغ 
عدد  يتجاوز  ال  بينام   %56 حوايل  املساكن  متلك  نسبة 

الوحدات الشاغرة عن 6%. وكل ذلك يعطي مؤرشات 
اإلسكان.  عىل  املتوقع  الطلب  حول  واضحة  أوليه 
حيث إن النمو السكاين بازدياد بينام نسبة متلك املساكن 
املايض يف حدود  العقد  ال حتاكي ذلك حيث كانت يف 

65% ثم انخفضت إىل الرقم احلايل 55% تقريبًا. 
اإلسكان  مشكلة  عىل  واألهم  بل  القوي  واملؤرش 
يف مدينة الرياض واملدن السعودية األخرى هو ازدياد 

اجلدول رقم)4(. عدد األرس بالنسبة لنوع السكن حسب املناطق اإلدارية )2004م(.

املجموع
نوع السكن

املنطقة
أخرى شقة دور  فيال منزل شعبي

961478 83999 330339 159998 266647 120495 الرياض

1177905 52521 601896 63343 92939 367206 مكة املكرمة

271296 16804 133032 11506 19666 90288 املدينة املنورة

167522 15416 25669 24523 54025 47889 القصيم

533794 23328 227446 40332 147494 95194 الرشقية

288303 20782 63586 35535 51418 116982 عسري

118478 9310 51254 11757 11118 35039 تبوك

78284 5299 7508 4442 22564 38471 حائل

37859 3075 6974 7156 13016 7638 احلدود الشاملية

179384 7597 14701 8669 17021 131396 جازان

69933 9712 16782 6808 9178 27453 نجران

65770 4346 17871 9947 6928 26678 الباحة

49005 3051 9957 3733 19521 12743 اجلوف

255240 1507015 387749 731535 1117472 املجموع

http://www.cds.gov.sa  املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة
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 %20 من  ترتاوح  بنسبة  السكنية  اإلجيارات  معدل 
بالنسبة  أما  املناطق.  بعض  يف  أحيانًا  وتزيد   %30 إىل 
للعقارات املكتبية فازداد الطلب عليها بشكل ملحوظ 
أدى يف العديد من األحوال إىل ازدياد سعر تأجري املرت 

املربع إىل أرقام مل تكن معهودة يف السابق. 
عىل  الطلب  يف  احلاصلة  الزيادات  أن  شك  وال 
االستثامرات العقارية ليس سببها الوحيد النمو السكاين 
والذي يصل إىل 2.4% عىل مستوى الوطن بل هو أيضًا 
تلك  تنعكس  حيث  النفط  أسعار  يف  للزيادة  انعكاس 
الزيادات يف شكل إنفاق حكومي يزيد ثقة املستثمرين 
يف  يؤدي  النفط  أسعار  ازدياد  إن  املحيل.  االقتصاد  يف 
اململكة  يف  العقارات  أسعار  زيادة  إىل  احلاالت  معظم 
العربية السعودية، كام أن اإلنفاق احلكومي عىل العديد 
املحيطة  األرايض  قيمة  من  يزيد  العامة  املشاريع  من 
أو  السكنية  لالستخدامات  خمصصة  تكون  قد  والتي 
عن  التمنع  إىل  باملالك  يؤدي  مما  غريها  أو  التجارية 
استثامرها واملضاربة عىل أسعارها أماًل يف احلصول عىل 
أي  وبدون  آمنًا  استثامرًا  ذلك  يمثل  حيث  أعىل  أسعار 

جهد يذكر من وجهة نظر أولئك املستثمرين.
االستثامرية  القنوات  أن  باالعتبار  أخذنا  وإذا 
من  إما  تقريبًا؛  حمدودة  البالد  هذه  يف  الناس  ملدخرات 
خالل سوق األسهم وإما باالستثامرات العقارية. وإذا 
السنة  يف  األسهم  سوق  يف  الكبري  التدهور  استذكرنا 
السوق  إىل  اجتهوا  املدخرين  من  العديد  فإن  املاضية 
العقارية كاستثامر آمن حيث أصبحت عملية رشاء وبيع 
األرايض واملزايدة عليها متثل قناة استثامرية مرغوبة. إن 
العقاري  السوق  جعلت  أعاله  املذكورة  العوامل  مجيع 
نفس  يف  سامهت  كام  املستثمرين  من  للعديد  وجهة 

وال  أحيانًا  مربرة  غري  بنسب  األسعار  بارتفاع  الوقت 
أوجد طلبًا غري  مما  األرض،  املتوقع من  العائد  تعكس 
رفع  يف  كبري  بشكل  ساعد  احلاالت  بعض  يف  حقيقي 
الدخول  فئات  متناول  عن  وإبعادها  السكنية  األسعار 

املتوسطة واملنخفضة. 
إن األرايض اخلام يمكن أن يربر بعض من يضارب 
هبا بأن االستخدام األمثل هلا غري معروف واهلدف من 
املزايدة هي الوصول هبا إىل ذلك املستوى. ولكن عندما 
استخدامات كل قطعة هبا  يتم ختطيط األرض وحتديد 
متامًا  مربٍر  غري  أمرًا  يصبح  القطع  بتلك  املضاربة  فإن 
وحمدد  واضح  االستخدام  ألن  السكنية  القطع  خاصة 
والكثافة القصوى ثابتة وأي مزايدة عىل قيمتها سيؤدي 
جيعل  األرض  سعر  يف  تضخمي  ارتفاع  إىل  بالنهاية 
مشاكل  يفاقم  مما  جمٍد،  غري  أمرًا  هلا  العقاري  التطوير 

اإلسكان وغريها من املشاكل االقتصادية األخرى.
عن  مهمة  تساؤالت  تثري  النقاط  تلك  مجيع  إن 
مع  للتعامل  املجتمع  تأهيل  يف  العقاري  التعليم  دور 
احتياجاته بطريقه مهنية مناسبة. فام حيدث من زيادات 
غياب  يف  املثال،  سبيل  عىل  اإلسكان،  عىل  الطلب  يف 
تفاقم  بال شك يف  يساهم  مهني مؤهل ومدرب  وسط 
املشكلة وعدم قراءة املؤرشات السكانية بشكل صحيح 
بمنحنيات طلب حادة ومفاجئة  يمر  املجتمع  مما جيعل 
االجتامعية  احلياة  عىل  سلبي  وبشكل  تنعكس  أحيانًا؛ 

لساكني املدن. 

مجع املعلومات وحتليلها
تم االستفادة  املكتبية والتي  املعلومات  إىل  باإلضافة 
منها يف هذه الدراسة؛ فقد تم تصميم استبانة خاصة هلذه 
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الدراسة هتدف إىل االستنارة برأي عدد من املختصني يف 
املجال العقاري فيام يتعلق بأهداف هذه الدراسة. لقد تم 
املرتتبة عىل غياب  النتائج  االستبانة عىل  الرتكيز يف هذه 
إدارة  جملس  أعضاء  حتديد  تم  وقد  العقاري.  التعليم 
اجلمعية السعودية لعلوم العقار كمجتمع البحث، حيث 
تم انتخاهبم من قبل اجلمعية العمومية ولذلك يعتربون 

ممثلني )إىل حد ما نسبيًا( للمهتمني بالعلوم العقارية.
وكام ذكر سابقًا فقد اعتمدت املنهجية املتبعة يف هذه 
بعدم  تتمثل  والتي  وأثرها  باملشكلة  بالتعريف  الدراسة 
مناسبة  تدريبية  ودورات  أكاديمية  دراسية  برامج  توفر 
تساعد ممارس ومتخذ القرار يف املجال العقاري يف معرفة 
أفضل الطرق للتعامل مع السوق العقاري بحرفية ومهنية 
تم  ولقد  صحيحة.  بطريقه  املجتمع  احتياجات  وقراءة 
من خالل هذه الدراسة توزيع استبانة عىل جمموعة من 
األكاديميني وكبار مماريس املهنة من أعضاء جملس إدارة 
التعرف  هبدف  وذلك  العقار  لعلوم  السعودية  اجلمعية 

عىل آرائهم حول مشكلة الدراسة.
يف  تدور  عديدة  لعنارص  االستبانة  تعرضت  لقد 
وضياع  العقاري  التعليم  غياب  عالقة  حول  معظمها 
للمجتمع  العقارية واخلسارة االقتصادية  العمل  فرص 
مع  ذلك،  بسبب  املواطنون  يتكبدها  التي  واألرضار 
مستوى  برفع  العقاري  التعليم  دور  باالعتبار  األخذ 
ممارسة املهنة العقارية. ولقد اعتمدت االستبانة املوزعة 
الدراسة  هدف  خلدمة  وذلك  املفتوحة  األسئلة  عىل 
بتوضيح  للمشاركني  الفرصة  وإتاحة  مبارش  بشكل 
استكشاف  عىل  يساعد  مما  احلرية  من  بمزيد  مرئياهتم 
لنتائج  استعراض  ييل  وفيام  أبعاده.  بجميع  الوضع 

التحليل النوعي لالستبانة:

اآلثار املرتتبة عىل غياب التعليم العقاري   
تلك  أهم  من  أن  املستبانني  آراء  من  اتضح  لقد 
العقار  لصناعة  الوعي  مستوى  انخفاض  هو  اآلثار 
األولية  التصورات  يؤكد  الوطني وهذا  املستوى  عىل 
كام  املستوى.  ذلك  لرفع  احلاجة  بأمهية  الدراسة  هلذه 
يرون أيضًا أن ذلك قد ساهم  يف العديد من املامرسات 
غري املنظمة للسوق العقاري يف العديد من املجاالت. 
املستثمرين واملدخرين  ثقة  املامرسات أضعفت  وهذه 
من املسامهة يف حتويل صناعة العقار إىل صناعة تساهم 
الطريقة  بنفس  العمرانية  والتجمعات  املدن  بناء  يف 
بناء  يف  املتقدم  العامل  يف  املطورون  فيها  ساهم  التي 
الوعي  انخفاض  عن  ينتج  أن  الطبيعي  ومن  مدهنم. 
التطوير  تكلفة  يف  ارتفاع  املنظمة  غري  واملامرسات 
يف  املخاطرة  نسبة  ارتفاع  بسبب  العقاري  واالستثامر 
أحد  عليها  أرشف  التي  املشاريع  أحد  ويف  التمويل. 
الباحثني متت مالحظة ارتفاع كبري يف تكاليف تطوير 
بالطريقة  العقار  يامرس  املستثمر  أن  بسبب  املرشوع 
مع  للتعامل  الكافية  اخلربات  يملك  وال  التقليدية 
)املخططني،  املتنوعني  العقاري  التطوير  أطراف 
...إلخ(  املحامني،  املقاولني،  املهندسني،  املعامريني، 
حيث تشري التقديرات األولية إىل أن تكاليف التطوير 

ازدادت إىل أكثر من %25. 
ويرى جمتمع البحث أن من أهم آثار غياب التعليم 
للسوق  واملنظمني  املتخصصني  غياب  هو  العقاري 
أمر  التطوير واالستثامر. وهذا  آليات  العقاري وغياب 
طبيعي فإن مل يكن هنالك تعليم مقنن فمن الصعب أن 
الالزمة  االمكانيات  يملكون  خمتصون  هنالك  يكون 

لتنظيم السوق وتطويره. 
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العالقة ما بني 
غياب التعليم العقاري وفرص العمل 

العقاري ساهم  التعليم  أن غياب  اجلميع عىل  اتفق 
القطاعات  من  العمل يف عدد  تقليل وغياب فرص  يف 

الرئيسة والتي من أبرزها:
1- االستثامر املحيل يف األنشطة السكنية.

2- التسويق العقاري.
3- التثمني ودراسات اجلدوى.

4- التدريب والتأهيل.
النتائج املرتتبة  إن ضياع فرص العمل يعد من أهم 
القطاع  يف  فاملامرسون  العقاري.  التعليم  غياب  عىل 
يامرسون عملهم كمهنة  احلاالت  كثري من  العقاري يف 
الوقت  بتوفري  منهم  للبعض  يسمح  مل  وهذا  إضافية. 
يف  املتوفرة  )غري  التدريبية  الدورات  حلضور  الكايف 
الكثري من احلاالت( مما ساهم يف تعقيد املشكلة. وعىل 
الضائعة  العمل  فرص  عدد  حتديد  صعوبة  من  الرغم 
وبالتأكيد  انه  إال  املقنن  العقاري  التعليم  غياب  بسبب 

تتجاوز هذه الفرص اآلالف.

اخلسارة االقتصادية املتوقعة من غياب 
التعليم العقاري عىل املجتمع السعودي   

ال شك أن املجتمع بجميع فئاته يتحمل خسارة كبرية 
بسبب غياب التعليم العقاري، فاملامرسون غري املؤهلني 
يتعلمون من خالل املحاولة واخلطأ وهذا يساهم بشكل 
كبري يف ارتفاع التكاليف. كام أن غياب التأهيل العقاري 
من  لألرض  األمثل  االستغالل  عدم  يف  أيضًا  يساهم 
 Highest and Best Use خالل حتديد أفضل استخدام هلا 
)HBU(  وهذا يؤدي بشكل مبارش أو غري مبارش إىل خلخلة 

منظومة االستخدامات املناسبة لألرايض املحيطة.

االقتصادية  اخلسائر  ضمن  من  أن  فيه  شك  ال  ومما 
للمجتمع ضياع فرص العمل خاصة مع دخول العديد 
واستطاعتها  املحيل  للسوق  األجنبية  الرشكات  من 
احلصول عىل نصيب من ذلك السوق. إن دخول تلك 
الرشكات يعني ببساطة حتويل فرص العمل املحلية إىل 
لذلك  الرئيس  والسبب  بالد أخرى...  فرص عمل يف 
هو أننا مل نطور برامج تعليمية قادرة عىل تأهيل املواطنني 
الراغبني يف الدخول يف هذا املجال ملنافسة نظرائهم يف 
الدول األخرى. إننا نتوقع - يف حــال استمرار الوضع 
العاملية  الرشكات  مــن  العديد  تـسيـطر  أن   - الراهن 
إىل  العمل  فرص  حتويل  ثم  ومـن  املحيل  السوق  عىل 

خارج الوطن.
باإلضافة إىل أن هناك بعض الرشكات املحلية والتي 
جمال  يف  فشلت  ولكنها  ضخمه  أموال  رؤوس  مجعت 
التطوير العقاري بسبب غياب الكوادر املؤهلة إلنجاح 
خسارة  يف  ساهم  مما  الرشكات  تلك  ومشاريع  أعامل 
يف  واجلهد  املال  استثمرت  التي  األطراف  من  العديد 

تلك الرشكات. 

األرضار املبارشة التي قد يتكبدها الساكنني 
من غياب التعليم العقاري املقنن   

العقارية  املنتجات  بعض  مالءمة  عدم  إن 
األرضار  أحد  يعد  املحلية  اإلنسانية  لالحتياجات 
املنتجات  من  العديد  يف  فنالحظ  مالحظتها.  املمكن 
العقارية أن احتياجات الساكن ال تتوافق مع املسكن، 
كمنتج عقاري عىل سبيل املثال، من حيث نوعية مواد 
توفرها،  ومدى  اخلصوصية  للمناخ،  ومالءمتها  البناء 

...إلخ  من الالتوافقيات العديدة.
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اجلـيـد  االسـتغـالل  عــدم  أن  إىل  باإلضافة  هـذا 
إلمكانيات األرض يمثل مشكلة أخرى من وجهة نظر 
املستبانني. واملقصود يف ذلك أن غياب املؤهلني املهنيني 
بني  الوصل  حلقة  فقدان  يف  سبب  العقاري  املجال  يف 
يتعرف  أن  يستطيع  اجليد  فاملهني  واملنتج.  املستهلك 
عىل احتياجات املستهلك احلقيقية ويساهم يف إقناع من 
يصنع املنتج العقاري بتحقيق ذلك. أضف إىل ذلك أن 
املنتجات  من  العديد  يف  التنفيذية  األخطاء  من  العديد 
العقارية وخاصة السكنية ال يستطيع اكتشافها من قبل 
املامرس/السمسار العقاري احلايل والذي مل حيصل عىل 
يد  يف  تنتهي  أن  يف  يساهم  مما  الكايف  املهني  التدريب 
يف  السمسار  نصيحة  عىل  كثريًا  اعتمد  الذي  املستهلك 
بضعف  النهاية  يف  ذلك  ساهم  وقد  املنتج.  ذلك  اقتناء 
التي  الرئيسة  األرضار  أحد  يعد  الذي  العقاري  املنتج 

يتكبدها املستهلك األخري.

العالقة ما بني غياب 
التعليم العقاري ومشكلة اإلسكان

أثر  العقاري  التعليم  غياب  أن  املشاركون  يرى 
بشكل سلبي عىل اإلسكان حيث إن سياسات التيسري 
والتوفري لقطاع اإلسكان عىل سبيل املثال تتأثر بضعف 
مقنن  عقاري  تعليم  فوجود  العقاري.  باملجال  التأهيل 
سيساهم بشكل كبري يف تنمية الوعي االستثامري لدى 
املواطن واملستثمر ومن ثم يرفع من عائده االستثامري 
يف ضوء منظومة العرض والطلب والقيمة االستثامرية 
والتدفقات النقدية. فعىل سبيل املثال يمثل غياب التمويل 
العقاري مشكلة كبرية يف التملك وهذا ينعكس مبارشة 
عىل زيادة الطلب عىل اإلسكان التأجريي مما يرفع قيمة 

أحد  ويعد  اإلسكان.  مشكلة  ويفاقم  اإلجيارات  تلك 
أسباب غياب التمويل العقاري هو عدم وجود جمتمع 
عقاري مؤهل ومهني يستطيع أن يضع التصور املناسب 
هلا  ويقرتح  الصحيحة  أطرها  يف  ويضعها  املشكلة  هلذه 

احللول املناسبة.

التعليم العقاري ومدى مسامهته باالرتقاء باملهنة
اتفق اجلميع عىل أن التعليم العقاري سريتقي باملهن 
والعائد  االستثامرية  القيمة  من  سريفع  حيث  العقارية 
لألفراد مما يؤدي إىل تنامي األقبال عىل االستثامر العقاري 
يف  اجلادة  املسامهة  ثم  ومن  االستثامرية  الفرص  وتزايد 
تنمية املجتمع واملهنة. وسيساهم التعليم العقاري املقنن 

بشكل مبارش يف االرتقاء باملهنة من خالل: 
1- تأهيل املختصني واملامرسني.

2- وضع األنظمة والترشيعات املناسبة.
3- تنظيم السوق العقاري.

مدى إمكانية وصول املهنية يف العلوم 
واجلوانب العقارية يف اململكة إىل مستويات 

الدول األخرى إذا تم تقنني التعليم العقاري    
إىل  العقارية ستصل  املهنية  أن  املشاركني  يرى مجيع 
حالة  يف  األخرى  للدول  ومنافسة  مرتفعة  معدالت 
وجود تعليم عقاري مقنن يف اململكة. والسبب يف ذلك 
أن العقار أصبح حقاًل تعليميًا مهاًم يف اجلامعات العاملية 
فإن  املستوى  بنفس  ذلك  ومواكبة  مسايرة  يتم  مل  وما 
املهنة سيصعب تطويرها. وحيث إنه بدأ فعاًل استقبال 
يف  العقاري  التطوير  يف  املاجستري  طلبة  من  دفعة  أول 
كأول  2008م  أكتوبر  يف  للبدء  سعود  امللك  جامعة 
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برنامج علمي عقاري عايل عىل مستوى املنطقة، فإنه من 
املهنية مع  باملامرسة  املتوقع أن يساهم ذلك يف االرتقاء 
أن الطريق ما زال طوياًل لتأهيل خرجيي الثانوية العامة 

والدبلومات بربامج مشاهبه.

مدى مسامهة التعليم العقاري املقنن 
يف حفظ األموال واحلقوق 

بني املتعاملني يف السوق العقارية
يرى املشاركون أن التعليم العقاري املقنن سيساعد 
املربحة  املشاريع  إىل  واالستثامرات  األموال  توجيه  يف 
يف  ترغب  التي  األطراف  مجيع  حقوق  وسيحفظ 
املشاركة واملسامهة. حيث إن إحدى املحاور األساسية 
والضوابط  االشرتاطات  هو  العقاري  التعليم  يف 
إهدار  وعدم  احلقوق  حفظ  يف  األثر  له  مما  والعقود 
األموال. ولذلك فالتعليم العقاري املقنن سيساهم يف 
توفري أنظمة وقوانني حتكم السوق العقاري مع تواجد 
جهات ترشيعية وحتكيمية يتم الرجوع إليها يف حاالت 

التجاوز واالختالف.
التي من شأهنا  النقاط  وقد اقرتح املشاركون بعض 
املسامهة يف هذا اجلانب، فعىل سبيل املثال يرى البعض 
أمهية: عقد دورات وندوات ومؤمترات تعرف بجوانب 
العمل  رضورة  مع  العقارية  واإلجراءات  العمليات 
موجود  هو  ملا  مشاهبه  متخصصة  معاهد  إجياد  عىل 
الدبلوم  شهادة  بتقديم  تقوم  املتقدمة  الدول  بعض  يف 
تأهيل  هبدف  العقارية  العلوم  يف  والبكالوريوس 
األخذ يف  مع  العقاري  السوق  الدخول يف  الراغبني يف 
املامرسني  لتأهيل  مناسبة  برامج  وتقديم  طرح  االعتبار 

يف املجال العقاري.

ويتضح من وجهة نظر املشاركني يف هذه الدراسة 
أن املجتمع السعودي يفقد رافدًا كبريًا وقطاعًا حيويًا 
وجمااًل واسعًا لتنمية موارده ودعم اقتصاده الوطني 
اجلميع  اتفق  وقد  العقاري.  التعليم  لغياب  وذلك 
عىل أن وجود تعليم عقاري مقنن سيساهم يف تعزيز 
باملهنة  واالرتقاء  العمل  فرص  وتوفري  االقتصاد 
األفراد  لدى  الوعي  من  سريفع  أنه  كام  العقارية، 
واملسامهني والعاملني يف النشاط العقاري وذلك من 
برامج عقارية  مظلة  التعليم حتت  توفري هذا  خالل 
يف كليات ومعاهد حتظى باعرتاف اجلهات الرسمية 

يف الدولة.

اخلالصة
العقاري  الوضع  يف  احلالية  الرئيسة  املشكلة  تكمن 
يف اململكة يف عدم توفر برامج دراسية ودورات تدريبية 
ومتخذي  مماريس  تساعد  أن  شأهنا  من  والتي  مناسبة 
القرارات العقارية يف معرفة مجيع اجلوانب التي قد تؤثر 
الدراسة  وتقرتح  العقاري.  والتطوير  االستثامر  عىل 
للعمل  املامرسني  األفراد  يكون  أن  رضورة  احلالية 
القدرة  لدهيم  املحيل  العقاري  السوق  يف  العقاري 
العلمية  والتقنيات  األساليب  استعامل  عىل  الكاملة 
مع  التعامل  عىل  تساعد  والتي  املستجدة  والتنظيمية 
الراهن.  الوضع  مع  تتالءم  بوسائل  العقارية  املنظومة 
املتبع  النمط  من  سيغري  مقنن  عقاري  تعليم  فوجود 
الطابع  من  وسيحوهلا  الراهنة  العقارية  املامرسات  يف 
املنظم  املؤسسايت  الطابع  إىل  االحرتايف  غري  الفردي 
املكاسب  وحتقيق  املشرتك  بالنفع  سيعود  والذي 
االقتصادية واالجتامعية للصناعة العقارية يف اململكة. 
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كام أن وجود تعليم عقاري مقنن سيساعد العديد من 
مع  حقيقية  منافسه  يف  للدخول  السعودية  الرشكات 
الرشكات األخرى األجنبية والتي متتلك طاقاًم مؤهاًل 
يف هذا املجال. باإلضافة إىل أن ذلك سيساعد العديد 
من الرشكات املحلية يف البقاء يف السوق وجتنب الفشل 
غياب  بسبب  املحلية  الرشكات  لبعض  حدث  والذي 

كوادر مؤهله تدير العمل فيها. 
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Abstract. This study aims to identify the effects of the absence of real estate formal education in Saudi Arabia. It also highlights the dilemma 

of a dynamic and large real estate market that lacks trained labors force. This combination resulted in the loss of thousands of jobs as well as 

the market in its ability to contribute to the development of the real estate profession. The study has shown the urgent need at the Saudi market 

to developed real estate educational programs.   


