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 Preface from the College of 
Architecture and Planning, 

University of Dammam: 
 

القرني حمدمعلي بن / الدكتور  

 واملشرف العام على الندوة  عميد الكلية
م على سيہنا محمہ الحمہ ل والصالة والسال

 .أما بعہوعلى آله وصحبه، 
كريمة من صاحب  بموافقة سامية ورعاية

السمو الملكي األمير الہكتور منصور بن متعب بن 
عبہالعزيز آل سعوہ وزير الشئون البلہية والقروية 

ألولى هذا العام يأتي انعقاہ نہوة التنمية العمرانية ا
، "التطوير العقاري واإلسكان المستہام"بعنوان 

لتكون لبنة وخطوة أخرى لتوثيق عرى التعاون  بين 
لرسالة الكلية في أہاء  الجامعة والمجتمع واستمراراً 

 لہورها الحيوي في المضي قہماً  مهامها واستشعاراً 
نحوى مسارات التنمية فإن هذه النہوة ستنعقہ ہوريا 

 .تين بإذن هللاكل سن
تقام هذه النہوة باعتبار التنمية العمرانية أمراً  

مهماً ومرتبطاً بشكل مباشر بحياة اإلنسان وجزءا ال 
. يتجزأ من عملية التنمية الحضارية العامة والشاملة

حيث يلعب ثنائي العقار والمسكن ہوراً هاماً في 
وال يمكن تحقيق  ،مسيرة التنمية للمجتمعات والہول

ہاف الخطط الوطنية الشاملة من ہون المعرفة أه
. الكاملة بهذين العنصرين والعالقة الرابطة بينهما

هو عالمنا اليوم يتحرك بشكل سريع وربما  وها
جنوني في مجال التنمية العمرانية اإلسكانية وما 
يلزمها من بنى تحتية لتغطية الطلب المتزايہ على 

. اہي العالميالمسكن بسبب النمو السكاني واالقتص
ونحن في المملكة العربية السعوہية جزء من هذه 
التنمية العمرانية التي تحتاج إلى توجيه وترشيہ 
وتقنين حتى ال نقع في أخطاء التنمية التي تضر 

من هنا .  باإلنسان وبيئته وتضعف اقتصاہياته وبنيته
فإن كلية العمارة والتخطيط تسعى من خالل  هذه  

ول لتصور مستقبلي تنموي ومستہام النہوة إلى الوص
للعقار والمسكن يحافظ على المكتسبات ويقوہ التنمية 
العمرانية بطريقة علمية وواقعية بعيہاً عن 
االجتهاہات الفرہية والقرارات العشوائية ويقہم 

من الكلية  حلوالً لمشكلة ارتفاع تكلفة العقار، وإيماناً 

  
Dr . A li M ohammed Al-Garny 

Dean of the College and the General 
Supervisor of the Symposium  

 

All praise is to Allah and Peace and blessings be 
upon Prophet Mohammad 

With the consent of the sublime and the 
patronage of HRH Prince Dr. Mansour bin Muteb 
bin Abdulaziz Al Saud, Municipal and Rural 
Affairs Minister, comes the first Built 
Environment Development Symposium this year 
entitled "Real Estate Development and 
Sustainable Housing", to be a building block and 
another step in the cooperation between the 
University and society and a continuation of the 
College message and function because of its vital 
role in advancing grammar development paths, 
this biennial symposium will take place 
periodically.   

This Symposium is carried out as physical 
development is important and directly linked to 
human life and integral part of comprehensive 
development. Since real estate and housing play 
an important role in the development of societies 
and States, the objectives of the comprehensive 
national plans cannot be achieved without full 
knowledge of these two elements and the 
relationship between them. Our world today is 
moving quickly and probably mad development 
redevelopment and necessary infrastructure have 
to be established to meet growing demand for 
housing due to global economic and population 
growth. We in Saudi Arabia are part of this urban 
development movement that needs guidance and 
rational so as not to do the same mistakes 
affecting humans and their environment and 
weaken its economies and its structure.  The 
Faculty of Architecture and Planning through this 
Symposium seeks to portray future development 
and sustainable access to real estate and housing 
preserves the acquits and leads the development of 
realistic and scientific settings away from 
individual jurisprudence and arbitrary decisions 
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هذه  في إقامة مثل بأهمية التواصل المجتمعي
المناشط فقہ وقعت الكلية وثيقة تعاون مع غرفة 
الشرقية لتنظيم هذا الملتقى تعضيہا لمبہأ التعاون 

لقہ عملت  .بين الجامعة ومؤسسات الہولة والشراكة
 هـ۱۳۹٥كلية العمارة والتخطيط منذ نشأتها عام 

كأول كلية للعمارة بالمملكة العربية السعوہية )  م۱۹۷٥(
لمجتمع ومؤسساته المختلفة من خالل على التواصل مع ا

مناشط عہيہة منها عقہ النہوات والمؤتمرات العلمية التي 
تناقش القضايا العمرانية والبيئية المختلفة محلياً وإقليمياً 
وعالمياً على حہ سواء إلہراكها بضرورة تكامل أبعاہ 

 .  التنمية
لقہ حرصت الكلية على ہعوة الباحثين 

ارسين التطبيقيين من كافة أنحاء األكاہيميين والمم
وتتطلع وهي العالم للمشاركة في تلك الفعاليات 

تسارع الخطى في عقہها الرابع أن تتوج مسيرتها 
الرائہة  بأن تكون صانعة للمستقبل في مجاالت 
التنمية العمرانية المختلفة، لتميزها باحتوائها على 

العمارة، التخطيط الحضري (خمسة أقسام هي 
ليمي، علوم وتقنية البناء، عمارة البيئة، واإلق

، تقہم الہرجات األكاہيمية )والعمارة الہاخلية
المتخصصة وہرجات الماجستير والہكتوراه، كما أن 
الكلية قہ وضعت لمساتها في مجال التنظير والتأطير 
للعمارة وعلومها من خالل النہوات وورش العمل 

اإلسالمية التي أقامتها ابتہاء من نہوة العمارة 
 إلى نہوة التعليم العمراني) م۱۹۷۸(هـ ۱۳۹۸
ومروراً بنہوات متنوعة  )م۲۰۰۳(هـ ۱٤۲٤

 .ومتخصصة في شتى مجاالت علوم وتقنية العمران
إن كلية العمارة والتخطيط جزء ال يتجزأ من هذا 
الوطن وركيزة من ركائز التنمية العمرانية الرائہة 

جتمعنا من خالل التي تہير عجلة التنمية اآلن في م
خريجيها المتواجہون في جميع القطاعات الحكومية 

ولقہ شاركت الكلية وأقسامها الخمسة في . والخاصة
المناشط الثقافية والعلمية المتعلقة مباشرة بالمجتمع 
فكان حضورها واضحاً في محاور التخطيط اإلقليمي 
والحضري وتنمية المجتمع واإلسكان والبيئة 

ورغبة من الكلية في . قة وغيرهاوالسياحة والطا
تعزيز أهہاف هذه النہوة فقہ فتحت قنوات التواصل 

والكواہر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجال مع الجهات 
فضالً عن الشركات  العلوم الهنہسية والعمرانية

الممارسة للتطوير العقاري بالمملكة وبالخارج 
 .ہانيةلالستفاہة من خبراتها وتجاربها العلمية والمي

 

and providing solutions to the problem of high 
cost of real estate. Believing in the importance of 
community networking, the College in setting up 
such activities in close cooperation with the 
Eastern Chamber for organizing this forum, 
reinforcing the principle of partnership between 
the University and State institutions. The College 
has worked since its inception in 1395h (1975) as 
the first College of Architecture in Saudi Arabia to 
communicate with society institutions through 
numerous activities including scientific 
conferences and seminars that discuss various 
environmental issues locally, regionally and 
globally are both aware of the need to integrate 
development dimensions.    

The College has invited academic researchers 
and practitioners from all over the world to come 
and  participate in those events and looks forward, 
in its fourth decade,  to march toward the future in 
the areas of physical development, distinguished 
by five Departments (Architecture, Urban and 
Regional Planning, Building Science and 
Technology, Landscape Architecture and Interior 
Design), which provide specialized Bachelor, 
Master’s and doctoral degrees. The College has 
developed touches in theory related to architecture 
and the sciences through seminars and workshops 
from Islamic Architecture Symposium 1398 
(1978) to urban education Symposium, 1424 
(2003) and through various seminars specialized 
in various areas of science and technology 
development.  

The Faculty of architecture and planning has 
been an integral part of this nation and a pillar of 
pioneer urban development ongoing now in our 
society through its graduates working in all 
government and private sectors. The College 
involvements in scientific activities directly 
related to the community is a clear presence in 
urban and regional planning hubs dealing with 
community development, housing, environment, 
tourism, energy and others. In order for the 
College to further the objectives of this 
symposium, lines of communication with 
scientifically and professionally qualified 
personnel in engineering and physical sciences as 
well as companies practicing real estate in the 
Kingdom and abroad were opened to learn from 
their scientific and field experiments and 
experiences.  
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كما يأتي أيضا حرص اللجنة المنظمة للنہوة على 
تضمين ملخصات أوراق العمل والبحوث والہراسات 
والتجارب التي يتناولها المشاركون في هذا الكتاب الذي 
بين أيہينا مساهمة من اللجنة في الجهوہ الرامية إلى تمكين 
العاملين في هذا الميہان ومساعہتهم على االستفاہة من 

تجارب واآلراء واألفكار والتوجيهات التي تتمخض عن ال
فللجنة المنظمة وكافة اللجان األخرى الشكر على  ،النہوة

 .هذا العمل
 .وهللا نسال أن يسدد خطانا جميعاً إلى كل خير لمجتمعنا 

 املشرف  العام على الندوة

 

The Organizing Committee of the 
Symposium has been careful to include 
summaries of worksheets, research studies and 
experiments covered by the participants in this 
book as a contribution of the Committee adding to 
other efforts done to enable peoples working in 
the field of real estate and help them take 
advantage of the experiences, opinions, ideas and 
guidance that flow from the Symposium. The 
Organizing Committee and all other Committees 
are thanked for this work.  I ask Allah to pay us all 
to all the best for our society.         

Dr. Ali Abdullah Al-Garny 
Symposium General Supervisor  
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fiÍÑ—j=ÔÃà»=ÔÎ–àêÿ^  Preface from the Sharqeyah  
Chamber: 

عبدالرحمن بن عبدهللا الوابل/ األستاذ   

 غرفة الشرقيةل األمني العام

 M r . A bdulr ahman A bdullah A lwabel 

 

Secretariat General of the Sharqeyah 
Chamber 

 
الحمہ ل والصالة والسالم على محمہ بن 

 .آله وصحبه ومن واالهعبہهللا وعلى 
 بين النظرية والتطبيق.. الوثيقة/الكتاب

نہوة التنمية "تقہم أوراق العمل التي بحثتها 
التطوير العقاري واإلسكان : العمرانية األولى

، والموضوعات والقضايا التي ناقشتها "المستہام
النہوة، نموذجا لمشروع بحثي وعلمي استثماري 

واقع العقار " قراءة" استراتيجي متكامل يهہف إلى
وحاضر التطوير العقاري واإلسكان المستہام، 

. ويتطلع إلى استشراف مستقبل التنمية العقارية
وفي الوقت نفسه، فإن النہوة تأتي تجسيہا لتعاون 
ظل ـ لوقت طويل ـ أمال للكثيرين في بيئة قطاع 
األعمال، خاصة العاملين في التنمية العقارية 

ثيرين في األوساط األكاہيمية وسوق العقار، والك
 .والبحثية المعنية بالتخطيط االستراتيجي

وتسعى غرفة الشرقية ـ من خالل هذا الكتاب 
الذي يضم أوراق العمل الخاصة بالنہوة ـ إلى 

مهمة، " تاريخية"توثيق المناسبة، باعتبارها لحظة 
بما تنطوي عليه من ہالالت تهم الباحثين 

األكاہيميين كما تهم والمستثمرين معا، وتهم 
العاملين في سوق العقار، بنفس قہر اهتمام 
المسئولين الحكوميين والتنفيذيين المسئولين عن 
تخطيط المہن والتطوير العمراني، والمعنيين 
بوضع استراتيجيات التنمية، وفقا لمستقبل التطور 

 .الہيموجرافي والعقاري والسكاني والعمراني
" علمية"يقہم رؤية  بهذا المعنى، فإن الكتاب

 لواقع ومستقبل العقار واالستثمار بالمنطقة الشرقية
، وقہ حرصت غرفة الشرقية وكلية بالمملكة

هذه " توثيق"العمارة والتخطيط بجامعة الہمام على 
الرؤية، وتسجيلها، لكي تكون مرجعا مهما يعوہ 
إليه المختصون، كلما استہعت الحاجة، خصوصا 

السكانية والعمرانية،  "الخريطة"مع تطورات 

 
 

All praise is to Allah and peace be upon our 
Prophet Mohammad, and upon his family, 
companions, and followers.  

Book/document ... Between theory and practice 

The working papers of the “1st Built Environment 
Development Symposium: Real Estate 
Development and housing sustainablility" discuss 
themes and issueses that provide a model of 
scientific research project with integrated strategic 
investment aims to view the present real estate in 
the lights of sustainable housing development, and 
look forward to exploring the future of real estate 
development. Meanwhile, the Symposium is the 
embodiment of cooperation has long been hoped 
for by many in the business environment, 
particularly those working in real estate 
development and real estate market, and many in 
academia and research on strategic planning.  

The Eastern Chamber of Commerce seeks through 
this book that includes the worksheets of the 
Symposium to document the undertaking as a 
historic moment, with indications of interest to 
researchers and investors together, and of interest 
to academics and practitioners in the real estate 
market, as well as interested government officials 
and executives responsible for city planning and 
urban development, and development strategies, 
according to the future demographic evolution of 
the population and urban real estate.  

In this sense, the book offers a scientific vision of 
reality and the future of real estate and investment 
in the Eastern Province and the Kingdom of Saudi 
Arabia. The Eastern Chamber and the the College 
of Architecture and Planning at the University of 
Dammam have been careful to record this vision  
to be an important reference for professionals who 
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وتغيرات ظروف النمو السكاني والعمراني 
واالقتصاہي واالجتماعي في المنطقة، انطالقا من 
أهمية القضايا والموضوعات التي تصہت نہوة 
التنمية العمرانية األولى لبحثها، وأهمية الہراسات 
والبحوث وأوراق العمل التي ناقشتها النہوة، 

ها الباحثون واألكاہيميون والتوصيات التي طالب ب
والمسئولون عن التخطيط العمراني والمستثمرون 

 .في مختلف مجاالت العقار والتطوير العقاري
وحين تنسجم النظرية والرؤى األكاہيمية مع 
طموحات الواقفين على أرض الواقع، وتمتزج هذه 
وتلك بالتطلعات االستراتيجية العليا، حينها تكون 

" ثوابت"والہراسات ہاعمة لـ النظريات والبحوث 
الهہف االستراتيجي، فال ننتظر سوى النجاح 

 ".المثمرة"والنتائج 
هذا أول ما يرہ على الذهن لكل من اطلع على 

التي حفلت بعہہ من " النہوة"البرنامج العلمي لــ 
أوراق العمل بالغة األهمية، والتي ستظل تشكل 

س التنمية فيما يتعلق بالكثير من أس" مرجعية"قيمة 
العقارية عامة، وبفعالية المنتج العقاري، ليصبح 
على أعلى مستوى من الجوہة، لتحقيق العطاء 
االيجابي في الہورة االقتصاہية العامة، وتحقيق 

 .العائہ العملي واالقتصاہي في الوقت نفسه
وإذ نقہم  ــ في هذا اإلصہار ــ أوراق عمل 

سمو  الملكي النہوة التي تقام تحت رعاية صاحب ال
األمير الہكتور منصور بن متعب بن عبہ العزيز 
وزير الشؤون البلہية والقروية، نرجو أن تأخذ هذه 

رض التطبيق أالہراسات وتوصياتها مكانا على 
 .وبفعالية أكثر

                                                          
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 حمن بن عبد هللا الوابلعبد الر
 أمين عام غرفة الشرقية المكلف

 

desire to refere back to it whenever necessary, 
particularly with the continuous changes in the 
physical map and in the physical, economic and 
social conditions of population and land. This is 
established from the important issues and topics 
addressed in the studies and research and working 
papers discussed the Symposium, and from the 
recommendations stated by researchers and 
academics in charge of urban planning and from 
investors in various areas of real estate and 
property development.  

When theoretical and academic perspectives are 
consistent with the ambitions of those standing on 
the ground of the real world, mixed with the 
supreme strategic aspirations of the Nation, then 
theoritical and practical studies will be supportive  
to the funtamental strategic goal. At that momment 
of time we anxiously expect only success and 
productive results.  

This is what comes to mind in the first look at the 
scientific program of the Symposium "which has a 
number of working papers, which will remain 
valuable reference for many of the principles of 
real estate development and the productive, 
efficient and sustainable real estate market that 
maintains the highest quality and seeks to achieve 
positive economic tender in session, yielding both 
practical and economical returns at the same time.  

As we present in this book of proceedings the 
working papers of participated in the symposium 
that has been under the sponsorship of H.R.H. 
Prince Dr. Mansour Bin Muteb Bin Abdul Aziz, 
the Minister of Municipal and Rural Affairs, we 
hope that these studies and recommendations find 
a place on land application and in more effectively. 

Mr. Abdulrahman Abdullah Alwabel 

Secretariat General of the Sharqeyah 
Chamber 
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محمود أحمد عبد اللطيف/ األستاذ الدكتور  

 املنسق العلمي للندوة وحمرر كتاب البحوث
 

الرحيم والصالة والسالم على نبينا  بسم هللا الرحمن
محمہ المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن 

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الہين
تنعقہ هذه النہوة األولي للتنمية العمرانية في شهر 

لتعالج قضية هامة ) م۲۰۱۰أكتوبر (هـ ۱٤۳۱ذي القعہة 
ي للمجتمع أال وهي كيف يمكن أن يساهم التطوير العقار

في ترسيخ وتہعيم تنمية إسكانية تراعي مبہأ االستہامة 
 .البيئية، واالجتماعية، واالقتصاہية: بأبعاہها الثالثة

ومن خالل خمس محاضرات رئيسية لكبار المتحہثين 
ورقة علمية  ۲۷، ووالمملكة من أمريكا وبريطانيا ومصر

سيتم طرحها في جلسات النہوة المختلفة والتي تنقل خبرات 
ہيمية لعلماء وباحثين من أكثر من تسع ہول عربية أكا

وأجنبية، وحلقة النقاش المميزة التي تضم نخبة من 
المسئولين عن قطاع التنمية العقارية من كبار اإلہاريين 

ومن خالل ست عروض خصصت للتجارب  والعقاريين،
التطبيقية لعہہ من المؤسسات والشركات التي لها خبرات 

ملية التطوير العقاري بالمملكة عريضة وناجحة في ع
والمنطقة الخليجية، أكاہ أجزم أن نتائج هذه النہوة ستصبح 
ذات أهمية علمية ومهنية واضحة ليس فقط بالنسبة للتنمية 
العقارية واإلسكانية بالمملكة فحسب ولكن أيضا للہول 

 .الخليجية والعربية المختلفة

 الندوة أهداف

التطوير (األولى  تهہف نہوة التنمية العمرانية
إلى الوصول لتصور  )العقاري واإلسكان المستدام

مستقبلي تنموي ومستہام للعقار والمسكن يحافظ على 
المكتسبات ويقوہ التنمية العمرانية بطريقة علمية 
وواقعية بعيہاً عن االجتهاہات الفرہية والقرارات 
. العشوائية ويقہم حلوالً لمشكلة ارتفاع تكلفة العقار

 : بثق عن هذا الهہف العام الغايات التاليةوين
 
 

 Preface from the Scientific 
Committee: 

 
 
 

Pr of. M ahmoud A hmed A bdellatif 

 
Scientific Coordinator of the Symposium and 

Editor in chief of the Book of Proceedings  

 

All praise is to Allah (SWT) and peace be upon 
Prophet Mohammad, the Messenger of mercy to all 
mankind. 

This first Built Environment Development 
symposium (1st BEDSym) convened this month zul-
qaadah 1431 (Oct 2010) addressing the important issue 
to society, that is how real estate development can 
contribute in initiating housing development which 
takes into account the three dimensions of 
sustainability: the environmental, social and economic.  

Through five keynote speeches delivered by 
scholars from around the world and the Kingdom,  27 
scientific papers spread over the Symposium seven 
sessions presenting the expertise of academic scientists 
and researchers from more than nine Arab and foreign 
countries; through panellists selected from senior 
admistrators and real estate professionals;  through six 
presentations devoted to the applied expirements 
carried by a number of institutions and companies with 
broad expertise in real estate development in the 
Kingdom and Gulf, through all these activities, I am 
certain that the outcome of the Symposium will 
become of clear professional and scientific importance 
not only for real estate and housing development in the 
Kingdom, but also to the various Arab and Gulf 
developing countries. 

Objectives of the Symposium:  

The 1st BEDSym: Real Estate Development 
and Housing Sustainability aims to reach future 
sustainable real estate and housing development 
which maintains the attained achievements while 
leading the physical development of the country in 
a scientific and practical manner away from 
individual interpretations and arbitrary decisions 
and resolve the problem of high cost real estate. 
This aim stems from the following objectives:  
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توفير الفرصة للباحثين والمطورين والمهتمين  -
بقطاعات التنمية العمرانية الشاملة للتواصل معاً 
وللمساهمة بالہراسات واألبحاث المتخصصة في 

التنمية "وہورها في تحقيق ”التطوير العقاري"مجال 
هيل عملية ومن ثم تحسين وتس”اإلسكانية المستہامة

توفير المساكن التي يحتاج إليها المجتمع في الريف 
 .والحضر بالكم والكيف المناسبين

تناول األبعاہ المختلفة والتطورات الحہيثة وآليات  -
السوق التي تتحكم في عملية إنتاج وتہاول المسكن 
في ظل مفهوم التطوير العقاري الذي يحقق التنمية 

 .العمرانية المستہامة
التنمية العقارية "سبل بناء ونشر ثقافة ہراسة  -

بين مؤسسات القطاع الحكومي والعام ”المستہامة
والشركات الخاصة وبين المواطنين واألطراف 

 .المشاركين في عملية التنمية العمرانية الشاملة
التعرف على أهم التحہيات والفرص التي تواجه   -

 .كةبالممل”التنمية العقارية المستہامة"تحقيق مفهوم 
عرض التجارب والخبرات الناجحة وتقييم الجهوہ  -

الحالية واقتراح التوجهات المستقبلية والسياسات الفاعلة 
 ".التنمية العقارية المستہامة“لتطوير وتفعيل مفهوم 

 

  الندوة حماور
 
سعيا لتحقيق أهداف هذه الندوة للوصول إلى حلول ناجعة 

وج بتوصيات لمشكلة العقار والمسكن في آن واحد والخر
يمكن تطبيقها فإن اللجنة العلمية يسرها دعوة الباحثين 
والمهتمين بمجاالت التطوير العقاري والتنمية اإلسكانية 
المستدامة لتقديم بحوثهم العلمية وخبراتهم العملية والتطبيقية 

 : حول المحاور التالية
 

التنمية "و”التطوير العقاري"األطر النظرية لمفهومي  )۱
 .وكيفية التمازج بينهما”ة المستدامةاإلسكاني

التطوير العقاري ومستويات عملية التنمية اإلسكانية  )۲
التخطيط االستراتيجي، التخطيط اإلقليمي، ( :المستدامة

التخطيط الحضري، التصميم الحضري، التصميم 
المعماري، التصميم الداخلي، مواد وتقنيات البناء 

 . ، أهمية دور كل مستوى)والتشييد
تعليم العقاري في الجامعات المحلية والعربية ال )۳

مدخالت ومخرجات التعليم العقاري، مكونات  :والعالمية
الخطط الدراسية، الموارد (نظام التعليم العقاري 

البشرية، أساليب وتقنيات التدريس، البيئة الدراسية، 
 ).التجهيزات واألجهزة، الخ

 
 :العقاري القوانين واألنظمة المحددة لعملية التطوير )٤

ودورها في إنجاح مهمة التطوير العقاري في تحقيق 
 .التنمية اإلسكانية المستدامة

 
Providing an opportunity for researchers, developers 
and those who are interested in built environment 
development sectors to communicate together and 
contribute with research studies in "real estate”and 
its role in achieving "sustainable housing 
development”and thereby improving and facilitating 
the provision of housing needed by urban and rural 
community with appropriate quantity and quality.  
Addressing different dimensions and recent 
developments and market mechanisms that control 
the production and circulation of dwellings under 
a concept that achieves sustainable built 
environment development.  
Examining ways to build and deploy the culture of 
"sustainable real estate development”among 
institutions of government and public and private 
companies as well as citizens and parties involved in 
the process of comprehensive urban redevelopment.   
Explore and identify the most important 
challenges and opportunities facing the realization 
of the concept of "sustainable real estate 
development.” 
View of successful experiences, valuate current 
efforts and suggest future directions and policies 
to develop and realize the concept of "sustainable 
real estate development." 
 
Symposium Themes:  

The Organizing Committee of the 
Symposium invites researchers and interested 
professionals in the areas of real estate 
development, housing development and 
sustainability to submit scientific research and 
practical experiences on the following themes:  

1) Theoretical frameworks of the concepts of 
"real estate”and "sustainable housing 
development”and their interrelationships.  

2) Real estate development and sustainable 
housing development process levels (strategic 
planning, regional planning, urban planning, 
urban design, architectural design, interior 
design, materials and construction technology), 
the importance of the role of each level.   

3) Real estate education in local, Arab and 
international universities: input and output of 
real estate education, real estate education 
system components (study plans, human 
resources, teaching methods and techniques, 
the physical environment, equipments and 
devices, etc.).  

4) Specific laws and regulations of the real estate 
development process and its role in achieving 
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اقتصاديات عملية التطوير العقاري للتنمية العقارية  )٥
آليات السوق العقاري التي تتحكم في  :المستدامة

العرض والطلب المستقبلي للمساكن وفي عملية إنتاج 
البدائل . امة التنميةوتداول المسكن في ظل مفهوم استد

االقتصادية للمسكن، المساهمات في التمويل والرهن 
 . العقاري، االستثمارات العقارية المحلية واألجنبية

التطوير "تجارب وخبرات تطوير وتحقيق مفهوم  )٦
في المملكة “العقاري في التنمية اإلسكانية المستدامة 

 .  والعالم

من عشر ہول  ملخصاً  ۹٥لقہ تقہم للجنة العلمية عہہ 
المملكة العربية السعوہية، اليمن، مصر، الجزائر، نيجيريا، (

، عرضت )ماليزيا، بنجالہيش، هونج كونج، بريطانيا، فرنسا
الملخصات على لجان تحكيم علمية أجازت معظمها منها 
باعتبارها جاہة ومرتبطة بموضوع النہوة، أخطر الباحثون 

ناسبة كافية لتحكيمها، بتسليم البحوث الكاملة خالل فترة م
واستمرت عملية التحكيم لألوراق العلمية وانتهت بإجازة عہہ 

وقہ بلغ إجمالي المشاركات في النہوة . بحث علمي محكم ۲۷
 ٥عہہ : (مشاركة وزعت على ثالث مجموعات ۳۹عہہ 

بحثاً عملياً  ۲۷محاضرات رئيسية، حلقة نقاش واحہة، و
سمح ألصحاب جميع  ).عروض لتجارب تطبيقية ٦محكماً، 

المشاركات المقبولة بإلقاء مشاركاتهم في جلسات النہوة كما 
وفقت اللجنة على نشر تلك البحوث في كتاب بحوث النہوة 
الذي بين أيہينا والذي سينشر كذلك على الموقع االلكتروني 

 .للنہوة
تنوعت فئات المتقہمين لتشمل الباحثين والممارسين 

الجهات الحكومية والشركات والمهتمين من األفراہ و
تم توزيع . والمؤسسات الخاصة العاملة في المجال

المشاركات بقہر ما سمح به وقت البرنامج الزمني المكثف 
للملتقي والذي شغل ثالثة أيام كاملة توزعت عليها جلسات 
المحاضرات الرئيسية، وجلسة االفتتاح، وحلقة النقاش، وسبع 

 . النهائيةجلسات عمل، وجلسة التوصيات 
واللجنة العلمية تشكر هللا سبحانه وتعالي سبحانه وتعالى 
على توفيقه، كما تشيہ بجهوہ باقي اللجان المسئولة عن الہعم 
والمعارض والتنظيم والتسجيل والعالقات العامة واالستقبال، 

 .فجزاهم هللا خير الجزاء

وأخيراً، أہعو هللا أن يتقبل كل جهہ وہعم بذل إلنجاح 
 .لتقي وتحقيق أهہافه المنشوہةالم

 املنسق العلمي للندوة

sustainable real estate and housing 
development.  

5) The economics of real estate development: 
sustainable real estate market mechanisms that 
control the future supply and demand for 
housing in the production and circulation of 
housing under the concept of sustainable 
development. Exploring economic alternatives 
of housing provision, contributions in finance, 
housing mortgage, and real estate investments.   

6) Experiences and successes of achieving the 
concept of "sustainable real estate and housing 
development,”in the Kingdom and the world. 

The Scientific Committee has received 95 
abstracts from ten countries (Saudi Arabia, 
Yemen, Egypt, Algeria, Nigeria, Malysia, 
Bangladish, Hong Kong, United Kingdome and 
France). All Abstracts have been reviewed by 
distinguished referees. The Scientific Committee 
has approved 39 participations (5 Keynote 
Speeches, one pannel session, 27 scientific 
research papers, and 6 presentations of applied 
experiments). Papers that comply with the 
suggestions of the reviewers are published in the 
Book of Proceedings of this Symposium. The 
book will be posted on the Symposium web site, 
too. 

Participations have included: academic 
research specialists, professional practitioners, 
individuals, and institutions from private and 
public sectors. The program of the Symposium is 
very intensive extending for three full days: 
Keynote Sessions, an Opening Session, one 
pannel session, seven working sessions, and 
concluding and recommendation session.  

The Scientific Committee thanks Allah 
(SWT) and wishes the best for all participants and 
prays to Allah to accept all efforts spent by other 
committees and individuals to make this 
Symposium successful and fruitful.  

Lastly, I pray to Allah to accept all efforts 
spent to make this Symposium successful.  

Prof. Mahmoud Ahmed Abdellatif 
Scientific Coordinator 
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Ô·§=fiÎ’¢=qÈwgÿ^=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^W Paper Review Committee: 
Affiliation Name N البيانات االسم م

o 
 University of Dammam, KSA Prof. Mahmoud Abdellatif 1 ، السعوہيةجامعة الہمام محموہ أحمہ عبہ اللطيف. ہ. أ  ۱
 University of Dammam, KSA Prof. Khandoker Maniruzzaman 2 ، السعوہيةجامعة الہمام قنہور منير الزمان. ہ. أ  ۲
 University of Dammam, KSA Prof. M. Essam Shaawat 3 ، السعوہيةجامعة الہمام محمہ عصام شعوط. ہ. أ  ۳
 University of Dammam, KSA Dr Khalid Alshaibani 4 ، السعوہيةعة الہمامجام خاہ الشيباني. ہ  ٤
 University of Dammam, KSA Dr Bhzad Sidawi 5 ، السعوہيةجامعة الہمام بهزاہ صيہاوي. ہ  ٥
 University of Dammam, KSA Dr Eslam El-Ghonaimy 6 ، السعوہيةجامعة الہمام إسالم حمہى الغنيمي . ہ   ٦
 University of Dammam, KSA Dr Hany Hossam Eldien 7 ، السعوہيةجامعة الہمام هاني حسام الہين .ہ  ۷
 University of Dammam, KSA Dr Yasser Farghaly 8 ، السعوہيةجامعة الہمام ياسر فرغلي . ہ  ۸
 University of Dammam, KSA Dr Mohamed Abdelghaffar 9 ، السعوہيةجامعة الہمام محمہ عبہ الغفار .ہ  ۹

 KFUPM, KSA Dr Rabee Reffat 10 امعة الملك فهہ للبترول والمعاہنج ربيع محمہ رفعت. ہ  ۱۰
 KFUPM, KSA Dr Mohammad Arif Kamal 11 امعة الملك فهہ للبترول والمعاہنج عارف كمال. ہ  ۱۱
 Assiut University, Egypt Dr Hazem A. Hammad 12 جامعة أسيوط، مصر حازم عبہالعظيم حماہ. ہ  ۱۲
 The British University, Egypt Dr Ayman Othsman 13 الجامعة البريطانية، مصر أيمن عثمان .ہ  ۱۳
 Loughborough University, UK Dr Stephen Emmitt 14 بريطانيا, جامعة الفبرا بروفيسور ستيفان اميت  ۱٤
 University of Central Lancashire, UK Dr Adebayo Oladapo 15 جامعة سنتر النكستر، بريطانيا أہيبايو أوالہابو .ہ  ۱٥
 University of Stuttgart, Germany Lesya Bilan MA 16 جامعة شتوتغارت، ألمانبا ليسيا بيالن. ہ  ۱٦
 ,Universidade Lusiada de Lisboa جامعة لوسيہا ہي ليسوبا، البرتغال كريستينا غوميز. ہ  ۱۷

Portugal 
Dr Cristina Caramelo-Gomes 17 
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Symposium Committees 
الندوة على العام المشرف  

القرني حمدم بن علي. د  
الدمام جامعة والتخطيط، العمارة كلية عميد  

 Symposium General Supervisor 
Dr. Ali Mohammed Al Garny 

Dean of the College of Architecture & Planning, Univ. 
of Dammam 

   
 

 Committees from the College of Architecture لجان العمل من كلية العمارة والتخطيط
 

العلمية اللجنة   Scientific Committee 
 Chairman Dr. Ali Mahmoud AlGarny  رئيساً   علي محمد القرني. د
 Scientific Coordinator Prof. Mahmoud A. Abdellatif  المنسق العلمي  محمود أحمد عبد اللطيف. د. أ
 Member Prof. Hany Al-Qahtani  عضواً   هاني القحطاني. د. أ
 Member Prof. Khandoker Maniruzzaman  عضواً   قندور منير الزمان. د. أ
 Member Prof. Abdullah Al Uwaied  عضواً   عبدهللا العويد. د. أ
 Member Prof. Imamuddeen  عضواً   إمام الدين. د. أ
 Member Dr. Eslam H. AlGhonaymi  عضواً   إسالم حمدي الغنيمي. د
 Member Dr. Yasser Farghaly  عضواً   ياسر فرغلي. د
 Member Dr. Mohammed AbdelGhaffar  عضواً   محمد عبدالغفار. د
 Member Dr. Bhzad Sidawi   عضواً   بهزاد صيداوي. د
 secretary 11) Mr. Majid al-sihati  سكرتير اللجنة  ماجد السيهاتي. أ

 
   

 Web site Management and Papers Monitoring Committee  لجنة إدارة الموقع ومتابعة األبحاث والمراسالت
 Chairman Dr. Bhzad Sidawi  رئيساً  .             بهزاد صيداوي. د
 Member Dr. Hani Hossam eldin  عضواً  .              هاني حسام الدين. د
 Secretary Mr. Majeed Al Sehati  سكرتير ماجد السيهاتي             .  أ

   
طبوعات والنشرالم لجنة   Graphics & Publication Committee 

 Chairman Dr. Bhzad Sidawi  رئيساً                ياسر فرغلي                  . د
 Member Dr Emad al Hamad  عضواً   د حماد                   عما. د
 Member M rNedal Mashqery  عضواً               نضال عباس المشيقري       . أ 
 Secretary Mr Mustapha Abd Allah Arab  سكرتير  مصطفى عبد هللا العرب     . أ

   
التسجيلو االتصاالت لجنة   Communication & Registration Committee 

 Chairman Dr. Bhzad Sidawi  رئيساً    علي عمر الصلبي            . د  
 Member Eng. Ysouf Al Suhaimi  عضواً  يوسف السحيمي             . م 
 Member Eng. Abd Allah Mazen Al hamoudi  عضواً   عبدهللا مازن الحمودي       . م 
 Member Eng. Saleem Ibrahim Al juib  عضواً   الجعيب          سالم إبراهيم. م 
 Member Eng. Abd Al Rahman Al Omair  عضواً   عبد الرحمن العمير         . م 
 Member Eng. Mohammed Khalid Al-Mohammadi  عضواً            حمد خالد المحمديم. م 
 Member Eng. Abood Khaled Al-Amoudi  عضواً            مودياخالد الع بودع. م 
 Member Eng. Raed Yahya Al-Banna  عضواً            ائد يحى البنار. م 

 
 

  

ورش العمل لجنة    Workshopes Committee 
 Chairman Dr. M. Essam Shawaat  رئيساً                محمد عصام شعوط       . د  



 Symposium Committees                         لجان الملتقى
 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

XX 

 Member Eng. Ahmad Ismail  عضواً   أحمد أسماعيل              . م  
   

 Exhibition Committee  لجنة المعرض
 Chairman Dr. Hisham Jado  رئيساً   هشام جادو                 . د
 Member Dr Emad Hamad  عضواً                عماد حماد. د

 
 

 
نييلجنة المتحدثين الرئيسي   Keynote speakers’ Committee 

 Chairman Prof. Mashary Al naim  رئيساً                مشاري النعيم          . د.أ
 Deputy Dr Saeed Al Oiass  نائب الرئيس  سعيد العويس              . د
 Member Prof. Mahmoud Abdellatif  عضواً  محمود عبد اللطيف       . د.أ
 Member Prof. Fahid Al Hariqi  عضواً  فهد الحريقي               .د.أ
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 Committees from the Eastern Chamber لجان العمل من غرفة الشرقية

 
 Organizing Committee  المنظمةلجنة ال

أمين عام  –المشرف العام  عبدالرحمن عبدهللا الوابل. أ
 المكلف غرفة الشرقية

 General Supervisor, The Secetrrait General 
of the Eastern Chamber 

Mr. Abdulrahman A. Al-Wabel,  
 

مساعد  –رئيس اللجنة المنظمة  خالد غازي العتيبي. أ
 األمين العام لشؤون اللجان

 Chairman of the Organizing Committee- 
Assisstant of the Secetrrait General of the 
Eastern Chamber for Committees Affairs 

Mr. Khaled Ghazi Alotaybi,  
 

 Real Estate Sector Manager Mr. Hassan M. AlHazzaa  مدير ادارة القطاع العقاري حسن محمد الهزاع. أ
 Occasions Dept. Manager  Prof. Fahid Al Hariqi  مدير ادارة المناسبات محمد عايض السهلي. أ
 Public Relations Manager Prof. Fahid Al Hariqi  لعامةمدير ادارة العالقات ا سعيد خرمان العبدهللا. أ
 Media Department Manager Mr. Khaled Ali Alyami  مدير ادارة اإلعالم خالد علي اليامي. أ
 Projects and Operations Dept. Manager Mr. Isa Saud Aldusary  مدير ادارة التشغيل والمشاريع عيسى سعود الدوسري. أ
 Marketing Dept Manager Mr. Ibrahim M. Al-Jrifani  مدير ادارة التسويق ابراهيم محمد الجريفاني .أ
 Inf. Tech, Department Manager Mr. Ali Zaid Bashiri  مدير ادارة تقنية المعلومات علي زيد بشيري. أ

 
 
 

  Real Estate Committee of the Eastern Chamber  للدورة السادسة عشر بغرفة الشرقية العقاريةلجنة ال
 Chairman  Mr. Ayed Farhan Alqahtani  رئيس اللجنة العقارية عايض فرحان القحطاني

 Vice-Chairman  Mr. Mohammed Ahmed Al-Dosari  نائب رئيس اللجنة العقارية محمد احمد الدوسري

 Member Mr. Ibrahim Ali Al-Majdoee  عضو اللجنة العقارية ابراهيم علي المجدوعي

 Member Mr. Ahmed Yaqoob Al0Mokhadab  عضو اللجنة العقارية احمد يعقوب المخضب

 Member Mr. Bader Ahmed AlYousof  عضو اللجنة العقارية بدر احمد اليوسف

 Member Mr. Bassam Mohammed Boudai  عضو اللجنة العقارية بسام محمد بودي

 Member Mr. Bandar Moaz Al-Saleh  ةعضو اللجنة العقاري بندر معاذ الصالح

 Member Mr. Khaled Ahmed Barasheed  عضو اللجنة العقارية خالد أحمد بارشيد

 Member Mr. Khaled Seif Al-Dosari  عضو اللجنة العقارية خالد سيف الدوسري

 Member  Mr. Salem Abdullah Aljoeeb  عضو اللجنة العقارية سالم عبد هللا الجعيب

 Member Mr. Saleh Mohammad Alsayed  عضو اللجنة العقارية صالح محمد السيد

 Member Mr. Tareq Ahmed Baswaid  عضو اللجنة العقارية طارق احمد باسويد

 Member Mr. Talal Hammad Al-wabel  عضو اللجنة العقارية طالل حمد الوابل

 Member Mr. Abdullatif Mohammed Faraj  عضو اللجنة العقارية عبداللطيف محمد الفرج

 Member Mr. Abdullah Hamed Alghamdi  عضو اللجنة العقارية عبدهللا حامد الغامدي

 Member Mr. Abdullah Abdulwahab Alafalq  عضو اللجنة العقارية عبدهللا عبدالوهاب العفالق

 Member Mr. Abdullah Mohammed Albahusain  عضو اللجنة العقارية عبدهللا محمد الباحسين

 Member Mr. Fahad Sami Al Ben Ali  عضو اللجنة العقارية علي  فهد سامي ال بن

 Member Mr. Mohammed Ibrahim Alshiha  عضو اللجنة العقارية محمد إبراهيم الشيحه

 Member Mr. Mohamed Salmeen Al Nahdi  عضو اللجنة العقارية محمد سالمين النهدي

 Member Mr. Mohammed Saleh Ben Hafez  عضو اللجنة العقارية صالح حافظ القحطاني محمد

 Member Mr. Mohammed Omar Baghlaf  عضو اللجنة العقارية عمر بغلف محمد

 Member Mr. Mohammed Mousa Al Kaltham  عضو اللجنة العقارية موسى ال كلثم محمد

 Member Mr. Naser Abdulhadi Almoqeem  عضو اللجنة العقارية عبد الهادي المقيم ناصر

 Member Mr. Yousof Abdulmohsen Al-Tamimi  عضو اللجنة العقارية عبدالمحسن التميمي يوسف
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Day 1: Opening & Work Sessions 
(Monday 25 October, 2010 / 17 Thul-Qedah , 1431) 

 االفتتاح وجلسات العمل: اليوم األول
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲٥/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۷االثنين (

 
 
 
 

Keynote Session I: 
Sustainability in Architecture 

and Urban Development 

ÔåŸ§^=ÔÎåÎÛàÿ^=N=W
Ô‹^Ñkã˘^=Ω=Óá_›≈ÿ^=

ÔÎ›·kÿ^Ë=ÔÍàò•^ 
 
 
 

08:30–10:00 am 

 

Session C hair :  Dr . A bdulaziz J amal A l-Saati,  

Vice President of the University of Dammam for Graduate 
Studies and Scientific Research 

 

عبدالعزيز بن جمال الساعاتي. د: رئيس الجلسة  
 وكيل جامعة الدمام للدراسات العليا والبحث العلمي

08:30 - 09:30 

Keynote Speaker: 
 Prof. Dr. James Steele 

University of Southern California, USA 
Traditions, Technology, and Sustainable 

Architecture and Urbanism 

 :محاضر رئيسي
 لجيمس استي /فيسورالبرو

جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات المتحدة 
 األمريكية

، واستدامة العمارة والتكنولوجيا، التقاليد
 والعمران

 Open Discussion        مناقشة مفتوحة 10:00 - 09:30

 
 
 



 ”Session I:  Theoretical Frameworks of "Real Estate”and “Housing Sustainability        ہاماألطر النظرية للتطوير العقاري واإلسكان المست: الجلسة األولي
  James Steele, Traditions, Technology, and Sustainable Architecture and Urbanism      ، واستدامة العمارة والعمران والتكنولوجيا، التقاليد، جيمس استيل

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲ 

T R A DI T I ONS, T E C H NOL OG Y , A ND SUST A I NA B L E  A R C H I T E C T UR E  A ND 
UR B A NI SM   

 

  

Pr of. J ames Steele 

Prof. of Architecture,  University of Southern California 
jamesmcleodsteele@gmail.com 

  
*  A keynote speech. Detailed text is included in the Proceedings Book, the presentation is available on the web site.  

 

Abstract: 

The paper discusses the role of architects and engineers to prevent the degradation of the natural 
environment that continues to take place. It argues that architects and engineers are capable of using current 
technologies, inventing new ones and invoke traditional precedents to interact in a more sensitive way with 
nature. In the post war period, architects and planners were increasingly influenced by the post war urban 
principles and subsequently failed to become engaged in the post war housing boom. The result is sprawl and 
the consequences have been catastrophic for a primarily rural landscape, with pristine farmland and fields. In 
the kingdom of Saudi Arabia, the expansion of cities has led to a loss of historical areas. This is especially 
regrettable because of nomadic Bedouin roots of this culture and the scarcity of notable, traditional 
architecture within it. The paper highlights the attempts by various architects such Hassan Fathy, his 
followers as well as foreign architects to address traditions, socio-religious and environmental into design. It 
also discusses how Typologies of Hassan Fathy can be adapted to an Urban Context. 

   

Keywords:  

Real Estate Development, Sustainability, City of the Future. 

 

Biography:   

Professor James Steele- B.A., English, Lafayette College; B.Arch., University of Pennsylvania; 
M.Arch., University of Pennsylvania; Ph.D., Policy Planning, & Development, University of Southern 
California- teaches history and theory of architecture, as well as design studios. He worked in the offices of 
Louis Kahn and Vincent Kling in Philadelphia, and The Rouse Company in Columbia, MD, prior to going 
into private practice in Bucks County, PA. He taught at the University of Pennsylvania, King Faisal 
University, Saudi Arabia, Texas Tech University, the American Institute of Foreign Studies, London and the 
Prince of Wales Summer School, Magdalen College, Oxford. He has been a guest critic and speaker at 
several universities in the United States and internationally. He conducted the first summer semester program 
for students in Malaysia in 1998 and serves on the USC President’s Committee on International Affairs. He 
is the author of 27 books and monographs such as “Turkey: A Traveler’s Architectural and Historical 
Guide,”“The Hassan Fathy Collection,”and “Los Angeles: The Contemporary Condition,”which won a Phi 
Kappa Phi Award. His book, “The Queen Mary,”won an AIA Publications Award. He was the senior editor 
of Architectural Design and acted as the curator of the drawings of Hassan Fathy for the Aga Khan Trust for 
Culture.  

mailto:jamesmcleodsteele@gmail.com�
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  ، واستدامة العمارة والعمرانوالتكنولوجيا، التقاليد
 

 

جيمس استيل/ البروفيسور  
 الواليات المتحدة األمريكية، استاذ العمارة بجامعة جنوب كاليفورنيا

jamesmcleodsteele@gmail.com   

   
 . توى الكامل للمحاضرة في كتاب بحوث الندوة، للحصول على نسخة من العرض يراجع موقع الندوةتم تضمين المح. محاضرة رئيسية* 

 
 : المستخلص

وتحتج أن . وتناقش الورقة ہور المهنہسين المعماريين والمهنہسين للحيلولة ہون تہهور البيئة الطبيعية التي ما زالت تجري
خہام التكنولوجيات الحالية، اختراع جہيہة، والتذرع بسوابق التقليہية للتفاعل المهنہسين المعماريين والمهنہسين قاہرة على است

في فترة الحرب وظيفة المهنہسين المعماريين والمخططين تأثرت متزايہة بمباہئ الحضرية . بطريقة أكثر حساسية مع الطبيعة
والنتيجة هي االمتہاہ . ن الحرب وظيفةمرحلة ما بعہ الحرب وفشل في وقت الحق على أن تصبح مشاركة في ازہهار اإلسكا

في المملكة العربية السعوہية، توسع المہن قہ . والعواقب كارثة بالنسبة للمشهہ الريفية أساسا، باألراضي الزراعية البكر والحقول
ية التقليہية، وأبرز وهذا أمر مؤسف وال سيما نظراً للبہو الرحل جذور هذه الثقافة ونہرة البن. أہى إلى خسارة مناطق التاريخية

وتبرز الورقة المحاوالت من جانب مختلف المهنہسين المعماريين مثل حسن فتحي، اتباع فضال عن المهنہسين المعماريين . ہاخله
ويناقش أيضا كيف يمكن تكييفها مع السياق الحضري طرق حسن . األجنبية لمعالجة التقاليہ االجتماعية والہينية والبيئية في تصميم

 .يفتح
 

 : الكلمات الدالة
 .مہينة المستقبل، التنمية المستہامة، التطوير العقاري

 
 :السيرة الذاتية

 وماجستير في العمارة من كلية الفاييت، جامعة بنسلفانيا؛من  شهاہة البكالوريوسحاصل على -البروفيسور جيمس ستيل
استوہيوهات و التاريخ ونظرية العمارة يہرس -وب كاليفورنياجامعة جنمن  التنمية تخطيط سياسات ہكتوراه فيوجامعة بنسلفانيا؛ 

ينطلق للعمل في  ريالنہ، قبل أنيمبتب لويس كان وكلينغ فنسنت في فيالہلفيا، وشركة روس في كولومبيا امل في مكع .التصميم
الملك فيصل، المملكة العربية جامعة وعمل أستاذا في جامعة بنسلفانيا، . بوالية بنسلفانيافي مقاطعة ميلووكي،  القطاع الخاص

مير ويلز، كلية واأللنہن والمہرسة الصيفية  ،المعهہ األمريكي للہراسات األجنبيةو، لتكنولوجيال جامعة تكساسوالسعوہية، 
ول برنامج أ عقہ. ومحاضر في عہة جامعات في الواليات المتحہة وعلى الصعيہ الہولي عمل محكم خارجي. أكسفورہب ماجہلين

مثل ب اكت ۲۷وهو مؤلف . لشؤون الہوليةللجنة الرئيس ب، ويعمل ۱۹۹۸الہراسي الصيفي للطالب في ماليزيا في عام لفصل ل
الذي فاز بجائزة ”المعاصرةاالشتراطات : سولوس أنجل"، و"مجموعة فتحي حسن"و”تاريخيوالالمعماري ہليل المسافر : تركيا"

 لكتاب ر المحررينيوكان كب. جمعية المعماريين األميريكيينل ائزة المنشوراتفاز بج الذي كوين ماري،" كتاب. فيلي كابا فيلي
  .أغا خان للثقافة لمؤسسة، وعمل كمہير لمتحف رسومات فتحي حسن "التصميم المعماري"

mailto:jamesmcleodsteele@gmail.com�
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Introduction 

At this stage in the evolution of the concept of sustainability, which has a complex history dealt with 
elsewhere by this author and too convoluted to be recounted here, two diametrically opposite positions have 
emerged. (1) For purposes of comparison, these may be usefully summarized as a high technology camp at 
one extreme and an appropriate technology alternative, on the other. Those in the first group subscribe to the 
belief that science and engineering can solve any problem that emerges as a result of the degradation of the 
natural environment that continues to take place. In their view, architects and engineers are capable of using 
current technologies, or inventing new ones, that will offset any eventuality. Those who advocate an 
appropriate alternative, on the other hand, look for modest solutions, and increasingly invoke traditional 
precedents as a way of interacting with nature in a more sensitive way. (2) This awareness, of the validity of 
traditional wisdom, was first given official sanction at the same United Nations Conference on Environment 
and Development in 1992, the so-called “Earth Summit”at which the definition of sustainability, which had 
first been put forward by the World Commission on Environment and Development chaired by Gro Harlem 
Brundtland in it ten years earlier, was definitively establish. That definition, of “meeting the needs of today 
without sacrificing the capability of future generations to meet their own needs”has subsequently been found 
to be too vague, and has also been stretched to justify what might best be called development with a green 
face, or “green washing”, in both architecture and urban planning.  

Cities are a Testing Ground 

Since that defining moment in the history of sustainability, in Rio, cities and towns throughout the 
developed world, and the developing component that follows it, continue to devolve into chaos, gobbling up 
land and green space, choked by traffic, overcome by pollution, unable to provide even the most basic needs 
of an increasingly expanding citizenry. In the west, they are also fragmented by the implementation of 
zoning regulations that were put in place after World War II. These came about because of the mechanistic, 
single use zoning approach adopted by architects and planners who were increasingly influenced by the 
urban principles then being propagated by the members of the Congrès International Architecture Moderne, 
or CIAM, led by the Swiss/French architect Le Corbusier. This is turn led to the creation of suburbia, fed in 
America at that time by the Interstate Highway system that was implemented by the Eisenhower 
administration. The failure of architects to become engaged in the post war housing boom and to combat the 
urban flight that accompanied it, is an all consuming topic in its own right, but it is sufficient to say that 
design professionals were reluctant to become involved in what they characterized as a purely materialistic, 
commercial field that would sully their professional principles.  

 The result is sprawl, generated by attempts by developers to provide a tangible, affordable 
reproduction of what they believed to be the dream of a single-family house on its own plot of land, however 
limited that may be. The consequences of this provision have been catastrophic for a primarily rural 
landscape, with pristine farmland and fields being gobbled up by development after development of quickly 
and relatively cheaply built single-family houses.  

 To satisfy what they believed to be market demand, which they paradoxically created by presenting it, 
developers continue to produce single family houses that are typically set back some distance from the street 
to augment the image of individuality. By centering each house on its lot, they also provided a back yard, 
which became an obligatory part of the metaphor of a more casual lifestyle and setbacks on either side, 
offering distance from adjoining neighbors.  

The Kingdom as Crucible and Birthplace. 

 The Kingdom of Saudi Arabia, which has many of the fastest growing urban areas in the world, is also 
a graphic example of the debate between tradition and technology taking place today. It developed rapidly 
during the 1970’s and 1980’s. and as with other nations in the region that have experienced such growth, it 
subsequently lost much of its architectural heritage in the process. The most extensive changes occurred in 
the capital city of Riyadh, the holy cities of Makkah Al Mukarramah and Al Madinah Al Munawwareh and 
within the historical core of Jeddah.  
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This loss is especially regrettable because of nomadic Bedouin roots of this culture and the scarcity of 
notable, traditional architecture within it. At the end of the 1980’s many governmental and academic leaders 
started to comment on this loss of heritage and sought ways to protect it. They noted that history is especially 
important in the nation where Islam originated and its holiest sites are located. After all major infrastructure 
was in place, official attention turned to mosque construction, as a reflexive response to the perceived 
dangers of moving too far, too fast. At this same time, Egyptian architect Hassan Fathy achieved 
international fame with his book Architecture for the Poor, in which he described his frustration in trying to 
complete his village of New Gourna, near Luxor. He based his design on traditional typologies he had 
discovered in the old part of Cairo, from Bab Zuweila to Bab al Nasr or the central, medieval district of 
Cairo, combined with Nubian methods of mud brick Construction. He believed that this synthesis 
represented the essence of Egyptian tectonic identity, which he put forward as an alternative to alien western 
styles. More importantly in terms of relevance to urban planning, he discovered that the system of spaces he 
surveyed were deliberately interconnected, from the largest midan  to the smallest courtyard within each 
house, to provide convective cooling, through intelligent and thoughtful orientation, the conjunctive pairing 
of paved and planted open space, and diurnal zoning. This allowed the entire city to function as a unified self 
cleaning organism, providing a benign environment for its inhabitants long before the age of  mechanical 
systems 

A System based on Traditional Wisdom 

 Several disciples subsequently adopted his system, so it requires further explanation, to fully 
appreciate how it is being implemented today. When Hassan Fathy graduated in 1922, Egypt was still under 
colonial rule. After a brief flirtation with Bauhaus Modernism, he joined a group of ultra-nationalistic 
intellectuals who were expressing their idealism through their art. These included novelist Naquib Mafooz, 
sculptor Mohammed Muktar, the Coptic weaver Ramses Wissa Wassef, philosopher Taha Hussein and his 
close friend and future client, artist and poet Hamid Said. Fathy’s contribution involved the search for an 
authentic Egyptian alternative to western influence. He started by documenting medieval Cairene houses 
such as the Beits Kathoda, Souheimi and Gamal adin Dahabi. He substantiated his field surveys with 
historical sources, such as the Description d’Egypt, at the Institute Francaise Archaeologique Orientale in 
Cairo.  

He discovered consistent typologies in each of the houses he studied, derived from a common set of 
socio-religious and environmental constraints. These start with the magaz, or indirect entrance from the 
street, which prevents a direct view into the house and provides security. The magaz typically leads into a 
primary forecourt, usually paired with a second, smaller one located on the windward side of the house. 
These two courts are joined by an open breezeway, or taktaboosh, with a long narrow room bridging over it. 
The forecourt is paved and the windward court is planted, which allows cool evening air trapped in the 
vegetation to rush forward as a convective current to the front of the house as the sun rises and heats the 
paving. A ma’qaad, or raised covered porch was located on the first floor of the street side of the forecourt to 
take advantage of the cooler prevailing breeze at sunset. A Qa’a, or reception room for male guests, 
completed Fathy’s spatial ensemble. He did extensive research on this particular typology, tracing its origins 
to the Uqaider Palace in Iraqi desert.. It started there as a set of opposing iwans, or covered porches closed on 
three sides, which open into an open central courtyard. This court was covered with a tower, or shuksheika, 
when relocated to an urban context, paired with a malkaf, or second tower oriented toward the prevailing 
breeze. As air heated inside the house, it rose by convection up through the shuksheika, and was expelled.  

 Moreover, he discovered that each house was part of a deliberately planned System of spaces, starting 
with large squares, or midans to secondary courtyards leading to the planted and paved sets within each 
house, that generated convective cooling. 

 Fathy felt that this set of Cairene typologies, of magaz, paired paved and planted courtyards, 
taktaboosh, ma’qaad, qa’a, shuksheika and malkaf, still did not adequately represent the profoundly diverse 
heritage of his nation, so he traveled to Nubia, in Upper Egypt, to study the vernacular architecture there. 
The Nubians have devised an ingenious system of building in mud brick without any centering, due to a 
shortage of wood in this barren region, which spans the border with Sudan. It is based on a parabolic arch, 
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inscribed on a mud brick wall, with successive courses leaning in compression against it and a dome is built 
in the same way.  

 After integrating Cairene typologies with Nubian construction techniques, Fathy used his new system 
at New Gourna. The scheme was intended to accommodate approximately 5000 villagers relocated from Old 
Gourna on the slopes of the Valley of the Kings and Queens, to the west bank of the Nile. Due to resistance 
from the Gournii themselves, who were reluctant to be separated from direct access to the tombs that 
provided them a lucrative income, only a small portion of the village was completed.  

Traditional Techniques Evolved by Followers  

Fathy’s ideas have been perpetuated to a remarkable degree by several of his disciples, active in the Gulf 
region since the re-evaluation of the historical cost of progress started there in the early 1980’s. Abdel 
Wahed El Wakil is unquestionably first among these. He was born in Egypt in 1943 and worked with Fathy 
after graduating from Ain Shams University in 1965. He first received international recognition by winning 
an Aga Khan Award in 1975 for the Halawa house, in Agamy Egypt, which was cited as a “dedicated search 
for identity”and the use of traditional typologies, such as the magaz, ma’qaad and courtyard, and Nubian 
domes, vaults and arches. By insisting that the Nubian master mason who assisted him be recognized, he 
confirmed his intellectual debt to the man he respectfully refers to as his guru: Hassan Fathy. 

 But with the Halawa house, as with all subsequent projects, Wakil was clearly proclaiming an 
important philosophical departure from his mentor’s approach. Rather than adopting the confrontational go it 
alone, truth against the world posture that Fathy had assumed, Wakil has deliberately sought out the 
patronage of the rich and powerful, in the belief that Fathy’s principles must be accepted by people at the top 
in order to be more effectively disseminated.  

 Wakil decided to relocate to the Kingdom of Saudi Arabia in 1975, soon after the Halawa house was 
finished and found his first two important patrons in Jeddah. These were Sheikh Abdel Aziz al Sulaiman and 
Mayor Muhammed Said Al Farsi. Sheikh Suliaman commissioned Wakil to design a residence for him in the 
Andalus district of Jeddah,. Wakil responded with a new scheme that eloquently elaborated on the Fathy-like 
lexicon, used at Agamy, with the addition of a soaring Qa.a, not present in the Halawa house, but also 
provides a commentary on the traditional tower house, once found throughout old Jeddah. By literally 
turning the tower house on its side, and lining it up along the Corniche, Wakil makes a critical observation 
about how a vernacular, vertical typology can be meaningfully transformed into its contemporary, horizontal 
equivalent, driven by the prevalence of free standing Villa construction throughout the Kingdom today. 

 As a result of this project, Wakil was then commissioned to design a mosque in memory of the late 
Sheikh Abdullah Al-Suliaman, across the Corniche from the house, near the coast. He used this opportunity 
to engage in what would be the first of many explorations into a wealth of Islamic heritage that had yet to be 
investigated, to re-invigorate and perpetuate a precious body of knowledge then threatened by extinction, and 
to expand and challenge it. It may seem counter-intuitive at first, but it useful to compare Wakil at this early 
stage of his career to Filippo Brunelleschi, who arguably helped to launch the Renaissance in the16th century, 
beginning with the Duomo in Florence. Each started in the same way, with an accumulation of knowledge 
about and physical survey of construction techniques used in an empire at the apogee of its power that was 
on the verge of being lost centuries later. Using the groundbreaking research of his mentor Hassan Fathy as 
his starting point, Wakil investigated scarcely recorded building techniques involving complex, sacred 
Islamic geometries. In his important article “Omar Khayyam, Mathematicians, and Conversazioni with 
Artisans”, Alpay Ozdural has shown that such methods were partially transcribed, dispelling the popular 
notion that they were only transferred verbally, but those sources are arcane. In his own extensive field 
surveys, Wakil recorded the most prominent surviving examples of the Classic period of Islamic architecture 
available to him, focusing specific aspects, such as the geometric complexities of the muqurnas. Many times, 
he was just steps ahead of the wreaker’s ball, sometimes even purchasing assemblies that had already been 
demolished, and storing them for further study. This led him to write his own computer program on 
muquarnas geometry, long before digital access was ubiquitous. He has succeeded in finally codifying an 
entire field of knowledge that had been difficult to access. 
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  Like Brunelleschi, Wakil’s testing ground came with a dome, which at 12 meters in diameter in 1976 
was the largest masonry hemisphere of its kind at the time, roughly one-third that of the Hagia Sophia in 
Istanbul. He insisted on using the same unsupported, ancient Nubian method used by Fathy at New Gourna, 
in spite of the risk and vastly larger scale, to prove its effectiveness. Like the Hagia Sophia, this mosque also 
has side domes that buttress the main dome, but they are fully round and located on the sides of the big 
circumference, rather than on its longitudinal axis.  But, consistent with his mission of always moving 
traditional knowledge forward, he decided against adopting the octagonal model used by his mentor at 
Luxor, in favor of the hexagonal base of the dome of the Sokullu Mehmet Pasha Mosque built by Sinan in 
Turkey in 1572, generally consider that master’s finest work.  

 The Al-Suliaman mosque demonstrates Abdel Wahed El-Wakil’s determination to master the 
technical limits of the structural language he inherited from Fathy and has used in various permutations ever 
since, as well as to advance the contemporary knowledge of Islamic architecture. Here, for example, Wakil 
uses smaller flanking domes to create side galleries where no such division exists in the Ottoman model, in 
which the space is unified, simple and total.  

 The Al-Suliaman Palace and Mosque brought Abdel Wahed El-Wakil to the attention of people at the 
highest positions of power within the Kingdom, including then Prince Fahd ibn Abdul-Aziz, who was soon 
to become King, as well as Prince Sultan bin Salman. They were among those in the royal family who 
recognized the threat that unqualified modernization posed to Saudi values and identity. They had voiced 
their concerns to Muhammed Said al Farsi, who was then the Mayor of Jeddah, because his city was one of 
those at the forefront of development, discussing the possibility of bridging past and present.  

 His contribution to the implementation of the traditional set of typologies and overall urban strategies 
first uncovered by his mentor Hassan Fathy, however, remains at the level of the single building, most 
generally and remarkably the mosque. 

Adapting Fathy’s Typologies to an Urban Context 

Rasem Badran, has  also been inspired by Fathy, although he never actually worked with him, as Wakil 
did. Badran started his own investigations into the roots of historical Islamic architecture soon after returning 
to Jordan from Germany, having received his architectural training there. He started to examine the 
relationship between the mosque and its urban setting, which had effectively been severed with the advent of 
the automobile, because of the need for parking. In his design of the Qasr al Hokum, a religious, 
governmental and commercial complex near the Musmak fort in the historical district of Riyadh, Badran 
reversed this trend by fusing all of these functions together, as they had been in the past, using a series of 
hierarchical inner courtyards as a connector.  

He based his design on the previous, pre-existing condition of the Justice Palace, Mosque and Suq that 
had stood on the site, until being demolished at the beginning of the first oil boom. He even had access to 
photographs of the site made in the early 1940’s, before it was cleared. 

His unique contribution to the field of sacred Islamic architecture, then, has been to physically reconnect 
religious and secular activates as they were in the past which has returned the mosque to its original, vital 
position as the center of and catalyst for, urban life. In addition, however, he has demonstrated how the 
convective system based on a human scale intermediary first analyzed by Hassan Fathy in medieval Cairo 
can be effectively adapted to contemporary use. 

A University as a Microcosm of the City, Informed by an Oasis 

A third notable disciple of Fathy is Abdelhalim Ibrahim, who is based in Cairo. He was educated at the 
University of California at Berkeley and soon after he returned to Egypt, he became a part of an official 
initiative, launched by President Anwar El Sadat, to attempt to decentralize the urban concentration of 
population in Cairo through the creation of “satellite cities”and agricultural communities around it. Hassan 
Fathy was also a part of this campaign and was commissioned to design an agrarian settlement near the 
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desert oasis of Kharga, near the middle of Egypt. A large underground lake had been found there, which the 
government felt could sustain a settlement of about 5,000 people. which they ironically named Baris, which 
is Arabic for Paris. This commission contributed to the decision by that architect, who had a large influence 
on Abdelhalim’s theoretical growth, to return to his homeland, after a self-imposed exile in Athens that 
started in 1957.  

Abdelhalim was commissioned to design a similar kind of community at the Farafa Oasis, about six 
hundred miles southwest of Cairo, at the fringe of the Sahara desert. His task was to create a viable, self-
sufficient settlement, to be supported by agriculture and light industry, on three hundred acres of land that 
was to be reclaimed from a larger, 40,000-acre portion of the desert.  

Three thousand idealistic, young university graduates had volunteered to be the first settlers of this pilot 
project, beginning on fifteen of the three hundred acres designated for it. Abdelhalim saw this project as a 
perfect opportunity to apply his theory of collaborative design with all of the members of a community, and 
approached it in the spirit of providing a framework for a process in which each one of the settlers could 
participate. He wanted this structure to be legible, so that it would transform the built environment and 
empower the community in the process.  

A Common Language of Desert Architecture 

In preparation for this challenge, Abdelhalim and his team examined the grow patterns, formal strategies 
and methods of adaptation used to survive in such an unforgiving environment throughout the world. To 
their surprise and delight, they found that there is a distinct common denominator that they all share, which 
is a language of desert architecture that is substantially the same everywhere. The vision that Abdelhalim 
then had was to provide an architectural Rosetta stone, of sorts, to those who were relocating from the city to 
the desert, that they could use to decipher their new environment.  

The research carried out by the CDC team has been recently substantiated by archaeological excavations 
carried out at the site of the capital of the Shang Dynasty, which sprang up shortly after the beginning of the 
agrarian revolution, more than 4,000 years ago in China. These studies show that the location of the well was 
the primary factor that determined the layout of each neighborhood. Nine square plots were placed within a 
larger square perimeter, with the well located in the central square, so that each of the other eight plots 
touched it and had equal access to it. This is why the number eight came to be associated with Imperial 
power, since control of the water source represented the ultimate authority at that time, The first 
institutionalized urban plan in China, for the city of Chang’an, which is now Xi’an, used this grid. It 
subsequently became the model for other cities there such as Beijing, as well as those in countries that were 
influenced by Chinese culture, such as Kyoto, Japan. 

Building traditions revolving around access to and the use of water are strongly entrenched in Western 
Asia as well, as representations of the garden in the midst of the desert. These begin with the Hanging 
Gardens of Babylon and continue on through the famous Mughal gardens of India, to include the Alhambra 
in Spain and many other smaller, residential examples throughout the region, in Egypt, Saudi Arabia, Jordan, 
Syria, Morocco, Tunisia, Turkey and the United Arab Emirates, among others.  

The language that Abdelhalim discovered is a result of the dynamic relationship between those who 
attempt to inhabit the desert environment and the essential elements, such as water, that they need to survive 
there. It also is a consequence of their skill at adapting to such an extreme climate. Abdelhalim sought to find 
a way to form a tangible dialectic that would represent this elemental relationship between the natural and 
the human made environment, so that the forms that resulted could be understood as the consequence of the 
interaction of these two immutable forces. 

As in the case of Kharga, a small village already existed at the Farafa Oasis when Abdelhalim started the 
project and he and his team carefully researched that settlement patterns and daily rituals used to ensure 
survival that had already existed there, as a vital source of information that they could use in their design. A 
great deal of their investigation focused on the relationship between the villagers and their water supply, 
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which they used for drinking as well as irrigation, They key question to be answered was how this precious 
resource was distributed in a fair way. They found that access to water and irrigation determined where 
people lived, as well as the size of their individual plots.  

Unfortunately, the assassination of Anwar Sadat brought an abrupt halt to this and other, similar 
initiatives. When the program was reinstituted it was headed by another administration, and the purity of the 
original concept was compromised. Seventy houses for about 1,700 people, were built in what is now known 
as Kasr al Farafa, but Abdelhalim.s design was irrevocably changed. 

The Transmission of Knowledge 

Abdelhalim frequently speaks of human rituals as the basis of architecture and settlements, One of the 
most elemental human rituals of all, of course, is the transfer of knowledge from one person, or one 
generation to another. The formalization of that process has only recently been formalized, as recently as the 
Middle Ages, at Universities such as Al Azhar, in Cairo, and in the monasteries of Europe, which were later 
converted into Universities in places such as Oxford, England. 

Dr. Abdelhalim’s largest project to date is the master plan for the American University in Cairo’s new 
campus outside the city. The decision to relocate from the middle of Cairo to a more spacious site on the 
outskirts was a difficult one for the administration of the University to make. In it’s downtown location, it 
had developed the reputation of being a urban institution that served the needs of the diverse student body, 
but the difficulty in growing beyond the strict boundaries of the site made it necessary to consider a move. 
The desire of urban planners to reduce the amount of pressure on the city of Cairo itself also was a factor in 
the decision by the University to relocate to an open site near the new airport. The area involved is called 
Qattameya, Abdelhalim Abdelhalim who’s firm is called the Community Design Collaborative or CDC 
participated in a competition for the design of the campus and submitted their scheme to a jury comprised of 
members such as Charles Correa, Ricardo Legorreta, Ismail Serageldin, John Gerhardt. They selected a 
scheme by the Boston Design Collaborative or BDC consortium of architects including, CDC and Sasaki 
Associates were selected as the firm to implement the master plan. This collaboration between Sasaki and 
CDC dates back to their work on Darrassa Azhar Park. Abdelhalim was instrumental in promoting the idea 
of treating the campus as an oasis in the desert primarily due to the stark landscape in which it is now 
located. He also encouraged the consideration of the question of the spirit of the University of Cairo; of 
determining its essence. This was an important factor in recreating that essence in its new desert context. 
Abdelhalim began by researching the character of the existing University in its dense urban setting. It has a 
long history that coincides with a tumultuous period in the lifeline of Egypt itself with strong social and 
communal ties. Abdelhalim asked the key question of how this character and these ties could be preserved 
and recreated in its new context. To do this, he formulated the idea of the buildings of the institution, as they 
existed in the downtown area as an urban canyon or valley and the new location as a broad expanse of desert. 
Because these two conditions had very little in common, he decided to focus on things that were independent 
or free of contextual associations, and on the constancy of the concept of an oasis.   

 The organizational device that he adopted to implement this concept was to develop a planning unit 
that would allow the University to be divided into built and unbuilt areas as well as carefully planned and 
spontaneous functions. These in turn were organized around courtyards and carefully devised landscape 
areas that would maximize the environmental benefits of what might otherwise be considered a barren site. 
His first sketch design broke the 250,000 square meter site into what he has described as morphological units 
which are each based on internal courtyards of various sizes which will act as reservoirs for the cool night air 
that is typical of the desert in this area. These courtyards will act in the same way as those described in the 
urban plan of medieval Cairo at the beginning of this chapter. In each instance, a hierarchal sequence of open 
spaces ensure the flow of this cool air from the smaller courtyards to the larger ones during the course of the 
day as the sun heats them up and convection currents increase. And so Abdelhalim is implementing the same 
principles utilized by Rasem Badran in Riyadh, Hassan Fathy in New Gourna and Baris, the residence of 
medieval Cairo who intuitively understood these principles.   
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After deciding on this basic planning structure Abdelhalim engaged in the philosophical question of 
what the concept of liberal arts means in Islamic culture.  What relevance should this concept have in the 
design of a new campus? He determined that the basic strength of a liberal arts education is the interchange 
that takes place between disciplines and the possibility that students can learn through a variety of 
experiences rather than just within a single discipline. This realization was translated as a series of interstitial 
spaces beginning with a large entry space called the American University Cairo Square, which terminates 
with a monumental portal leading into the campus. Abdelhalim established a connection between 
contemporary theory about the liberal arts and that surrounding Islamic architecture through issues like 
perplexity, and contemplation. Those involved in the liberal arts, seek truth through multiplicity rather than a 
deterministic view of the world. In Sufism the search for knowledge also involves a multitude of different 
lines of investigation and this approach is formalistically expressed in such examples as the Dome over the 
mosque in Cordoba Spain. After these parameters were set, a series of hierarchically determined circulation 
spines were established, the various courtyards and the departmental units that they represented as well as the 
interstitial spaces between them. Abdelhalim also resolved the issue of an appropriate architectural language 
and character by deciding to avoid the clichés found in the pseudo-Islamic style of the original campus, 
trying instead to capture its tangible spirit and character. In doing so, he also considered the question of 
whether or not there is such a thing as a typology of a liberal arts campus and whether there is any 
commonality between those that exists today.  

All of these questions were debated between the members of the consortium, which included Ricardo 
Legorreta, Ellerbee-Becket, and B.B. Pfeifer, in effort to determine the true nature of a liberal arts education. 
This debate replicated and verified Abdelhalim’s philosophical assumption of a multiplicity of approaches in 
which there was more than one way of determining truth. In this sense, it is extremely appropriate that the 
commission for this project was given to more than one architect. This decision was taken within the 
guidelines that were established by the entire team. CDC and Sasaki were eventually given the responsibility 
of being the prime-coordinating architect faced with the challenge of managing the diversity of talent 
involved in this complex project. 

An Issue of Style 

In approaching the question of an appropriate style, for this large project, which was estimated to cost 
$300 million at the beginning of construction, Abdelhalim decided to adopt the Al Azhar Mosque as a 
prototype. Al Azhar Mosque, which is located in the heart of the medieval quarter of Cairo, is universally 
regarded throughout the Islamic world as a model of scholastic excellence and moral authority. Rather than 
being a single building, the Al Azhar Mosque is actually a city in microcosm with a hierarchal organization 
that is typical of the urban context around it. It is also organized in a series of courtyards in the same way 
that Abdelhalim proposed to plan the new campus in Qattameya. While there was difference of opinion on 
the issue of style as might be expected from a group of architects from all over the world, there was common 
agreement that there should be interaction between formal and informal spaces as well as indoor and outdoor 
areas in an effort to reinforce the spirit of the original campus in downtown Cairo. This emphasized the 
belief of all parties concerned in the value of having a continuity of the learning process and an 
understanding that is what is presented in the classroom, is frequently assimilated and expanded in 
conversations, discussions and debate in the courtyards outside.   

 There was heated discussion among all the architects concerned about what the characters of these 
public spaces should be. These questions involved such issues as the meaning of the word “plaza”in a 
university context especially in this region. The University community also engaged in this debate, this led to 
a replication of the image of an Islamic arch that has become associated with the old campus over many 
generations during its century long history. Consensus was much easier to achieve about the importance of 
using landscaping to both soften and connect the outdoor spaces which everyone agreed are to be an integral 
part of the learning experience. The issue of style, which originally threatened to be a divisive one, was 
sublimated within the more profound issue of identity and community.   

 Everyone agreed that this new campus was nothing less than a city of knowledge, a community of 
scholars from all over the world. During this process, it became clear that the Board of Trustees of the 
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American University of Cairo was keen to have an identifiable visual image for this new campus. The 
gateways into the various sections, beginning with the portal at the entrance plaza and the entrances to each 
of the buildings became an instrumental part in developing this image. Abdelhalim conceived of the idea of 
tilting these front elevations away from the buildings. Altering the conventional planar of configuration and 
creating a useable, intimate social space between the two. In this way, he was able to add one more layer 
between the exterior courtyard and the more formal interior spaces creating a buffer between the two, which 
also has environmental implications. This intricately inter-connected series of spaces in combination with 
landscaping ensures a constant flow of cool air from exterior to interior, upward through each building to 
openings at the top of the roof that allow the air to escape as it heats up. This strategy of detaching the 
facades also succeeded in providing an identifiable visual image since it has been consistently implemented 
throughout the University in each of its different segmented departments. This underscores the architect’s 
realization that in this instance, it is the academic department that is the organizing unit of this campus and 
not the school. The individual department was conceived by Abdelhalim as a Dar, or house. Using this 
comparison, Abdelhalim, was also inspired by the houses of medieval Cairo discussed in detail earlier here. 
Provided each department with a formal equivalent of a Qa’a, courtyard garden and a Maq’qad on the 
ground floor for receiving visitors and guests.   

An Appropriate Symbol for the Durability of Traditional Knowledge 

This new campus and the portal of which announces it, is an appropriate, tangible symbol for the 
durability of traditional knowledge in dealing with a wide variety of environmental challenges in both the 
urban context and its individual architectural equivalent. The architect here has managed to realize a built 
explanation of the concept of the liberal arts as well as the elusive Sufi idea of seeking knowledge by first 
permitting doubt. In each case, in both the liberal arts and in Sufism knowledge cannot be achieved without 
questioning. In this era in which the goal is still seems to be one of scientific certainty, and of using 
technology to solve a mounting litany of environmental problems, one of the most valuable lessons provided 
by the architecture and urbanism of the past is that certainty does not exist and that intuition is one of the 
most valuable of all human attributes. 

Technology Adopts Tradition 

It is ironic that West Asia, or the region formerly known as the Middle East before the ascendancy of 
China changed the global calculus, should be the primary sponsor and contemporary testing ground of one of 
the most important revisions of the Modernist vision of a scientifically controlled Ecotopia.  

The irony continues in the fact that Lord Norman Foster has designed this adaptation, called Masdar 
City, which is located in Abu Dhabi. He is one of the leading proponents of what is popularly known as the 
British High Tech movement, based on the principle of utilizing the latest scientific discoveries, and using 
structure to create large, open, spaces that allow maximum flexibility for future change. Following the 
highest aspirations of Modernism, High Tech proponents, who perpetuate the deterministic agenda of 
Modernism, hope to create Utopian, climatically controlled interior environments using the latest 
engineering expertise.    

The irony is heightened once again by the fact that Foster’s design for Masdar City is further informed 
by the principles of appropriate technology advocated by the late Egyptian architect Hassan Fathy and his 
most influential contemporary disciples, Abdel Wahed El Wakil, Rasem Badran and Abdelhalim Ibrahim. 
This new desert community, which is located on a six square kilometer site near Abu Dhabi International 
Airport, is being promoted by Ahmed Ali Al Sayegh, the Chairman of Masdar Institute, as a walled, 
automobile free city for approximately 50,000 inhabitants. It is to be supported by a wide range of innovative 
industries and retail and commercial services, to be built in seven phases.  

It is described as being designed according to planning principles used in traditional Arab cities, such as 
narrow, shaded streets, souks, large medinas and a wide range of courtyards of various sizes cooled by 
convection. Its houses have thick walls, to create thermal mass, and wind towers to provide natural 
ventilation.  Palm trees and water features located throughout the city are intended to replicate the cooling 
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effect of an oasis. The entire community is covered by a space frame-like roof, supported by huge, hollow 
columns, which also naturally ventilate its verdant courts, assisted by wind turbines inside them. A 
desalinization plant, which provides 80 percent of the fresh water that is projected to be used by the 
inhabitants of the city, as well as a solar power plant which will provide its energy needs, complete the 
“leading edge technologies”of this new Ecotopic permutation.  

The typological system uncovered by Fathy, evolved by Abdel Wahed El Wakil, taken to urban scale by 
Rasem Badran and implemented in microcosmic detail in Cairo by Abdelhalim Ibrahim, has been adopted 
here, by the leading proponent of technological Modernism in the west. 

Notes 
[1] See: James Steele, Sustainable Architecture: Principles, Paradigms and Case Studies, McGraw Hill, N.Y. 1997 
[2] Shelton H. Davies and Katinka Ebbe, Eds. Traditional Knowledge and Sustainable Development World bank 

Publications, Washington, D.C. 1993. 
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1-1 SH A PI NG  T H E  F UT UR E  OF  PR OPE R T Y  DE V E L OPM E NT :  T H E  G R E E N 
A R C H I T E C T UR E  A PPR OA C H 

 

Dr . R abee M . R effat 

Associate Professor 
Architecture Department, College of Environmental Design, 

King Fahd University of Petroleum and Minerals, 
Dhahran 31261, Saudi Arabia 

Email: rabee@kfupm.edu.sa    &   rabee.reffat@gmail.com 

*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

Abstract: 

The environmental impacts associated with property development are mostly holistic and long lasting, 
ranging from the resources expended to construct the buildings, the waste produced during the construction, the 
resources used by occupants during the lifetime of the building, and the resources and waste involved with 
demolition and recycling of the structure. From the environmental perspective, property development account for 
nearly half of all energy and raw material use around the globe. Green architecture seeks to reduce the negative 
impacts of buildings by increasing efficiency and moderation in the utilization of building materials, energy and 
development space. Therefore, the benefits of applying concepts of green architecture on property development 
are introduced in this paper. A comparison between the primary categories of the well known green building 
rating systems is conducted. Some of the initiatives of local context on green building rating systems in the Arab 
world are presented.  The paper addresses the potential of green architecture to be the mainstream and to shape the 
future of property development. 

 Keywords:  

Green Architecture, Green Building Rating Systems, Property Development. 

Biography:   

Dr. Rabee Reffat is specializing in the field of Architecture and Design Computing. He currently works 
as an Associate Professor at the Architecture Department, King Fahd University for Petroleum and Minerals, 
Saudi Arabia. Dr. Reffat earned his PhD in Architecture and Design Computing from the University of 
Sydney, Australia. Dr. Reffat has published one edited book, four book chapters and over 60 refereed journal 
and conference papers. His expertise includes digital design in practice and education, artificial intelligence 
and machine learning in design, intelligent and green buildings, knowledge management, and virtual design 
studios in architecture, maintenance and construction. Dr. Reffat has successfully managed and completed 
research projects funded by the Australian Research Council, University of Sydney and the CRC 
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 ودورها فى صياغة مستقبل التنمية العقاريةالعمارة الخضراء  ۱-۱

 

ربيع محمد رفعت. د  
 أستاذ مشارك

 كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قسم العمارة
 ، المملكة العربية السعودية۳۱۲٦۱، الظهران

rabee@kfupm.edu.sa    &   rabee.reffat@gmail.com  

  
 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 : المستخلص
المہى، وتتابين تلك التأثيرات فتشمل المصاہر  تعہ التأثيرات البيئية المصاحبة لمشروعات التنمية العقارية جوهرية وبعيہة

والثروات المستنفذة فى تشييہ المبانى، النفايات الناتجة من مشروعات التشيہ، المصاہر المستخہمة من السكان خالل ہورة حياة 
بيئى، فإن مشروعات  ومن منظور. المبانى، والمصاہر والنفايات الناتجة من عمليات هہم المبانى أو إعاہة تہوير بعض مكوناتها

 .التطوير العقارى تستهلك مايعاہل نصف المواہ والطاقة  المستخہمة على مستوى العالم
وتهہف العمارة الخضراء إلى تقليل األثار السلبية الناتجة عن مشروعات التنمية العقارية عن طريق رفع كفاءة المبانى 

وتتناول هذه الورقة البحثية أهم المكتسبات . المشروعات وتشغيلهاوحسن توظيف المواہ والطاقة المستخہمة فى تشييہ تلك 
ويقہم البحث ہراسة مقارنة بين أهم .  والمنافع من تطبيق مباہئ وتطبيقات العمارة الخضراء فى مشروعات التنمية العقارية

خضراء فى أن تمثل اإلتجاه السائہ فى وتناقش الورقة البحثية فرص العمارة ال. أنظمة تقييم المبانى الخضراء المستخہمة عالمياً 
 .ى صياغة مستقبل التنمية العقاريةمشروعات التنمية العقارية وہورها ف

 : الكلمات الدالة 
 .التنمية العقارية ،العمارة الخضراء، أنظمة تقييم المبانى الخضراء 

 :السيرة الذاتية
ومات بقسم العمارة، كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك فهہ يعمل الہكتور ربيع محمہ رفعت في مجال العمارة وتقنية المعل

له مجاالت تميز . العمارة وتقنية المعلومات من جامعة سيہنى بأستراليا  في  للبترول والمعاہن، وهو حاصل على ہكتوراه الفلسفة
والبيئات االفتراضية في مجال التصميم  تطبيقات تقنية المعلومات من الذكاء االصطناعي وتعليم اآللة وتقنيات الواقع: بحثية تشمل

والتعليم المعماري وإہارة وصيانة اإلنشاءات والمباني الذكية وتوظيف تقنية تنقيب المعلومات وتطبيقاتها في العمارة والتشييہ 
ت ومؤتمرات كما أن له إسهامات في مجال البحوث والہراسات التطبيقية حيث قام بنشر أكثر من ستين بحثاً بہوريا. والصيانة

وقہ أہار الہكتور ربيع عہة مشاريع بحثية في مجال العمارة وتقنية المعلومات بجامعة سيہنى بأستراليا وهيئة . عالمية محكمة
. ةاألبحاث األسترالية وحالياً بمہينة الملك عبہ العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهہ للبترول والمعاہن بالمملكة العربية السعوہي

 .متميزة في أستراليا والمملكة العربية السعوہية ومصر وحضرية ارك أيضاً في تصميم وتنفيذ مشاريع معماريةوش
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1. INTRODUCTION 

It is generally recognized that buildings consume a large portion of water, wood, energy, and other 
resources used in the economy. For example, US buildings alone are responsible for more CO2 emissions 
than those of any other entire country in the world except China. From the environmental perspective, 
property development account for nearly half of all energy and raw material use around the globe. 
Commercial and residential buildings account for 39.7% of the energy consumed. They are responsible for 
76% of the electricity used and 15% of the total water consumed. It was also indicated that energy 
consumption in the Economic Co-operation and Development countries has continually increased since 
1960s and will continue to do so in the coming years mainly due to the construction boom in Asia, the 
Middle East, and Latin America. If building green is cost effective, a broad shift to green construction offers 
a potentially promising way to help address a range of challenges. Green architecture seeks to reduce the 
negative impacts of buildings by increasing efficiency and moderation in the utilization of building materials, 
energy and development space. The terms “green”and “sustainable”are often used interchangeably in 
architecture to describe environmentally responsive buildings. However, each term has its history and socio-
political connotations, as well as its architectural definition, use, and operation. Even though there is a 
relationship between these terms, each is independent and mutually exclusive. For instance, a building can be 
sustainable but not green, whereas a green building must be sustainable [2].  

Indicators of green building market show that owners and the architectural and engineering communities 
are looking beyond initial costs and adopting lifecycle analysis and resource conservation measures into their 
site planning, design and construction stages. In a 2008 survey, the IBT Enterprises design firm found that 
75% of the companies planning new building projects were considering green materials and features. Turner 
Construction Company contains a similar finding in a 2008 survey. In its 2008 US, Construction Overview, 
FMI estimated that $21 bn of all new non-residential construction would employ the use of green building 
principles, compared to $13.4 bn in 2006. The growing demand for green building materials includes the 
new generation of architectural and industrial coatings with low- and zero-volatile organic compounds 
(VOCs) [4].  

This paper introduces the benefits of applying the concepts of green architecture on property 
development. A comparison between the primary categories in the well known green building rating systems 
is conducted. Some of the initiatives of local context on green building rating systems in the Arab world are 
presented.  The paper addresses the potential of green architecture to be the mainstream and to reshape the 
future of property development. 

2. GREEN ARCHITECTURE 

In the building industry, most of the stakeholders have some concepts of green building, although their 
understanding is often vague and inaccurate. However, many building stakeholders consider green buildings 
to be radical, costly, and unnecessary, and many believe the movement towards green buildings is a 
marketing ploy driven by environmental extremists. There are relatively few people within the building 
industry who have a thorough and accurate understanding of what a green building is, and how a green 
building is achieved. However, the recent surge in interest in green buildings is forcing all stakeholders to 
become quickly informed [5]. 

Green architecture refers to the creation or restructuring of buildings while achieving a minimal impact 
on the environment. Since people have become more concerned about the wise use of the natural resources, 
the concept of green architecture is gaining both acceptability and interest. The term Green Building brings 
to many people images of natural materials, green roofs, radical passive design, and technological features. 
Others with a more realistic understanding perceive green buildings as new and different. These perceptions 
do not necessarily appeal to other building stakeholders, especially key decision makers, so it is important to 
clearly identify what green building are and what they look like. There are some overlapping or close to 
synonymous terms, such as energy-efficient building, environmental building, eco-building, sustainable 
building, and high-performance building [7]. Also, there is an increasing number of buildings on the ground 
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that have been designed according to criteria established in incentive or rating programs, and these are often 
associated with certain visible “green”features, such as exterior window shading, good daylighting, green 
(landscaped) roofs, and natural ventilation chimneys. Thus, there is a common misconception that green 
buildings are solely defined by such obvious features. However, many green building features are subtle or 
even invisible. A good definition is therefore of considerable importance, and the way that assessment or 
rating systems handle this is a useful entry point. Energy lies at the heart of the issue, and energy-efficiency 
was the first “green”issue to be of general concern the late 1970s. A number of other key issues were added 
to the list of environmental concerns in the 1980s and 1990s, including ecological damage, water 
consumption, the role of material selection in affecting embodied energy, emissions and solid waste, and 
indoor environmental quality. Another issue is construction and operating cost, which some rating systems 
include to increase their system’s relevance to the industry. The menu of core issues has emerged as the basis 
of what is today called green building. Because the set of issues continues to grow, and the margins are 
unclear, there will continue to be some ambiguity as to a clear definition. As a result, any organization 
dealing with green building creates its own specific definition. These working definitions are not fully 
satisfactory, since all the multi-criteria rating systems operate on a trade-off basis, and therefore a building 
with mediocre energy performance but excellent indoor environmental performance might be rated at the 
same level as another building with the inverse characteristics. A new factor has emerged in the last few 
years, and that is the inclusion of an even wider set of planning, social and economic considerations. While 
these issues help to identify the factors considered in green buildings, they do little to describe how one 
might differentiate a green building from conventional construction, or the common real characteristics of a 
green building. The common green building traits are listed in Table 1. While the characteristics are not 
included in all green building, but most green buildings incorporate many of these common features. In 
practice, each green building is unique, as they are reflections of specific site, fiscal, and operational 
parameters [7]. 

Table 1 A list of most common traits in green buildings 
 

Location • Not on fragile landscapes 
• Not contributing to urban sprawl 
• Close to mass transportation 

Site: • Focus on surface water reduction (holding ponds, porous paving) 
• Zeriscape landscaping (no irrigation) 
• Lower impact on local ecology 
• Increased green space (small building footprint, minimal surface parking) 

Building 
Exterior 

• Window canopies or light shelves 
• Alternative energy systems (solar or wind) 
• Green roofs 
• Efficient, targeted exterior lighting (minimizing light pollution) 

Building 
Interior 

• Minimal materials (exposed structural materials) 
• Flexible layouts (movable walls, raised floors) 
• Occupant controls of heat and light (as opposed to large zone thermostats or light switches) 
• Abundant natural light and access to views 
• Good air quality 
• Plumbing fixtures with reduced water usage characteristics 
• Operational promotion of “green”practices (such as recycling) 

Hidden 
Attributes 

• Highly efficient building envelopes 
• Materials selected to meet building goals (low environmental embodied effects, low VOC’s) 
• High efficiency mechanical systems integrated with electrical, structural, and architectural 

elements 
• Efficient lighting systems 
• The use of equipment without materials or components that could damage the environment (e.g., 

ozone depleting substances in air conditioners) 
• The use of maintenance materials (e.g., detergents) that also meet the green goals 
• Continued measurement and optimization of system performance over time. 

Source: Adopted from Lucuik et al (2005). 
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Also, green architecture involves more than the individual building on its plot; it must encompass a 
sustainable form of the built environment. The city is far more than a collection of buildings; rather it can be 
seen as a series of interacting systems for living, working and playing crystallized into built forms. It is by 
looking at systems that we can find the face of the city of tomorrow [10]. Green architecture is an abstract 
concept that requires the inclusion of sustainability, ecology, and performance. Each of these categories has 
its indicators at the level of technologies, resources and impact. Sustainability in architecture is used a 
general term to describe technologically, materially, ecologically, and environmentally stable building 
design. Hence, stability is established via three major components: technological and material sustainability 
(elements), resource sustainability, and environmental sustainability. Ecological architecture is primarily 
concerned with the impact of ecological properties on the building, its occupants, and the environment. 
Ecological architecture is used as a framework to describe multilevel ecological building design and its 
balance with nature. This balance is established via three major components: ecological elements 
(technological and material), resource ecology, and environmental ecology. Performance in architecture is 
defined as a measurable outcome of the functional, structural, and environmental qualities of the building. 
These qualities are measured by determining how well the building supports the needs of its users, including 
materials and technologies, resources, and environmental behavior of the building. The green building 
performance considers all building components during the life cycle by integrating all the subsystems and 
parts of the building to work together. This is established via three main operational components: 
performance of the elements (materials and technologies), resource performance, and environment 
performance. Each of the primary components of green architecture including sustainable, ecological and 
performance has specific indicators that are articulated in Table 2. These categories and their corresponding 
indicators would constitute the taxonomy of green architecture. The level of greenness is determined based 
on the level of interaction of these three categories [1]. 

Table 2 Indicators of the components of Green Architecture 
 

 Green Architecture 
Components Sustainable Ecological Performance 
 
 
Elements 

Durable Clean Efficiency 
Economical Earth resources Effectiveness 

Low-Maintenance Bio-degradable Productivity 
Recyclable Low-embodied energy  

 Renewable  
 
 
Resources 

On-site conditions Shared-resources Economic 
Cost-effectiveness Soil/Landscape Eco-behavior design 

Accessibility Site selection  
Natural forces Water  

 Waste management  
 
Environmental 

Healthy Pollution Adaptability 
Habitable Global stewardship Functionality 

Social/Institutional  Bio-diverse Environmental quality 
Safety and security Land use  

Source: Adopted from Attmann (2010). 

3. COST AND BENEFITS OF GREEN ARCHITECTURE 

Green buildings are commonly perceived to be a lot more expensive than conventional buildings and 
often not worth the extra cost. In order to determine the cost of building green compared to conventional 
design, several dozen building representatives and architects were contacted to secure the cost of 33 green 
buildings from across the United States compared to conventional designs for those same buildings. The 
average premium for these green buildings various from 0.66% to 6.5% of extra depending on the level of 
green certification0F

1 as illustrated in Figure 1. The majority of this cost is due to the increased architectural 

                                                 
۱ Green certification provides independent, third-party verification that a building project meets the highest green 

building and performance measures.  For instance, in USA, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is 
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and engineering design effort, modeling costs and time necessary to integrate sustainable building practices 
into projects. Generally, the earlier green building features are incorporated into the design process, the 
lower the cost. The cost of green design has dropped in the last few years as the number of green buildings 
has risen. The trend of declining costs associated with increased experience in green building construction 
has been experienced in some cities in the US including Pennsylvania, Portland and Seattle [6]. 

 

Source: Kats (2003). 

Figure 1 The average green building cost premium vs. level of green certification for schools and offices in the 
USA.  

 

Green buildings offer widespread benefits to a number of stakeholders in the building industry. Some of 
these benefits include: increased level of comfort, health and economic to building occupants; risk reduction 
to the owner, developer, designer and lender; decreased infrastructure reliance to the owner and lender; and 
fundamental reduction in environmental and ecological impacts. A matrix outlining combined subjective 
judgments about how these benefits might apply to different stakeholder groups is provided in Figure 2. 

4. RATING SYSTEMS OF GREEN BUILDINGS 

Rating systems of buildings were developed as a result of the growing interest and concern in the 
building industry in relation to performance, environmental impact, cost efficiency, maintenance and most 
recently sustainability. Rating systems of buildings offered quantifiable tools to evaluate and measure the 
environmental performance of buildings. In 1990, the Building Research Establishment’s Environmental 
Assessment Method (BREEAM) was one of the first rating systems to evaluate the sustainability in UK. In 
1993, the U.S. Green Building Council (USGBC) was founded, and in 1998 they launched their Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) pilot program. Currently, there are more than two dozen rating 
systems for buildings worldwide that can be categorized into one of three systems: decision making support 
systems, performance-based evaluation systems, and whole building evaluation systems [2]. A comparison 
between some of the well known rating systems of green buildings is illustrated in Table 3. 

There are initiatives on the rating systems of green buildings in the Arab World.  In the UAE, a 
legislative framework for Green Building Code was developed based on the US LEED rating system and is 
required to be applied to all the developers and buildings of the emirate. As per the code, the new projects 
will have to comply with the energy- and water-efficiency requirements, landscaping facilities, waste-
efficiency requirements, proper site selection, and indoor air quality requirements. In Qatar, The Qatar 

                                                                                                                                                                  
an internationally recognized green building certification system, providing third-party verification that a building or 
community was designed and built using strategies aimed at improving performance across all the metrics that matter 
most. LEED points are awarded on 100- point scale with 1 10 bonus points, and credits are weighted to reflect their 
potential environmental impacts. The levels of LEED certification are Certified (40 - 49 Points), Silver (50 - 59 Points), 
Gold (60 - 79 Points), and Platinum (80-110 Points). LEED promotes a whole-building approach to sustainability by 
recognizing performance in key areas: Sustainable Sites (26 Points), Water Efficiency (10 Points), Energy & 
Atmosphere(35 Points), Materials & Resources(14 Points), Indoor Environmental Quality(15 Points). The areas of 10 

 )http://www.usgbc.org/bonus points include: Innovation & Design(6 Points), and Regional Priority(4 Points). ( 

http://www.usgbc.org/�


 "Session I:  Theoretical Frameworks of "Real Estate”and “Housing Sustainability        األطر النظرية للتطوير العقاري واإلسكان المستہام: الجلسة األولي
 Rabee M. Reffat, Shaping the Future of Property Development: The Green Architecture Approach 1-1         العمارة الخضراء وہورها فى صياغة مستقبل التنمية العقارية ،ربيع محمہ رفعت ۱-۱

  
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲۰ 

Sustainability Assessment System (QSAS) was developed as the green building rating system for Qatar. The 
aim behind the development and implementation of QSAS is to create a sustainable built environment that 
minimizes ecological impact through the development of a sustainability rating system supported by a set of 
performance based standards that addresses the specific regional needs and environment of Qatar. The 
categories in QSAS include: urban connectivity, site, energy, water, material, indoor environment, cultural 
and economic value, and management and operation. In Jordan, an academic initiative for developing a 
green building assessment tool in developing countries was proposed by [1]. The primary categories of this 
tool include: site, energy efficiency, water efficiency, material, indoor environmental quality, waste and 
pollution, and cost and economics. 

 

Source: Modified from Lucuik, et al (2005). 

Figure 2 Benefits of Green Building to various Stakeholders.  

5.  GREEN ARCHITECTURE & SHAPING THE FUTURE OF PROPERTY DEVELOPMENT 

As the environmental impacts of building activities become more apparent, the green architecture is gaining 
momentum. As managing greenhouse gas emissions continues to rise in priority inside companies, the need 
to find large, cost-effective energy savings is becoming increasingly important. Some of the biggest 
opportunities come from basic upgrades of lighting, air conditioning, equipment, vehicles and other energy-
using things. Green, or sustainable architecture, is the practice of creating and using healthier and more 
resource-efficient models of construction, renovation, operation, maintenance and demolition.  

 In the U.S., green building activity sustained impressive growth during 2009, amid a brutal construction 
market that has decimated other segments of the construction marketplace. The floor area registered and 
certified by the U.S. Green Building Council’s LEED green building rating system in 2009 is estimated to 
grow by over 40 percent compared to last year’s totals, for a cumulative total of over 7 billion square feet 
worldwide since the standard was launched in 2000. Total water savings from LEED through 2009 is 
estimated at 15 billion gallons, comprising 0.5 percent of annual non-residential water use. By 2030, LEED 
results in nearly 1.3 trillion gallons of saved water, equivalent to 30 percent of current annual non-residential 
water use. Annual carbon dioxide savings from LEED buildings is approximately 2.9 million tons from 
energy efficiency and renewable, a figure that is expected to grow to 130 million tons per year by 2020 and 
almost 320 million tons annually by 2030. An average of at least 580,000 employees are currently enjoying 
improved indoor environments in LEED buildings at present, and the “green building workforce”is expected 
to approach 29 million by 2020 and almost 64 million by 2030. The productivity benefits from LEED 
buildings to date range from $230 to $450 million. The structure of real estate development, particularly in 
Asia and the Middle East, tends to be more speculative than in the U.S., which accounts for the much higher 
proportion of LEED Registered projects in CS (Core & Shell) compared with NC (New Construction) as 
shown in Figure 3. Since there is no significant LEED activity prior to 2005, approximately 97% of 
international projects have registered in the last 3 years, it is still too early to draw conclusions about 
certification, particularly given the average size of these projects. International projects tend to be much 
larger than the U.S. average as indicated by the nearly 1 million square foot average of projects in India, 
China and South Korea (Watson, 2009). 
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Table 3 A comparison between some of the well known rating systems of green buildings 
 

G
re

en
 

B
ui

ld
in

g 
R

at
in

g 
Sy

st
em

s 

B
R

E
E

A
M

 

SB
T

O
L

 

L
E

E
D

 

B
E

A
M

 

G
re

en
 S

ta
r 

C
A

SB
E

E
 

G
R

IH
A

 

B
C

A
G

M
 

T
hr

ee
 S

ta
r 

G
SB

C
 

Year of Establishment 

19
90

 

19
96

 

19
98

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
05

 

20
06

 

20
09

 

Country of origin  

U
K

 

C
an

ad
a 

&
 

In
te

rn
at

io
na

l 

U
SA

 

H
on

g 
K

on
g 

A
us

tra
lia

 

Ja
pa

n 

In
di

a 

Si
ng

ap
or

e 

C
hi

na
 

G
er

m
an

y 

Website 
w

w
w

.b
re

ea
m

.o
rg

  

 w
w

w
.u

sg
bc

.o
rg

/le
ed

  

w
w

w
.h

k-
be

am
.o

rg
.h

k 
 

w
w

w
.g

bc
a.

or
g.

au
/g

re
en

-s
ta

r  

w
w

w
.ib

ec
.o

r.j
p/

C
A

SB
EE

/e
ng

lis
h/

in
de

x.
ht

m
   

w
w

w
.g

rih
ai

nd
ia

.o
rg

  

w
w

w
.b

ca
.g

ov
.sg

/G
re

en
M

ar
k/

gr
ee

n_
m

ar
k_

bu
ild

in
gs

.h
tm

l  

w
w

w
.c

in
.g

ov
.c

n 
 

w
w

w
.d

gn
b.

de
/e

n/
in

de
x.

ph
p 

 

Pr
im

ar
y 

C
at

eg
or

ie
s i

n 
G

re
en

 B
ui

ld
in

g 
R

at
in

g 
Sy

st
em

s 

Operation and management           
Health           
Well-being           
Energy (HVAC, lighting and 
electrical)           

Transport           
Water           
Material and waste           
Ecology and land use           
Pollution           
Site Development           
Indoor environmental quality           
Innovation in design and process           
Emissions           
Building envelope design           
Building system design           
Renewable energy            
Social and cultural values           
Quality of the processes           
Service and technical quality           
Economic quality           

Source: Author 

http://www.breeam.org/�
http://www.breeam.org/�
http://www.usgbc.org/leed�
http://www.hk-beam.org.hk/�
http://www.gbca.org.au/green-star�
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm�
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm�
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm�
http://www.grihaindia.org/�
http://www.grihaindia.org/�
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html�
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html�
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html�
http://www.cin.gov.cn/�
http://www.cin.gov.cn/�
http://www.dgnb.de/en/index.php�
http://www.dgnb.de/en/index.php�


 "Session I:  Theoretical Frameworks of "Real Estate”and “Housing Sustainability        األطر النظرية للتطوير العقاري واإلسكان المستہام: الجلسة األولي
 Rabee M. Reffat, Shaping the Future of Property Development: The Green Architecture Approach 1-1         العمارة الخضراء وہورها فى صياغة مستقبل التنمية العقارية ،ربيع محمہ رفعت ۱-۱

  
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲۲ 

 

Source: Watson (2009). 

Figure 3 Most active coutnries after the U.S. using the LEED Green Building rating system.  

In Gulf countries, high oil prices and continued regional development have maintained the strength of 
construction in the Gulf States. This construction surge has not only created dynamic cities, but also 
produced a built environment that is responsible for enormous energy usage. For example, the World 
Wildlife Fund reports that the UAE’s ecological footprint is the largest per capita in the world. Many of the 
Gulf countries are looking to create economies which are less reliant on fossil fuels. According to a recent 
report by McGraw Hill 1F

1, since 2003 the population of firms in the Middle East and North Africa significantly 
involved in green building has increased from 10% to 56% as shown in Figure 4. Some of the major green 
building projects in the Gulf countries include [9]: 

• Masdar City, Abu Dhabi: due for completion in 2015, it will be the world’s first carbon-neutral, zero 
waste city completely powered by renewable energy 

• The Economic Cities, Saudi Arabia: at a cost of more than US$60B, the Kingdom has planned and 
begun constructing four economic cities, which are located in Rabigh (King Abdullah Economic City), 
Hail (Prince AbdulAziz bin Mousaed Economic City), Madinah (Knowledge Economic City) and 
Jazan (Jazan Economic City) 

• World Trade Building, Bahrain: opened in 2008, this is the world’s first sky scraper to use wind 
turbines in its design. The project has received a number of awards including the Arab Construction 
World for Sustainable Design Award 

• Sabah Al Ahmed International Finance Centre, Kuwait: a 40-storey tower able to generate its own 
energy from a PV system and roof mounted wind turbines 

• Bawadi, Dubai: to be the world’s largest hospitality, shopping and entertainment district resembling 
Las Vegas, incorporating green and sustainable design throughout the development. The project will 
incorporate 51 hotels and 60 000 hotel rooms 

• Energy City, Qatar: utilizing the latest green building technology, this will be a modern business and 
residential facility occupied by a diverse mix of energy-related companies, commercial tenants, 
customers and suppliers 

                                                 
1 Global Green Building Trends, Smart Market Report, McGraw Hill, 2008, 
http://construction.ecnext.com/coms2/summary_0249-294702_ITM_analytics  

http://construction.ecnext.com/coms2/summary_0249-294702_ITM_analytics�


 "Session I:  Theoretical Frameworks of "Real Estate”and “Housing Sustainability        األطر النظرية للتطوير العقاري واإلسكان المستہام: الجلسة األولي
 Rabee M. Reffat, Shaping the Future of Property Development: The Green Architecture Approach 1-1         العمارة الخضراء وہورها فى صياغة مستقبل التنمية العقارية ،ربيع محمہ رفعت ۱-۱

  
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲۳ 

 

Source: TQ (2009). 

Figure 4 Level of green building over time in the Middle East and North Africa.  

Green architecture offers numerous unique benefits when compared to conventional buildings, and there 
are strong indications that these benefits greatly out-weigh the relatively small increase in construction costs. 
The benefits of green buildings are increasingly being recognized by building stakeholders, which is 
resulting in exponential growth in the green building industry. There is currently a strong business cases for 
green buildings around the globe when a more holistic, longer-term view of real building costs is 
incorporated. This business cases can be strengthened through focused research and education of building 
stakeholders. Consequently, green architecture will continue shaping the property development and most 
likely it will be the mainstream in the building and construction industry. Nevertheless, the development of 
green architecture still faces challenges in its market penetration. Green architecture today is often perceived 
as having higher initial design and construction costs than conventional building; and the energy-efficient 
mechanical and electrical system may have a higher capital cost than its counterpart used in conventional 
buildings [8]. It is argued that the extra costs will gradually be reduced when the new practices and 
technologies are developed and accepted by the market. However, this comparably higher initial costs and 
thus extra risks still cause hesitation to the stakeholders from voluntarily entering into the new market. A 
push from the government is necessary for the market to be self- motivated in order to realize this 
transformation [11]. For a new market to transform and stand, it needs business motivations for the 
stakeholders to be involved. It needs the right combination of conditions to attract the market parties to 
promote green architecture. Governments and industry would wish to be better informed of the conditions 
required. The business reasons that drive the market and the important obstacles that hinder the popularity of 
green architecture should be clearly appreciated by both the government and the potential market 
stakeholders [3]. 

6. CONCLUSION 

Green architecture is achieved through an integrated process involving many building stakeholders, the 
result of which is an efficient building meeting the needs of the occupants while at the same time reducing its 
ecological footprint. Although there are direct monetary savings from the efficiencies achieved, green 
buildings cost more than conventional buildings to design and construct, largely due to increased design time 
and the implementation of non-standard materials and systems. However, this increase in capital cost is 
overshadowed by operational benefits, many of which provide a strong economic case, particularly when 
occupancy issues are considered. Green architecture and its associated building rating systems are becoming 
vital for the transformation process in the building and construction industry. However, the green building 
rating systems will need to be supported by accelerating the uptake of energy efficiency measures in the 
mass market. Additional market mechanisms in the form of technology incentives and energy prices that 
reflect true environmental and social costs will also be needed to accomplish these goals. Regulators must 
enable utilities to significantly ramp up their energy efficiency incentive programs. Banks and insurance 
companies must increase their current offerings for green buildings to reflect the lower risks of green 
buildings, as well as help minimize total extra initial costs of green. Non-economic incentives, such as 
accelerated permit approval and project density bonuses for advanced levels of efficiency will also help 
improve green uptake. This paper introduced some of the major benefits of applying the concepts of green 
architecture into property development. The concepts of green architecture were articulated and the primary 
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components of green building rating systems were presented and compared. The potentials of green 
architecture in shaping the property development around the world and specifically in the Gulf countries and 
North Africa were elaborated along with some of the challenges that should be attended to. 
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Abstract: 

The international community is struggling hard to provide affordable and sustainable housing in the 
developing world. The problem is more evident with, and accordingly efforts have concentrated on, 
spontaneous informal developments of the economically weaker section that occupy a large part of the 
market in many urban centres in these countries. These are growing unabated due to widespread poverty, and 
inadequate housing finance and land development systems. While governments assisted by the international 
agencies have improved environment, tenure security, income and resources in many settlements, the 
outcome did not multiply into overall development due to lack in institutional development, policy 
implementation, governance, participation etc. Because the problem was enormous which the government 
could not overcome by acting alone and on project-basis, enablement and participation was advocated to 
sustain long-term solutions. Their economic, social and environmental sustainability has been a more recent 
concern. 

This paper will argue that the low-income housing process embodies many qualities that if accepted in 
the formal approaches could enhance the sustainability of the process and the products. It will discuss the 
changing approaches to the issues of low-income groups housing worldwide in the above context, and 
examine the issues related to sustainable housing. 

Keywords:  

Housing Policy, Low-Income Housing, Poverty, Sustainability, Urban Development, World Bank. 

Biography:   

Prof. Dr. Mahbubur Rahman: An architect by training, Prof. Rahman specializes in urban design and 
housing. His current research interests include sustainability, global city, and heritage tourism. A 
Commonwealth Scholar and McNamara Fellow, Prof. Rahman has studied in Bangladesh and UK, and has 
been teaching settlement, technology and design since 1985. Besides Malaysia, he has also taught in 
Bangladesh, Saudi Arabia and Oman. Prof. Rahman has prepared and reviewed several architecture 
programs at home and abroad. He was involved with the formulation of the National Building Code, 
Metropolitan Structure Plan, Building Construction Rules, National Housing Policy, Urban Poverty 
Reduction Program, and Architectural Accreditation Board. 

Prof. Rahman has over 100 publications. In the 1990s, he used to edit and publish EARTH – a journal 
on settlement, environment and design issues. Prof. Rahman has edited Old but New:: New but Old 
(UNESCO, 2009), Society, Architects & Emerging Issues (CAA, 2007), Social Responsibility of Architects 
in SAARC Countries (SAARCH, 1995), and several technical and popular journals. He is currently working 
on two books – City of an Architect, and Dhaka- an Urban Reader. Prof. Rahman was involved as an 
architect in few building projects, and has also been involved with the Institute of Architects Bangladesh in 
its different activities, including as a General Secretary (2005-06). 
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  هل سياسات الدول بشأن اإلسكان مستدامة؟ ۱-۲
 

 

محبور رحمان. د  
 اليزياالجامعة التكنولوجية بم

mmrahman417@gmail.com 

  
 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث لنشر في كتاب إللقاء بالندوة والاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت * 

 
 : المستخلص

أصبحت هذه المشكلة أكثر وضوحا . في العالم النامي يكافح المجتمع الہولي جاهہا لتوفير مساكن بأسعار معقولة ومستہامة
وتبعا لذلك تركزت الجهوہ على التطورات العفوية من قبل القطاع األضعف اقتصاہيا من المجتمع والذي يحتل جزءا كبيرا ،حاليا

 هواہة بسبب انتشار أصبحت هذه التطورات السكنية العفوية تنمو بال. من السوق في كثير من المراكز الحضرية في هذه البلہان
قامت الحكومات بمساعہة من الوكاالت الہولية . تنمية األراضيو الفقر على نطاق واسع، وعہم كفاية أنظمة تمويل اإلسكان

وأمن المواطنين، والہخل والموارہ في العہيہ من المستوطنات، ولكن ذلك لم يساعہ في التنمية الشاملة بسبب نقص  ،بتحسين البيئة
عہم استطاعة الحكومة التغلب و وألن المشكلة كانت هائلة.وأسلوب الحكم والمشاركة ،وطريقة تنفيذ السياسات ،مؤسساتيةتنمية ال

. فقہ أصبح ضروربا ہعم المشاركة للحفاظ على حلول طويلة األجل ،عليها بمفرہها بالطريقة القائمة على كل مشروع على حہة
 .ہية واالجتماعية والبيئية قہ أصبح الشاغل األكبر حالياان تحقيق هذه الحلول لالستہامة االقتصا

إذا قبلت في النهج -يمكن لهذه الخصائص . تجاہل هذه الورقة أن لعملية إسكان ذوي الہخل المنخفض العہيہ من الخصائص
الفئات ذات  يع إسكانستناقش هذه الورقة النهج المتغيرة لمواض. للتخطيط أن تعزز استہامة عملية التخطيط ومخرجاتها -الرسمي

 .وتفحص المسائل المتصلة باالسكان المستہام ،الہخل المنخفض في جميع أنحاء العالم ضمن  السياق الوارہ أعاله
 

 : الكلمات الدالة
 .التنمية الحضرية، البنك الہولي،إسكان ذوي الہخل المنخفض، الفقر، واالستہامة ،سياسة اإلسكان

  
 :السيرة الذاتية
اهتماماته البحثية الحالية . مهنہس معماري، متخصص في التصميم الحضري واإلسكان: لہكتور محبوبورالرحمناألستاذ ا

ہرس االستاذ عبہ  ،باحث من باحثي الكومنولث وزميل في معهہ ماكنمارا. والسياحة التراثية ،المہينة العالمية ،تشمل االستہامة
 ،ہرس في ماليزيا. ۱۹۸٥ہريس المستوطنات والتكنولوجيا والتصميم في عام وبہأ ت ،الرحمن في بنغالہيش والمملكة المتحہة

أعہ األستاذ عبہ الرحمن وراجع عہة برامج للهنہسة المعمارية في ماليزيا . بنغالہيش والمملكة العربية السعوہية وسلطنة عمان
وقواعہ بناء المنشأت، السياسة الوطنية المخطط التنظيمي الكلي للمہن،  ،شارك في صياغة قانون البناء الوطني. وخارجها
في عام . منشور ۱۰۰لالستاذ الرحمن ما يزيہ عن  .ومجلس االعتماہ المعماري،برنامج الحہ من الفقر الحضري ،لإلسكان
نقح االستاذ عبہ . وهي مجلة معنية بالبيئة واالستيطان والمسائل المتعلقة بالتصميم -، اعتاہ على تحرير ونشر األرض۱۹۹۰

 ،)CAA ۲۰۰۷(المهنہسين المعماريين والقضايا الناشئة  ،المجتمع ،)۲۰۰۹اليونسكو (قہيم ولكن جہيہ  ،جہيہ ولكن قہيم: لرحمنا
والعہيہ من المجالت الفنية  ،)SAARC )SAARCH  1995والمسؤولية االجتماعية للمهنہسين المعماريين في بلہان رابطة 

وشارك األستاذ عبہ الرحمن . وہكا قراءة حضرية ،مہينة المهنہس المعماري --ين وهو يعمل حاليا على كتاب. والجماهيرية
بما في ذلك  ،وشارك أيضا باألنشطة المختلفة لمعهہ المهنہسين المعماريين في بنغالہيش،كمهنہس معماري في عہة مشاريع بناء

 ).۲۰۰٦-۲۰۰٥تعيينه بمنصب األمين العام سنة 
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1. INTRODUCTION 

Sustainable development goals have pushed hundreds of cities, the unchallenged site of human progress, 
to act as levers for strategic change, and facilitate sustainable development (Holden, 2006). There has been 
greater appreciation now of the growing importance of rapid rising developing world's cities in the national 
economies as development became dependent on their ability to meet the essentials like housing. A rising 
standard of living and political ideologies have increased the awareness of human needs and social values 
(UKGP, 1998). 

Urbanisation of poverty (Whelan, 2004) is increasing number of urban underprivileged. The developing 
world’s urban population along with the number of slums where a sixth of humanity lives today will double 
by 2030 (UNHCS, 2003). In the given situation of increasing poverty and social inequality accompanying 
the unprecedented urban growth, most of these people could afford ill-built and ill-served houses only 
(World Bank, 1993). The global community was falling short of the MDG-target (Millennium Development 
Goal) to significantly improve the lives of at least 100 million slum dwellers by 2020 (UN, 2000; UNCHS; 
2007United Nations (2000) United Nations. (2000). (United Nations millennium summit. 
www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf), [accessed 10.07.06]. 2F1 Thus governments would do well 
by enhancing the sustainable qualities of these settlements.  

This paper attempts to infer sustainable housing out of the concepts of sustainable development and 
compare the low-income group’s housing against the changing approaches in the developing world. It 
particularly examines the role of the international bodies in it since the 1950s, and highlights housing as a 
process and the advantages of self-built incremental in situ upgrading. It suggests supporting such 
developments as an affordable and enabling means of providing sustainable housing to the low-income 
groups in the developing countries. Lastly, it tries to draw relationship between development, poverty and 
sustainability. 

2. SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The idea of Sustainable development meeting "the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs”(WCED, 1987, p. 8) emerged to bridge the gap between 
environmental concerns about the ecological consequences of human actions and socio-political concerns 
about development issues. The issues of population growth, pollution and non-renewable resource depletion 
got prominence in the debate (Robinson, 2004).3F2 Concerned that development was seen synonymous to 
growth, academics focussed on the role of institutions, governance, and social capital in the process 
(Lehtonen, 2004).  

The triple bottom line of ecological, economic, and social dimensions constituted the basis for the above 
definition (Lehtonen, 2004). International bodies endorsed the hierarchically equal, mutually interacting 
dimensions. While the importance of each pillar may vary from situation to situation, the model rather than 
attributing any priority, placed them as independent elements. Characteristics and logic specific to each of 
them may conflict with others, with no basis to arbitrate (Lehtonen, 2004). While the concept has been 
criticised for legitimising the current goals of the society by perpetuating the economism and productivism, 
government agencies found it favourable. This articulated a new set of checks and balances beyond the basic 
efficiency-equity and cost- benefit binaries of traditional policy analysis.   

The three-pillar model strengthens the idea that the economy can be detached from the social context, 
denying the relations between human societies and their environment (Passet, 1996). Moreover, these are not 

                                                 
1  Slums are the ‘shelter dimension of urban poverty’ UNHCS (2006, p. 26). The number of slum dwellers in the world has increased from 

715 million in 1991 to 913 million in 2001 and 998 million in 2005. There will be 1.4 billion slum dwellers in 2020 (UNHCS, 2007).   
2  Rather than a consensus, the Brundtland report presents the term as a language truce about a set of ideas, like democracy, freedom, or 

justice (Mebratu, 1998; Guha & Martinez-Alier, 1997). For development scholars and practitioners in environmental sciences and policy, 
sustainable development has been a universally integrative term, elevating the idea beyond urban planning and policy domains.   

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9H-4MV1GMW-1&_user=167669&_coverDate=03%2F31%2F2007&_alid=964102014&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5899&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=240&_acct=C000013278&_version=1&_urlVersion=0&_userid=167669&md5=8a5010d72ac46699915a27482b1e9740#bbib17�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=externObjLink&_locator=url&_cdi=5899&_plusSign=%2B&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww.un.org%252Fmillennium%252Fdeclaration%252Fares552e.pdf�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9H-4MV1GMW-1&_user=167669&_coverDate=03%2F31%2F2007&_alid=964102014&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5899&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=240&_acct=C000013278&_version=1&_urlVersion=0&_userid=167669&md5=1df1e3c8353a85c8bb489ee6bdf92ea0#bib19�
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qualitatively equal; disagreements over their hierarchy have prevented any model from being widely 
adopted. However, the social dimension, often difficult to quantify, cannot be analysed through the same 
framework and tools as the ecological or economic one (Empacher, 2002). Passet (1996) suggested an 
alternative model where economic activities should serve all while also safeguarding the biophysical systems 
for their existence; the social would be at the command of the economic and the ultimate environmental 
constraints.  

Until recently, sustainable development was perceived as environmental issue not integrated into 
economic decision-making; social or economic aspects may often be more relevant as long as their operation 
does not conflict with the environmental framework (Norgaard, 1994). That social dimension, considered the 
weakest pillar of sustainable development in its analysis and theory, is seen now as important as 
environmental and economic dimensions (Forster-Kraus et al., 2009). Norton (1999) defined sustainability as 
a social imperative with economic implications.   

2.1 Housing and Sustainability 

Sustainability focussed on social and economic conditions, their connection to environmental 
degradation, and coping ability. Sustainable development policies are to promote economic growth, maintain 
social inclusion, and minimise environmental impact. The European Commission, created more directed 
approaches for building professionals: “economic growth [that] supports social progress and respects the 
environment, social policy [that] underpins economic performance, and environmental policy [that] is cost-
effective”(Roseland, 2000).  

The economic sector addressing the financial aspects of social justice, accompanying the environmental 
sustainability, is an important element of it, while the environmental limits are constraining economic 
growth. Social sustainability refers to “policies and institutions that can integrate diverse groups and cultural 
practices in a just and equitable fashion. As cities develop, the degree of social inequality, cultural conflict 
and political fragmentation within urban boundaries has increased”(Stren & Polese, 2000). The free-market 
city attempts to overcome both environmental and social challenges as their wealth increases, increasing 
trickling down.  

Sustainability is a political act of human decisions and ways of life (Robinson, 2004), “carries 
revolutionary implications”for planning (Greider, 1997, p. 448). Given the phenomena of urbanisation and 
severe housing problems in the cities that use the greatest resource and generate the most waste products and 
pollution, the concept with economic, environmental and social implications to housing has been considered 
only recently (Choguill, 1999, p. 133).4F1  

In order to be sustainable, housing initiatives must be economically viable, socially acceptable, 
technically feasible and environmentally compatible; housing policies should target to achieve these aims. 
The brown agenda laid down guidelines for sustainable urban development, followed by the UN calling the 
local governments to mobilise broad-based, participatory, and sustainable environmental improvement. 
Implementing the agreements reached at the 1992 Rio Summit required a concerted action at the local level 
(Agyeman & Evans, 1996), focussing on community, participation, partnership, accountability, etc.  

2.2 Development, Poverty and Sustainability 

Poverty is about the lack of capability to expand social opportunity in markets, state, and households, 
where individuals can choose values and lives worthy to them (Sen, 1999; Sen & Wolfensohn, 1999). 
Commitments and human bondage generated in low-income housing through freedom and control over the 

                                                 
1  Its relevance to human settlements may remain valid within the absorptive capacity of local and global waste (Foy and Daly, 1992, p. 

298), the achievement of the sustainable use of renewable (Daly, 1992, p. 253) and replenishable (Rees, 1996) resources, the minimization 
in the use of non-renewable resources (El Sarafy, 1989), and meeting basic human needs (Hardoy, et al., 1992).   
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process can lead to poverty reduction. Fogel (1994) argued that qualities of housing increase health and 
economic productivity over long-term development transitions,5F1 more evident in the low-income housing. 

The market sensitivity to building performance and impact is usually inhibited by price inflation linked 
to excessive demand for social, economic and other benefits; the scarcity subject low-income housing to 
exploitation (Tipple, 1994). Environmental regulation combined with market based town planning, can play 
a part in ameliorating the slum problems if sufficient resources and powers are vested. Integrating poverty 
alleviation and environmental improvement, WCED (1987) opined that ecological sustainability cannot be 
achieved without addressing the problem of poverty, and linked environmental deterioration with human 
development, both affected by poverty.  

Environment problems were earlier taken as minor, technical, and uncontentious that economic growth 
and social progress could solve as increasing wealth created the resources and technology. But 
environmental problems require significant social and economic changes, not merely technical solutions, 
which sustainable development, addressing the conflict between environmental protection and economic 
growth, could bring. The requirement of fundamental change in the direction of economic progress and 
institutional policy is compatible with continued economic growth in a capitalist system.  

Favouring the human-centred nature of the Brundtland Report, the reformists suggested that the answer 
to imbalanced consumption lay in promoting more of sensitive human development that requires 
improvements in technology and efficiency. It focused on collective institutional responses and social 
responsibility by avoiding spiritual values or individual responsibility. The accompanying oxymoron 
combining sustainability with development, calls to include the low-income group (Clark, 2001), and restore 
a broader social and economic purposes of housing equity. The aspiration is not matched by the commitment 
to provide the resources and powers necessary to change the status quo by the politicians and bureaucrats 
(Rahman, 1999). 

2.3 Poverty and Housing  

The 1997-98 financial crises exposed the absence of a broad basis in the politics of socio-economic 
development revolving around macro-economic stabilisation through export-led growth and market 
liberalisation (Pugh, 2000). Stiglitz (1998) favoured medium-term strategic development policies to alleviate 
poverty through socio-economic transformation. He advocated development transitions through holistic 
societal changes in improved environmental and health dimensions, changing volumes and features of 
poverty, etc. Such policies could use transitions in a combination of varying emphasis on different sectors, 
based on context and opportunities.  

Wealth could not alleviate poverty and improve environment (Roseland, 2000). Yet WCED chose 
economic growth and attendant social and environmental impacts (e.g. exploit labour and environment) over 
a consciously appropriate development strategy for the developing world (e.g. adequate housing and clean 
water rather than industry and export) (Trainer, 1990). NTFEE (1987) stated that “sustainable economic 
development does not require the preservation of the current stock of natural resources or any particular mix 
of human, physical and natural assets. Nor does it place limits on economic growth, provided that is both 
socially and environmentally sustainable.” 

Sen (1987, 1999) criticised the conventional economic theories; ‘social capital’ could address the social 
dimension of sustainable development— alternative combinations of functions a person can achieve denote 
his priorities from elementary like shelter to complex like community participation (Sen, 1999). Policies 
should not focus on collective outcomes, e.g. the distribution of income, but rather on building individual 
capabilities to ensure people’s means and freedom to convert economic wealth into desirable outcome. That 
the poor value it is irrational to traditional economy maximising utility.  

                                                 
1  Apart from the social benefits, housing multiplies production, income, employment, savings and consumption (Burns & Grebler, 1977). 

While housing investment leads to labor output and investments in non-housing, the opposite in low-cost housing is not significant except 
making under-utilized labor productive at low cost (Raj & Mitra, 1990). Moreover, investment in low-cost housing attracts low import; 
incremental investments generate a higher domestic multiplier than import-sensitive investments (UNCHS, 1995).  
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But self-help and identity in housing make more sense in terms of sustainability. Ballet et al. (2003, p. 6) 
defined socially sustainable development as one that “guarantees an improvement of the capabilities of 
social, economic or environmental well-being for all, through the aspiration of equity on the one hand, and 
transmission capabilities across generations on the other hand”. He extended the notion of capabilities as the 
adaptation of an individual or a society to a number of external constraints.  

This emphasises on the improvement of social conditions from one generation to another, and on the 
interactions between the three pillars. In designing policies, not only the effects of economic and 
environmental actions on the social dimension, but also societal decisions are important. This expresses an 
individualistic (capabilities of rational and responsible individuals) and a social points of view (capabilities 
of a society and the roles of its actors), since the improvement of education, health, employment, etc. may 
threaten even cohesive groups. Social actions like poverty reduction programs may often adversely affect 
certain capabilities, resulting in an increasing vulnerability of individuals and social inequalities.  

3. INTERNATIONAL HOUSING PRACTICE  

After the WWII, public housing, a major mode in the developing countries (Keivani & Werna, 2001), 
aimed to eliminate the informal settlements, could not overcome the escalating urbanisation, overcrowding, 
poverty, and informal settlement growth (Pugh, 1995, p. 63). Most (90%) of the urban population depended 
on the private and informal sectors (Drakakis-Smith, 1981; Kevani & Werna, 2001).  

As public housing was criticised during the 1960s, Abrams and Turner started to influence low-income 
housing theories and policies, drawing attention to the process inherent in informal settlements (Choguill, 
1999). They made the world notice the gross housing shortages and huge squatter settlements lacking in 
basic utilities. By focussing on incremental low-income housing, they initiated in situ upgrading (Abbot, 
2002).   

Turner advocated sites-and-services and slum improvement schemes identifying the aspects of self-
fulfilment of the slum-dwellers and their commitment to housing (Pugh, 2000). He defined an extended 
process by ‘freedom to build’ or ‘verb’, and supported owner-built homes that embodied the Poor’s 
capability to participate (Harris, 2003) by best deciding own needs (Choguill, 2007). The autonomy was 
fundamental to Turner (1968), who argued that upgrading of squatter settlements improved over time though 
self-help fitting their circumstances is more affordable compared to unaffordable and inaccessible public 
housing schemes (Rahman, 1999, 2004).  

Advocated consistently by experts and international agencies since the WWII (Harris, 2003), these used 
sweat equity and owner-design and management, seen by Turner as solutions, not problems (Mangin, 1967; 
Drakakis-Smith, 1981). Watts (1997) credited him for shifting shelter programs away from slum clearance to 
environmental improvement and policies to assist individuals to solve their own problems. The World Bank 
championing urban project assistance in the developing countries adopted sites-and-services and in situ slum 
upgrading, established by the 1987 International Year of Shelter for the Homeless, remaining valid 
throughout.   

The international agencies, “trendsetter for development thinking”(Huchzermeyer, 1999, p. 24), direct 
the consulting community, governments, and the UN (Choguill, 2007); Abbott (2002) identified the shift 
radical, as “the housing policies of the developing nations were devoted to complete houses for the 
poor”(Peattie & Doebele, 1973). Since direct provision could not solve problems till the 1960s, international 
bodies and governments started assisting the poor to build cost-effectively.6F1 The housing development 
strategies drifted from a focus on self help to a holistic development, relating housing to other development 
sectors. Full cost recovery was essential in these schemes as large-scale subsidies were infeasible (Choguill, 
2007); expenses could also be recouped after making economically and socially responsible uses (Pugh, 
2000).  

                                                 
1  Assisted self-help, more affordable than public housing but lacks control, became part of international agencies’ wisdom in the 1950s (Harris, 

2003). Later sites-and-services aimed to assist and repeat the success of informal sector’s incremental building to supply affordable houses to 
the low-income group. Another type, core housing, could be occupied quickly and extended when the resources were afforded.  
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Early planning preferred development on vacant plots that had many political, professional, funding and 
management advantages (Abbot, 2002). Still unaffordable to about 20% of people, sites-and-services 
schemes could not be sustained (Kearne and Pariss, 1982); these did not multiply benefits, address the 
subsidy issues, eradicate poverty, or increase land ownership. Costs could be seldom recovered, project sites 
were remote and unaffordable, institutional capability and expertise to implement and monitor was often 
weak, and gentrification compounded the problems (ADB, 1983), corruption was often rampant, inhibiting 
accessibility, and the projects did not lead to wider socio-economic development (Pugh, 1990; Nientied and 
van der Linden, 1985; Skinner et al., 1987; Turner, 1980). Moreover, outputs made no qualitative or 
quantitative impact (Rahman, 1999).  

The Habitat II Conference recommended that the governments intervene to supply housing resources 
that involves large infrastructure and investment. The next Conference endorsed public-private partnership 
involving the stakeholders to identify and transform priorities into action plans: creating institutions for 
urban environmental improvement, and building capacities to participate and cooperate. The policy shift 
towards sustainability accepted informal settlements for a lasting development (World Bank, 1991). The 
progressive improvement model let infrastructure provisions to the community to plan, build and manage 
(Choguill, 1999); utilities too could be gradually upgraded, and thus be affordable and sustainable by 
matching the level to the ability of either the community or the local authority to manage in a sustainable 
way. This was successful in the Sri Lanka million houses program due to community decision-making.  

3.1 Policy and Institutional Development 

Sustainability cannot be brought without making the economy, environment and society parts of an 
overall development (Barbier, 1988), only comprehensive urban policies could sustain programs in the long 
run (World Bank, 1983). Yet project-oriented schemes continued due to available funding, and instant 
benefits (Rahman, 1999). Policies in the 1980-90s prioritised broader and deeper institutional reforms and 
development, creating a strong base for reorientation. Funds were generated and channelled to social housing 
with self-help components through structured finance and purpose-built institutions, NGOs, 7F1 and CBOs. 
This allowed faster fund disbursement, better chance to reach target groups, and increase recovery by 
involving small groups.8F2 The projects recovered the cost by setting affordable target, and remained 
financially sustainable following the motto of affordability-accessibility-replicability (Choguill, 1987).9F3   

Such holistic approach is set to develop finance more, reduce the backlogs, increase inadequate 
infrastructure, reform negative land management and land policy, introduce financial transparency to 
accelerate supplies in low-income housing, increase competitiveness of the construction industry, and reform 
institutions (Pugh, 2000). Social effectiveness was brought by putting responsibility of maintenance and cost 
recovery to the beneficiaries’ groups. Funding through the local government bodies proved appropriate in the 
backdrop of weak financial markets in many developing countries. 

Recent thoughts on development policy, instigated by Stiglitz (1998) and Wolfensohn (1999), were 
followed by many developing countries that favoured opening up the market. The World Bank (1999a) 
emphasised on broader urban issues in the late 1990s to enhance and sustain economic growth and 
modernisation. Thus improvement of living qualities, poverty reduction, job creation and production, 
environmental sustainability, and enhancement of agglomeration economies were included as strategies to 
strengthen a balanced urban development (World Bank, 1999b). This gave priority in program finance and 
management to improve squatter settlements. 

 
                                                 
1  The NGOs can assist the poor to develop CBOs, provide technical and organizational skills for self-building, form financial co-operatives, 

and mediate with banks (Igel and Srinivas, 1996; Desai, 1996; UNCHS, 1996b, 1996c; Rahman, 1999).  
2  Grameen Bank’s housing credit to the poor to transmit social development is supported by international agencies (Rahman, 1999). The 

World Bank in 1988 in India gave the Housing Development Finance Corporation US$ 250 million to develop housing finance 
institutions for the low-income group. With Bank loans, Chile introduced vouchers for sites-and-services schemes. In Brazil's Parana 
Market Improvement Project (1983–88), a few towns created a municipal fund out of World Bank’s seed fund. 

3  Capital costs were to be set by the target group’s ability and willingness to pay, not by planning ideals and design standards. The 
successful projects need to be identified and improved (Abbot, 2002) for replicating in similar situations (Choguill, 1987; Pugh, 2000). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9H-44P6T1C-1&_user=167669&_coverDate=09%2F30%2F2002&_alid=964102014&_rdoc=83&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5899&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=240&_acct=C000013278&_version=1&_urlVersion=0&_userid=167669&md5=2d4ee2b9bf31b6f6ff1fe98ea30e34c0#bib36�
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 3.2 Housing Enablement 

Crane (1950) viewed self-help through cooperation as part of a process of community development. The 
Sri Lanka Million Houses program had participation in planning, design, implementation and maintenance 
stages (Lankatilleke, 1990), where planning was the most crucial for the community and the city for key 
decisions and program definition (Hamdi & Goethert, 1996, p. 78). The Recife Declaration on community 
control over decision-making stressed the importance of the integration of the informal city. However, the 
support to community participation in the 1980s was lost later (Abbot, 2002). 

Governments were hitherto playing the hopeless role of provider by constructing housing to reduce the 
shortages. However, reduction of the state’s involvement in directly providing housing and expanding the 
role of the private sector was accepted from the late-1980s. The enablement strategy, given birth by an 
urgent need for improving supply, aimed to create a framework to enhance economic efficiency and social 
effectiveness to grow capability to solve own housing problems. This could be met by expanding the role of 
the private markets to support the activities of the informal markets and the self-help of the low-income 
households. Attention was directed toward devising ways of providing the financial, legal and institutional 
support (UNHSP, 2005, p. 25). The international agencies started to encourage the creation of an enabling 
environment emanating into deregulation and institutional development of the land and housing markets to 
overcome the external constraints (LaNier, 1987; Kimm, 1987).  

The 1993 World Bank housing sector policy paper, the basis of the Global Strategy for Shelter to the 
Year 2000, emphasised enablement, the sector's contribution to macroeconomic development, and pro-poor 
policies involving targeted subsidies. It proposed the enablement of private markets for scaling up housing 
production and developing the sector as a whole. Similarly, ‘adequate shelter for all and sustainable human 
settlements’ was founded on enabling strategies for private markets (UNCHS, 1996b).  

Enablement would bring together technical know-how and capacity of development agencies, use 
available resources, and define responsibilities of all stakeholders, through an inclusive participation by all 
strata. The underlying socio-economic rationale could guide the roles of each partner in the multi-
institutional and multi-organisational environment: private enterprises contributing efficiency and 
entrepreneurship, CBOs mediating between households and agencies providing urban management expertise, 
and the participants providing finances, self-help resources, and localised relevance in the upgrading efforts 
(Pugh, 2000). The complex process could fail due to weak institutions, narrow coterie interests, corruption 
and market manipulation.  

The enablement framework works for new housing for other income groups too as the builders could 
access development finance in a competitive market. Implementation of proper land policies coordinated 
with the service agencies could ensure adequate supplies of ready land at affordable price. The legal system 
could protect property rights of all, developed finance institutions could introduce attractive instruments to 
generate and manage funds. Enablement could develop institutional incapacities to meet the targets with pro-
poor and egalitarian elements for social-relevance and sustainability.  

Without constraining choices, affordable housing can improve the socially sustainable environment in 
communities and cities (Forster-Kraus, et. al., 2009). Though enablement brought sustainability in sites-and-
services schemes in India, and in the small loan program in Sri Lanka, Hong Kong, Singapore, and Chile 
(Pugh, 1997), many could not achieve the effectiveness or the comprehensiveness of Chile or Singapore due 
to poor finance sector and institutions.  

By the 1990s, it was evident that benefits could not be sustained without good governance (Rahman, 
1999). Therefore within institutional reform, enablement focussed on governance in economic, education, 
health, environment, housing, urban and other sectors, emphasising on state–market–society relations. This 
encouraged community-based participation in upgrading the squatter settlements and owning community 
assets so that processes were more transparent and accountable and people could improve themselves 
(Rahman, 1999).  



 "Session I:  Theoretical Frameworks of "Real Estate”and “Housing Sustainability        األطر النظرية للتطوير العقاري واإلسكان المستہام: الجلسة األولي
 ?Mahbubur Rahman, Is International Housing Approaches Sustainable 2-1             سكان مستہامة؟محبور رحمان، هل سياسات الہول بشأن اإل ۱-۲

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۳۳ 

3.3 Housing Process 

Unconventional or informal housing is a necessary part of developing countries urban growth (UNCHS, 
1996a; Gilbert, 1990; Drakakis-Smith, 1981). These can be gradually upgraded as needs are felt and 
resources like fund, materials, labour, etc. are available (Angel and Benjamin, 1976). Low-income people 
can live in incomplete shelters, to consolidate and improve over time (Drakakis-Smith, 1981; Turner, 
1976b). Formal sector ignores the needs of survival and flexibility of the low and intermittent income of the 
poor (Smets, 1999); whereas incremental upgrading distributes the affordable consumption and saving over 
time, increasing sustainability. Low-income dwellers can house themselves at less than the formal sector cost 
as using unconventional materials and techniques would reduce the cost. The process halves the initial 
requirements compared to formal sector costs (Benjamin & McCallum, 1985), in exchange for social 
obligations of the family. Self-management reduces a third of the labour cost (Payne, 1983);10F1 participatory 
improvement is a saving too (Pugh, 1994). In reality though most self help projects involve some paid labour 
and contract building; 92% sites-and-services households in Lusaka used hired labour (Tipple, 1994). 

Despite a humble result, house building is an apocalyptic event for a low-income family, co-opting 
members, marshalling all physical and monetary resources, and calling upon the community and the family 
for assuming new debt and obligations. This is the beginning of a longer commitment to continuing 
improvements and additions. Self-management with hired labourers, popular among the middle and upper-
income groups, works with incremental building process too. Thus informal sector self-help and self-built 
occupying 30–70% of housing in many developing countries (Keivani & Werna, 2001) become more 
acceptable and suitable to the socio-economic reality (Turner, 1976b).  

3.4 Expression in Housing  

Secure or expected occupancy rights express motivation in squatter settlements, occupiers marking own 
identity. Ability to participate and express and commitment to place and home make those sustainable 
(Turner, 1976b). Although the resourcing and organisation of improving infrastructure and making personal 
investments to squatter houses have been discussed, enhancement of aesthetic and cultural amenities was less 
discussed; Marcus (1995) focused on the personal meaning residents attach to their home leading them to 
improve them. Such human expression in self-help improvement is influenced by tenure form and length 
(Rahman, 1999; Pugh, 2000). A make-shift shack— the outcome of rational thinking utilising limited 
available resources, reveals beliefs, aspirations, and the world-view, simultaneously impacting the political, 
the visual, and the cultural. The environmental change, local culture, and design and construction knowledge 
show colour, adaptation, and ritual and festival spaces, creating varied living environments (Rapoport, 1988). 
Professionals could learn from these spontaneous open-ended, multi-sensory, semi-fixed ‘architecture’ 
adding on elements, as a ‘design’ is about human drive, vision, interest and place identity.  

Most housing solutions, trying to bring price close to the households’ ability to pay, ignore the families’ 
readyness to make extra effort to match financial requirements. With ownership prospect, household would 
commit more of their monetary and non-monetary resources like spare time (Ward, 1984a; Rahman, 1999). 
Though low-income families have little savings, some of them could master other resources (Keare & 
Jimenez, 1983), often through sacrifices (Rahman, 2004). They improve affordability by using allocated 
space (CIVIS, 2003), by renting out or using as workshops involving family members (Setshedi, 2006; Mai 
and Shamsuddin, 2008).   

4. DISCUSSIONS 

Squatter settlement, dominating the literature and form of dwelling,11F2 is locale for the life's drama and 
contributions in enormous urban and socio-economic transformations, showing sustainability amidst squalor 

                                                 
۱  Materials cost is reduced by buying recycled and used items in informal sector. Family labour is usually free; skilled labour can be 

bartered for. Gerrul (1979) calculated that in lower-income housing, 35% labour is self-help; another 60% is semi-skilled. 
2  Slum dwellers in India has more than doubled in the past two decades; in 2001, 54.1% of Mumbaians lived there (NIHFW, 2006). Dharavi in 

Mumbai houses 800,000 people (Davis, 2006). A quarter of Sao Paolo population lives in poor conditions. With more slums dwellers, Kolkata 
has a higher slum density. Based on water and sanitation access, 99% of Afghan and 94% in Central African Republican live in slum 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9W-419BGC6-2&_user=167669&_coverDate=10%2F31%2F2000&_alid=900328103&_rdoc=150&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5909&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=292&_acct=C000013278&_version=1&_urlVersion=0&_userid=167669&md5=c1aa18a585088406ee80d2dc8fa073f3#hit84#hit84�
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and disease. The dwellers are set in specific institutional conditions and processes that influence their 
housing and social status. These are necessary and important in terms of both product and process, and use in 
built form and socio-economic (Kellett & Napier, 1995). The intricacy, variety, accomplishment, and 
resource efficiency in squatter settlements also have social, cultural, economic, political, and architectural 
implications too (Pugh, 2000). Some of the projects also added economic and aesthetic value to urban 
assets. 12F1. Yet their role in overall housing and urban development was recognised late (Lawrence, 1997; 
Ling, 1997). Assisting self-help programs from 1950s, the funding agencies changed their methods from site-
specific projects to programs mediated through formal institutions, and subsequently to developing 
institutions, cooperation and participation.  

Crane (1950) attacked the attitude that only professionals can deal with housing; Turner (1976a) 
condemned public housing for being expensive and authoritarian. Back (1962) and Safa (1964) found that 
regimentation and lack of choice in these were disliked by occupants, whereas variety of social, 
psychological, and economic advantages in self-help offer answer to the problem (Frankenhoff, 1967).  

Self help, central in socio-economic, political, environmental and developmental sustainability, goes 
beyond the construction and management of housing and the environment. The domestic sector is more 
sustainable as it uses own resources to produce home-based goods and services, depends less on imported 
materials and technology. Those without proper housing lead excluded lives, unable to participate in the 
community. Human development depends on access to services and a secured, safe and healthy environment; 
basic housing provides foothold to the poor to access other benefits (Peattie, 1987).  

Though self help, household economics, affordability, and home sense could describe the roles of 
individuals and households, the economists studied only market exchange value, the design and impact of 
subsidies, or social questions of poverty and inequality (Pugh, 1997; Stretton, 1976), ignoring non-economic 
resources, time and energy used for home building, domestic chores, income generation, physical 
improvements, human capital formation, and personal and community activities. Some like the value of the 
product and human capital, including time and equivalent market products, and attribution of childrearing in 
human development, are measurable and are significant factors to be considered.  

Market forces and guidelines cannot bring developments meeting contemporary aspirations, rhetoric, 
commitment or technical possibilities; environmental justice perpetuated as proper housing brings social and 
economic goods (Clark, 2001). The domestic, commercial, and the public sectors are interdependent in 
bringing overall socio-economic development of the low-income groups. This domestic economics remained 
important in sustainable development through affordable housing and environmental improvement, 
supplementing other areas by contributing to the human and labour development.  

The state is forced to tolerate some irregular housing (UNCHS, 1996a; Gilbert, 1990; Drakakis-Smith, 
1981), often denying better housing to maintain the status quo. As the legal, professionals and participatory 
processes may not agree, squatter upgrading became unaccepted (Rahman, 2001).13F2 While a few accept 
aesthetic of squatter settlements, the authorities loath them (Peattie, 1987, 1992); perception and images have 
instigated destruction of communities that had rights to their settlement. However, few accepted that 
settlements of the poor were communities and deserved respect. Jacobs (1961) articulated the functional 
aspects of the communities that planners and politicians label slums; Stokes (1963) called them “slums of 
hope.”Since international policies now favour in situ improvement and regeneration, the self help and the 
modern technology can stand next to each other in cultural–aesthetic form (Rahman & Mai, 2010).  

                                                                                                                                                                  
condition; even a third of the Argentines experience the same. China had nearly 175 mil, India158 mil, Nigeria 42 mil and Pakistan36 mil 
living in slum conditions (UNFPA, 2007). 327 million people live in slums in Commonwealth countries- almost one in six of its citizens 
(Comhabitat, 2006). In 11 African, 2 Asian and 1 Pacific countries urbanising rapidly, over two third were slum dwellers.  

1  Cross-subsidizing land pricing enabled sites-and-services and squatter improvement programs to reach the poor in Chennai. Housing 
investment and wealth of all income groups increased; the contracting between the World Bank, state government, and the project 
authorities blended state, market, and household self-help roles (Pugh, 1990, 1997). In the Kampung Improvement Program, the World 
Bank provided US$ 439 million in project loans, to improve living conditions, housing investment, incomes, and health. Some of its 
lessons led to wider community participation and deeper institutional reforms (World Bank, 1995).  

2 Social groups in Jordan strongly contended priorities and access to political and economic power (Raed, 1998). Public urban renewal 
attempts in Delhi in the late-1950s were resisted, growing recognition that low-income communities had intrinsic value (Clinard, 1966). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9H-482YVWJ-1&_user=167669&_coverDate=06%2F30%2F2003&_alid=965697848&_rdoc=7&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5899&_docanchor=&view=c&_ct=86&_acct=C000013278&_version=1&_urlVersion=0&_userid=167669&md5=25fa8372b65ae29db28697b899a3f0b6#bib6�
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Recognition of housing rights, income growth, and the development of social capital and empowerment 
bring low-income housing and environmental improvements. Thereon, social, ethical and aesthetic 
expressions cover a range of living, and encompass environmental, social, economic and political facets, and 
those that encourage people to value lives. Households upgrade low-quality makeshift shacks incrementally 
into wholesome structures. Allowing one to participate and express attachment in a varied socio-political 
context results in more commitments to affordable and sustainable improvements.  

Squatter settlement cannot be retained and regenerated isolated of other development sectors. Social 
homogeneity, good community leadership, prior social co-operation experience, visible outcome, prospective 
ownership and the affordability can help to achieve consensus regarding development objectives and means 
(Rahman, 1999). All settlements require developing leadership and institutional capabilities. Environmental 
improvements can be converted into action plans and partnership by distributing responsibilities, attribution 
of costs and self help, and participatory and transparent management. Both the process and the project need 
good governance, organisation, management, and policy (Pugh, 2000).  

If legitimised and assisted, the large informal sector can contribute in socio-economic developments 
(Fernandez & Varley, 1998), in conserving economy, construction, environment, and health, and hence 
beckon for sustainable improvement. The regeneration schemes are sustainable as these improve living 
conditions, providing social opportunities for millions to add more socio-economic and environmental values 
than high-profiled projects. It is essential to enhance these through participatory democracy (UKGP, 1998); 
local governments are the elected representative making accountable planning and development decisions for 
the community, critical in moving toward sustainability (Roseland, 2000).  

Potentials for retaining and regenerating squatter settlements vary with their characters. Politics often 
influence the elements of improvements and the costs and benefits distribution to households. State-assisted 
regenerations often involve redesigning and re-aligning lay-outs (Potter & Lloyd-Evans, 1998), which 
disrupts socio-economic network and identity (Rahman, 2001), instead of preserving things of value to the 
target group. It is possible only as part of overall housing development and macro-spatial planning and 
stockholders participation.   

5. CONCLUSION 

Economists advocating welfare states to cover institutional reform, social and private property rights, 
and governance quality, focused on the way the economic ethics and quality of institutions defined as norms, 
property rights, compliance procedures, etc. influenced performance in long-term growth. Since institutional 
reform in the developing countries lies at the heart of governance, the international agencies prioritised them 
in current urban development and policy agendas (Pugh, 2000), housing being an integral part of it. Project 
based policies hitherto failed to scale up housing production to meet the requirements of a billion people 
living in severe housing conditions (Tipple, 1994; UNCHS, 1996b), and hence could not bring sustainability. 
Sustainability, “an attack on conventional thinking and practice”(Gibson, 2001, p. 6), and a framework for 
urban futures, provides an alternative with hopes to solve the urgent environmental and societal problems 
(Roseland, 2000). 

Therefore, international agencies want to replace them, with sustainable housing policies that can work 
on a national level. Policies advocated by them had the drive to balance the tensions between economic 
growth, the environment, and social impacts through urban development that promoted economic growth, 
maintained social inclusion and minimised environmental impact. Sustainable housing is more than just 
economy and environment. The economic sector addressing the financial aspects of social justice, 
accompanying the environmental sustainability, is its important element, while the environmental limits are 
an important constrain on economic growth. Though, policies for sustainable housing in isolation may not 
overcome the urban problems, without them no solution can be found. 

Robinson (2004) argued to integrate the social dimensions of sustainability with the biophysical 
dimensions through a trans-disciplinary thinking that actively creates synergy, not just summation; 
addressing only one of three concerns in the past was insufficient. Although conventional analyses recognise 
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the need for changing the practices, moving toward a sustainable society requires more than minor 
adjustments; this must be integrated across sectors or interests, and housing is one of the most effective area. 
As governments alone have neither the will nor the capability to accomplish sustainable housing, the private 
sector must be involved, supplemented by the monitoring, capacity building, and alternative service delivery 
by the NGOs (Rahman, 1999). 

Sustainable development implies a shift in the capacity of individuals, companies and nations to use 
rightful resources under favourable legal and economic arrangements. Community initiatives are not only 
interventions, but also learning processes to make shifts positive. Changed behaviours like using urban space 
efficiently, minimising the consumption of essential natural capital, multiplying social capital, mobilising 
citizens and their governments that most public housing lacked, could prevent many environmental and 
social disasters, and create healthy, sustainable more pleasant and satisfying communities than today. Since 
environmental factors affect many in the open market, right to affordable secure housing must be freed from 
property speculation and economic competition.     
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

Abstract: 

Jordan is actually facing a rapid urban development mainly due to local and regional immigration and 
economic and social growth. This condition affected particularly the housing need and increased the cost of 
lands and buildings. It also enlarged the gap between demand and offer of shelters.    

The Jordanian planning government tried to resolve the increasing housing need, implementing 
infrastructural facilities and building new residential units. It also supported residents by financial 
mechanism and offered affordable  lands. Therefore, the public housing production was substantially 
irrelevant to satisfy the housing need for low income groups. The urban problems became difficult to sustain 
especially concerning the slum areas and the environmental pollution due to the high residential density, the 
aggression on the agricultural lands and the reduction of natural and energy resources.  

This paper analyzes the housing condition in Jordan in general and Amman city in particular. It exposes 
the results of studies developed by the Housing Corporation and Urban Development (HCUD) regarding the 
Jordanian housing production and need, in order to establish a realistic approach which could contribute to 
increase the productivity and sustainability taking into consideration the life cycle cost, proposing residential 
buildings suitable to the environmental, economic and cultural conditions.  

Methodologically, this paper is based on analyses and evaluation approaches, considering concretely 
practical issues which help to comprehend the existing condition and the possible future scenarios.  
Keywords:  

Comprehensive Planning, Laws and planning regulations, Building Cods, Hygienic Environment, 
Sustainable Housing. 
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 الحاجة السكنية واإلسكان المستدام: األردن ۱-۳
 

أحمد أبو الهيجاء. د  

 الجامعة التكنولوجية بماليزيا
fastwebnet.itahaija@ 

 
  

 مالحظات للمحكمينبعد أن تم عمل الندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

إن من أهم المعوقات في استيعاب الطلب المتزايہ على الخہمات الحكومية هو عہم قہرة الجهاز لمعالجة هذه الطلبات ومن ثم 
ل من متابعة تنفيذها أو اإلشراف عليها، ولعل التغيير الذي ہائما ما نسعى إليه يكون ذات تكلفة عالية خاصة إذا حصل فيه عہم قبو

 .الہاخل
وزارة الثقافة واإلعالم مرت بتجربة فريہة نحو خلق جو من التواصل بين أقطاب الوزارة لقبول هذا التغيير وتم تنفيذ 
مشروعين من أهم المشاريع وهي تطبيق النظم المعيارية لألہاء وكذلك هنہرة إجراءات العمل، وكال المشروعين هہفهما االرتقاء 

وفي هذا العرض سنقہم هذه التجربة ومراحل تنفيذها والتحہيات . ي والمالي والتشغيلي والمهني في الوزارةوتطوير الجهاز اإلہار
 . التي واجهتنا وعوامل النجاح في مثل هذه البيئات

  

 : الكلمات الدالة
 .تطوير اإلجراءات الحكومية االلكترونية، وزارة الثقافة واإلعالم، المملكة العربية السعوہية

  
 :سيرة الذاتيةال

يعمل أستاذ مشارك رئيس لقسم الهنہسة المعمارية في . ۱۹٦٤مولوہ في األرہن في ہيسمبر،  الدكتور أحمد أبو الهيجاء
حاصل على بكالوريوس في الهنہسة المعمارية وہكتوراه في تكنولوجيا الهنہسة والبيئة ). ۲۰۱۰-۲۰۰۷(جامعة فيالہلفيا، األرہن 
عمل مہرس غير متفرغ بقسم الهنہسة المعمارية، بمعهہ . على التوالي ۱۹۹٥و ۱۹۸۹نو في عام من معهہ بوليتكنكو ميال

أجرى العہيہ من ). ۲۰۰۷-۲۰۰۲(وليتكنكو ميالنو ومستشاراً فنياً بمكتب التخطيط الحضري واإلقليمي بمعهہ بوليتكنكو ميالنو ب
نشر عہة ). بوليتكنكو ميالنومعهہ وم المتحہة اإلنمائي لليونسكو، الہراسات التقنية لعہہ من المنظمات الہولية مثل برنامج األم

، UNESCO Forumمجلة  ،Habitat International أبحاث في المؤتمرات الہولية ومحلية والمجالت العلمية مثل مجلة الموئل الہولية
اإليطالية رابطة "و”عية الهنہسية األرہنيةالجم"وعضو . وله ہراسات الجامعة األرہنية ومنتہى اليونسكو ،Dirasatومجلة ہراسات 

 .، ويونسكو منتہى الجامعة والتراث"المهنہسين المعماريين
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 مقدمة -۱
يشهہ األرہن منذ ما يزيہ عن أربعة عقوہ تحوالت كبيرة في شتى القطاعات االنتاجية واالجتماعية نتيجة 

ظروف السياسية في الہول المجاورة، إذ يوفر لموقعه المركزي في منطقة الشرق األوسط وتأثره المباشر بال
االستقرار األمني فيه عامالً أساسياً في توافہ الالجئين العرب على أثر االحتالالت والحروب المعاصرة 

 .   وخاصة في فلسطين ولبنان والكويت والعراق
اجة السكنية وخاصة في ويعہ قطاع اإلسكان األكثر تأثراً بالهجرات الہاخلية والخارجية نتيجة لتزايہ الح

مناطق المہن الرئيسية مثل عمان والزرقاء واربہ، إذ بلغ عہہ السكان في العاصمة حتى نهاية القرن التاسع 
والشيشان القاہمين من روسيا في ظل الحروب  شخص كان معظمهم من الشركس ۲۰۰۰عشر ما يقرب من 

نسمة، ليصل إلى ما يزيہ عن  ٦۰۰۰۰إلى  ۱۹٤٦الطائفية في تلك الفترة، وقہ ارتفع عہہ السكان عام 
 .]۱[ ۲۰۰۹نسمة عام  ۲۲۰۰۰۰۰

وقہ وضعت قوانين وتشريعات ومخططات أراضي ساعہت إلى حہ كبير في تنظيم عمليات البناء، ولكنها 
ال تزال تواجه صعوبات في القہرة على معالجة المشكالت الجوهرية لحل أزمة السكن لذوي الہخل المحہوہ 

شقة سنوياً، بينما استطاع القطاع العام توفير فقط  ۳۲٥۰۰إذ يحتاج األرہن لتوفير ما يزيہ عن  .والمتہني
مجموعة من اإلجراءات التي  ۱۹۹٦وقہ أقر مجلس الوزراء عام . ۲۰۰٥-۱۹۹٥شقة خالل الفترة بين  ۲۳۷۰

من خالل الشراكة تتضمن قيام مؤسسة االسكان والتطوير الحضري وبالتعاون مع القطاع الخاص اإلسكاني 
معه سواء في إنتاج قسائم صغيرة للسكن أو شقق سكنية جاهزة، فنتج عن هذه الشراكة بين القطاعين بناء 

 ۲۰۰۰متر مربع للقطعة الواحہة، وذلك في الفترة بين  ٥۰۰قسيمة أرض بمعہل  ۱۰۰۳۲شقة وتجهيز  ۸۰۲۷
 ].   ۲[ ۲۰۰٦و

والتطوير الحضري، بأن القطاع الخاص المنظم قہ تطور الباحث في مؤسسة االسكان ] ۳[ويؤكہ العزة  
 ۱۹۹٤وحہة عام  ۱۲۷۸بشكل ملحوظ في زياہة انتاجه للوحہات السكنية، إذ ارتفعت عہہ الوحہات المنتجة من 

يساوي  ۲۰۰٥و ۱۹۹٤في حين كان االنتاج االجمالي للوحہات السكنية عامي  ۲۰۰٥وحہة عام  ۱۰۰۸۰إلى 
ية على التوالي، وبهذا تكون نسبة انتاج القطاع المنظم إلى اجمالي النتاج تساوي وحہة سكن ٤۱٥۳٤و ۲۷۱۱۲

وبلغ متوسط مساحة الوحہة السكنية المنتجة لہى القطاع ].  "٤[ ۲۰۰٥عام % ۲٤٫۳و ۱۹۹٤عام % ٤٫۷
لوحہة وهذا الناتج ال يمثل حاجة السوق الحقيقية، إذ ويبلغ وسيط مساحة ا) ۲م۱٥۹( ۲۰۰٥الخاص المنظم عام 

وهذا أقل بكثير من المساحة التي ينتجها القطاع الخاص المنظم، كما تشير  ۲م۱۰۰السكنية المأهولة في المملكة 
 . األرقام التي بينها العزة في هذه الہراسة

من %) ٥۰(بأن  ۲۰۰٥وتوضح بيانات مسح نفقات االسرة التي أجرتها ہائرة االحصاءات العامة لعام 
وذلك  ۲م۷۰تستطيع تمويل شراء وحہة سكنية بمواصفات الحہ األہنى وبمساحة اقل من األسر األرہنية ال 

لذا فإن هناك فجوة كبيرة بين عرض القطاع الخاص . حسب مستويات األسعار وشروط اإلقراض في السوق
 . المنظم للوحہات السكنية وقہرة المواطنين على الطلب نتيجة لظروفهم الماہية مقارنة مع مستوى الہخل

تناقش هذه الورقة األنظمة األرہنية في مجال تقسيمات األراضي السكنية والبيئة السكنية معتمہة بشكل 
خاص على نتائج الہراسات التي قہمتها مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري حول طبيعة الحاجة السكنية 

ية من خہمات عامة يتصہرها المسكن واالنتاج االسكاني للقطاع العام المكلف في تلبية متطلبات المجتمع األساس
إذ قامت المؤسسة بتحليل وضع قطاع االسكان من ناحية الحاجة السكنية والناتج االسكاني . المناسب لكل أسرة

وحجم العرض والطلب وأحكام تنظيم األراضي وقسائم التنظيم السكني وطبيعة التمويل وطبيعة المشاريع 
 .االسكانية الخاصة والعامة

ورقة في تشخيص المشكالت األكثر أهمية التي تواجه قطاع االسكان لتلبية الحاجة السكنية لذوي تخلص ال
الہخل المتہني والتي يمكن التخفيف من حہتها من خالل نظرة شمولية استراتيجية، بہءاً من أماكن توفير 
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٤٤ 

نظمة المتعلقة بمساحات التقسيم المناطق السكنية المنظمة طبقاً لمشاريع التنمية المستقبلية للمہن مروراً باأل
 . وكوہات البناء وتوفير الطاقة

 األنظمة العمرانية األردنية والبيئة  -۲
تؤثر التشريعات واألنظمة بشكل جوهري على العمارة الحہيثة في األرہن، إذ يتقيہ المعماري بقسائم 

التي يرسمها مساحون حسب توجيهات الملكيات التي غالباً ما تكون محہہة مسبقاً ضمن مخططات فرز األراضي 
والتعہيالت التي جرت  ۱۹٦٦لسنة  ۷۹ويعہ قانون تنظيم المہن والقرى رقم . البلہية وقطاعات وفئات المناطق

في  ۱۹۷۹لسنة  ٦۷وقہ صہر نظام األبنية والتنظيم رقم . عليه الحقاً التشريع األساسي في التنظيم الحضري
من قانون تنظيم المہن والقرى، الذي يحہہ أحكام وشروط التنظيم، وبشكل  ٦۷مہينة عمان بموجب أحكام الماہة 

امكانية إشغال األرض ) أ(وقہ حہہ للفئة . خاص يبين ارتہاہات المباني حسب فئات ذات كثافات بنائية متعہہة
ها من قسيمة أرض مساحت% ٤٥نسبة ) ب(والفئة   ،²م۱۰۰۰من قسيمة أرض مساحتها ال تقل عن % ۳۹بنسبة 

أن ) ہ(بينما يمكن للفئة  ²م٥۰۰من قسيمة أرض مساحتها ال تقل عن % ٥۱نسبة ) ج(والفئة  ²م۷٥۰ال تقل عن 
وقہ أعہت مخططات فرز األراضي طبقاً لهذه . ²م۳۰۰من قسيمة أرض مساحتها ال تقل عن % ٥٥تشغل 

واالرتفاع، إذ تتكون معظم المباني سواء  النسب، مما كان له التأثير المباشر في تحہيہ نمط البناء والمساقط األفقية
في عمان أو في كافة المہن األرہنية من بنايات تشغل النسبة الكلية المسموح لها وترتہ عن حہوہ الملكية حسب 

 ).۱شكل (فئة التنظيم، وقہ نتج عن ذلك مكعبات بنائية متكررة من حيث الطابع والتوزيع الفراغي 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۰الباحث، : المصدر

 نمط المباني السكنية السائد في عمان ۱شكل 

في األرہن وعہم احتوائها على عناصر ومفرہات ”الحہيثة"وفرت أنظمة البناء ما يمكن وصفها بالمباني 
المتكرر المعتمہ بشكل خاص على زياہة ”التجاري"قريبة من العمارة التقليہية العربية، إذ يغلب عليها النمط 

ل الربح، وارتبط هذا النمط بأسباب لها عالقة بارتفاع أسعار األراضي وتكلفة البناء، مما الكثافة البنائية ومعہ
إضافة إلى ذلك فقہ ظهرت مؤخراً . أہى إلى انتشار بنايات الشقق السكنية في كافة مناطق المہن الرئيسية

لق بشكل كبير في األبنية إال أن هذا النمط تع ]0۱[  مؤشرات نحو البنايات واألبراج المغطاة كلياً بالزجاج
الذي يؤكہ هذا  ۲۰۰۸اإلہارية والفنہقية، وهو مہعم بأنظمة حہيثة وباألخص بمخطط عمان الشمولي لعام 

 ).۲شكل (التوجه في بعض المحاور الرئيسية في مہينة عمان  
 

 

 

 
 
 
 

 ۲۰۰۸أمانة عمان الكبرى، : المصدر
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٤٥ 

 نمط المباني الحديثة في عمان الغربية  ۲شكل 

ا يستہل من هذا التوجه هو محاولة التقليص من مشكالت التنظيم الحضري المفتوح أفقياً الذي تسبب في وم
اقتطاع مساحات كبيرة من األرض في مہينة عمان مما أثر على زياہة شبكات البنى التحتية واستنفاہ كميات 

ونظام تقييم األثر البيئي  ۲۰۰٦سنة  ٥۲وقہ وضع قانون حماية البيئة رقم . كبيرة من الطاقة والموارہ الطبيعية
 .كي يحہ من هذه المشكالت

على مجموعة منها  ۱۹۹۳أما بالنسبة لكوہات البناء الوطنية فقہ صاہق مجلس البناء الوطني األرہني سنة 
تخطيها، وحہہ متطلبات الفراغ بهہف تبيان ”ال يجوز"بوصفها مؤشراً على األبعاہ والمعايير الہنيا التي 

وتؤكہ . حات الہنيا التي يجب توفيرها في المباني لتالئم األغراض التي صممت ألجلها وطبيعة استعمالهاالمسا
الكوہات على مراعاتها للمتطلبات الخاصة باالحتياجات الوظيفية، والتشغيل، والصحة، والسالمة العامة، طبقاً 

 .وتكوين الجسم اإلنساني للظروف الخاصة كالمناخ، والعاہات والتقاليہ، وأسلوب االستعمال،
وقہ بينت بعض الہراسات التي بحثت في أنظمة المقاييس والفراغات وعالقتها بالتهوية واإلنارة والقضايا 
الصحية ذات الصلة بنظام األبنية والتنظيم والكوہات األرہنية بأنها ہون الحہ األہنى المقبول حسب المقاييس 

حيث  .]٥[ ہات إلى تعہيالت جوهرية في قضايا البيئة والصحة المنزليةالہولية، إذ تحتاج هذه األنظمة والكو
. يتضمن نظام األبنية والتنظيم مواہ عامة ال تشمل جانباً هاماً من متطلبات البيئة الصحية والفراغ المعماري

بانشاء  تسمح) ، فقرة أ٤٥أنظر ماہة رقم (فتقتصر األحكام الصحية والفراغية، على سبيل المثال، على مواہ 
غرف نوم غير مطلة على الهواء واإلنارة الطبيعية بشكل مباشر، ولذلك ال يمكن في هذه الحالة الحصول على 
تيارات هوائية تساعہ في تغيير هواء الفراغ بشكل فعال، ألن الفتحات المطلة على المنور تقع ہائماً في منطقة 

وهذا األمر ال يساعہ في التخلص من الرطوبة ويزيہ  .ضغط منخفض النعہام مواجهتها المباشرة التجاه الريح
 . من احتمالية نمو الفطريات

أما بالنسبة لمساحة فتحات التهوية واالنارة فهي غير محہہة نسبة إلى مسطح الفراغ المشغول، إضافة إلى 
  ²م ۱۰لغ أن النظام يسمح بإنارة الغرف وصاالت المعيشة من خالل منور، وهو عبارة عن مساحة ہاخلية تب

فقرة  ۲۹والتهوية ألقسام المبنى المطلة عليه ہاخلياً، علماً بأن الماہة  مكشوفة ضمن حہوہ البناء لتأمين اإلنارة
هذا يعمل على منع ہخول و م من منسوب الطابق األرضي،۱٥من هذا النظام تسمح بارتفاع يصل إلى ) و(

األرضي واألول والثاني والثالث، مما يزيہ : الطوابق الشمس كلياً إلى فراغ الغرف وبخاصة تلك الموجوہة في
أن نسبة المساكن التي تعاني  ۲۰۰۷إذ تشير ہائرة اإلحصاءات العامة لعام . من تفاقم مشكالت الرطوبة والتعفن
 :ويعوہ ذلك إلى ما يلي. في األرہن% ٥۷من الرطوبة الہاخلية وصلت إلى 

 .للشمس والريح عہم مراعاة التوجيه السليم للشقق السكنية -
 .عہم تناسب الفتحات الخارجية لمساحة األرضية وحجم الفراغ -
 ]٦[عہم توفر عزل حراري مناسب لمنع تكون الجسور الحرارية  -
أو وض��ع أجه��زة (ع��ہم ت��وفر أنظم��ة تهوي��ة وأجه��زة ش��فط مناس��بة خاص��ة ف��ي من��اطق الحمام��ات والمط��ابخ  -

 ).طالشفط في مواقع خاطئة نسبة إلى تباين مناطق الضغ
 .استخہام أساليب تہفئة تعتمہ على حرق المشتقات البترولية والغاز -

ويالحظ مما سبق ذكره بأنه ال يزال هناك قصور في التشريعات المتعلقة بمتطلبات البيئة الصحية في 
ل المباني السكنية، إذ تركز الہوائر التنظيمية على استعماالت األراضي وقسائم البناء ہون التطرق إلى تفاصي

 .السكن الہاخلي واحتياجاته الصحية

 إعادة تنظيم قسائم األراضي السكنية -۳
إجراءات إلعاہة هيكلة قطاع اإلسكان من أبرزها توجيه الجهات  ۱۹۹٦اقر رئيس الوزراء األرہني عام 

سكن هـ سكن ہ، (التنظيمية لاللتزام بزياہة المساحات المنظمة والتي يمكن إفرازها إلى قسائم صغيرة من فئة 
وإعاہة التنظيم لما هو منظم وغير مستغل بهہف تلبية حاجة فئات الہخل المتہني ) وسكن شعبي، وأحكام خاصة

 . والمتوسط
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٤٦ 

بأن تنزيل فئات التنظيم يمكن أن تستخہم كآلية بهہف توفير قسائم صغيرة لخلق نوع من ] 3[ويرى العزة 
من مزايا هذه اآللية هو تفعيل استخہام األراضي المنظمة "إذ المواءمة بين التنظيم وإمكانيات السكان الماہية، 

وغير المشغولة وتحريك االستثمار المجمہ فيها من خالل فتح سوقها امام شريحة كبيرة من السكان واسترہاہ 
تكلفة البنية التحتية بعہ ان جمہت في أراضي تقلص الطلب عليها، باإلضافة الى تخفيض كلفة الوحہة من البنية 

وعلى الرغم من هذه اإليجابيات إال ان البعض من المخططين يأخذ على تنزيل فئات التنظيم بأنه يحمل . لتحتيةا
 ". خہمات البنية التحتية في المنطقة المستهہفة أعباء إضافية تزيہ عن طاقتها الفعلية

لتي أنشأت في فترة بينما أظهرت تجارب عہيہة وخاصة في المناطق السكنية في المہن المصرية الجہيہة ا
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بأن قسائم البناء ذات المساحات الصغيرة نسبياً تساعہ في رفع 
الكثافات السكنية بشكل مقبول وتزيہ من انتماء المنتفعين إلى أحيائهم وخاصة إذا صممت أنماط تنظيمية تہعم 

 ].7[ هذا التوجه
فإن الحاجة السنوية في المملكة من المساكن  )۲۰۰۷(والتطوير الحضري وحسب ہراسة مؤسسة اإلسكان 

احتياجات االسر الجہيہة بسبب النمو السكاني، وعن تخفيف معہالت االشغال في المساكن التي يزيہ : ناتجة عن
غرفة، وعن استبہال المساكن الهامشية، وعن التآكل السنوي للمساكن /فرہ) ۲٫٥(معہل االشغال فيها عن 
وحہة سكنية سنوياً، وذلك استناہاً على نتائج التعہاہ  ۳۲٥۰۰بمعہل  ۲۰۱۰-۲۰۰٥المقبولة قہ قہرت للفترة 

 .۱۹۹٤العام للسكان والمساكن 
وتشير نتائج التعہاہات العامة للسكان والمساكن التي أجرتها ہائرة اإلحصاءات العامة إلى أن عہہ األسر 

وذلك بمعہل  ۱۲۲۱۰٥٥ن وصل عہہ المساكن للعام نفسه الى أسرة، في حي ۲٦۹۰۰إلى  ۲۰۰٤وصل عام 
أي بمعہل زياہة سنوية في المعروض من المساكن يفوق . ۳۸۹۲٦تقہر ب ۲۰۰٤-۱۹۹٤زياہة سنوية للفترة 

 . معہل الزياہة السنوية في األسر، وهذا مؤشر إلى التباين بين طبيعة العرض والطلب على الوحہات السكنية
عرض المعلومات المتعلقة بالحاجة السكنية  ]3[سة االسكان والتطوير الحضري وتتابع ہراسة مؤس

أنه لو كانت : "وتشير الہراسة. ۳۸۹۲٦قہر ب  ۲۰۰٤-۱۹۹٤وتوضح بأن متوسط العرض السنوي للفترة 
وحہة  ۹۷۳۸جميع الحاجة السكنية مہعومة بالمقہرة الشرائية؛ فان العرض اإلسكاني يسجل فائضا بمقہار 

مسكن سنويا في حين قہر العرض  ۳۰٥٦۸فقہ قہرت الحاجة السكنية  ۲۰۰٥اما بالنسبة لعام . سنوياً سكنية 
من %) ٥۰(وحيث أن . وحہة سكنية سنويا ۱۰۹٦٦وحہة سنويا وان الفائض ارتفع الى   ٤۱٥۳٤االسكاني ب 

فان العرض . األہنىالحاجة السكنية خارج السوق بحكم عہم مقہرتها على تمويل شراء مسكن بمواصفات الحہ 
اإلسكاني يسجل فائضا مقابل الطلب وعجزا في تلبية الحاجة السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع األرہني، فيها 

وقہ ترتب على ذلك العہيہ من المشاكل التي تمثل مؤشرات على عہم التوازن . الفقراء أكثر المتضررين
 :بالقطاع اإلسكاني ومن أبرزها

ألس�ر إل�ى اإلنف�اق عل�ى المس��كن عل�ى حس�اب احتياجاته�ا األساس�ية وذل�ك ل�ہخول الس��وق اتج�اه العہي�ہ م�ن ا -
 .اإلسكاني لتلبية حاجتها السكنية

اتجاه العہيہ من األسر إلى تلبية حاجتهم السكنية باالعت�ہاء عل�ى أراض�ي الغي�ر وإقام�ة مس�اكنهم عليه�ا كم�ا  -
 . لمثالحصل على أراضي الخزينة في الزرقاء والرصيفة على سبيل ا

 . اتجاه العہيہ من األسر إلى التوسع أفقيا أو عموہيا مخالفة ألحكام البناء -
 ".جموہ الحراك السكني واتجاه العہيہ من األسر إلى اإلقامة في مساكن مكتظة -

ونتيجة لهذه الہراسة تتضح الحاجة إلى وضع استراتيجية جہيہة لتخفيف الفجوة بين العرض والطلب، ليس 
 .م ولكن من ناحية النوع والشريحة المستهہفةمن ناحية الك

من المساحة المنظمة في % ۷۸وتخلص ہراسة مؤسسة االسكان والتطوير الحضري إلى أن ما نسبته 
، وتتواصل المہن في تنظيم )سكن ا،ب،ج(المہن الرئيسة في األرہن اتجه نحو القسائم الكبيرة من فئات 

على الرغم من كفاية ) تي تعہ غير تلك المستهہفة من ناحية الحاجةوال(مساحات سكنية جہيہة من هذه الفئات 
المساحة المنظمة في اغلب هذه المہن الستيعاب النمو السكاني لفئات الہخول المتوسطة وما فوقها، وتعہ 
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 نشاطات البلہيات في تنزيل فئات التنظيم ما زالت محہوہة جہاً ألسباب مختلفة متعلقة بالسوق التجاري الربحي
 .بشكل خاص

وقہ ساهم هذا النوع من تقسيم األراضي إلى تمركز المناطق السكنية في فئات تنتمي إلى طبقات اقتصاہية 
مختلفة، وهذا ما نلحظه بوضوح في مہينة عمان، على سبيل المثال، التي تبلورت في منطقتين كبيرتين واحہة 

ومنطقة شرق وجنوب عمان مكتظة الكثافة،  في شمال وغرب عمان تتميز بكثافات سكنية تتراوح  منخفضة،
في الوقت الذي تتوزع نسبة الخہمات العامة بشكل غير محہہ من الناحية التشريعية في جميع مناطق المہينة، 
مما يتسبب في رفع الجوہة الحضرية في مناطق عمان الغربية بسبب توفر االمكانات الماہية الخاصة التي تہعم 

تحتية أكثر مالئمة وخاصة فيما يتعلق بالحہائق العامة ومہارس األطفال الخاصة، في توفير خہمات وبنية 
توزيع فئات  ۳ويبين الشكل . ومالعب األطفال والشباب، وأماكن الترفيه والمكتبات والمسارح الثقافية وغيرها

باتجاه شمال ) ب(و )أ(التنظيم في أمانة عمان الكبرى، إذ يتضح توزيع غالبية المناطق السكنية من الفئات 
 .  وغرب المہينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ۲۰۱۰أمانة عمان الكبرى، : المصدر     

 توزيع المناطق السكنية حسب فئات التنظيم في أمانة عمان الكبرى   ۳شكل 

وتتكرر هذه الحالة في بقية المہن األرہنية التي تحتوي على مناطق مختلفة بسبب تنوع الخہمات 
التحتية فيها تناسباً مع فئات المجتمع التي تتكتل في تجمعات سكنية حسب مستواها االجتماعية والبنية 

وهذه الظاهرة تنامت بشكل أكبر بسبب أنظمة تقسيم األراضي إلى هذه الفئات المختلفة، إذ تظهر . االقتصاہي
المحلي  جلية أيضاً في مہن عربية أخرى مثل القاهرة وہمشق، والتي بہورها تؤثر على سلوك المجتمع

 .]7[وعالقاته من بعضه البعض 
 :أما من النواحي البيئية فإن هذا النوع من التقسيم له عہة سلبيات يمكن أن نحللها بما يلي

التوسع العمراني األفقي في مناطق زراعي�ة وخاص�ة ف�ي غ�رب عم�ان وش�مالها، إذ إن من�اطق التنظ�يم م�ن  -
 %.     ۲٥بنسبة تزيہ عن ) ہ(و) ج( تقل بها الكثافة البنائية عن فئتي) ب(و )أ(فئة 

تحہيہ هذا النمط من القسائم الذي يعتمہ بالتحہيہ على تنظ�يم االرت�ہاہات الجانبي�ة والخلفي�ة ب�ين المب�اني يح�ہ  -
من امكانية تصميم مباني متضامة مع بعضها البعض ويشجع على انفصالها، مم�ا يزي�ہ م�ن معام�ل النفاذي�ة 

كس�ب أو الفق�ہ الح�راري، إض�افة إل�ى أن ه�ذا ال�نمط يقل�ل م�ن امكاني�ة تص�ميم الحرارية سواء فيما يتعلق بال
 .أنماط سكنية ذات أفنية وأحواش ہاخلية

زياہة المساحات الناجمة عن قلة الكثاف�ات البنائي�ة نس�بياً يزي�ہ م�ن مس�احات الط�رق وش�بكات البني�ة التحتي�ة  -
 . بشكل عام
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ضي السكنية يتطلب نظرة شمولية لقطاعات مختلفة تتعلق إضافة إلى ما ذكر فإن الحہيث عن تنظيم األرا 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيئة والتراث الطبيعي واستراتيجيات التنمية العمرانية من حيث التوزيع 

وقہ تأثر األرہن بنمو سكاني سريع في مناطق المہن وخاصة في . الجغرافي والكثافات السكانية وأماكن العمل
واربہ، مما ترك آثاراً سلبية كبيرة على البيئة وخاصة بسبب التوسع باتجاه األراضي الزراعية عمان والزرقاء 

ونجہ لألسف الكثير من المباني السكنية منتشرة بشكل . والتمركز في مناطق ال تتوفر بها كفاية المياه الجوفية
يئياً سلبياً أيضاً على الجمال عشوائي على أراض واسعة في المناطق الريفية، وهذه الظاهرة تركت أثراً ب

التوسع العمراني  ٤ويظهر في الشكل رقم ]. 8[ الطبيعي الفريہ من نوعه في ريف األرہن من شماله إلى جنوبه
المنتشر على أراضي واسعة االمتہاہ في شمال مہينة عمان والذي يتطلب زياہة في البنى التحتية واستنزاف 

 .للموارہ الطبيعية والطاقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۰الباحث، : المصدر        

 تشتت التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية في أمانة عمان الكبرى   ٤شكل 

 

وتعہ جميع هذه األوضاع المذكورة سابقاً شہيہة الخطورة على رصيہ الہولة االستراتيجي من األراضي  
، علماً بأن األرہن يعہ أحہ أقل الہول العشرة ]9[من أراضي المملكة% ۳الصالحة للزراعة وهي ال تزيہ عن 

 ].11[ التي تعاني من شح المياه في العالم
 مستقبل العمارة البيئية  -٤

لوحظ أن الزياہة في ہرجات الحرارة ونقص مصاہر الطاقة غير المتجہہة بہأت بإحہاث تغيرات جوهرية 
ها في وضع خطط بعيہة المہى بهہف توليہ الطاقة في أنظمة البناء وخاصة في الہول الغربية، التي تهتم بہور

الشمسية واسخہاماتها في المباني، إذ حہہت الواليات المتحہة هہفاً واضحاً هو تخفيض اعتماہ المباني على 
وعلى إثر هذه الخطة تجري ]. 12[ م۲۰۳٥الطاقة المركزية تہريجياً واالستغناء عنها بشكل كامل في عام 

 .ث كوہة البناء وتنظيم العہيہ من البرامج األكاہيمية ونشاطات التہريب في هذا التخصصحالياً أبحاث في تحہي
وقہ تفاعلت شركات المقاوالت العقارية مع هذه االستراتيجية الوطنية، وتغير مفهوم الناتج السكني  

ى مفهوم استہامة وعل) Life Cycle Cost(إلى التوفير الماہي على المہى البعيہ ) رخيص التكاليف(االقتصاہي 
 .]13[  المواہ المستخہمة وامكانية الصيانة

كما ويضيف هذا التوجه قيمة ماہية ومطلب اجتماعي مهم على األنماط العمرانية السكنية والذي ينبغي أن  
جل ينتبه إليه الباحثون في مجال الہراسات المتعلقة سواء بتوفير الطاقة أو في انتاجها في المباني السكنية، من أ
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االرتقاء بمفاهيم البيئة والمصاہر الطبيعية كمكتسبات تاريخية يعہ الحفاظ عليها من ضروريات العصر 
 . الحہيث

 :الخالصة -٥
ينبغي أن يحظى مستقبل المباني السكنية باألرہن باستراتيجية عمل واقعية ترتكز على األسلوب 

ة لها، إذ إن وضع الحاجة السكنية المتزايہ لذوي الموضوعي في تحليل الوضع القائم وفي وضع الحلول المناسب
 . الہخول المتہنية بات يتطلب اهتماماً جوهرياً من النواحي التقنية واالقتصاہية والثقافية

وال يمكن معالجة هذه الحاجة من خالل الوسائل التي تنتهجها المؤسسات المعنية حتى هذه اللحظة وذلك 
 .لزياہة الطبيعية للسكان وسوء األوضاع الصحية في المباني القائمةبسبب استمرار تزايہها مع تنامي ا

وبهہف تہارك مشكالت التوسع العمراني السكني ينبغي إعہاہ مخططات طارئة على المتسوى الوطني  
 :تستنہ بشكل خاص على المعايير التالية

 وتوفر المياه والخہمات تنظيم التجمعات العمرانية الجہيہة في مناطق محہہة طبقاً لنوعية األراضي  -
 اعتماہ مفهوم االستہامة في ضبط التوسع العمراني المتضام وتقليص شبكة البنى التحتية -
 وقف عمليات البناء خارج حہوہ التنظيم  -
 .الحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث العمراني القائم -

لف من مكان إلى آخر حسب أما على المستوى المحلي فإن النموذج العمراني المقترح يمكن أن يخت 
تضاريس األرض والنشاط السكاني والبيئة الطبيعية، إال أن هناك معايير ومباہئ عامة يمكن االتفاق عليها 

 :لتشكل عامل موحہ في أسلوب التعاطي مع النماذج العمرانية وهي كما يلي
واجتماعية وثقافي�ة ت�رتبط  تقسيم األراضي حسب نوع االستعمال في إطار خطة تنموية ذات أبعاہ اقتصاہية -

 .بمہة زمنية محہہة قابلة للتقويم والتجہيہ
تحہيہ المناطق والكثافات السكنية بما يحقق التكافل االجتماعي بين الطبقات المختلفة وذلك من خالل توزيع  -

 الكثافات في مناطق متنوعة وتجنب حصرها في أحياء كبيرة منفصلة عن بعضها البعض 
ية تسمح باستخہام أفنية ش�به خاص�ة مش�تركة وذل�ك م�ن خ�الل تع�ہيل أنظم�ة البن�اء المتعلق�ة انتاج أنماط بنائ -

 باشتراطات االرتہاہات الملزمة لفئات مختلفة من قسائم األراضي
 تشجيع وتحفيز الجمعيات االسكانية للبناء التعاوني من خالل القروض الميسرة واإلعفائات الضريبية  -
مساحة نسبياً وخاصة في ضواحي الم�ہن م�ع الح�رص عل�ى إع�ہاہ نظ�ام بن�اء توفير قسائم أراض صغيرة ال -

 .خاص لتنظيم عمليات البناء وأنماطها وتفاعلها مع الظروف المناخية وتوفير الطاقة والمياه
وهذه المعايير تہل على أن النموذج المقترح لتنظيم األراضي السكنية يعتمہ أساساً على تقوية الروابط   

والعوہة إلى األنماط السكنية ذات األفنية المشتركة والمباني المتضامة، ويفترض أن تكون هذه االجتماعية 
العوہة إلى التراث المعماري البيئي مصطحبة بأساليب وتكنولوجيا بنائية معاصرة بهہف تحقيق عوامل الراحة 

 .وتوفير الطاقات غير المتجہہة
 

  المراجع 
 )۲۰۰۹(ہائرة االحصاء العام   ]۱[
 ، المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري)۲۰۰۷(ہوة السنوية الثامنة لقطاع إلسكان الن ]۲[
  (DPSIR) ، تحليل أبعاہ التنمية المستہامة للمستوطنات البشرية في األرہن باستخہام المنهج التحليلي)۲۰۰۷(العزة، غالب  ]۳[
 رنامج األمم المتحہة للمستوطنات البشريةمقہم الى مؤتمر المباہرات واإلبہاع التنموي في المہينة العربية، ب ]٤[
 ، بيانات رخص األبنية )۲۰۰۳-۹٤(ہائرة اإلحصاءات العامة  ]٥[
عم�ان حال�ة ہراس�ية، م�ؤتمر األزه�ر الهنہس�ي ال�ہولي : ، متطلبات البيئة الصحية ف�ي المب�اني الس�كنية)2008(أبو الهيجاء، أحمہ  ]٦[

  AEICالعاشر، 
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

A bstr act:  
In the pre-modern science era relationship between humans and nature was cordial. The latter was recognized as a 

co-creature and an affectionate companion, the attitude towards which was coated in respect and compassion. As the 
two complemented each other life then became easy, nice and free from irreversible dangers. Unfortunately, this 
scenario was not only brought to an end but reversed by the modern man. Armed with the modern science humans now 
consider nature as an enemy worth conquering, mindless of the consequential turning away of science from constructive 
purpose to a destructive one. Eventually, nature was stripped of the respectful robe and pushed to the point of zero 
tolerance. Consequently, human life became mechanized and the natural retaliation took the form of global warming, 
among other things, resulting to mammoth over flooding the world over. Organizations, both local and trans-national, 
together with concerned individuals are now vigorously clamouring for a return to the discarded cordial relationship 
between humans and nature, including flora and fauna, as a possible solution to these ecological hazards. Hardly do 
they realize that indigenous culture has a very vital role to play in realizing this dream. This paper examines the 
integration of religion, culture and nature in the Kano built environment, Nigeria, particularly residential buildings. The 
paper looks at the traditional dimension of the Kano built environment and its religious aspect with a view to discerning 
what is cultural and what is religious. The paper then examines the contributions rendered by nature in order to arrive at 
a safe conclusion. Embarking on field trips, employing context analysis and contacting some relevant traditional 
architects, the paper found out that while nature is relied upon to provide the building material religion (which is Islam) 
and local culture dictate the design in the form of guideline and methodology respectively in the Kano built 
environment. The paper concludes that dwellings in this part of the globe are more than shelter but houses as they are 
born out of a genuine and authentic architecture which is environment-friendly and responds to local climate. Houses 
are warmer in winter and cooler in summer. The culture, tradition and faith of the Kano people have been substantially 
sustained by their traditional building architecture. Nature is therefore considered a tool for preserving not only the 
physical environment but also the social environment. Structure of residences and the set up of the build environment 
help to safeguard the moral integrity of the society. For a sustainable house development therefore vernacular 
architecture, which reflects the socio-economic, cultural and political lives of people, proves to be a good alternative. 

K eywor ds:   
Religion, Architecture, Sustainability, Kano, Nature, Culture. 
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Nigeria. A hausa by tribe and a Muslim by faith, he speaks Hausa, English and Arabic. He holds M.A. Islamic Studies 
and is currently reading his PhD at Ahmadu Bello University, Zaria. His publications include, among others, The Status 
of Women in Islam with Regard to Inheritance: Analysis of the Favours Conferred on them (A case study of Some 
Selected Court Cases in Kano State), Elements of Self-Reliance in the Traditional Qur'anic School (Tsangaya) and The 
Status of Women in Islam With Regard to Inheritance: A Model for Gender Equity in a Democratic Nigeria. He 
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Symposium, Anitta Hotel, Corum, Republic of Turkey, 2009, The Ethics in the Built Environment International 
Conference, Nottingham, 2009 and The First International Conference on Urban and Architectural Heritage in Islamic 
Countries, Riyadh, 2010. His research areas are: Inheritance and gender issues, Vernacular and Islamic architecture, 
Islamic jurisprudence in modern times and Clinical and environmental ethics. 
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 نموذج لعمارة مستدامة :تكامل الدين والثقافة والطبيعة في البيئة المبنية في كانو ٤-۱
 

 

أحمد يحى. أ  
 محاضر بقسم الدراسات اإلسالمية

 الكلية الفيدرالية للتعليم، كانو، نيجيريا
ahmadfaggekano@yahoo.co.uk 

  
 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 : المستخلص
 راماعتبر الطبيعة آنذاك زميلة ورفيق حنون والذى يستحق اإلحت. كانت العالقة بين البشر والطبيعة قبل العلوم الحہيثة وہية

لسوء الحظ، هذه العالقِة أنهْت . كما كالهما مثالية بعضهم البعض حياة ثّم أصبحْت لطيفة سهلة وخالية من األخطارِ . الشفقةو
الغرِض  َيعتبُر البشِر الطبيعَة اآلن كعہو الذي َيِجُب أَْن ُيْفَتَح، والذي َنتَج إلى إْسِتْہاَرة الِعْلِم ِمنْ . وُعِكسْت ِمن قِبل الرجِل الحہيثِ 

ولذلك، حياة إنسانية أصبحْت رتيب وإنتقاَم الطبيعِة . بشكل تہريجي، ُعّريْت الطبيعة عارية وُمَثارة. البّناءِى إلى غرض تہميري
ات كلتا المنظم. أَخَذ شكَل إرتفاع ہرجة الحرارة العاِم، بين األشياِء األخرى، َيْنتُج إلى الماموِث على الفيضاِن في كافة أنحاء العالم

الطبيعِة، المحلّية وعبر الوطنية، سوية َمع األفراِہ القلقيِن َيْصرخوَن اآلن بشّہة للعوہة إلى العالقَة الوّہيَة الَمْنُبوذَة بين البشِر و
ہور حيوي جہاً ُيخفقوَن في إْہراك أن الثقافِة األصليِة لَها  . بضمن ذلك النباتاِت والحيواناِت، كَحّل محتمل إلى هذه األخطاِر البيئّيةِ 

المبنية في نايجيريا، خصوصاً البنايات  Kanoَتْفحُص هذه الورقِة تكامَل الہيِن وثقافِة وطبيعِة في بيئًة . للِْعب في إْہراك هذا الحلمِ 
ثّم َتْفحُص الورقة . نيةالمبنية   بهہف إكِتشاف ناحيتها التقليہية والہي Kanoَتْنظُر الورقُة إلى الشكِل التقليہيِ والہينى لبيئًة . السكنية

بطريقة السفرات الميہانيِة، وإستخہاُم تحليَل سياقِى وإّتصاُل بَبْعض . المساهماَت التي أعاہْتها الطبيعَة  لكي نصَل إلى  خاتمة آمنة
والثقافَة )  اإلسالم(ائيَة، والہين الُمصّممين التقليہييِن المعنييِن، إكتشفْت الورقَة بأّن الطبيعِة ُمعَتَمہةُ على أَْن ُتزّوَہ الماہة اإلنش

َتستنتُج الورقَة بأّن المساكن في هذا الجزء من العالِم أكثر ِمْن ملجأ لكن بيوَت ألنها  .المبنية Kanoالمحلّيَة  تزوہالتصميَم  في بيئًة 
لبيوت أہفأ في الشتاِء والمبرہِة في ا. أنشأت من هنہسة معمارية أصيلة وأصيلة التي تناسب للُبيئِة وَتْرہْہ على المناِخ المحليِّ 

ُتعَتبُر الطبيعة  كأہاة إلْبقاء  البيئة الطبيعية  والمحيط .الصيِف َتحّملْت هنہسة البنايِة المعماريُة التقليہيِة الكانوية ثقافتها وتقليہها
بہيل  aالهنہسة المعمارية العاّمية . للمجتمعِ اإلجتماعي أيضاً إن تركيب المساكِن والبيئِة البنيَة ساهم في حفِظ السالمِة األخالقيِة 

 .هذه ألنها َتْعكُس الحياَة اإلجتماعيَة واإلقتصاہيَة والثقافيَة والسياسيَة للمجتمع وهي وّہُية  للبيئةِ . جيہ لتطوير بيِت مستمرِ 
 

 : الكلمات الدالة
 .الهنہسة، الہيِن، االستہامة، الثقافة، الطبيعِة، كانو، نيجيريا

 
 :ة الذاتيةالسير

مسلم من قبيلة هوسا . السيہ أحمہ يحيى محاضر بقسم الہراسات اإلسالمية، كلية التعليم االتحاہية، بوالية كانو، نيجيريا
ويقوم حاليا بہراسة الہكتوراه في جامعة ”ہرجة الماجستير في الہراسات اإلسالمية"ويحمل . يتحہث الهوسا واإلنجليزية والعربية

ہراسة حاالت مختارة بوالية : تشمل منشوراته، بين أمور أخرى، وضع المرأة في اإلسالم فيما يتعلق باإلرث. اأحمہو بللو، زاري
نموذج : تسانجايا، ووضع المرأة في اإلسالم فيما يخص اإلرث: كانو، وعناصر االعتماہ على الذات في المہرسة القرآنية التقليہية

المنتہى الہولي : شارك في، وقہم أوراق بحثية في بعض المؤتمرات الہولية مثل. راطيةالمساواة بين الجنسين في نيجيريا الہيمق
 المہينة والحضارة: ، والنہوة الہولية۲۰۰۸المعني بالعمارة اإلسالمية والتصميم بجامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحہة عام 

، والمؤتمر الہولي األول المعني ۲۰۰۹رانية، نوتنغهام عام لألخالقيات في البيئة العمالمؤتمر الہولي ، و۲۰۰۹بتركيا عام 
اإلرث والقضايا : مجاالت اهتماماته البحثية تشمل. ۲۰۱۰بالتراث المعماري والحضري في البلہان اإلسالمية بالرياض عام 

 .لبيئيةاإلنسانية والعمارة المحلية واإلسالمية، الفقه اإلسالمي في العصر الحہيث واألخالقيات الطبية وا
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1. INTRODUCTION 

This paper examines the building architecture in Kano, particularly residential configuration, with a 
view to discerning the extent to which nature, culture and religion are integrated and blended together in the 
built environment. The paper looks at the building materials, how they are used and the design a residence 
finally takes in Kano city. The paper then attempts to determine the degree to which culture, religion and 
nature are moulded and integrated into the building architecture and what each of the trio gives in 
constructing a house in Kano city. The paper finally brings out elements of sustainability in this type of 
architecture, particularly house development. The paper does not claim that the building architecture 
presented herein has no simile elsewhere or that the construction methodology is absolutely eco-friendly but 
asserts that the architecture being vernacular is friendlier to the environment than not at all. This is an 
original research therefore much emphasis is laid on oral interviews as writings on this aspect are very 
scanty. Built environment, within the context of this paper refers to any physical  alteration  of the natural  
environment,  from hearths  to  cities,  through construction  by  humans[1]. 

2. KANO 

It is one of the thirty six states of the Federal Republic of Nigeria, lying between Latitude 130N in the 
North and 110N in the south and Longitude 80W in the west and 100E in the east. It is made up of 44 Local 
Government Areas. Its total land area is 20,760 Square Kilometres. Kano City, the focus of this paper (Fig.1 
and 2.), is located on Latitude 12.000N and Longitude8.300E. It became a state in 1964 [2]. Kano is attested 
to be the largest city in the western Sudan[3]. It is also described as 'excessively wealthy, most beautiful 
province and the garden of West Africa'[4].  

Metropolitan Kano  stands  on  the  12th parallel  within  the Sudan  savannah  zone  of  West  Africa.  It  
is about  three  hundred miles  south  of  the  edge of the Sahara,  four hundred miles north of the forest edge,  
three hundred miles west  of Lake Chad,  and  five  hundred  miles  east  of  the Niger  River (McDonell: 
1964).Kano has a population of 9,383,682 according to the 2006 National Census, the majority of whom are 
Muslim Hausa and Fulani. Islam came to Kano earlier than 1349 AD[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 (Source: www.skyscrapercity.com)      Fig.2. (Source: www.skyscrapercity.com) 

3. A BRIEF HISTORY OF HOUSE DEVELOPMENT IN KANO 

In Hausaland, particularly Kano, the development of residence passed through two major stages. The 
first stage was when there was availability of vast land and the population was not as large as it is today. A 
single house at this stage contained several houses which increased as a result of the male members getting 
married. At the initial stage only few rooms were built. A new area of residence within the house was built 
inorder to house a newly married son and his wife/wives. Not only a son but a house boy also was co-opted 
into the family by assigning a separate residence for him when he married. Eventually, a number of 
generations were contained by a single house[6]. 

There was a main entrance, followed by a very spacious entrance hall that served a number of purposes. 
These included family meeting, wedding and naming ceremonies, etc. This was followed by a number of 
passage rooms with entrances posited at different angles. Boys from within and without the house slept there 
when they reached maturity. Next was a wide and spacious open courtyard which measured around ten to 
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fifteen metres by twenty metres. It might be more that this, depending on the number of the generations 
within the house. The courtyard contained a number of things. These included sections where different house 
members reside with their families, a general well, a bathroom, two or three trees, sheep and goats, fowls, 
chickens and, in some cases, pigeons, transport animals such as a house or mule, donkeys, etc. There was no 
separate room for girls. They always slept in their mothers' or step-mothers' rooms. The rationale behind this 
is ability to determine maturity at its initial stage and training in domestic activities such as cooking, 
pounding, grinding, winnowing, dish washing, etc. A girl therefore became used to domestic errands and by 
the time she gets married she must have mastered how to handle a husband along with other matrimonial 
entailments[7].This was what used to be a house in Kano at the initial stage. 

In the second stage family members fragmented and built their separate dwellings. This is due to many 
factors such as inheritance disputes, change in taste, modernity, etc. A father might decide on his own that 
his son should build his own residence outside the main house. He therefore designates an area for him to 
dwell there[8]. Residence at this stage combined most features of the larger house in microcosm. Though 
size of residence is becoming narrower due to scarcity of land house is relatively spacious. It is roughly 
divided into public, transitional and private realms. House façade(Fig.4), earthen seats (Fig.3) and entrance 
hall(Fig.5) constitute the public domain. Passage rooms (Fig.6) serve as the transitional part as they serve as 
a link between the public and the private sections.  

                                                                                                            

 

 

 

 
  Fig.3. (Source: www.fotosearch.com)                                 Fig.4. (Source: www.fotosearch.com) 
 

 

 

 

 

 
     Fig.5. (Source: Author)                                                          Fig.6. (Source: Author)  

Inner open courtyard(Fig.7 and 8) which comprises bedrooms, master's room, cooking area, animal 
stands, well, tree, clay pots for storing drinking water, threshing and winnowing yard(Fig 9), pounding and 
grinding spot, etc., is the private part of the house which no male, besides the husband, could have access to 
without permission. Male grown-ups may have access to the private section at some specific times. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. (Source: Author)                   Fig.8.(Source:Author)    Fig.9. (Source: Bello Hassan Dawaki) 

http://www.fotosearch.com/�
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4. A HOUSE (GIDA) AS PERCEIVED BY KANO PEOPLE 

Conceiving residence as a sleeping place cuts across most cultures, tribes and nations. The primary 
function of a house is to provide a sleeping place and protection against rain, cold or sun heat. However, to 
the Kano people, a house should do more than this as there are many equally important functions expected of 
an ideal house. Protection, preservation and safeguard of one's dignity, self-respect, honour, esteem, faith and 
mark of distinction are the primary purposes of a house. This is because in a Muslim Hausa society, like 
Kano, one is considered responsible (Mutum mai mutunci) whose association should be sought and cultivated 
when he is dignified, honourable and worthy of respect[9]. The perception of a house can therefore be 
summed up in (but not necessarily limited to) the following: 

- It is a safeguard of the owner's integrity, privacy and personal secrets. 
- It is a place for socialization. Occasions such as wedding ceremony, naming ceremony, social discourse, 

funeral, courtship, investiture, circumcision and (sometimes) internment take place in the house. It 
therefore constitutes one's social garment and a pre-requisite for personal integrity. 

- It is an avenue for inculcating and enhancing the spirit of brotherhood and social cohesion. For instance 
men and boys of different Gidaje (plural of Gida) gather for social discourses, eating, reconciliation, 
etc.[10]. 

- It is a place where home-based craft and trade activities, such as weaving, leatherwork, blacksmithing, 
etc., are carried out[11]. It is a mosque as acts of worship such as prayer, meditation, litanies, etc., are 
performed. It is a school or class for holding lesson. 

5. PREPARING THE BUILDING MATERIALS AND THE CONSTRUCTION PROCESS: 
ROLE OF CULTURE. 

5.1. The Making of Bricks 

Earth is dug out from burrow pits. It is mixed with water and allowed to soak for about two or three days. It is 
then trampled by feet several times and allowed to soak further for about three days. Manure, particularly dung of 
cattle, horse, sheep and goat, is then added to this soaked and trampled earth, mixed with it by feet and trampled 
further. It is then left as such for about three or five days to soak further. Weed and grass are then added, mixed 
with the earth, trampled and left to soak further for about four days. The trampling and mixing by feet is repeated 
and the earth is allowed to soak further for about five days. By now the earth is sticky, strong and ready for 
making bricks[12]. Each brick is moulded in a conical shape. A number of bricks enough or even more than 
enough for the entire building are constructed from the month-long processed and soaked earth and left to dry up 
in the sun. After they dried up they are burnt with either sorghum or millet stalks for several hours. By now each 
brick is so strong that it can hardly be crushed even with an iron hammer. 

5.2. Preparing the Earth to be used in Plastering 

Similar process as that of the one used in making bricks is repeated. The difference lies in the type and 
number of additives mixed with the earth. This time around powdered seeds of locust bean tree and the fruit 
pods, gashin jima, stew of beef, a goat hair mixed with grease which is scrapped off from previously soaked 
skin (Gashin Jima)[13] and powdered wild root (Dafara). The gashin Jima mechanically improves the 
strength and the grease waterproofs the plaster. The powdered wild root is soaked to produce gum which 
strongly binds the plaster[14]. 

5.3. The Building Process 

Foundation pit which is about 12 inches deep is dug and the clay is then poured into the pit inorder to serve 
as a decking. The bricks are now posited in the clay with their pointed sides facing upward. They are arranged 
in such a way as to allow the earth-concrete to settle between them and bind them together. This continues until 
the entire pit is filled with first layer. They are then covered with the clay and the second layer of bricks is 
posited on top. This process continues until the wall is midway up. Brick laying and daubing with clay go hand 
in hand. It is then left for some days to dry up. The number of bricks is now reduced to four, then three and 
finally two. The room walls, when they reached the desired height, look thick at the base and thin at the top. It 
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is observed in this respect that 'Hausa builders have learned, through accumulated experience of many 
generations, that the stability of a wall is increased by decreasing the thickness of the wall towards the 
top…'[15] The walls are then left to dry up before the roofing process begins. 

5.4. The Roofing 

The roofing process begins with placing three or four big trunks of male palm tree (Kyami) on the edge 
of the dried walls. The number of trunks is increased if there is to be an upper room. They are intersected 
with smaller trunks of a female palm tree (Azara). Each trunk is placed close to the other. The number of 
Azara is also increased if an upper room is intended. Rigid and heavy and resistant to termite attack for many 
years, Azara timber serves as a wooden reinforcement to make the structure of walls and pillars stronger. It is 
also used to make frame constructions, beams, brackets and corbels as elements for carrying flat and domed 
roofs. Rafter is now complete. Matured Andropogan Gayanus is woven to give a thatch mat (Zana). Bunches 
of Jute (Rama) are roped and knitted with the top edge, bottom edge and middle of the thatched mat. It is 
then spread on the rafter and daubed with clay (Fig.9). The last layer is gravels (Birji), soft dry earth 
(Balaskiya) or mud (Tabo). Wet processed earth is then applied to the point of connection between the rafter 
and edge of the walls. Bricks in twos with a space in-between are posited on the wet earth, leaving some 
columns for positing chutes(Fig.10). These drain the rain water quickly and easily off the roof. This signifies 
the final phase of the building process. Roof may be flat or domed, depending on the choice of the owner.   

                                                                                       

 

 

                                                                                                 

                      

 

 
Fig.9. (Source: Bello Hassan Dawaki)                      Fig.10.(Source: www.photographersdirect.com). 

Though devoid of marble, stones and metals the building is wonderfully strong and durable. There are 
many structures in Kano that are over a hundred years old and still exist. A typical example is the protective 
wall (Badala) which surrounds the old city. It is measured to be about 25 Kilometres long[16]. Though 
renovated circa 1590 AD and built of mud, remnants of it are still visible today. 

6. TRANSLATING ISLAMIC ETHICS ON THE STRUCTURE OF RESIDENCE 

Though house structure in Kano may appear purely cultural/ traditional, it nevertheless has a deep 
religious undertone. Some ethical principles of the predominant faith, Islam, are incorporated and integrated 
into the house. The building structure is moulded or fashioned along these ethics. The residential 
configuration is therefore dictated by these Islam-based morals. The following is an exposition of these 
ethics and their corresponding reflection on the structure of residence in Kano.  

6.1. Audio-visual privacy of inmates is worth safeguarding and protecting 

This is attested to be the purpose of a house not only in Kano but in Hausaland generally. The Zaure, the 
Soraye, and the Turaka are reflection of this principle. Zaure serves as an area for seeking permission and it 
is there that the house owner meets his guest. It is constructed in such a way that the guest is not availed to 
the inner part of the house. Not a sound or movement from inside the house could be heard there. The Dakali 
is provided for the guest to wait for the house master or one of the male inmates. By so doing the latter is 
protected from being seen impromptu before he comes out. 
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6.2. Neighbour's rights are sacred and beyond stampede 

In as much as one cares for his own privacy that of his neighbour must also be safeguarded. The rearing 
of domestic animals (such as goats and sheep) and birds (such as chickens and ducks) within the wide open 
courtyard ensures that a neighbour is not harmed [17].  

6.3. Safeguarding moral integrity of the society is mandatory and not optional 

All avenues that will avail non-members of a house to its private realm are blocked by the Zaure and the 
Soraye. Female members of a house, particularly wives and older female children, are curtailed from being 
seen by a guest or a passer-by. Female-only ceremonies take place indoors within the open courtyard. In this 
way adultery and fornication and their preliminaries are substantially curtailed.  

6.4. Separation of the sexes is a virtue while illegal and amoral intermingling is an evil  

One of the functions of Zaure and Soraye is to provide accommodation for older boys. The moment they 
reach maturity age they now no longer sleep in the private realm of the house. The Soro or Zaure now 
become their new sleeping place, though they may have access into the house in the day time. Grown-up 
girls continue to sleep in their respective mothers' rooms till they get married. The wide open courtyard also 
serves as a female-only venue for social festivities. Here no male non-inmate can see or hear what is going 
on. Female guest is received by female inmates and the reception area is also inside. 

6.5. Revering knowledge and scholarship is an act of worship and therefore rewardable 

The Zaure serves as a school where different lessons are given. Various branches of Islamic studies, 
astrology, astronomy and philosophy are studied here. Each student reads his own book while the teacher 
explains. This type of lesson is generally known in Kano as Karatun Zaure (the entrance hall lesson). In 
some cases the Soraye serve as classes where there is a night school (Makarantar dare). The spacious facade, 
in some areas, functions as children Qur'anic school (Makarantar allo). 

6.6. Guests are blessing to the house 

Being always prepared to warmly receive them is a religious obligation. As receiving guest is considered 
as a virtue and he/she is seen as a blessing Zaure and Soro provide shelter and warm reception to a guest. 
Female guest is received inside. A guest never feels belittled by being accommodated in the Zaure or Soro. 

6.7. Providing for the needy, the wayfarer, the distressed and even the passer-by is not a 
burden but a Prophetic precept worth emulating 

It is an established tradition in Kano that one eats along with others. This is due to the teaching of Islam 
that blessing lies in feeding or eating along with others. The Zaure and the façade serve this purpose. Food is 
brought from inside the house to the Zaure in the morning and at noon while dinner is brought to the Filin 
kofar gida. Breakfast and lunch take place in the Zaure where eating in the sight of the public is avoided. 
Dinner takes place at the facade because it is in the night. In all occasions whoever comes is welcome. In this 
way an indigent, passer-by, wayfarer, etc., are provided with breakfast, lunch and dinner. 

6.8. Social unity and cohesion along with their facilitators are the fabric of happiness, 
harmony and success which ease the way for the attainment of Allah's pleasure  

Structure of residence in Kano city provides for the facilitation of social cohesion, brotherhood and concern. The 
Filin tsakar gida, Zaure and Filin kofar gida perform this function. Every morning neighbours gathered in the Zaure 
where Rechauffe or warmed dinner leftover is served as breakfast. This occasion is called 'Cin Dumame'. Similarly, 
reconciling between disputing parties and resolving conflict in the neighbourhood take place in the Zaure. Filin kofar 
gida serves as a male-only avenue for wedding ceremony, naming ceremony, graduation, funeral services and 
mourning. The inner open courtyard is a female-only venue for festivities and mourning. 
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6.9. Consanguinity and affinity are the building blocks of a sober, strong and serene society 

Many people in Kano operate the extended family system. A number of generations may reside in the 
same house under mutual assistance, care, respect, love and protection. This explains the provision of a very 
wide open courtyard. This is an African culture which Islam further encourages.  

7. THE MATERIALS SOURCED FROM AND PROVIDED BY NATURE 

As vernacular as it looks, the Kano traditional building architecture regards nature as friend and 
therefore incorporates it. This makes the architecture environment-friendly. The following are the building 
materials which nature provides and which are integrated into the Kano building architecture: 

7.1. Earth 

This is the principal building material. It is used in its various forms such as mud, soil, clay, gravels, etc. 
It is used in brick-making, plastering, roofing and flooring. It is easy to find either from bare ground or from 
burrow pits. It is one hundred percent recyclable. 

7.2. Palm tree  

(Fig.11): Both the male and the female are used in making rafter, as frames or doors and windows and as corbels. 

7.3. Raffia  

(Fig.12 and 13) A large palm tree grows leaves that can be stripped and dried to create raffia strands. 
Raffia, like jute or hemp twine, is a natural fiber that can be woven like straw, tied like silk ribbons, or 
packed like Styrofoam pills. Milliners, crafters, and florists enjoy using the grass-like material for a variety 
of projects and gifts. It is used in making ropes with which arches are tied at their end points in a domed roof 
called Daurin Guga or Kafin Laima. 

 
Fig 11. (Source: www.google.com)  Fig.12.  (Source: www.google.com)   Fig.13. (Source: www.google.com) 

7.4. Locust Bean tree  

(Fig.14): Its brown coat which contains the seeds(Fig.15) and the yellow pods are used in plastering. 
They help in smoothing and coloring of the plaster. They also make earth composite stronger in such a way 
that it can withstand several rainfalls. 

 

 

 

 

 
Fig.14.(Source: www.google.com)                                                   Fig.15. (Source: www.google.com) 

7.5. Hay 
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 It is used in strengthening the earth composite with which bricks and plaster are made. It also provides 
insulation 

7.6. Stalks 

Particularly millet stalks. They are used in brick burning inorder to avoid cutting of trees for similar purpose. 

7.7 Animal dung  

This includes both that of horses and sheep. In some cases dung of a donkey is also used. These are 
added to the composite inorder to make sticky. 

7.8 Goat skin  

It is that which is scrapped from a tanned goat skin. It is used in the composite, particularly that with 
which plaster is made. 

7.9. Water of boiled beef  

Meat of cattle is boiled.  The boiled water, containing salt, fat and flesh juice, is added to the composite. 
This serves the same purpose as pods from locust bean tree. 

7.10. Andropogan Gayanus 

These are woven and wrapped around rafter of flat roof or a domed roof. Composite is then laid over it. 

8. SUSTAINABILITY IN THIS BUILDING ARCHITECTURE 

Going by what has been discussed so far it is apparent that the Kano traditional building architecture is 
vernacular and therefore sustainable. This type of architecture is proved to be environment-friendly and 
responds better to the climate and local culture [18]. Besides energy conservation and application of 
materials that are eco-friendly vernacular architecture also preserves cultural heritage through sustaining 
tradition, craftsmanship, culture, etc. Vernacular architecture is not only 'green', environmental and economic 
but also social and cultural [19]. Using local building material to construct housing that makes such good use 
of passive energy that almost no extra energy is required to maintain it is one of the remarkable features of 
vernacular architecture. It combines the dual benefit of providing comfortable living environment and having 
minimum impact on the natural environment[20]. Sustainable Architecture then, is the enduring production 
of space with artistic ,effective, and low cost and low or zero energy use architecture.  It frees ecological ,
social, and economic resources from the illusory, and "black hole", surplus economies of consumerism, 
productivism, and scientism, and effects a result that can, after Francoise Choay, "accommodate pleasure and 
the unforeseen". 

The architecture responds to function, climate, natural forces, local resources and culture. This is a vital pre-
requisite for a sustainable house development. 
There is therefore a direct relationship between the builder and the building and its environment.. 
This architecture entails maximum utilization of naturally available energy to its own benefit. 
All building materials are grown and available on the land. A palm tree, for instance, serves as a wind 
breaker, fruit bearer, a food, a seasoning condiment and fuel. When needed as a building material it is also 
available[21] 
- It is designed to be reused or recycled as a whole or in part at the end of  its (long) life. This is because 

if such a house were to be demolished the bricks, the earth, the palm trunks, etc., can be reused in 
building another house.  

- It is artistic; because it satisfies aesthetic standards and sensibilities. 
- It is also functionally effective. 
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- It is a low-cost architecture. This is because it requires no drawn pre-building plan or expensive quantity 
surveying. 

- It is low-tech as it carries simple solutions. For instance, roof leaking requires only scratching of the 
earth roof and some little refills. 

- It is equitable as it allows architecture to be accessible to everybody now and in the future and not just 
to the wealthy.[22] 

It therefore sustains, to a larger extent, human life and culture, the human-ecosystem, the built 
environment and individual architectural artifacts.  

9. CONCLUSION 

Attempt has been made in this paper to bring out the extent to which nature, culture and religion are 
harmoniously integrated in the Kano Built environment. The different contributions rendered by each of the 
trio in the construction of residence in kano are brought into the open and the conformity of this type of 
architecture with sustainability are also explained. This proves that dwellings in this part of the globe are 
more than shelter but houses as they are born out of a genuine and authentic architecture which is 
environment-friendly and responds to local climate. Houses are warmer in winter and cooler in summer. The 
culture, tradition and faith of the Kano people have been substantially sustained by their traditional building 
architecture. Nature is therefore considered a tool for preserving not only the physical environment but also 
the social environment. Structure of residences and the set up of the build environment help to safeguard the 
moral integrity of the society. For a sustainable house development therefore vernacular architecture, which 
reflects the socio-economic, cultural and political lives of people, proves to be a good alternative.  
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1-5 T H E  F UL F I L M E NT  OF  SOC I A L  H OUSI NG  I N A L G E R I A  OF  T H E  H I G H  
E NV I R ONM E NT A L  ST A NDA R DS M E A SUR E S:  C A SE  ST UDY  SOC I A L  H OUSI NG  I N 

M E SI L A  

M r . J amel Dahdouh1, M r . A lH adj I bn K halid2 and M r . A llaoua A mmiche 3  

1  

 

2  
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1 Assistant Professor, at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila. dahdouhdj@yahoo.fr . 
2 Head of urban engineering Department at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila. h.benkhaled@gmail.com 
3 Assistant Professor, at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila.  aammiche@gmail.com  
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

Abstract: 

Since the independence in 1962,the housing sector in Algeria has received a special care from the public 
authorities.Yet , the housing shortage has been for long the permanent concern of millions of Algerians.Taking 
in charge this problem,this sector has witnessed a lot of progress since 1999. Hence, one and a half million flats 
have been achieved since then, and thus the national housing park mounts up to 7 million units.The new 
challenge in the sector lies in winning the battle of quality in regard to a city arrangement, through realisations 
and revisions of instructive plans for an urban arrangement  and land-occupation plans as well as through the 
adaptation of the architectural designs to fit social lifestyles and climatic conditions. The purpose is making a 
durable building that respects the environment and its eco-system , matches economic performance and social 
responsibility and preserves the environment to create durable and healthy settlements.The research aims at 
trying to insruct housing designs and realisations to comply with an ecological framework congruent with the 
economic, technical and social requirements, and to comply with a sustainability requirements.To know how 
congruent the achieved neighbourhoods are with characteristics of High Environmental Quality such 
as:ventilation ,air quantity ,heating ,audio-visuals ,building managment ways and the relation of the erected 
item with its environment. We have chosen to study the case of 520 social flats in M’SILA – an inland Algerian 
town of average size.The research concludes to specific and general recommendations that help us to improve 
the lifestyles in our neighbourhoods.  

 Keywords:  
Social Housing, Environmental Quality, Quality of Life, Sustainable Construction, Architectural Designs. 
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 ٥۲۰حالة  :السكن االجتماعي بالجزائر ومدى تماشيه مع الخصائص البيئية العالية ٥-۱ 
 الجزائر، مسكن اجتماعي بالمسيلة

  ۳عالوة عميش. أو، ۲الحاج بن خالد. أ، ۱دحدوح جمال. أ   

۱ 

 

۲  

 

۳  
 dahdouhdj@yahoo.fr: أستاذ مساعد، أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائر ۱
 h.benkhaled@gmail.com: أستاذ مساعد، أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائر ۲
  aammiche@gmail.com :أستاذ محاضر، أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائر ۳

 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال *

 : المستخلص
إن رغم هذا ف. ، باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية۱۹٦۲ي قطاع السكن بالجزائر، منذ االستقالل سنة ظلقہ ح

وللتكفل بهذا األمر سجل قطاع السكن ہفعا  .أزمة السكن ظلت لسنوات طويلة االنشغال الہائم الذي يالزم الماليين من الجزائريين
قفزت الحظيرة السكنية وبذلك مليون وحہة سكنية خالل العشرية الماضية  ۱٫٥حيث تم إنجاز  ۱۹۹۹حاسما ابتہاء من سنة 

إن التحہي الجہيہ آلفاق قطاع السكن يكمن  .۱۹۹۸مليون وحہة سكنية في  ٥٫٥نية بعہما كانت مليون وحہة سك ۰۷الوطنية إلى 
في كسب معركة النوعية على مستوى تهيئة المہن من خالل إعہاہ ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات 

أنماط الحياة االجتماعية والمميزات المناخية، من أجل شغل األراضي وكذلك من خالل تكييف التصاميم الهنہسية المعمارية مع 
ويوفق بين األہاء االقتصاہي والمسؤولية االجتماعية، ويحافظ على  ،إنجاز بناء مستہام يتعامل مع البيئة ونظامها اإليكولوجي

صاغ في إطار ايكولوجي يالبحث إلى محاولة توجيه تصميم وإنجاز السكن، لهذا يهہف  .البيئة لخلق مستوطنات مستہامة وصحية
لمعرفة مہى استجابة األحياء السكنية  .متوافق مع المتطلبات االقتصاہية والتقنية واالجتماعية ويستجيب لمتطلبات االستہامة

الرفاهية الحرارية، السمعية والبصرية، أساليب تسيير العمارات  التهوية، نوعية الهواء،(المنجزة للخصائص البيئية العالية 
مہينة ہاخلية ( سكن اجتماعي بالمسيلة ٥۲۰اخترنا ہراسة حالة ). وأخيرا عالقة اإلطار المبني مع البيئة المحيطة به ،يہةالمش

وعامة ) لحالة المہروسةبا(يخلص البحث إلى توصيات خاصة . معتمہين على المنهج التحليلي الوصفي ).متوسطة بالجزائر
 .      ة ہاخل أحيائنااار الحي، تساعہنا على تحسين إط)السكنتخص قطاع (

 : الكلمات الدالة
 . السكن االجتماعي، الخصائص البيئية العالية، البناء المستہام، التصاميم الهنہسية المعمارية، تحسين إطار الحياة

 :السيرة الذاتية
. ۲۰۰۱ير المہينة، بجامعة المسيلة سنةشهاہة ماجستير، تخصص تسي: متحصل على. بالمسيلة ۱۹٦۱جوان  ۲۰مولوہ بتاريخ  ،ہحہوح جمال. أ

أستاذ التعليم التقني : الوظائف السابقة. إلى يومنا هذا، بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية، بجامعة المسيلة ۲٥/۰۹/۲۰۰٦أستاذ مساعہ من: الوظيفة الحالية
، ثم رئيس ۲۰۰٤، إطار سامي لہى وزارة السكن والعمران لغاية ۲۰۰۳، إطار بہيوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة مسير لغاية ۱۹۸۹بالمسيلة لغاية 

عضو مشروع بحث حول التسيير اإليكولوجي للبيئة الحضرية، المشاركة : النشاط العلمي. ۲۰۱۰قسم تسيير المہينة بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية لغاية
، عضو لجنة تحضير ومشارك في مؤتمر ہولي بالجزائر بوزارة السكن ۲۰۰٦رفي مؤتمر ہولي بالجزائر بجامعة المسيلة حول تسيير المہينة نوفمب

 .۲۰۱۰، المشاركة في مؤتمر ہولي بالسعوہية حول التقنية واالستہامة في العمران جانفي ۲۰۰۸والعمران حول التسيير العقاري جوان

، شهاہة مهنہس تطبيقي في هنہسة العمران سنة ۱۹۹۲وريا سنة شهاہة الباكل متحصل على. بالمسيلة ۰٥/۰۹/۱۹۷۳بن خالہ مولوہ بتاريخ الحاج . أ
بجامعة  ۲۰۰۸بجامعة المسيلة، شهاہة ليسانس في علم االجتماع الحضري سنة  ۱۹۹۸بجامعة المسيلة، شهاہة مهنہس ہولة في تسيير المہينة سنة  ۱۹۹٥

رئيس قسم الهنہسة الحضرية بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية جامعة : العمل مكان. بجامعة المسيلة ۲۰۰۸المسيلة، شهاہة ماجستير في تسيير المہينة سنة 
 .  )L.M.D –مهنہس تطبيقي  –مهنہس ہولة (تأطير العہيہ من مذكرات التخرج  :الخبرة األكاديمية. الجزائر–المسيلة

 ۱۹۸٦، شهاہة مهنہس معماري سنة ۱۹۸۰سنة  وسوريشهاہة الباكل: متحصل على .المسيلة ،بأوالہ عہي القبالة ۱۹٥۹سنة  المولہ ،عميشعالوة . أ
الوظائف . فرنسا ۱۹۹٤بفرنسا، شهاہة ہكتوراه في التهيئة العمرانية سنة  ۱۹۹۲بجامعة سطيف، شهاہة الہراسات المعمقة في الهنہسة المعمارية سنة 

، رئيس اللجنة الوطنية البيہاغوجية لتسيير ۲۰۰۲ – ۱۹۹٦ ، مہير المعهہ۱۹۹٦-۱۹۹٥رئيس المجلس العلمي لمعهہ تسيير التقنيات الحضرية : السابقة
 تأطير مذكرات تخرج لنيل شهاہة مهنہس ہولة :النشاط العلمي .۲۰۰۲، رئيس ہائرة اإلہارة العامة بجامعة التكوين المتواصل ۲۰۰۲التقنيات الحضرية 

ر اإليكولوجي للبيئة الحضرية، حالة المياه القذرة الحضرية، ہاخل مہينة عضو مشروع بحث حول التسيي ،وشهاہة ماجستير بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية
، المشاركة في مؤتمر ہولي بالجزائر ۲۰۰٦المشاركة في مؤتمر ہولي بالجزائر بجامعة المسيلة حول تسيير المہينة نوفمبر ،متوسطة، حالة مہينة المسيلة

 .۲۰۰۷تربص تكويني حول االستشعار عن بعہ ببلجيكا سنة  ،۲۰۰۸بوزارة السكن والعمران حول التسيير العقاري جوان
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 :مقدمة -۱
إحساسا بالمشاكل البيئية الناتجة عن التطور الصناعي، شرعت الہول المصنعة بہاية من سبعينات القرن 

ث البيئي التلو. الماضي بالبحث عن الوسائل والمناهج التي تمكنها من التحكم في آثار النشاطات الصناعية على البيئة
، المصاحبة للنشاط الصناعي، ساهمت ببروز )طبقة األوزون، االحتباس الحراري(والتغيرات المناخية المالحظة 

اللجنة العالمية حول  ۱۹۸۷حيث نشرت في سنة  .مفهوم التنمية المستہامة، في نهاية الثمانينات من القرن الماضي
تقريرا تحت عنوان مستقبلنا  Harlem Brundtland Gro رأسها السيہة البيئة والتنمية، التابعة لألمم المتحہة التي ت

 Geneviève( وتم ألول مرة استعمال مفهوم التنمية المستہامة ،)Our Common future(المشترك 
Férone,2005.(  وبالتالي ظهرت اتجاهات متعہہة في هذا المجال، كالعمارة البيومناخية، العمارة البيئية، العمارة

بمراعاة ) عمارة وعمران(العمران المستہيم، مواہ البناء المستہيمة، ونشأت في هذا اإلطار فكرة البناء  ،تہيمة،المس
من بين هذه األفكار نجہ االهتمام بالخصائص البيئية العالية، وهي مجموعة من المعايير الجہيہة الخاصة  .االستہامة

كل مشاريع البناء والتهيئة العمرانية لمباہئ التنمية المستہامة، من الهہف من هذه الطريقة هو إخضاع . بميہان البناء
أجل التقليل من اآلثار البيئية السلبية على البناء ومحيطه المجاور من جهة، وتوفير رفاهية عالية للمستعمل من جهة 

 .    أخرى
 :التعريف بالمشكلة -۲

نهضة تنموية شاملة، في ميہان السكن،  ) ۲۰۰۹-۱۹۹۹(شهہت جل المہن الجزائرية، خالل العشرية األخيرة 
تميزت هذه النهضة بسرعة مواكبتها للمعطيات المعاصرة، وقہ اعتمہ في . مليون وحہة سكنية ۱٫٥حيث تم إنجاز 

تموضع البنايات (غالبية هذا النمو السريع على استخہام نمط عمراني ومعماري جہيہ ومختلف عن النمط التقليہي 
هذه الوتيرة المتسارعة في اإلنجاز، لم ). الخ...وأبعاہ األبواب والنوافذ، مواہ البناء المستعملة وارتفاعها، شكل

 :يصاحبها بالقہر الكافي، االهتمام بالنوعية، حيث الحظنا
 إنجاز السكن ہون مراعاة متطلبات االستہامة؛ -
 ؛االكتفاء بالہراسة المعمارية والعمرانية مع إهمال تام للہراسة البيئية -
 .االستمرار في االستعمال الواسع لمواہ البناء الغير مستہيمة -
 : أهداف البحث -۳
 بيان وجوب القيام بالہراسة البيئية لمشاريع البناء؛ -
 توفير سكن الئق يراعي متطلبات االستہامة؛ -
 محاولة وضع حلول ومعالجة وبہائل للحہ من آثار البناء الغير مستہام؛ -
 . ني لهذه األحياء، من أجل المحافظة عليها من التہهور السريعبيان أهمية التسيير العقال -
 :أهمية البحث -٤

إن توفير بيئة صحية وسليمة، يجعلنا نتخذ كل اإلجراءات الضرورية التي تساعہنا على خفض مستوى التلوث 
لية، ہاخل األحياء ، هذا من جهة، ويوفر إطار حياة الئق وذو رفاهية عا)الماہي، البصري والسمعي(بجميع أنواعه 

وهذا ال يتأتى إال من خالل االهتمام بالہراسة أثناء التصميم المعماري والتخطيط العمراني . السكنية، من جهة أخرى
نظرا للنمو المتسارع للمہن والتجمعات الحضرية، بالجزائر، خالل العشرية . كذلك أثناء اختيار مواہ البناءو

 .صاحبت هذا النمو، فإنه بات من الضروري االهتمام بالنوع بقہر اهتمامنا بالكماألخيرة والتغيرات الكبيرة التي 
يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على هذه المشكلة، بالہراسة والتحليل، إضافة إلى استعراض المعايير التخطيطية 

 . الواجب إتباعها عنہ تصميم وتنفيذ مشاريع السكن بمراعاة الخصائص البيئية العالية
 :المنهجية المتبعة -٥

 : وقہ تم ذلك من خالل
 .ہراسة بعض التعريفات والمفاهيم والخطوات المتعلقة بالمنهجية المتعلقة بالخصائص البيئية العالية: أوال -
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 .اإلطالع على بعض القوانين الجزائرية في هذا الميہان: ثانيا -
، وم��ہى )مس��كن ٥۲۰حال��ة (ء المنج��زة اعتم��ہنا عل��ى الم��نهج التحليل��ي الوص��في لہراس��ة واق��ع األحي��ا: ثالث��ا -

 .تماشيها مع الخصائص البيئية العالية
 :تحديد المفاهيم -٦
 :التنمية المستدامة ۱-٦

>> أسلوب تنمية، يستجيب لحاجيات الحاضر، ہون أن يعرض للخطر إمكانيات األجيال القاہمة<<
)Geneviève Férone,2005 .(ها من ثالث مكونات متكاملة فيما بينها تتكون االستہامة وفق المفاهيم المحہہة ل

  .)۲۰۱۰نوبي محمہ حسن،(وهي الجانب البيئي، والجانب االجتماعي، والجانب االقتصاہي 
يهتم بما يخص تعامل اإلنسان مع الموارہ البيئية المختلف�ة، ف�ي عملي�ة البن�اء، وأيض�ا و :الجانب البيئي: أوال -

 .ہء في إنشائه وأثناء استخہامهفيما يخص توافق المبنى مع البيئة منذ الب
يهتم بم�ا يخ�ص التعام�ل م�ع الم�وارہ البش�رية عموم�ا، وف�ي نط�اق المب�اني فإن�ه و :الجانب االجتماعي: ثانيا -

 .يركز على أهمية توافق المبنى مع المتطلبات االجتماعية واإلنسانية بشكل خاص
واحي االقتص�اہية، فكلم�ا ك�ان المبن�ى متوافق�ا يختص بالعالقة بين المبنى وبين الن� :الجانب االقتصاہي: ثالثا -

مع القہرات االقتصاہية، ومحققا لألوجه الت�ي تحق�ق االقتص�اہ ف�ي تك�اليف اإلنش�اء وتك�اليف التش�غيل، كلم�ا 
 .كان المبنى متوافقا مع متطلبات االستہامة

 )۲۰۱۰دحدوح جمال، ميلي محمد،: (البناء واالستدامة ۲-٦
سكن، عمل، ہراسة، (من وقته   %۸۰شرات السنين، يقضي اإلنسان فيه حوالي إن استعمال البناء يہوم لع

، وبالتالي يمكن اعتباره منتوجا موجها لالستهالك بصورة كاملة، حتى ولو كان تصميمه وإنجازه نتج عن )تسوق
 . منظومة جّہ معقہة

زيائي الذي نستغله فقط، بل يتعہاه ، ال يغير بصورة ہائمة ونهائية الحيز الفي)عمارة، حي أو مہينة(هذا البناء 
من هذا المنطلق، وابتہاء من أواخر القرن الماضي، بہأت تنتشر فكرة التنمية . إلى النسيج االجتماعي ـ االقتصاہي

 . المستہامة، وأخذت العالقة بين البناء واالستہامة  تتحہہ وتأخذ أبعاہا عہيہة ومتنوعة
محيط، ويتفاہى كل اآلثار السلبية على البيئة الخارجية، من جهة، ويوفر وبالتالي يمكننا إنتاج بناء يراعي ال

 .الرفاهية بكل متطلباتها، للمستعملين، من جهة أخرى
 : المجال السكني ۳-٦

، ويمتہ إلى النشاطات العمومية التي )الراحة، الحياة االجتماعية(المجال السكني هو مكان النشاطات الخاصة 
 :يتكون المجال السكني من. عي، التجاري والخہماتيتحقق التباہل االجتما

 ؛)اإلطار المبني والمساحات التابعة له(المساحة السكنية  -
 مساحة الطرقات واألرصفة؛ -
 ).الخ...حہائق، ساحات لعب، محالت تجارية(المساحات المخصصة للنشاطات المہمجة والمكملة للسكن  -
 :  السكن االجتماعي ٤-٦

ساسية المكونة للنسيج العمراني، فعلى أساسه يتحہہ المظهر المورفولوجي للمہينة، وباالستناہ السكن هو الوحہة األ
ولقہ اعتمہت الجزائر في مجال اإلسكان، منذ . إليه يمكننا التعرف على الحالة االجتماعية واالقتصاہية لسكانها

تتہخل الہولة في ہعم إنجازه بصفة كلية أو  ، إلى يومنا هذا، على إنجاز السكن االجتماعي، الذي۱۹٦۲االستقالل سنة 
جزئية، من أجل إعانة األسر ضعيفة ومتوسطة الہخل، إما بمساعہات مالية، أو تخفيض في نسب الفوائہ أو تمہيہ مہة 

 ).۱(تسہيہ القرض، لتمكينها من الحصول على إحہى أنواع السكن حسب الحالة، الجہول رقم
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 بالجزائرأنواع السكن الحالية ) ۱(جدول 

 االمتيازات شروط االستفادة المستفيدون نوع السكن

الفئات ذات الہخل  العمومي اإليجاري
 يستفيہ مجانا من السكن، ويسہہ فقط، بہل اإليجار شهريا ہج ۲٤٫۰۰۰ہخل األسرة أقل من  الضعيف

ہج  ۱۲٫۰۰۰ہخل األسرة أكبر من  سكان الريف الريفي
 ہج ۷۲٫۰۰۰وأقل أو يساوي 

ہج ويتكفل هو بالباقي، ويستفيہ  ۷۰۰٫۰۰۰من إعانة مالية قہرها  يستفيہ
 .، في حالة لجوئه لالقتراض%۱أيضا بنسبة فائہة قہرها

االجتماعي 
 التساهمي

الفئات ذات الہخل 
ہج ويتكفل هو بالباقي، ويستفيہ  ۷۰۰٫۰۰۰يستفيہ من إعانة مالية قہرها  ہج۷۲٫۰۰۰ہخل األسرة أقل من  المتوسط

 .، في حالة لجوئه لالقتراض%۱بة فائہة قہرهاأيضا بنس

 الفئات ذات البيع باإليجار
 الہخل المتوسط

 ال يتجاوز ہخل األسرة
 ہج  ٦۰٫۰۰۰

يصبح المستفيہ مالكا لمسكنه بعہ تسہيہ مبلغ المسكن على ہفعات شهرية 
 على مہى مہة ال تتجاوز عشرين سنة

الفئات ذات الہخل  الترقوي المہعم
 المتوسط

ہج  ۱۲٫۰۰۰األسرة أكبر من  ہخل
 ہج ٤۸٫۰۰۰وأقل أو يساوي  

ہج ويتكفل هو بالباقي، ويستفيہ  ۷۰۰٫۰۰۰يستفيہ من إعانة مالية قہرها 
 ، في حالة لجوئه لالقتراض %۱أيضا بنسبة فائہة قہرها

ہج ويتكفل هو بالباقي، ويستفيہ  ٤۰۰٫۰۰۰يستفيہ من إعانة مالية قہرها 
 ، في حالة لجوئه لالقتراض%۱أيضا بنسبة فائہة قہرها

ہج  ٤۸٫۰۰۰ہخل األسرة أكبر من 
 وأقل من

 ہج ۷۲٫۰۰۰

 .الجريہة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتصرف من الباحثين، استناہا لبعض النصوص التشريعية: المصہر

 :عناصر الخصائص البيئية العالية ٥-٦
، بالتعاون مع جمعية الخصائص )ATEQUE(عمارة قامت ورشة تقييم النوعية البيئية لل ۱۹۹۰بہاية من 
، بعہة ہراسات تطبيقية بغية تحہيہ العناصر التي تمكننا من الہراسة البيئية، للتقليل من )HQE(البيئية العالية

في هذا الصہہ تمكنت هذه الورشة؛ .  التأثيرات البيئية الخارجية، وإنشاء إطار حياة ہاخلي مناسب لكل المستعملين
، مخطط عمران )CSTB(ينشط بها عہة مؤسسات عمومية فرنسية، متمثلة في المركز العلمي والتقني للعمارة التي 

عنصرا بيئيا كما في  ۱٤، من تحہيہ )ADEME(، وكالة البيئة والتحكم في الطاقة )PUCA(بناء هنہسة معمارية
 ").أ"لإلطالع على الرموز، أنظر الملحق (، )۲(الجہول رقم 

 :لمسيلةبلدية ا -۷
يحہها شماال ). ۱(، وهي تقع في سهل الحضنة، الشكل رقم ۱۹۷٤هي عاصمة والية المسيلة منذ إنشائها سنة 

بلہية العش التابعة لوالية برج بوعريريج، ومن الشرق بلہية المطارفة، ومن الجنوب الشرقي بلہية السوامع، ومن 
، عہہ سكانها ²كلم ۲۳۲تتربع على مساحة قہرها   .ضيالغرب بلہية أوالہ منصور، ومن الجنوب بلہية أوالہ ما

 ).۲۰۰۸اإلحصاء السكاني لسنة (نسمة،  ۱۷٦۸٥۰حوالي 
 : المناخ ۷-۱

جعلها تعتبر منطقة انتقالية، األمر الذي أنتج مناخ   المنطقة الصحراوية،و إن موقع المہينة بين المنطقة الساحلية
 .فصل الصيفصحراوي بارہ في الشتاء، حار وجاف في  قاري

 : الحرارة ۷-۲
حرارة مسجلة خالل العشر سنوات األخيرة كان في   ،  نالحظ أن معہل أعلى ہرجة)۳(من خالل الجہول رقم 

، وقہ بلغ معہل )ہرجة ۱٥(في شهر جانفي   ، أما معہل ہرجة الحرارة الہنيا فسجل)ہرجة ٤۳(جويلية   شهر
 .ہرجة مئوية ۳۰٫۷٥خالل السنة    ہرجة الحرارة
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 )عنصرا ۱٤(عناصر تقييم النوعية البيئية للعمارة ) ۲(جدول 

 العناصر الهدف الثانوي الهدف الرئيس

 التحكم في اآلثار على البيئة الخارجية

 البناء اإليكولوجي
 عالقة منسجمة بين العمارات ومحيطها المجاور. ۱
 اختيار متكامل بين تقنيات ومواہ البناء. ۲
 ريع بأقل األضرارإقامة ورشات المشا. ۳

 التسيير اإليكولوجي

 .تسيير الطاقة. ٤
 .تسيير الماء. ٥
 تسيير النفايات. ٦
 تسيير التنظيف والصيانة. ۷

 إنشاء بيئة ہاخلية مريحة

 الرفاهية
 

 رفاهية الحرارة والرطوبة.  ۸
 الرفاهية السمعية.  ۹

 الرفاهية البصرية. ۱۰
 )الشم(الرفاهية المتعلقة بالرائحة. ۱۱

 الّصحة
 

 الشروط الصحية للساحات. ۱۲
 نوعية الهواء. ۱۳
 نوعية الماء. ۱٤

 .، بتصرف من الباحثين)ATEQUE(ورشة تقييم النوعية البيئية للعمارة : المصہر

                                    

 
                      إنجاز الباحثين                                       : المصہر              

 موقع مدينة المسيلة من البلدية    ) ۱(شكل   

 
 معدل درجات الحرارة) ۳(جدول  

سبتم أوت جويلية جوان مايو أفريل مارس فيفري جانفي الشهر
 بر

أكتو
 بر

نوفم
 بر

ہيسم
 بر

 ۱۸ ۲٤ ۳۰ ۳۷ ٤۲ ٤۳ ٤۰ ۳۷ ۲۸ ۲٤ ۲۲ ۱٥ الحرارة

 .يةاألرصاہ الجوية الجزائر: لمصہرا      

 :الرياح ۷-۳
الشمالية الغربية في الفترة الخريفية والشتوية و الرياح السائہة في مہينة المسيلة هي الرياح الشمالية الشرقية

 .أما الرياح الساخنة فتكون في الفترة الصيفية من الجهة الجنوبية ،)رياح بارہة(
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 :حالة الدراسة -۸
 :اختيار الحي كعينة ۸-۱

، الذي من )۲۰۰۹-۲۰۰٥(لبرامج السكنية المنجزة في إطار البرنامج الخماسي مسكن من ا ٥۲۰إن حي 
 :وقہ اخترنا هذا الحي لعہة أسباب. خالله تم إنجاز مليون وحہة سكنية عبر كامل التراب الوطني

هو أكبر مشروع سكني استفاہت منه بلہية المسيلة، في إطار البرنامج الخماسي، ال�ذي اس�تفاہت من�ه والي�ة  -
 .وحہة سكنية ۳۰۰۰يلة والمقہر بـ المس

 ).بلہية ٤۷(هو يمثل أكبر حصة سكنية استفاہت منها بلہية المسيلة، مقارنة مع باقي بلہيات الوالية  -
ال تختل��ف ع��ن ب��اقي المش��اريع المنج��زة ) آج��ر أحم��ر وخرس��انة مس��لحة(الهنہس��ة العمراني��ة وم��واہ البن��اء  -

 .بالمنطقة، وحتى على مستوى القطر الجزائري
 . ، من طرف المستفيہين۲۰۰۹تم استغالله حہيثا، خالل سنة  -
 :موقع الحي -۹

، الشكل )طريق حمام الضلعة(مسكن بالجهة الغربية لمہينة المسيلة، ہاخل مخطط شغل األراضي ٥۲۰يقع حي 
ض مسكن اجتماعي إيجاري، ومن الجهة الشرقية تجزئة ترابية وأر ۱۰۰يحہه من الجهة الشمالية حي ). ۲(رقم 

مسكن اجتماعي إيجاري ومحالت  ٥۰شاغرة، من الجهة الغربية مہرسة صغار المكفوفين وثانوية، ومن الجنوب 
 ).۳(تجارية، الشكل رقم 

  

 إنجاز الباحثين: إنجاز الباحثين                                                    المصہر: المصہر        

     مخطط الحي وحدوده) ۳(شكل   بالنسبة للمدينة                  موقع حالة الدراسة ) ۲(شكل 

 : الدراسة والتحليل -۱۰
لإلطالع عن كثب عن مہى تماشي الحي مع الخصائص البيئية العالية، اعتمہنا على المنهج التحليلي الوصفي، 

من خاللها جمعنا كل المعطيات التي وقہ أنجزنا هذه الہراسة على مرحلتين، مرحلة جمع المعلومات الميہانية، التي 
المتہخلين في إنجاز  وتسيير المشروع وكذلك (نحتاجها في موضوع بحثنا، ومرحلة إجراء المقابالت مع المعنيين 

 ).السكان
 : مرحلة جمع المعلومات ۱۰-۱

المجال، ما يمكن مالحظته في هذا و تمت زيارة الحي، من أجل اإلطالع على الحالة التي هو عليها اآلن،
 .وكذلك قمنا باستغالل مخطط التهيئة للحي

 :استغالل مخطط التهيئة للحي ۱۰-۱-۱
 : تمكنا من تحہيہ بعض المعطيات، التي نوجزها فيما يلي
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٦۹ 

من المساحة % ۲٤، بنسبة ²م ۱۱۷٥٦، تقہر المساحة المبنية بـ ²م ٥۰۸۹۳تبلغ المساحة العقارية للحي 
عمارة، ال يوجہ بها محالت  ٥۳عہہ العمارات  %.۷٦، بنسبة ²م ۳۹۱۳۷بنية بـ تقہر المساحة الغير مو العقارية،

 )٥(توزعت عناصر اإلطار الغير مبني كما هو موضح في الجہول  ).٤(تجارية، مقسمة كما في الجہول رقم 
 أنواع السكن) ٤(جدول 

)²م(المساحة المسكونة  نوع السكن  عدد السكنات عدد الطوابق 

۳+طابق أرضي  ٥۷٫٥٦ مسكن ذو غرفتين  ۲٦۰ 
۳+طابق أرضي  ۷۱٫۹۱ مسكن ذو ثالثة غرف  ۲٦۰ 

 ٥۲۰ ---------- ------------ المجموع

 .إنجاز الباحثين: المصہر     

 عناصر الفضاء غير المبني) ٥(جدول 

)²م(المساحة  التعيين (النسبة   %( 
 ۱۹٫۳۷ ۷٥۸۱٫۱٦ مساحة خضراء

 ۲٫۷۲ ۱۰٦۳٫۰۱ ساحات اللعب
 ٥٫۷۰ ۲۲۲۸٫۸۸ عمومية ساحات
 ۱٥٫۷۲ ٦۱٥۳ طرق

 ۱۰٫٦۲ ٤۱٥٦٫٦٥ مواقف السيارات
 ٤٥٫۸۷ ۱۷۹٥٤٫۳ األرصفة
 ۱۰۰ ۳۹۱۳۷ المجموع

 .إنجاز الباحثين: المصہر                               

 : المالحظة ۱۰-۱-۲
لصور التي تلخص الحالة التي ہاخل الحي، تمكنا من أخذ بعض ا) الموجهة(أثناء قيامنا بالمالحظات الميہانية 

 : ، رغم حہاثة استغالله، وقہ لخصنا هذه المعلومات حسب النقاط التالية)الحالة البيئية(هو عليها اآلن 
انعہام مكان رمي القمامة ہاخ�ل الح�ي، واكتف�ت البلہي�ة بتخص�يص حي�ز لجم�ع القمام�ة بمحاذات�ه، مم�ا نش�أ   -

 ).٤(اث الرائحة الكريهة، من جهة أخرى،  الشكل رقم عنه تشوه في المنظر العام، من جهة، وانبع
، )التض�ليل ت�وفير(المساحات الخضراء ال يوجہ بها أزهار،و بها شجيرات صغيرة ال ت�ؤہي الغ�رض منه�ا  -

 ).٥(وهي غير مهيأة، وغير معتنى بها، وأصبحت مصہرا للتلوث بالغبار، وانتشار الحشرات، الشكل رقم 

  

 تصوير الباحثين       : لباحثين                                  المصہرتصوير ا: المصہر     

 المساحات الخضراء) ٥(شكل   مكان جمع القمامة                       ) ٤(شكل 

إنجاز أغل�ب الس�كان لش�بابيك ل�ہواعي أمني�ة، وه�ي غي�ر متجانس�ة، مس�ببة تش�وها ف�ي واجه�ات العم�ارات،  -
 ). ٦(في حالة نشوب حرائق، الشكل رقم وتشكل خطرا على السكان 
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۷۰ 

 ).۷(تشويه الواجهات، بوضع الهوائيات المقعرة والمبرہات، الشكل رقم  -

  

 تصوير الباحثين                                         : المصہر     تصوير الباحثين                            : المصہر            

 انتشار الهوائيات والمبردات) ۷(شكل        بيك           إنجاز الشبا) ٦(شكل 

هن�اك  انعہام ساحات لعب مهيأة لألطفال، مما اضطرهم للعب في التراب أو في الطريق، وفي كلتا الحالتين -
 ).   ۸(خطر على صحة األوالہ وسالمتهم، الشكل رقم 

للش�رب،  زوي�ہ الس�كان بالمي�اه الص�الحةاالعتماہ على خزانات المياه ووضعها بالشرفات، يہل على نق�ص ت -
 ).۹(الشكل رقم 

  

 تصوير الباحثين       : تصوير الباحثين                                         المصہر: المصہر             

 خزانات المياه بالشرفات        ) ۹(ساحة لعب                             شكل ) ۸(شكل 

 :إجراء المقابالتمرحلة  ۱۰-۲
 :روعي في الہراسة المسحية مقابلة المتہخلين في إنجاز وتسيير المشروع، وهم

 ، بصفته صاحب مشروع مكلف من )هيئة عمومية اقتصاہية(ہيوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة  -
 .طرف وزارة السكن والعمران باإلشراف على إنجاز المشروع -
 . صفته المكتب الذي قام بإعہاہ التصاميم ومتابعة أشغال اإلنجازمكتب الہراسات واألبحاث، ب -
، بصفتها ممثلة لوزارة السكن والعمران بوالية المسيلة، وه�ي مكلف�ة )هيئة عمومية(مہيرية التعمير والبناء  -

 .  بالمراقبة وإبہاء الرأي، بخصوص الملفات التقنية المقہمة من أجل الحصول على رخصة البناء
االعتن�اء بالمس�احات الخض�راء، (سيلة، المكلفة بتس�يير الح�ي بع�ہ اس�تغالله م�ن ط�رف المس�تفيہين بلہية الم -

توفير اإلنارة الخارجية، توفير المياه الصالحة، جمع القمام�ة، تنظي�ف المح�يط الخ�ارجي ومتابع�ة التغي�رات 
 .)التي يحہثها السكان

احب المشروع، ورئيس مصلحة الہراسات لہى مكتب وقہ تم  في المرحلة األولى مقابلة المہير التقني لہى ص
وقہ تم توجيه مجموعة من األسئلة المغلقة المعہة مسبقا، . الہراسات، ورئيس مكتب السكن بمہيرية التعمير والبناء

ولقہ لجأنا إلى هذا النوع من األسئلة من أجل الحصول على أجوبة واضحة وہقيقة من طرف المتہخلين، حول 
إلنجاز المشاريع، خاصة فيما تعلق بالخصائص البيئية واالستہامة في البناء، ولقہ قسمنا األسئلة على  مراحل اإلعہاہ

 ).٦(المتہخلين، كل حسب اختصاصه، فكانت النتائج كما في الجہول رقم
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۷۱ 

 نتائج مقابلة المتدخلين في البناء) ٦(جدول 

 ال نعم السؤال الهيئة

 ہيوان الترقية والتسيير العقاري
 )احب المشروعص(

  x هل تمت الہراسة على ضوء ہفتر شروط معہ مسبقا؟
  x هل أجريتم منافسة من أجل اختيار مكتب الہراسات؟

 x  هل تم إہراج بعض الشروط المتعلقة باالستہامة؟
 x  هل لہيك تصور واضح عن مفهوم االستہامة؟

  x هل تعلم بوجوہ قوانين متعلقة بالعزل الحراري والصوتي؟
 x  هل اطلعت عليها؟

 مكتب الہراسات واألبحاث
 )إعہاہ التصاميم ومتابعة األشغال(

  x هل تم احترام بنوہ ہفتر الشروط؟
  x هل تم مراعاة المحيط المجاور أثناء إعہاہ التصاميم؟

  x هل تم مراعاة قوانين التعمير والعمران؟
 x  ي؟هل تم مراعاة قانوني العزل الحراري والصوت

 x  هل تم اختيار مواہ البناء على أساس مبہأ االستہامة؟ 
 x  مساحات لعب األطفال؟و هل تم إنجاز مخطط خاص بالمساحات الخضراء

 مہيرية التعمير والبناء
 )المراقبة(

  x هل تم تسليم رخصة البناء وفق القانون المعمول به؟
 x  لملفات؟هل ملف رخصة البناء المقہم يختلف عن باقي ا

 x  هل تضمن ملف رخصة البناء مذكرة حساب العزل الحراري والصوتي؟ 
 x  هل تجبرون أصحاب المشاريع بمراعاة االستہامة في مشاريعهم؟
  x هل تجبرون أصحاب المشاريع بمراعاة قوانين التهيئة والتعمير؟

 x  مران؟هل نظمتم أيام تحسيسية لتوضيح ونشر فكرة االستہامة في الع
 . إنجاز الباحثين: المصہر  

من اإلجابات السابقة، نالحظ أن هّم كل المتہخلين هو احترام قوانين التهيئة والتعمير، أما االستہامة في البناء 
هذا ما تأكہنا منه من . والعمران، واحترام القوانين الصاہرة في هذا المجال فإنها ال تحضى بعہ باالهتمام الكافي

مسكن لم يأخذ بعين االعتبار معايير االستہامة  ٥۲۰مقابالت، إذ أن إعہاہ التصاميم لإلنجاز مشروع خالل ال
التغييرات المحہثة من طرف السكان، التلوث (والخصائص البيئية، هذا ما انعكس سلبا على المحيط المعيشي للحي 

تم االتصال بمصالح بلہية المسيلة، لكونها المسئول أما في المرحلة الثانية من المقابالت، فقہ ). اعهالظاهر بجميع أنو
، حيث قابلنا نائب رئيس المجلس الشعبي البلہي المكلف بالمہيرية )النظافة والصيانة(المباشر بتسيير أحياء البلہية 

جابات التقنية والوسائل العامة والصيانة، وطرحنا له أسئلة حول المظاهر التي الحظناها في الحي، فتحصلنا على اإل
مقابلتنا لنائب رئيس المجلس الشعبي لبلہية المسيلة مكننا من فهم أسباب تہهور ). ۷(التالية كما في الجہول رقم 

 :لقہ لخصت في النقاط التاليةو مسكن، ٥۲۰المحيط المعيشي بحي 
 .البلہية ال تتہخل في تصميم وإنجاز مشاريع السكن -
ة، تجعل البلہية غير قاہرة على القيام بواجباته�ا بتنظي�ف وص�يانة محہوہية الوسائل المالية، الماہية والبشري -

 .المساحات الخارجية ہاخل األحياء السكنية
 ).ہيوان الترقية والتسيير العقاري، البلہية، الجزائرية للمياه(تعہہ المتہخلون في تسيير هذه األحياء  -
ه، بواجب�اتهم م�ن أج�ل الح�ہ م�ن ت�ہهور عہم قيام المتہخلون في تسيير هذه األحياء؛ كل في حہوہ اختصاص -

 .اإلطار المعيشي
 :مرحلة االستبيان ۱۰-۳

مسكن، على القاطنين بالحي، قمنا بإجراء استبيان، وقہ  ٥۲۰لمعرفة انعكاسات تصميم وإنجاز وتسيير حي 
كل فرہ يمثل (تم اختيار العينة، حسب تقنية العينة االحتمالية، بحيث قمنا بسحب بسيط بالصہفة ألفراہ العينة 

كما هي موزعة  ٥۲۰إلى  ۱، على أساس أربعة أفراہ من كل عمارة، بعہما قمنا بترتيب السكنات من )مسكنا
وقہ وضعنا . من مجموع السكنات%  ٤۰٫۷٦، بنسبة )عمارة ٤x٥۳(فرہا  ۲۱۲على العمارات، فتحصلنا على 
ة في أسئلة مغلقة، وكانت النتائج كما في ، متمثل)لها عالقة بالخصائص البيئية(مجموعة من عناصر التقييم 

 ).۸(الجہول رقم 
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۷۲ 

 
 مقابلة نائب رئيس المجلس الشعبي ببلدية المسيلة) ۷(جدول 

 الجواب السؤال م

ال لم نطلع عليه، ألن الملف ال يوہع لہى مصالحنا، بل يوہع لہى مصالح مہيرية التعمير  مسكن؟ ٥۲۰هل اطلعتم على ملف رخصة بناء حي  ۱
 .ناءوالب

۲ 
ما هي حہوہ صالحياتكم في تسيير أحياء السكن االجتماعي 

 بصورة عامة؟
حسب القانون فإن ہيوان الترقية والتسيير العقاري بصفته صاحب المشروع، مكلف بتنظيف 

وصيانة اإلطار المبني، أما البلہية فهي مسئولة عن تنظيف وصيانة اإلطار الغير مبني 
 ). المساحات الخارجية(

ماذا حہہتم مكانا واحہا لجمع القمامة؟ ولماذا هناك تذبذب في  ل ۳
 نقلها؟

هو تحہيہ مؤقت بسبب نقص وسائل الجمع، أما التذبذب في رفع القمامة فراجع لمحہوہية 
 . الوسائل الماہية والبشرية

ما هي أسباب انتشار األوساخ بالحي، خاصة المساحات  ٤
 الخضراء التي هي في تہهور؟ 

منا بصيانة ونظافة المساحات الخارجية ساهم في انتشار هذه الظاهرة، ليس فقط على عہم قيا
 . مستوى هذا الحي بل عل مستوى كل أحياء البلہية

٥ 
الحظنا انتشار ظاهرة تركيب الشبابيك والهوائيات المقعرة، 

 ما هي اإلجراءات التي قمتم بها؟ 
 لمہينة لم نقم بأي إجراء، رغم انتشارها في كل أحياء ا

و من الناحية القانونية فإن ہيوان الترقية والتسيير العقاري هو المخول بمتابعة مثل هذه التغيرات 
 .على مستوى األحياء االجتماعية

٦ 
يبہو أن السكان يعانون من نقص في التزوہ بالمياه الصالحة 

للشرب، مما جعلهم يلجئون القتناء خزانات المياه، ما هو 
 رأيكم؟ 

تزوہ بالمياه الصالحة للشرب، تعاني منه مہينة المسيلة، ومصالح الجزائرية للمياه تعكف نقص ال
 . على إنجاز التجهيزات الضرورية، من أجل تحسين خہماتها

الحظنا عہم تهيئة ساحات لعب األطفال، هل تنوون القيام  ۷
 بذالك مستقبال؟

وبالتالي فإنه ليست من صالحياتنا القيام  تعلمون جيہا أننا ال نقوم بإنجاز المشاريع ومتابعتها،
 .بمثل هذه األشغال

مسكن،  ٥۲۰هل تنوون القيام بتحسين إطار الحياة ہاخل حي  ۸
 في حہوہ صالحياتكم؟

حاليا ال نرى . كل برمجة نقوم بها بخصوص هذه النقطة، تكون على مستوى كل أحياء البلہية
 .ضرورة التہخل على مستوى هذا الحي

 
 نتائج االستبيان) ۸(جدول

(%)نعم السؤال الرقم (%)ال   

 ٥ ۹٥ هل أنت مؤجر عنہ ہيوان الترقية والتسيير العقاري؟ ۱
 ۸۰ ۲۰ هل أجريت تغييرات عن المسكن؟ ۲
 ۰ ۱۰۰ هل استعملت المہفئة خالل فترة الشتاء؟ ۳
 ٤٥ ٥٥ هل استعملت مكيف الهواء خالل فترة الصيف؟ ٤
 ٦۰ ٤۰ لمساحات الخارجية؟هل أنت راض عن تهيئة ا ٥
 ٦٥ ۳٥ هل مہة التزويہ بالماء كافية؟ ٦
 ۱۲ ۸۸ هل أوقات وأماكن جمع القمامة كافية؟ ۷
 ۷۲ ۱۸ هل الضجيج الخارجي يقلقك؟ ۸
 ۱٦ ۲۹ هل وتيرة تنظيف وصيانة العمارات مقبولة؟ ۹
 ۲٦ ۷٤ هل أنت راضي على إطار الحياة ہاخل الحي؟ ۱۰

 .إنجاز الباحثين: رالمصہ             

 :التعليق ۱۰-۳-۱
مسكن، وعن مہى تلبيته   ٥۲۰المقصوہ من األسئلة المطروحة على العينة هو اإللمام قہر اإلمكان بحالة حي 

من خالل اإلجابات المحصل عليه، سوف نكتفي بالتعليق على اإلجابات التي تفوق  .لعناصر تقييم النوعية البيئية
٥۰  .% 

 ):منع(اإلجابات بـ 
، السكان المس�تفيہون م�ن الس�كن يس�تغلونها فع�ال، ول�م يقوم�وا بإعارته�ا أو إعارته�ا، %)۹٥): (۱(السؤال  -

 . ويسہہون شهريا بہل اإليجار لصاحب المشروع
، بسبب أن الح�ي ال يت�وفر عل�ى تہفئ�ة مركزي�ة، وبس�بب الب�روہة ف�ي فص�ل الش�تاء %)۱۰۰): (۳(السؤال  -

 .برون فٌتناء مہفئة، للتہفئة الہاخلية، فإن كل السكان مج)۳الجہول (
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۷۳ 

، اس��تعمال مكي��ف اله��واء ف��ي فص��ل الص��يف ض��روري، خاص��ة ف��ي أش��هر ج��وان، %)٥٥): (٤(الس��ؤال  -
، ولك��ن هن��اك م��ن ل��يس لہي��ه الق��ہرة القتن��اء مكي��ف ه��واء، واكتف��ى باس��تعمال )۳الج��ہول (جويلي��ة وأوت 

 .المروحية أو التهوية الطبيعية
، ي�ہل عل�ى أن أم�اكن رم�ي القمام�ة غي�ر كافي�ة، وأن )٤الش�كل (فم�ا الحظن�اه  ، فع�ال%)۸۸): (۷(السؤال  -

 .جمعها والتخلص منها، من طرف البلہية، يتم في أغلب األحيان كل يومين
، إن حصول المستفيہ على سكن الئق، مقارنة بالظروف التي ك�ان يع�يش فيه�ا قب�ل %)۷٤): (۱۰(السؤال  -

 .مقابل تحسين من الهيئات العموميةاالستفاہة، يجعله راضي، ويتمنى بال
 ):  ال(اإلجابات بـ 

، التغيير غالبا ما يمس إعاہة الط�الء ال�ہاخلي، أو إع�اہة ال�بالط والخ�زف، أم�ا إنج�از %)۸۰): (۲(السؤال  -
 .الشبابيك أما وضع الهوائيات والمبرہات، فال يعتبرها الساكن تغييرا، بل يرى أنها ضرورية

ع��ہم رض��ا الس��كان ه��و قل��ة مس��احات لع��ب األطف��ال، وع��ہم تهيئته��ا، وع��ہم  ، س��بب%)٦۰): (٥(الس��ؤال  -
 ).شجيرات(االعتناء بالمساحات الخضراء

، مہة توزيع الماء، أربع ساعات ك�ل ي�ومين، مم�ا اض�طر الس�كان الس�تعمال األوان�ي %)٦٥): (٦(السؤال  -
 ).۹شكل (لتخزينه، ومنهم من حل المشكل باقتناء خزان مياه حہيہي 

، السكان ليس لہيهم أية فكرة عن مستوى الض�جيج المس�موح ب�ه، وك�ذلك ع�ن الع�زل %)۷۲): (۸(السؤال  -
 . الصوتي الضروري، وبالتالي ال يعيرون أي اهتمام لهذا المشكل

 :نتائج الدراسة والتحليل -۱۱
اها في الجہول استناہا لمراحل الہراسة والتحليل التي قمنا بها، تمكنا من حصر جملة من المالحظات، التي سجلن

ولهذا فإننا . ، والتي سوف نعتمہ عليها لصياغة التوصيات الخاصة بالحي، من أجل تحسين إطار الحياة ہاخله)۹(رقم 
 . لم نتعرض للنتائج المتعلقة بمرحلة تصميم المشروع وتنفيذه، رغم أننا سجلنا عہة نقائص بهذا الخصوص

 نتائج الدراسة والتحليل) ۹(جدول 

م النوعية البيئية للعمارةعناصر تقيي  المالحظات المسجلة بعد الدراسة والتحليل 
 نوعية الماء جيہة، مہة وساعات التوزيع غير كافية تسيير الماء

 قلة في أماكن رمي وجمع القمامة، وتأخر في رفعها تسيير النفايات
 ، أما المساحات الخارجية فإنه غير معتنى بها)الساللم(االكتفاء بالتنظيف، الغير منتظم ہاخل العمارة  تسيير التنظيف والصيانة

 لم نقم بالقياسات الالزمة، ونكتفي بالقول بأن السكان ال يعانون من هذا المشكل  الرفاهية السمعية
وجوہ النفايات في قارعة الطريق، وتشويه واجهات العمارات بانتشار الهوائيات والمبرہات والشبابيك  الرفاهية البصرية

 لغير متجانسة ا
 عہم وجوہ األشجار المزهرة، وبالمقابل انتشار الرائحة الكريهة من مكان جمع القمامة )الشم(الرفاهية المتعلقة بالرائحة 
 متہهورة وتشكل خطرا على صحة وسالمة األطفالو غير مهيأة، الشروط الصحية للساحات

 :التوصيات -۱۲
 :صياغة التوصيات، كما يلياستناہا لنتائج التحليل والہراسة تمت 

 :توصيات خاصة بالحي ۱۲-۱
 .على مصالح المياه االلتزام بالتزويہ اليومي مع زياہة ساعات التوزيع: تسيير الماء -
عل�ى مص�الح البلہي�ة ت�وفير حاوي�ات جم�ع القمام�ة، وتوزيعه�ا عل�ى مس�توى الح�ي، وتف�اہي :تسيير النفاي�ات -

 .وضعها في الطريق العمومي
 .على مصالح البلہية غرس أشجار كبيرة لتوفير الظل، والتقليل من انتقال الضجيج:معيةالرفاهية الس -
على مصالح ہيوان الترقية والتسيير العقاري الحہ من انتشار ظاهرة الهوائي�ات المقع�رة : الرفاهية البصرية -

بتنظي�ف المح�يط و ومكيفات الهواء المشوهة لواجهات العمارات، أما مص�الح البلہي�ة فه�ي مطالب�ة باالعتن�اء
 . الخارجي للحي، خاصة المساحات الخضراء

 . على مصالح البلہية غرس األشجار المزهرة، واإلسراع في رفع القمامة): الشم(الرفاهية المتعلقة بالرائحة -
 على مصالح ہيوان الترقية والتسيير العقاري تهيئة مساحات لعب األطفال: الشروط الصحية للساحات -
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۷٤ 

 .ثيث العمراني الالزموتزويہها بالتأ -
 :توصيات عامة ۱۲-۲
العزل الح�راري والص�وتي، المس�احات الخض�راء، (التأكيہ على وجوب احترام كل القوانين المتعلقة بالبيئة  -

 .، وإہراجها في ملف طلب رخصة البناء)الخ...مساحات اللعب
 .أجل تحقيق الرفاهيةمراجعة نوع السكن ومساحته ليتماشى مع االحتياجات الفعلية للمستعمل، من  -
 .التصميم المستہام بمراعاة الهنہسة المحلية، وبمراعاة المحيط، واستخہام مواہ بناء مسالمة بيئيا -
 ).المبني والغير مبني(التنسيق بين كل المتہخلين لتحسين الخہمات، وتفاہي تہهور المحيط  -
 .تنظيم أيام تحسيسية لنقل مفهوم االستہامة -
نشاء جمعي�ات أحي�اء ته�تم بالبيئ�ة وتحس�ين المح�يط، وتنش�ر ثقاف�ة الع�يش المش�ترك، الحث والمساعہة على إ -

 .وتعمل على  تحقيق مبہأ لالستہامة
 :الخالصة -۱۳

إن االهتمام بإنجاز أعہاہ كبيرة من السكنات للقضاء على أزمة السكن القائمة منذ سنين، لم يعہ كافيا، فعلى 
 ).اإلطار المبني والغير مبني(ا لنوعية اإلطار المعيشي للسكان السلطات العمومية، توجيه اهتمامها أيض

وهذا ال يتسنى إال إذا وجهنا اهتمامنا . وعلى هذا األساس فإن التحہي الكبير هو إنشاء تجمعات سكانية مستہامة
ها، بالمتابعة والمراقبة، بالنوعية، أثناء إعہاہ التصاميم واختيار مواہ البناء، وأثناء تنفيذ المشاريع، وأخيرا بعہ استغالل

، من أجل توفير إطار )الخ...تشريعية، تنظيمية، تحسيسية(المستمرة والكافية، واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية 
 .   حياة الئق ہاخل مہننا

 :الشكر
يتقہم الباحثون بالشكر لصاحب السمو الملكي األمير الہكتور منصور بن متعب بن عبہ العزيز وزير الشؤون 

كما ال يفوتنا شكر  .التطوير العقاري واإلسكان المستہام: بلہية والقروية، راعي نہوة تنمية البيئة العمرانية األولىال
جميع إطارات ومسؤولي جامعة الہمام، خاصة رئيس وأعضاء اللجنة العلمية للنہوة، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة 

 .م النہوةونشكر أيضا غرفة الشرقية المشاركة في تنظي. التسجيل
 :المراجع

، م�ؤتمر التقني�ة واالس�تہامة ف�ي "حال�ة ہراس�ية-بيمارس�تان ق�الوون بالق�اهرة: الوق�ف اإلس�المي واالس�تہامة"نوبي محم�ہ حس�ن،  ]۱[
 .يناير ٦-۳سعوہ، السعوہية،  العمران، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك

، م��ؤتمر التقني��ة "ن��اء المس��تہام، التجرب��ة الجزائري��ة نموذج��ام��اہة اآلج��ر السيلكوكلس��ي م��ہخل للب"ہح��ہوح جم��ال وميل��ي محم��ہ،  ]۲[
 .يناير ٦-۳واالستہامة في العمران، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعوہ، السعوہية، 

 ، مطبع�ة النخل�ة، الجزائ�ر، الجمهوري�ة الجزائري�ة"تقري�ر ح�ول حال�ة ومس�تقبل البيئ�ة ف�ي الجزائ�ر" وزارة تهيئة اإلقليم والبيئ�ة،  ]۳[
 .۲۰۰۱الہيمقراطية الشعبية، مايو

، الم�نظم إث�ارة الض�جيج، الجري�ہة ۱۹۹۳يولي�و س�نة  ۰۷المواف�ق  ۱٤۱٤صفر عام  ۷مؤرخ في  ۱۸٤-۹۳مرسوم تنفيذي رقم  ]٤[
 .۱٤-۱۳، ص ٥۰الرسمية للجمهورية الجزائرية الہيمقراطية الشعبية رقم 

 ، المحہہ۱۹۹٤أكتوبر سنة  ۰٤الموافق  ۱٤۱٥ربيع الثاني عام  ۲۸مؤرخ في  ۳۰۸-۹٤مرسوم تنفيذي رقم  ]٥[
لقواع��ہ ت��ہخل الص��نہوق ال��وطني للس��كن ف��ي مج��ال ال��ہعم الم��الي لألس��ر، الجري��ہة الرس��مية للجمهوري��ة الجزائري��ة الہيمقراطي��ة   ]٦[

 .٦-٥، ص ٦٦الشعبية رقم 
 ، المحہہ۱۹۹۹يوليو سنة  ۲۸الموافق  ۱٤۲۰ربيع الثاني عام  ۱٥مؤرخ في  ۰۹-۹۹قانون رقم  ]۷[
 .۹-٤، ص ٥۱ق بالتحكم في الطاقة، الجريہة الرسمية للجمهورية الجزائرية الہيمقراطية الشعبية رقم المتعل ]۸[
، المتضمن الموافقة على الوثيقة التقني�ة التنظيمي�ة المتعلق�ة ۲۰۰٤مارس سنة  ۲۷الموافق  ۱٤۲٥صفر عام  ٥قرار مؤرخ في   ]۹[

، الجري��ہة الرس��مية للجمهوري��ة الجزائري��ة الہيمقراطي��ة C3.1.1قواع��ہ حس��اب  -ب��العزل الص��وتي للج��ہران ع��ن الض��جيج الج��وي
 .٤۸، ص۲۳الشعبية رقم 

، المتض�من الق�انون الت�وجيهي للمہين�ة، ۲۰۰٦فبراي�ر س�نة  ۲۰المواف�ق  ۱٤۲۷مح�رم ع�ام  ۲۱م�ؤرخ ف�ي  ۰٦-۰٦قانون رقم   ]۱۰[
 . ۲۱-۱٦، ص ۱٥رقم .الجريہة الرسمية للجمهورية الجزائرية الہيمقراطية الشعبية
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۷٥ 

، المحہہ لقواعہ منح السكن ۲۰۰۸مايو سنة  ۱۱الموافق  ۱٤۲۹جماہى األولى عام  ٥مؤرخ في  ۱٤۲-۰۸م تنفيذي رقم مرسو ]۱۱[
 .۲٦-۱۷، ص ۲٤العمومي اإليجاري، الجريہة الرسمية للجمهورية الجزائرية الہيمقراطية الشعبية رقم 

[12] Geneviève Férone, Dominique Debas, Anne-Sophie Genin, et autres, (2005), ce que développement durable veut dire, 
Editions d’Organisation, paris, France. 

[13] Pierre Chassandre (2002), Développement durable: Pourquoi, Comment, EDISUD, paris, France. 
[14] Thierry Raes, Sylvain Lambert et Laurent Grisel (Novembre 2000), Les vrais enjeux du développement Durable, Les 

Echos, paris, France. 
[15] HURPY (Isabelle), LEFEVRE (Pierre), PENICAUD (Hubert) (1996), Programmer la qualité 
[16] Environnementale d’une construction, 63 p, Paris, Acte Consultants, France. 
[17] ANGIOLETTI (Robert), GOBIN (Christophe), WECKSTEIN (Marc), DURAND (Eric), (1996), Vingt quatre Critères 

pour concevoir et construire un bâtiment dans une logique de développement 
[18] Durable, Cahiers du CSTB, cahier 2864, CSTB, France, janvier – février. 
[19] MAES (Pascale), FRANCOIS (Claude), (1999), Bâtir avec l’environnement, 95 p, Plan Urbanisme 
[20] Construction Architecture, CSTB, France.  
[21] PUCA. Mieux bâtir avec l’environnement, (1999), Bilan des REX HQE, 139p, Plan Urbanisme Construction 

Architecture, CSTB, France. 

 قائمة الرموز): أ(الملحق 
- ATEQUE: Atelier d'Evaluation de la Qualité Environnementale des bâtiments. 
- HQE: Haute Qualité Environnementale. 
- CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
- PUCA: Plan Urbanisme Construction Architecture. 
- ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie.     
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۷٦ 

1-6 T H E  R OL E  OF  A F F OR DA B L E  H OUSI NG  I N R E A L  E ST A T E  DE V E L OPM E NT :  T H E  
E X PE R I E NC E  OF  PR I NC E  M OH A M M A D B E N F A H D PR OJ E C T S I N A F F OR DA B L E  

H OUSI NG   

 

Dr . A bdullah H . A l-kadi 

Associate Professor 
College of Architecture and Urban planning,  

King Faisal University, Dammam 
al_kadi@yahoo.com 

 
* A presentation of Experiment. To get a copy of the presentation, see the web site. 

 

A bstr act:  
House is the first and principle dream and necessity of everyone. Not only that house enables man to 

achieve decent life for himself and his family but also it maintains the stability and security of society as a 
whole. Housing represents an economic burden on all members of society and it consumes a large portion of 
their income. So the Saudi Government and social institutions have been involved in building affordable 
housing projects with the intention to alleviate the suffering of many low-income families. Of these 
institutions, for example one may mention: King Abdullah for his Parents, Society of Prince Salman Housing 
Development Charity, Society of Prince Mohammed bin Naser for Housing, and Prince Mohammed bin 
Fahad Projects for Affordable Housing. Although the motives of these institutions have been social in the 
first place, the investments made by those institutions had unforeseen and may be unintended roles. From 
among those roles is their contribution to real estate development. This presentation found through figures 
that the contribution of social institutions in housing is of a significant positive impact on the real estate 
development process. The research aims to identify the role of Prince Mohammed bin Fahad projects for 
Affordable Houses in real estate development as a model for the participation of social housing organizations 
in promoting housing quantity and quality and in covering some portion of the housing needs of certain 
categories of disadvantaged people. 

   
K eywor ds:  

Affordable Housing, Real Estate Development, Projects of Prince Mohammed Ben Fahd Ben Abdul-
Aziz for Affordable Houses. 

 

B iogr aphy:    
Dr. Abdullah Al-kadi is an associate professor in the college of Architecture and Urban planning, King 

Faisal University Al Dammam. He is in charge of numerous official duties, some of these are: secretary 
general of the Society of Benevolence; Secretary General of Prince Mohammad bin Fahd prize for charity 
services; General Supervisor for Prince Mohammad Projects for Affordable Housing; member of the 
Supreme Committee for Geographic Information System in the Eastern Province; Secretary General of the 
3rd e-Services Symposium in the Eastern Province; and Head of the Technical Committee of the e-Services 
of the Eastern Province Governance. Dr. Al-kadi has published numerous refereed papers and participated in 
many conferences and symposia in the Kingdom and abroad. 

 

mailto:al_kadi@yahoo.com�
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تجربة مشاريع األمير محمد بن فهد لإلسكان : دور المساكن الميسرة في التنمية العقارية ٦-۱
 الميسر

 

عبدهللا حسين القاضي. د  
 أستاذ مشارك بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي

 كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام 
 الدمام، المملكة العربية السعودية

Al_kadi@yahoo.com 

 
 .ندوةبة، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني للعرض لتجر* 

 
 

 : المستخلص
الحياة الكريمة لإلنسان وألسرته بل وللحفاظ ق يحقلت وهو ضرورة أساسيةيعتبر المسكن الحلم األول والرئيس لكل شخص 

لذا . هميستهلك جزءاً كبيراً من ہخولذ على عموم أفراہ المجتمع إيمثل عبئاً اقتصاہيا  لمسكنوا. على استقرار وأمن المجتمع ككل
ير من األسر ذات الہخول عمہت الحكومات والمؤسسات االجتماعية لبناء المساكن الميسرة للتخفيف من المعاناة التي تمر بها كث

ة األمير وجمعي ،مؤسسة الملك عبہ هللا لإلسكان التنموي لوالہيه :على سبيل المثالبالمملكة  المنخفضة، ومن تلك المؤسسات
بالرغم من . ومشاريع األمير محمہ بن فهہ للمساكن الميسرة ،وجمعية األمير محمہ بن ناصر لإلسكان ،سلمان لإلسكان الخيري

لها  ات التي قہمتها تلك المؤسسات كانتستثماراالإال أن  ،أن ہوافع تلك المؤسسات وغيرها كانت اجتماعية في الہرجة األولى
لقہ وجہ من خالل األرقام أن مساهمة . من تلك األہوار المساهمة في التنمية العقارية. تكون غير مقصوہة أہوارا غير منظورة وقہ

لتعرف على إلى ايهہف هذا البحث . في عملية التنمية العقارية اً ملحوظلها تأثير االجتماعية في مجال اإلسكان كان تلك المؤسسات
موذج لمشاركة مؤسسات اإلسكان االجتماعية في تعزيز ميسرة في التنمية العقارية كنہور مشاريع األمير محمہ بن فهہ للمساكن ال

 . قطاع اإلسكان كما ونوعاً وتغطية الحاجات اإلسكانية لبعض فئات المجتمع األقل حظاً 
 

 :الكلمات الدالة
 .اإلسكان الميسر، التنمية العقارية، مشاريع األمير محمہ بن فهہ للمساكن الميسرة

 

 :ة الذاتيةالسير
جامعة كلية العمارة والتخطيط، أستاذاً مشاركاً بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي ب الدكتور عبدهللا بن حسين القاضييعمل  

أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وأمين عام جائزة األمير محمہ بن : كما يتولى عہہاً من المناصب من بينها. الہمام بالہمام
العزيز لخہمة أعمال البر، والمشرف العام على مشاريع األمير محمہ بن فهہ بن عبہالعزيز للمساكن الميسرة بالمنطقة فهہ بن عبہ

الشرقية، وعضو اللجنة العليا ألنظمة المعلومات الجغرافية بإمارة المنطقة الشرقية، وعضو لجنة تطوير األحياء القہيمة بالمنطقة 
للخہمات اإللكترونية بإمارة المنطقة الشرقية، وللہكتور عبہهللا القاضي عشرات األبحاث المحكمة الشرقية، ورئيس اللجنة الفنية 

 .والمشاركات بالمؤتمرات والنہوات ہاخل المملكة وخارجها
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Day 1 continued: Lectures’ Sessions 
(Monday 25 October, 2010 / 17 Thul-Qedah , 1431) 

 جلسات المحاضرات :األولتابع اليوم  
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲٥/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۷االثنين (

 
 
 
 
 

Session II: Panel Discussion:  
The Role of Public and Private 
Organizations in Sustainable 

Development 

ÔåŸ§^=ÔÎ‡_oÿ^=WÔ—Ÿv=í_—‡=W
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Ôì_¶^Ë=Ω=ÔÎ›·kÿ^=
ÔÎ‡^à›≈ÿ^=Ô‹^Ñkåª^ 

 
 
 

02:00-03:30 pm 

 
Session Chair: Prof. Dr. Mashari Abdullah AlNaiam 
Professor of Architecture, College of Architecture & Planning, 
University of Dammam 

 
  مشاري بن عبدهللا النعيم. د. أ :مدير الحلقة

كلية العمارة والتخطيط، جامعة أستاذ العمارة،
 الدمام

 Panelists أعضاء الحلقة 

02:00-02:15 1- 
Eng. Shujaa Yahya Almusleh 

Deputy of the Eastern Province Amanah for Municipalities and 
General Manager of the City Planning Department 

 المصلح بن يحيىشجاع  /المهندس. م
للبلديات ومدير  المنطقة الشرقيةوكيل أمانة 
 لتخطيط العمرانيعام إدارة ا

02: 15-02:30 2- Eng. Abdullatif Abdulmalik Al AlSheikh  
High Commission for the Development of Arriyadh 

 عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ. م
 الهيئة العليا لتطوير الرياض

02:30-02:45 3- 
Mr. Aeyad Farhan Al-Qahtani  

President of Somou Real Estates Company and Chairman of Real 
Estate Committee in the Eastern Chamber 

 عايض بن فرحان القحطاني. أ
رئيس مجلس ادارة شركة سمو العقارية 

 ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية

 Open Discussion        مناقشة مفتوحة 03:00-03:15
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T H E  R OL E  OF  PUB L I C  A ND PR I V A T E  OR G A NI Z A T I ONS I N SUST A I NA B L E  
DE V E L OPM E NT   

Pr of. M ashar i A . A lNaiam 1, E ng. Shujaa Y . A lmusleh2, E ng. A bdullatif A . A l A lSheikh3, and M r . A eyad A l-
Qahtani4  

    
Prof., College of Architecture & 
Planning, Uiversity of Dammam 

Dammam, KSA 
  algarny@kfu.edu.sa 

Deputy of the Eastern Province 
Amanah for Municipalities and 

General Manager of the City 
Planning Department 
sshujaay@yahoo.com  

High Commission for the 
Development of Arriyadh 

 

Chairman of Real Estate Section 
in the Eastern Chamber, 

Dammam, KSA 
Ayedh@sumou.com.sa 

 
A copy of the contents of this panel discussion will be add to this book and posted on the web site of the Symposium. 

A bstr act:  
This panel discussion discusses the various issues of the sustainable urban development process: the 

concepts, the significance, the obstacles facing it, its objectives and the means to achieve them through the 
instruments of the public and private sectors, and the role of public and private institutions and agencies.    

K eywor ds:    
Sustainable Urban Development Process, Governmental and Private Institutions and Agencies. 

B iogr aphy:    
Dr Mashari Abdullah AlNaiam obtained his Bachelor's and master's degrees from University 

Almalakal Faisal, Dammam years 199-and 1993 respectively. Then he got a PhD in Architecture from the 
University of Newcastle upon Tyne in the United Kingdom in 1998. Now he is a Professor of Architectural 
Criticism in the College of Architecture and Planning, University of Dammam, Dammam. The major area of 
concerns is Traditional and Contemporary Architecture in Saudi Arabia and the Arab world. He published 
several research and a number of books in this area. He is a member in several local and international 
scientific and professional societies.  

Eng. Shujaa Yahya Almusleh holds a B.Sc. of Urban Planning from Southwest Louisiana in 1402, and 
a master's degree in city planning from the University of King Faisal in 1413. He started his career as an 
Engineer in the Urban Planning Department, Qatif Municipality. Then, he imitated several managerial 
positions including: Director of urban planning in Dammam, and the Secretariat General of a number of 
municipalities (Mohafadhah) in KSA, namely: Anak, Saihat, Qatif, Ras Tanura, and Jubail. He works since 
the year 1430 to date as the Deputy of the Eastern Province Amanah and the Superintendent on the General 
Directorate of the City Planning Department. 

Dr. Abdullatif A. Al AlSheikh is a member in the High Commission for the Development of Arriyadh, 
Riyadh and the Head of Projects and Planning Divisin in the Commission. He areas of interests extend to 
cover all urban development spectrium especially the issues that concerns the development of Riyadh City 
and affect its urban vitality trying to meet the social, environmental and economic needs of its residents.  

Dr. Aeyad Farhan Al-Qahtani is the Chairman of Real Estate Section in the Eastern Chamber, 
Dammam. Chairman of the Board of Directors of the Sumou, Chairman of the Board of the number and 
Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors for a number of companies, Chairman and 
Member of the Board for a number of governmental bodies, and institutions, to community service and 
philanthropy.   

mailto:algarny@kfu.edu.sa�
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mailto:Ayedh@sumou.com.sa�


 Session II: Panel Discussion:  The Role of Public and Private Organizations in Sustainable Development ہور المؤسسات العامة والخاصة في التنمية العمرانية المستہامة: حلقة نقاش: الجلسة الثانية

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۸۰ 

 دور المؤسسات العامة والخاصة في التنمية العمرانية المستدامة
٤القحطاني فرحان عايض. أ، ۳عبداللطيف عبد الملك آل الشيخ .م، ۲شجاع يحيى المصلح .م، ۱مشاري عبدهللا النعيم. د  

    
أستاذ العمارة، كلية العمارة 

 والتخطيط، جامعة الدمام
 algarny@kfu.edu.sa 

وكيل أمانة المنطقة الشرقية 
للبلديات ومدير عام إدارة 

 الدمام، التخطيط العمراني
 sshujaay@yahoo.com 

عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض ورئيس مركز المشاريع 

 الرياض، والتخطيط بالهيئة

ة العقارية بغرفة لجنس الرئي
 ، الدمامالشرقية

  Ayedh@sumou.com.sa 

 
 .، بإذن هللاندوةسيتم تفريغ محتويات الحلقة بعد انتهاء الملتقي ثم إضافتها لهذا الكتاب على الموقع االلكتروني لل

 
 : المستخلص

 ،وأهہافهامفهومها، أهميتها، أهم التحہيات التي تواجهها،  ،التنمية العمرانية المستہامة عمليةاألبعاہ المختلفة لتناقش الحلقة 
 . ذلك وہور المؤسسات العامة والخاصة فيهہاف من خالل اجهزة القطاع الخاص والحكومي، تلك األوسبل تحقيق 

 
 :الكلمات الدالة

 .ة، مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الحكوميعملية التنمية العمرانية المستہامة

 
 :السيرة الذاتية
حصل على ہرجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة الملكل فيصل، بالہمام  مشاري بن عبدهللا النعيم الہكتوراألستاذ 

حہة ثم حصل على ہرجة الہكتوراه في العمارة من جامعة نيوكاسل أبون تاين في المملكة المت. على التوالي ۱۹۹۳و -۱۹۹عامي 
نشر العہيہ من األبحاث . له اهتمامات بالعمارة التقليہية والمعاصرة في المملكة العربية السعوہية والعالم العربي .۱۹۹۸عام 

والہراسات العلمية وعہہ من الكتب في هذا المجال، وهو عضو في العہيہ من الهيئات والجمعيات العلمية والمهنية المحلية 
 .، الہمامللنقہ المعماري بكلية العمارة والتخطيط، جامعة الہمام اً أستاذ يعمل اآلنوهو . والہولية

ة جنوب غرب لويزيانا عام حاصل على بكالوريوس هنہسة التخطيط العمراني من جامع شجاع بن يحيى المصلحالمهنہس 
المهنية كمهنہس تخطيط  هـ، بہأ حياته ۱٤۱۳، وعلى ہرجة الماجستير في تخطيط المہن من جامعة الملك فيصل عام هـ ۱٤۰۲

مہير عام التخطيط العمراني : عمراني باإلہارة العامة للتخطيط العمراني ببلہية القطيف، ثم تقلہ العہيہ من المناصب اإلہارية منها
بلہية محافظة مركزعنك، وبلہية محافظة مركز سيهات، وبلہية محافظة القطيف، : بأمانة الہمام، ورئيس لعہہ من البلہيات هي

هـ حتى تاريخه وكيل األمين لشئون البلہيات  ۱٤۳۰وهو يعمل منذ عام . وبلہية محافظة رأس تنورة، بلہية محافظة الجبيل
 .والمشرف العام علي اإلہارة العامة للتخطيط العمراني

ع والتخطيط عضو الهيئة العليا لتطوير مہينة الرياض ورئيس مركز المشاريهو  عبداللطيف عبد الملك آل الشيخالمهنہس 
 االرتقاءاهتماماته تمتہ لتغطي كافة مجاالت التنمية العمرانية وخاصة تلك المتعلقة بتطوير مہينة الرياض و .الرياض، بالهيئة

 .بحيويتها الحضرية وتلبية احتياجات سكانها االجتماعية والبيئية واالقتصاہية
ارية بغرفة الشرقية، الہمام، رئيس مجلس إہارة شركة سمو، رئيس اللجنة العق عايض فرحان بن المبارك القحطاني األستاذ

رئيس مجلس إہارة وعضو لعہہ من الشركات، رئيس مجلس إہارة وعضو لعہہ من الهيئات والمؤسسات لخہمة المجتمع 
 .واألعمال الخيرية

 

mailto:algarny@kfu.edu.sa�
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Day 2: Lectures’ Sessions 
(Tuesday 26 October, 2010 / 18 Thul-Qedah , 1431) 

 جلسات المحاضرات :الثانييوم ال  
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲٦/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۸الثالثاء (

 
 
 
 
 

Keynote Session 2:  
Development of Real Estate 

Education: Local and 
International Dimensions 

ÔåŸr=ÔÎåÎÛá=O==WáÈ�j=
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08:30–
10:00am 

 

Session C hair :  Pr of. Dr . A bdulaziz B ubshait,  

Dean, College of Environmental Design, King Fahd University for 
Petroleum and Minerals 

 

 عبد العزيز بو بشيت. د. أ: رئيس الجلسة
، جامعة الملك فهد للبترول عميد كلية تصاميم البيئة

 والمعادن

08:30 - 09:00 1- 

First Keynote Speaker: Prof. Dr. Khaled Skeat 
Al-Skeat:  
King Saud Univresity, Riyadh  
Real Estate Education in the KSA: the 
experiment of King Saud University 

  خالد سكيت السكيت. د. أ :أول محاضر رئيسي
 أستاذ التخطيط الحضري، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود

تجربة : العقاري بالمملكة العربية السعودية التعليم
 جامعة الملك سعود

09:00- 09:30 2- 

Second Keynote Speaker: Prof. Dr. Akef 
Asadullah Qauzi:  

Professor of Urban Planning, College of Architecture and Planning, 
University of Dammam 
Perspectives on Real Estate Education in 

the KSA 

  عاكف أسدهللا قاصي. د. أ :ثاني محاضر رئيسي
 أستاذ التخطيط الحضري، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام

   آفاق التعليم العقاري بالمملكة العربية السعودية
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1- R E A L  E ST A T E  E DUC A T I ON I N T H E  K SA :  T H E  E X PE R I M E NT  OF  K I NG  
SA UD UNI V E R SI T Y  

 

 

Pr of. Dr . K haled Skeat A l-Skeat 

Professor of Urban Planning in College of Achitecture and Planning,  
King Saud Univresity, Riyadh 
Chairman of King Saud Program in Real Estate Development 
President of the Saudi Society for Real Estate Sciencies 

kalskait@ksu.edu.sa , kalskait@hotmail.com 

  
*  A Keynote Speech. To get a copy of the presentation, see the web site   

 
A bstr act:  

Nearly a decade ago  I was supported by the urban planning department, Faculty of Architecture and 
Planning at King Saud University to  develop a course in real estate development. Several years later the 
Saudi Association of Real Estate Sciences has emerged and the Master of Real Estate Development was 
established at KSU. The Master Program, which is about 2 years old, was so successful that the number of 
applicants to it was 3 times as much as those who applied to both the master of architecture and the master of 
urban planning combined in the same school. The idea of real estate education at King Saud University 
emerged and grew earlier than many schools in the world due to a vision which was shared by those who 
pursued the development of this program.. The College of Business Administration at participates in 
teaching the courses in this program with about 40% of the courses. The duration of the program is two years 
and it is expected that the first graduates of this program will graduate the first semester of this year 1431H. 

 
K eywor ds:   

Education, real estate, real estate development, business management, Saudi real estate Sciences, King 
Saud University. 

 
B iogr aphy:    

Dr. Khalid Alskait is a Professor in the Faculty of architecture & planning. He is the Chairman of the  
master program in real estate development at King Saud University, Riyadh. He is also the Chairman of the 
Saudi Association of Real Estate Sciences. Bachelor of Architecture from King Saud University, Master of 
City Planning from Georgia Institute of Technology, and Ph.D in Community & Regional Planning from 
University of British Columbia. 
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۸۳ 

 تجربة جامعة الملك سعود: التعليم العقاري بالمملكة العربية السعودية -۱
 
 

 

خالد سكيت السكيت. د. أ  
 التخطيط الحضري  أستاذ

 د، الرياضكلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعو
 رئيس برنامج الماجستير في التطوير العقاري في جامعة الملك سعود

  رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لعلوم العقار
kalskait@ksu.edu.sa , kalskait@hotmail.com    

 
  

 .ندوة، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني للحاضرة رئيسيةم* 
 

 : المستخلص
قبل حوالي عقد كامل من الزمن اقترحنا استحداث مادة جديدة  في التطوير العقاري وقد تبنى قسم التخطيط العمراني، كلية 

وتلي ذلك بعدة سنوات  مقترحنا في  تأسيس الجمعية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود تأسيس تلك المادة في برنامج القسم، 
إدارة كلية و حيث رأي كليهما النور بفضل الدعم  من القسم . السعودية لعلوم العقار وبرنامج الماجستير في التطوير العقاري

للطالب في كلية العمارة ويعتبر برنامج الماجستير في التطوير العقاري من أكثر البرامج جاذبية  .العمارة والتخطيط  والجامعة
لقد نشأت فكرة . فقط تمشياً مع الطاقة االستيعابية للبرنامج ۱۳طالباً تم قبول  ٦۳والتخطيط حيث تقدم للبرنامج في السنة الماضية 

ألهمية التعليم العقاري بجامعة الملك سعود قبل أن تظهر في العديد من الجامعات العالمية حيث كانت هناك رؤية واقعية ومدروسة 
من % ٤۰وتساهم كلية إدارة األعمال بجامعة الملك بتدريس حوالي . هذا العلم وفي هذه المرحلة بالذات وحاجة السوق إليها

  ..هـ۱٤۳۱ومدة البرنامج سنتين ومن المتوقع تخريج اول دفعة خالل الفصل الدراسي األول للعام الحالي . مقررات البرنامج
 

 : الكلمات الدالة
 .العقاري، برنامج الماجستير في التطوير العقاري، إہارة األعمال، الجمعية السعوہية لعلوم العقار، جامعة الملك سعوہالتعليم 

 
 :السيرة الذاتية

األستاذ الہكتور خالہ بن سكيت أستاذ بكلية العمارة والتخطيط، ورئيس برنامج الماجستير في التطوير العقاري في جامعة 
وس  العمارة من جامعة رئيس مجلس إہارة الجمعية السعوہية لعلوم العقار ومؤسسها  حاصل على بكالوري الملك سعوہ، الرياض،

)  الواليات المتحہة األمريكية(وماجستير تخطيط المہن من جامعة جورجيا تك  ) المملكة العربية السعوہية(الملك سعوہ 
 ).كنہا(كولومبيا  والہكتوراه في  تخطيط األحياء واألٌقاليم من جامعة بريتش
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۸٤ 

2- PE R SPE CT I V E S ON R E AL  E ST AT E  E DUCAT I ON I N T HE  K SA AND T HE  W OR L D 
  

 

Pr of. Dr . A kef A sadullah Qauzi 

College of Architecture and Planning, Univresity of Dammam 
akefq2001@yahoo.com 

 
*  This paper is a Keynote Speech. To get a copy of the presentation, see the web site   

A bstr act:  
According to estimates by investment analysts the assets of the ‘developed economies' at the end of 

2002 were made up of real estate assets 54% and financial assets 46% of total stocks, bonds etc.(Wikipedia, 
the free encyclopedia).This is indicative of the scenario of a fast growing economy like that of KSA. Real 
estate is undoubtedly becoming a significant pivot in the kingdom’s economy. With the growth of private 
property ownership, real estate has become a major area of business in this country too. Purchasing real 
estate requires a significant investment, and each parcel of land has unique characteristics, so the real estate 
industry has evolved into several distinct fields. Specialists are often called on to valuate real estate and 
facilitate transactions. This requires participation and contribution from trained professionals which in turn 
becomes the functional responsibility of local universities.    

This paper looks into the prospects of developing a full-fledged system of education and training in Real 
Estate Planning, Development & Management at the university level. Primarily the paper looks into the scope 
of this new field of education in this country from a comprehensive view point incorporating the interest of the 
stakeholders in the field i.e. the landowners, the investors/financiers, the consumers and the government. The 
comprehensive approach as envisioned in this paper also demands that it be comprehensive in terms of 
economic sustainability, social sustainability and environmental sustainability. This would involve a wide 
educational scope from the study of socio-cultural history and concept of land, its use and community control 
on the one hand and demand for land as a source of urban wealth, demand for urban housing and land as a 
marketable commodity, land business, property management, real-estate investing and marketing, corporate 
real estate, and urban development and planning as parameters of guiding and controlling real-estate 
development through public laws. Real-estate as a new field of development activity is inextricably linked with 
the global economic forces. Therefore, from the view point of sustainability, the field of study would also 
require exposure to world economic processes and forces vis-à-vis political processes. Real-estate being 
entrenched in the built environment, the environmental dimension of real-estate development must be covered 
in any educational curriculum. The paper argues that real estate education at this stage of Saudi Arabia’s 
development should be imparted at graduate leve, later to be expanded at undergraduate levels. 

K eywor ds:  
Urban growth, Housing, Global Real Estate, GCC Real Estate, Housing finance, Housing Investment, 

Real Estate Business Prospects, Real Estate Education. 

B iogr aphy:  
Prof. Akef Quazi, obtained B. A. and M. A.  Degrees from the University of Dhaka, Bangladesh in 1962. He 

obtained MCP (Master in City Planning) degree from MIT, USA in 1965. He earned a Ph.D. degree from the University 
of Edinburgh, UK in 1974. He started his career as Assistant Professor in Urban & Regional Planning at the University 
of Engineering & Technology, Dhaka, Bangladesh. He joined the University of Edinburgh in 1974 as Lecturer in the 
Department of Urban & Regional Planning. Subsequently he moved to the Department of Town Planning at the 
University of Wales Institute of Science & Technology, Cardiff where he served till 1978. Later he joined the post of a 
Professor in the Department of Urban & Regional Planning, University of Technology, Malaysia. He served the 
Ministry of Agriculture, Govt. of Malaysia as Senior Planning Advisor. He joined the King Faisal University at 
Dammam, Saudi Arabia as Professor in 1989 and continuing in the same institution till date. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Developed_economy�
http://en.wikipedia.org/wiki/Property�
http://en.wikipedia.org/wiki/Ownership�
http://en.wikipedia.org/wiki/Business�


 Keynote Session 2: Development of Real Estate Education: Local and International Dimensions                 أبعاہ عالمية ومحلية: تطور التعليم العقاري:  ۲جلسة رئيسية 
 Akef Asadullah Qasi, Perspectives on Real Estate Education in the KSA and the World -2                آفاق التعليم العقاري بالمملكة العربية السعوہيةاكف أسہهللا قاصي، ع -۲

  

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۸٥ 

آفاق التعليم العقاري بالمملكة العربية السعودية -۲  
 

 

عاكف أسدهللا قاصي. د. أ  
 كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام

 .الدمام، المملكة العربية السعودية
akefq2001@yahoo.com 

 
 وةندمحاضرة رئيسية، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل* 

 
 : المستخلص

العقارات % ٥٤والتي تتكون من  ۲۰۰۲ستثمار ستبلغ أصول االقتصاہات المتقہمة في نهاية عام الوفقا لتقہيرات محللي ا
ويعہ هذا مؤشرا لسيناريو نمو سريع لالقتصاہ السعوہي . أصول مالية من إجمالي أرصہة السنہات واألسهم% ٤٦و الموجوہات

ومع نمو ملكية الممتلكات الخاصة، أصبحت التطوير العقاري مجاالً رئيسيا لألعمال . هاماً به يصبح القطاع العقاري محوراً 
يتطلب شراء العقارات استثمارات كبيرة، ولكل قطعة األرض خصائص فريہة، حيث تطورت صناعة . التجارية في المملكة

لى تقييم العقارات وتيسير المعامالت العقارية، وهذا وكثيراً ما يہعى المتخصصين إ. العقارات إلى العہيہ من الحقول المميزة
 .   يتطلب مشاركة ومساهمة من المهنيين المہربين األمر الذي يلقي المسؤولية الفنية على الجامعات المحلية

مستوى تنظر هذه الورقة إلى آفاق تطوير نظام كامل للتعليم والتہريب في مجال التخطيط والتنمية والتطوير العقاري على ال
وتبحث الورقة في إطار هذا الميہان الجہيہ للتعليم في المملكة من وجهة نظر شاملة تتضمن اهتمام أصحاب . الجامعي بالمملكة

وتطالب بنهج شامل من حيث تحقيق االستہامة . الممولين والمستهلكين والحكومة/المصلحة أي مالك األراضي والمستثمرين
ينطوي هذا على نطاق تعليمي واسع من حيث ہراسة التاريخ االجتماعي والثقافي ومفهوم . يةاالقتصاہية واالجتماعية والبيئ

األرض واستخہاماتها، وسيطرة المجتمع من ناحية، والمطالبة باألرض كمصہر للثروة الحضرية، والطلب على المساكن في 
مال، وإہارة الممتلكات والعقارات واالستثمار المناطق الحضرية، واألراضي كسلعة قابلة للتہاول، واألراضي المخصصة لألع

والتسويق، والشركات العقارية، والتنمية الحضرية والتخطيط لتوجيه ومراقبة التنمية العقارية من خالل القوانين العامة من ناحية 
فمن وجهة نظر االستہامة، يلزم ولذلك، . العقار كحقل جہيہ لنشاط التنمية يرتبط ارتباطاً وثيقا بالقوى االقتصاہية العالمية. أخرى

. أيضا للمحتوى الہراسي لبرنامج التطوير العقاري التعرض للعمليات االقتصاہية العالمية والعمليات السياسية للقوى المختلفة
جاہل ت. وحيث أن العقارات هي مكون راسخ في البيئة المبنية، يجب أن يغطي البعہ البيئي للتنمية العقارية في أي منهج تعليمي

هذه الورقة بأن التعليم العقارات في هذه المرحلة من التنمية في المملكة العربية السعوہية ينبغي أن تكون على مستوى الہراسات 
 ). البكالوريوس(العليا ويمكن الحقاً توسيع البرامج الغطي المستويات الجامعية 

 : الكلمات الدالة
لعقار بہول مجلس التعاون الخليجي العقارات، تمويل اإلسكان، االستثمار في النمو الحضري، اإلسكان، العقار العالمي، ا

  .اإلسكان، أفاق تجارة العقارات، التعليم العقاري
 :السيرة الذاتية

ثم حصل على . ۱۹٦۲حصل على البكالوريوس والماجستير من جامعة ہاكا ببنجالہش عام  أستاذ دكتور عاكف قاضى
أستكمل ہراساته العليا بانجلترا وحصل على الہكتوراه من جامعة . ۱۹٦٥بأمريكا عام  MITمن الماجستير في تخطيط المہن 

التحق عام . بہأ حياته العلمية كأستاذ مساعہ للتخطيط الحضري واإلقليمي بكلية الهنہسة، ہكا، بنجالہش. ۱۹۷٤أہنبرة عام 
ہ ذلك انتقل إلى إہارة تخطيط المہن بجامعة ويلز في وبع. بجامعة أہنبرة كمحاضر بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي ۱۹۷٤

إلى منصب أستاذ في إہارة  ۱۹۷۸ثم انضم في وقت الحق في عام . ۱۹۷۸معهہ العلوم والتكنولوجيا، حيث خہم بها حتى عام 
الحكومة عمل بوزارة الزراعة ب. ۱۹۸٦ – ۱۹۸۳خالل فترة . التخطيط اإلقليمي والحضري، الجامعة التكنولوجية بماليزيا

سنوات كأستاذ  ۳ثم عاہ إلى الجامعة التكنولوجيا، بماليزيا، وعمل بها لفترة أخرى مہتها ". الماليزية ككبير مستشاري التخطيط
، ومستمر في نفس ۱۹۸۹ثم التحق بجامعة الملك فيصل في الہمام بالسعوہية كأستاذ في عام . ۱۹۸۸إلى عام  ۱۹۸٥من عام 

 .الجامعة حتى اآلن
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۸٦ 

1. INTRODUCTION 

In the contemporary global context the term Real Estate has come to be known as a legal term 
encompassing  land and anything affixed to it, implying land along with improvements to the land, such as 
buildings, fences, walls and other site improvements that are fixed in location - immovable. In most 
societies, rich and poor, a significant fraction of the total wealth is in the form of land and buildings. In 
response to real estate development Real Estate Law has also evolved as the body of regulations and legal 
codes pertaining to commercial and residential real property transactions.  

Real estate has become a major field of business activity. The real estate businesses are different from 
one country to another in the way that they are conducted. A variety of legal formalities are involved  
including  participation of professionals such as real estate agents, legal processes, residential status of the 
potential buyer (in some countries expatriates are not allowed to buy real estate), mode of financial 
transactions, taxes to be paid, etc. And as a matter of fact, almost all construction business effectively has a 
connection to real estate. 

1.1 Real estate businesses generally include: 

- Real Estate Appraisal:   Professional valuation services involving location analysis,     
 accessibility studies, visual quality assessment, site  analysis,     land improvement studies, 
future value appreciation etc. 

- Real estate Investment:  Advising and managing the investment in real estate 
- Real estate Marketing:  Managing the sales side of the property business 
- Property Management:  Managing a property for its owner 
- Brokerages:    A fee charged by the professional who facilitates a real estate    

 transaction between two parties. 
- Corporate Real Estate:  Managing real estate held by a corporation - unlike managing the real estate 

held by an investor to generate income. 
- Real estate business establishments may choose to specialize in a particular type of real estate, such as 

residential, commercial, or industrial property 

2. THE RALITIES OF REAL ESTATE WORLD WIDE:    

According to one estimate by The Economist, assets of the ‘developed economies' at the end of 2002 
were as follows [1]: 

- Residential property: $48 trillion; 
- Commercial property: $14 trillion; 
- Equities: $20 trillion; 
- Government bonds: $20 trillion; 
- Corporate bonds: $13 trillion; 
- Total: $115 trillion.  

The above break down represented real estate assets 54% and financial assets 46% of total stocks, 
bonds, and real estate assets.  

In recent years the Middle-east has become a major player in the global real estate market. In particular, 
the UAE and Dubai has emerged as a leading regional leader by embarking on a massive real estate 
development aimed at promoting tourism, leisure and hospitality activities. Dubai has experienced 
unprecedented growth in the number of tourist visitors during 2000-2006 (96% increases from 2.8 million in 
2000 to 5.5 million in 2006. [2] This phenomenon has served as an important source for future growth not 
only in the sector but in the entire economy as a whole. 

However, the current reality is that real estate capital markets have started to be the largest concern since 
2008 according to trend reports. Even though most information for 2008 were collected mid-year 2007, there 
was a hint  that real estate capital markets throughout North America, Europe and even the Asia Pacific 
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region began to slow down and subsequently the most discussed topic has been the lack of capital, especially 
coming from the debt markets. 2008 turned out to be a tough year for all real estate markets and lenders, due 
to a lack of liquidity caused by recessionary phenomenon in the US. [3] 

The past 2 years or so have been a time of tremendous uncertainty for many sectors of the global 
financial community. What began as an unexpected decline in one sector of the residential property 
marketplace gradually transgressed into a major avalanche that eventually spilled over into the commercial 
property sector and continues to impact a wide array of major institutions, companies and individuals. As the 
global economy continues to slow and many analysts points at prolonged recession, ‘overbuilding’ remains 
an issue. Retail owners face the serious concern of ‘consumer exhaustion’. Single family housing is expected 
to remain challenged and under pressure for a considerable period of time. 

The global scenario depicted above is collectively challenging. How this unfortunate episode evolved 
and where the major culpability lies – is the focus of research and investigations into the phenomenon. 
However, there is one happy note sounded by the emerging trend studies. Regardless of a projected real 
estate market slowdown, survey respondents and interview participants say they believe that there still are 
investment and development opportunities throughout the United States, Europe and the Asia Pacific. With 
less in the market, many true real estate investors will return to the fundamentals of being an owner or a 
developer. [3]  

3. PROSPECTS OF REAL ESTATE DEVELOPMENT IN THE MIDDLE-EAST  

In the Middle-east too the real estate scenario has had its share of bad time.  However, the Kingdom of 
Saudi Arabia has not been witnessing any catastrophic down turn, thanks to the surge in oil prices and huge 
inflow of foreign capital in the recent past.  This has led to a steady stream in the construction industry 
resulting in an increase in the price of real estate which in turn has negatively impacted a large number of 
low and middle-income people to own houses. Such people are now turning to buy residential apartments 
that are being offered for sale on a lease-to-own basis. A member of the real estate committee at the Eastern 
Province Chamber of Commerce and Industry said the price rise is not restricted to the real estate sector 
alone. Several other sectors have also been affected by this and ordinary citizens are the major victims. The 
major reason for the price rise is the impact of the global economic situation. The global price rise has 
affected various sectors, including real estate,”he said. “There has been a situation in which even people who 
earn more than what middle-income people earn are not in a position to build a house or villa of their own. 
They therefore turn to buying apartments in accordance to their financial position, and the availability of 
loans from banks and other financial institutions. [4]  

A related factor that should not be overlooked is that 31% of visitors to Dubai in 2006 were from other 
Middle Eastern countries. This has an obvious positive impact on the intra-regional tourism. With a 
significant proportion of the Middle East population aged less than 25 years, there is potential for the growth 
of a strong intra-regional tourist market. In recent years there has been an increasing focus in the Middle East 
upon the development of non-oil-based industries. Strong inbound investment and high liquidity within the 
region have led to impressive economic growth and diversification, in particular in real estate and financial 
services, both of which are inter-linked. [5] 

 Until recently Dubai has had a spectacular growth in the real estate sector. A key to Dubai’s success 
has been effective marketing globally (e.g. Burj Al Arab, the world’s first seven-star hotel). Future growth is 
forecast to take place between 2011 and 2020, much of which will be provided within the framework of 
Dubai’s unique mixed use developments. Abu Dhabi, on the other hand, is gearing to promote ‘sustainable 
tourism’ designed to encourage the eco-tourist, cultural and business visitors, the majority of whom (54%) 
originating from other Arab countries. [6]  

Other countries in the region (Qatar, Bahrain, and Oman) also have ambitious plans for capturing their 
share of the tourist market. By and large, mixed-use developments are being seen as the key to sustainable 
growth. Such developments each provide a mixture of residential freehold, luxury hotels, serviced 
apartments and increasingly a fractional ownership or timeshare offering. Each also comes with all the 
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trimmings of leisure and entertainment facilities such as golf courses and marinas, and conference facilities, 
all designed to encourage year-round occupation and economic sustainability. [6] 

The managing editor of Property Investor Europe reports that growth in global distressed property 
listings eased in more than 85% of countries surveyed in a study by the Royal Institution of Chartered 
Surveyors. In the second quarter, 13 of the 25 countries surveyed reported an increase in distressed sales, an 
improvement on the 17 countries reporting in the first quarter. Real estate professionals expect the number of 
distressed properties coming onto the market in the third quarter to increase further in 14 of 25 countries 
surveyed. [7] 

Lately things are looking up for the kingdom as well. It is estimated that the total investment in the real 
estate sector to be in the tune of SR 1,500 billion. The Ministry of Justice is currently examining six new 
laws and regulations covering mortgages, real estate financing, monitoring of real estate financing 
companies, financial leasing, documentation and enforcement. The impact of these regulatory developments 
will bring about positive results in the market and bolster investors’ confidence. [8] 

All told, significant potentials seem to exist for tourist-led real estate development in the Middle-East; it 
will take careful planning both on a strategic level and a project by project level to ensure long-term success. 
What is clear is that if courage, imagination, determination and governmental support are there, the Middle 
East will firmly establish itself on the map as a major long-term player within the global tourism market. 
Skeptics, however, may argue that the region is living proverbially ‘in silos’, and surely there cannot be 
enough future demand to sustain this pace of development. It is clearly a big challenge if these countries are 
going to attract a sufficient share of the global tourist market to sustain the forthcoming supply. But then 
every challenge is an opportunity to invent new ways. The past history of economic downturns have shown 
that imaginatively planned and aggressively implemented strategies, polices and programs have been 
successful in turning recessionary economies around. 

3.1 The Emerging Outlook in Real Estate Development & Business 

The shakeout that the world is currently experiencing will, in the long run, prove to be a healthy learning 
phase. The first step towards a healthy future is, however, the recognition that there is a problem. Good signs 
are that there is increased recognition that the financial markets were operating in undisciplined manner 
creating irrational business cycles. It is well realized now that in the past, economic management and 
financial practices, institutional framework and regulatory measures were all slack in the business world of 
real estate. The most experienced players will hopefully learn from their mistakes and undertake proper steps 
to correct the deficiencies in the process. There has to be a new beginning. The real estate business will have 
to re-equip itself with (a) advanced knowledge base, (b) better trained personnel, (c) better understanding of 
the global economic and political processes, (d) tightened regulatory framework, and (e) a corrected, well-
planned, monitored and guided market.  

By shedding light on the critical factors that have been operative in the real estate catastrophe, the 
studies also bring into focus the entire gamut of factors that interact with the field of real estate development. 
Together the studies delineate the relevant focus of study that ought to be covered in any academic programs 
aimed at preparing professionals to serve the needs of a healthy real estate development 

The above observations suggest that simultaneous actions at strategic levels as well as market operations 
level are absolutely essential. Strategic level actions would require innovative educational programs on the 
one hand, and bold and effective regulatory measures, both legal and administrative, on the other. At the 
market operational level, however, what are needed are honesty, realism and professionalism. 

 In addition to the conventional measures like tax incentives, profit repatriation, currently policies such 
as developing and maintaining infrastructure facilities, providing industrial parks, housing compounds, free-
trade zones, etc. are being promoted to attract investments and thus revitalize the economy. All these 
activities have positive implications for real estate business with particular expertise in urban planning and 
design. This in turn has implications that the academic institutions have to fulfill their share of 
responsibilities quickly, appropriately and effectively by initiating new programs as well as re-furbishing and 
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re-invigorating old ones. In the education of real estate professionals the old programs will have to have new 
and modern inputs. For example, ‘funds management’ and ‘financial engineering’ have become 
indispensable aspects of real estate business now which ought to be incorporated in the real estate 
educational inputs. 

4. PROSPECTS OF REAL ESTAE DEVELOPMENT IN THE KINGDOM  

According to research undertaken by the Consulting Division of Oxford Business Group (OBG) real 
estate prices are on the rise in parts of Riyadh and Jeddah as Saudi Arabia's growing population drives up 
demand for residential properties. Dubai-based Director of OBG's Consulting Division said the growth 
witnessed in prime and emerging localities of the cities marked a turnaround for the Kingdom's two key real 
estate markets. The economic downturn had pushed down prices, while Jeddah also had to contend with 
further fall-out from the flash floods which hit the city late last year. [8] 

"Retail property sales in Riyadh are being driven up by improving consumer confidence. Year-on-year 
point-of-sale transactions were up 22 per cent in April 2010 and the Kingdom's robust economy will help 
sustain this trend within the next few years Retail space in the city of Riyadh is expected to grow from the 
current 2.3 million sq.m to 2.9 million sq.m by 2014 to complement the development of new suburban 
districts and support the emergence of a 'New Riyadh.' The office market is also on the rise, with over 1 
million square feet of new office space set to be introduced by 2015. [9] 

OBG comments “figures indicate that both cities are earmarked for tremendous growth, especially in 
prime residential districts and new growth areas.”………..  Further, the researchers expect low-cost housing, 
such as multi-storey apartments, to gain prominence during the coming years as the Kingdom's rapidly 
growing population stretches demand to estimated 1.5mn new units by 2015. They estimate the low and mid-
income section of the population to be the primary demand driver for the residential sector, with affordability 
playing a key part in growth.”[10] 

As the sector awaits news on the introduction of Saudi Arabia's new mortgage law, speculation 
continues to mount about whether supply will be able to meet demand when the legislation is introduced, 
especially in the affordable housing segment. Many observers believe that the disproportionately large 
number of residential units earmarked for high-income buyers will emphasize the imbalance in supply once 
the mortgage law is introduced. [11] 

In the light of the re-growing real estate business and real estate development as well as the ambitious 
future programs in the Middle-east, it is only common sense that there is an urgent need of home grown 
educational programs appropriately tailored for the region. In fact there is no specialized educational 
program nor any professional code of conduct specially tailored for the healthy and dynamic growth of the 
real estate sector.  In recent years, many economists have recognized that the lack of effective real estate 
laws can be a significant barrier to investment in many developing countries. In most societies, rich and 
poor, a significant fraction of the total wealth is in the form of land and buildings. In most advanced 
economies, the main source of capital used by individuals and small companies to purchase and improve 
land and buildings is mortgage loans (or other instruments). This area too demands urgent attention if the 
sector has to grow in smooth unhindered way. 

5. IMPLICATIONS FOR CHANGES NEEDED IN EDUCATION FOR REAL ESTATE  

Real estate is an increasingly complex, highly competitive, fast-paced industry, and its practitioners are 
often finding that they need to further their knowledge and skills to succeed in their career. Purchasing real 
estate, whether residential or commercial, requires a significant financial layout.  Each parcel of land has 
unique physical, environmental, economic, social and visual characteristics, so the real estate industry has 
evolved into several distinct fields. Specialists are often called on to valuate real estate and facilitate 
transactions. It is now realized that in the current global context the knowledge required for making effective 
contribution in the field goes beyond the conventional areas. [12] The global economic flows and financial 
services market together makes it imperative for real estate operators to expand their knowledge base. The 
factors that are transforming the traditional real estate environments are as follows:  
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- Rapid urbanization and changing urban patterns 
- The dynamics of technological advances 
- Changing outlook on the environment and sustainability 
- The impact of globalization 
- Deepening awareness of strategic resources (i.e. land, water, energy) 
- The widening controversy  between private sector interest and public benefits 
- The variable concept of housing affordability etc. 

During the past twenty-five years, there has been a growing appreciation of real estate as a university-
level field of study 14F1. Since the field of real estate and real estate development involves many disciplines such 
as urban planning, architecture, construction technology, business administration, marketing and finance, 
land laws and planning laws, and touches several issues such as environment, ethics and political economy, 
the studies in real estate and real estate development have taken many forms across the world. Up-to-date 
study programs cater for various levels of professional practice, from Diploma in Real Estate Practice to 
Bachelor’s degree leading to career tracks in real estate businesses, to one- or two-year Master of Science in 
Real Estate or Master of Real Estate Development. 

The kingdom Saudi Arabia being the largest and the strongest economic power in the region has an 
implicit responsibility to step in and fill in the lag in this field of education. Saudi Arabia in its prime 
institutions like the University of Dammam has gathered adequate experience in successfully running 
professional study programs in the fields closely related to real estate e.g. city planning, architecture, 
building science & technology, interior design. This makes the College of Architecture & Planning of the 
University of Dammam most suitably qualified to establish a program of education and research in real 
estate development and business.  

Before embarking on initiating a program of studies in real estate it is imperative to obtain a 
comprehensive perspective in education in real estate development and business.  it is necessary to review 
summarily the experience of countries who have achieved maturity in this field. In this connection it can be 
said without hesitation that education in the field of real estate is well developed in the US. Generally, there 
are two types of degree formats: (a) the traditional degree, which allows the students to specialize in one area 
involved with real estate development i.e. real estate, city planning, architecture, quantity surveying, business 
administration, or finance); and the other being (b) interdisciplinary degree, which is focused wholly on real 
estate studies, including the development process. Traditionally, those aiming a career in real estate pursued 
any of the traditional tracks more commonly, a Master of Business Administration degree, with specific 
concentration in real estate, and a focus in finance. Professional university-level education in real estate in 
the US is primarily focused at the graduate level. [13] 

6. CHANGES IN REAL ESTATE EDUCATION IN THE LEADING COUNTRIES 

Over the past two to three decades specialized education in real estate has received increasing popularity 
at the graduate level in the top notch US universities. With a view to meet the expanding needs of the 
increasingly complex and competitive global real estate market, leading educational institutions in the US 
opened up new avenues in real estate education to prepare men and women to compete in the global market 
with superior qualifications as well as to provide  the necessary research-based expertise in the field. In the 
past three decades, a number of top academic institutions in the US have created masters degrees specifically 
in real estate development. Interdisciplinary degree programs are the most highly regarded in real estate 

                                                 
1 Real estate offers more career choices today than in the past. This is due partly to employers requiring professional education in 
real estate. A sample of careers include large public real estate companies; small private entrepreneurial organizations; regional 
investors; companies that specialize in a single product (e.g. office/retail/multi-family); non-profits involved in areas such as 
affordable housing; corporations that own real estate; companies that finance real estate; and companies that provide services 
such as design and architecture firms, brokerage companies, and various consultancies. Careers in the public sector at the city, 
county, state, federal or military level offer interesting and rewarding career opportunities related to real estate. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_real_estate_education - cite_note-62#cite_note-62 
(http://www.realestateabc.com/glossary/glossary R.htm.) 
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education—whether one- or two-year programs that award a degree in real estate development. These 
programs offer students courses in all disciplines that are relevant to real estate. Students in such programs 
graduate with a real estate degree, such as a Master of Real Estate Development, Master of Science in Real 
Estate Development or Master of Science in Land Development.  

6.1 Graduate Level Education 

The Master of Real Estate Development (MRED) programs generally focus on the three main elements 
of real estate development; planning & design, finance, and policy. Students are generally familiarized with 
the full range of development functions - market analysis, finance, site planning, and project management 
and operations, in addition to all real estate product types - residential, retail, office, hospitality, and 
industrial. The MRED programs teach the specific analytical skills to be effective in all aspects of the real 
estate development process. MRED students are taught from the developer's perspective relevant issues in 
economics, finance, market analysis, negotiation, law, architecture, urban planning, and construction project 
management. Most commonly, MRED programs include opportunities for students to have an exposure to 
the working real estate experience. This is done by providing students’ access to industry networking events 
and conferences. Also, formal arrangements are made for industry experts and leaders in the field to make 
teaching contributions in these programs. 

The programs are designed with necessary focus on the entire real estate and development process - 
from A to Z, and include critical issues in current industrial real estate. Students are carefully selected from 
highly motivated individuals who show commitments to enhance their career in the profession as well as to 
the development of the real estate development industry.15F1 

Master of Science in Real Estate (MSRE) programs, on the other hand focus on topics of real estate 
finance, general finance, and accounting only. Some universities offer a variation on this degree, with special 
focus in valuation or analysis. Each degree program may differ, but an interdisciplinary approach to 
coursework is generally not available.  

In addition to the conventional university programs ‘Executive Education’ in real estate seems to be a 
popular channel. This channel of education is designed to cater to the demand created by mid-career 
professionals seeking additional qualifications. The programs are necessarily intensive often offering  
evening courses or combining residential and distance courses where student are required to be in residence 
on campus for as much as one week each semester. Certificate programs vary in their program design and 
delivery models. 

6.2 Diploma Course in Real Estate Business  

Diploma or undergraduate degrees in real estate are tailored for students planning to enter one of several 
real estate-specific career fields. These programs provide broad based knowledge of core areas within the 
real estate field, and examine the basic experience, education and licensing requirements as well as personal 
attributes required to succeed. These careers include real estate agent, real estate salesperson/broker, 
residential real property inspector, real property appraiser, mortgage broker/loan officer or property manager. 

A quick survey of Diploma courses in the domain of Real Estate Business Management shows that 
knowledge and skill is imparted in the following areas:  

                                                 

1 Schools offering MRED programs can typically be completed with one full year study. Some programs as an example, 
the MRED program at Clemson University requires 54 credits of coursework in a full-time two year study. By contrast, 
the one-year MIT program focuses solely on the real estate asset and its related disciplines. Auburn University offers a 
two year Executive Master of Real Estate Development Program that combines short on-campus residencies each 
semester with distance education. The slight difference in coursework is usually contributed to additional study in 
general business 
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- Economics & Urban Land economics  
- Building construction technology 
- Real estate valuation 
- Business & Marketing 
- Investments & finance 
- Land law & Mortgage Law  
- IT & communication skills 

Education and training in the above areas are normally given through a 2-year (4 semesters) course with 
an internship of practical work during the summer between the two years. Or in shorter modules of intensive 
inputs of about 24 or 30 credit hours per week. The above review may provide a comprehensive outlook in 
respect of designing a curriculum for preparing professionals to serve the needs of the burgeoning demands 
in real estate development and business. However, in the context of Saudi Arabia where real estate 
development and business happens to be in its nascent stage without contribution from any properly educated 
real estate professional, it is important to first establish clear educational goals for preparing competent 
professionals to meet the yet-unmet-demands in the field. The basic educational goals in real estate 
development and business may be stated as follows:  

- To prepare professionals who would be able to make effective contribution in the field of real estate 
development and real estate business. 

- To raise a cadre of real estate professionals proficient in scientific methods and equipped with both 
theoretical knowledge and technical skill. 

- To prepare professionals who would be able to incorporate both the Islamic financial principles and the 
modern financial practices into a system suitable for sustainable growth of real estate in the kingdom.  

- To provide the real estate market with professionals who would be efficient and yet realistic rather than 
‘dream-sellers’. 

- To initiate a data/information base with the contribution coming from students’ works as well as those 
from practitioners from the real world who would be roped-in as instructors in the course. 

The goal above is the first step towards establishing a dynamic research unit which would grow into a 
research institute to help the profession and the market reach higher and higher levels of productivity and 
efficiency.  

7. GUIDELINES FOR REAL ESTATE EDUCATION IN THE KSA  

Saudi Arabia, being where she is now in the field of real estate development and business, it is important 
to raise a competent cadre of professionals who would be able to hold the ‘rudder’ and steer the ‘ship’ in the 
right and sustainable direction. The incumbent professionals would have to be armed with  a down-to-earth 
knowledge and understanding of the local environment including the financial institutions and their mode of 
operation, laws of loans and mortgagees, the legal framework in respect of land and related resources, zoning 
and building bye-laws, and the existing practices in the real estate development and businesses. It seems 
obvious that a solid educational program in real estate development and business would have to take into 
account the following areas: 

- Basic Theories in economics 
- Urban Land Economics 
- Principles of Accounting 
- Urban Planning & Development 
- Architectural Practice  
- Building Technology  
- Construction Management 
- Property valuation 
- Property management 
- Real-estate Investment Analysis 
- Real estate finance & market analysis  
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- Business promotion & Retailing  
- Mortgage & Real estate laws 
- Urban Planning Bye-laws  
- Environmental, health & safety laws 

8. CONCLUDING NOTES: 

Strictly speaking, real estate business, in its professional aspect, is new in the GCC and as such demands 
special attention in the fields of real estate law, real estate finance, and real estate practice. In order to ensure 
fair practices in the business on the one hand and prevent malpractices on the other, real estate law, for 
example, should include knowledge of government lending policies; government lending bye-laws, anti-
discrimination bye-laws, real estate settlement and record keeping procedures etc. Also important are the 
cultural restrictions in respect of loans and mortgagees,, the legal framework in respect of land and related 
resources, and the existing practices in the real estate development and businesses is absolutely essential. 

In respect of initiating a program appropriate for the KSA it may be pointed out that in view of the 
rapidly expanding real estate business any more delay in respect of supply of trained professional would be 
harmful. It would be indeed prudent to take immediate action. It seems logical to start off with a graduate 
program because of the following reasons: 

- There is a ready stock of graduates in urban planning, architecture and construction technology who are 
already familiar with many of the core areas of real estate education. These graduates can be quickly co-
opted into the educational process and turned out quickly to serve the market. 

- The experience of the University of Dammam suggests that starting off with a masters program would 
be easier to manage. 

- Subject areas like real estate law and real estate practice would require some practical experience in the 
fields like urban planning, building design, construction project management etc.  

- Being new profession, matured insight and real-world inputs are necessary which can be expected and 
obtained from graduate students. 

- Graduate inputs are also necessary in the filed of public policies in respect of urbanization, housing, 
land grants, public lending, subsidies, etc. 

- Graduate studies and students’ works can form the basis of teaching materials to conduct undergraduate 
studies. 

Real estate development is inextricably linked with national economic development which makes the 
field strategically important. Therefore, real estate studies by default require graduate level contribution 
analyzing public policy and establishing their economic, social, political and spatial implications as well as 
administrative and legal procedures needed for the implementation of such policies. 

Increasing awareness of the complexity of man and environment systems warrants multi-dimensional 
analyses of environmental protection and conservation necessitating real estate type evaluation and 
assessment. [14] 

Real estate development involving use of land resources often encounters moral and ethical dilemmas 
when altering soft landscape into hard ones, converting agricultural land, reclaiming land from the sea, and 
altering the coastal areas etc. These activities require an appreciation of environmental values and ethics 
which would demand a graduate level intellectual maturity. [15], [16], [17] 

It must be acknowledged that the category of professionals needed to do the pioneering work cannot be 
raised in a course of undergraduate level. The task can be achieved by attracting the applicants who are 
graduates in one of the related first degree subjects such as urban planning, architecture, building science, 
economics and business administration followed by a postgraduate course in real estate. The inter-
disciplinary scope of graduate education program in real estate as postulated in the preceding sections should 
be conducted in an innovative manner where students will constitute a pool of professionals from the related 
fields including public sector policy makers, participating in a process of mutual teaching and learning. 
Significant number of instructors too will be chosen from experienced and well-known real estate 
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practitioners. Classes would be mostly seminar type, discussing day to-day problems, issues and 
observations. Such participatory learning environments would produce valuable information and knowledge 
which in turn would form the basis of further teaching materials. The graduate students’ contribution should 
form an environment conducive to initiate a research program which would further strengthen the program of 
studies. At a later period, the undergraduate stream should be introduced so as to bolster the graduate 
program as well as serve the varied demands of junior professionals to help the expanding market.  

One final note on the need for ‘community education’ must be added.  Real estate business is a 
barometer to gauge the health of a nation’s economy. A high growth rate in this sector usually indicates high 
growth in the national economy. But an artificially inflated growth in the real estate sector is obviously 
unsustainable and therefore can bring about a slump in the national economy, adversely affecting the real 
estate sector itself. In the light of global experience it must be pointed out that over-development in this 
sector or unjustifiably induced growth may spell disaster for the national economic health. Therefore in the 
interest of the national economy as well as that of the real estate sector, the investors both big and small, 
should act responsibly, sincerely, sensibly and honestly. What happened in the US real estate market recently 
[18] must not be allowed to happen here in the KSA.  
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Dr. Brahim Nouibat and Mrs. Hejera Saoudi:  
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Critical Study of Real Estate Development Across the 

Range of Housing Programs in Algeria 
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 جامعة المسيلة، الجزائر

دراسة نقدية للترقية العقارية من خالل تنوع البرامج 
 السكنية بالجزائر
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Mr. Muhannad Hadj Hussein and Prof. Dr. Catherine 
Semidor:  

GRECAU, Ecole Nationale Supérieure D'architecture et de Paysage de 
Bordeaux, France 

Design Strategies for Sustainable Housing in Palestine, 
Case Study: Jericho and Nablus 

  كاثرين سيميدور. د. وأ مهند حاج حسين .أ
 ، بوردو، فرنساعمارة، الكلية الوطنية العليا للGRECAUمختبر

حالة : استراتيجيات التصميم من أجل اسكان مستدام
 دراسية نابلس وأريحا

11:00 - 11:15 3- 

Dr. Mohamed Atef Elhamy:  
Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport, 
Egypt 

The Impact of Global warming Threats on Sustainable 
Real Estate Development in Egypt 

  محمد عاطف إلهامي. د
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 

 .جمهورية مصر العربية
تأثير مخاطر االحتباس الحراري العالمي على التنمية 

 بجمهورية مصر العربية العقارية المستدامة
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Eng. Halima Zidane:  
University, M'sila –Algeria Urban Techniques Management Institute, 
Algeria 
Urban area of Algerian cities between deterioration 

and mechanism of sustainability 

  حليمة زيداني. م
 الجزائر– المسيلة  جامعة- قسم تسيير المدينة

ائرية بين التدهور وآليات المجال العمراني للمدينة الجز
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Dr. Abdulaziz Aldusari:  
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Riyadh Techno Valley: an Model for Sustainable Real 

Estate Development  
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 الرياض

 المستدامة العقاريةتنمية لل نموذج : وادي الرياض للتقنية

11:45- 12:00 6- 
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Eng. Shujaa Yahya Almusleh Deputy of the Eastern Province 
Secretariat for Municipalities and General Supevisor of the City 
Planning Department 
 Developing Governmental Housing Plans and its Impacts on 
Sustainable Real Estate and Housing: The Experiment of EP 

Amnah 

 :تطبيقية عرض تجربة
  المصلح بن يحيىشجاع . م

لعامة دارة ااإل والمشرف العام علىلبلديات شئون الوكيل أمين المنطقة الشرقية 
 لتخطيط العمرانيل

تطوير المخططات السكنية الحكومية وتأثيرها على 
أمانة تجربة : التطوير العقاري واإلسكان المستدام 

 المنطقة الشرقية
 Open Discussion        مفتوحةمناقشة  12:15 - 12:00

 
 :محاضرات حكمت ووفق على نشرها في كتاب الندوة ولم يتمكن الباحثون من الحضور إللقائها 

 7- 
Dr. Geoffrey Nwaka:  

Abia State University, Uturu, Nigeria 
Planning Sustainable Cities in Africa 

  جيوفري نواكا. د
 و، نيجيرياجامعة والية أبيا، يوتور

 تخطيط مدن مستدامة قي إفريقيا
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3-1 C R I T I C A L  ST UDY  OF  R E A L  E ST A T E  DE V E L OPM E NT  A C R OSS T H E  R A NG E  OF  
H OUSI NG  PR OG R A M S I N A L G E R I A  

 

 

Dr . B r ahim Nouibat1 and M r s. H ejer a Saoudi2 
1 Doctor, Institute of Urban Technology Management (GTU), University of Msila, Algeria. E 

mail: B_nouibat@yahoo.fr 
2 Magister, Institute of Urban Technology Management (GTU), University of Msila, Algeria. 

E mail: hadjersao@yahoo.fr 
 

 

  
 *  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings. 

 

A bstr act:   
In this paper, we examine the monetary analysis to upgrade the real estate under the housing 

programmes the diverse experience of Algeria and the piece through the analysis of housing evolutionary, 
housing covalent and social housing which has not lived up neighborhoods resulting new about these 
programmes to the construction projects for lack of equipment and the necessary facilities and the lack of 
configuration and exposure to external deformation of the urban and architectural vision and the absence of 
complementarity between these patterns and social and economic factors and environmental characteristics 
of the Algerian cities and the preservation and promotion of real estate wealth to achieve sustainable 
development on the other hand. 

This study deals with analysis of real estate programs to upgrade housing and their implications into the 
ocean and the Urban Environment in order to make the necessary recommendations that take into account 
the specificities of the Arab city sustainable through the analysis of some of the residential patterns of 
economic and social development on two key principles: 

- Definition of real estate promotion policy and political modern residential housing programs in Algeria, 
and major economic and social, which touched the Algerian town. 

- Analytical study of the field of residential areas completed for these programs to determine the pluses and 
minuses on the levels of the built environment, social and economic development.  

 

K eywor ds:   
Upgrading Real Estate and Housing Policy, Housing Socio-economic, Urban Policy, privacy socio-

economic and environmental. 

 

B iogr aphy:    
Dr. Ibrahim Nobiat lecturer at the Institute of Urban Management Techniques at Mosailh University, 

Algiria. He holds a Ph.D. in Architecture in 2007, a Master's degree majoring in Architecture in dry sub-
humid lands in 1999, B. Sc. in Architectural Engineering in 1993. Chairman of the Scientific Council of the 
Institute 2008-2010. Director of research and studies after graduation 2000-2002. Supervisor of the Master’s 
program. Member of the Board of the University 2005-2008. Publish several research papers in journals, 
Participated in several national and international forums. Completed many designs and architectural projects. 
Director of architectural studies Office (Bioclimate) from 1994 to 2000. Technical Advisor to the Office of 
Studies (Ateeq) from 2001 to the present day 2010.   

Mrs. Hajira Saoudi is Assistant Professor in the Institute of Urban Management Techniques at Mosailh 
University of Algiers. Holds a Master's degree in city planning 2007.  
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 دراسة نقدية للترقية العقارية من خالل تنوع البرامج السكنية بالجزائر ۳-۱
 

 

  ۲سعودي هجيرة. وأ ۱نويبات إبراهيم. د

 B_Nouibat@yahoo.fr الجزائر -أستاذ محاضر، جامعة المسيلة ۱
  hadjersao@yahoo.fr الجزائر -ماجستير، جامعة المسيلة ۲

  
 

 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمالقاء بالاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإل* 

 
 : المستخلص

ہراسة نقہية تحليلية للترقية العقارية في إطار البرامج السكنية المتنوعة للتجربة الجزائرية وذلك  ه الورقة البحثيةتضمن هذت
لسكن االجتماعي، حيث لم ترق األحياء السكنية الجہيہة الناتجة عن هذه او من خالل تحليل السكن التطوري، السكن التساهمي

البرامج إلى مشاريع عمرانية الفتقارها إلى التجهيزات والمرافق الضرورية ونقص التهيئة الخارجية، وتعرضها للتشوه العمراني 
 قتصاہية والبيئية المميزة للمہن الجزائرية من جهةوالمعماري، وغياب النظرة التكاملية بين هذه األنماط والعوامل االجتماعية واال

 .ترقيتها لتحقيق تنمية مستہامة من جهة ثانيةو المحافظة على الثروة العقاريةو
اآلثار المترتبة عنها ہاخل المحيط و إن تحليل الترقية العقارية باألحياء السكنية الناتجة عن البرامج السكنية المتنوعة

إلى تقہيم التوصيات الضرورية التي تأخذ بعين االعتبار خصوصيات المہينة العربية المستہامة،  من  العمراني والبيئي يهہف
 :خالل تحليل بعض األنماط السكنية االقتصاہية واالجتماعية على محورين رئيسيين

قتصاہية واالجتماعية الرئيسية التعريف بسياسة الترقية العقارية والسياسة السكنية الحہيثة بالجزائر ثم  بالبرامج السكنية اال -
 .التي مست المہينة الجزائرية

الہراسة التحليلية الميہانية لألحياء السكنية المنجزة وفق هذه البرامج لتحہيہ السلبيات وااليجابيات على مستويات المحيط  -
 .االقتصاہيو االجتماعي ،البيئي ،العمراني

 
 : الكلمات الدالة

االجتماعية االقتصاہية  الخصوصيات ،السياسة العمرانية ،السكن االقتصاہي االجتماعي ،السكنيةالسياسة و الترقية العقارية
 .والبيئية
  

 :السيرة الذاتية
حاصل على شهاہة . الہكتور نوبيات إبراهيم  أستاذ محاضر بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة  بالجزائر

شبه الجافة سنة و شهاہة الماجستير تخصص عمارة في المناطق الجافة، و۲۰۰۷مارة سنةالعو الہكتوراه في الهنہسة المعمارية
 مہير البحث. ۲۰۱۰-۲۰۰۸رئيس المجلس العلمي للمعهہ . ۱۹۹۳وشهاہة مهنہس ہولة في الهنہسة المعمارية سنة  ،۱۹۹۹

. ۲۰۰۸-۲۰۰٥س إہارة الجامعة عضو مجل. ستير بالمعهہجمشرف على تكوين الما. ۲۰۰۲-۲۰۰۰الہراسات لما بعہ التہرج و
 أنجز  العہيہ من التصاميم والمخططات المعمارية. وله عہة مشاركات بملتقيات وطنية وہولية ،نشر عہة بحوث بمجالت محكمة

مستشار تقني لہى مكتب الہراسات . ۲۰۰۰إلى  ۱۹۹٤من ) بيومناخ(مہير مكتب الہراسات المعمارية . العمرانية الميہانيةو
 . ۲۰۱۰إلى يومنا هذا  ۲۰۰۱ من) عتيق(

حاصلة على شهاہة الماجستير في . األستاذة سعوہي هجيرة أستاذة بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة  بالجزائر
  .۲۰۰۷تسيير المہينة سنة
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۹۸ 

 : مقدمــة -۱
مليون وحہة  ۱٫۲ومنه قہر العجز بما يفوق  ،تعيش الجزائر اليوم أزمة الطلب المتزايہ في مجال السكن

وحہة سكنية باعتبار معہل شغل المسكن  ۳۰۰٫۰۰۰،۰۰، حيث أن الطلب السنوي يبلغ حوالي ۱۹۹۹سكنية سنة 
تبنت الہولة تجارب  ،للتقليل من حہة هذه األزمة المتنامية سنة بعہ أخرىو .[1]أفراہ في المسكن ۷و ٦ما بين 

تسييرها وكذا اختالف الفئات و تالف أنماطها، طرق تمويلهاتمثلت في  تسطير برامج سكنية اقتصاہية مختلفة باخ
وقہ اعتمہت السياسة السكنية المتبعة طريقة التنوع بالتعويض أكثر من التنوع مع . االجتماعية الموجهة إليها

اإلبقاء وكأن تغير الظروف السياسية واالقتصاہية التي مرت بها البالہ جعلها تأتي في كل مرة بنمط جہيہ من 
نماط السكن يختلف عن سابقيه، أما تعميم صناعة هذه األنماط على كل مستويات مناطق الوطن ہون مراعاة أ

الشروط والخصوصيات الثقافية، االجتماعية االقتصاہية والمناخية خاصة بالمناطق الصحراوية أہى إلى عہم 
ل لألحياء الناتجة عن تخطيط بناءات هذه التكامل والتناسق بين النسيج العمراني األم والنسيج العمراني المتہاخ

 ).[4] ،[3] ،[2](البرامج المتعہہة والمتمثلة في السكن التطوري والتساهمي واالجتماعي والبيع عن طريق اإليجار 
إن انتهاج الہولة لسياسة السكن التطوري خاصة بالمہن الصحراوية لم يفض لمبتغاه، حيث عمل السكان 

من خالل التغييرات وعہم إتمام بنائه، هذا باإلضافة إلى الفضاءات الخارجية الغير على تشويه صورة المسكن 
إلى يومنا هذا، الذي لم يحقق أهہافه عموما وال يختلف عن  ۱۹۹۹مهيأة، ثم يأتي نمط السكن التساهمي مع سنة 

شكل واسع، ليصل النمط السابق من حيث المساوئ، أما السكن االجتماعي الجماعي فانتشر في جميع المہن ب
، ۱۹۹۸االجتماعي النصف جماعي إلى غاية و إلى القرى واألرياف التي عرفته بنمطية االجتماعي الفرہي

وبعہ ذلك وإلى يومنا هذا أضحى ال ينتشر إال بنمطية االجتماعي الجماعي التي ال تتالءم عموما مع كثير من 
 .[5]بيئة الطبيعية للمناطق الصحراويةخاصة الو الخصوصيات الثقافية، االجتماعية االقتصاہية

الواحة الواقعة جنوب شط الحضنة والتي ”مہينة بوسعاہة"ومن بين المہن الجزائرية التي تعيش هذا الوضع 
ساكن لسنة ۱۰۰٫۰۰۰إلى  ۱۹۸۷ساكن لسنة  ٦۹٫۰۰۰تعرف نزوحا ريفيا كبيرا حيث ارتفع عہہ سكانها من 

. ما أہى إلى االختالل بين الطلب والعرض في مجال السكن ،۲۰۰٥ساكن لسنة  ۱۲٥٫۰۰۰، ثم إلى ۱۹۹۷
تعاقب عليها تطبيق   ۲۰۰٥طلب قطعة أرض لسنة  ٦۰۰۰طلب مسكن و ۱۳٫۰۰۰ولتغطية هذا العجز الذي فاق 

 ةيتمثل المشكل في هذه البرامج السكني). [7] ،[6](معظم هذه البرامج وتجسہ أغلب ذلك في منطقة التوسع الجہيہة 
االقتصاہية وخصوصا و الثقافية، االجتماعية لاالقتصاہية المتنوعة غير المتالئمة عموما مع العوامو عيةاالجتما

 :مع عوامل البيئة الطبيعية للمہن الصحراوية، وأنجر عن ذلك بعض المشاكل الثانوية التالية
 .المعماريو تخطيط أحياء عشوائية معرضة للتشوه العمراني  -
زة وفق هذه البرامج السكنية االقتصاہية ال ت�رق إل�ى مش�اريع عمراني�ة الفتقاره�ا إل�ى األحياء السكنية المنج -

 .برمجة التجهيزات والمرافق الضرورية من جهة وغياب أو نقص التهيئة الخارجية من جهة أخرى
 .غياب النظرة التكاملية بين هذه األنماط والعوامل المناخية الصعبة المميزة للمناطق الصحراوية -
  :لهدفا۱-۱

تهہف هذه الہراسة النقہية إلى تحليل هذه البرامج السكنية االجتماعية االقتصاہية للوقوف على اآلثار 
المترتبة عنها ہاخل المحيط العمراني بغية تقہيم التوصيات الضرورية لہرأ ما يتمخض عنها من إشكاالت، 

 : وذلك من خالل ما يلي
 ةزائر ث�م  ب�البرامج الس�كنية االقتص�اہية الرئيس�ية الت�ي مس�ت المہين�التعريف بالسياسة السكنية الحہيثة ب�الج -

 .الجزائرية
الہراسة التحليلي�ة الميہاني�ة لألحي�اء الس�كنية المنج�زة وف�ق ه�ذه الب�رامج لتحہي�ہ الس�لبيات وااليجابي�ات عل�ى  -

 .مستوى المحيط العمراني والبيئي
 : المنهجية ۱-۲
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۹۹ 

الہراسة النقہية للترقية العقارية من خالل تنوع البرامج السكنية انطالقا من طبيعة الموضوع المتمثل في 
المنهج . فان المنهج الوصفي  ثم المنهج المقارن كانا هما األقرب لتحليل محتوى هذه الہراسة ،بالجزائر

 اتصويرها كمو األحياء السكنية المختلفة المنجرة عنهاو الوصفي كونه طريقة لوصف البرامج السكنية المتنوعة
أما المنهج . وتحليلها وإخضاعها للہراسة الہقيقة ،تصنيفهاو كيفا عن طريق جمع المعطيات المتعلقة باإلشكالو

االجتماعية و المقارن فاستخہم للمقارنة بين مختلف األحياء السكنية للبرامج السكنية التطورية والتساهمية
 بالتالي االيجابياتو االختالفو ى أوجه التشابهالوقوف علو لمعرفة مستويات الترقية العقارية لكل حي سكني

 . التوجيهات الالزمةو السلبيات المساعہة على صياغة التوصياتو
 :بالجزائر يةسياسة السكنال -۳

، االجتماعي، ثم السكن االشتراكيةمر السكن في الجزائر بعہة مراحل انتقاال من البناء الذاتي إلى القرى 
المواطن  بإسكانية  إلى غيرها من البرامج السكنية التي كان هہفها األساسي التكفل واإلعانات الريفية والتطور

تمس هذه الہراسة على وجه الخصوص ثالثة أصناف من هذه البرامج السكنية والتي . في إطار مبنى الئق
عاہة كمثال ونأخذ حالة مہينة بوس )[10] و[9] ،[8]( يوالتساهم ، التطورياالجتماعيتتمثل أساسا في السكن 

 :قبل الہراسة الميہانية نعرف بالسياسة العامة لهذه البرامج السكنية الثالثةو .تقييم هذه البرامجو لہراسة
 :االجتماعيالسكن  ۳-۱

هو من أنواع السكن الممول من طرف الہولة موجه للطبقة المتوسطة وعہيمي الہخل، ويكون في المناطق 
 محہوہية المساحةب، يتميز لإليجاروان الترقية والتسيير العقاري وهو موجه ہييقع تحت مسؤولية الحضرية عامة، 

 :كما يلي إہراجهاالتمويلي والتسييري يمكن ى مستوال، عرف عہة تغيرات على محہوہية قيمة إنجاز المتر مربعو
 :الجانب التمويلي ۳-۱-۱

 االجتماعيمهمة تمويل السكن ) ۱۹٦۹ – ۱۹٦۷(تحہيہا حہہ المخطط الثالثي  ٦٥وفي سنة  االستقاللبعہ 
تقاسم التمويل كل من الخزينة  ۱۹۷۰ثم في سنة . سنة ٤۰لكل سنة ولمہة %  ۱لخزينة الہولة بمعہل فائہة يساوي

%  ٥۰بنسبة ( واالحتياطوالصنہوق الوطني للتوفير ) لكل سنة%  ٤٫۷٥سنة  ولفائہة  ۳۰لمہة % ٥۰بنسبة (
على %  ۷٥(غيرت طريقة التمويل من حيث النسب  ۱۹۷٤وفي سنة ) ةلكل سن%  ٤٫۷٥سنة وبفائہة  ۲۰لمہة 

حيث تكفلت الخزينة بنسبة  ۱۹۷۹واستمر ذلك إلى غاية  ،يتكفل به الصنہوق%  ۲٥و عاتق الخزينة العمومية 
ہخلت الجزائر مرحلة  ثم .  ۱۹۹۰سنوات إلى نهاية  ۱۰وہام ذلك مہة   االجتماعيةفي تمويل السكنات %  ۱۰۰
عجزت الخزينة العمومية  هاہ السوق والخوصصة مما أہى إلى ارتفاع تكلفة سعر المتر المربع المنجز، بعہاقتصا

بتمويل هذا النوع من السكن ليصبح بعہ   واالحتياطعلى تقہيم المبالغ الضخمة فتكفل الصنہوق الوطني للتوفير 
 .سكنمع الصنہوق الوطني لل باالشتراكذلك التمويل من طرف هذا األخير 

  :الجانب التسييري ۳-۱-۲
ہيوان للترقية والتسيير العقاري لغرض  ۳۲يتضمن خلق  أكتوبر ۲۳صہر مرسوم بتاريخ  ۱۹۷٦في سنة 

لتبين مهام  ۲۳/۱۰/۱۹۷٦بتاريخ  ۹۳/۷٦، وجاءت التعليمة الوزارية رقم االجتماعيتسيير وبناء السكن 
 :[11]ووظائف هذه الہواوين وهي كما يلي

 .نات والمحالت التجارية والتكفل بعائہات اإليجارإيجار السك -
ك�ل س�نة، كم�ا يق�وم بمراقب�ة الحال�ة  ايس�يره مس�اكن الت�يال بإحصاء الہيوان  اإلحصاء والمراقبة،حيث يقوم -

 ۲٥/۱۲/۱۹۸۲الصاہر بتاريخ  ٥۰۲/۸۲مرسوم  ثمالقانونية للمستأجرين في السكنات والمحالت التجارية 
 :، وتكلف ہيوان الترقية والتسيير العقاري من خالل هذا المرسوم بما يليالمعہل للتعليمة السابقة

o  وله الحق في الحصول على  ،أن يكون هو صاحب المشروع فيما يخص السكن(تنمية البرامج السكنية
 .)األراضي العمرانية الالزمة للمشاريع السكنية

o نجاز المشاريع السكنيةالتسيير اإلہاري باإلشراف على مهمة إبرام العقوہ والصفقات إل. 
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۱۰۰ 

الطبيعة القانونية لہواوين الترقية والتسيير العقاري  ت، حول۱۹۹۱ظهور استقاللية المؤسسات سنة وبعہ  
 .إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أصبحت بموجب ذلك مجبرة على ہفع ثمن العقار

  :التطوري االجتماعيالسكن  ۳-۱-۳
حسب  هكل نواة بأقل تكلفة وفي أقصر مہة، يقوم المستفيہ بتوسيعه وتحسينهو السكن المنجز على ش

فإن السكن التطوري هو السكن  ۲۱/۰۸/۱۹۹٤المؤرخة في  ٤۲/۹٤، فحسب التعليمة الوزارية رقم احتياجاته
القابل للتوسع في الزمان والمكان ابتہاء من مسكن أولي يتكون من غرفة، مطبخ وحمام على شكل نواة ال 

مهيأة للبناء، وبعہما يستلم   ²م ۱٥۰إلى  ²م ۱۰۰فوق قطعة أرض تتراوح مساحتها من  ²م ٤۰عہى مساحتها تت
 .[12]المستفيہ هذه النواة من حقه أن يقوم بأعمال التوسع األفقي والعموہي على عاتقه

 :خالل ما يلي الجانب التسييري وذلك منفثم المساهمة وطريقة التمويل  االستفاہةكيفية  علينا أن نعرف
 :المستفيدون من السكن التطوري وشروطهم ٤-۳-۱

هذا النوع من السكن موجه لفائہة الفئات ذات الہخل المتوسط والضعيف، كما يمكن أن يمس سكان األحياء 
 :الفقيرة، األحياء الفوضوية، المتضررة والمنكوبة على أساس المعايير التالية

 .)ضعيف أو متوسط(معيار الہخل  -
 .)أو غيره االجتماعيمن السكن  قہ استفاہ أن ال يكون( االستفاہةار معي -
 .)ال يملك ما يمكنه من السكن(معيار الملكية  -
 .)جيہة،متوسطة، رہيئة( معيار الوضعية الحالية لمسكنه -
 .)عہہ األوالہ(معيار الوضعية العائلية  -
  :المساهمة وطريقة التمويل ٥-۳-۱

ہج هذه  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ف والمتوسط من إعانة من طرف الہولة تقہر بـ تستفيہ األسر ذات الہخل الضعي
أو عن طريق منح مواہ البناء حسب القيمة المحہہة، ) حمام+ مطبخ+ غرفة(اإلعانة يمكن أن تجسہ بإنجاز نواة 

 ۸۰تخفيض قيمة العقار إلى (بسعر رمزي  األرضباإلضافة لذلك يستفيہ هؤالء من الحصول على قطعة 
ما بالنسبة للتمويل فيتم بالتنسيق مع وزارة السكن والمالية أثناء تحہيہ البرنامج والموافقة عليه، لتصہر أ .[12]%)

وزارة المالية أمر بتمويل الصنہوق الوطني للسكن، حيث يصبح هذا األخير هو المسؤول على تمويل البرنامج 
وبهذا يقوم ) صاحب المشروع(عمومية السكني عن طريق اتفاقية بينه وبين مہيرية السكن والتجهيزات ال

بتمويل أشغال بناء النواة من جهة،و تخفيض قيمة العقار وتمويل الہراسات المختلفة من  الوطني للسكنالصنہوق 
 .تبقى أشغال التوسعة األفقية والعموہية بما في ذلك تكلفة اليہ العاملة على عاتق المستفيہ. جهة أخرى

 :دف من البرنامجوالهالجانب التسييري  ٦-۳-۱
يتہخل في تسيير هذا النوع من السكن كل من مہيرية السكن والتجهيزات العمومية والصنہوق الوطني 

 :التطوري إلى ما يلي االجتماعيللسكن ويهہف هذا البرنامج السكني 
 .بأقل تكلفة ممكنة للقضاء أو التقليل من أزمة السكن  التركيز على الكم  -
 .اء مسكنهالمستفيہ في بن إشراك -
 .تخفيف من ہعمها الكامل للسكنال نحو لہولةا توجه  -
 .يرات التي يحہثها المستفيہ عمرانيا ومعماريايالتقليل من التغ -
  :التساهمي االجتماعيالسكن  -٤

الموجه للفئات ذات الہخل المتوسط من أجل الحيازة  االجتماعيالسكن التساهمي هو أحہ برامج السكن 
لك بتنويع مصاہر التمويل المرتكزة أساسا على التركيبة المالية المشتركة بين المستفيہ على ملكية سكن، وذ

 .وإعانة الہولة
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 :الجانب التمويلي ۱-۱-٤
 :لمصاہر التاليةامي على هيرتكز التركيب المالي للسكن التسا

ال�ذي ال يج�ب  تكون مساهمة المستفيہ فرہية ومتغيرة حسب تغير كلفة الس�كن،: مصہر المساهمة الشخصية -
ہج أي أرب��ع م��رات إعان��ة الہول��ة  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰ :أن تتع��ہى تكلفت��ه الح��ہ األقص��ى الق��انوني المح��ہہ ب��ـ

 .رقي والمستفيہمالقصوى بما في ذلك أشغال التهيئة، وتحہہ هذه المساهمة بين ال
وفق�ا  ہج ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰ہج و ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰هذه المساهمة متغيرة وتت�راوح ب�ين : مصہر مساهمة الہولة -

م�ن ) ۰۲(وهي غي�ر مس�ترجعة كم�ا ج�اء ف�ي الم�اہة  ۰۹/۰٤/۲۰۰۲للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 :[13]  القرار، وهي موضحة بالجہول التالي
 قيمة إعانة الدولة حسب المعايير المعتمدة: ۱جدول

ــل  الفئـة ــ ــة   )دج(الدخ  )دج(مبلغ اإلعانـ
I 2,5 < الدخل x   SNMG 16F* ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰ 
II 2,5 x  SNMG  >   الدخل >  ٤  x SNMG   ٤٥۰٫۰۰۰٫۰۰ 
III ٤ SNMG x > الدخل   >   ٥  x  SNMG   ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰ 

 .۰۹/۰٤/۲۰۰۲لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا: المصہر         

يہ م�ن أج�ل إكم�ال األش�غال الہاخلي�ة للمس�كن يمك�ن للمس�تف: مصاہر التمويل اإلض�افية للمس�اهمة الشخص�ية -
الحصول على قرض من المؤسسات المتعاقہة م�ع المرق�ي العق�اري كالص�نہوق ال�وطني للت�وفير واالحتي�اط 

)CNEP 17F

CPA18F(والقرض الشعبي الجزائري  )**

**.( 
 :شروط الحصول على اإلعانة المالية ۱-۲-٤ 

 :ر فيهم الشروط التاليةيستفيہ من اإلعانة المالية للسكن التساهمي المبينة بالجہول أعاله المواطنون الذين تتوف
 .ال يملكون سكن أو يسكنون سكنات غير الئقة -
 .لم يستفيہوا من مساكن في إطار أمالك عمومية ولم يستفيہوا من أي إعانات موجهة للبناء -
 .مرات األجر الوطني األہنى المضمون ٥لهم ہخل يقل أو يساوي  -
 .يملكون القہرة على المساهمة الفرہية -
 ):مدينة بوسعادة(لية الميدانية لحالة الدراسة الدراسة التحلي -٥

من أجل ہراسة وتحليل هذه البرامج السكنية ومعرفة آثارها على البيئة بمكوناتها الثقافية االجتماعية، 
) مجمع اجتماعي والثاني تطوري والثالث تساهمي(االقتصاہية والطبيعية،اخترنا ثالث مجمعات سكنية مختلفة 

هي و كلم من العاصمة ۲٤۸تقع هذه األخيرة في الجنوب الشرقي للجزائر على بعہ  .وسعاہةمتواجہة بالمہينة ب
 لها موقع استراتيجي هام كونها تربط بين الشرقو كلم ٦٥تبعہ عنها بـو ہائرة تابعة لوالية المسيلة تتوسطها

سكانيا عاليا بسبب  تقع بإقليم جاف ومحاصرة بحواجز طبيعية، تتحمل ضغطا. الجنوبو بين الشمالو الغربو
، حيث [14]من نسيجها العمراني غير مخطط  %٥٤إن أكثر من . التفاوت الكبير في توزيع المشاريع اإلنمائية

يشكل ذلك مع انتشار البرامج السكنية األخرى تضارب في األشكال العمرانية واتساع الهوة بين األحياء العتيقة 
 . لعمرانية الجمالية والشروط الوظيفية البيئية والصحيةوالحہيثة، وافتقاہ المقاييس والمعايير ا

تهہف هذه الہراسة التحليلية الميہانية المقارنة إلى التعريف بالبرامج السكنية التي مست المہينة الواحة 
: لتحہيہ السلبيات واإليجابيات على مستوى المحيط العمراني بين أحياء البرامج المختلفة المتمثلة في ”بوسعاہة"

 .مسكن تساهمي  ۹۰حي و مسكن تطوري ٥٦۰حي  ،مسكن اجتماعي ۲۷۰حي 
                                                 

* SNMG : دوالر ۲۰۰دج أو ما يعادل تقريبا  ۱٥۰۰۰األجر الوطني األدنى المضمون شهريا والمقدر بـ. 

* CNEP * :الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط.   

* CPA ** :القرض الشعبي الجزائري.      
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۱۰۲ 

ثم التحقق من  ،تعتمہ الہراسة على المنهج التحليلي المقارن للمقارنة بين البرامج السكنية المعنية بالہراسة
ف على والوقو تنتائج التحليل العمراني بواسطة التحقيق االجتماعي االقتصاہي الستخراج االيجابيات والسلبيا

 .المسببات والعمل على معالجتها بجملة من التوجيهات والتوصياتو األسباب

 يروطت نكس يح :ج

ةفلجلاوحن

1

ماتلو جربوحن

0 

 يدرف يمهاست يعامتجا نكسم 90 يح :ب

2 k m

 يعامج يعامتجا نكسم 270 يح :أ

حاتفملا

لدجماوحن

رماع يديسوحن

ج
فيسم وحن

ب

رئازجلاوحن
N أ
S

SW SE

NW NE

W E

 
 إنجاز الباحثين: المصہر           

 موقع األحياء الثالثة المعنية: ۱شكل
 بالدراسة في مدينة بوسعادة

 

100 m0 50

140 يح

SW يمهاست يدرف نكس

SE E

NES

N

W NW

 .ية المحلية ببوسعاہةالوكالة العقار: المصہر 

رماع يديسوحن مسكن اجتماعي ۲۷۰حي : ۲شكل
0 100 m50

 يضارأ
ةرغاش

ةنيدملا طسووحن

 تانكس
 ةيعامج
روط يف
زاجنالا 

 الوكالة العقارية المحلية ببوسعاہة: المصہر 

 مسكن تطوري ٥٦۰حي : ۳شكل

 يعامج يعامتجا نكسم 270 يح

 يدرف يمهاست  يعامتجا نكسم 70 يح

100 m0 50

N
N

E

E

NW

S

SW

SE

W

 .الوكالة العقارية المحلية ببوسعاہة: المصہر 

 مسكن تساهمي  ۹۰حي : ٤شكل

 : ل العمرانيالتحلي ۱-٥
) الجزائر –بوسعاہة ( ۰۸بمحاذاة الطريق الوطني رقم ) مسكن جماعي ۲۷۰(يقع الحي االجتماعي 

 ۸۰والغير مبنية  ،%۲۰هكتار، تمثل المساحة المبنية منها نسبة  2,8: بمنطقة التوسع المستقبلي، مساحته تقہر بـ
الغربية سكنات فرہية متكونة من طابق و شماليةالمحيط المجاور يغلب عليه الطابع الفرہي من الجهات ال. %

وحي الرصفة وعمارات الحي االجتماعي التي تصل إلى  ،مسكن ۷۰و ۹۰أرضي فقط كاألحياء التطورية 
، مما يہل على عہم احترام مبہأ التہرج في االرتفاعات  كما يفتقہ هذا )٤+ ط (طابق أرضي مع أربع طوابق 

عمارة  ۳۱يتكون الحي من . ونقص في التهيئة الخارجية.والتجهيزات العموميةالمحيط المجاور ألہنى المرافق 
تختلف في ارتفاعاتها والعناصر المعمارية لواجهاتها،مخصصة كلها للوظيفة السكنية، تتوزع على المساحة 

 .هكتار/مسكن ۹۷الكلية بكثافة عالية تقہر بـ 
سيہي  –بمحاذاة الطريق البلہي بوسعاہة ) ZHUN(مسكن تطوري بالمنطقة السكنية الجہيہة  ٥٦۰يقع حي 

، المحيط % ٤۰والغير مبنية  % ٦۰هكتار،تمثل المساحة المبنية منها  ۲۱٫۸۰: عامر، مساحته تقہر بـ
نسجل ، والمجاور يغلب عليه السكن الجماعي من الجهة الشرقية أما الشمالية والغربية فجبل وأرض شاغرة

األحياء المجاورة، يفتقر المحيط  المجاور إلى المرافق و رتفاعات بين هذا الحيعہم احترام مبہأ التہرج في اال
الكافية، حيث يوجہ به ابتہائية، إكمالية وقاعة عالج، أما المساحات الخضراء ومساحات اللعب فهي منعہمة 

نات تخطيط الحي يعتمہ على الخطة الشطرنجية، يصل عہہ السك. تماما، إضافة إلى تہهور شبكة الطرق
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۱۰۳ 

على شكل  ²م ٤۰المبني منها هو  ²م ۲۰۰إلى  ۱٥۰مسكن تقہر مساحة الواحہ من  ۳۰بالمجمع الواحہ إلى 
وتبقى أشغال التكملة والتوسع على عاتق  ،هـ/مسكن ۲٥غير مكتملة بكثافة  )ہورة المياه+ غرفة + مطبخ(نواة 

 .المواطن
 ۲۰۰۰أنجز في سنة . ۱۹۹۹مہينة سنة سكن تساهمي فتم اختياره لكونه أول تجربة بال ۹۰أما حي 

وتقہر مساحة الحي اإلجمالية  ²م ۱٥٥و ۱٥۰تتراوح مساحة المسكن ما بين . ۲۰۰۱ووزعت سكناته في سنة 
 .هـ/مسكن ۲۷تتوزع بكثافة تقہر بـ  % ٤۰بنسبة  1,34تحتل السكنات مساحة . هكتار 3,35 :بـ

 الخصوصيات العمرانية: ۲جدول 
 مسكن تساهمي ۹۰حي  مسكن تطوري ٥٦۰حي  مسكن جماعي ۲۷۰حي  الخصوصيات العمرانية

 هكتار ۳٫۳٥ هكتار ۲۱٫۸۰ هكتار ۲٫۸ المساحة اإلجمالية
  %٤۰  %٦۰  %۲۰ نسبة المساحة المبنية

  %٦۰  %٤۰  %۸۰ نسبة المساحة غيرالمبنية
 هكتار/ مسكن ۲۷ هكتار/ مسكن ۲٥ هكتار/ مسكن ۹۷ الكثافة السكنية
ثالث و F2بغرفتين ،F1مسكن بغرفة نصنف المسك

 .F3غرف 
 .نواة فقط ).ہورة مياهو غرفة ،مطبخ(نواة فقط 

 .الخرسانة المسلحة .الخرسانة المسلحة .الخرسانة المسلحة مواد البناء
 .الہاخلو نحو الخارج .الہاخلو نحو الخارج .موجهة نحو الخارج الفتحات
ي غير متالئم مع الجانب االجتماع التالؤم

 . المناخي البيئيو االقتصاہي
 %.٥۰متالئم بنسبة  .غير متالئم

 .منعہمة .منعہمة .قليلة المرافق العمومية
 .وغير مهيأة تماما % ٤۰ .وغير مهيأة تماما % ٤۰ .  %۹۳ومهيأة بنسبة%۳۲تمثل مواقف السياراتو الطرق

الصرف الصحي  ،شبكات الماء الشبكات المختلفة
أما  %۱۰۰بنسبة والكهرباء موجوہة 
 .شبكة الغاز فمنعہمة

الصرف الصحي  ،شبكات الماء
أما  %۱۰۰والكهرباء موجوہة بنسبة 

 .شبكة الغاز فمنعہمة

الصرف الصحي  ،شبكات الماء
 %۱۰۰والكهرباء موجوہة بنسبة 

 .أما شبكة الغاز فمنعہمة
على مستوى المخطط  %۹تحتل  المساحات الخضراء

 .الواقع وتهيئتها غائبة على مستوى
على مستوى المخطط  %۱تحتل 

 .وتهيئتها غائبة على مستوى الواقع
على مستوى  %۱۰تحتل 

المخطط وتهيئتها غائبة على 
 .مستوى الواقع

 .وغير مهيأة %۱۰ .غير موجوہة .%٥۰ومهيأة بنسبة %٤ مساحات اللعب
 .تحت المتوسط .غائبة .متوسطة التهيئة العمرانية عموما للحي

 .متہهورة .متہهورة .متوسطة بيئية عموما للحيالحالة ال

 .انجاز الباحثين: المصدر  

 :ومن الہراسة التحليلية النقہية تبين لنا ما يلي
 ):مسكن جماعي ۲۷۰(على مستوى الحي االجتماعي  -أ

ال تس��تجيب  ²م ٤۰بمس��احة  F2و ²م ۳۰بمس��احة  F1المس��كن مكتم��ل اإلنج��از وقاب��ل للس��كن، إال أن وج��وہ  -
الحتياجات وضروريات السكان وال ت�تالءم م�ع ج�وانبهم االجتماعي�ة، االقتص�اہية، الثقافي�ة  امساحته بصغر

 .والمناخية
فإنه��ا إذا لب��ت االحتياج��ات الماہي��ة فإنه��ا ال تتناس��ب م��ع الظ��روف المناخي��ة الح��ارة  ²م ٦٥بمس��احة  F3أم��ا  -

المس�احات و نق�ص نق�اط المي�اهو المغط�اةغي�اب المم�رات و للمنطقة بسبب مواہ البناء المتمثلة في الخرس�انة
 .الخضراء

�ا اض�طر الس�اكن  ،)النواف�ذ والش�رفات(الواجهات العمرانية موجه�ة للخ�ارج م�ن خ�الل الفتح�ات الكبي�رة  - ممَّ
بالتہخل لسہها أو التقليل منها،ألجل توسيع مجاله الہاخلي الضيق ت�ارة، أو إض�فاء ط�ابع الخصوص�ية ت�ارة 

 .أخرى
لتجهيزات منعہمة بالحي، ألن اختيار المواقع ألرضية المشروع يتم إم�ا ف�ي غي�اب وج�وہ المرافق العامة وا -

لكن  إنجاز المساكن االجتماعي�ة ال يوازي�ه إنج�از و مخططات شغل األرض، أو بتواجہها ووفق  توجيهاتها
نج��ز تو فك��ل مہيري��ة والئي��ة تق��رر ،ذل��ك إل��ى غي��اب التنس��يق ب��ين الم��ہيريات المختلف��ة يرج��عو ،قللمراف��

 .مشاريعها في غالب األحيان ہون التنسيق مع غيرها من المہيريات
 :الشبكات العمرانية المختلفة للحي منجزة ومهيأة حيث -
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۱۰٤ 

o ۹۳من المساحة العقارية للمشروع وهي مهيأة بنسبة   % ۳۲ تقہر  مساحة الطرقات والمواقف % . 
o ہا الغازع،الكهرباء، الصرف الصحي ،الحي مزوہ بمختلف الشبكات كالماء. 
o  من المساحة العقارية للمشروع، ومهيأة  %٤ومساحات اللعب  %۹المساحات الخضراء تمثل نسبة

 . %٥۰عموما بنسبة 
o  من المساحة اإلجمالية للحي وهي بالتالي غير متناسبة مع المساحة  % ۳٦المساحات المبلطة تمثل

 كز جزأ كبير منه للمساحات الخضراءوتكلف غالفا ماليا كبيرا كان باإلمكان أن ير) % ۲۰(المبنية 
 .مساحات اللعبو

وبما أن التركيب المالي إلنجاز المشاريع السكنية االجتماعية سواء من حيث البناء أو التهيئة متكفل به بنسبة  
فان تسجيل النقائص السابقة يرجع إلى سبب  ،من طرف الہولة وبتسيير ہواوين الترقية والتسيير العقاري ۱۰۰%

 .غياب التنسيق بين صاحب المشروع والمہيريات والمتہخلين في المشروعو لتحكم في التسييرنقص ا

  
 .إنجاز الباحثين: المصہر

الواجهات العمرانية موجهة نحو الخارج من خالل : ٥شكل 
ا اضطر الساكن بالتدخل  ،)النوافذ والشرفات(الفتحات الكبيرة  ممَّ

مجاله الداخلي الضيق تارة،  لسدها أو التقليل منها،ألجل توسيع
 .أو إضفاء طابع الخصوصية تارة أخرى

 .إنجاز الباحثين: المصہر

من السكان  قاموا بإدخال تعديالت واستحداث   %۲٤يبين : ٦شكل
أو غلق الشرفة لتحويل جزء  مجاالت جديدة كتجزئة غرفة المعيشة،

 .منها  مما أدى إلى تشوه الواجهة العمرانية

  
 .إنجاز الباحثين :المصہر

من السكان يؤكدون انعدام المرافق   % ٦۰يبين: ۷شكل
والتجهيزات، ونقص التهيئة للمساحات الخضراء واللعب، 

 .ونقص اإلنارة العمومية

 .إنجاز الباحثين: المصہر

يبين تلوث المحيط البيئي للمجمعات السكنية الجماعية : ۸شكل 
 .االجتماعية

 

 :ن تطوريمسك ٥٦۰على مستوى حي  -ب
النواة الغير مكتملة للمسكن التطوري ال تعكس المتطلبات االجتماعية واالقتص�اہية للمس�تفيہين، فه�و إذن ال  -

م�ن المس�تفيہين، إال أن  % ٦٥يلبي أبسط المتطلبات الضرورية، والذين انطلقوا في عملية التوسعة يمثلون 
أص�بحت ه�ذه األحي�اء الس�كنية تتوس�ع ب�نفس طريق�ة التوسعة لم تنطلق عن ہراسة ولم تتبعها مراقبة تقنية، ف

ہج إض�افية لتكمل�ة  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰خصص�ت  ،وبع�ہما أہرك�ت الهيئ�ات المس�ؤولة ذل�ك. األحياء الفوضوية
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۱۰٥ 

هذا النمط من السكنات، لكن المبلغ المخصص ل�م يك�ف إال لتكمل�ة الواجه�ات وبن�اء س�ياج المس�كن، وبع�ہما 
خل��ت ع��ن ه��ذا البرن��امج وك��ان مص��يره الفش��ل، ليع��وض ببرن��امج الس��كن تب��ين له��ا أنه��ا تتب��ع بن��اًء فوض��وًيا ت

 ).LSP(االجتماعي التساهمي 
لتحس��ينها م��ن ج��راء ) مہيري��ة الس��كن والتجهي��زات العمومي��ة(الواجه��ات ورغ��م ت��ہخل ص��احب المش��روع  -

ظ��ل  التش��وهات الت��ي أح��ہثها المواطن��ون، ومحاول��ة إعطاءه��ا المنظ��ر الالئ��ق به��ا، إال أن ذل��ك ل��م ي��نجح ف��ي
الغير الئقة حسب الہراسات التي قام بها  هغياب الرقابة المستمرة، وبقيت الواجهات معرضة لمظاهر التشو

 .نويبات ابراهيمو مكتب الہراسات المعمارية عتيق مروان
التجهي���زات والمراف���ق العام���ة موج���وہة عل���ى المخط���ط، وغائب���ة عل���ى أرض الواق���ع، وبقي���ة المس���احات  -

معرضة لرمي القمام�ة أو مس�تغلة للس�كن الفوض�وي و االبتہائية فهي شاغرةو ةالمخصصة للسوق، الحضان
 .من بعض المواطنين

من المساحة اإلجمالية، وهي في حال�ة مت�ہهورة وغي�ر  %٤۰الطرق ومواقف السيارات احتلت ما يقہر بـ   -
ہا ش��بكة الص��رف الص��حي والكهرب��اء فموج��وہة ب��الحي م��ا ع�� ،مهي��أة، أم��ا الش��بكات األخ��رى كمي��اه الش��رب

 .الغاز
هكت���ار وال تتناس���ب م���ع ع���ہہ الس���كان  0,52المس���احات الخض���راء واللع���ب كان���ت قليل���ة حي���ث ل���م تتج���اوز  -

 .كمساحة،أما التهيئة فغائبة، والبيئة بالحي متہهورة

  
 .إنجاز الباحثين: المصہر     

ء أشغال التوسعة لم تنطلق ولم تتبعها مراقبة تقنية، فأصبحت هذه األحيا: ۱۰شكل
 .السكنية تتوسع بنفس طريقة األحياء الفوضوية

 
 .إنجاز الباحثين: المصہر  

المحيط المجاور يغلب عليه السكن الجماعي : ۱۱شكل 
أما الشمالية والغربية فجبل وأرض  ،من الجهة الشرقية

 .شاغرة
 

  
 .إنجاز الباحثين: المصہر     

، وهي في المساحة جماليإمن  %٤۰الطرق ومواقف السيارات احتلت : ۱۲شكل 
، الصرف الصحي أما الشبكات األخرى كمياه الشرب حالة متدهورة وغير مهيأة،

 .والكهرباء فموجودة بالحي ما عدا شبكة الغاز

 .إنجاز الباحثين: المصہر   
 .عدم احترام مبدأ التدرج في االرتفاعات: ۱۳شكل 

 

 :مسكن تساهمي ۹۰على مستوى حي  -ج
هيكل خرساني متك�ون م�ن الج�ہران الخارجي�ة والس�قف ال غي�ر وه�و غي�ر قاب�ل للس�كن  المسكن عبارة عن -

 ۲۰۰٫۰۰۰،۰۰: ألن مساهمة ه�ذا األخي�ر ح�ہہت ب�ـ ،تماما، وكل أشغال التكملة والبناء مسنہة إلى المستفيہ
ہج فص�ار ٤۰۰٫۰۰۰،۰۰و ہج۳۰۰٫۰۰۰،۰۰ہج فقط  مع مساهمة الہول�ة الت�ي كان�ت تت�راوح آن�ذاك ب�ين 
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۱۰٦ 

مم أہى إلى تسليم المساكن ألص�حابها عل�ى ش�كل  ،التهيئة الخارجيةو غ اإلجمالي ال يكفي ألشغال البناءالمبل
 .هياكل خرسانية تفتقہ ألہنى ضروريات الحياة

الواجهات العمرانية مكتملة لكن المستفيہون شوهوا هذه األخيرة باستحہاث مس�توہعات، غل�ق الفتح�ات م�ن  -
اقتراح�اتهم و هات أخرى، بسبب تغييب المس�تفيہين ع�ن المش�اركة ب�آرائهمجهة وفتحها بأشكال أخرى في ج

 .مشاركتهم بالجانب المالي فقط، وخاصة أثناء مرحلة التصميم
التجهيزات منعہمة بصفة كلية بالحي وبالمحيط المجاور بسبب طغيان إنجاز البرامج السكنية المح�ہہة عل�ى  -

المہرج�ة و مش�اريع المراف�ق العمومي�ة المكمل�ة له�امخططات ش�غل األرض  ف�ي ظ�ل غي�اب تس�جيل إنج�از 
 .بهذه المخططات

م�ن المس�احة اإلجمالي�ة، والق�ہر األكب�ر منه�ا  %٦۰الطرق والمس�احات الخض�راء ومس�احات اللع�ب تحت�ل  -
أما التهيئة الخارجية غائبة تماما بسبب نقص . خصص للمساحات المبلطة على حساب المساحات الخضراء

مالي لهذا النوع من البرامج السكنية الذي يعتمہ على مساهمة محہہة من ط�رف الہول�ة في جانب التركيب ال
ه�ذا األخي�ر ال�ذي ال يرض�ى أن توج�ه مس�اهمته خ�ارج مج�ال بن�اء  ،ومساهمة مفتوحة على عاتق الم�واطن

 .مسكنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنجاز الباحثين: المصہر                 

لكن المستفيدون شوهوا هذه األخيرة باستحداث مستودعات، غلق الفتحات من جهة وفتحها بأشكال أخرى في  الواجهات العمرانية مكتملة: ۱٤شكل 
 .جهات أخرى، مما يدل على أن المستفيدين شاركوا بأموالهم فقط  ولم تؤخذ بعين االعتبار  آراءهم وأفكارهم أثناء عملية التصميم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنجاز الباحثين: المصدر                        

 من المساحة اإلجمالية، والقدر األكبر منها خصص للمساحات المبلطة  %٦۰الطرق والمساحات الخضراء ومساحات اللعب تحتل  : ۱٥شكل 
 .التهيئة الخارجية غائبة تماماو على حساب المساحات الخضراء،

 

 : التحقيق االجتماعي االقتصادي ۲-٥
عينة  ٥٤(من عہہ السكنات لكل حي  % ۲۰قتصاہي الميہاني الذي مس من خالل التحقيق االجتماعي اال

توصلنا ) مسكن تساهمي ۹۰عينة لحي  ۱۸مسكن تطوري و ٥٦۰عينة لحي  ۱۱۲ ،مسكن اجتماعي ۲۷۰لحي 
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۱۰۷ 

 االقتصاہيةو االجتماعية ،الثقافية لغير متالئمة عموما مع العوام ةإلى أن هذه األنماط من البرامج السكني
التشوه العمراني والمعماري للحي  :عوامل البيئة الطبيعية للمہن الصحراوية وأنجر عن ذلكخصوصا مع و

 :وافتقاره إلى برمجة التجهيزات والمرافق الضرورية ونقص التهيئة الخارجية ويتأكہ ذلك من خالل ما يلي
 الخصوصيات االقتصادية االجتماعية ۳جدول 

 مسكن تساهمي ۹۰حي  مسكن تطوري ٥٦۰حي  مسكن جماعي ۲۷۰حي  الخصوصيات االقتصادية االجتماعية 
  %٤۰  %۲۸  %٤۰ نسبة الشغل

  %۷۰  %۳۱  %۳٦ نسبة المستفيہون األصليون 
  %٦۰  %٥۳  %٥٥ ہرجة تالؤم السكان مع المسكن

  %۸۰  %۸۰  %۲٤ نسبة التعہيالت بالمسكن
نسبة غياب التهيئة والمرافق العامة 

 والشبكات
٦۰%  ۸۱%  ۷٥%  

  %۸۰  %۷٥  %۷٦ نسبة صعوبة التنقل إلى مركز المہينة
 .انجاز الباحثين: المصدر  

 ):مسكن جماعي ۲۷۰(على مستوى الحي االجتماعي  -أ
ہج والب�اقي مه�ن ح�رة وبط�الين   ۳۰٫۰۰۰٫۰۰إلى  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰موظفين يتراوح ہخلهم من  % ٤۰نسبة  -

 .منهم من ال يستطيع تسہيہ مبلغ اإليجار % ٤۰
فقط هم المستفيہون الحقيقيون للمسكن، والباقي أجروا أو ب�اعوا مس�اكنهم رغ�م ع�ہم ام�تالكهم  % ۳٦نسبة  -

لها بسبب عہم التأقلم بالمسكن الجماعي وتفضيلهم للسكن الفرہي، أو بس�بب بع�ہ الح�ي ع�ن مرك�ز المہين�ة، 
 ).بسبب التوزيع على غير مستحقيه(أو عہم حاجته لهذا المسكن 

بس�بب ص�غر حج�م أس�رهم   % ٥٥، وي�تالءم بنس�بة % ٤٥تالءم م�ع متطلب�ات س�اكنيه بنس�بة المسكن ال ي� -
 .وعہم قہرتهم على بناء مسكن خاص

هم الذين قاموا بإہخال تعہيالت واستحہاث مج�االت جہي�ہة كتجزئ�ة غرف�ة المعيش�ة، أو غل�ق   % ۲٤نسبة  -
 .والشرفة لتحويل جزء منها  مما أہى إلى تشوه الواجهة العمرانية 

من السكان على انعہام المراف�ق والتجهي�زات، ونق�ص التهيئ�ة للمس�احات الخض�راء واللع�ب،   % ٦۰يؤكہ  -
ونقص اإلنارة العمومية، وغياب شبكة غاز المہينة، وانتش�ار أم�اكن رم�ي القمام�ة، وبالت�الي تل�وث المح�يط 

 .العمراني والبيئي بهذه األحياء
كل�م القتن�اء متطلب�اتهم اليومي�ة، حي�ث  ٤ :المہينة الذي يبع�ہ ب�ـيتوجهون إلى مركز   % ۱۰۰الجميع بنسبة  -

وع�ہم  ،منهم يعانون من ص�عوبة الت�نقالت، ل�نقص ح�افالت النق�ل الجم�اعي الحض�ري م�ن جه�ة % ۷٦أن 
 .قہرتهم على الہفع المستمر لحقوق النقل من جهة أخرى

 :مسكن تطوري ٥٦۰على مستوى حي  -ب
بط�الين والب�اقي مه�ن  % ٥۰و) ۳۰٫۰۰۰٫۰۰و ۱۰٫۰۰۰٫۰۰(ب�ين م�وظفين يت�راوح ہخله�م  % ۲۸نسبة  -

 .حرة
فقط هم المستفيہون الحقيقيون للسكن، والب�اقي أج�روا أو ب�اعوا مس�اكنهم رغ�م ع�ہم حص�ولهم  % ۳۱نسبة  -

إم��ا  بس��بب ع��ہم الق��ہرة عل��ى توس��يعه وتط��ويره بالنس��بة ) البي��ع واإليج��ار العرف��ي(بع��ہ عل��ى وث��ائق الملكي��ة،
ن الفقراء، أو الحالة الماہية المرتفعة للبعض اآلخر من المستفيہين األغني�اء ال�ذين تحص�لوا لبعض المستفيہي

 .هم  ليسوا بحاجة إليهو عليه عن طريق سوء التوزيع وبطرق غير شرعية
م�ن حي�ث التص�ميم والمس�احة وع�ہم اكتم�ال األش�غال   % ٤۷المسكن ال يتالءم مع متطلبات ساكنيه بنسبة  -

بسبب أنه مستقل وله مس�احة قابل�ة للتوس�ع مقارن�ة م�ع الس�كن االجتم�اعي الجم�اعي   % ٥۳ويتالءم بنسبة 
 .المحہوہ
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۱۰۸ 

ل�م يس�تطيعوا أن يع�ہلوه أو يوس�عوه النع�ہام   % ۲۰من السكان قاموا بتع�ہيالت ہاخ�ل المس�كن، و  % ۸۰ -
أثر س��لبا عل��ى ، ه��ذا التع��ہيل ل��م يبن��ى عل��ى مخطط��ات مہروس��ة ومراقب��ة تقني��ة ف��)البطال��ة(ظ��روفهم الماہي��ة 

 .الواجهات العمرانية للحي وشوهها
وغياب المساحات الخض�راء ومس�احات اللع�ب، والغي�اب  )% ۱ ۸بنسبة (يعاني السكان من نقص المرافق  -

الكلي لتهيئة الطرقات واألرصفة والمواقف، وغياب اإلنارة العمومية وشبكة الغاز مما يہفع الجمي�ع  بنس�بة 
يع�انون  % ۷٥كلم القتناء متطلباتهم اليومية، حيث أن  ٤لمہينة الذي يبعہ بـ بالتوجه  إلى مركز ا % ۱۰۰

من صعوبة التنقالت، لقلة وسائل المواصالت من جهة، وعہم قہرتهم على الہفع المستمر لحقوق التنقل من 
 .جهة أخرى

 :مسكن تساهمي ۹۰على مستوى حي  -ج
البط��الين أغل�بهم ليس��وا م�ن المس��تفيہين م�ن  % ۲۰م�ن أص��حاب المه�ن الح��رة، و % ٤۰و م�وظفين ٤۰% -

 .األصليين
مليون سنتيم مساهمة مكافئة لمساهمة الہولة،  ٥۰و ٤۰يفضلون المساهمة بمبلغ معتبر يتراوح بين  % ۷۰ -

 .ليحصلوا على نواة مكتملة، عوض أن يساهموا بمبلغ أقل ويحصلوا على هيكل فقط
عة أولية معتبرة والباقي بالتقسيط عوض أن ي�تم ہفع�ة يفضلون التسہيہ بطريقة ہف )% ۱۰۰(كل المواطنين  -

 .واحہة أو يكون كله بالتقسيط
م�ن افتق�ار  % ۱۰۰للموقع، وفي نفس الوقت يع�انون بنس�بة  ممن المستفيہين يعبرون  عن ارتياحه % ۷۰ -

الحي للمرافق الض�رورية وانع�ہام التهيئ�ة للط�رق والمس�احات الخض�راء، مم�ا يض�طرهم للتنق�ل إل�ى وس�ط 
 .% ۸۰المہينة لقضاء حاجياتهم اليومية في ظل غياب وسائل التنقل بنسبة 

 الخالصــــة  -٦
يمكن القول بأن أزمة السكن كان لها الہور الكبير في تحہيہ شكل المہينة، عنہما اعتمہت السياسة العمرانية 

على المجال العمراني واإلطار في الجزائر برامج متعہہة  بحثا عن حلول لألزمة، وما كان لذلك من آثار سلبية 
العمراني والمستعمل، كما أن تعميم صناعة هذه  يالمبني، وفقہت العالقة التي تربط بين هذا اإلطار المبن

األنماط على مستويات مختلفة من الوطن بنفس المعايير واألساليب وطرق التصميم وبنفس مواہ البناء، ہون 
المناخية خاصة بالمناطق و فية، االجتماعية، االقتصاہية،مراعاة تنوع الشروط والخصوصيات الثقا

أہى إلى استغالل أرض الحضر بطريقة عشوائية للمجال العقاري، حيث أن مہينة بوسعاہة لم تنج ،الصحراوية
هي األخرى من تہاخل نسيجها العمراني، الذي انتقل من نسيج القصر إلى النسيج االستعماري ثم إلى األنسجة 

وغير القانونية التي التهمت معظم مساحات العقارات، وصوال إلى األنسجة المخططة ذات السكن العشوائية 
 .الجماعي والفرہي والغير متالئمة مع المعطيات البيئية الشاملة

بحالة الہراسة مہينة بوسعاہة ) التطوري والتساهمي ،االجتماعي(من خالل تحليل البرامج السكنية الثالثة 
تحہيہ اآلثار السلبية المترتبة عن هذه األنماط ہاخل المحيط العمراني وكذا اآلثار اإليجابية، تم التوصل إلى 

األحياء المہروسة وهي و التوجيهات الضرورية التي تهہف إلى حل مشاكل األنماطو ومنه نتقہم بهذه التوصيات
 :كما يلي

 :توصيات وتوجيهات مشتركة بين البرامج الثالث -أ 
لمستفيہين للسكن قبل االنطالق في إنجاز المشروع السكني الموجه إليهم، خاصة عنہما يتعل�ق تحہيہ قائمة ا -

 ).سكن ٥۰أكثر أو يساوي (األمر بالبرامج السكنية الكبيرة 
 عإنش��اء جمعي��ات س��كانية له��ذه الب��رامج مباش��رة بع��ہ تحہي��ہ قائم��ة المس��تفيہين وقب��ل عملي��ة إنج��از المش��رو -

 .السكني
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من التناسب بين النمط والفئة، فأص�حاب ال�ہخل الض�عيف والبط�الين يوجه�ون للمس�اكن التوزيع بطريقة تض -
أص�حاب ال�ہخل المتوس�ط والع�اہي يوجه�ون إل�ى الس�كن التس�اهمي والبن�اء الف�رہي و .االجتماعية اإليجارية

 .وغيرها كالبيع عن طريق اإليجار... عن طريق التجزئات الترابية
 .كنية عملية أخرى إلنجاز التجهيزات والمرافق العامة الضروريةيجب أن يوازي إنجاز البرامج الس -
اللع�ب ب�نفس  تاالهتمام بالتهيئة الخارجية للشبكات المختلفة خاص�ة الط�رق، المس�احات الخض�راء ومس�احا -

التهيئ�ة و األهمية التي تعط�ى إلنج�از اإلط�ار المبن�ي المتمث�ل ف�ي الس�كنات، وأن يكتم�ل انج�از ه�ذه المراف�ق
 .في نفس الوقت مع تسليم السكناتالخارجية 

 .أن تلعب الجمعية ہورا آخر في توعية السكان واالهتمام بالمجاالت الخارجية والحفاظ عليها -
اجتن���اب مب���ہأ تعم���يم األش���كال المعماري���ة، ب���ل الح���رص عل���ى أن يك���ون الش���كل تعبي���را ع���ن األص���الة  -

 .والخصوصيات الثقافية والحضارية للمنطقة الصحراوية
المن�اطق الص�حراوية المتمي�زة ب�الحرارة، والري�اح الس�اخنة (المناخي�ة الص�عبة و ظ�روف الطبيعي�ةمراعاة ال -

 ).والمحملة باألتربة
 :توصيات وتوجيهات لبرنامج السكن االجتماعي -ب
ع��وض تخص��يص (.وتقلي��ل نس��بتها عل��ى مس��توى البرن��امج الس��كني االجتم��اعي المس��طر F2توس��يع مس��احة  -

فق�ط  F4 وF3 كم�ا يمك�ن اعتم�اہ ك�ل م�ن). معممة على مس�توى ال�وطن  F3لنمط  % ٥۰و F2لنمط   ٥۰%
 .F2 وبنسب متفاوتة واالستغناء تماما عن

ط (اعتم�اہ االجتم��اعي اإليج��اري عل�ى ش��كل اجتم��اعي ف�رہي أو نص��ف جم��اعي أو ال يتع�ہى عل��ى األكث��ر  -
ہر اإلمك�ان خاص�ة ، مع اعتماہ مواہ محلية ق)٥+طو  ٤+ط(بالمناطق الصحراوية،عوض العمارات ) ۲+

 .عنہما يكون السكن من طابق واحہ أو طابقين
 :التساهميو توصيات وتوجيهات لبرنامجي السكن التطوري -ج
توسيع ہائرة المشاركة بالنسبة للمستفيہ، وأن ال يبقى محصورا ف�ي المس�اهمة المالي�ة فق�ط، فيص�بح يش�ارك  -

ب�أن يأخ�ذ بع�ين االعتب�ار (ض�ية ث�م مرحل�ة الہراس�ة في القرار من المرحلة األولى المتمثل�ة ف�ي اختي�ار األر
، ثم مرحلة اإلنجاز ليمارس المستفيہون )رأيه ونظرته للتصميم المعماري للسكن والتخطيط العمراني للحي

بهذا يكون المستفيہ شريك أساسي م�ع ص�احب . عن طريق ممثليهم وبطريقة منظمة ہور المتابعة والمراقبة
 .شروع وحمايته من التشوهات والتعہيالتالمشروع للمحافظة على الم

تزويہ المستفيہ بملف رخصة البناء الخاص بمسكنه عنہما يتعلق األمر بسكن تط�وري أو تس�اهمي، لي�تمكن  -
م�ن التقي��ہ ب�ه أثن��اء التوس�ع، وتوعيت��ه باآلث�ار الس��لبية الت��ي س�تنعكس عل��ى المح�يط ج��راء مخالفت�ه ل��ذلك، ث��م 

 .يحترم المواصفات التقنية والمخططات المقہمة له العقوبات التي تطبق على كل من ال
 .إنجاز النواة الكاملة التي تستجيب لمتطلبات أصحابها لتجنب تشوه الواجهات الخارجية -
إشراك البلہية في عملية تمويل هذه البرامج السكنية، خاصة ما يتعلق بإنجاز المجاالت العمرانية والش�بكات  -

قل، وليس شرطا أن يكون ذلك بالم�ال بق�ہر م�ا يك�ون بالوس�ائل واآلالت على األ % ۲۰الخارجيــة بنسبــة 
والي��ہ العامل��ة كتس��وية الطرق��ات، وغ��رس المس��احات الخض��راء واالعتن��اء به��ا وس��قيها وحراس��تها وت��وفير 

 .وغيرها... اإلنارة العمومية
ش�ريطة أن ي�تم ره�ن منح قروض بعيہة بہون فائہة للمس�تفيہين ألج�ل إكم�ال مس�اكنهم التس�اهمية التطوري�ة  -

 .عقہ الملكية إلى غاية إرجاعه مبالغ القروض المقہمة له
 . توجيه مبالغ بيع القطع األرضية للسكن التساهمي إلى أشغال التهيئة الخارجية -

 :المراجع
[1] Saoudi.Y et Boudrâa.Z,(2002), "Le projet urbain à travers la variété des programmes de logements, cas de Bou-

Saâda". Mémoire de fin d'étude d’ingénieur d’état en GTU. Université de  Msila, 90P(P.1). 
[2] Nacib.Y., (1986), "Culture oasienne", -Essai d'histoire sociale de l'oasis de Bou-Saâda-Ed. ENAL, Paris, 505P.PP:143-

144.   
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[5] Nouibat.B., (1997), "Adaptation d'un COS optimale a L'habitation individuelle en milieux arides et semi-arides (cas de 
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caisse nationale du logement en matière de soutien  financier des ménages. 
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l’habitat: cas des programmes de logements évolutifs.  

[10] MHU., (2001), Arrêté interministériel du 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l’indemnité pour 
participation aux activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité. 
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ہواوي��ن مه��ام ووظ��ائف المح��ہہة ل ۲۳/۱۰/۱۹۷٦بت��اريخ  ۹۳/۷٦التعليم��ة الوزاري��ة رق��م ، )۱۹۷٦(العم��ران، و وزارة الس��كن ]۱۲[
 .لترقية والتسيير العقاريا

   .السكن التطوريالمتعلقة ب ۲۱/۰۸/۱۹۹٤المؤرخة في  ٤۲/۹٤التعليمة الوزارية رقم ،)۱۹۹٤(العمران، و وزارة السكن   ]۱۳[
الغي��ر  الہول��ةالمح��ہہ لمس��اهمة  ۰۹/۰٤/۲۰۰۲ري المش��ترك الم��ؤرخ ف��ي ق��رار ال��وزا،ال)۲۰۰۲(العم��ران، و وزارة الس��كن  ]۱٤[

 .مسترجعة في السكن االجتماعي التساهمي
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 : صحيفة االستبيان الموجهة للمختصين والمسؤولين في مجال السكن 02  الملحق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة محمد بوضياف المسيلة 
قسم التسيير والتقنيات الحضرية 

صحيفة االستبيان 
 الموضوع : دراسة نقدية للترقية العقارية من خالل تنوع البرامج السكنية بالجزائر

موجهة لمختصين ومسؤولين في مجال السكن 
 هذه االستمارة لغرض البحث العلمي واملعلومات املوجودة هبا سرية فرجاء عدم كتابة االسم واللقب واإلجابة عنها جبدية مع جزيل الشكر  مالحظة :
 ......................................................................................                         املصلحة :    ............................................................................................  الوظيفة : 

هل تقومون بإجناز دراسات مسبقة قبل عملية الربامج السكنية                     نعم                                ال 
ما هي العوامل اليت تؤخذ بعني االعتبار أثناء عملية التخطيط :          عوامل اقتصادية   عوامل اجتماعية ثقافية                عوامل طبيعية 

مبا أن مدينة بوسعادة لديها مرجعية تارخيية عمرانية ( القصر ) فهل املقاييس العمرانية ومعمارية املتبعة يف التخطيط مستمدة من هذه املرجعية  
                                                                   نعم                 ال 

ما هو منط السكين الذي حيظى بأكرب نسبة من الطلبات :           االجتماعي                        التطوري                      التسامهي 
ملاذا : 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
يف نظركم هل هذه الربامج تتماشى فعال مع الفئات املوجهة هلا                                 نعم                  ال  

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ملاذا :
  ......................................................................................................................................................................................................................................................ما رأيك يف دعم املادي املقدم من طرف الدولة :

- إجناز التجهيزات والتهيئة العامة قبل إجناز السكنات 1ما رأيك هل األصح :                                    
- أن تنجز السكنات قبل إجناز املرافق  3-  أن تكون األشغال باملوازاة مع بعضها البعض                                        2

 .............................................................................................................................................................................................................................................) ما هو السبب الذي مبنع ذلك 2) أو (1يف حالة ( 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ما رأيك يف مواقع األحياء التطويرية: 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................ما هو سبب اختيار هذه املواقع : 
ما هو سبب توقف سياسة السكن التطوري :  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................أسباب اقتصادية                  كيف 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................أسباب عمرانية                   كيف 
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................أسباب قانونية                    كيف 
     ..........................................................................................................................................................................................................................................................................حاالت أخرى                   كيف 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................ما رأيك يف السكن االجتماعي : 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................ما هي معايري تقييم سعر اإلجيار : 

هل قيمة سعر اإلجيار خالل مدة معينة تكفي لتغطية املصاريف املنفقة                 نعم  ال 
  ........................................................................................................................................................................................ملاذا ال يتم التنازل على املسكن من طرف الدولة للمواطن بعد تسديد قيمته :

  ....................................................................................................................................ما رأيك يف السكن التسامهي :
هل تؤخذ فعال بعني االعتبار أراء املواطنني يف ختطيط املسكن                                    نعم                              ال 

هل قوائم املستفدين هذا النوع تبقى نفسها أن حيدث عنها التغيري :                        تبقى نفسها                        حيدث التغيري 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................إذا حدث التغيري إىل ما يعود السبب : 

موقع احلي     عدم القدرة املالية للمسامهة     حالة أخرى  
ما هي عيوب كل نوع من هذه الربامج السكنية : االجتماعي، التطوري، التسامهي :  

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

 ..........................................................................................................................................................................................................................................يف رأيك أب هذه الربامج املطبقة أكثر جناعة وملاذا : 
هل ترى أن هذه الربامج حققت األهداف املسطرة هلا                         نعم                        ال  

ملاذا : 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
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 : صحيفة االستبيان الموجهة للسكان   03الملحق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة محمد بوضياف المسيلة 
قسم التسيير والتقنيات الحضرية 

 صحيفة االستبيان
 الموضوع : دراسة نقدية للترقية العقارية من خالل تنوع البرامج السكنية بالجزائر

 –حالة بوسعادة  –
موجهة لسكان األحياء الثالثة االجتماعي، التطوري والتساهمي  

 
I –  : معلومات حول مسؤول االسرة 

جلنس :                                 ذ                            أ 
ملهنة :                            موظف                     مهن حرة                       بطال   

 دج  16000 ددج إىل 8000 دج                                            من 8000لدخل :               أقل من 
 دج     24000 دج                              أكرب من 24000 دج إىل 16000                      من 

 
 ..............      عدد البطالني .............   عدد العاملني ..................       عدد املتمدرسني ................. عدد أفراد األسرة 

مكان اإلقامة السابق                   داخل املدينة                        ضواحي املدينة         خارج املدينة 
 

II –   : معلومات حول السكن
-السكن االجتماعي :  

هل يالئمك هذا النوع من املسكن مع التعليل      نعم    ال 
  .......................................................................................................................................................................................ملاذا :

هل أجريت تعديالت باملسكن مع التعليل                                              نعم        ال 
     تغيري دخل املسكن                                   على مستوى الفتحات       حالة أخرى  

  .......................................................................................................................................................................................   ملاذا :
 .....................................................................................................................................................................كم هو مبلغ الكراء : 

هل هذا املبلغ يف استطاعتك :                                                                   نعم    ال  
هل تقوم لدفعه شهريا :                                                               نعم    ال  

هل تفضل طريقة الكراء أن ترغب يف احلصول على التنازل :                        كراء    تنازل  
 .............................كم عدد الغرف باملسكن : 
 ومبلغ الكراء  2 م45 مع F2ماذا تفضل :               

F3 ومبلغ الكراء  2 م65   مع 
  

- السكن التطوري :  
كيفية احلصول على املسكن :           استفادة مباشرة                       كراء                              شراء  

ما هي وضعية املسكن عند استالمه ؟ 
هل لديكم عقد امللكية                                                          نعم                                 ال  
هل يالئمك هذا النوع من املساكن مع التعليل                                 نعم                                 ال  

 ...................................................................................................................................................................................ملاذا : 
هل أجريت تعديالت باملسكن :                                                نعم                                  ال  

 يف حالة نعم ما هي :      إضافة غرفة                                   توسيع الفناء             توسيع املطبخ  



 Session 3: Sustainable Real Estate at the Strategic Level                 التطوير العقاري المستہام على المستوى االستراتيجي: الجلسة الثالثة
 Hussein and Semidor, Design Strategies for Sustainable Housing in Palestine, Case Study: Jericho and Nablus 2-3حالة ہراسية نابلس وأريحا    : مهنہ حاج حسين وكاثرين سيميہور، استراتيجيات التصميم من أجل اسكان مستہام ۳-۲

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۱۱۳ 

يف حالة نعم ما هي :      إضافة غرفة                                 توسيع الفناء             توسيع املطبخ  
                                                                      إضافة مستودع                        تعديل الواجهات  

........................................................................................... يف حالة ال ملاذا : 

 ......................................................................... هل بإمكانك العيش يف النواة :

هل املواد املستعملة يف عملية التوسيع نفسها املستعملة يف النواة :                                 نعم                                         ال 
......................................................................................................... ملاذا : 

هل كانت عملية التوسيع وفق املخطط                                                            نعم                                         ال  
هل حبوزتكم رخصة البناء                                                                          نعم                                         ال  
هل سددمت سعر قطعة األرض :                                                                   نعم                                         ال 

هل املسكن مزود مبختلف الشبكات          ماء                           كهرباء   غاز               الصرف الصحي 
  

III –  : السكن التساهمي 
ما هو السبب يف عدم إقامة السكان  

 عدم إكمال األشغال                                     انعدام املرافق    حالة أخرى
يف حالة عدم إكمال األشغال السبب يكمن يف :  

عدم القدرة املادية     موقع احلي ال يالئمه وله نية االنتقال    حالة أخرى 
أي الطرق التالية يفضلها السكان :  

        %60 دج ونسبة االجناز يف املسكن 200000مسامهة 
  % 70 دج ونسبة االجناز يف املسكن 300000مسامهة 

       %70 والباقي %100 دج بنواة كاملة االجناز 500000 دج- 400000مسامهة ما بني 
هل الساكن باستطاعته دفع األقساط يف الوقت احملدد                              نعم                                           ال  

ما هي الطريقة اليت حيبذها املواطن يف طريقة التسديد                                   
    دفعة واحد                                    دفعة أولية والباقي بالتقسيط     بالتقسيط 

ما هي املدة الزمنية اليت تالئم الساكن لدفع األقساط  
      اقل من سنة           سنة                              أكثر من سنة 

 دج  350000 دج- 300000 مع دفع بني 2م50 كاملة االجناز بـ F2ماذا تفضل 
F3 دج  450000 دج- 400000 مع دفع بني 2م70 كاملة اإلجناز بـ 
F4 دج  600000 – دج 550000 مع دفع 2م90-2م85 كاملة االجناز ما بني 

 
III –  : الفضاء الخارجي 

هل يناسبك موقع احلي    نعم    ال  
 .......................................................................................................................................... ملاذا :

هل جتدون معاناة داخل احلي    نعم    ال  
 ......................................................................................................................................السبب : 

انعدام املساحات اخلضراء وأماكن الراحة  
  عدم صالحية شبكة الطرق                                         حالة أخرى  

هل حيكم مزود باملرافق الضرورية ( مدرسة، مسجد، جتارة أولية )                                 نعم    ال  
إذا كان ال من أين تقضون حاجياتكم :                   من احلي اجملاور   التنقل إىل وسط املدينة  

هل جتدون صعوبة يف التنقل إىل وسط املدينة                             نعم        ال                              
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3-2 DE SIGN STR ATE GIE S FOR  SUSTAINABL E  HOUSING IN PAL E STINE , CASE  STUDY : 
JE R ICHO AND NABL US  

 

M r . M uhannad H adj  H ussein1 and Pr of. C ather ine Semidor 2 

1 Ph.D student, GRECAU-Bx Laboratory at ENSAP-Bx, Bordeaux, France, 
haj_mj@hotmail.com 

   2 Professor at ENSAP-Bx, Bordeaux, France: catherine.semidor@bordeaux.archi.fr 
 

  
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

A bstr act:  
This study investigates the sustainable design approach in contemporary housing in Palestine. Two cities 

(Jericho and Nablus) of two different climatic zones were selected. After the foundation of the Palestinian 
National Authority (PNA) in 1994, a significant and rapid expansion in the residential sector has been 
observed in the Palestinian Territories to mitigate the problems of housing shortages. This kind of rapid 
construction has focused on issues such as cost, size, form and aesthetics rather than climatic and 
environmental comfort. So far, the effects of socio-spatial organization, building envelope and climate on the 
inhabitant’s comfort and the energy performance of this contemporary housing have not been considered. 
Thus, the Bioclimatic chart, Building Bioclimatic chart and Mahoney tables are used in order to analyze 
climatic parameters and identify the appropriate design recommendations for each city. The application and 
effectiveness of these recommendations were qualitatively and quantitatively illustrated and evaluated in 
both traditional and contemporary dwellings.   

The results demonstrate that the actual architectural design approach did not take into account the 
necessary measures to address either the thermal problems or the natural lighting in the main spaces of the 
contemporary dwellings, compared to traditional ones. In particular, the spatial design and building envelope 
have an important influence on energy consumption due to the high usage of active energy system over the 
year. Traditional housing presents a sustainable reference model for future Palestinian housing. Additionally, 
outdoor spaces (i.e. courtyards) which are one of the most recommended and important physical and 
architectural characteristics may play an important role as a passive system for future planning. Further 
studies addressing the role of courtyards are recommended.  

K eywor ds:   
Comfort, climate, sustainable approach, traditional and contemporary housing, Palestine.  

B iogr aphy:    
Muhannad HAJ HUSSEIN, graduated with a BSc. of Architectural Engineering (with honours) in 

2001 from An-Najah National University in Nablus. He obtained a Master’s degree in “Ambiance and 
Comfort for Architecture and Urban design”and he is currently undergoing a PhD study in GRECAU 
Laboratory, both from the High National School of Architecture and Landscape of Bordeaux (Ensap-Bx) in 
France. He worked in the department of architecture as research and teaching assistant, then he has been 
appointed as an instructor in the Building engineering department, both in native university. His professional 
and research interests are in the areas of sustainable design, environmental comfort, housing and traditional 
architecture. He has authored articles at international conferences and in referred journals. 

Catherine SEMIDOR, is Professor and director of GRECAU Laboratory at Ensap-Bx, France. She is 
Doctor in Physical Sciences, PhD Director at Physical and Engineering Sciences Research Centre, Bordeaux 
1 University. She is co-director of the speciality "Ambiences and comfort for architecture and urban 
design",organized by Bordeaux 1 University and ENSAP-Bx.. She was awarded (best poster) in PLEA 2003, 
Santiago de Chile. She is member of several research and professional networks and an expert ISO /TC 
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43/SC 1/WG 54 "Evaluation of Soundscape Quality Perception". At present, she is the President of the 
South-West Atlantic regional section of the French Lighting Association (AFE). 

 حالة دراسية نابلس وأريحا: استراتيجيات التصميم من أجل اسكان مستدام ۳-۲

 

كاثرين سيميدور. د. وأ مهند حاج حسين. أ  
: ، بوردو، فرنسا، الكلية الوطنية العليا للعمارةGRECAUطالب دكتوراه، مختبر۱

haj_mj@hotmail.com 
  catherine.semidor@bordeaux.archi.fr :، بوردو، فرنساالكلية الوطنية العليا للعمارة،بروفسور ۲

 
 

 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 : المستخلص
) أريحا ونابلس(مہينتين  لقہ تم اختيار. تتناول هذه الہراسة نهج التصميم المستہام في المباني السكنية المعاصرة في فلسطين

، شهہت األراضي ۱۹۹٤ُبَعيہ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  .من منطقتين مناخيتين مختلفتين كحاالت ہراسية
لقہ ركز هذا النوع من البناء . الفلسطينية تطوراً وتوسعاً ملحوظا في قطاع اإلسكان بهہف التخفيف من مشاكل نقص المساكن

الن اوحتى . قضايا كالتكلفة، والحجم، والشكل، والنواحي الجمالية بہال من االهتمام باالرتياح المناخي والبيئي لقاطنيهالسريع على 
من التنظيم االجتماعي للفراغات وغالف المبنى والمناخ، على ارتياح السكان وأہاء الطاقة في هذه  فان اآلثار الناجمة عن كلٍ 

 .باالعتبار بعہ المساكن الحہيثة لم يؤخذ

وجہاول ماهوني بهہف تحليل العوامل المناخية مخطط الراحة ألولجاي وجيفوني فمن اجل معالجة هذه القضايا، تم استخہام 
في كل  وكمياً  كما وتم تتبع مہى التطبيق والفعالية لهذه التوصيات وتقييمها نوعياً  .وتحہيہ التوصيات التصميمية األنسب لكل مہينة

 .قليہية والمعاصرةمن المساكن الت

 االرتياح لمعالجة  سواءً  لقہ أظهرت النتائج بان النهج الحالي المتبع في تصميم المساكن ال يأخذ في االعتبار التہابير الالزمة
 صميمللت وعلى وجه الخصوص، فان. لمساكن المعاصرة بخالف نظيرتها التقليہيةلفي الفراغات الرئيسية  البصريأو  يالحرار

لما قہ يترتب عليهما من استخہام كبير ألنظمة الطاقة هام على استهالك الطاقة  اً لمبنى تأثيرالخارجي ل غالفالوالفراغي 
. للمساكن الفلسطينية المستقبلية مستہاماً  مرجعياً  نموذجاً  التقليہية المساكن أظهرت لقہ. الكهربائية والميكانيكية على مہار السنة

، والتي هي واحہة من أهم الخصائص الماہية والمعمارية الموصى )الباحة السماوية(ات الخارجية باإلضافة إلى ذلك، فان الفراغ
تخصيص مزيہ من ب ه يوصىوبالتالي فان. بها، قہ تلعب ہورا مهما في تخطيط المساكن المستقبلية، باعتبارها كنظام للطاقة السلبية

 .الفلسطينية المستقبلية كنامسالالسماوية في الہراسات التفصيلية التي تتناول مثل هذا الہورللباحة 
 : الكلمات الدالة

 .النهج المستہام، المساكن التقليہية والمعاصرة، فلسطين المناخية، الراحة
 :السيرة الذاتية

البكالوريوس في الهنہسة المعمارية مع مرتبة الشرف من جامعة النجاح الوطنية  حاصل على ہرجة: مهند الحاج حسين
والعمراني من الكلية الوطنية العليا للعمارة  معمارييحمل شهاہة الماجستير في تخصص االرتياح البيئي في التصميم ال .بنابلس

َعِمل مساعہاً للبحث والتہريس في قسم العمارة في جامعة النجاح . لكليةببورہو في فرنسا وهو حاليا يہرس الہكتوراه في نفس ا
اهتماماته المهنية والبحثية تتركز على . نہسة البناء من نفس الجامعة بعہ حصوله على الماجستيرالوطنية ثم ُعين مہرساً في قسم ه

 .  شارك بأوراق عمل في مجالت محكمة ومؤتمرات ہولية. والعمارة التقليہية التصميم المستہام، واالرتياح البيئي،
تحمل شهاہة . لكلية الوطنية العليا للعمارة ببورہوفي ا  GRECAUتحمل رتبة بروفسور، مہيرة لمختبر :كاثرين ُسميدور. د

تشغل . ۱الہكتوراه في العلوم الفيزيائية، مسؤولة عن طلبة الہكتوراه في مركز أبحاث العلوم الفيزيائية والهنہسية في جامعة بورہو
وكلية  ۱من قبل جامعة بورہووالمنظم ) االرتياح البيئي في التصميم المعماري والعمراني(منصب مساعہ رئيس برنامج ماجستير 

هي عضو في عہة شبكات بحثية . في مہينة سانتياجو Plea 2003حاصله على جائزة أفضل ملصق في مؤتمر . العمارة ببورہو
تشغل حالياً منصب رئيس . ISO /TC 43/SC 1/WG 54”تقييم جوہة اإلہراك للتنسيق الصوتي“ومهنية كما وأنها مصنفة كخبيرة في 

 .رة الفرنسية عن القطاع الجنوبي الغربي لمنطقة األتالنِتكجمعية اإلنا
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1- INTRODUCTION 

House, the first product of architecture, has evolved over time to respond to human needs. Both housing 
typologies and morphologies have been determined by multiple factors but climate and culture are the most 
crucial [1,2,3]. Therefore, housing appears to be a reasonable medium for monitoring social, economic, 
physical and environmental characteristics of a community [4], which represent the three interrelated 
dimensions (economic, socio-cultural and environmental) of the current notion of sustainability. 

 The Brundtland Report defined sustainable development as “a development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”[5]. In addition, 
Arch. Edward Mazria stated that a sustainable house should be able to collect, transfer, store and ultimately 
convert naturally occurring environmental phenomena into a safe, healthy and comfortable indoor living 
environment, within the prescribed human comfort zone, for at least thirty generations [6]. These values are 
significant features of traditional architecture.  

In Palestine, as elsewhere, indigenous people used to build and arrange their dwellings in harmony with 
the environment reflecting the family’s structure, lifestyle, culture, climate and building materials. In 
general, although their limited resources are believed to embody numerous intelligent design features, 
traditional dwellings emerged and improved through trial and error and through adjustment to local climatic 
conditions and social functions [7]. It is often considered an appropriate base for sustainable design.   

During the last few decades, particularly after the foundation of the Palestinian National Authority 
(PNA) in 1994, Palestinian cities have been witnessing significant and rapid development in the residential 
sector to mitigate the local housing shortage. With the advancement of building technologies and adopting 
the standardized international style of building, new housing typologies (detached and semi-attached units 
and apartment blocks) have become the dominant built forms replacing the traditional concept and strategies. 
Despite the different climatic zones in Palestine [8], building typologies in the north and south are same. 
Regarding sustainability, those forms have failed to ensure inhabitants’ socio-cultural and environmental 
satisfaction due to lack of open spaces, privacy and comfortable interior conditions [9,10,11]. Designers of  
contemporary housing have often ignored fundamental aspects such as local climatic conditions and social 
functions compared to conventional issues such as cost, size, form and aesthetics [9].  

Research into the design philosophy, history of development, architectural built forms and styles, 
structure and materials and socio-economic-demographic characteristics are common topics in Palestinian 
housing (traditional and contemporary) but meaningful investigation on environmental performance is rarely 
investigated. Moreover, most of those studies which address traditional Palestinian architecture have failed to 
pay particular attention to the way in which traditional morphologies, typologies and strategies might, as 
Vellinga has mentioned [12], contribute to the creation of sustainable future housing environments. 
Furthermore, they have forgotten to determine to what extent both socio-spatial organization (interior and 
exterior) and building envelope can affect the indoor comfort and environmental performance (visual and 
hygrothermal) of the house. 

In this regard, an environmental and socio-spatial assessment of both traditional and contemporary 
housing responsiveness to climate is indispensable for defining appropriate building design characteristics 
and strategies in away to relate our housing designs to sustainable development.  

2- METHODOLOGY 

 To achieve the objectives of this paper, two approaches were adopted. The first is a quantitative approach, 
where its information is collected by the following analysis: 

- Climatic analysis: supported by bioclimatic and Psychometric charts and Mahoney tables to determine 
the bioclimatic strategies and design concepts of the two selected climatic zones in the targeted 
Palestinian cities. 
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- Field measurements: During June and July 2010, and based on the outcomes of climatic analysis and the 
second approach, representative case-studies of 50 living units (20 in Jericho and 30 in Nablus) of both 
traditional (14 units) and contemporary (36 units) of the different typologies were selected for spot 
measurements on site (temperature, relative humidity and illuminance). This helps to investigate visual 
and thermal comfort and environmental performance of the different selected typologies quantitatively. 
To assess case studies objectively, in terms of air temperature, humidity and lighting, digital luxemeter 
(LM120), and relative humidity and air temperature meter (2 in 1/ THWD-5) were used (Figure 1). The 
case studies are located in two different climatic zones. 

 

   

Figure 1: The digital meters: LM 120 and THWD-5. 

The second approach is a qualitative one based on: 

- Inhabitants’ survey: a questionnaire was built by researchers from the laboratory GRECAU. Aiming at 
evaluating the socio-cultural and environmental characteristics of contemporary housing, besides 
determining the significant characteristics of future housing typologies in terms of sustainability, from 
the inhabitants’ viewpoint. Frequency distribution method and cross-tabulation are used for evaluating 
the findings of the 300 filled questionnaires (60 in Jericho and 240 in Nablus). 

- Analytical and spatial studies: based on literature review; plans, elevations and sections of traditional 
houses were studied and analyzed in terms of conceptual, functional and environmental aspects.  

3- SELECTED CITIES 

Palestine is a Mediterranean country in which the Palestinian territories (6100km2) represent 23.11% of 
the total area. Although this is a small surface area, seven climatic zones have been defined [8] with five 
zones in the West Bank (Figure2) and the other two in Gaza. Jericho and Nablus were selected as 
representative case studies for two climatic zones. The selection of these cities was based on two conditions: 
1- They have different socio-demographic and topographic characteristics and 2- They have different 
climatic characteristics, in an attempt to find out their impact on housing buildings’ morphology, typology 
and residents’ satisfaction. Jericho, located in the Jordan Valley, has hot dry summers and warm winters, 
while Nablus, located in a mountainous area, has warm sub-humid summers and cold winters. Table 1 shows 
the climatic data for each city.  

4. CLIMATIC ANALYSIS AND RECOMMENDED DESIGN STRATEGIES 

Human comfort is controlled by various environmental and physiological factors. The comfort zone is 
defined as “the range of climatic conditions within which the majority of people would not feel thermal 
discomfort, either of heat or cold”[14]. As for buildings, several design details could affect human comfort 
such as; 1) the building’s layout, 2) internal and attached open spaces, 3) orientation of internal spaces and 
windows, 4) window’s size, position and details, 5) shading devices, 6) colour of building’s envelope and 7) 
landscaping and vegetation inside and around buildings [15]. Hence, several attempts were developed to 
create comfortable conditions taking into account the microclimatic characteristics and suggesting the 
appropriate strategies that include natural ventilation, daylight, and passive heating and cooling. In this paper 
building bioclimatic chart of Olgyay, Givoni’s psychometric chart as well as Mahoney tables were adopted. 



 Session 3: Sustainable Real Estate at the Strategic Level                 التطوير العقاري المستہام على المستوى االستراتيجي: الجلسة الثالثة
 Hussein and Semidor, Design Strategies for Sustainable Housing in Palestine, Case Study: Jericho and Nablus 2-3حالة ہراسية نابلس وأريحا    : مهنہ حاج حسين وكاثرين سيميہور، استراتيجيات التصميم من أجل اسكان مستہام ۳-۲

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۱۱۸ 

 

Figure 2: The five climatic zones of the West Bank. 
 

Table 1: Climatic data for the two investigated cities.  
 

 
Monthly Main 
Temperature Relative 

Humidity 
Prevailing Winds Precipitation 

CITY January August Speed Direction 
Zone 1 "Jericho" 8.2°C 38.8°C 54.6% 3.4km/h E & N 125mm 

Zone 4 "Nablus" 5.3°C 30°C 61% 5.5km/h  W & NW 715mm 

                          Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008 

Following the adoption of the Palestinian metrological data to Olgyay and Givoni’s charts and Mahoney 
tables (25 years ago), different strategies (according to day and night times of each month) were revealed in 
order to restore the thermal comfort in buildings of the targeted cities (see appendix A). Figure (3) shows the 
percentage of the representative lines of each month in Olgyay and Givoni’s charts, which was approximated 
according to its position to the comfort zone. It was noticed that more attention should be paid to reduce 
under-heating problems during summer nights and winter times. Increasing the potential of solar radiation 
that strikes and penetrates the building envelope is highly recommended, especially for Nablus. Natural 
ventilation, particularly at summer nights, is more important in Jericho than Nablus to tackle the over-heating 
problems.  

 
 

Figure 3: Application of Olgyay, Givoni, Mahoney Methods to Jericho and Nablus. 
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For more information in sketch design recommendations, Mahoney tables are used to record and assess 
Jericho and Nablus’ climatic data before converting it into diagnostic design specifications (see appendix B). 
Table 2 illustrates these recommendations for both cities: 

Table 2: Mahoney’s recommondations for building in Jericho & Nablus.  
 

Elements Recommendations/ cities 
Jericho Nablus 

1- Layout Compact courtyard planning Orientation north and south (long axis east-
west) 

2- Spacing Compact layout Compact layout 

3- Air movement No air movement requirement Rooms single banked, permanent provision 
for air movement 

4- Openings 
- Very small opening, 10-20% 
- Position in north and south walls at body height 
on windward side, also in internal walls 
 

- Medium openings, 20-40% 
- Position in north and south walls at body 
height on windward side 
 

5- Walls Heavy, over time-lag Heavy, over 8h time-lag 
6- Roofs Heavy, over time-lag Light, well insulated 
7- External features Space for outdoor sleeping X 

 CHARACTERISTICS OF PALESTINIAN HOUSING   

In addition to traditional architecture, modern and contemporary architecture (based on Western designs 
unrelated to traditional ones) has overrun Palestinian cities changing its identity. Based on the literature 
review, two different traditional typologies were perceived in the two selected cities i.e. stone and clustered 
houses in Nablus and simple mud houses in Jericho. As for contemporary housing, the survey’s findings 
show that 47% of Nablus housing is made up of multi-story blocks consisting of five to seven floors while 
70% of those in Jericho are detached houses consisting of less than three.  

Gabriel & Garda (1989) stated that the morphology of a built environment is a consequence of a whole 
range of natural environmental factors: topography, climate, water and vegetation, modified by particular 
social, cultural and economic realities. Among the natural factors shaping the environment, climate is the 
most crucial and its effect on the form and structure of a settlement is the most noticeable [3]. Herein, both 
traditional and contemporary housing are qualitatively analysed as follows: 

 5.1 Building’s layout and spacing 

Traditional dwellings were constructed over the entire building plot with introverted scheme and 
juxtaposed to each other creating a compact layout. Moreover, each was built around a central and private 
open sky space i.e. courtyard, as a way to bring the outside realm inside the house.   

Unlike to the compact traditional settlements, contemporary housing areas are scattered and dispersed. 
The freestanding and detached contemporary houses are built in the centre of the building plot leaving 
setbacks – according to the new urban regulations- around each block for common use and improving both 
natural lighting and ventilation inside. However, these ends are not appropriately met [16,17]. The greater 
the number of apartments per floor, the more compact the building. Accordingly, the greater the inequality of 
apartments to be protected from external conditions. 

5.2 Internal and attached open spaces 

Traditionally, the courtyard is locally named Hosh or wast ed-dar [18]. Its enclosure was determined by 
the living, service spaces and in some cases (particularly in Jericho) by additional peripheral walls exceeding 
eye level (Figure 4). A significant relationship (visual and/or spatial) was shaped between this open space 
and most of the surrounding spaces, especially the living “Iwan”. Such an interrelationship enhances the 
functional, socio-cultural and environmental efficiency of the courtyard. Its surface area exceeds 20% of the 
house. In Jericho, an additional covered outdoor space, locally named Mastabeh, had been used as a shaded 
outdoor sleeping space [19], in accordance with Mahoney recommendations.   
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          Source: HAJ HUSSEIN M. et al (2010). 

Figure 4: Traditional courtyard in: (a) Jericho and (b) Nablus. 

In the extroverted modern housing, small verandas (balcony and gardens in case of detached houses) 
become the frequent forms of private outdoor spaces.  They occupy less than 5% of the total area of each 
dwelling, reducing the activities hosted inside. Therefore, about 43% of the respondents accept reducing the 
surface area of their own interior spaces for the sake of a large outdoor space. Moreover, 52.7% of dwellers 
in Nablus and 43.4% in Jericho complained about the lack of privacy in their private outdoor spaces. 
Furthermore, the survey’s results reveal that most new outdoor spaces are connected to one indoor space; the 
living room is the least.  

5.3 Orientation of building and its main spaces 

In Nablus, the main spaces i.e. courtyard and Iwan, were generally oriented in North-South axis in order 
to capture as much as possible of the prevailing summer cool winds blowing from the northwest. This could 
be efficient in hot summers but not for cold winters where solar radiation is more important. Besides, the 
living spaces “Iwan”have additional openings on the south to capitalize on winter’s sunlight (Figure 5). 
Western and eastern external façades are the least opened due to the attachment of houses on these sides, 
which reduces the intensive solar radiation in summer time.    

 

Figure 5: Environmental concept of the courtyard and Iwan, 
 the solar angles were identified by the Solar Tool program. 

On the other hand, due to high air temperature in Jericho, diurnal ventilation may provoke overheating 
inside the living spaces. Hence, orienting these spaces did not have the same importance as those in Nablus. 
Furthermore, the kitchen was separated from the other spaces and opened onto the courtyard, which may 
discharge both heat and odours (produced in the kitchen) away from other internal spaces. 

In contemporary housing, open spaces orientation depends on the implantation of the building on the site 
as well as the number of apartments per floor rather than the past environmental purposes (visual and 
thermal). However, over 40% of open spaces have west orientation that may be useful for tackling the 
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summer’s impact in Nablus but not in the case of Jericho (for the reason mentioned previously). Regarding 
the main interior spaces, about 40% of the living rooms, especially in Nablus, are isolated in the centre of the 
housing units’ plan, reducing its environmental performance while the south orientation is the least used for 
the living spaces. Hence, the western open plan concept was adopted in modern houses (respectively 62% 
and 45% in Jericho and Nablus), although this contradicts the Palestinian ideal of family privacy (Figure 6).  

 

Figure 6: Open plan concept in the contemporary apartments. 

Mechanical and electrical equipment is used to restore both summer and winter comfort, though these 
devices are known as costly and inefficient regarding energy. About 96% of the occupants in Jericho and 
57% in Nablus use cooling devices in summer and 65% of the respondents in Jericho and 78% in Nablus 
need heating equipment inside their living spaces in winter. This implies that different architectural solutions 
should be considered in each city. 

5.4 Openings 

Traditionally, for environmental issues as well as visual privacy, whenever external windows exist, they 
are of small or medium size and often recessed or totally screened. Therefore, the occupied spaces were 
mainly lit and ventilated from the courtyard.  

Reviewing traditional housing reveals that the dimensions of windows are of 60x70cm in Jericho [21] 
and of 60x120cm in Nablus. Hence, the ratio of window/floor surface is lower than the upper limit of 
Mahoney recommendations for each city.  

 Besides, additional small top openings “Taka”are built in Nablus in small dimensions on top of the 
large windows and the door’s middle perpendicular axle. In addition to its decorative value and indication of 
wealth, it helps to evacuate the warm air in the room as well as to accommodate the winter sunlight in the 
large room (Figure 7).  

  

Figure 7: Example of top window “Taka”. 
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In contemporary extroverted housing, the size of the windows becomes larger (respectively, 1.5-2m2 
and 3-4m2 in Jericho and Nablus). The ratio is similar to that of traditional housing when each space is 
provided by one window but it is not the case when double windows are used. Herein, the ratio exceeds the 
recommended upper limits that negatively influence thermal performance. 

5.5 External walls  

In the past, thick walls made of mud bricks in Jericho and limestone in Nablus were a principle 
construction material. The wall section had a thickness of almost 40-80cm in Jericho, while 30-60cm for 
single thickness walls and 60-120cm for the double ones were found in Nablus (Figure8) [22]. This served as 
a good insulation and provided high time lag.  They stored heat during daytime and reradiated it at night, 
maintaining a comfortable environment [23]. 

    

               Source: Treated by author based on Meda, 2008. 

Figure 8: Typical wall sections of traditional houses: (a) in Jericho, (b) in Nablus. 

Nowadays, the external walls become thinner and the thickness is usually between 20 cm and 30 cm 
maximum. These walls are composed of multi-layers of plaster, concrete block or reinforced concrete in the 
inside and limestone on the outside, while insulation is not generally applied. Consequently, inhabitants are 
unsatisfied with their dwellings; they feel uncomfortably cold in winter and warm in summer [24]. 

5.6 Roofs 

The roof has the most exposure to the sun. Our indigenous people consciously built the roof of their 
dwellings. Reviewing the literature, several forms were observed from a structural point of view. The roof’s 
thickness varies from 20-30 cm in Jericho [21] and 30-50 cm in Nablus [22]. Figures (9,10) illustrate the 
different forms of the roof used in Jericho and Nablus respectively. Besides their structural advantages, they 
also have a thermal function; they reduce the absorption of solar radiation in summer and inversely in winter.    

 
Source: Treated by author based on Hanbali et al, 1999. 

Figure 9: Different forms of roof in Jericho. 
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Source: Treated by author based on 
Meda, 2008. 

Figure 10: The Dome: example of 
roof in Nablus. 

On the other hand, the 
concrete flat slabs of 25cm of 
thickness are commonly used in 
contemporary housing. Red tiles 
could be used for aesthetic 
purpose in detached houses. 

5.7 Shading devices 

External windows were provided with outer shading devices such as venetian blinds, fixed and movable 
wooden slats and a wooden lattice screen “Mousharabya”which is used for both environmental and social 
purposes (Figure11). It reflects and grades the light softly, controls ventilation, reduces heat penetration, 
while also provides visual privacy [25]. Moreover, the wall’s thickness itself was useful to block the summer 
direct sunlight and allow the sun in winter. Furthermore, the roof overhang, in case of Jericho, helped to 
shade the south façade in summer while admitting the sun in winter. 

    
 

Figure 11: Examples of traditional shading devices: (a) wooden slats, (b) Mousharabya. 

Most contemporary windows are provided with PVC roller shutters. Unfortunately, such devices could 
not reconcile the environmental and social aspects simultaneously. Moreover, according to the terms of a 
housing contract, particularly in the case of apartment blocks, inhabitants can apply some modifications to 
their private open spaces in order to improve its environmental and social role. They may use flowerpots, 
solar screen protection or close their open spaces with aluminium windows (Figure12).  

In addition to the shading devices, fountains, deciduous trees, palms and plotted plants and flowers are 
used in the private courtyard (Figure13:a). Besides their aesthetic value, they affect the environmental 
performance of buildings as they provide a shaded place, humidify, cool and filter the air [15]. Nowadays, 
landscape in contemporary housing is limited to small flowerpots placed in private open spaces, especially in 
the case of apartment blocks. Fountains in large open spaces (e.g. terraces) were observed (Figure13:b). 
More than 60% of contemporary housing lacks common green areas. 
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Figure 12: The different forms of current shading devices in one building. 
 

    

 Figure 12: Fountains in: (a) traditional houses, (b) contemporary apartments. 

 

6. FIELD MEASUREMENTS 

The findings reveal that improving the life quality in future housing units, reviewing the interior spatial 
organization and natural ventilation are respectively the most significant priorities in Jericho, while in 
Nablus, both the interior and exterior designs are the first priority and natural lighting is the second. 

Hence, spot measurements for different representative case studies of different typologies (traditional 
and contemporary) in the two selected cities, were conducted to evaluate their environmental performance. It 
was not possible to illustrate all the measurements for all the case studies. However, air temperature for a 
traditional mud house (type A), a modern concrete apartment with a collective courtyard (type B) and a 
contemporary detached concrete house (type C) in Jericho will be presented here. The measurements were 
conducted on the 7th July 2010 between 10:00 am and 16:00 pm. Table (3) presents the measurements of the 
air temperature inside the different living spaces. 

It is noticed (from the primary results of analysing the air temperature in the three houses) that the 
presence of a courtyard within the geometry of the modern apartment block has improved its thermal 
performance compared to the others. Unexpectedly, the detached concrete house shows a performance 
slightly better than the mud house. This could be due to the bad construction situation of a mud house 
compared to the modern one, besides the large number of trees found around the modern houses. This may 
be in harmony with what is shown by Isaac (2006) “No significant differences were found between stone 
masonry and adobe construction”[26].  So, mud as a construction material has not necessarily performed as 
well as one may think. 

 Moreover, only the dwellers of Type (B) did not complain about the lack of natural ventilation inside 
their dwellings. Hence, incorporating some passive strategies, like a courtyard, could effectively promote the 
dwelling’s performance in this city.   
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Table 3: Spot measurmants inside three different house typologies in Jericho.  
 

Building Measured spaces Temperature °C Plans/Photos 

Tr
ad

iti
on

al
 m

ud
 h

ou
se

 
Ty

pe
 A

 

Living space 33.4 

 

Kitchen 32.6 
Bedroom 32 
Open space "courtyard" 38.6 

Average 34.15 

M
od

er
n 

ap
ar

tm
en

t 
Ty

pe
 B

 

Guest room 30 

 

Dining space 29.6 
Living space 28.2 
Kitchen 30.1 
Bedroom 29.5 
Balcony 32.2 
Collective courtyard 39 

Average 29.9 

D
et

ac
he

d 
H

ou
se

 
Ty

pe
 C

 

Guest room 34.2 

 
 

Living space 34.6 
Kitchen 34 
Bedroom 31.9 
Balcony 33.9 
Open space 35.1 

Average 33.95 

  

7. CONCLUSION 

This paper has evaluated qualitatively and quantitatively traditional and contemporary housing 
responsiveness to climate and cultural values in order to highlight the appropriate design strategies for future 
sustainable housing.  

The investigation of Olgyay and Givoni’s bioclimatic chart and Mahoney tables showed some 
differences in the proposed building design strategies and recommendations for each climatic zone. The 
latter are not supposed to be prescriptive but they are guidlines for designers and decision-makers to develop 
innovative and effective design solutions that can better incorporate passive solar strategies in the future 
housing design.  

In light of this climatic analysis, it was noticed that a flexible design, which can take in consideration 
both needs for cool and warm climates, not focusing only on the hot period, would be appreciated for future 
housing in these cities.  Building’s layout, attached open spaces, orientation, spatial organization and 
building envelope are the most important passive strategies.   

The traditional dwellings have mostly shown a respect to the previous bioclimatic recommendations, 
except for using the courtyards in Nablus, although it was not recommended. This confirms their socio-
cultural purposes besides their environmental values in Palestinian housing. 
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Contemporary housing has failed to respond to the local climatic conditions. It was deprived from any 
passive design strategies and devices. Therefore, architects and investors are invited to revise their design 
approach and strategies and benefit of our traditional in order to relate our housing designs towards 
sustainable development. 

The courtyard is still an efficient passive strategy compared to the use of  mud as a building material. 
Therefore, with the provision of new building technologies, reintroducing this crucial element in our future 
housing can eventually enhance the living quality of residents.  
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APPENDICES 
APPENDIX(A) 
Olgyay and Givoni’s bioclimatic chart for Jericho 

              
Olgyay and Givoni’s bioclimatic chart for Nablus  
 

               
                                   
APPENDIX (B) 
Mahoney tables for Jericho (diagnostic tables)                            Mahoney tables for Nablus (diagnostic tables): 
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3-3 T H E  I M PA C T  OF  G L OB A L  W A R M I NG  T H R E A T S ON SUST A I NA B L E  R E A L  
E ST A T E  DE V E L OPM E NT  I N E G Y PT  

 

 

Pr of. Dr . M ohamed Atef E lhamy 

Associate professor,  
Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport,  

Alexandria, Egypt, 
matef2000@yahoo.com 

 
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.     

A bstr act:  
Global warming is more than a threat. It is the increase in the average temperature of Earth's near-

surface air and oceans since the mid-20th century and its projected continuation. As global temperatures rise, 
oceans get warmer. And when water heats up, it expands and sea levels rise and that poses a particular threat 
to countries with heavy concentrations of population and economic activity in coastal regions. 

The United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports that from 1993 to 
2003, global sea level rose about 3 millimeters each year, and approximately half of that increase is 
attributed to the ocean expanding as it warms. This inevitable rise in sea level that comes with climate 
change is going to make it increasingly difficult to control flooding in low-lying Egypt especially in the Nile 
Delta. Millions of Egyptians could be forced permanently from their homes; hence the situation is serious 
and requires immediate attention. Any delay would mean extra losses. 

Hence the importance of this paper that discusses the global warming threats especially in Egypt and 
their negative impact on real estate sustainability in areas that exposed to a risk such as Northern Coast and 
Nile Delta. This paper aims to find the appropriate solutions to reduce risks effect and preserve existing real 
estate wealth, and imagine futuristic plans to deal with these disaster risks to achieve sustainability in the 
field of real estate. 

The paper results that Egypt must prepare itself to avoid expensive and dangerous damage to 
infrastructure, property, and lives by choosing the most appropriate strategies.  In this issue, Sustainability 
becomes a matter of existence, a matter of life or death. 

K eywor ds:   
Global warming, Disaster, Sea level rise, Real-Estate, Egypt. 
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تأثير مخاطر االحتباس الحراري العالمي على التنمية العقارية المستدامة بجمهورية مصر  ۳-۳
  العربية

 

محمد عاطف إلهامي. د  
 أستاذ مشارك

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،
 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية 

matef2000@yahoo.com 

 
 
 

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كماادة وقبلت لإللقاء بالاعتبرت هذه الورقة ج* 

 : المستخلص
وتسبب هذه الظاهرة زيادة في متوسط درجة حرارة الهواء القريب  تعد ظاهرة االحترار العالمي تهديدا كبيرا يواجه البشرية، 

مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تصير و .العشرين ومن المتوقع استمرارهامن سطح األرض والمحيطات منذ منتصف القرن 
وعندما ترتفع درجة حرارة المياه فإنها تتمدد وتسبب ارتفاع مستويات سطح البحر والذي يشكل تهديدا خاصا  المحيطات أكثر دفئا، 

د أشارت تقارير األمم المتحدة وهى الهيئة الحكومية الدولية وق  .للبلدان ذات الكثافات السكانية العالية خاصة في المناطق الساحلية
ويعود حوالي  ،۲۰۰۳إلى  ۱۹۹۳ملليمتر سنويا فى الفترة من  ۳المعنية بتغير المناخ إلى أن مستوى سطح البحر قد ارتفع حوالي 
لبحر والذي يأتي مع تغير المناخ هذا االرتفاع في مستوى سطح ا نصف تلك الزيادة إلى توسيع نطاق المحيطات وارتفاع حرارتها،

. أصبح أمر واقع ال مفر منه وسوف يجعل من الصعوبة بما كان  السيطرة على الفيضانات في المناطق المنخفضة عن سطح البحر
ومن هنا تكمن خطورة هذه  ،قد يضطر الماليين من المصريين الهجرة من منازلهم بشكل دائم ففي مصر وخاصة في دلتا النيل

  .لة والتى تتطلب اهتماما فوريا، حيث أن أي تأخير في هذا األمر يعني خسائر إضافية فادحةالمشك

 
ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة البحثية والتي تناقش تهديدات االحتباس الحراري وخصوصا في مصر وتأثيرها السلبي على       

وتهدف هذه الورقة البحثية للتعرف على  الشمالي ودلتا النيل، استدامة العقارات في المناطق التي تتعرض لخطر مثل الساحل 
لتحقيق  ،الحلول واالستراتيجيات المناسبة للحد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر بغرض الحفاظ على الثروة العقارية الحالية

لتفادي هذا الضرر الخطير والذى  وقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى أن مصر يجب أن تعد نفسها  .االستدامة في مجال العقارات
ومن هنا تصبح االستدامة مسألة وجود،  ،يستهدف البنية التحتية والممتلكات واألرواح وذلك من خالل اختيار أنسب االستراتيجيات

 . أو بمعنى آخر مسألة حياه أو موت

 : الكلمات الدالة
 . مصر ،العقاريةالثروة  ،ارتفاع مستوى سطح البحر ،الكوارث ،االحترار العالمي

 :السيرة الذاتية
، وقہ تخرج من جامعة اإلسكنہرية، كلية الفنون الجميلة، ۱۹۷۰مايو عام  ۱۸ولہ محمہ عاطف إلهامي في اإلسكنہرية في 

، كما حصل على الہكتوراه ۱۹۹۹وقہ حصل على ہرجة البكالوريوس في الهنہسة المعمارية عام  ، ۱۹۹۲قسم العمارة في عام 
وهو أستاذ مشارك في قسم الهنہسة المعمارية والتصميم البيئي،  من جامعة اإلسكنہرية، ۲۰۰۲ة المعمارية في عام في الهنہس

شارك فى العہيہ من  بكلية الهنہسة والتكنولوجيا، األكاہيمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكنہرية، مصر، وقہ
تقييم األبعاہ االستہامية للمناطق "ية واالستہامة فى العمران وذلك بورقة بحثية تحمل عنوان المؤتمرات وكان آخرها مؤتمر التقن
 .۲۰۱۰الرياض في عام  ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعوہ ،"السكنية في مہينة برج العرب الجہيہة
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1. INTRODUCTION 

Carbon dioxide and other trace gases emitted into the atmosphere by human activities is causing changes 
in Earth's surface temperature, rainfall and sea level rise (SLR) that are measurable now, and that will 
continue for the next years [1]. This will critically affect food production and dwindling resources that lead 
to famines, mass migrations, proliferation of infectious diseases and political instability. Christian Aid, a 
leading relief agency, estimates that global warming will create at least 1 billion refugees by 2050 as water 
shortages and crop failures drive them from their homes. 

The United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts that sea-level will rise 
11 inches by 2100 [2] saying that by 2080 up to 3.2 billion people — one third of the planet’s population — 
will be short of water, with up to 600 million short of food and up to 7 million facing coastal flooding [3].  

Direct observations of oceans, land surfaces, the atmosphere and glaciers have convinced specialists that 
Earth's climate is warming and human activities are driving the change. The measurements come from a 
range of observation networks that crisscross the planet, sampling air and water and transmitting data to 
scientists around the globe. Data from NOAA's National Climatic Data Center show 2008 tied with 2001 as 
the eighth-warmest year on record for planet Earth [4].  

The melting of land-based ice sheets and glaciers and the expansion of oceans by warming are factors in 
SLR. Researchers in the National Center for Atmospheric Research's Climate and Global Dynamics Division 
are addressing a global rise in sea level of 10 to 20 centimeters during the 20th century, probably resulting 
from the enhanced greenhouse effect which is a general warming trend caused by the increase of carbon 
dioxide and other trace gases in the atmosphere. The (IPCC) reports that from 1993 to 2003, global SLR 
about 2-3 millimeters each year, and approximately half of that increase is attributed to the ocean expanding 
as it warms.  

 Scientists generally predict that the world's other seas, will rise between 30 centimeters and one meter 
by the end of the century due to thermal expansion of the water and melting of polar ice. But this prediction 
would pale to the worst-case scenario that some scientists are predicting - global warming unexpectedly and 
rapidly breaking up the Greenland and West Antarctic ice sheets. If this happens, seas could rise by about 4.9 
meters, causing mass devastation to some regions. Very large rises in sea level eventually would cause 
flooding in major coastal cities and large parts of low-lying countries. 

At the developing countries level, results are extremely skewed, with severe impacts limited to a 
relatively small number of countries. For these countries (e.g., Vietnam, The Bahamas and A.R. of Egypt), 
however, the consequences of SLR are potentially catastrophic. 

2. GLOBAL WARMING THREATS ON EGYPT’S COASTLINES AND THE NILE DELTA 

The Mediterranean has been creeping upward about 2 millimeters annually for the last decade. Little by 
little, Egypt’s Mediterranean coastline is being swallowed up by the sea in some places as much as 90 cm a 
year. The World Bank describes Egypt as particularly vulnerable to the effects of global warming, saying it 
faces potentially "catastrophic”consequences. Eventually priceless farmland in the low-lying Nile Delta; a 
fan-shaped area of rich arable land ,which produces 60 percent of Egypt’s food, where the Nile River spreads 
out and drains into the Mediterranean Sea. Although the Delta makes up only 2.5 percent of Egypt's land 
mass, it is home to more than a third of this largely desert country's 80 million people. 

The Delta was already in danger, threatened by the side effects of southern Egypt's High Dam. Though 
the dam generates much-needed electricity and controls Nile River flooding, it also curbs nutrient sediment 
from replenishing the eroding Delta [5]. If the scenario of Greenland and western Antarctica disappearing as 
well occurs, the sea will reach as far inland as Cairo’s suburbs. Areas not under water level would also be 
affected, with salt water from the Mediterranean contaminating the fresh ground water from the Nile River 
used for irrigation. 
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Source: Google earth (2008). 

Figure 1 Egypt’s coastlines and the Nile delta 

In Alexandria, concrete sea walls were built to protect the beaches along the Mediterranean. Sand is 
being dumped in some areas to replenish dwindling beaches. Similar walls are going up in other parts of the 
coast including Rashid, but they are just walls to prevent beach erosion, nothing has been seriously planned 
for the real state. The maps below show areas of the Nile Delta, on the Mediterranean coast of Egypt that 
would be flooded with a few meters of SLR. 

 

 

 

 

 
Figure 2 SLR and coastal erosion in Alexandria  

This sea level rise map was created by Alex Tingle of firetree.net using the Google Maps API, NASA data and lots of programming 
savvy. 

3. IMPACTS OF SLR ON URBAN DEVELOPMENT 

The next table reveals that, while the land area of the Middle East and North Africa region would be less 
impacted by SLR than the developing world generally (0.25% vs. 0.31% with a 1m SLR), all other indicators 
suggest more severe impacts of SLR in this region. In particular, with a 1m SLR, 3.2% of its population 
would be impacted (vs. 1.28% worldwide) and 1.94% of its urban extent (vs. 1.02% worldwide). Except for 
land area, the impacts of SLR are much more severe in this region than the others. 

Table 1 Impacts of sea level rise: Middle East and North Africa region 

 
 

http://blog.firetree.net/�
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Figure 3 SLR map - Egypt 

A rise of one meter would flood northern coast of Egypt, including the ancient port city of Alexandria, 
and 20-25 percent of the Delta, forcing millions of Egypt's population from their homes. Egypt’s population 
would be most severely impacted by SLR. With a 1m SLR, approximately 10% of Egypt’s population would 
be impacted. Most of this impact takes place in the Nile Delta; it reaches 20% with a 5m SLR. The impact 
would be all the more staggering if Egypt's population, as expected, doubles to about 160 million by the 
middle of the century. The Delta is already densely packed with about 1,500 people per square kilometer. 

The urban extent of the region would also be significantly impacted (Figure). In Egypt, the impact 
reaches approximately 5.5% with a 1m SLR, 7% with a 2m SLR, and approximately 12% with a 5m SLR 
[6].  
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Figure 4 Middle East and North Africa region: Exposed population (5m SLR) 

 

                                  Source: Dasgupta, et al. (2007). 

  Figure 5 Middle East Middle East and North Africa region: Population impacted 
 

 
  Source: Dasgupta, et al. (2007). 

Figure 6 Middle East Middle East and North Africa region: Urban extent impacted 

 

4. REAL ESTATE SECTOR IN EGYPT AND SLR. RISK DISASTER 

4.1 Overview of Real Estate Sector in Egypt: 

The retreating global economy posed a limitation on Egyptian Gross Domestic Product GDP’s growth 
rate in FY08/09 recording 4.7%, down from 7.2% in FY07/08. Private and governmental consumption were 
the two main catalysts for the GDP’s growth increasing by 4.5% and 7.9%, respectively. In regards to the 
real estate sector, the growth rate ascended by 3.8% in FY08/09, slightly higher than the 3.7% reported in 
FY07/08 [7]. 
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Table 2 Macro Economic Indicators 
 

 05/06 06/07 07/08 08/09 
GDP Growth Rate 6.4% 7.1% 7.2% 4.7% 

Construction & building % of GDP 4.6% 5.3% 4.6% 4.9% 
Real Estate% of GDP 3.7% 3.8% 2.8% 2.8% 

Hotels & Restaurants% of GDP 3.3% 3.7% 5% 4.0% 

Source: Egyptian Ministry of Economic Development (MOP) & Central Bank of Egypt (CBE) 

Real estate sector booked remarkable gains in FY07 and FY08, where the prices soared along with the 
increased amount of foreign investors, particularly gulf investors who have strongly driven demand for real 
estate and consequently caused prices to soar. The Egyptian real estate market is at the beginning of its 
maturity stage. The characteristics of this stage are identified as follows: (1) The sector grows at a rate equal 
to the economy’s growth rate; (2) Average profit margins are achieved; and (3) Prices growing at a moderate 
rate of approximately 5%-10%, reflecting subdued demand based on the illiquid nature of this form of 
investment; expected decline in Arab demand for real estate units in Egypt; and instability of Egyptian 
workers abroad. Accordingly, the demand for real estate will not be speculative but will reflect a real need. 
Therefore, Egyptian real estate developers will not be able to achieve above average returns. Consequently, 
superior returns can be achieved through new mergers and acquisitions. 

4.2 Real estate market responds to the disaster risk of SLR 

The Egyptian real estate market affected by some determinants like economy, mortgage finance, the 
existing demand/supply gap and new tax law which has been implemented as of FY2010. It also affected by 
building material (steel and cement) prices. However, it was not affected by the disaster risk of SLR at all, 
but quite the contrary. Rigid population growth rate (2% per annum) along with the young population 
generation (The individuals of marriageable age who are not married are about one third of the population 
and there is approximately 500,000 marriage per annum) create a real need for additional housing in all 
governorates even regions exposed to be at risk. Therefore, total demand for housing currently stands at 
816,443 units in FY2010. About 61% of this demand is concentrated in the low income category and the 
remaining 39% is left to middle and high income categories [8]. A third of these units are in places at risk. 
The private sector which is dominating the real estate total supply as it contributes 76% with total 
investments makes the problem more complicated. Soaring oil prices in FY07/08 have caused Gulf 
investments to flow into Egypt’s real estate sector reaching US$47.1 billion of which 57.3% is directed to 
tourism while the remaining 43.7% is directed to residential compounds. Some of these projects lay on the 
North Coast, the region where the crisis is expected to occur. The mentioned flow of petrodollars is mainly 
due to proximity of the Egyptian real estate properties as well as the comparative edge of Egypt being 
cheaper in terms of tourist activities [9]. 

Table 2 A sample of current real estate investments 
 

Projects Name Investment Cost (US$ mn) Developer Name Type 
Madinaty- New Cairo 14,000 Talaat Mostafa Holding Mixed-use 

Port Ghaleb Development Project 5,000 Al Kharafi Mixed-use 
Westown and Eastown 4,000 SOIDC and Solidere Mixed-use 

Mivida Egypt- Cairo 1,250 Emaar Misr Mixed-use 
Marasi-Sidi Abdul Rahman bay 9.920 Emaar Misr Mixed-use 
Emirates Heights- North Coast 5,000 Yafa Mac Mixed-use 

Nile Corniche Towers 1,000 Diar Residential 

Source: Business monitor International (BMI) 

4.3 Real Estate Prices 

Land and real estate prices skyrocketed starting FY07 fueled by the following: (1) the government’s 
initiation of a real estate auction which yielded LE17.7 billion through selling six out of eight available land 
plots located outskirts of Cairo and North Coast. Consequently, land prices in the mentioned areas surged by 
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approximately 37% and (2) Strong economic conditions like the foreign direct investments (FDI), 
construction of mega projects like Marasi at North coast, and unsatisfied demand especially for high income 
segment. Therefore, land and real estate prices increased in all governorates even regions facing SLR 
disaster.  

4.4 Real Estate Sector SWOT Analysis  

As explained in the following SWOT analysis which was prepared by “Prime Holding”, a regional 
investment consulting office with a presence in major Arab markets. In their report about Real Estate Sector 
Overview in Egypt in Feb. 2010, there is no mention to The SLR crisis in the Treats that reflects the blackout 
on this crisis perhaps to its negative impact on the real estate market [10]. 

Table 2 A sample of current real estate investments 

Strengths Weaknesses 

The government’s plan to boost construction activities 
and infrastructure spending. 

Real estate tax may have negative impact on the 
demand of high income level 

Unsatisfied demand for large population size. Mortgage loans are tied to monthly salaries. 

 High interest rate environment. 

Opportunities Threats 

Government legislations to provide Gulf investors with 
an opportunity to purchase second homes. 

Egypt is among the highest countries in The MENA 
region in terms of transactions costs. 

 Global Economic slowdown may constrain FDI influx. 

 Lack of liquidity and affordability. 

 Slowdown in real estate and construction sectors. 

Source: Prime Holding Database 

5. STRATEGIES TO PROTECT CITIES AND REAL ESTATE FROM SLR. 

5.1 Mitigation 

Based solely on mitigation efforts discussed in the Kyoto Protocol at the third conference of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, a 5.2% reduction in greenhouse gasses by 2010 would 
save only one million people from global warming related flooding. Without any mitigation, 23 million 
people are at additional risk of coastal flooding from global warming [11]. At this point, mitigation efforts 
are clearly not enough if there is potential for such a large number of people to be victims of flooding. Parry 
et al. [12] conclude that if carbon dioxide concentrations are stabilized at 750 parts per million by 2250, then 
by 2080 the number of people who will be at risk from flooding is about half of the roughly 90 million 
people at risk without mitigation. This is about twenty times the prescribed reduction in emissions in the 
Kyoto Protocol.  

Mitigation efforts are certainly an important strategy, however mitigating SLR is not an option this far 
along in the process of global warming. It is not practical to devote all resources to mitigating SLR. It is 
important to combine mitigation strategies with adaptation strategies so that SLR does not accelerate to an 
unnecessary level while preparing cities to be ready for what is to come. 

5.2 Adaptation 

Because it is too late to completely mitigate climate change induced SLR, it is necessary to adapt to it. 
Adaptation includes a number of planning responses, such structural protection or managed retreat. The main 
concern associated with adaptation is the cost, especially with the degree of uncertainty in SLR [13]. 
However, there will be some SLR, regardless of the future of global warming. Therefore, adaptation to SLR 
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is absolutely necessary [14]. Nicholls and Mimura [15] argue that cities can protect themselves from 
flooding by building, heightening, and maintaining dikes. In order to be effective, dikes need to be high 
enough to protect against SLR and predicted levels of storm surge. Nicholls and Mimura estimate that the 
installation of dikes, port and harbor upgrades, and maintaining tourist beach replenishment in anticipation of 
a three foot rise in sea-level will cost trillions of dollars.  

 

Figure 7  Netherlands North Sea Protection Works (sea walls) 

In addition to being extremely costly, sea walls and other fixed, rigid, flooding defense structures can 
cause a coastal squeeze, leading to damage of coastal ecosystems (for instance mangroves) as the intertidal 
habitats are destroyed (Nicholls & Mimura, 1998). It is important for a city to assess the environmental costs 
and benefits of structural defenses and determine if there are any other planning responses that might be 
more environmentally friendly, such as managed retreat. In some areas, however, structural defenses may be 
the only option. Despite the restrictions posed by mitigation and adaptation strategies to protect cities from 
climate change induced SLR, there are a number of planning responses that cities can consider: 

5.3 Do Nothing 

There is science supports the inevitability of SLR, regardless of new policy related to climate change 
and greenhouse gas emission standards. The uncertainty lies in predicting the precise rate and degree of SLR 
compensating for local confounding issues such as uplift. Doing nothing will save a city from immediate 
financial expenditures, but may result in significant long term costs for disaster relief including the loss of 
land, buildings, infrastructure, and lives. It is very important that cities are prepared rather than having to rely 
on event-driven responses. 

5.4 Managed Retreat 

A second option for cities is a planned or managed retreat, called managed realignment in the United 
Kingdom [16]. Managed retreat can involve flooding areas by removing existing coastal barriers. It helps to 
eliminate uncertainty about future flood damage. Managed retreat is physically easier for new developed cities, 
because they have more open space and do not have the density of buildings and infrastructure that is often 
found in existing city [17]. Moving away from coastal regions will help protect people and any developments 
that exist within the flood zone [18]. In urban areas, investing in managed retreat can save from future costs for 
flood protection. Managed retreat does have some disadvantages. There is potential for substantial loss of land. 
Managed retreat can be a difficult concept to grasp in terms of the benefits for community members. Without 
understanding how managed retreat works, one might not understand the future flood protection benefits and 
could see it as removing important flood barriers. Managed retreat can be more extensive than removing coastal 
barriers, for instance it might require uprooting an entire community and relocating it. that policy change 
related to climate change will not address humanitarian issues of place attachment. Agyeman et al. suspect that 
current policy initiatives intended to “prevent negative human responses to climate change”will exacerbate the 
problem by failing to adopt an integrated approach to managed retreat, including socio-emotional aspects, and 
by adequately engaging with affected communities”[19].  

5.5 Structural Protection 

Rather than letting nature run its course for SLR, a third option is to structurally adapt to SLR. This 
includes accommodating the issue by building floatable homes or houses built on pontoons or stilts or 
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constructing barriers for protection such as dikes, levees, and sea-walls [20]. Accommodating to SLR 
includes considering a new approach to land use as the SLRs. For example, cities can continue to develop 
homes and buildings near the coast, as long as the homes are built to withstand rising water. Cities can build 
new buildings on pilings so that the base of the structure is higher than the anticipated flood level [21]. 
Another example of accommodating to SLR is constructing floatable homes. Floating homes and homes on 
stilts are common in the Netherlands. Dura Vermeer, a Dutch contractor, builds floating homes which are 
constructed on concrete floating platforms fixed to flexible moorings. As the water rises, the house floats but 
does not move because it is attached to moorings. The frameworks of the homes are made of timber to keep 
them light and buoyant. Dura Vermeer’s homes can float with an increase in water level up to 18 feet [22].  

 

 

 

 

Figure 8  Dura Vermeer’s floating homes- Netherlands 

Another example of floating homes is homes built on pontoons which hold the home in place as the 
house rises with the water level. In some cases, the pontoons can be used for living space [23]. Retrofitting 
existing homes to float is not necessarily cost effective. It is also a complex task [24]. This seems like an 
option that is useful only for a relatively small number of homes. 

Instead of accommodating to SLR, a city can take a more proactive approach and build structures that 
will protect existing homes, buildings, infrastructure, and public access to the waterfront. Structures include 
seawalls, dikes, levees, and flood barriers. Many coastal cities already have sea walls installed to protect the 
coastlines. Seawalls are permanent structures that block rising sea-level and can protect against high storm 
surge. Seawalls do have a few maladaptive implications. They will contribute to a coastal squeeze and a 
decline in coastal ecosystems because they physically make the coastal ecosystem smaller. Because they are 
solid, seawalls can block waterfront views. According to Crichton, there have been some cases in which 
residents have denied the installation of seawalls because they obstruct the view [25]. 

If dikes and levees are properly constructed and maintained, they can prevent flooding and inundation 
and can help with proper, efficient drainage. It is important that dikes and levees are constructed with the 
ability to easily upgrade them in the future. This will minimize future costs associated with the uncertainty of 
SLR. Installing a system of dikes, levees, and seawalls is not inexpensive, but these structures have the 
potential to save a city from extreme costs. 

Flood barriers are another option. These are hard structures that run the width of a river. Few countries 
around the world have installed flood barriers that work to block off sections of a river to protect a city. 
Following the very destructive storm in 1953 discussed previously, the Netherlands established a plan called 
the Deltaworks. Included in Deltaworks is the Oosterschelde Flood Barrier. The Oosterschelde Flood 
Barrier, opened in 1983, is the largest flood barrier in the world. The flood barrier locks are generally kept 
open, closing during times of especially high tide or storm surges [26]. The Thames River in London also 
has a flood barrier. The Thames Barrier was constructed in 1984 in response to the threat of SLR and the 
understanding that significant flooding could be disastrous for London. The Thames Barrier extends the 
1,700 foot width of the river. The Barrier has four gates that open and close when necessary, during an 
especially high tide or during a strong storm. Some of the main advantages of the Thames Barrier are that it 
does not block the view of the riverfront and river traffic is uninterrupted because it is usually left open. A 
permanent seawall might block views of the river and river traffic [27]. There are disadvantages and 
impracticalities to having flood barriers. Flood barriers have to reach two banks of a river or coastal area to 
be effective, so they will not work for every coastal city. In addition to being unsightly, they only work for 
cities whose waterfront is a river and are situated in such a way that water could be averted. Also, flood 
barriers can be extremely expensive to construct. It is necessary to carry out a cost-benefit analysis to 
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determine if the cost of constructing and maintaining a flood barrier is less expensive than the impacts of 
flooding of a city. 

 

Figure 9  Oosterschelde Flood Barrier – Netherlands (left), The Thames River Flood Barrier – UK. (right) 

5.6 Integrated Coastal Zone Management 

A final planning response for coastal cities facing SLR is integrated coastal zone management (ICZM). 
The exact boundaries of a coastal zone are arbitrary, but can be considered to be a coastal zone including the 
coastline relative to a city’s boundaries. ICZM is an important concept because responses to SLR are neither 
global nor specific to a particular city. SLR response should be regional. ICZM does not solely focus on SLR 
but includes all coastal issues including, although certainly not limited to, coastal ecosystems, recreational 
areas, and fisheries. In addition to integrating the different aspects of the coast, ICZM incorporates different 
cities’ coastal experiences. ICZM includes the sharing of information and knowledge among coastal cities 
that are having similar experiences in terms of SLR. Together, they can create agreements and address SLR 
issues together. Additionally, SLR monitoring can be more effective if adjacent or nearby cities are sharing 
information [28]. By taking an ICZM approach, one city’s efforts to combat SLR should not hamper another 
city’s efforts. An area that is experiencing coastal erosion can transfer its excess sediment to help the 
receiving area reduce vulnerability to SLR. Undoubtedly, the most effective adaptation strategy for 
combating SLR is a hybrid approach, integrating the best planning response options for a specific city to 
create an effective policy. In most cases, one planning response alone will not completely protect a city’s 
waterfront from SLR.  

6. CONCLUSIONS 

Sea level rise (SLR) due to climate change is a serious global threat: The scientific evidence is now 
overwhelming. Continued growth of greenhouse gas emissions and associated global warming could well 
promote SLR of 1m-3m, and unexpectedly rapid breakup of the Greenland and West Antarctic ice sheets 
might produce a 5m SLR. SLR has many impacts on land, population, agriculture, urban extent and 
wetlands. In this paper, we have assessed the consequences of continued SLR on real-estate wealth in Egypt. 
With the inundation zones projected for 1-5m SLR. Results reveal that millions of people are likely to be 
displaced by SLR within Egypt; and accompanying economic and ecological damage will be severe for 
many. To date, there is little evidence that the international community has seriously considered the 
implications of SLR for population location and infrastructure planning in developing countries. 

As is true with any planning strategy, there are constraints associated with applying mitigation and 
adaption strategies to SLR. It is too late to mitigate SLR and adaption plans can be expensive. However, 
destruction associated with SLR will likely far exceed the costs of adaptation. There are a number of 
planning responses, including managed retreat, structural flood defenses, and integrated coastal zone 
management that a city needs to consider when creating its policy and plan to address SLR. 

Undoubtedly, the most effective adaptation strategy for combating SLR is a hybrid approach, integrating 
the best planning response options for a specific city to create an effective policy. Some cities will benefit 
more from managed retreat and other cities will choose to build structured flood defenses. In most cases, one 
planning response alone will not completely protect a city’s waterfront from SLR. It is important to include 
Integrated Coastal Zone Management in any planning strategy to ensure that a city is aware of and has the 
support of other regions confronting similar SLR issues. 
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In order to implement these planning responses, Saarikoski [29] suggests that a collaboration of interest 
groups, experts, and government authorities is an effective way to facilitate discussion and learning. It allows 
members of the collaboration to become aware of relevant issues with which they may not have been 
familiar. Strong, cohesive partnerships between relative parties can help to strengthen the goals and 
intentions of the collaboration and can help to drive their vision [30]. A collaborative group will have the 
capacity to make the appropriate decisions in applying SLR planning responses to its city. However, this can 
only work if all participants are satisfied with their roles and representation within the collaboration. 

Finally, by choosing the most appropriate strategies, Egypt must prepare itself to avoid expensive and 
dangerous damage to infrastructure, property, and lives. In this issue, Sustainability becomes a matter of 
existence.  
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3-4 UR B A N A R E A  OF  A L G E R I A N C I T I E S B E T W E E N DE T E R I OR A T I ON A ND 
M E C H A NI SM  OF  SUST A I NA B I L I T Y  
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.     

A bstr act:  
Planning is considered as an important tool that ensures the treatment of many urban problems faced by 

Arab and Muslim cities. And the Algerian city is of one of these cities which have witnessed over the past 
decades a dramatic expansion in construction as a result of multiple factors, however the expertise and 
experience show the lack of an effective policy of planning of many construction projects especially the 
residential ones which were far in the cultural , social and environmental dimensions and the result is that 
there is no  interaction between the user and the produced urban and architectural picture , and then there 
were repercussions within the frame of the city with its both sides the built and the non-built which is 
reflected in the image of urban and architectural chaos dominated by the irresponsibility and the irrational 
exploitation of the domain. This situation reached by the Algerian city through these completed and 
programmed architectural projects that require to sound the alarm on the area of the city, and require us to 
look in a comprehensive manner in the examination of the current situation of urban projects through 
sustainable vision to handle and improve what can be improved on a hand, on the other hand working to 
specify the frames and the foundations of sustainable urbanism that respect in its planning and future design 
orientations the characteristics and requirements of the Algerian town, and this is covered in this paper 
through its review of all these data and analysis based on the examples of such construction projects in the 
Algerian city. 
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Planning, City, Algeria, Housing Projects, Sustainable Urbanism. 
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  المجال العمراني للمدينة الجزائرية بين التدهور وآليات االستدامة ٤-۳

 

حليمة زيداني. م  
 يات الحضرية، التقن تسيير بمعهد أستاذ مساعد

 الجزائر، المسيلة جامعة- قسم تسيير المدينة
zidane.halima@yahoo.fr  

 
 

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

بر التخطيط الوسيلة الهامة والكفيلة لعالج كثير من المشكالت الحضرية التي تعاني منها المہن العربية  يعت
والمہينة الجزائرية واحہة من هذه المہن التي شهہت خالل العقوہ الماضية توسعا هائال في العمران نتيجة لعوامل ،واإلسالمية

وہ سياسة تخطيطية فعالة لكثير من المشاريع العمرانية خاصة السكنية منها،والتي متعہہة،إال أن الخبرة والتجربة توضح إنعہام وج
و النتيجة عہم تفاعل المستعمل مع هذه الصورة العمرانية ،كانت بعيہة في مجملها عن األبعاہ الثقافية واالجتماعية والبيئية

بشقيه المبني وغير المبني وانعكس ذلك في صورة والمعمارية المنتجة ومن ثم كانت هناك تہاعيات على إطار مجال المہينة 
هذه الوضعية التي وصلت إليها المہينة الجزائرية . فوضى عمرانية ومعمارية تسوہها الالمسئولية واالستغالل الالعقالني للمجال

مما  ،على مجال المہينةمن خالل هذه المشاريع العمرانية المنجزة والمبرمجة لإلنجاز والتي يستلزم من خاللها ہق ناقوس الخطر 
يستوجب منا إعاہة النظر بصورة شاملة في ہراسة هذه الوضعية الحالية للمشاريع العمرانية من خالل رؤية مستہامة لمعالجة 
وتحسين ما يمكن تحسينه من جهة،ومن جهة أخرى العمل على تحہيہ أطر وأسس عمران مستہام يحترم في توجهاته التخطيطية 

وهذا ما تتناوله هذه الورقة البحثية من خالل استعراضها لكل هذه ،تقبلية خصائص ومتطلبات المہينة الجزائريةوالتصميمية المس
 .المعطيات وتحليلها اعتماہا على  نماذج هذه المشاريع العمرانية في المہينة الجزائرية

  

 : الكلمات الدالة
 . لمستہامالمہينة، الجزائر، المشاريع السكنية، العمران ا ،التخطيط

 
 :السيرة الذاتية

تعمل أستاذ مساعہ معهہ تسيير التقنيات الحضرية، قسم تسيير المہينة،  ۲۰۰۷المهنہسة حليمة زيہاني مولوہة بالمسيلة، منذ 
تقوم حالياً ، ۲۰۰۷جامعة المسيلة حاصلة على ماجستير تخصص تسيير المہينة والتنمية المستہامة جامعة أم البواقيفي يوليو 

بكالوريوس هنہسة معمارية ، حاصلة على ۱۹۹٦عملت مهنہسة تسيير المہينة، بجامعة المسيلة يونيو  .ضير شهاہة الہكتوراهبتح
، وفي جامعة ۲۰۰۲إلى  ۲۰۰۰عملت كمهنہسة ببلہية المسيلة مصلحة العمران والتعمير من . ۱۹۹۱فرع البناء بتاريخ يونيو 

 ۱٤-۹ؤتمر الہولي األول للتراث العمراني في الہول اإلسالمية خالل الفترة من المشاركت في . ۲۰۰۷إلى  ۲۰۰۲المسيلة من 
 .لرياض المملكة العربية السعوہيةم ا۲۰۱۰مايـو ۲۸-۲۳هـ الموافق ۱٤۳۱جماہى اآلخرة 
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 :مقدمة -۱

لقہ أصبحت المہينة بعہ الثورة الصناعية وما نتج عنها من تقہم تكنولوجي ونشاط عمراني نقطة جذب 
فئات المختلفة من السكان من شتى الجهات والنواحي فنشأت مشكلة التضخم الحضري التي أفرزت مشاكل لل

على هياكل االستقبال والمجال العمراني السيما في البلہان النامية حيث لم تستطيع  حمعقہة كان لها األثر الواض
 .كلها وأختل توازنهاالمہينة أن تتكيف مع تلك الهجرات والنزوحات الہاخلية فتفاقمت مشا

وأمام هذه التحہيات تم البحث عن ميكانيزمات وأساليب المتصاص تلك األعہاہ الهائلة من السكان ومنها 
 . توسيع وانتشار المجمعات السكنية وأجريت تجارب عہيہة من خطط اإلسكان لحل هذه المعضلة

سريعة في ظل الزياہة الهائلة  ةہيناميكيوالجزائر واحہة من بلہان العالم العربي واإلسالمي تعرف مہنها 
لعہہ السكان واخذ مشكل اإلسكان أبعاہا خطيرة نتيجة عہم قہرة الہولة على تلبية احتياجات المواطن في إيجاہ 

مما جعلها تعيش تفاقم العہيہ من المشكالت ومما الشك فيه أنها أخذت أبعاہا خطيرة تنبئ بمزيہ من ،مسكن
المہينة كاالستعمال العشوائي للمجال والتوسعات العمرانية التي أفرزن بعض السلبيات  الترہي والتہهور لحياة

 .    ومن أبرزها أنها أصبحت تفتقہ تہريجيا طابعها المعماري والعمراني الخاص الذي يميز كل مہينة
ر مجموعات ولكون المہينة تعتبر البيت األكبر الذي يعيش فيه اإلنسان ضمن مجموعة من األفراہ وفي إطا

 ةتتشكل من خاللها لالستقرار البشري كما أنها هي عبارة عن مجموعة من العناصر العمرانية ہيناميكي
لذلك أصبحت الحاجة إلى استجالء الرؤية المستقبلية المستہامة للمہن ضرورة تخطيطية ومتطلبات ،التكوين

تأتي أهمية تناول هذا الموضوع ومناقشته  ماسة من أجل رسم مستقبل عمراني أفضل للمہينة الجزائرية،من هنا
 . ضمن هذه المہاخلة العلمية

 :إشكالية البحث -۲
لقہ تركت الفترة االستعمارية في الجزائر بصمات واضحة على المجال العمراني كان له األثر الواضح في 

رية والماہة تكثيف الهجرة للمراكز الحضرية باعتبارها بؤرة جذب تحظى بهياكل صحية وإجتماعية وحض
وغياب الهياكل االقتصاہية واإلہارية الكافية ،السكنية التي أجالها الفرنسيون طابعها الالجزائري بالمعنى الثقافي

 .مما زاہ في تعقيہ مشكالت المہينة الجزائرية وخصوصا وان الهيئات المعنية لم تكن حاضرة بقوة آنذاك
سكنية كان هہفها األساسي سہ العجز في االحتياجات وبعہ االستقالل تبنت الجزائر مشاريع عمرانية 

للطلب المتزايہ للسكن نتج عته التنوع في البنايات والمجمعات السكنية والعتبارات عہيہة وجہت المہينة 
الجزائرية نفسها من المہن التي تأثر عمرانها باالتجاهات الغربية وتم إستراہ مظاهر العمران الحہيث كوسيلة 

العمرانية والمعمارية ومشاريع تبلورت في أوساط وبيئات أجنبية ہون اآلخذ بعين االعتبار لحل مشاكلها 
المقاييس العمرانية والمناخية المالئمة للتخطيط المجالي لكل منطقة وال الخصوصيات االجتماعية والقيم الثقافية 

 .للمجتمع وتشكلت بذلك بنايات حہيثة ال تتميز باالستہامة
مراني جعل البيئة العمرانية في المہينة الجزائرية تبہوا متہنية ومفرغة من قيمها االجتماعية هذا التوجه الع

والعمرانية وجعها تعيش مشكالت أخذت أبعاہا تنبئ بمزيہ من الترہي والتہهور ونظرا للتحوالت التي يعرفها 
رغم  بوتوجيهها أمر صعالمجتمع في ہورة نموه تجعل ہينامكيتها مستمرة مما يجعل التحكم في حركتها 

المحاوالت التي يقوم بها المختصون في المہينة لوضع إستراتيجية واضحة وسياسة عمرانية لمشاريع مہروسة 
 .للحہ من التہهور الذي يعيشه المجال العمراني في المہينة الجزائرية

ث هذا في ظل تعہہ المہينة الجزائرية ويحہ يمتسائلين عن فحوى وحجم الالمباالة للمجال العمراني ف
في ہوافع المستعمل في سلوكه هذا اتجاه البيئة  ثوتشابك أہوار الفاعلين في تسيير المہينة الجزائرية، والبح

لذلك كان البہ من البحث في صياغة مفاهيم ورؤى جہيہة لمشاريع عمرانية يراعى فيها متطلبات  .العمرانية
التخطيط كمنهج لمواجهة بعض المشكالت الموجوہة في بيئة البيئة الجزائرية بكل خصائصها واتخاذ سياسة 

 .للبيئة العمرانية عہم تہهورها نالمہينة الجزائرية ضمن تنمية عمرانية مستہامة تضم
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 :أهداف البحث -۳
 :يهہف البحث في إطاره العام إلى

ل وج�وہ ع�ہة ف�اعلين ف�ي تبيان أهم األسباب التي أہت إلى تہني البيئة العمرانية في المہينة الجزائرية في ظ -
 .عملية تسيير المہينة

 .رصہ أهم التحوالت والتغييرات التي تتعرض لها البيئة السكنية في المہينة الجزائرية -
 .   للمہينة الجزائرية ترفع من نوعية البيئة العمرانية ومن عطائها الفيزيائي ةالوصول إلى رؤية تخطيطي -
 :منهج البحث -٤

لوصفي في كل من الشق النظري في محوره العام في استقراء المجال الجزائري تتبع الہراسة المنهج ا
وتحوالته  أما الہراسة الميہانية فيتم من خاللها عرض وتحليل واقع البيئة العمرانية وتقييمها من خالل نموذج 

وعات ولتحقيق أهہاف البحث تم الرجوع إلى المطب.مسكن االجتماعي الجماعي ٥۰۰مہينة المسيلة وحي 
والسجالت واألبحاث والتقارير المنشورة عن الہراسات التي أنجزت بواسطة باحثين متخصصين في هذا 

 لالمجال،كما تم توظيف المنهج االستقرائي وذلك بهہف ہراسة واستقراء الكتابات والہراسات السابقة حو
 .المجال في المہينة الجزائرية

  :مراحل التوسع العمرانـي فـي الجزائـر –٥
 :)۱۸۳۰ما قبل (:مرحلة ما قبل االحتالل الفرنسي -۱-۱-٥

لم يسلم المجال الجزائري من التقلبات السياسية واالقتصاہية واالجتماعية منذ أمہ بعيہ حيث لم تعرف "
المہينة تاريخا عمرانيا متواصال نظرا لطبيعة الوجوہ الخارجي وأنظمته، إذ كان المجال العمراني يتعرض 

اء من قبل كل من وطئه تخريبا ومسحا لما أنجزه سابقه وتكريسا لوجوہه ولم تبقى إال بصمات ناہرة للهہم والبن
 ]: ۱[منذ وجوہ اإلنسان على هذه األرض سنعرضها كما يلـي 

 : المرحلة البربريـة الرومانيـة -۱-۱-۱-٥
بہءا بالمستوطنات  إن النمط الحضري كتجمع سكني في الجزائر ليس وليہ الساعة بل تواجہ منذ القہم

الرومانية التي ظهرت في شتى أنحاء الجزائر خالل االجتياح الروماني وتوسع أرجاء اإلمبراطورية الرومانية 
عسكرية فشيہت قلع ومراكز حصينة  اوقہ كانت األهہاف األولى لتوسع الرومان في الجزائر أهہاف ،في إفريقيا

سط الجزائري فشيہوا أجمل المہن التي ال تزال آثارها موجوہة ولكن سرعان ما أعجبوا بالو ،للجنوہ الرومان
الجزائر على طول الساحل وفي المناطق الہاخلية شمال المناطق  يوتتناثر المہن الرومانية ف.حتى

 ).الهضاب العليا(السهبية
 :المـدن ذات النشأة اإلسالميـة -۱-۱-۲-٥

لعربية اإلسالمية وأنشأت الكثير من المہن أو وسعت انتعشت الشبكة العمرانية في الجزائر مع الفتوحات ا
مستمہة كيانها ومضمونها وروحها من الشريعة اإلسالمية والفقه  ،على نمط مہن الحضارة العربية اإلسالمية

مستجيبة للمقاييس األساسية للفكر العمراني اإلسالمي من حيث التركيب المورفولوجـي والوظائف المتنوعـة 
وقہ تزايہ عہہ المہن ذات النشأة العربية اإلسالمية مع تعاقب الہويالت .شـتى المجاالتوالمنسجمـة في 

الباقية تتمثل  اولقہ عرفت المہن الجزائرية في هذه المرحلة هہوء نسبيا وآثاره.اإلسالمية التي حكمت الجزائر
القصور والمساكن بعض (في بعض المہن اإلسالمية،مجسہة خاصة في المجال الہيني واإلہاري والعسكري

 ).بسكرة(في تلمسان ومسجہ سيہي عقبـة ) واإلقامات
 : مرحلـة االحتالل الفرنسـي -۱-۲-٥

عرفت الجزائر في هذه المرحلة توسيع عملية اإلستطان األوروبي وإقامة المستوطنات واألحياء األوروبية 
فقہ بہأت تظهر األحياء "سكك حہيہية،بالقرب من المہن العتيقة وتہعيمها بالهياكل األساسية من طرق برية و

القصہيرية بشكل بارز بحواف المہن الكبرى والمتوسطة،كما خصصت مساحات معينة إلسكان الجزائريين 
معظمها يقع في مناطق هامشية ضمن المخططات التي كانت تنجزها اإلہارة االستعمارية لعزل العرب 
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فقہ عرف المجال الجزائري في هذه المرحلة تكريسا لنمط ."]۲[وإبعاہهم قہر اإلمكان عن األحيـاء األوروبية
عمراني وآخر معماري يقومان على ثقافة ہخيلة على مجتمعنا،ويرى الباحثون أن الشبكة العمرانية الحالية 
وتطور ممارسات تهيئة المجال العمراني مرتبطة بالہرجة األولى بإعاہة تشكيل بنية مہن ماقبل االحتالل 

ريق تحويل األنسجة العمرانية والتقليہية،وترقية عمران أوعمـارة استعماريين،ولقہ تم تجسيـہ الفرنسي،عن ط
 :ذلك بأہاتين هما

 :۱۹۸٥مشروع قسنطينـة   -أ
ويہخل في إطار سياسة عامة لتنميـة الجزائر ذات األهہاف الكامنة في إہماج إقتصاہي وسياسي للشعب 

ة ولقہ سطر في ذلك إعاہة إسكان مليون نسمة في ظرف خمسة الجزائري في إطار المؤسسات االستعماري
سنوات في المہن والقرى ويعني ذلك تحويل الهياكل المجالية التي تضمن ذلك مما يحقق أنجح الطرق لإلہماج 

باإلضافة إلى مشروع األلف . والثقافي ولقہ طبعت هذه المہن بنمط عمراني أوروبي في أغلبها  االجتماعي
تحہيہ تصور جہيہ للعالقة بين الريف والمہينة من منظور إستعماري في محاولة لتوقيف النزوح مجمع ريفي ل

 . الريفي نحو المراكز الحضريــة
  :المدن العتيقـة والتدخل اإلستعمـاري -ب 

حاله بل تلقى تغيرات من قبل  ىلم يبقى المجال العمراني وال المعماري في المہن العتيقة بالجزائر عل
 :سيين تنہرج في إطار سياسة استيطانية تطبيقا لقانون توسيع المہن وتطهيرها ويظهر ذلك بصورتينالفرن

إعاہة تشكيل أجزاء من األنسجة العمرانية في المہن العتيقة بتهہيم أجزاء وإنشاء أجزاء مؤسسات مہني�ة أو  -
 .عسكرية أو شق الطرق

يق إنشاء مہن جہيہة مستقلة أو ضواحي جہي�ہة تهميش المہن العتيقة ألغراض اقتصاہية وعسكرية عن طر -
كس��يطرة االتج��اه الرأس��ي للمب��اني وال��نمط        (بجانبها،تمت��از بالخص��ائص العمراني��ة والمعماري��ة األوروبي��ة 

وذل��ك بغي��ة الفص��ل ب��ين   ...) .الش��طرنجي للش��بكة العمراني��ة وك��ذا المؤسس��ات اإلہاري��ة الہيني��ة والعس��كرية
 ]. ۳[لجزائرية المسلمة نظرا لتعارض خطيهما الحضاريالشريحتين األوروبية وا

 :مرحلة االستقالل -۱-۳-٥
) خاصة الحواضر(تشير المعطيات إلى أن الهجـرة الريفية غہاة االستقالل استقطبتها المہن الكبـرى 

 : ويعـوہ تفسيـر ذلك العتبـارات عہيہة منها
 .حريريـةعہم إمكانيـة بنـاء القـرى المهہمـة إبان الثورة الت -
 .عوہة عہہ كبيـر من الجزائريين إلـى أرض الوطن -
 .النمـو الہيمغرافـي -
 .تأخر إعاہة بناء المہن العمرانية وحل مشكلة اإليواء -

إن فترة ما بعہ االستعمار تعتبر فترة االنتقال من طور ماقبل التصنيع إلى طور التصنيع السريع،كل هذا 
ہن العتيقة بالجزائر حيث هذه األسباب تتمثل في مہى مواجهة المہينة أفرز أسبابا عہة كانت وراء تہهور الم

 .القہيمة للحياة العصرية والنمو التكنولوجي واالنفجار الہيمغرافي والنزوح الريفي
 : السياسة العمرانية فـي الجزائر-٦

مبہئية بهہف التحكم بعہ االستقالل قامت الہولة بخطوة أولى متمثلة في ضرورة إنشاء المخططات العمرانية ال
أنشئت وزارة األشغال  ۱۹٦٥نسمة،وفي سنة  ۱۰٫۰۰۰في النمو والتوسع العمراني للبلہيات التي تزيہ عن 

العمومية وإنشاء مكاتب ہراسات متخصصة،ولم تحضى سياسة السكن في الجزائر باهتمام الہولة الحقيقي إال مع 
 .،وينہرج ذلك في إطار المخطط العمراني التوجيهي)رإنشاء وزارة السكن والتعمي(۱۹۷۷نهاية السبعينات 

 :السكنات الحضريـة الجديـدة -۱-٦
التحكم في التوسع العمراني بالمستوطنات  ف، بهہ۱۹۷٥بہأ العمل بهذه الوسيلة العمرانية في الجزائر منذ 

جزائرية يمكن للمناطق وحسب التوجيهات العمرانية ال."الحضرية من أجل توفير السكن إلعہاہ سكانها المتزايہة
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السكنية الحضرية الجہيہة أن تنشأ بشكل اختياري،وقہ شهہت أغلب المہن الجزائرية بمختلف أنماطها وأحجامها 
وقہ قہر عہہ السكن المنجز بواسطة هذه الوسيلة .توسعا في نسيجها الحضري بواسطة هذه الوسيلة المعمارية

وإن نجحت هذه الوسيلة ).عمارات(جماعي على النمط العموہي بحوالي مليون سكن ۱۹۹۰المعمارية إلى غاية 
زياہة على التحكم في التوسع "العمرانية في توفير السكن الجماعي وحل جزء مهم من أزمة السكن في البالہ،

العمراني المنظم فإنها لم تنجو من االنتقاہات حول نقائصها فيما يتعلق بإخفاقها في توفير جميع الهياكل 
زات الضرورية لسكانها بحيث ال تزال هذه المناطق السكنية الحضرية كما يقول الہكتور بشير والتجهي
عبارة عن مراقہ للسكان فقط،كما وجه االنتقاہ إلى الوعاء العقاري الذي أقيمت فيه هذه المناطق السكنية ،تيجاني

 ".والذي أقتطع في أكثر الحاالت من األراضي الفالحية الخصبة
 : ـةالتجزئ -۲-٦

توجہ وسيلة عمرانية أخرى تهہف إلى توفير السكن الحضري الفرہي المنظم والمنسجم مع النسيج 
العمراني وقہ ساهم نمط التجزئة في توفير السكن الفرہي بشكل ملموس إذ يشير الہيوان الوطني لإلحصائيات 

 .۱۹۹۲و۱۹٦٦المہة مابين مليون سكن في  ۱٫٥في وثائقه المتعلقة بموضوع السكن عن إنجاز ما يقرب من 
ما يمكن تسجيله عن هذه الوسيلة المعمارية هو التأخير من طرف البلہيات ووكاالتها العقارية في توفير 

مخالفة كل البيوت للمقاييس و الهياكل األساسية من ماء وكهرباء وغاز،كما لوحظ غياب الوعي المعماري
ناء األمر الذي أہى إلى غياب االنسجام بين البيوت المنجزة من والتصاميم المتفق عليها مع مہيرية التعمير والب

 ].٤[حيث الشكل الخارجي،واالرتفاع وعہم إحترام المساحات ہاخل البيوت
 : المـدن الجديـدة -۳-٦

تبنت الحكومة الجزائرية إستراتيجية المہن الجہيہة لمواجهة التحضر السريع خاصة عبر الشريط الساحلي “
على عہة مشاريع مہن جہيہة تنشأ بالقرب من المہن ۱۹۹٥ت الحكومة  الجزائرية سنة حيث صاہق،والتل

مثل مشاريع المہن الجہيہة بالقرب من مہينة الجزائر كالعفرون،وفي )قسنطينة،وهران،الجزائر(المتروبولية 
ل لمعالجة إشكالية قہ اعتقہ الكثير أن المہن الجہيہة هي الحل األمث،]٥[الهضاب العليا كمشروع مہينة بوغزول 

الفكرة تحتاج إلى استثمارات ضخمة إلنجاز مثل هذه  نسرعة التحضر التي تعيشها الجزائر،إال أن واقع األمر أ
المشاريع الطموحة،غير أن المہن الجہيہة بالمفهوم العمراني المعاصر يقتصر على إنشاء مراقہ للبشر فقط بقہر 

ر جميع الهياكل األساسية والتجهيزات التجاريـة واالجتماعيـة ما يشترط في مخططاتها العمرانية أن توف
 .والثقافيـة واإلہاريـة الضروريـة

 : ويمكن نسجل بعض المالحظات في السياسة العمرانية التي انتهجتها الجزائر وهي كالتالي 
ص�بحت مس�اهمة مع نهاية الس�بعينات حي�ث أ لم تحظى سياسة السكن في الجزائر باهتمام الہولة الحقيقي إال -

الجماع��ات المحلي��ة ف��ي مي��ہان المش��اريع والمتابع��ة واإلعان��ة تكتس��ي أهمي��ة كب��رى وين��ہرج ذل��ك ف��ي إط��ار 
والعمليات المتعلق�ة ،المخطط العمراني الرئيس�ي ال�ذي يعتب�ر المرج�ع الحقيق�ي لنم�و وتوس�ع المج�ال الم�ہيني

 .بتحسين األنسجة العمرانية الموجوہة والتحكم في تنظيم المہينة
مع شہة أزمة السكن في هذه اآلونة والتي تجلت ف�ي االخ�تالل المس�جل ب�ين الع�رض والطل�ب قياس�ا بمع�ہل  -

اعتم�ہ في�ه أساس�ا  ءالنمو الہيمغرافي وحجم األسرة ہفع الهيئات المعنية لالهتمام أكثر بقط�اع التعمي�ر والبن�ا
، )ث�انيخط�ط الخماس�ي األول والخ�الل الم(وضع برامج هامة إلنجاز السكن  مس�ايرة لنم�و المجتم�ع  :على

وض��ع سياس��ة ناجع��ة لل��تحكم ف��ي النم��و العمران��ي لالس��تجابة للوض��عية القائم��ة وإيج��اہ حل��ول لالزم��ة الت��ي و
ذو ال�نمط الموح�ہ وق�ہ ،م�ن ع�ہة طواب�ق نتعرفها البالہ،واعتمہ في ذل�ك عل�ى البن�اء المص�نع الج�اهز المك�و

وبني هذا النوع من المساكن على نمط .بير في ماہة السكنرأت فيه الجزائر الحل السريع لمشكل النقص الك
مراع��اة للمعطي��ات المناخي��ة وم��واہ البن��اء أو مراع��اة النوعي��ة ورغب��ات  نواح��ہ ف��ي ج��ل أنح��اء ال��وطن ہو

 .]٦[السكان
م�ن انج�ازات ه�ذه الب�رامج الس�كنية عل�ى أرض زراعي�ة كان�ت توس�عات عمراني�ة  %۸۰ہ تجلت أكثر من ق -

 .تم ذلك تحت أعين الهيئات المختصة وبواسطة األہوات العمرانية المعتمہةلمناطق معمرة وقہ 
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۱٤۸ 

 : األدوات العمرانية للسياسة العمرانية للمدينة الجزائرية -۷
أمام هذه التحہيات التي عرفها المجال العمراني رسمت السياسة العمرانية الجزائرية صورة للمہينة وكيفية 

ليات نموها وإعطائها ہيناميكية جہيہة وكان ذلك من خالل أہوات التهيئة التعامل مع مختلف الفاعلين في عم
 :والتعمير وهي كالتالي

 :مخطط العمران الموجه -۷-۱
وكان هذا المخطط موجه للمہن الكبرى والمتوسطة،  ۱۹۹۰استمر العمل بهذا المخطط العمراني إلى غاية 

يحہہ و ج العمراني مستقبال على المہى المتوسط،حيث يرسم حہوہها مع األخذ بعين االعتبار توسع النسي
استخہام األرض مستقبال حسب االحتياجات الضرورية للتجمع السكاني من سكن ومرافق وهياكل أساسية 
ومساحات خضراء وتجهيزات ومنشئات اقتصاہية أو اجتماعية،كما أنه عبارة عن أہاة قانونية تنظم استخہام 

 .ويصبح بمثابة قانون عمراني بمجرہ المصاہقة عليه المجال ہاخل النسيج العمراني،
 :مخطط العمران المؤقت -۷-۲

، وهو يشبه بمخطط العمران الموجه من حيث أبعاہ التهيئة ۱۹۹۰هذا المخطط انتهت صالحيته سنة 
العمرانية وأهہافها،وهذا المخطط خاص بالمراكز الحضرية الصغيرة، أو الشبه حضرية والفرق بين المخطط 

عمراني الموجه، ومخطط العمران المؤقت يتمثل في قصر المہة الزمنية المخصصة لمخطط العمران المؤقت، ال
كما انه ال يحتاج إلى مصاہقة وزارية، كما هو الحال بالنسبة للمخطط العمراني الموجه، فمصاہقة الوصاية 

 ].۷[ة المؤقتةكافية لهذا النوع من المخططات العمراني) الوالية(على المستوى المحلي 
 :مخطط التحديث العمراني -۷-۳

هو في الحقيقة ملحق باعتماہ مالي يخصص للمہن الكبيرة والمتوسطة لغرض ترقية وصيانة مكتسباتها 
إال أن األهہاف  ،العمرانية والعمومية واألرصفة والمساحات الخضراء والمنتزهات والحہائق العمومية

المخططات مهمة في مجال صيانة التراث المعماري الذي أصبح معرضا العمرانية التي وضعت من اجلها هذه 
للتہهور من جراء القہم في األحياء العتيقة، ومراكز المہن، زياہة على ظاهرة االكتظاظ السكاني، وقلة المرافق 

 .التجهيزات التي تعاني منها مثل هذه األحياء
 :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -٤-۷

 يحہہ التوجهات األساسية للتهيئة والتعمير للبلہية،أہوات التخطيط المجالي والتسيير الحضري وهو أہاة من
ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط ،أو البلہيات المعنية آخذا بعين االعتبار تصميم التهيئة ومخططات التنمية

ويتخذ المخطط التوجيهي .األراضي ويعتبر هذا المخطط أہاة للتخطيط المجالي لبلہية واحہة أو عہة بلہيات
وهي مخطط شغل األراضي الذي ينظم ) العمران العملي(للتهيئة والتعمير أہاة أخرى على مستوى أصغر 

الوصول لتعامل جماعي مع  ةكما تهہف هذه النظرة إلى تحقيق عمران تشاركي بغي،المجال على مستوى البلہية
ولقہ أنجزت ہراسات عہيہة لتلك المخططات غير أن مشاكل ].۸[المجال المہيني باعتبار العمران مشكلة الجميع

المہينة لم تعرف الزوال وما زال المجال العمراني المنجز مع نهاية التسعينات يتعرض للتحوير والتغييرات 
السياسة العمرانية والذي يتمثل في اإلستقرارالمريح لإلنسان والرفع من  هولذلك فإن الهہف الذي سطر لهذ

 :ال العمراني والمعماري لم يتحقق ميہانيا العتبارات منهاكفاءة المج
 .والثقافي واالقتصاہي يتجاهل ذهنيات المستعمل وسلوكه المرتبط بنمط معيشته وحياته ومستواه االجتماع -
 . لألہوار ومسؤولياتهم اتجاه بيئتهم االجتماعيةو المخطط وتجاهله لقيم مجتمعه -
 :المدينــة الجزائريــةنتائـج السياسة العمرانية على  -۸

 :من أبرز ما نتج عن هذه السياسة العمرانية المنتهجة في الجزائر على مہى عقوہ من الزمن  
تأسيس عہة شركات ومكاتب ہراسات جہيہية وكذلك السماح بمشاركة العہيہ من الشركات والمكاتب  )۱

نتج عن ذلك ہخول أنماط جہيہة األجنبية في ہراسة وإنجاز مشاريع مختلفة في كثير من مناطق الوطن و
من التصميمات والتشكيالت إلى جانب استخہام عناصر غريبة من المفرہات المعمارية مما أہى إلى أن 
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۱٤۹ 

النتاج المعماري جاء في صورة باهتة أصاب نقاء العمارة والعمران وأضاع أصالتها المرتبطـة 
 .بمجتمعنا

اهز والبناء المصنع وأنواع أخرى من االستعماالت للخرسانة استخہام نظم اإلنشاء الحہيثة،منها البناء الج )۲
حتى أصبحت األحياء السكنية تسمى الشركات ونمط ونظام اإلنشاء في مختلف المہن،مما أہى مع مناخنا 

 تالشي القيم اإلبہاعيةو وبيئتنا إلى ما يتنافى مع القواعہ الفنية والجمالية
السكن  ولم تحظى بتحقيق الهہف المسطر لها، وه ثمران، حيتعہہ وظائف هذه األشكال الحہيثة من الع )۳

 .البيئة الخارجية ةتبہو معزولة وكأنها أحياء المراقہ الضرورية، متہني ذالمہمج في المہينة، إ
هذه الحركة في التعمير لم تكن متبوعة بوسائل أخرى كالمراقبة الجہية،وتوفير مواہ البناء الالزمة في  )٤

تموين الضرورية من ماء وغاز وكهرباء،والصرف الصحي،سيما على مستوى وقتها وخلق شبكات ال
إذ يلعب ہورا في تغيير الكثير من  ،المجاالت الخارجية،وكذلك عہم أخذ عامل الوقت في الحسبان

 المعطيات 
محاولة إيجاہ طابع معماري مميز ہون ہراسة،باستخہام المفرہات التراثية كاألشكال المثبتة على  )٥

وغيرها ہون تحليل أو وعي بوظيفتها وخصائصها مما أوجہ مزيجا من األساليب المتنافرة  الواجهات
باإلضافة إلى التعارض المتمثل في استخہام مفرہات تراثية كمحاولة لخلق عمارة تہعي  ،غير المتجانسة

 . متنافـرةاألصالة ولكن تجاورها مع عمارات متأثرة بالفكر الغربي مما أہى إلى ظهور أشكال غريبـة و
أعمال هہم المباني والتي بصورة مستمرة وخاصة في األحياء القہيمة وما يصاحب ذلك من إنشاء مباني  )٦

 . وتجاريـة جہيــہة ذات طابع معمـاري مخالف وبارتفاعات ونسب بناء مختلفــة
الحتياجات في قہر عہہ ا(كان نتيجة عہم استطاعة الہولة تلبية احتياجات المواطنين في إيجاہ مسكن لهم" )۷

وعہم سيطرتها على حركة الهجرة من الريف إلى المہن أين  )سكن ۱٫۳۲۰٫۰۰بحوالي  ۱۹۹٤آخر 
انتشر بناء المناطق العشوائية حول المہن على األراضي الزراعية أو على أراضي من أمالك الہولة 

جهزة الہولة إلى ہون إحترام لمخططات الہولة وللظروف االقتصاہية التي تعيشها البالہ واضطرت أ
االعتراف بهذه المناطق ومہها بالمرافق الالزمة حتى أصبحت نسبة عالية من سكان بعض المہن 

 ].۹[يعيشون في مثل هذه المناطق العشوائية وما نتج من ترہي حالة المہن العمرانية والمعمارية
لسياسة العمرانية المنتهجة بشكل ومن بين أهم المشاريع العمرانية السكنية التي تبنتها الجزائر ضمن هذه ا

 . كبير، مشروع السكن االجتماعي الجماعي والذي كان له تأثيرات كبيرة في المہينة الجزائرية
فقہ كان لوقع أزمة السكن الحاہة التي عرفتها الجزائر ومازالت تعرفها السبب في تبني الہولة لسياسة 

اج كم هائل من المساكن الموجهة إلى الطبقات االجتماعية السكن االجتماعي الجماعي،وجسہت على الواقع بإنت
التي ال تسمح لهم موارہهم المالية من تأجير أو شراء سكن،ومع استمرار الہولة بتمويل تكاليف السكن 

شغل  تعہہ الغرف ومعامال،المساحة:االجتماعي ومحالة التقشف بإخضاعه إلى نمطية معينة من حيث
لتي تعرفها معظم المساكن الجماعية االجتماعية في مہن الجزائر،والمتمثلة في األرض،كان وراء الوضعية ا

رغم أن ہفاتر ،التغييرات الہاخلية الكثيرة الہائمة والمستمرة التي يحہثها الساكن بما يناسب بيئته االجتماعية
وإذا كان الفرہ .سكنالشروط المرافقة لمخططات المناطق السكنية تمنع أي تغيير في وظيفة أو مورفولوجية الم

فإنه ال يكترث كثيرا لوضعية الفضاءات ،هميوالت قالجزائري يحہث تغييرات على مسكنه من الہاخل بما يواف
وتبقى معظم األحياء السكنية الجماعية تشكو من رہاءة المحيط .العامة المشتركة والمتہهورة بشكل خطير

 :السكني والتي هي إفراز الزمة ثالثية متمثلة في
 .موض النصوص التشريعية لقواعہ اإلطار المبنيغ -
مما أث�ر ،ونقص اإلعتماہات المالية المخصصة للص�يانة،تخلي ہواوين الترقية والتسيير العقاري عن مهامها -

 .فعالية جهاز الرقابة  موكذا عہ،على الهيكل العام للعمارة،خاصة األجزاء المشتركة كقفص الساللم
مفه�وم ثقاف�ة ال�رفض  ركما الحظناه من خالل الالمباالة والتخري�ب، وظه�و السكني مإهمال السكان لمحيطه -

 . لنمطية السكن االجتماعي الذي ال يناسب األسر الجزائرية في حجمها وعاہاتها وتقاليہها
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۱٥۰ 

 ):مسكن٥۰۰مدينة المسيلة نموذجا من خالل حي (واقع البيئة العمرانية في المدينة الجزائرية  -۹
حہيثة للتعمير،والتوسعات الميہانية التي شهہتها وتشهہها مہننا اليوم ومن أبرزها أن إن هذه األشكال ال

مہننا أصبحت تفقہ تہريجيا طابعها المعماري والعمراني الخاص والذي يميز كل 
منطقة وكل مہينة،بحيث فقہت الہالئل الثقافية والمرتبطة بالهويـة ويمكن إيجاز ما 

العمرانيـة بشكل عملي وميہاني من خالل نموذج  أفرزته هذه التوسعات والسياسة
لهذه  امسكن نموذج ٥۰۰مہينة المسيلة من خالل تجمعاتها السكنية واتخذنا حي 

 .اإلشكالية
 المسيلة بمدينة التعريف -۹-۱

بلہية و والية عاصمة هي حيث الہراسة، حالة )۰۱شكل (المسيلة مہينة تمثل
م تتربع على ٤٦۰سطحه ب  عن ترتفعو كلم، 100 ةالبحر بمساف عن تبعہ المسيلة،

 .كلم ۲٥۰في الجنوب الشرقي للعاصمة وتبعہ عنها ب  ع، تق۲كلم۲۳۳مساحة قہرها 
 :الهيكلة العامة للمدينة -۹-۲

تعتبر مہينة المسيلة نقطة تقاطع ثالث طرق وطنية هامة والمتمثلة 
الرابط بين مہينة بريكة ومہينة  ٤۰الطريق الوطني رقم ،في
الرابط بين مہينة برج بوعريريج  ٤٥ارت،والطريق الوطني رقم تي

الرابط بين بريكة والجزائر  ٦۰والطريق الوطني رقم ،ومہينة بوسعاہة
 .العاصمة

 :النسيج العام للمدينة -۹-۳
المجال الجغرافي العام  للمہينة يحتوي على مجموعة من األحياء 

حي (والمتمثلة في  العتيقة ذات النسيج العمراني العضوي المتراص
ومساحة معتبرة من التجزئات ،)حي العرقوب،حي الجعافرة،الكوش

كحي (الترابية التي تتميز بالنسيج الشطرنجي
كحي (ة،واألحياءالجماعي....)سكن، ٥۰۰مسكن،۹۲٤،مسكن۷۰۰

 ٥۰۰، نمسك٦۰۰، نمسك۲۰۰مسكن،  ۳۰۰مسكن، ۱۰۰۰
قة النشاطات في إلى المنطقة الصناعية ومنط ة، إضاف)الخ.......سكن/

 ]. ۱۰) [۰۲شكل (الناحية الجنوبية
 :السياسة العمرانية لمدينة المسيلة -٤-۹

 يجاء تعمير مہينة المسيلة في إطار المنهج العام للسياسة العمرانية الت 
 :انتهجتها الجزائر لتنمية مہنها ويمكن أن نسجل بعض النقاط في هذا اإلطار 

 من خالله النزوح تمسيلة كمقر للوالية، زاہتم تصنيف مہينة ال ۱۹۷٤في عام  -
 .ظهور العہيہ من األزمات الحضرية ىالريفي نحو المہينة ما أہى إل  -
المنطق�ة الص�ناعية ف�ي  زت�م اقت�راح العہي�ہ م�ن المش�اريع التنموي�ة للح�ہ م�ن الت�ہهور كانج�ا ۱۹۷٥في عام  -

ف�ي الجه�ة الغربي�ة ) ۰۱صورة ( (Z.H.U.N)ة ثم تلتها المناطق الحضرية الجہيہ،الناحية الجنوبية من المہينة
الص�نہوق الجزائ�ري لتهيئ�ة  لوبتموي� (PUD)منها وذلك في إطار التصور العام للمخطط العمران�ي الموج�ه 

 .اإلقليم
وه��ذا باالنتق��ال م��ن انج��از المس��اكن الجماعي��ة إل��ى نم��ط ،بہاي��ة الثماني��ات تغي��رت السياس��ة العمراني��ة للمہينة -

قطع�ة أرض�ية  ٦۰۰۰، و۱۹۸۹تجزئة ترابي�ة حت�ى  ۲۸هذا اإلطار تم تشييہ حوالي  يالمساكن الفرہية، وف
 .هكتار ۱۷٤٫۰٦استهلكت مساحة عقارية قہرت بحوالي 

P.D.A.U : المصہر        
مخطط مدينة المسيلة ): ۰۲(لشكل ا  
 
 

 

موقع والية ): ۰۱(الشكل 
   المسيلة 
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تعاونية ،كتعاوني���ة النص���ر( ةبہاي���ة التس���عينات ت���م توزي���ع تجزئ���ات ترابي���ة عل���ى ش���كل تعاوني���ات عقاري��� -
 )الخ....األمل،

 .سواء في األحياء الفرہية أو الجماعية تم تكثيف في النسيج الحضري ۲۰۰۰بہاية  -
أنشأت المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية الحضرية األولى والثاني�ة وظه�رت ع�ہة تجزيئ�ات ترابي�ة ن�ذكر  -

 .قطعة ۱٦٦، ۸٦، ۷۰۰، ۳٤٦، ۲۷۰حي : منها
ة وف�ي س�ن ۱۹۷۷ف�ي س�نة   P.U.Dأما فيما يخص الہراس�ات العمراني�ة فق�ہ ت�م إع�ہاہ أول مخط�ط ت�وجيهي  -

 .تم إعہاہ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتبعته عہة ہراسات أخرى  ۱۹۹۲
 

 :مسكن ٥۰۰تقديم حي  ٥-۹
هو من األحياء الجماعية ) ۰۳شكل (مسكن ٥۰۰حي 

االجتماعية لمہينة المسيلة التابعة لہيوان الترقية والتسيير 
ہه يح،العقاري لوالية المسيلة ويقع في الشمال الغربي للمہينة

من الجنوب الترقية  ٦۰من الشمال الطريق الوطني رقم 
الغرب الطريق  ن، ومالري ہالشرق معهمن والعقارية الخاصة 

 ). بوسعاہة، برج بوعريرج( ۱۱الوالئي رقم
 ۱۹۸۳هو من األحياء ذات البناء الجاهز بہأت األشغال به سنة 

إنجازه مكتب  عوساهم في إنجازه أربعون مقاولة، وتاب
العمومية للبناء  ةاسات واألبحاث بالمسيلة، والمؤسسالہر

مہة اإلنجاز استمرت إلى غاية سنة . واألشغال العمومية
تسليمه للمستفہين فتم  اأم. قہره خمس سنوات ر، بتأخ۱۹۹۰

 ،۲م۹۳۲۰۰يتربع على مساحة قہرها .على خمس مراحل
أما  %۱٤٫۲۲بنسبة   ۲م ۱۳۱٥٤وتقہر المساحة المبنية بـ 

 ،%۸٥٫۸۸بنسبة   ۲م ۸۰۰٤٦ة غير المبنية تقہر بـ المساح
 التجاري،المحل  العقارية،الترقية  المسجہ،لكن بعہ بناء 

عمارتين نفس نمط العمارات (مسكن عمارتين  ۱۸و الكشك،
  ىويشتمل عل.۲م ۱۰٤٦بمساحة إجمالية قہرها  )األخرى
 ].F 4]۱۱و F3تتنوع بين .عمارة ٦۳

 
 :الدراسة الميدانية -۹-۱۰

التي ساهمت  بمسكن، واألسبا ٥۰۰للوصول إلى تحہيہ مظاهر التہهور وحجمها في البيئة العمرانية لحي 
 :في وجوہها تم اعتماہ الہراسة الميہانية بكل عناصرها وكانت لنا القراءة التالية

 :مسكن ٥۰۰العمرانية لحي ةمظاهر تدهور البيئ -۹-۱۰-۱
مربعا النسبة األهم في  ۲م٦۰من ثالث غرف بمساحة تقہر ب مسكن المتكونة٥۰۰أخذت المساكن في حي 

معظم السكن الجماعي االجتماعي بالجزائر، بخصائصه هذه تہفع األفراہ الذين ال يستطيعون التأقلم مع السكن 
 ٥۰۰وهذا ما ميز حي ،الجہيہ من حيث االتساع والحركة إلى التغيير على حسب طاقاتهم الماہية والذهنية

ہا للہراسة الميہانية التي قمنا بها كان لضيق المسكن الہافع الرئيسي للتغيير،ابتہءا بتحويل الشرفات فإستا،مسكن
وزاہت الظروف .إلى غرف إضافية أو التخلي عن غرفة الحمام في بعض األحيان واالستفاہة من مساحتها

ونوافذ حہيہية توفر لهم  األمنية في ہفع األغلبية من السكان وبہافع تحصين مساكنهم إلى تركيب أبواب
مما ،وال تتوقف التغييرات عنہ هذا الحہ فقہ تم التصرف في النوافذ والفتحات فيسہ بعضها ويفتح أخرى.األمن

نموذج من السكن الحضري ): ۰۱(الصورة   
(Z.H.U.N)                              

  P.D.A.U:  المصہر
 مسكن وحدوده ٥۰۰مخطط حي ): ۰۳(الشكل 
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ويمكن التمييز بين الذهنيات واألذواق والقہرة المالية من خالل شكل التغييرات .يقلل اإلضاءة والتهوية الطبيعية
فهناك من يستعمل اآلجر األحمر في إعاہة بناء الشرفات وهناك من يستعمل ،رفاتالظاهرة في النوافذ وبناء الش

بينما يكتفي البعض ،األلمنيوم ذات الزجاج المظل وهناك من يستعمل األبواب والنوافذ الحہيہية المزخرفة
 .بالبسيط منها وهكذا تتحول الواجهات إلى فسيفساء معمارية واجتماعية

االجتماعية الجماعية في الجزائر متشابهة من حيث التغييرات الہاخلية وتعوہ  ونعتقہ أن وضعية السكنات
 :األسباب في ذلك إلى

إن إنت��اج بيئ��ة س��كنية اجتماعي��ة أكث��ر ارتباط��ا ب��الواقع المحل��ي ال تع��ہ م��ن األولوي��ات بالنس��بة للہول��ة وتِتخ��ذ  -
 .ي هذه المشاريعالتكاليف االقتصاہية  والتقشف في االنجاز ومسائل سياسية أخرى حيزا ف

أو المال�ك يعتق�ہ أن�ه  نالسكان كثيرا ما تستنہ ممارستهم إلى مفاهيم أخ�رى مغ�ايرة للت�ي عن�ہ الہول�ة، فالس�اك -
 .يملك حق التصرف ہون ترخيص مسبق

معرف��ة ن��وع المخالف��ات الت��ي    اغي��اب جه��از رقاب��ة لإلط��ار المبن��ي يض��من مراقب��ة التغيي��رات الہاخلي��ة، وك��ذ -
 .جتماعيةتحہث بالمساكن اال

االعتماہ  ممسكن، وت٥۰۰ولرصہ تحوالت وتغييرات البيئة العمرانية بإطاريها المبني وغير المبني لحي 
على العينة التي تم تحہيہها بطريقة المعاينة العشوائية وتم االتصال بها مباشرة عن طريق توجيه االستمارة، 

 .  ع وأسباب التہهورمحاور تضمنت السكان والطبيعة المتہخلون وتحہيہ نو تومس
 :على مستوى اإلطار المبني -۹-۱۰-۱-۱

مسكن شهہ ويشهہ باستمرار تغيرات  ٥۰۰استناہا إلجابات العينة والمالحظة فان اإلطار المبني لحي 
وأوضحت العينة أنهم يلجؤون إلى إحہاث تعہيالت .ہاخلية خاصة على مستوى تحويل الوظيفة والواجهات

توسيع مساحة اإلقامة كتحويل المجفف إلى مطبخ وأحيانا إلى غرفة، أو توسعة غرفة ہاخلية في المسكن ل
والنتيجة أنهم ،بان المساحة غير كافية لألسرة %٦٥،واعترف )۰۲صورة (االستقبال على حساب الشرفة 
 يسكنون في بناءات قصہيرية فقہ انعكس ہخلهم اكانو %۷۰٫۷٥والن نسبة .اليقضون أوقاتهم ہاخل المسكن

وبينت الہراسة أن ،)۰۳صورة (الضعيف على طريقة استغاللهم للفضاءات المبنية وغير المبنية المشكلة للحي 
من هم قاموا بتركيب نوافذ وأبواب واقية اختلفت فيها األذواق من حيث نوع ماہتها وطريقة % ۹۱

 ).     ۰٤صورة (تركيبها

 
 

              
 

  :رالمبنيعلى مستوى اإلطارغي -۹-۱۰-۱-۲
مسكن نتج عنه فضاءات غير وظيفية أصبحت تستعمل من طرف  ٥۰۰المالحظ أن تموضع عمارات حي 

،مع العلم آن البلہية تقوم برفع القمامة فقط في ظل غياب حاويات )۰٥صورة (السكان كأماكن لرمي النفايات 

۲۰۰۹الباحثة :المصہر  
ير كلي في مفردات تغي): ۰٤(الصورة 
رغبة الالواجهة حسب  تمكونا         

 
 

 ۲۰۰۹الباحثة :المصہر
التحويالت في ):۰۲(الصورة 

 للمسكنالتصميم الداخلي 
 

 

۲۰۰۹الباحثة :المصہر  
  تلوث بصري ):۰۳(الصورة
 نتيجة طبيعة التدخل        
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ولت لمناطق للعبور الشيء الذي أفقہ مع تسجيلنا غياب منافذ للساحات الہاخلية تح ،ذات معايير لهذه الوظيفة
وانعہام المساحات الخضراء ،موجه للترفيه والراحة)۰٦صورة(مع غياب كلي للتأثيث العمراني،خصوصيتها

مع ظهور تصرفات فرہية لتغطية نقص هذا العنصر العمراني غير ) ۰۷صورة(وأي مساحات لعب مهيأة 
ليل هو عہم التنسيق بين مختلف الهيئات في ظل قوانين إليه ضمن هذا التح اوما خلصن).۰۸صورة (الموجوہ 

كل هذه المؤشرات وغيرها مجتمعة لعبت ہورا هاما في تہني . لم تحہہ آليات التنسيق بين مختلف المتہخلين
 .مما يستہعي تہخالت عمرانية لحل مشاكل السكان،مسكن  وتہهور إطار الحياة ٥۰۰البيئة العمرانية لحي 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                                                                

 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أسباب التدهور -۱۱ -۱۰
فق سياسات و مہن الجزائرية نوعا من التسارع المفروضعرف التخطيط العمراني لمہينة المسيلة كسائر ال

نمط السكن الجماعي محاولة الستغالل العقار متناسيا بذلك الخصائص  ہلتوفير ماہة السكن، وأوج كمعينة، وذل
 فق عاہاتهمو كل هذا أہى إلى تصرفات فرہية للسكان لمحاولة تحسين مساكنهم.االجتماعية لسكان المہينة

باستغالل الفضاءات الحرة ہاخل المسكن، وتغير واجهات مساكنهم إلضفاء الخصوصية على  تقاليہهم،وهذاو
في محاولة منا لمعرفة األسباب الحقيقية لذلك قمنا بإجراء ہراسة ميہانية تم فيها أستخہام أہوات و المسكن؛

الميہانية  ةهذه الہراس ووفق.من مقابالت مع أصحاب المنازل والهيئات المعنية بتسيير الحي،البحث الميہانية
 :ىوتعوہ إل،فاننا إستجلينا من خاللها األسباب الكامنة وراء تہهور البيئة العمرانية

  ۲۰۰۷الباحثة: المصہر
تحول الفضاءات  )۰٥(الصورة  

امة ملقمكان لرمي لالخارجية إلى   
 

    ۲۰۰۷الباحثة :المصہر
استعمال المجال بطريقة ): ۰۸(الصورة 

ظل غياب عنصر عمراني يعشوائية، ف  

                                                        ۲۰۰۷الباحثة: المصہر
 غياب أي): ۰٦(الصورة 

 في الحي تأثيث عمراني 
 

                               ۲۰۰۷الباحثة :المصہر
لمساحات الخضراء اغياب ): ۰۷(لصورة 

          .والتأثيث العمرانيومساحات اللعب 
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 الجانب اإلداري
 .عہم التنسيق الفعلي بين األطراف المسيرة -
 لم تعطى أولوية للفضاءات أثناء التصميم  -
 ةغياب الصيانة المستمرة لألجزاء المتہهور -
 .على حساب الفضاءات الخارجية) توفير السكن(ار المبني إعطاء األولوية لإلط -

 :الجانب التقني
 ).عہم اكتمال اإلنجاز(عہم التطبيق الفعلي لمضمون مخططات التهيئة على أرض الواقع  -
 .تهيئة الممرات بطريقة ال تخہم السكان -
والبيئ�ة  وهذا بما يتالءم...) الواجهات، التوجيه، األلوان(وضع معايير تضبط مختلف االستخہامات السكنية  -

 .الطبيعية واالجتماعية للسكان
 توفير المساحات الخضراء ومساحات اللعب ہاخل األحياء السكنية، من أجل توفير الراحة للسكان -

 :الجانب االجتماعي
ال يقل العامل االجتماعي أهمية عن العامل التخطيطي، فهو يمثل أحہ أهم المتغيرات التي يجب أخذها بعين 

هو ما أهمل في فترة من مراحل نمو المہن الجزائرية،مما إلى ظهور عہة و تخطيط المہن،و عتبار في ہراسةاال
من جهة أخرى فإن سكان المہينة يؤثرون في اإلطار و انعكاسات سلبية على المظهر العام للمہن الجزائرية،

المسئولة ونقص الوعي البيئي وتمثلت  وهذا من خالل التصرفات الفرہية وغير ،العام للبيئة الحضرية للمہينة
 :بعض أسباب منها

 غياب ثقافة عمرانية لہى السكان وعہم وعيهم بضرورة المحافظة على المحيط وتحسين إطار الحياة -
 .اإلحساس بالملكية لہى المستعمل أو الساكن ال يتعہى المسكن -
 .الحفاظ عليهاو غياب األيام التحسيسية بأهمية البيئة -
 :ماليالجانب ال 

قيمة سعر اإليجار بعيہة جہا ع�ن الس�عر االقتص�اہي ال�ذي باس�تطاعته أن يس�ہ العج�ز الم�الي للمؤسس�ة مم�ا  -
 .يؤثر على التكفل التام بهذه السكنات في عمليات التہخل

التحوالت االقتصاہية الجارية جعلت االهتمام ينصب حول السكنات ويتم إهمال اإلط�ار المبن�ي لع�ہم وج�وہ  -
 .الي الكافي لهذه العمليةالغالف الم

إن عہم تمكن المستعملين من التكيف مع المجال الجہيہ وعہم قہرة هذا المجال على تحقيق التفاعل معهم 
لهو الثمن الباهض الذي يہفعه المجتمع من تراجع للقيم وإستفحال للنزعة الفرہية والالمباالة إزاء المجال 

ن األحيان إلى هجران أحيائهم أو مناطق سكناهم إلى أنحاء أخرى من العمراني مما يہفع المستعملين في كثير م
 ]. ۱۲[ ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا على البيئة العمرانية بشكل عام،المہينة

 :مسكن ٥۰۰األسس العملية للحفاظ على البيئة العمرانية بحي  -۹-۱۳
 ٥۰۰حي(ہانية لحي سكني جماعي إجتماعي ما تقہم من تحليل وما توصلنا إليه من خالل هذه الہراسة المي

 :فإنه الرؤية المقترحة لنا لعملية الحفاظ على إطار الحياة تشمل التوجهات التاليـة،"المسيلة "بمہينة ) مسكن
 :على مستوى التصميم والتخطيط

 .نشاطاتهم المختلفةو نمط حياة السكانو تكييف السكن مع إحتياجات -
 .ة تأخذ بعين اإلعتبار القيم الحضارية للمجتمعالعمل على تصميم المسكن بطريق -

 :على المستوى اإلداري
 العمل على نجاح عملية الصيانة وذلك بالتسيير المشترك -
 .تكوين لجنة مشرفة عن عملية التسيير من مختلف الهيئات المتہخلة في المہينة -
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 .السكان في عملية التسير كإشرا -
 .كون فوريةعملية التہخل لعملية التحسين البہ أن ت -

 :على المستوى التقني
 إعطاء أهمية لإلطار غير المبني على مستوى التخطيط وأثناء اإلنجاز وذلك باحترام كل المقاييس  -
 .العلمية المتبعة في تهيئة الفضاء غير المبني -
 تحسين وسائل جمع القمامة وتحہيہ أماكن وضعها -
 .االهتمام بالمساحات الخضراء تصميما وإنجازا ومتابعة -

 :على المستوى االجتماعي
 .حيهمإشراك أهل الحي في العمليات المختلفة التي تمس  -
 .اإلشراف على الحمالت التطوعية -
 .العمل على تكوين لجان لألحياء مع تفعيل نشاطها -
 .العمل على توعية المواطن باإلحساس بالملكية خارج حہوہ السكن -

 :على المستوى المالي
 كالبنوك والخواص والمستفيہ    .يل تہعم عمليات التحسين لهذه األحياءالعمل على إيجاہ مصاہر تمو -

 :األسس العملية للحفاظ على المجال العمراني في المدينة الجزائرية وفق منظور مستدام -۱۰
لضمان بيئة عمرانية مستہامة في المہينة الجزائرية البہ أن تحمل المشاريع العمرانية المسطرة مباہئ  

 : ستہام والتي نوجزها على النحو التاليالعمران الم
إعاہة النظر بشكل ج�ذري ف�ي بالمنظوم�ة التش�ريعية وص�ياغتها بہرج�ة عالي�ة م�ن االلت�زام بمب�اہئ الحف�اظ  -

 .على الموروث العمراني للمہينة الجزائرية
........). المخططون،والمص�����ممون(بالنس�����بة لص�����انعي المہين�����ة اتحہي�����ہ المس�����ؤوليات بہق�����ة وخصوص����� -

، م�ن جه�ة وم�ن جه�ة أخ�رى تحہي�ہ األط�ر القانوني�ة للتأكي�ہ )الهيئات السياسية واإلہارية والمالية(يهاومسير
 ).المناخية واالجتماعية والبيئية(على شخصية كل مہينة وعمقها الحضاري ومعطياتها البيئية 

ه المعماري�ة م�ن تنشيط النقابات المختصة من اج�ل ترقي�ة المج�ال العمران�ي ف�ي المہين�ة والحف�اظ عل�ى قيمت� -
 .خالل كونها مراقبة وموجهة لتطبيق القواعہ العمرانية

تأهي��ل االنتم��اء ب��ين المس��تعمل ومجال��ه ع��ن طري��ق الحف��اظ عل��ى االس��تمرارية التاريخي��ة للنس��يج العمران��ي  -
 .باألمن نحو التحوالت التي يشهہها المجتمع سلتوفير مناخ معيشي مالئم، واإلحسا

لها إشراك المواطن ف�ي ط�رح المش�اكل العالق�ة بالمج�ال العمران�ي أم�ام الهيئ�ات إيجاہ مؤسسات يتم من خال -
مم��ا يجعل��ه اكث��ر تق��بال للحل��ول ،المعنية،فه��ذا م��ن ش��أنه أن يرق��ي الح��وار بين��ه وب��ين المختص��ين والمقررين

 .العمرانية
بالمق�اييس الت�ي  وأهمية تش�كيلها،تخطيط المناطق الجہيہة يضرورة األخذ بعين االعتبار البعہ االجتماعي ف -

 .تساعہ على خلق حياة اجتماعية تساهم في ترقية المجال
الت�ي تلح�ق بالمج�ال  تعلى البلہية والهيئات المسيرة للبلہية كل والہور المن�وط ب�ه قانون�ا أن يق�يس التغيي�را -

 .العمراني للمہينة من خالل ہورها االجتماعي عن طريق الوسائل المتاحة
 :خالصة -۱۱

الجزائرية حركة عمرانية متسارعة ففي العشرية األخيرة شهہت الحضيرة العقارية تطورا  عرفت المہينة
منها  ۱۹۹۸وتشير األرقام في ذلك إلى أن الحضيرة السكنية في الجزائر قہرت بخمسة مالين في سنة ، ملحوظا

ن وحہة سكنية مليو ۱٫٥منها  ۲۰۰۷مليون وحہة سكنية في نهاية  ٦٫٤وحہة سكنية في حين بلغت  ۸۰۰٫۰۰۰
هذه  ةفإن طبيع،توإذا كانت الجزائر قہ بلغت مستوى البأس به في مجال برمجة وإنجاز السكنا ].۱۳[جماعية

المشاريع العمرانية إفتقہت في مجملها الرؤية التخطيطية والتصميمية المستہامة مما كان لها األثر السلبي في 
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حرجة مما يستہعي منا كمختصين بشؤون المہينة والعمارة  فهي تمر بمرحلة،تہهور البيئة العمرانية للمہينة
كل الجهوہ  روالعمران اعتماہ برامج وخطط وتہخالت عمرانية من شانها تحسين إطار الحياة، وتسخي

واإلمكانيات الماہيـة والمعنويـة والتشريعيـة التي من شأنها تحہيہ أطر وأسس عمران مستہام يحترم في 
 .تصميمية المستقبلية خصائص المہينة الجزائريةتوجهاته التخطيطية وال

 :شكر
اسمحوا لي أن أتقہم بخالص الشكر والتقہير والثناء على القائمين والساهرين على عقہ هذه النہوة العلمية 

الجهات الممولة . جامعة الہمام كلية العمارة والتخطيط وعلى رأسهم اللجنة العلمية :الحصر وأخص  بالذكر ال
كل من قہم ويقہم يہ العون  .ولہعمهم على عقہ النہوة في أحسن الظروف،لبحوث المشركينوالہاعمة 

مع خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح في تنظيم وعقہ وإخراج هذه  .والمساعہة لنجاح هذا اللقاء العلمي المبارك
 .موفقين بإذن هللا .النہوة في الشكل الذي ترضون

 :المراجع -۱۲
أثر الخلل االجتماعي على المجال العمران�ي ہراس�ة ميہاني�ة مقارن�ة عل�ى م�ہينتي باتن�ة وبس�كرة ہراس�ة “ .)۲۰۰۱(بلقاسم  ہيب، ]۱[

ہ زريب��ي النذير،كلي��ة عل��ـوم األرض .تح��ت إش��راف أ ہراس��ة ميہاني��ة لني��ل ش��هاہة ال��ہكتوراه،” ميہاني��ة لني��ل ش��هاہة ال��ہكتوراه
 .ة والتعمير،جامعة قسنطينةوالجغرافيا والتهيئـة العمرانية قسم الهنہسة المعماري

 .الجزائر الطبعة األولى، ،ہيوان المطبوعات الجامعية ،"والتهيئة العمرانية التحضر". )۲۰۰۲(بشير تجاني ]۲[
[3] Marc Cote: l’Algérie  ou l’espace retourné » Media-plus Algérie, 1993 

ہراسـ�ـة ميہاني�ة لني�ل ش�هاہة  ،"الحف�اظ حال�ة مہين�ة تق�رت المہن العتيقة بالجزائر بين التہهور ومحاولة“ .)۲۰۰۷(حليمة،زيہاني ]٤[
قس�م تس�يير ،التسيير والتقني�ات الحضرية معهہخلف هللا بوجمعة،.تحت إشراف ہ ،والتنمية المستہامة الماجستار في تسيير المہينة

 . ،الجزائرأم البواقي ةالمہينة جامع
[5] Abed Bendjelid, "Planification et organisation de l'espace en Algérie", O.P.U-1996, p. 9 

،مجلة جامعة قس�نطينة الع�ہہ األول "ألزمة السكن في الجزائر لتحليل نقہي للبناء المصنع الجاهز كح". )۱۹۹۹(سحنون الطيب ]٦[
 .۱۲۳،جوان

لني�ل ش�هاہة ، ہراسـ�ـة ميہاني�ة "مشكالت التخطيط الحضري بمہينة عنابة ہراسة ميہانية بح�ي بوخض�رة". )۲۰۰۹(برباح رفيقة ]۷[
كلي��ة العل��وم اإلنس��انية والعل��وم  ،ب��ن الس��عہي إس��ماعيل¨ .تح��ت إش��راف ہ، ف��ي عل��م االجتم��اع الحض��ريالماجس��تار تخص��ص 

 .   جامعة منتوري قسنطينة ،قسم علم االجتماع والہيموغرافيا ،االجتماعية
[8] H.Ougouadfel, in "Guide de l'urbanisme, de la construction et de la promotion mobilière", Guide-Plus, 1998, p. 27 

معه��ہ التس��يير  الملتق��ى ال��ہولي األول ح��ول تسيي��ـر الم��ہن، ،"إشكالي��ـة الهوي��ة للمہين��ة الجزائري��ة". )۱۹۹۹( ش��وية محم��ہ العي��ہ ]۹[
 .المركز الجامعـي محمہ بوضياف بالمسيلـة والتقنيات الحضريـة،

ہراسـ�ـة  ،"حال�ة مہين�ة المس�يلة، عق�ار الحض�ري والعوام�ل المتحكم�ة في�هہراسة اض�طرابات س�وق ال". )۲۰۰۹( بن خالہ الحاج ]۱۰[
جامع�ة ، معه�ہ تس�يير التقني�ات الحض�رية،عم�يش عالوة.تح�ت إش�راف ہ، لنيل ش�هاہة الماجس�تار تخص�ص تس�يير مہين�ة ميہانية
 .الجزائر، المسيلة

، مذكرة مقہمة لنيل شهاہة "اعية االجتماعية تسيير الفضاءات الحضرية ہاخل المجمعات السكنية الجم" .)۲۰۰۱( لہحہوح جما ]۱۱[
 ،جامع�ة محم�ہ بوض�ياف ،معه�ہ التس�يير والتقني�ات الحض�ريةعم�يش ع�الوة .تح�ت إش�راف ہ ،ماجستير تخصص تس�يير الم�ہن

  .الجزائر،المسيلة
اسـ�ـة ميہاني�ة لني�ل ہر ،"ہراسة ميہانية مقارن�ة حال�ة مہين�ة بس�كرة يالمجال العمراني والسلوك االجتماع" .)۱۹۹٥( ہيب بلقاسم ]۱۲[

كلي�ة عل�وم األرض والجغرافي�ا والتهيئ�ة العمراني�ة قس�م الهنہس�ة  ہ زريب�ي الن�ذير،.تحت إشراف أ ،شهاہة الماجستار في العمران
 .المعمارية والتعمير،جامعة منتوري قسنطينة

مجل�ة  لي ح�ول التس�يير العق�اري،ملتق�ى الجزائ�ر ال�ہو، الكلم�ة اإلفتتاحي�ة ،)۲۰۰۸( )وزي�ر الس�كن والعم�ران(نور الہين موسى  ]۱۳[
 . نوفمبر، ۰۲العہہ ،السكن
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3-5 R I Y A DH  T E C H NO V A L L E Y :  A N E X A M PL E  OF  SUST A I NA B L E  R E A L  
E ST A T E  DE V E L OPM E NT  

 

Dr . A bdulaziz Nasser  A ldusar i 

Engineering & Technical  Director , Riyadh Techno Valley, 
King Saud University, Riyadh, KSA 

adawsari@ksu.edu.sa 

 
*  A presentation of Experiment. To get a copy of the presentation, see the web site.     

A bstr act:  
KSU has been keen that the Riyadh Techno Valley (RTV) project be a sustainable undertaking. This paper 

shows how to achieve sustainable development in urban projects by stressing several environmental, economic 
and social considerations including:  

- Maximizing natural site properties as positive elements lending additional features of the project plan (form 
site topography including heights and lows and natural valley within the site from which natural drainages 
branching of torrents and rainwater and gray water that will be used to lower areas allocated as natural 
discharge lakes and open areas and make them important and major design spaces and coordination sites and 
architectural environment in all its aspects).   

- Sustainable design of movement elements: to provide multiple alternatives in the transport and accessibility to 
and from site and it worked entries for each location of the whole project arranged by circular service within the 
site in addition to linking project elements and foot paths of bus lane pedestrian peppered with movement paths to 
reduce primary and secondary navigation car use and reduce time lost in transition from one region to another 
conveniently and safely and without exposure to air pollution sources and reduce negative effects on users.  

- Organization of sites and architectural environment with a sustainable comfortable, and attractive environment 
for residents and visitors, well allocating open areas and natural spaces.  

- Provision of  thoughtful and diverse areas of mixed use services in the vibrant heart of the project, namely the 
so-called the Science Village to serve the population of the project (the KSU campus and community of 
Riyadh) for positive interaction between the community and the scientific community of the Oasis (Riyadh 
Techno Valley) so it is a means of raising public awareness of the role of technical and scientific knowledge 
aosis and importance of visiting this scientific village, which will include smart museums and galleries of 
products for companies and research and development centres within the project for the society in a subliminal 
and renewed and creative manar for all categories and ages in the form and appropriate method. It also include 
services such as hotel, suites hotel, a conference hall for versatile events, mall mini bazaar with its bookstores 
and souvenirs, interactive smart cafes to sit back and enjoy this OASIS scientific and facilities with intact 
picnic and recreation for the mind and intellect and the body.  

The paper highlights a number of lessons learned from technical experience Riyadh Valley as a model that 
could contribute to improving the sustainability of development projects of similar real estate. 

K eywor ds:   
Riyadh Techno Valleys, Sustainable Real Estate Development, King Saud University, KSA. 

B iogr aphy:    
Dr. Abdulaziz Aldusari is the Engineering and Technical  Director of Riyadh Techno Valley, King Saud 

Univeristy. He got a BSc in Architecture from King Saud University, Riyadh, in 1982. He had an MSc and a 
Ph.D in Urban and Regional Planning from the University of Florida in 1993 and 1995, respectively. He held 
several posts including: the Head of Planning Department at Tabuk Regional Municipality; Project Director of 
Tabuk Regional Planning Development Office; and Deputy Mayor of Tabuk Region Municipality. He served 
as the Chairman of the Urban and Regional Planning Department, College of Architecture and Planning, King 
Saud University. He conducted many research studies and published scientific research papers in the area of 
urban and regional planning and sustainable and tourism development. 
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  المستدامةنموذج للتنمية العقارية :  وادي الرياض للتقنية ٥-۳
 

 

الدوسريناصر عبدالعزيز  .د  

 مشرف الشئون الفنية والهندسية، وادي الرياض للتقنية،
 ، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود، الرياض 

adawsari@ksu.edu.sa 

 
 .عرض لتجربة، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني للندوة* 

 : المستخلص
، تحاول هذه الورقة عرض كيفية بأن يكون مشروع واہي الرياض للتقنية مشروعاً مستہاماً سعوہ  الملكحرصت جامعة 

  :تتضمن بيئية واقتصاہية واجتماعية عہة اعتبارات عرضمن خالل  تحقيق استہامة التنمية في المشروعات العمرانية

تش��كيل ( مي��زات إض��افية لمخط��ط المش��روع خص��ائص الموق��ع الطبيعي��ة لتك��ون عناص��ر إيجابي��ة تض��في الس��تفاہة القص��وى م��نا -
وطبوغرافية الموقع بما فيه من مرتفعات ومنخفضات والواہي الطبيعي ہاخل الموق�ع والمس�اييل المتفرع�ة من�ه كتص�ريف طبيع�ي 
للسيول ومياه األمطار والمياه الرماہية التي سيعاہ استخہامها إلى المن�اطق المنخفض�ة الت�ي خصص�ت كبحي�رات تص�ريف طبيعي�ة 

  ).ومناطق مفتوحة وجعلها عناصر هامة ورئيسية في تصميم الفراغات وتنسيق المواقع وعمارة البيئة بمختلف جوانبها
بحيث ي�تم ت�وفير ب�ہائل متع�ہہة ف�ي النق�ل والوص�ولية للموق�ع ومن�ه وہاخل�ه وعم�ل م�ہاخل لك�ل : الحركةلعناصر مستہام التصميم ال -

ق خہمة ہائري ہاخل الموقع باإلضافة لربط عناصر المشروع بمسارات مشاة وممر منطقة من مناطق المشروع مرتبة كلها بطري
ناقل لحركة المشاة يتخلله مسارات متحركة رئيسية وفرعية لتقليل استخہام السيارات بالتنقل وتقليل الزمن المهہر ف�ي االنتق�ال م�ن 

والبص�ري والس�معي والح�ہ م�ن تأثيراته�ا الس�لبية  منطقة إلى أخرى وبشكل مريح وآمن وبہون التعرض لمص�اہر التل�وث اله�وائي
 .على المستخہمين

مس�احة المن�اطق المفتوح�ة تخص�يص ، بيئة مستہامة ومريحة وجاذب�ة للس�كان والزائ�رينبحيث توجہ تنسيق المواقع وعمارة البيئة  -
 .والطبيعية

لحياة بالمشروع وهي ما أطلق علي�ة القري�ة إيجاہ مناطق خہمات باستعماالت مختلطة ومتنوعة بشكل مہروس في القلب النابض با -
لخہمة سكان المشروع والمہينة الجامعية ومجتمع مہينة الري�اض للتفاع�ل االيج�ابي ب�ين المجتم�ع المحل�ي  Science Village العلمية

لتقني�ة ومعرف�ة ہوره�ا بحيث يكون وسيلة لتوعية المجتمع بهذه الواحة العلمي�ة ل) واہي الرياض للتقنية(ومجتمع هذه الواحة العلمية 
وأهميتها من خالل زيارة القرية العلمية التي ستشمل متاحف ذكية وصاالت ع�رض لمنتج�ات ش�ركات ومراك�ز البح�ث والتط�وير 
ہاخل المشروع لعرضها على المجتمع بأسلوب واعي ومتجہہ ومبتكر لجميع الفئات واألعمار بالشكل والطريق�ة المناس�بة، وك�ذلك 

ات هذه فنہق وأجنحة فنہقية وصالة مؤتمرات وفعاليات متعہہة االستخہامات وب�ازار أو س�وق تج�اري مص�غر يوجہ بمنطقة الخہم
بما فيه من محالت بيع الكتب والهہايا التذكارية ومقاهي ذكية تفاعلية للجلوس واالستمتاع بهذه الواحة العلمية ومرافقه�ا بم�ا تحوي�ه 

 .من نزهة وترفيه للعقل والفكر والبہن
ساهم في المكتسبة من تجربة واہي الرياض للتقنية باعتباره نموذجاً من الممكن أن يالورقة عہہ من الہروس المستفاہة  تبرز

 .المماثلة تحسين استہامة مشروعات التنمية العقارية

 : الكلمات الدالة
  .ة السعوہية، جامعة الملك سعوہ، المملكة العربيلتنمية العقارية المستہامة، اواہي الرياض للتقنية

 :السيرة الذاتية
على حصل . الملك سعوہبجامعة لرياض التقنية ا واہيي لالهنہسو المہير التقنيهو الہكتور عبہ العزيز الہوسري 

ہكتوراه الماجستير ال تيہرجكما حصل على . ۱۹۸۲الرياض، في عام  ،بكالوريوس الهنہسة المعمارية من جامعة الملك سعوہ
العہيہ من الوظائف بما  تقلہ. ، على التوالي۱۹۹٥و  ۱۹۹۳اإلقليمي من جامعة والية فلوريہا في عامي والحضري تخطيط الفي 

تبوك؛ ونائب عمہة بلہية منطقة ل اإلقليميتخطيط مكتب التنمية تبوك؛ مہير مشروع إقليم بلہية  في التخطيط مہير إہارة: "في ذلك
أجرى العہيہ من . إلقليمي وكلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعوہاالحضري التخطيط قسم شغل منصب رئيس كما . تبوك

الحضرية واإلقليمية المستہامة التنمية  مجاالتاألبحاث العلمية في العہيہ من ونشر واالستشارات التطبيقية  الہراسات البحثية
 .ةيتنمية السياحالوالتخطيط و
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3-6 DE V E L OPI NG  G OV E R NM E NT A L  H OUSI NG  PL A NS A ND I T S I M PA C T S ON 
SUST A I NA B L E  R E A L  E ST A T E  A ND H OUSI NG :  T H E  E X PE R I M E NT  OF  T H E  

E A ST E R N PR OV I NC E  A M A NA H  
 

 

E ng. Shujaa Y ahya A lmusleh 

Deputy of the Eastern Province Amin for Municipalities  
and General Supevisor of the City Planning Department 

Dmmam, KSA 
sshujaay@yahoo.com 

 
 

*  A presentation of Experiment. To get a copy of the presentation, see the web site.     

 
A bstr act:  

This paper discusses a number of issues related to sustainable housing development and their relationship 
to real estate in general through the experience of The Eastern Province Secretariat adopting a number of 
planning and urban studies and applying specific laws and regulations of the real estate in Dammam 
Metropolitan Area DMA. The presentation covers the subject in three themes:  

Theme I: addresses the role of planning studies at various levels (Regional Plan- Local Plans- Skeleton 
Plans) as to how to monitor the planning process, to eliminate disordered developments and to define and 
control community development growth trend. This has been achieved by identifying requirements and adjust 
and development areas and then ask questions about the extent to which development partners (real estate 
developer and other government sectors) application of these policies.  

Theme II: the experience of the Secretariat of the Eastern Province in developing the government schemes 
(schemes permits) and the impact this has on the real estate market and securing sustainable housing.  

Theme III: highlighting major challenges and obstacles facing the Secretariat of the Eastern Province in its 
efforts to achieve sustainable housing development. 

 

K eywor ds:   
Africa, Poverty and Inequality, Environmental Health Sustainable and Inclusive Cities 

 
B iogr aphy:    

Eng. Shujaa Yahya Almusleh holds a B.Sc. of Urban Planning from Southwest Louisiana in 1402, and 
a master's degree in city planning from the University of King Faisal in 1413. He started his career as an 
Engineer in the Urban Planning Department, Qatif Municipality. Then, he imitated several managerial 
positions including: Director of urban planning in Dammam, and the Secretariat General of a number of 
municipalities (Mohafadhah) in KSA, namely: Anak, Saihat, Qatif, Ras Tanura, and Jubail. He works since 
the year 1430 to date as the Deputy of the Eastern Province Amanah and the Superintendent on the General 
Directorate of the City Planning Department. 
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: تطوير المخططات السكنية الحكومية وتأثيرها على التطوير العقاري واإلسكان المستدام ٦-۳
  أمانة المنطقة الشرقيةتجربة 

 

 

المصلح بن يحيىشجاع . م  

لبلدياتشئون الوكيل أمين المنطقة الشرقية   
،لتخطيط العمرانيلعامة لدارة ااإل والمشرف العام على   

وديةالدمام، المملكة العربية السع  
sshujaay@yahoo.com 

 
 

 .ندوةعرض لتجربة، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل* 

 
 : المستخلص

تناقش هذه الورقة عہہاً من القضايا المتعلقة بالتنمية اإلسكانية المستہامة وعالقتها بالتطوير العقاري بشكل عام من خالل 
ہ من الہراسات التخطيطية والحضرية وتطبيق القوانين والتشريعات المحہہة لعملية تجربة أمانة المنطقة الشرقية بإعتماہ عہ

  :اورحيث يتناول الموضوع من خالل عہة مح .تطوير العقاري بمہن حاضرة الہمامال
المخطط  –المخطط الهيكلي  –المخطط اإلقليمي ( يتناول ہور الہراسات التخطيطية بمختلف مستوياتها  :المحور األول 

في ضبط العملية التخطيطية والقضاء على العشوائية وتعريف ) الہراسات والمخططات التفصيلية -لمحلي ا
وضبط وتنمية المناطق ومن ثم  االستعماالتالنمو ومتطلبات التنمية من خالل تحہيہ  باتجاهاتالمجتمع 

) حكومية األخرى المطور العقاري  والقطاعات ال(نطرح تساؤالت حول مہي التزام شركاء التنمية 
 .بتطبيق هذه السياسات

ومہى تأثير ذلك على السوق ) مخططات المنح( إلى تجربة األمانة في تنمية وتطوير المخططات الحكومية  :المحور الثاني
 .العقاري وتأمين اإلسكان المستہام

 . نية المستہامةمية اإلسكاأهم التحہيات والمعوقات التي تواجه األمانة لتحقيق التن :المحور الثالث
 

 : الكلمات الدالة
 .، المملكة العربية السعوہيةأمانة المنطقة الشرقية، اإلسكان المستہام، التطوير العقاري، المخططات السكنية الحكومية

 
 :السيرة الذاتية
نا عام حاصل على بكالوريوس هنہسة التخطيط العمراني من جامعة جنوب غرب لويزيا شجاع بن يحيى المصلحالمهنہس 

هـ، بہأ حياته المهنية كمهنہس تخطيط  ۱٤۱۳هـ، وعلى ہرجة الماجستير في تخطيط المہن من جامعة الملك فيصل عام  ۱٤۰۲
مہير عام التخطيط العمراني : عمراني باإلہارة العامة للتخطيط العمراني ببلہية القطيف، ثم تقلہ العہيہ من المناصب اإلہارية منها

بلہية محافظة مركزعنك، وبلہية محافظة مركز سيهات، وبلہية محافظة القطيف، : س لعہہ من البلہيات هيبأمانة الہمام، ورئي
هـ حتى تاريخه وكيل األمين لشئون البلہيات  ۱٤۳۰وهو يعمل منذ عام . وبلہية محافظة رأس تنورة، بلہية محافظة الجبيل

 .اإلہارة العامة للتخطيط العمرانيوالمشرف العام علي 
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3-7 PL A NNI NG  SUST A I NA B L E  C I T I E S I N A F R I C A  
 

 

Dr . G eoffr ey Nwaka 

Abia State University, Uturu, Nigeria 

 
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.     

 
A bstr act:  

Poverty and rapid urbanization are two of the greatest challenges facing Africa today. UN-Habitat 
estimates that Sub-Saharan African cities have over 166 million slum dwellers, most of who work in the 
informal sector where they simply do not earn enough to afford decent shelter and services. What does 
sustainability mean for such cities and such townspeople? Agenda 21 of the Rio Earth Summit emphasized that 
sustainable development has to be socially just and ecologically stable, and that the creation of sustainable 
human settlements is integral to the achievement of sustainable development. In vast areas of Nigerian and 
other African cities environmental amenities lag behind population growth; inadequate sanitation and waste 
management, and the poor state of public health infrastructure have led to the spread of a wide variety of water-
borne and filth related disease.  The main policy challenge for Africa is how to plan and manage rapid urban 
growth in a way that promotes employment, income and shelter for the poor, and at the same time ensures a 
safe, healthy and socially acceptable environment; how to forestall the growth and spread of slums, and ensure 
that the existing ones are upgraded and progressively integrated into the urban mainstream. Current research 
suggests that the path to urban peace and sustainability in Africa lies in trying to build and manage more 
inclusive and socially equitable cities.The paper argues that greater priority should be given to the health and 
development concerns of the poor, and tries to identify the lessons that could help to promote a more positive 
view and policy regarding the poor and the informal city.  It concludes with some general reflections on the 
future of the African city, what form it will take, and how to bring about the changes needed to make these 
cities healthier, more productive, inclusive and equitable, and better able to meet people’s needs. 

 

K eywor ds:   
Africa, Poverty and Inequality, Environmental Health Sustainable and Inclusive Cities 

 
B iogr aphy:    

Geoffrey I. Nwaka, MA (Birmingham), PhD (Dalhousie), Nigerian, Professor of History and former Dean 
of Postgraduate Studies at Abia State University, Uturu, Nigeria. Several years of teaching and research in the 
Nigerian university system, and varied international experience as researcher/visiting scholar in Europe, 
Australia and North America. Research interests in historical and contemporary urban issues, environmental 
protection, and Afican development. Author of several scholarly  publications. Served in government during 
1990/91 as Special Adviser to the Governor of Imo State. 

http://us.mc1126.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1309877752&midIndex=17&mid=1_2670468_AL4biWIAAM0CTJrrywNVdEoTUKc&fromId=geoffreynwaka@yahoo.com&m=1_2672194_AL4biWIAASJrTJtCAQqDTn2GlTU,1_2671869_ALobiWIAAHiiTJsshASR3iDj3U4,1_2671509_AMIbiWIAAA25TJsAzwdejl5hSb4,1_2671157_AMgbiWIAABatTJsAMgg913u4BKY,1_2670804_AMUbiWIAAMVCTJrv9gY9lno7BD4,1_2670468_AL4biWIAAM0CTJrrywNVdEoTUKc,1_2670126_AMQbiWIAACXvTJo62AQUSSKPtds,1_2669784_AL0biWIAAIMiTJo3sQFeHycmvZA,1_2669425_AMcbiWIAATwYTJosjw6FnSJD7v4,1_2669051_AMMbiWIAADO7TJoq7QK1JhbZcVQ,1_2668711_AMQbiWIAAEwhTJn4qwUY9lhoYbQ,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=9f314024393248a45f485156c17e68d6&.jsrand=8442662&acrumb=HyiGs93N57d&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=PHOTO.JPG�
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  تخطيط مدن مستدامة قي إفريقيا ۳-۷
 

 

جيوفري نواكا .د  

 جامعة والية أبيا، أوتارو، نيجيريا

 
 

 .تم عمل مالحظات للمحكمين بعد أنالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

ويقہر برنامج األمم المتحہة للمستوطنات البشرية أن . الفقر والتحضر السريع هما من أكبر التحہيات التي تواجه أفريقيا اليوم
ن في القطاع مليون من سكان األحياء الفقيرة، معظمهم من الذين يعملو ۱٦٦أكثر من تأوي  مہن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

؟ جہول أعمال هاهذه المہن وسكانل االستہامة بالنسبةعني تماذا . ما يكفي لتوفير المأوى الالئق والخہمات ونكسبال يغير الرسمي 
مستقرة، وإقامة ال البيئةو ةجتماعياال ةالہعال تحققہ على أن التنمية المستہامة يجب أن أك”قمة األرض في ريو"من  ۲۱القرن 

في مناطق شاسعة من نيجيريا وغيرها من المہن . البشرية المستہامة جزءا ال يتجزأ من تحقيق التنمية المستہامة المستوطنات
حالة البنية  تہهورإہارة النفايات، وسوء عہم كفاية المرافق الصحية وفضالً عن األفريقية المنافع البيئية متخلفة عن النمو السكاني، 

.  المنقولة عن طريق المياه والقذاره من األمراضإلى انتشار طائفة متنوعة  ىأہوصحة العامة لمما أہى إلى تہهور االتحتية 
كيفية تخطيط وإہارة النمو الحضري السريع بطريقة تعزز فرص العمل والہخل في ألفريقيا  ي الرئيسيويتمثل التحہي السياس

ة اجتماعيا؛ وكيفية الحيلولة ہون نمو وانتشار األحياء الفقيرة، مقبولمأمونة وصحية بيئة ضمن توالمأوى للفقراء، وفي الوقت نفسه 
إلى أن الطريق إلى وتشير البحوث الحالية . الجيہة الحضريةالحياة وضمان رفع مستوى القائم منها وہمجها تہريجيا في صلب 

 ةالہالعأنه لكي تتحقق للمہينة  لورقةوتجاہل ا بناء وإہارة أكثر شموليةواالستہامة في أفريقيا يكمن في محاولة  السالم الحضري
التعرف على الہروس التي يمكن أن تساعہ  الورقة حاولت، وةريالفقللفئات ينبغي إعطاء أولوية أكبر للصحة والتنمية  ةجتماعياال

 بحثويختتم ال.  المہينةمن  غير الرسميةالذين يعيشون في األجزاء تعلق بالفقراء التي تلسياسات لعلى تعزيز نظرة أكثر إيجابية 
هذه وكيفية أحہاث التغييرات الالزمة لجعل  تصل إليه لشكل الذي سوفواببعض األفكار العامة بشأن مستقبل المہينة األفريقية، 

 . شاملة ومنصفةبطريقة و ، وأقہر على تلبية احتياجات الناسالمہن أكثر صحة أكثر إنتاجية

 : الكلمات الدالة
 . المہن المحمية، الة، صحة البيئةالفقر وعہم العہ، إفريقيا

 :السيرة الذاتية
، من نيجيريا، أستاذ )من جامعة ہلهاوزي(وہرجة الہكتوراه ) من جامعة برمنغهام(حاصل على ماجستير نواكا جيفري 

في نظام  قضى عہة سنوات في التہريس والبحث. التاريخ وعميہ سابق للہراسات العليا في جامعة والية أبيا، أوتارو، نيجيريا
االهتمامات البحثية . زائر في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية/الجامعات النيجيرية، وله خبرة ہولية متنوعة كباحث الباحث

خجم في . مؤلف للعہيہ من المنشورات العلمية. تشمل القضايا الحضرية التاريخية والمعاصرة، وحماية البيئة، والتنمية اإلفريقية
 .۱۹۹۱-۱۹۹۰ر الخاص حاكم والية إيمو في الحكومة خالل الفترة منصب المستشا

 

 

http://us.mc1126.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1309877752&midIndex=17&mid=1_2670468_AL4biWIAAM0CTJrrywNVdEoTUKc&fromId=geoffreynwaka@yahoo.com&m=1_2672194_AL4biWIAASJrTJtCAQqDTn2GlTU,1_2671869_ALobiWIAAHiiTJsshASR3iDj3U4,1_2671509_AMIbiWIAAA25TJsAzwdejl5hSb4,1_2671157_AMgbiWIAABatTJsAMgg913u4BKY,1_2670804_AMUbiWIAAMVCTJrv9gY9lno7BD4,1_2670468_AL4biWIAAM0CTJrrywNVdEoTUKc,1_2670126_AMQbiWIAACXvTJo62AQUSSKPtds,1_2669784_AL0biWIAAIMiTJo3sQFeHycmvZA,1_2669425_AMcbiWIAATwYTJosjw6FnSJD7v4,1_2669051_AMMbiWIAADO7TJoq7QK1JhbZcVQ,1_2668711_AMQbiWIAAEwhTJn4qwUY9lhoYbQ,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=9f314024393248a45f485156c17e68d6&.jsrand=8442662&acrumb=HyiGs93N57d&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=PHOTO.JPG�
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1. INTRODUCTION 

Poverty alleviation dominates the international development agenda of the 21st century, and one of the 
primary concerns of the Millennium Development Goals is to urgently improve the lives of millions of slum 
dwellers around the world, and to reduce the number of people without reliable access to good drinking 
water and sanitation. (UN-Habitat, 2003).  More than halfway to the 2015 delivery date for attaining the 
Millennium Development Goals, it looks more and more unlikely that the development targets in health, 
education, environmental sustainability, poverty reduction and  enhanced international cooperation and 
assistance will be met, despite noticeable improvements in some areas. Up to the 1980s poverty was largely 
associated with the rural areas in developing countries; but the situation has changed with the dramatic 
increase in the numbers and proportion of the population living in urban areas, and a corresponding increase 
in the level of urban poverty (Carr, 2004).  The assumption that city dwellers are better off than their rural 
counterparts often obscures the wide and growing gap in health status and amenity levels between the 
wealthy few and the urban poor majority who are presumed to be illegal squatters in the city, and are 
therefore excluded from due recognition and access to many urban services. Many now argue that it is best to 
target poverty where it is growing fastest – in the cities. Although some of the elite neighbourhoods in 
African cities enjoy relatively high quality housing and residential environment, the bulk of the urban poor 
live in squalid and health threatening conditions. The supply of water for personal and domestic hygiene is 
grossly inadequate, and so is the coverage of sanitation facilities. The state of waste management and 
drainage is rudimentary, nutritional standards are low, and food contamination occurs frequently, especially 
in the extensive street food industry. This state of affairs has serious adverse public health implications as 
seen in the high incidence of water-borne and filth related disease(Hardoy and Satterthwaite, 1990).   

     Rapid urbanization also increases the demand for energy – for industrial uses, for transportation and 
for the domestic consumption of urban households. Electricity supply is usually unreliable in most cities, and 
petroleum products (especially kerosene), and gas are often unavailable and/or unaffordable for most 
families. The vast majority of townspeople, especially those in the smaller urban centres, rely almost entirely 
on traditional fuels (firewood and charcoal) which, unfortunately, have the negative environmental effect of 
rural deforestation, and the adverse health effect of air pollution. Indoor pollution from open fires and stoves 
in poorly ventilated homes is known to be responsible for a wide variety of respiratory ailments among 
women and children who are exposed constantly to toxic fumes in the cooking areas.(Hosier, 1992)      How 
then do we ensure that the struggle against urban      poverty and slum dwelling does not result in a campaign 
against the urban poor and slum dwellers themselves. What are the essential elements of a strategy to address 
these problems and improve the conditions of the poor.  

2. THE AFRICAN CITY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT DEBATE 

Cities and other human settlements ought to be the main focus of efforts to alleviate poverty and to 
promote sustainable development because these settlements provide the living and working environment of 
almost everybody in the world. The Habitat Agenda of the City Summit in Istanbul outlines various practical 
approaches to developing sustainable human settlements, and the more recent Millennium Development 
Goals also underscore the need to urgently improve the lives of millions of slum dwellers around the world, 
and to ensure reliable access to safe drinking water and sanitation. African cities are especially important in 
achieving sustainable development because well managed cities promote both development and 
environmental health. Urban employment relieves pressure on fragile agricultural land, and in some 
circumstances may be the optimal arrangement for ensuring access to modern amenities for the largest 
number of people. Concentrated populations in large and small cities provide many economies of scale in the 
provision of environmental infrastructure and services. In addition to stimulating the rural agricultural 
economy and helping to meet the material needs of poor migrants, urban culture may also be an important 
factor in lowering fertility norms for population control – which is a major concern for sustainable 
development. The major challenge facing Africa is how to exploit these potential opportunities offered by 
cities, while minimizing the negative environmental and health threats they pose. 

     Government officials and planners still have to contend with the age long debates about the merits of 
the rural and urban paths to development, and about whether urbanization in general is harmful or beneficial. 
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Critics of ‘urban bias’ complain that national resources are allocated disproportionately in favour of the 
urban areas, and that if conditions in these cities continue to be improved, more and more people will be 
attracted from the rural areas to the cities to aggravate the problems of unemployment and squalor which 
wiould make the cities unliveable for present and future generation. Consequently, the improvement of urban 
conditions has been sought indirectly through migration control and other policies to contain or reverse the 
trend of urbanization. But this approach has not only failed to stop the inevitable and irreversible process of 
urbanization but has created a policy vacuum which has allowed the cities to grow in a disorderly manner, 
and for urban problems to accumulate. Current research suggests that the path to urban sustainability in 
Africa lies in trying to build and manage me inclusive and socially equitable cities “where everybody, 
regardless of their economic means, gender, age, ethnic origin or religion are enabled and empowered to 
participate productively in the social, economic and political opportunities that cities offer". This human 
centred approach  would involve revising the large number of regulations and bureaucratic procedures at 
different levels of government which tend to stifle individual initiative, and to inhibit the realization of the 
full potential of the informal sector and the poor in the development of the cities. 

3. POLICY DILEMMA 

Opinions differ widely on what the appropriate attitude and policies towards the informal sector and the 
urban poor should be. Some of the more optimistic advocates of the informal sector see it as a vital source of 
employment and income for the poor, the seedbed of local entrepreneurship, and a potent instrument in the 
campaign to combat poverty and social exclusion. Others dismiss the sector as an anomaly, a source of 
disorder, and an obstacle to the development of a modern city and a modern economy. (Abumere 1998; 
Maegher and Yanusi, 1996). Indeed some governments see slums and informal settlements as evidence of 
the failure of official policies, and therefore something to be removed. Officials claim that in these slums and 
informal settlements there is no officially registered owner to whom government can offer services, and that 
it may be ill-advised to extend services like water and electricity to ‘illegal settlements’ that may soon be 
pulled down in the course of development. These conflicting positions pose a difficult dilemma for planners 
and policy makers, and tend to reinforce the ambivalence and hostility of African governments towards the 
cities and the urban poor. How do African governments and planners  uphold the rule of law and contain the 
adverse health and environmental effects of slums and irregular settlements without disrupting the livelihood 
of the poor; how can the vulnerable groups that work in the informal sector, especially women, children and 
apprentices can be protected from harm and exploitation. This dilemma explains why some African 
governments have sometimes adopted the misguided policy that  blames the victims, and tries to outlaw and 
repress the informal sector, and to forcibly evict hundreds of thousands of so called squatters. This was the 
case in the so called "War Against Environmental Indiscipline”and “Operation Clean and Green”in Nigeria, 
which, like the "Operation Restore Order”in Zimbabwe,  destroyed the homes and businesses of millions of 
poor townspeople, and by so doing worsened the problems of poverty and social exclusion.  The UN-Habitat 
has rightly observed that “in pursuit of protecting the environment, we must first protect the people”as it is 
absolutely essential "to ensure that all people have a sufficient stake in the present to motivate them to take 
part in the struggle to secure the future for humanity". While acknowledging the importance of the ‘green 
agenda’ for protecting natural resources and ecosystems in order to ensure long term global sustainability, 
the paper maintains that the proper starting point in the quest for urban sustainability in Africa lies in 
improving the living and working environment of townspeople, especially the urban poor who face a more 
immediate environmental threat to their health and well-being. This human development approach calls for 
rethinking  the traditional engineering approach, and broadening the narrow technical focus of conventional 
town planning and urban management in order to incorporate the principles of urban health and sustainability 
embodied in the Habitat Agenda, ILO’s Decent Work Agenda, WHO’s Healthy Cities Programme, and other 
recent global initiatives which provide guidance on how to make cities everywhere more inclusive and 
socially sustainable. 

4. THE URBAN CHALLENGE IN NIGERIA AND AFRICA 

Africa is the world’s least urbanized but most rapidly urbanizing continent, with an urban growth rate 
which is double the rate of overall population growth, and double the urban growth rate in parts of Asia and 
Latin America. The total urban population is expected to exceed 200 million in the next few years.. Unlike 
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the historical experience of Europe and North America where the growth of cities and populations occurred 
slowly  over the centuries, allowing sufficient time for the institutions and structures for urban management 
to develop apace, this extremely rapid rate of urbanization in Africa is occurring in the context of widespread 
poverty ,with little industrialization to provide jobs, and ahead of the development of the requisite 
institutions for managing and providing adequately for townspeople. Many analysts have observed in Africa 
the so called process of ‘slumurbanization’: 

“a new process of urbanization unleashed by the masses of relatively low income migrants who have 
flocked into the cities since independence, and are seeking to solve their problem of accommodation and 
employment informally and on their own terms…the urban poor are dominant, and are in most cases are 
transforming the city to meet their own needs, often in conflict with official laws and plans” (Mabogunje, 
1992);(Cf. COMHABITAT, 2010) 

 Almost everywhere in Africa, urban conditions have grown from bad to worse. Good quality housing is 
scare and very expensive. The Nigerian experience represents many aspects of the African urban scene, and 
can be used as a good example. The urban situation in Nigeria is particularly disturbing.      Successive 
Nigerian governments have at best been ambivalent in their attitude to the cities and to the informal sector. 
Although Nigeria is one of the largest oil producing countries in the world, and potentially the richest 
country in Africa,  most of Nigeria’s 130 million people, especially those in the rapidly expanding urban 
informal sector and slums are extremely poor by all accounts. The rate of urban population growth is about 
5.8 per cent, and the country’s urban population is expected to exceed 100 million by 2020. Although most 
Nigerian towns owe their growth largely to activities generated by European presence in the colonial period, 
British colonial officials neither anticipated nor approved of the growth of a large African urban population, 
and therefore tended to see cities as an unfortunate by-product of colonial activities which had to be firmly 
contained in order to avoid political subversion and social disorganization.  The policies and institutions 
introduced for urban development were generally very restrictive, myopic and ineffective, especially in the 
critical areas of land use control, town planning, urban administration, and the provision of urban services. 
Housing and planning were used as instruments of segregation and social exclusion. Consequently, the rapid 
urban expansion which occurred in the post-independence period has quickly overtaken and overwhelmed 
the  capacity of local municipal authorities to cope with  the crisis of inadequate shelter and services, 
unemployment, and the worsening deterioration of the urban environment.(Nwaka,1992; AMCHUD 2005)  

     Sadly, the colonial laws, codes, regulations and institutions  (embodied in the colonial Town and 
Country Planning Ordinance of 1946), and designed for the small populations envisaged in the cities of the 
colonial period, have been inherited with little rethinking by post-colonial administrations even as the cities 
expanded rapidly in response to many aspects of post colonial transformation.(Egunjobi, 2000;). Most of the 
current legislation and by-laws for environmental health and sanitation appear to most townspeople as 
reminders of colonial segregation and oppression, and have therefore very little relevance, legitimacy or 
compliance. Some of the urban related policies and reforms introduced in recent years such as the Nigerian 
Land Use Decree, the Nigerian Urban and Regional Planning Law of 1992  (which forms the basis of the 
National Urban Development Policy of 1997) as well as the National Economic Empowerment and 
Development Strategy, NEEDS,  have proved hopelessly inadequate to deal with  the accumulated problems 
of past neglect. 

     The urban informal sector expanded rapidly in the 1980 and 90s as a result of the austerity measures 
introduced as part of the Structural Adjustment Programme. The reduction in public spending, especially for 
the social sector,  the drop in real wages and public sector retrenchment swelled the ranks of the informal 
sector, and led to the greater informalization of formal sector enterprises. Unfortunately, government 
response to the social crisis, and the ‘safety nets’ introduced in the 1990s have not affected the conditions of 
the poor in any significant way. Government officials have tended to blame the environmental  problems of 
the cities on the informal sector, and  have sought to deal with the challenges of informality through 
increased powers of control and regulation, by insisting on legal titles to land, public housing, mortgage 
finance, and so on; but these conventional approaches  have usually by-passes the poor, still leaving the 
informal sector as the dominant provider of land and housing in large parts of the urban and peri-urban areas.  
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     A number of  more promising policy initiatives have been introduced in recent years. These include 
the establishment of  Peoples Banks and Community Banks (now Micro-Finance Banks), based on the Asian 
model, and meant to provide small credits and other forms of financial services to the urban poor. As well, 
the National Directorate for Employment and the National Open Apprenticeship Scheme were set up to 
promote self-employment through training and financial support for unemployed youth. A recent survey has 
shown however that only about 10 per cent of the informal sector workers interviewed were aware of how to 
take advantage of these opportunities.(Dike, 1997; Maeghar and Yanusi, 1996) More recently the Nigerian 
government has adopted the National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) and the 
state counterparts (“SEEDS)  as a social charter and reform agenda meant to strengthen governance, to 
transform values, combat corruption and alleviate poverty. But the impact of these progressive new 
initiatives, as they affect the urban poor, remain to be seen. 

5. THE WAY FORWARD  

The way forward appears to lie in well-coordinated partnerships among the various stakeholders in the 
pursuit of urban sustainability.  In this regard useful insights can be drawn from a number of UN sponsored 
conferences and global initiatives which provide guidance on practical approaches to dealing with the urban 
question. These include Agenda 21 of the Rio Earth Summit which sees the creation of sustainable human 
settlements as integral to the achievement of sustainable development; the Habitat Agenda which outlines 
approaches to developing sustainable human settlements; WHO’s Healthy Cities Programme, ILO;s Decent 
Work Agenda,  the World Bank sponsored |Cities Alliance for Cities Without Slums, and the UN-Habitat's 
twin Campaigns for Good Urban Governance and Secure Tenure. From these, here is growing international 
consensus that the crisis of governance in developing countries is at the heart of the worsening urban crisis. 
The UN Secretary General has identified good governance as “perhaps the single most important factor in 
eradicating poverty and promoting development”.  This emphasizes the need for a sound governance 
structure which provides for greater social inclusion in setting priorities and providing services.  State and 
local authorities need to promote a more decentralized, accountable and effective system of governance that 
would allow for the broad participation of all interest groups, including the private sector and civil society 
organizations. They should also evolve and constantly reviews the general framework of laws and 
regulations for planning and development so that these are made more realistic and compatible with local 
conditions. Since resolving the urban crisis is central to Africa’s economic renewal, the international 
development community needs to genuinely address the global economic context of underdevelopment, and 
the structural roots of urban poverty in Africa, especially in the critical areas of fair trade, debt relief, 
development assistance, and so on. The urban poor and informal sector enterprises should also try to better 
organize and self-regulate themselves in order to engage more constructively with government and other 
development partners. Current research suggests that the path to urban sustainability lies in greater realism in 
building and managing a more inclusive and socially equitable city. This would involve adopting legislative 
and administrative systems that help to improve the security of land and housing tenure for the poor, to 
upgrade slums, and to strengthen urban local governance through a broad-based partnership that takes the 
needs and development concerns of the poor fully into account. 
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 عادل بن شاهين الدوسري. د. أ: رئيس الجلسة
رئيس قسم تخطيط الحضري واإلقليمي، كلية تصاميم 

 البيئة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران

12:30-12:45 1- 
Mr. Abdelhakim Kebiche:  
University Sétif, Algeria 

The Périuranisation and its Impact on Agricultural 
Land, Where the Town of Setif 

  عبد الحكيم كبيش. أ
 جامعة سطيف، الجزائر

: العقار الريفيظاهرة تحضر األطراف وأثرها على 
 دراسة حالة مدينة سطيف

12:45-01:00 2- 

Dr. Mahmoud Foad Mahmoud:  
Suez Canal University, Ismaeleiah, Egypt 

The Strategic Planning as an approach to Real 
Estate development and Housing development: Case 

study Al Fayoum city, Egypt 

  محمود فؤاد محمود . د
 جمهورية مصر العربيةجامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، 

لتخطيط اإلستراتيجي كمدخل للتطوير العقاري ا
: دراسة حالة: والتنمية اإلسكانية المستدامة للمدن

 جمهورية مصر العربية -دينة الفيوم م

01:00-01:15 3- 

Mr. Ahmed Akakba and Mr. Mostafa Gaouas:  
University of Batna, and University of Tebessa, Algeria 

Urbanization in the Valley M'Zab: the Creation of 
New Local Models of Housing to Achieve a 

Sustainable Urban Development 

  مصطفي قواس . وأ احمد عقاقبة. أ
 جامعة باتنة، وجامعة تبيسا، الجزائر

استحداث نماذج إسكان : التعمير في وادي مزاب
 محلية جديدة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة

01:15-01:30 4- 

Mr. Abdelhalim Assassi and Mr. Lazhar  Boudjlal:  
University of Batna, Algeria 
The design and creation of green areas for urban 
spaces in real estate projects: Case study social 

housing project in Batna city, Algeria 

  لزهر   بوجالل. وأ الحليم عساسي عبد. أ
 الجزائر ،جامعة باتنة ،كلية الهندسة قسم العمارة

بالمساحات  تهيئة العقار الحضري الغير مبني
دراسة : الخضراء في مشاريع العمران والعمارة

ميدانية لواقع مشاريع السكن الجماعي بمدينة 
 الجزائر –باتنة 

01:30-01:45 5- 

Mr. Elhadj Benkhaled , Mr. Jamel Dahdouh, Mr. Allaoua 
Ammiche and Mr. Kara Abdelhamid:  

Musilah University, Algeria 
Market Management of Urbanized Lands, A 

Challenge for Sustainable Urban Development M’sila 
City. 

، عالوة عميش.وأ ،دحدوح جمال. أ، والحاج بن خالد. أ
  قارة عبد الحميد. أو

 الجزائر-جامعة المسيلة -معهد تسيير التقنيات الحضرية
تسـيير سـوق األرض الحضريـة القابلـة 

حالة  -تنميـة عمرانيـة مستدامـةللبنـاء،رهـان ل
 .مدينة المسيلة

 Open Discussion        مناقشة مفتوحة 01:45-02:00
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4-1 T H E  PÉ R I UR A NI SA T I ON A ND I T S I M PA C T  ON A G R I C UL T UR A L  L A ND, W H E R E  
T H E  T OW N OF  SE T I F  

 

M r . A bdelhakim K ebiche 
Instructor in Farahat Abbas University, Sétif, Algeria  

kebiche_h@yahoo.fr 
 
 

 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

A bstr act:  
The rapid urban growth and its changing forms in Algeria led to a dreadful urban image. This 

urbanization affects the edges of the city to create new spaces where the urban and rural land uses are 
interfered: rapid changes occur and a great characteristic residential development takes place with diversity 
in the land use (residential, agricultural, industrial and commercial activities). The built areas are steadily 
increasing in these spaces and spontaneously without any planning or control. It is considered today, the 
“periurbanization”concept is most commonly used to define the phenomenon of urbanization that affects the 
urban outskirts in cities overlapping their urban limits to expand at the expense of the surrounding spaces and 
towns. The city of Setif presents the right model to study and investigate this phenomenon as it is going 
through an unprecedented urban dynamics. The urban expansion crossed the southern boundary of the city to 
reach the space beyond the National Road Number 5 (RN5) and melted with the surrounding neighborhoods. 
This situation worsened with the programming of various structuring urban projects in the city and 
particularly those relating to housing projects located on the agricultural lands surrounding Setif. 

Moreover, the expansion of residential areas that also require more space for facilities increases the 
demand on land use that the Local Authorities are often unable to provide and c to the urban network. Hence, 
the population flows are diverted to the nearby housing areas already afforded with reform projects, support 
and amenities. Setif town is considered as an open urban space to an agricultural and forested environment 
requiring protection and preservation against the threat of urban sprawl. In fact, the Local Authorities are 
considering now the urbanization of urban land inevitable as it satisfies the growing demand on housing and 
facilities. They see this land as an available real estate for future urban expansion and a solution for housing 
shortage, this is revealed in the continuous revision of the Master Plan to determine areas of future expansion 
that are often lands of high agricultural value. 

This research is an attempt to focus on two main aspects of periurbanization in the urban boundary of 
Setif as a city, considering the retracting agricultural activity and shrinking role of urban agriculture and also 
the threats over the ecological balances of this urban environment as it constitutes an important element in 
the sustainable development of the city. Also, the present paper tries to raise the issue of administrating and 
managing these spaces surrounding the urban areas, enabling legally their supervision through the granting 
of Algerian legislation for the city the possibility of establishing an inter-municipal Master Plan, as it is the 
ongoing case for the city of Setif and its surrounding municipalities. This happens while the decision making 
power is spread between multiple actors without coordination and consultation.  

K eywor ds:   
Infrastructure as a Periurbanization, Rural Real Estate, Managing Urban Environment, City of Setif. 

B iogr aphy:    
Mr. Abdul Hakim Kabeesh born 24 March 1965 stief, Algeria. He got a Masters’ degree from the University of 

Constantine in Urban Configuration of 2001. He is now completing his PhD. Currently he works as instructor in Farahat 
Abbas University and member of the vast research project on "Areas in Maghreb, Diagnosis, and Governance: the Case 
of Urban Metropolitan District in the East”in laboratory research and studies on the Maghreb and Middle Mentouri 
Constantine University. He produced several featured interventions and scientific papers in many local and international 
events including the Forum Tunisia, geographic VII and Engineering Conference of Al Azhar University in 2008, 
Egypt. 
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 دراسة حالة مدينة سطيف :ظاهرة  تحضر األطراف وأثرها على العقار الريفي ۱-٤
 

 

عبد الحكيم كبيش. أ  

 جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائرب مدرس
kebiche_h@yahoo.fr 

 
 .حكمينبعد أن تم عمل مالحظات للم ندوةكما قبلت للنشر في كتاب بحوث ال ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 :المستخلص

العمراني الكبير والتحول في أشكاله إلى جعل صورة الحواضر الجزائرية تزہاہ تعقيہا، فهي تحتل األطراف التي  أہى النمو
وتنوع   سكاني كبير  تحيط بها لتنتج مجاالت جہيہة يتہاخل فيها االستخہام الحضري والريفي، تشهہ تحوالت سريعة وتتميز بنمو

تزہاہ في هذه المجاالت المساحة المبنية باستمرار ... األرض من استخہامات سكنية، زراعية، تجارية وصناعية في استخہامات
 األكثر استعماال في تحہيہ   « Périurbanization”ويعتبر حاليا مصطلح تحضر األطراف. وبشكل عفوي ينقصه التخطيط والمتابعة

تقہم مہينة سطيف .  وہها العمرانية وتوسعت على حساب أطرافها وضواحيهاظاهرة التعمير الخارجي للمہن التي تجاوزت حہ
نموذجا جيہا لہراسة وتحليل هذه الظاهرة كونها تشهہ ہينامية حضرية غير مسبوقة، فقہ تم اختراق التوسع الحضري للحہوہ 

كما زاہت عملية برمجة عہہ من . جاورةحيث حہث التالحم مع التجمعات الم ٥الجنوبية للمہينة إلى ما وراء الطريق الوطني رقم 
المشاريع العمرانية المهيكلة في المہينة وخاصة تلك المتعلقة بانجاز السكن، والتي تم توطينها في األراضي الزراعية المحيطة 

 .بالمہينة
 افقمن جهة أخرى فقہ أہى توسع المناطق السكنية، التي تستہعي هي األخرى توسعا في المساحات المخصصة للمر

والتجهيزات إلى زياہة الطلب على احتياطات عقارية عاہة ما تعجز السلطة المحلية على توفيرها وتهيئتها ما يؤہي تحويل 
وتعتبر مہينة سطيف مجال حضري  .ةالتہفقات إلى التجمعات السكانية القريبة التي استفاہت من مشاريع اإلصالح والہعم والتهيئ

حيث أصبحت . معتبر يستہعي المحافظة عليه وحمايته من الزحف العمراني الذي يتهہہهمفتوح على محيط زراعي وغابي 
السلطة المحلية تعتبر التوسع العمراني على األراضي الزراعية أمرا حتميا ألنه يلبي االحتياجات المتزايہة للسكن والمرافق، 

شكلة السكن، ويتجسہ ذلك في المراجعة المستمرة وتنظر لهذه األرض كمہخرات عقارية للتوسع العمراني المستقبلي وحل لم
 .للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لتحہيہ مناطق التوسع المستقبلية التي هي في الغالب ذات قيمة زراعية عالية

يحاول هذا البحث التركيز على مظهرين أساسين لتحضر الضواحي في النطاق الحضري لمہينة سطيف، يتعلق األمر 
نشاط الفالحي وتقلص ہور الزراعة الحضرية، والمخاطر التي تهہہ التوازنات البيئية لهذا الوسط الحضري التي تشكل بتراجع ال

كما تحاول هذه الورقة  طرح إشكالية إہارة وتسيير هذه المجاالت المحيطة بالحواضر،  .عنصرا مهما في التنمية المستہامة للمہينة
 نح التشريع الجزائري للمہينة إمكانية التأسيس لمخطط تهيئة وتعمير ما بين البلہيات الذي هوإذ يمكن قانونا تہبيرها من خالل م

 قيہ اإلعہاہ بالنسبة للبلہيات المحيطة بمہينة سطيف، في وقت تتوزع سلطة صناعة القرار على فاعلين متعہہين ہون تنسيق أو
 . تشاور

 :الكلمات الدالة
 . ير األوساط الحضرية، مہينة سطيفتحضر األطراف، العقار الريفي، تسي

 :السيرة الذاتية
زاول تعليمه العالي بجامعة قسنطينة وتحصل ). الجزائر(بسطيف  ۱۹٦٥مارس  ۲٤األستاذ عبہ الحكيم كبيش من مواليہ 

وس يشغل حاليا منصب أستاذ مكلف بالہر. ، يحضر لہرجة الہكتوراه۲۰۰۱على ہرجة الماجستير في التهيئة الحضرية سنة  
حالة : مجاالت األطراف في المغرب العربي، التشخيص، الوظائف والحوكمة“بجامعة سطيف وعضو في مشروع البحث حول 

وذلك ضمن مخبر البحث والہراسات حول المغرب العربي والمتوسط،  بجامعة  ”الحواضر الميتروبولية في الشرق الجزائري
الجغرافي السابع بتونس،  نہوةالعہيہ من الملتقيات المحلية والہولية منها ال شارك بمہاخالت وأوراق علمية في. منتوري قسنطينة

   .بمصر ۲۰۰۸والمؤتمر الهنہسي العاشر لجامعة األزهر في 
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 المقدمة  -۱
حواضر والتحوالت الجذرية التي تشهہها ال مہنالسريع لسكان ال موضوع في ظل النموال هذا يأتي 

من عمليات تفريغ فائض والت المرتبطة باألشكال الجہيہة لشغل المجال الحضري، ، وأهمها تلك التحالجزائرية
السكان واألنشطة االقتصاہية من المركز باتجاه األطراف، ما يطرح إشكاليات كثيرة تؤرق السلطة المحلية، 

ى البيئة الحضرية منها ما يرتبط بالتخطيط والتسيير لهذه المجاالت الجہيہة ومنها ما يرتبط باآلثار السلبية عل
 .  واألوساط الزراعية المحيطة بالمہن

االستقالل التعمير السريع منذ حركة متراكمة نتجت عن كثيرة ومشاكل اليوم الجزائرية  حواضرتعاني ال
في غياب فاعلية ألہوات التهيئة و، تأثير الطلب الكبير على السكن والضغط المتزايہ على الخہمات تحت

وتشويه األنسجة الحضرية وتراجع مستوى  في أطراف المہن عشوائياتانتشار اللنتيجة فكانت ا .والتعمير
كانت عبارة  للتخفيف من حہة أزمة اإلسكانلمجمعات الكبرى للسكن التي أنشأتها الہولة وحتى ا. العيش فيها

 . إلى التخطيط الفعلي والشامل القائم افتقرت عن إضافات للنسيج الحضري
أطراف الحواضر الجزائرية وفق آليات متنوعة وبتأثير مجموعة من العوامل  تحہث ظاهرة تحضر

 السكانية، االقتصاہية والسياسية، ساهم فيها كل الفاعلون وغاب عنها التطبيق الفعلي للتشريعات الجہيہة التي
تهيئة اإلقليم، منها قانون الوالية والبلہية وتوجيه العقار، العمران و ۱۹۸۹الہولة الجزائرية منذ  هاأصہرت

، ثم تبعتها مجموعة من المراسيم "Land use plan”ومخطط شغل األرض”Master plan”المخطط التوجيهي للتهيئة
، المضاربة في الجزائر على المجاالت المحيطة بالمہن ظاهرة تحضر األطرافنتائج أهم وكان من  .التنفيذية
ى آثاره الواضحة على األوساط الريفية تحتية، إضافة إلال الشبكات والبنية مشاكل الحراك وضعف، والعقارية

  .وتغيير استعماالت األرض فيها
البحث واحہة من المہن الكبيرة في الجزائر هي مہينة سطيف ونطاقها الحضري، باعتباره  يختار هذا 

رية غير فالمہينة  تشهہ ہينامية حض. إشكالية تحضر األطرافمجاال يستجيب لكل المعايير التي تفرضها 
مسبوقة جعلت العمران يزحف في كل االتجاهات مهہہا األراضي الزراعية المحيطة واألوساط الخضراء ما 

 . يجعل الطابع الفالحي والبيئي للمنطقة في خطر
 أدوات القياسالمفهوم والخصائص و: تحضر األطراف -۲

ال يزال الكثير منها يكتنفها  الحضري، لكن تعہہت المصطلحات التي تعبر على األشكال الجہيہة للنمو
 urban “ويعتبر التمہہ الحضري . بعض الغموض، فال توجہ تعريفات محہہة تضبطها ومؤشرات ہقيقة تقيسها

sprawl”آلية ويعني توسع مساحة المہينة على المجال المجاور، من المصطلحات الشائعة االستعمال للتعبير عن 
عملية  زياہة أبعاہ "التمہہ عن  مصطلح التوسع كون التوسع يعني  يختلف مصطلحو. ]۱[ ”العمران في توسع"

عملية  االنتشار على " يؤشر لتراجع ہرجة شغل المجال الحضري من خالل ، أما التمہہ  فهو]۲[ المجال المبني
الصاہر في نوفمبر   أما التمہہ الحضري  حسب تقرير الوكالة األوروبية للبيئة. ]۳[ ”مساحة بشكل سطحي

مناطق سكنية غير مستمرة، ذات كثافة سكانية  مظهر جہيہ لتوسع المہينة يتميز بظهور ونمو”هو ۲۰۰٦
منخفضة  تنتشر في المناطق التي تحيط بالمہينة، وهي مناطق ذات طبيعة زراعية، يمكن اعتبار هذا التوسع 

 .]٤[ "الغير مخطط، والغير مهيأ بأنه شغل عشوائي للمجال
 ثيرة للتعبير عن المجاالت الناتجة التي يمكن أن تفصل عن بعضها البعض، أويتم توظيف مصطلحات ك

الذي يشكل مجال التأثير والتأثر للمہينة كما يبرزه ”urban area"تجّمع وتضّم مكونة ما يعرف بالنطاق الحضري 
 :وهي ۱الشكل 

نهاي�ة مج�ال األحي�اء  ويشمل المناطق الهامشية الت�ي ت�أتي مباش�رة بع�ہ”Suburban"مجال تحضر الضواحي  -
 .]٥[ المركزية للمہينة، تستخہمه المہينة في تفريغ سكان وأنشطة المركز

المناطق المحيطة بالمہين�ة، عب�ارة ع�ن تعمي�ر يمت�ہ عل�ى م�ہى  يشمل: "Periurban"مجال تحضر األطراف  -
 .يتخطى مناطق ويترك فضاءات فارغة، تتہاخل فيه االستخہامات الحضرية والريفية ،واسع
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مج�ال يش�مل التجمع�ات والق�رى القريب�ة م�ن المہين�ة والت�ي تتهي�أ لتص�بح  :"Rurbain"مجال تحض�ر الري�ف  -
 .مستقبال ضواحي جہيہة للمہينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۲۰۱۰(الباحث : المصہر                                

 التمدد ومجاالت التحضر ۱شكل 
 

تعني ”urbanus"وتعني ما يحيط و”peri"ي كلمة التينية مركبة من جزأين وه”Periurbanization" يستعمل مصطلح
 للتعبير عن”spaces periurbans“ ”المحيطة بالمہينة مجاالتال"أو”ةما يحيط بالمہين"المہينة ليصبح المعنى اللغوي 

المجال مابين ظاهرة تتعلق ب"بأنها  تومنه فقہ اعتبر. قہ تشمل مجموعة من البلہياتالتي واسعة ناطق المال
الولوج للخہمات والمرافق وحجم التنقالت اليومية المرتبطة بالشغل  يتميز بتفاعل كبير تترجمه، ]٦[ البلہيات

للتعبير عن المجاالت ”urban area"”النطاق الحضري“وقہ اعتمہ في الكثير من الہول مصطلح . الضرورية للحياة
تعريفا إحصائيا  I.N.S.E.E  ةاالقتصاہيوالہراسات سي لإلحصاء المعهہ الوطني الفرنويقہم . المحيطة بالمہينة

  %٤۰نطاق الحضري المتكون من القطب الحضري وما يحيط به، بمعنى مجموع البلہيات التي تفوق نسبة لل
فانه من الصعوبة رسم حہوہ فاصلة بين  رغم ذلك .]۷[ يالمقيمين يعملون في هذا النطاق الحضر نشطيهامن 

ريف، فالوسط االنتقالي بين المجال الحضري والمجال الريفي مجال غير واضح المعالم،  يضم الو المہينة
أوساطا شبه حضرية وريفية وقہ شكلت هذه األوساط االنتقالية مجاالت للہراسة ضمن ظاهرة تحضر األطراف 

جہيہ يجمع بين   وسط ال يمكن اعتباره حضريا وال ريفيا، بل هو“ Third-space“وسطا ثالثا “التي أنتجت 
عمل على تغيير المناطق الريفية بشكل مستمر ہون ي روالتحض. ]۸[ "خصائص الوسطين الحضري والريفي

، ما يبرر ]۹[ "القضاء عليها نهائيا، حيث تبقى منها مناطق زراعية وأخرى غابية وأنشطة أخرى إلغائها أو
هل مناطق التعمير الجہيہة : ح تساؤالت كثيرة منهاهذا األمر يطر. تنوع االستخہامات وبالتالي تنوع المجاالت

مجال حضري  ؟ واإلجابة تتم وفقا ألساس التصنيف فهوةأم ريفي ةحضري التالتي تحيط بالمہينة هي مجا
 . ]۱۰[ يبقى ريفيا من خالل مظهره لكنه”وظيفيا«
 

المركزية المدينة   
       city   

 

 مجال تحضر الريف
Rurban 

  

 مجال تحضر الضواحي
Suburban 

  

 مجال تحضر األطراف
Periurban 

  

 مكونات النطاق الحضري
« urban area » 
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۱۷۳ 

 مظاهر تحضر األطراف في الجزائر3-
من األسباب االقتصاہية  مجموعةتمت بتأثير  ،عمير كبيرةحركة ت) ۱۹٦۲(عرفت الجزائر منذ استقاللها 

 أنتجت واقعا حضريا متأزما من مظاهره شارك فيها فاعلون عموميون وخواص ،واالجتماعية والسياسية
في أطراف المہن فكانت النتائج صعوبة  شوائيالتوسع المجالي الكبير لألوساط الحضرية، وانتشار التعمير الع

] ۱۱[ ويمكن أخذ مہينة قسنطينة كعينة نظرا لتحولها من مہينة جاذبة إلى مہينة طارہة. منهاالعيش في الكثير 
لكن ما يسترعي االهتمام في . بعہ حالة التشبع التي آلت إليها وذلك بفعل المشاكل واالختناقات التي تعيشها

ها نموبفعل سريعة،   تشهہ تحوالتتحضر أطراف الحواضر والمہن التي  ظاهرةار الفترات األخيرة انتش
 تنوعكما تتنوع في استخہامات األرض من استخہامات سكنية، زراعية، تجارية  وصناعية، الكبير وال السكاني

 ألطرافإلى ظاهرة تحضر ا أہتيمكن جمع العوامل التي  .لساكنيها الخصائص االجتماعية واالقتصاہية فيها 
 :في
 عقار في مراكز المہن العوامل االقتصاہية كنہرة وارتفاع سعر ال -
 االجتماعية كرغبة األسر في تغيير ظروف السكن بحثا عن مجاالت أوسع  -
فس�ح المج�ال  ال�ذي الس�كن الف�رہي م�ن خ�الل أس�لوب التحص�يص في تش�جيعها الہولة تہاعتمالسياسية التي  -

 يكن العش�وائإضافة إلى عمليات ترحيل السكان من المہين�ة إل�ى أطرافه�ا به�ہف القض�اء عل�ى الس� ،للتمليك
 . خاصة في الحواضر والمہن الكبرى

 :من المظاهر التي تعبر عن انتشار ظاهرة تحضر األطراف
 تمہہ المساحة المبنية من خالل إہماج وضم التجمعات السكانية القريبة من المركز  -
 خروج األنشطة الصناعية والخہمية من المركز إلى األطراف -
 الحضريةتراجع األنشطة الفالحية والزراعة  -
 الحراك اليومي الكثيف بين مركز المہينة وأطرافها -
عجز عقاري ما استہعى المراجع�ة المس�تمرة لمخطط�ات التهيئ�ة والتعمي�ر الت�ي ل�م تواك�ب وتي�رة التحض�ر  -

 ميہانيا
 النطاق الحضري لمدينة سطيف: مجال الدراسة4- 

لثاني والية بعہ الجزائر العاصمة  مہينة سطيف عاصمة الهضاب العليا الشرقية الجزائرية ومقر       
تحتل المہينة موقعا . نسمة 287.574 : ۲۰۰۸حيث بلغ عہہ السكان فيها حسب التعہاہ العام للسكان والسكن 

وتمارس نفوذها على مجال  حساسا بالنسبة للشبكة الحضرية في الهضاب العليا الہاخلية في الشرق الجزائري
تمثلت في مشاريع ضخمة استفاہت منها في إطار  ،هہ المہينة طفرة تنمويةتش .واسع يشمل الواليات المجاورة

النطاق الحضري لمہينة  ونتائجه على ألطرافسيحاول هذا البحث ہراسة إشكالية تحضر ا .تنميةال اتمخطط
سطيف الذي يتكون من خمس بلہيات، بلہية سطيف محاطة بأربع بلہيات األوريسبا من الشمال وعين أرنات 

 ).حيث يبرز البلہيات باللون المميز ۲الشكل ( غرب ومزلوق من الجنوب وأوالہ صابر من الشرقمن ال
 مجال يشهد تحوالت سريعة: سطيف النطاق الحضري لمدينة1-4 

سجلت بلہيات النطاق الحضري لمہينة سطيف حسب النتائج األولية للتعہاہ العام للسكان والسكن 
نسمة، ما يمثل أكثر من ربع سكان الوالية  ۳۷۸۰٦٤لتهيئة للوالية حسب مصالح التخطيط وا ۲۰۰۸األخير
 % ۲۰نسمة، ما يمثل  ۲۸۷٥۷٤أما بالنسبة لسكان بلہية سطيف فقہ بلغ عہہهم . نسمة ۱٤۸۲۳۳٦البالغ 

لإلشارة فان والية سطيف تتكون إہاريا من . )۱الجہول رقم (من سكان النطاق  % ۷٦تقريبا من سكان الوالية و
 .ہائرة ۲۰ية تنشطها بلہ ٦۰

ومن خالل ہراسة خصائص توزيع السكان حسب نوع التجمع في بلہية سطيف وفي بلہيات النطاق،     
 .۲السكن المجمع خاصة بالنسبة للتجمعات الثانوية كما تؤكہه النسب في الجہول رقم  يتجلى التوجه الكبير نحو
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 ق الحضري لمدينة سطيفبلديات النطا ۲شكل 

 
 ري لمدينة سطيفضالسكان في بلديات النطاق الح نمو :۱جدول رقم 

 

 .:1987-1998-2008التعدادات العامة للسكان والسكن  ،تالديوان الوطني لإلحصائيا:المصدر                       

 
 ۲۰۰۸-۱۹۹۸-۱۹۸۷ توزيع السكان حسب نوع التجمع في بلدية سطيف وبلديات النطاق ۲جدول 

 بلدية سطيف
2008 1998 1987  

 ان المركزسك 91,18 % 89,82 %  %87,52
 التجمعات الثانوية 04,75 08,5 11,05 %
 المنطقة المبعثرة 04,07 01,68 01,43 %

 

 .:1987-1998-2008التعدادات العامة للسكان والسكن  ،تالديوان الوطني لإلحصائيا :المصدر                   

 : من خالل قراءة أرقام الجہول يمكن تسجيل المالحظات التالية
، )۲۰۰۸ -۱۹۸۷(ف�ي الفت�رة  87,52%إل�ى  91,18 %تراجع في نسب س�كان المرك�ز ف�ي بلہي�ة س�طيف م�ن  -

 .في نفس الفترة) % ۷۸حوالي (ہيات القطاع  واستقرارها في بل

 1987 
 م۱۹۸٦/هـ۱٤۰۷

1998 
 م۱۹۸٦/هـ۱٤۰۷

2008 
 م۱۹۸٦/هـ۱٤۰۷

 287574 239195 186642 سطيفبلہية 
 % ۱۹،٤ % 18,24 % 18,65 سكان الوالية/سطيفبلہية 
 % 76,06 % 77,86 %81,03 سكان النطاق/سطيفبلہية 
 42942 30129 17710 عين ارناتبلہية 
 17912 14507 9821 االوريسيابلہية 
 17147 13373 9075 مزلوقبلہية 
 12489 10005 7096 اوالہ صابربلہية 

 378064 307209 230344 مجموع منطقة الہراسة
 % 25,5 % 23,43 % 23,02 سكان الوالية/النطاقبلہيات 
 1.482.336 1311413 1000694 الوالية

 بلديات النطاق الحضري لمدينة سطيف
2008 1998 1987  

 سكان المركز 78,94 % 79,14 %  %78,52
 التجمعات الثانوية 09,86 14,31 16,2 %

 المنطقة المبعثرة 11,2 06,55 05,28 %

 سطيف

 عين أرنات

 األوريسيا

 أوالد صابر مزلوق

حدود بلدية     ←    → 

 عين عباسة

 قجال

 عين الكبيرة

 بني فودة
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إلى  09,86في بلہية سطيف ومن  %۱۱إلى  ٤زياہة في نسب سكان التجمعات الثانوية في كل البلہيات، من  -
 .  في النطاق % 16,2

ف�ي بل�ہيات  % 5,28إل�ى 11,2، وم�ن01,43 %إل�ى  04,07تراجع نس�ب الس�كن المبعث�ر، ف�ي بلہي�ة س�طيف م�ن -
 . النطاق
الكبير الذي  ل إلبراز الہينامية الحضرية لمہينة سطيف تتبع نموها المجالي ثم الوقوف على النموسنحاو

 . تعرفه التجمعات الثانوية

  سطيف التمدد المجالي لمدينة 2-4
عرفت مہينة سطيف  منذ االستقالل نموا حضريا سريعا، وقہ مر التعمير في المہينة بمراحل مهمة، ولعل  

، نتج عنه تشويه تهالمساح مفرطة زياہةحل تأثيرا ما تمر به المہينة في السنوات األخيرة من أكثر هذه المرا
للنسيج العمراني لم يراعى فيه توزيع المساكن ومناطق الشغل والوظائف، ما أہى إلى ظهور مناطق سكنية 

ہيہ مراحل التعمير في ويمكن تح  .العفوي للمساكن في ظل الطلب الكبير على السكن كثيفة إضافة إلى النمو
 :مہينة سطيف  كالتالي

حي�ث  ،۱۸٤۷يع�وہ ت�اريخ تأس�يس مہين�ة س�طيف إل�ى س�نة : نشأة المہينة االستعمارية: ۱۹٦۲المرحلة قبل  -
لكنه�ا  س�رعان م�ا تحول�ت إل�ى س�وق  ،أنشأت فرنسا المہينة االستعمارية ذات الوظيفة اإلہاري�ة والعس�كرية

كم�ا أہى إنش�اء خ�ط الس�كة الحہيہي�ة ف�ي . توس�عها خاص�ة عل�ى األط�رافأہى إل�ى ،هام للمنتجات الزراعية
وق�ہ بلغ�ت مس�احة المہين�ة ف�ي نهاي�ة ه�ذه المرحل�ة . وهہم أسوار المہين�ة، إل�ى حرك�ة تعمي�ر كبي�رة ،۱۹۲٥
 .]۱۲[ هكتار۲۸۳

مہين�ة  نم�وا س�كانيا كبي�را ونزوح�ا معتب�را نح�و المنطق�ة عرف�ت: تكثي�ف المرك�ز :۱۹۷۲ -۱۹٦۲المرحل�ة  -
حي��ث . وتوجي��ه ہون تهيئ��ة)  ح��ي كعب��وب(وعرف��ت ه��ذه المرحل��ة  بہاي��ة ظه��ور أحي��اء عش��وائية  س��طيف،

والمخط�ط الثالث�ي  اقتصرت تہخالت الہولة في استكمال بع�ض المش�اريع الس�كنية  ض�من مخط�ط قس�نطينة
وبع��ض التجهي��زات  ، وإنش��اء بع��ض الهياك��ل الكب��رى كمق��ر الوالي��ة والمرك��ب الرياض��ي)۱۹۷۰ -۱۹٦۷(
 .لتعليميةا

تميزت هذه المرحلة، برغبة الہولة في توجيه : مشاريع المجمعات السكنية الكبرى :۱۹۸٥-۱۹۷۰المرحلة  -
وتح��ت . حرك��ة التعمي��ر، وبن��اء قاع��ہة ص��ناعية ف��ي المہين��ة، ف��ي ظ��ل المخطط��ات الرباعي��ة األول والث��اني

رى الت�ي كان�ت ح�ال آني�ا لمش�كل الضغط السكاني الكبير، تم االنط�الق ف�ي مش�اريع المجمع�ات الس�كنية الكب�
حيث افتقہت إلى المرافق والمستلزمات الض�رورية م�ن جه�ة، كم�ا أن اختي�ار المن�اطق الت�ي ،السكن المتفاقم

كم�ا . أنجزت عليها لم يكن مہروسا من جهة أخ�رى، مم�ا  أہى إل�ى تقط�ع وتش�وه النس�يج العمران�ي للمہين�ة
 .وتكثيف األحياء الفوضويةشهہت هذه المرحلة عملية شغل الجيوب الفارغة 

، بشكل كبير هذه المرحلة باللجوء لعملية التحصيص تميزت: ترقية السكن الفرہي: ۲۰۰۰-۱۹۸٥المرحلة  -
وهذا النوع من السكن  أہى إلى تشجيع البناء الفرہي في المہين، وظهور أحياء جہي�ہة كح�ي حش�مي وح�ي 

ص�ف الثمانين�ات نم�وا معتب�را، بع�ہ تحري�ر الس�وق في منت كما عرف البناء  في صيغته الترقوي. نوفمبر ۱
وكان�ت النت�ائج  واض�حة عل�ى الواق�ع  .العقارية  وتراجع ہور الہولة في تسيير وتوجيه العمران بش�كل ع�ام

العمراني الذي اتس�م بالفوض�ى والعش�وائية، وظه�ور أقط�اب س�كنية جہي�ہة تفتق�ر إل�ى التجهي�زات والمراف�ق 
ف��ي ظ��ل األزم��ة االقتص��اہية  .ف��ي النس��يج الحض��ري كح��ي ش��وف لك��ہاہالض��رورية، وتش��كل نق��اط س��وہاء 

جع�ل الہول�ة تعي�ہ النظ�ر ف�ي اإلس�تراتيجية االقتص�اہية  ۱۹۸٥ب�طء ملح�وظ من�ذ  النفط ظهروتراجع أسعار 
تم في هذه المرحل�ة تحري�ر العق�ار ال�ذي ش�جع اس�تمرار السياس�ة الس�كنية . واالجتماعية وإعاہة تقييم تہخلها

وف�ي ظ�ل التح�ول إل�ى نظ�ام اقتص�اہ . قي�ة العقاري�ة، مم�ا أہى إل�ى نم�وكبير للحظي�رة الس�كنيةفي صيغة التر
ح�ق يكفل�ه الہس�تور لك�ل م�واطن، باعتب�اره حاج�ة اجتماعي�ة، عل�ى الہول�ة ”السوق تحولت قضية السكن م�ن

ذه بلغ��ت مس��احة المہين��ة ف��ي نهاي��ة ه��. ]۱۳[ "تلبيته��ا إل��ى من��تج اقتص��اہي يخض��ع آللي��ات الع��رض والطل��ب
 .هكتار ۲۰۷۳المرحلة إلى 

التوس�ع المج�الي الكبي�ر  م�ا يمي�ز ه�ذه المرحل�ة ه�و أه�م: التمہہ في ك�ل االتجاه�ات :۲۰۰٤-۲۰۰۱المرحلة  -
ال�ذي ش�كل ولفت�رة  ٥إلى ما وراء الطرق الوطني رقم  ،للمہينة، حيث تم اختراق المہينة  لحہوہها الجنوبية
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ق�ہ ن�تج عن�ه تالح�م المح�يط العمران�ي للمہين�ة و ،الزراعية أمام التوسع على حساب األراضيحاجزا طويلة 
أما في الجهة الغربي�ة فالتم�ہہ الحض�ري للمہين�ة ق�ہ تج�اوز واہي بوس�الم ل�يعم هض�بة . بتجمع عين السفيهة

 . الباز
ونسجل خالل هذه المرحلة انطالق عمليات . الجهة الشرقية، فالمہينة تتوسع باتجاه منطقة الحاسي فيأما 

وكذا إنجاز العہيہ من المشاريع السكنية خاصة في منطقة الهضاب في الجهة الشمالية  ن الحضريالتحسي
المجالى لمہينة  تسمح بتحہيہ مراحل النمو )۳ شكلال(صورة القمر االصطناعي المرفقة . الشرقية للمہينة

 . سطيف وتوضح المحيط الكبير الذي أصبحت تشغله
 

 
 ).۲۰۰۹(عبہ الحكيم كبيش : المصہر     

 التوسع المجالي لمدينة سطيف ۳شكل 

 
مہينة سطيف في الوق�ت الح�الي  تعتبر: عمليات مهيكلة ومشاريع عمرانية ضخمة :۲۰۰۹-۲۰۰٤المرحلة  -

حي�ث بل�غ ع�ہہ الس�كنات ف�ي ط�ور االنج�از ف�ي  خاصة الس�كنية منه�ا،،ورشة كبيرة لمختلف مشاريع التنمية
 participatory social( كلها تنطوي تح�ت ص�يغة البن�اء االجتم�اعي التس�اهمي ،]۱٤[ )سكن ٤٥۸۸:(۲۰۰٦

housing( ، وه�ذه المش�اريع الض�خمة الت�ي اس�تفاہت منه�ا .  موقع ہاخ�ل المح�يط العمران�ي ۱۳موزعة على
ئ��يس أقره��ا ر ،المہين��ة ف��ي مج��ال الس��كن، ومش��اريع التجهي��ز الكب��رى الت��ي ہعم��ت بأغلف��ة مالي��ة إض��افية

 ]۱٥[ )ملي�ار ہين�ار ۱٥(وك�ان آخره�ا المخص�ص الم�الي وق�ہره  ،في إطار زياراته الميہانية للمہينة،الہولة
تتمث�ل حتم�ا ف�ي األراض�ي الزراعي�ة المحيط�ة  تس�تہعي  أرص�ہة عقاري�ة  جہي�ہة التي   لہعم هذه المشاريع

حہہت مراجعة المخط�ط  وقہ. حيبالمہينة، في ظل غياب سياسة فعلية تحمي رصيہ الوالية من العقار الفال
 .تارهك۱٥۰۰التوجيهي للتهيئة والتعمير االحتياجات المستقبلية للمہينة من حيث العقار بأكثر من 

 
  :التوابع والتجمعات السكانية للنطاق الحضري لمدينة سطيف نمو -5

ات العقارية  المخصصة نظرا لعہم قہرة المہينة على احتواء الضغط السكاني المتزايہ، واستنفاذ االحتياط
للتوسع العمراني للمركز، تم تحويل التہفقات إلى التجمعات السكانية القريبة التي استفاہت من مشاريع اإلصالح 

وكذا إسكان  ،والہعم والتهيئة، والبرامج السكنية المختلفة التي كان الهہف منها تثبيت سكان هذه التجمعات
عرفت التجمعات السكانية المحيطة بالمركز نموا سريعا وقہ ساهمت فقہ  وعليه .فائض المہينة والمہن األخرى

 .۳إلى حہ كبير في امتصاص الضغط على مركز المہينة كما توضحه أرقام الجہول 
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 طيفس ثانوية في المجال البلدي لمدينةسكان بعض التجمعات ال نمو ۳جدول 

 معدل النمو
۱۹۹۸- ۲۰۰۸ 

 السكان
۲۰۰۸ 

 معدل النمو
۱۹۸۷- 
۱۹۹۸ 

 السكان
۱۹۹۸ 

 معدا النمو
۱۹۷۷- 
۱۹۸۷ 

 السكان
۱۹۸۷ 

 السكان
۱۹۷۷ 

 التجمع

 شوف لكداد 886 398 1 6,85% 640 5 13,48% 688 7 3,15%
 الحاسي 452 604 7,28% 339 1 7,50% 359 2 5,83%
 قاوة - 443 5,53% 977 7,74% 521 1 4,53%
 فرماتو 1906 3732 8,74% 922 4 2,47% 804  6 3,29%
 عين الطريق 575 4271 22,2% 393 6 3,6% 433 12 6,87%
 عبيد علي 317 649 7,43% 977 3,79% 1483 4,26%

 .۲۰۰۸، ۱۹۹۸، ۱۹۸۷، ۱۹۷۷: التعہاہات العامة للسكان والسكن، ONSالہيوان الوطني لإلحصائيات  :المصہر      

 

للفترة  % 3,15و  )۱۹۹۸-۱۹۸۷(ة للفتر  %۱۳٫٤۸بلغت  أهم هذه التجمعات، شوف لكہاہ  بنسبة نمو
هذه . % 5,83و % ۷٫٥۰وتجمع الحاسي  ،لكل فترة على الترتيب % 4,53و % ۷٫۷٤تجمع قاوة  ،)۱۹۹۸-۲۰۰۸(

أما تجمع  الحاسي  فقہ تم ضمه للمحيط العمراني في المراجعة .التجمعات التحمت بالمہينة  كشوف لكہاہ وقاوة
التعمير، وعين الطريق التي تعرف نموا سكانيا وتوسعا مجاليا كبيرين، مما األخيرة للمخطط التوجيهي للتهيئة و

يستہعي جهوہا كبيرة إلعاہة تأهيلها والقضاء على السكن الهش فيها، باعتبارها المہخل الجنوبي الشرقي 
 .للمہينة

المنطقة من أهم أسباب التمہہ الحضري في مہينة سطيف  ونطاقها الحضري، حركة التعمير التي عرفتها 
استجابة لمطلب السكن الذي يشكل الهاجس الحقيقي للسلطات المحلية، واعتبر من األولويات الكبرى في الہولة 

سكن ما  ٦۱۷٤۳: ۲۰۰۸تشكل حصة بلہية سطيف خمس الحظيرة السكنية للوالية حيث بلغت سنة  .الجزائرية
من إجمالي الحظيرة السكنية  % 17,4 نسبة ۱۹۸۷وسنة  % 20,2نسبة  ۱۹۹۸، وقہ بلغت سنة % 21,3نسبته 
 . للوالية

 ۱۹۹۹ما يؤكہ وتيرة انجاز السكنات في الوالية خالل العشرية األخيرة بالنسبة للفترة الممتہة بين سنة 
وحہة لم  ۱۲۳۸۱ال زالت في طور االنجاز و ۱۳۲۸٦وحہة سكنية، منها  ۷٦٥۱٤تم تسجيل  ۲۰۰۹وسنة 

من العہہ اإلجمالي وهذا إلى  % ٦٦ ما يمثل ٥۰۸٤۷السكنات التي أنجزت فهو تنطلق بها األشغال بعہ، أما عہہ
 تتوزع هذه السكنات على مختلف أنماط السكن. ۲۰۰۸غاية نهاية سنة 

م�ن المجم�وع الكل�ي للس�كنات  % 29,3سكن مبرمج ما يمث�ل  ۱٤٥۹۸بلغ المجموع الكلي للنطاق الحضري  -
 المبرمجة في الوالية، وهي نسبة معتبرة

م��ن المجم��وع الكل��ي للس��كنات  % 66,8س��كن م��ا يمث��ل نس��بة  ۹۷٥۳لہي��ة س��طيف اس��تفاہت م��ن مجم��وع ب -
 من المجموع الكلي للسكنات المبرمجة في الوالية % 19,5المبرمجة في النطاق ونسبة 

 % 15,8ه�ي بلہي�ة أوالہ ص�ابر بنس�بة  ۲۰۰۹-۲۰۰٥البلہية التي استفاہت من أكبر حصة سكنية للخماس�ي  -
 سكنات اجتماعية % ٥۷وع الكلي للسكنات المبرمجة في النطاق، منها من المجم

م�ن مجم�وع البرن�امج  % ۹۲م�ا يمث�ل نس�بة  ۱۳٤۲۷بلغ مجموع السكنات الحضرية المبرمجة ف�ي النط�اق  -
  % ۸سكنات ريفية  ۱۱۷۱و

امج م�ن مجم�وع الب�ر % ۳۲االجتم�اعي : تتوزع السكنات المبرمجة ف�ي النط�اق م�ن حي�ث الص�يغة كالت�الي -
 .% 19,7، البيع باإليجار % 48,2التساهمي  ،۱۳٤۲۷الحضرية التي بلغت 

التي تستہعي هي األخرى توسعا في المساحات المخصصة  ،وما يفرضه من توسع للمناطق السكنية
تتطلب احتياطات عقارية كبيرة، عاہة ما  ،للمرافق والتجهيزات الضرورية، وكذا مناطق األنشطة والتخزين

مرات تقريبا في  ۱۰فقہ تضاعف المجال الحضري لمہينة سطيف  .طة المحلية على توفيرها وتهيئتهاتعجز السل
 ۱۹٦وسجلت المہينة استهالكا مفرطا للمجال في السنوات األخيرة بلغ في المتوسط  .۲۰۰٥-۱۹٦٦الفترة 

 . هكتار سنويا
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البقعة "سطيف، وتظهر استخہامات األرض األساسية في النطاق الحضري لمہينة   ٤شكل برز الي
والنطاقات الخضراء التي تتكون من الفضاءات الغابية ) اللون األحمر(الحضرية التي تمثل المجال المبني 

واألحزمة الخضراء باإلضافة لشبكة الطرق في النطاق، ويمثل اللون األبيض الذي يحيط بالمجال المبني 
 .األراضي الزراعية التي تزخر بها المنطقة

 

  
 )۲۰۰۹(الباحث : المصہر    

 استخدامات األرض في النطاق الحضري لمدينة سطيف  ٤ شكل
 

وتشكل المساحة  .هكتار مساحة عمرانية ۲۰۹۲هكتار، منها   ۱۲۷۳۰تمتہ بلہية  سطيف على مساحة    
وتعتبر مہينة سطيف مجال . ]۱٦[ يةمن المساحة اإلجمالية للبلہ % ۷٥هكتار، أي ما نسبته  ۹۰۹۸الزراعية 

 حضري مفتوح على محيط زراعي وغابي معتبر، تشغل فيه المساحة الصالحة للزراعة 
)SAU (۳۸ % واألحراش فهي تمثل نسبة  أما الفضاءات الخضراء والغابات. من مساحة البلہية
حيث . عمراني الذي يتهہہهامما يستہعي المحافظة عليها وحمايتها من الزحف ال ،، وهي محہوہة]۱۷[۱٫٤۷%

ألنه يلبي االحتياجات المتزايہة  ا،حتمي اأمر باعتباره التوسع العمراني على األراضي الزراعية إلىأصبح ينظر 
للسكن والمرافق، خاصة وأن كل طرف معني بهذه الظاهرة ال يظهر امتناعا، فمالك األرض يفضل بيعها ألنها 

 الصناعي والمرقي العقاري أو. الحضري فذلك يؤہي إلى ارتفاع ثمنهاقربها من المجال  بحكم  وجوہها أو
أما السلطة المحلية فهي تنظر لهذه األرض كمہخرات عقارية للتوسع العمراني . يسعى القتنائها وتعميرها

 المراجعة المستمرة للمخطط التوجيهي للتهيئة ؤكہ ذلكالمستقبلي وحل لمشكلة السكن والمرافق التابعة له، وي
 .ذات قيمة زراعية عالية الغالب التي تكون فيتوسع المستقبلي، ولل وفير مساحات جہيہةوالتعمير لت

Land use in urban area Setif 
 

Setif 
 

Land use 
Urban sprawl 
Drill, green spaces 
Agricultural 
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أن التوسع في الجهة الغربية اخترق وتجاوز منطقة واہ  ،٤الشكل بالنسبة لمہينة سطيف يظهر من خالل 
وتربية المواشي وتربية  زراعة، وأصبحت النشاطات الفالحية الممارسة، كالبيئيبوسالم وما تتميز به من تنوع 

وهي نفس الوضعية بالنسبة للتوسع في . النحل مهہہة بالزوال، كما أصبح التوازن البيئي للمہينة ككل في خطر
 .حيث األراضي الخصبة ذات الجوہة العالية،الجهة الشرقية والجنوبية

 مخاطر الزحف العمراني على الزراعة واألحزمة الخضراء6- 
سكاني كبير للتجمعات المحيطة بالمہينة  لحضري لمہينة سطيف تحوالت سريعة تميزت بنمويشهہ النطاق ا

أنتجت . وبتغير في استخہامات األرض، من االستخہامات الزراعية والسكنية إلى استخہامات صناعية وتجارية
صبا للہراسة هذه الحركية مجاالت انتقالية بين الريف والمہينة، تجمع خصائص كال منهما وتشكل حقال خ

 .والتحليل الجغرافي
يحاول هذا البحث التركيز على مظهرين أساسين لتحضر الضواحي في النطاق الحضري لمہينة سطيف،  

يتعلق األمر بتراجع النشاط الفالحي وتقلص ہور الزراعة الحضرية، والمخاطر التي تهہہ التوازنات البيئية في 
تمہہ المہينة في الجهة  ۱ تبرز الصورة. األحزمة الخضراءالنطاق بسبب االعتہاءات على الفضاءات و

هذا . ، الذي ظل لزمن طويل حاجزا في وجه الزحف العمراني٥الجنوبية إلى ما وراء الطريق الوطني رقم 
   . التمہہ أہى إلى ضم التجمع الثانوي عين السفيهة إلى المحيط العمراني للمہينة

 

 
 )۲۰۰۹(الباحث : صہرالم

حدود المدينة والريف تتغير باستمرار ودائما على حساب المجال الريفي  ،تمدد حضري ينتج محيط عمراني تتخلله فضاءات زراعية وغابية :۱صورة 
 )۲۰۰۹مدينة سطيف، عين السفيهة، (

 

  توسع عمراني في غير صالح الزراعة الحضرية1-6 
اإلنتاج النباتي والحيواني في المناطق الحضرية وضواحيها تهہف  الزراعة الحضرية هي التي تشمل  

تتمثل . أساسا لتحسين األمن الغذائي في المناطق اآلهلة بالسكان، وتساهم كذلك في إحہاث مواطن الشغل
 المحاصيل أو استغالل مساحات صغيرة كاألراضي الشاغرة والحہائق في المہن لزراعة الزراعة الحضرية في

للزراعة "و .إلى مجاالت أوسع نطاقاً "حہائق صغيرة"عہيہة من  ة المواشي، هذا النشاط يتخذ أشكاالحتى تربي
السياسة الحضرية في مختلف أنحاء العالم حقيقية قہرة  واضعوالحضرية في الواقع تاريخ طويل، فقہ أہرك 

نية توفيرها لفرص العمل إسهام الزراعة ذات التنظيم الجيہ في ضمان تحقيق األمن الغذائي للمہن وإمكا
 .]۱۸[ منتج ومفيہ وتحسين البيئة باستغالل المساحات الشاغرة ہاخل المہن على نحو

، يتضح أن ]۱۹[ من خالل بحوث المهتمين بہراسة وتحليل العالقة بين المہينة والزراعة الحضرية 
نة بما تحتاجه من مواہ طازجة العالقة بينهما تتم وفق نضام مزہوج، األول اقتصاہي يقوم على تمويل المہي

فالزراعة الحضرية ليست نشاطا اقتصاہيا يقتصر على إنتاج . والثاني بيئي يتمثل في تنظيم المجال بشكل عام
ورغم . المواہ الغذائية فحسب بل هي عنصر فضائي مقوم للبيئة والمشاهہ الحضرية وجوہة حياة سكان المہينة

ة الحضرية وشبه الحضرية يعاني من مشاكل عہيہة تهہہ وجوہه، مما جعل األهمية المتزايہة فان قطاع الزراع
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إلى حماية هذا النوع من الزراعة لما له  التي تہعو واليونيسكو الكثير من المنضمات الہولية مثل منظمة الفاو
 . من ہور اقتصاہي ومساهمته الكبيرة في التوازن البيئي

ف بشكل خاص، تعاني الزراعة الحضرية والشبه حضرية في الجزائر بشكل عام وفي نطاق مہينة سطي
فبحكم قربه من التجمعات . "خطر الزحف العمراني الذي يلتهم األراضي الزراعية ذات الجوہة العالية

الحضرية يعاني هذا النشاط من العہيہ من المشاكل منها المرتبطة بسكان المہينة من خالل االعتہاءات لنهب 
الجوار األخرى، باإلضافة لصعوبة تحريك قطعان الماشية التي يملكها بعض المربيين المنتج ومختلف مشاكل 

الذين ال يتوفرون على مساحات لرعيها، ويبقى مشكل الضغط على العقار لتحويل استخہامه أهم مشكل تعاني 
  .  ]۲۰[ "منه هذه الزراعة

هكتار ما يمثل  ۷۲٤۹۸زراعية بلغ يتوفر النطاق على مساحات هامة من رصيہ الوالية من األراضي ال 
 هكتار۷۷۸۹٥۸ ،۲۰۰۷عشر إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في الوالية والتي بلغت في 

يتضح أن بلہيات النطاق تشكل خزانا تتركز به المساحات الصالحة  ٤من خالل تحليل أرقام الجہول رقم 
ي تفوق بكثير نسبة األراضي الصالحة من إجمالي مساحة القطاع، وه % ۷٤للزراعة بلغت في المتوسط 

 .% ٤٦للزراعة في الوالية بالنسبة للمساحة الكلية 
 

 الطابع الزراعي اإلمكانيات الفالحية للنطاق ذو ٤جدول 
 

 البلدية
 

أراضي 
صالحة 
 للزراعة

 
 منها

 المسقية

 
أراضي 

رعوية   
 وممرات

أراضي غير 
منتجة 

ومخصصة 
 للفالحة

أراضي غير منتجة 
صة وغير مخص
 للفالحة

 
األراضي 

 الغابية

 
 المجموع

 
% 

UAA 
 
 

 65 13034 ۳۳۲ ۳۳۰۰ ٤۱۲ ۲٥۸ ۳۰٤ ۸٤۲۸ سطيف
 82 20619 636 2278 333 178 364 ۱٦۸۳۰ عين أرنات

وريسياألا  ۷۹۳٦ ۱٥۱ ۱٤۱٦٦ ٦۸ ۱٥٤۱ ۲۲٦ 11938 66 
 88 14503 ۱٥۱ ۱٤٤ ۲۰۷ ۳۰٦ ۹٤۷ ۱۲۷٤۸ مزلوق
 64 12404 ۰۱ ۱٥۷۱ ۷٥۰ ۱٦٤۸ ٤۳٤ ۸۰۰۰ أوالد صابر
 74 72498 1346 8834 2370 3806 2200 53942 مجموع النطاق
 46 778958 ۱۰۰۰۱٦ ۲۰۳۲۳۰ ۳٦۳۹۷ ٥٤۳٥۲ ۲۳۹۹٥ ۳٦۰۹٦۸ الوالية

 ۲۰۰۷الحولية االقتصاہية  ،DPATوالية سطيف، مصلحة التخطيط والتهيئة  :المصہر

(SAU): المساحة الصالحة للزراعة 

المساحات الزراعية ظاهرة وطنية وإشكالية ظهرت في السبعينات خاصة  في التوسع العمراني على يشكل 
 ۱۹۹۲المہن الكبرى للشمال الجزائري، وقہ جاء في التقرير العام للهيئة االستشارية للفالحة الصاہر في سنة 

أہت إلى تبہيہ ) بناء المساكن الجماعية  الفرہية، توسع المہن والقرى(بأن األولوية المفرطة للتصنيع والتعمير 
على المستوى . ]۲۱[ مساحات ال يمكن استہراكها، وهي في أغلبها مساحات ذات  قيمة  زراعية  ومائية كبيرة

 ۱۹۹٦-۱۹۸۷هكتار في الفترة  ۷۸۰۰۰و ۱۹۸۷-۱۹۷٤هكتار في الفترة  ۷۰۰۰۰الوطني فقہ تم تبہيہ 
ت التعمير المصاہق عليها في فان مخططا ۲۰۰۰مارس  ۳۱وفي السنوات األخيرة وحتى تاريخ   ،]۲۲[

تم  ۲۰۰۰هكتار من األراضي الزراعية، وفي نهاية سنة  ۲٥۷۳۳بلہية من بلہيات الوطن قہ أہرجت  ۱٥۳۱
 ].۲۳[ هكتار من األراضي الزراعية المسقية ٦۰۰۰هكتار منها   ۲٥۰۰۰إہراج 

حي إلى استعماالت هكتار من طابعها الفال ۲٦۰۰۰تحويل  ۱۹۹۲-۱۹۸۰في والية سطيف تم في الفترة 
هكتار  ۲۳۹۸۰و، ۱۹۸٦-۱۹۸۰هكتار للفترة  ۳۳۰وهي أراضي ملك للہولة توزعت كالتالي  ،19F۱]۲٤[ أخرى

                                                 
[1] 1-  BOUDJENOUIA A (2006), L’agriculture dans l’agglomération de Sétif: multifonctionnalité et rôle dans le projet 

urbain, Thèse de Doctorat d’Etat en Biologie (végétale), Université Ferhat Abbas, Sétif, p 133. 
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۱۸۱ 

هذا التحويل تم ضمن مخططات التهيئة والتعمير . ۱۹۹۲-۱۹۸۸هكتار للفترة  ۱٦٥۰و ۱۹۸۸-۱۹۸٦للفترة 
 .]۲٥[ بغرض انجاز الطرق وسہ عين زاہة وغيرها من االستعماالت

تخصيص  ]۲٦[ لى مستوى بلہية سطيف أقرت المراجعة األخيرة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانيةع 
والنسبة المتبقية للتوسع الصناعي  %٦۸هكتار للتوسع السكني أي ما نسبته  ۹۰٥هكتار، منها   ۱۳۲۳

  .جزء األوفر منهابشكل عام واألراضي الزراعية الخصبة ال”العقار الفالحي"، ويشكل واألنشطة االقتصاہية
واہي بوسالم الذي يحاصره العمران من كل الجوانب، ما يهہہ الزراعة الحضرية وتربية  ۲تبرز الصورة 

 .المواشي وغيرها من األنشطة الفالحية ويرهن التوازن البيئي للمہينة

 
 )۲۰۰۸( الباحث: المصدر                    

 يحاصرها العمران من كل الجوانب مةمجاالت فالحية ها :وادي بوسالم  ۲صورة 

 توسع عمراني يهدد األحزمة الخضراء  2-6
زراعية متواجہة حول مہارات المہن  غابوية أو األحزمة الخضراء هي امتہاہ مفتوح لمجاالت طبيعية أو 

ر أوفي بعض أجزاءها، وهي تلعب أہوارا حيوية كثيرة أهما تقريب المجال الطبيعي من الحواضر، وتلعب ہو
 .فيها كما تساهم في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، المتنفس األساسي للسكان

إلعاہة  في التهيئة كأہاة للحہ من التوسع العمراني أواألحزمة الخضراء  وأمام زحف البناء، يمكن توظيف
الخ  كما يمكن ...فيضاناتكما يمكن استعمالها لتثبيت التربة والحہ من انجرافها، ومحاربة ال. توجيه التعمير

االعتماہ على إنشاء وتهيئة األحزمة الخضراء من أجل الحفاظ على المواقع الطبيعية والتاريخية واألثرية 
 .الحضرية المتميزة وضمان استہامة مكوناتها

تشكل األوساط الخضراء في النطاق الحضري لمہينة سطيف عناصر مهمة في التنمية المستہامة للمہينة، 
ثالثة عناصر أساسية  تحہيہيمكن و. إذ تتميز بتنوعها الكبير وقيمتها البيئية، يتهہہها خطر اجتياح العمران فهي

 : هايتخلل تكون هذا النطاق األخضر الذي يحيط بالمہينة أو
عل�ى أش�جار  هكت�ار وتحت�وي۳٥۰تقع في الشمال الغربي لمركز المہينة  تتربع على مساحة : غابة الزناہية -

 .   الحلبي والصرو الصنوبر
كل�م  يقط��ع البلہي�ة م��ن الش�مال إل��ى الجن�وب يتك��ون م�ن أن��واع ۱۳ش�ريط أخض��ر يمت�ہ عل��ى : واہي بوس�الم -

يعاني اليوم من اإلهمال الذي من خالل عمليات قطع  مختلفة من األشجار تعوہ إلى الفترة االستعمارية وهو
والممول الرئيسي لس�ہ ع�ين زاہة  لہائم  في المنطقةاألشجار وتلويث مياه الواہ الذي يعتبر المجرى الوحيہ ا

كم��ا يش��كل بالنس��بة للفالح��ين . بوقاع��ة بالم��اء الش��روبو ال��ذي ي��زوہ م��ہن س��طيف، العلم��ة، ب��رج ب��وعرريج
مص�اہر التل�وث . والمزارعين مصہر لمياه السقي، كما يشكل متنفسا طبيعيا للس�كان للتن�زه وص�يہ األس�ماك

ومخلف�ات محط�ات  مث�ل ف�ي رم�ي الق�اذورات والنفاي�ات والعج�الت المس�تعملةتت عہي�ہة، لمياه واہي بوس�الم



 Session IV:  Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level            المستہام على مستوى التخطيط الحضري التطوير العقاري: ةرابعالجلسة ال
 Abdelhakim Kebiche, The Périuranisation and its Impact on Agricultural Land, Where the Town of Setif 1-4       ہراسة حالة مہينة سطيف: وأثرها على العقار الريفي تحضر األطراف عبہ الحكيم كبيش، ظاهرة  ۱-٤

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۱۸۲ 

، ]۲۷[ ج�امعي تہل ہراسة أجرته�ا مص�لحة الط�ب الوق�ائي ف�ي إط�ار مخب�ر بح�ث .السيارات غسل وتشحيم
رس��ميا التل��وث بمختل��ف  ال��ذي أك��ہ ،ح��ول أث��ار التل��وث الت��ي يش��هہها ال��واہي عل��ى البيئ��ة المعيش��ية للمہين��ة

والتل��وث    ل��وجي بانتش��ار الج��راثيم، والتل��وث الكيمي��ائي م��ن خ��الل تحل��ل الم��واہ الض��ارة،البيو: أنواع��ه
 .الفيزيائي باعتباره تحول إلى قمامة لرمي النفايات

مش�تلتين   حت�وي عل�ىتهكت�ار، ۳۸على مس�احة تبل�غ الي�وم  ۱۹۸٥سبتمبر  ۹تم إنشاؤها في : حہيقة التسلية -
تشكل الحہيق�ة بع�ہ عملي�ات توس�يع مس�احات العش�ب الت�ي فاق�ت . وحہيقة للحيوانات تسيرها مؤسسة خاصة

باإلض�افة إل�ى ال�رحالت الت�ي تنظمه�ا . هكتار فضاءا لالستراحة والتسلية خاصة للعائالت الت�ي تقص�ہها۱۳
 . المؤسسات التعليمة للواليات المجاورة وحتى الجنوبية مثل مسيلة وبسكرة

ية لهذه األوساط الخضراء، فقہ أصبحت هہفا لكثير من أطماع رغم األهمية االقتصاہية واالجتماعية والبيئ
كل هذه العوامل تؤہى . كما تتعرض لعہيہ من الضغوطات نتيجة إهمال والمباالة المسئولين. التوسع العمراني

 .بها إلى التہهور المستمر وإلى تقليص لحجمها وتراجع ألهميتها بشكل تہريجي
 ت المحيطة بالمدنإدارة وتسيير العمران والمجاال7- 

من إنتاج عملية التهيئة فانه يشترط فيها الرؤية االستشرافية لتحقيق مبہأ التنمية  إذا كان العمران هو
فقہ أہت التغيرات الكبيرة التي عرفتها المہينة في القرن األخير وما ترتب عنها من مشاكل . المستہيمة لإلقليم

وتخطيط التجمعات السكانية، تخضع إلى سلطة تسهر على  في المہن وخارجها، إلى تطوير أہوات تنظيم
 .    تنفيذها وتطبيقها

المتعلق بالتهيئة والتعمير، ليحہہ  ۱۹۹۰ہيسمبر  ۰۱مؤرخ في  ]۲۸[ ۲۹-۹۰جاء القانون  في الجزائر، 
القواعہ في ماہته الثانية استغالل وتسيير األراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل اإلطار المبني في إطار 

أہاة  Amnagement urban master plan  ويعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران. العامة للتهيئة والتعمير وأہواتها
ويكون على ) سنة ۲۰-۱٥(التخطيط المجالي والتسيير الحضري لہى الجماعات المحلية على المہى البعيہ 

الحال للمخطط الذي  كما هو ،توى يجمع لعہہ من البلہياتيكون على مس التجمع السكاني، أو مستوى البلہية أو
مساكن، (يحہہ المخطط التخصيص العام لألراضي . يتم إعہاہه لبلہيات النطاق الحضري لمہينة سطيف

يهہف . ويحہہ مناطق التہخل في األنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها...) تجهيزات، بنية تحتية
يتميع . المجال الحضري وحركة التوسع العمراني وفق ما تقتضيه المصلحة العامة المخطط إلى توجيه استعمال

لغيره من االستعماالت بشكل  للبناء أو « land use »المخطط نظريا بوزن قانوني، بحيث ال يمكن استعمال المجال 
. لتوصيات التي جاء بهالكنه ميہانيا افتقر إلى الميكانيزمات التي تضمن احترامه وتنفيذ ا. يتعارض وتوجيهاته

كما تميزت هذه األہاة بالجزئية والنظرة المحہوہة في معالجة وضعية النسيج العمراني للمہينة والمشاكل 
حيث غالبا ما يسبق التوسع  صہور المخططات والمصاہقة عليها، وهذا التأخر يجعلها . الحضرية التي تعيشها

تأهيل مخططات شغل األراضي في  ا نسجل تأخر إعہاہ أوكم. تولہ مستهلكة وال تؤہي ہوره المنوط بها
 .المناطق العامرة جعل من المباہرات الفرہية تفسہ من نسق العمران وتجانسه

 قہ أوصى بضرورة التحكم في النمو ،۱۹۹۷فبالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلہية سطيف 

أفتقر هذا المخطط إلى النظرة الشاملة في . عمرانيةبضرورة إعاہة هيكلة أنسجتها ال، والحضري للمہينة
والذي التحم بالمہينة  ،معالجته للواقع الحضري، حيث أهمل العہيہ من األحياء كحي قاوة الواقع شمال المہينة

نتاج  هو،كما يمكن اإلشارة كذلك أن الواقع العمراني للمہينة بكل نقائصه. يفتقر إلى المرافق والتجهيزات وهو
 . البلہية والوالئية، والسلطة المركزية وغياب أي تنسيق بينها،ل في التسيير بين السلطة المحليةلتہاخ

 ۲۰۰۸مراجعة المخطط  التوجيهي للتهيئة والتعمير، وهذه المراجعة  اكتملت في نهاية  ۲۰۰٥تتم  منذ 
م مراعاة اآلجال المحہہة، هذا التماطل في اإلعہاہ واالنجاز للمخططات وعہ. ۲۰۰۹في  المصاہقة عليها توتم

 .من شأنه زياہة تأزم واقع المہينة
بصہہ الہراسة أہاة مهمة في التخطيط الحضري  ، والذي هوما بين البلہيات التهيئة والتعمير مخططيشكل 

أوالہ صابر، عين أرنات، مزلوق، قجال، عين عباسة، : بلہية سطيف والبلہيات المجاورةشمل يللنطاق، 
كل تضافر جهوہ كل المعلومات واألفكار، ويستہعي إعہاہ وانجاز هذا المخطط تجنيہ . ةي فوہاألوريسيا وبن
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ہ مباہئ لتجسي فتح ورشات ونقاشات وفق مقاربة جہيہة على أساس تناسق وتكامل بين البلہياتالفاعلين، و
 .لكل النطاقالتنمية المستہامة 

 
  الخالصة 8-

وإن اختلفت آلياتها ، النطاق الحضري لمہينة سطيف في طرافظاهرة تحضر األتحليل ہراسة و من خالل 
نسجل . وصيغها، والوقوف عنہ أسبابها ومظاهرها السلبية في الواقع الحضري للمجاالت المحيطة بالمہينة

... مساكن والتجهيزات والطرقاتفي التحكم وتوجيه التمہہ األفقي لل القائمة، التخطيطالتهيئة و قصور أہوات
حات الخضراء، من والمسا الخصبة الزراعة لتهم بشكل مستمر مزيہا من األراضيالذي ي ذا الزحفه. وغيرها

 .شأنه أن يزيہ في تأزم  الواقع الحضري للنطاق ويؤہي إلى تراجع مستوى العيش فيه
 :يمكن الخروج باالستنتاجات التالية والتي نراها مهمة ويمكن أن تفتح آفاق ہراسات جہيہة

لنمو الحضري يسترعي اهتمام أكث�ر للب�احثين وبالت�الي تط�وير أہوات البح�ث ووف�ق مقارب�ات تنوع أشكال ا -
 .شاملة وجہيہة

ہراسة المہينة كوحہة معزولة عن مجالها ال تسمح بفهم آليات نموه�ا وتطوره�ا، م�ا يس�تہعي اإلحاط�ة بك�ل  -
 .مكونات المجال الذي تتفاعل فيه المہينة

رية م�ن أولوي�ات التخط�يط الحض�ري، لم�ا له�ا م�ن ہور ف�ي االقتص�اہ الحفاظ على مقومات الزراعة الحض� -
 .والحفاظ على البيئة

وإذا  ،الحضري السريع لمہننا  حتمي فان إمكانية التوجيه اإليجابي له ممكنة وضرورية إذا كان النمو    
يستہعي ”بل الحضريالمستق"كان االهتمام قہ أولي في الماضي بشكل استعجالي وتلقائي لمشكل اإلسكان،   فان 

وسطا أكثر مالئمة للعيش، وذلك بتفعيل وتحسين  لتهيئة، ولكن توسع المہينةاتخاذ تہابير استباقية،  ليس لوقف 
 .التسيير الحضري، بأہوات تخطيط وتسيير فاعلة في الميہان
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4-2 T H E  ST R A T E G I C  PL A NNI NG  A S A N A PPR OA C H  T O R E A L  E ST A T E  
DE V E L OPM E NT  A ND H OUSI NG  DE V E L OPM E NT :  C A SE  ST UDY  A L  F A Y OUM  C I T Y , 

E G Y PT  
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

A bstr act:  
The housing sector reflects clearly the economic, social, cultural and legislative capacity of the 

community, and interferes with all areas of sustainable development which aim to improve the quality of life 
of individuals. As a result of the increasing and rapid growth in population, the need for housing projects 
becomes more urgent and necessary. For this reason many countries had to redistribute their resources and 
assets, to meet their needs. The real estate plays an important role in the Egyptian economy as it represents 
8.6% of the Egyptian GDP, and so provides many employment and investment opportunities in this sector. 

This research shows the strategic planning in the sustainable urban and housing development, and 
identifies the strategic urban development of Egypt through the National Project for general strategic plans of 
the Egyptian cities , and presenting the Strategic Planning of Fayoum city as a case study,  and reveals the 
effective participation of these strategies in the  real estate and sustainable housing development and in 
meeting the needs of the community through the competitive capability of the city and its future  vision. 

   

 

K eywor ds:   
Real estate, Sustainable Housing Development, Strategic Planning, Sustainable Development. 
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: مدخل للتطوير العقاري والتنمية اإلسكانية المستدامة للمدنالتخطيط اإلستراتيجي ك ۲-٤

 جمهورية مصر العربية -مدينة الفيوم  دراسة حالة
 

 

محمود فؤاد محمود. د  
 جامعة قناة السويس ،أستاذ مساعد التخطيط العمرانى، كلية الهندسة

  .األسماعيلية، جمهورية مصر العربية
 mafouad 66 @ hotmail.com 

 
 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمابرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بالاعت* 

 
 : المستخلص

يعكس قطاع اإلسكان بصورة مجرہة وواضحة قہرات المجتمع االقتصاہية واالجتماعية والثقافية والتشريعية، ويتہاخل قطاع 
فة مجاالت التنمية المستہامة والتي تهہف إلى تحسين نوعية حياة األفراہ لما يوفره لهم من استقرار اإلسكان تہاخال وثيقا مع كا

وفي ظل التزايہ المستمر والسريع في أعہاہ السكان تصبح الحاجة إلى مشاريع . وبيئة صحية آمنة مزوہة بالخہمات األساسية
ير من الہول إعاہة النظر في أولويات استخہام مصاہرها وموارہها ولهذا السبب كان على كث. اإلسكان هي حاجة ملحة وضرورية

من الناتج المحلي اإلجمالي لمصر % ۸ر٦المصري حوالى  لتلبية هذه الحاجات الملحة، ويمثل القطاع العقاري في االقتصاہ
 .ختلفةممايشير إلى المساهمة فى توفير فرص عمل واستثمارات وطنية وأجنبية فى مجاالت هذا القطاع الم

 تنمية في ويتناول البحث فكر التخطيط االستراتيجى فى التنمية العمرانية والتنمية اإلسكانية المستہامة واألطراف المشاركة
اإلسكان، والتعرف على إستراتيجية التنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية من خالل المشروع القومى إلعہاہ  قطاع

للمہن المصرية وہراسة حالة المخطط االستراتيجى العام لمہينة الفيوم عاصمة محافظة الفيوم،  المخططات األستراتيجية العامة
الذى تبنى سياسات واستراتيجيات عمل تتصف بالشمولية، والتشاركية تساهم فى التطوير العقارى والتنمية االسكانية المستہامة 

 .ورؤيتها المستقبليةوتلبية حاجات المجتمع فى إطار القہرة التنافسية للمہينة 
 

 : الكلمات الدالة
 .التطوير العقاري، اإلستثمار العقاري، التنمية االسكانية المستہامة، التخطيط اإلستراتيجي، التنمية المستہامة

 
 :السيرة الذاتية
كالوريوس بمہينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، حاصل على ہرجة ب ۱۹٦٦محموہ فؤاہ محموہ من مواليہ عام  الہكتور

وماجستير  ،۱۹۸۹بتقہير عام جيہ جہا عام  ،جامعة القاهرة ،كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى من التخطيط اإلقليمى والعمرانى
جامعة القاهرة   ،كلية الهنہسة من ، وہرجة الہكتوراة فى تخطيط المہن۱۹۹۷عام  جامعة القاهرة، كلية الهنہسةمن  تخطيط المہن

كمہرس مساعہ، ثم  ۲۰۰٤ – ۱۹۹۹فى العمل األكاہيمى فعمل بكلية الهنہسة جامعة قناة السويس فى الفترة ، تہرج ۲۰۰٤عام 
ويعمل حاليا . حتى األن كأستاذ مساعہ للتخطيط العمرانى ۲۰۰۹كمہرس للتخطيط العمرانى، وأخيرا منذ  ۲۰۰۹- ۲۰۰٤الفترة 

تخطيط العمرانى فى مصر، نشر عہہ من األبحاث العلمية فى مجال إستشارى التخطيط اإلقليمى والعمرانى بالهيئة العامة لل
التخطيط العمرانى فى عہہ من المؤتمرات العلمية ہاخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالمملكة العربية السعوہية، وقطر 

لقرى فى مصر وإعہاہ وتركيا، وقام بالمشاركة كإستشارى التخطيط العمرانى فى أعہاہ المخططات األستراتيجية للمہن وا
 .عضو بنقابة المهنہسين المصرية، والجمعية الجغرافية المصريةهو إستراتيجيات التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس، و
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 المقدمة -۱
تبنت الحكومة المصرية سياسات متعہہة لتهيئة المناخ المناسب لصناعة االستثمار العقارى فى مصر، "

القتصاہ القومى، وتوفير فرص العمل، وہفع العہيہ من الصناعات المرتبطة به للنمو نظرا ألهميته فى تنشيط ا
تمكن نشاط االستثمار العقارى والتشييہ من تحقيق معہالت نمو وصلت إلى ما و. وللتغلب على مشكلة اإلسكان

الى سنويا حتى العام الم% ۷سنويا، أثناء نمو االقتصاہ القومى بمعہالت فى حہوہ % ۱٤يقرب من 
، وبالرغم من األزمة المالية العالمية التى أثرت على معہالت نمو االقتصاہ المصرى، فإن نشاط ۲۰۰۷/۲۰۰۸

االستثمار العقارى والتشييہ استمر فى النمو بمعہالت تفوق معہالت النمو على المستوى القومى، لتصل إلى 
نتيجة % ۱٤٫۷القطاع فى هذا العام ، ومن المتوقع أن يكون النمو المحقق فى هذا ۲۰۰۸/۲۰۰۹فى % ۱٦

التحفيزات التى ضختها الحكومة فى مشروعات البنية األساسية خالل هذين العامين للحفاظ على معہالت نمو 
نموه، فقہ حقق خالل السنوات الخمس  كان مصہر نشاط التشييہ واالستثمارالعقارى أياو. االقتصاہ القومى

سنويا، وهو مايشير إلى استمرار هذا القطاع فى المساهمة % ۱٦-۱٤ہ الماضية معہالت نمو متواصلة فى حہو
الفعالة فى االقتصاہ القومى، وارتفاع مشاركته فى توفير فرص عمل وفرص استثمار وطنية وأجنبية فى 

 . ]۱"[مجاالت هذا النشاط المختلفة 
من الناتج المحلي % ۸ر٦المصري حيث يمثل السوق العقاري  أهمية القطاع العقاري في االقتصاہترجع 

كما أنه . .خالل الثالث سنوات الماضية% ۲۲معہالت النمو السنوية بمتوسط  اإلجمالي لمصر ويتميز بارتفاع
والبنوك العاملة في  شركة للتمويل العقاري ۱۱وصل عہہ الشركات إلى و.. القطاعات كثيفة العمالة يعتبر من

االئتماني للعمالء ووكالء التمويل العقاري  ت التقييم والتصنيفبنكا، وكذلك وجوہ مؤسسا ۱۹هذا المجال إلى 
ونظرا ألن مصر هي أكبر ہولة عربية . معہالت نموها في مصر بما جعل هذا النشاط من أعلى األنشطة في

 وكثافة تركز السكان في المرحلة العمرية ذات اإلقبال على السكن الجہيہ للزواج أو من حيث تعہاہ السكان
 ].۲[ستوى الہخللتطور م

  التخطيط اإلستراتيجى -۲
كمفهوم ومصطلح، التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقالني، ويتم ممارسته على كل 

وهو يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل، مطلوب . المستويات، المحلية والوطنية والعالمية
 .جراءات الكفيلة بتحقيقهاالوصول إليها، ومن ثم وضع الوسائل واإل

إعہاہ المخططات العامة أوالتفصيلية للتجمعات السكنية في فى  إسلوب التخطيط العمراني التقليہي ويعتمہ
الذي يحہہ  ذلك على كم كبير من البيانات اإلحصائية والہراسات البيئية والمقومات االقتصاہية واالجتماعية

وتخرج هذه المخططات في صورة تقارير ومخططات من الزمن  على مہى طويل نالمالمح العمرانية للمہ
وينفذ على  توضح في صورة جامہة ما يجب أن يكون عليه الوضع العمراني للمہينة بعہ فترة محہہة من الزمن

مراحل منفصلة كأي مشروع هنہسي أصبح اليحقق األهہاف المرجوه منه حيث ثبت أنه اليستطيع مواجهة 
ة واإلقتصاہية والعمرانية والسياسية التي تنشأ على المہى الطويل من الزمن والتوافق المتغيرات اإلجتماعي

التنمية العمرانية هي عملية ہيناميكية مستمرة تتحرك في إطار المتغيرات االقتصاہية  وذلك ألن .معها
أن يتعامل مع  يستطيعالبحث عن أسلوب جہيہ وأصبح واالجتماعية والسياسية التي يواجهها مجتمع المہينة، 

المتغيرات التخطيطية بصفة مستمرة ہون خلل بالفكر األساسي للتنمية العمرانية التي تسعى إلى توفير البيئة 
 . األصلح لحياة اإلنسان في حاضره ومستقبله

من هنا تصبح هذه التقارير والمخططات الجامہة غير مالئمة لحركة المجتمع وتطوره، األمر الذي و
ن أسلوب آخر لتنظيم وإہارة التنمية العمرانية باعتبارها عملية مستمرة، أسلوب ينقل النظرية يتطلب البحث ع

إلى واقع ملموس كما ينقل الفكر التخطيطي علي المستويات القومية واإلقليمية والمحلية إلي مشروعات تنفيذية 
خالل الموازنات السنوية أو الخطط لها أبعاہها الكمية واالستثمارية ولها أيضا برامجها التنفيذية سواء من 

وأال يستمر التخطيط جامہا في مخططاته ويعني ذلك ضرورة البحث عن األسلوب الذي يتعامل مع . الخمسية
 .النظرية التخطيطية كعملية مستمرة لها أبعاہها التنظيمية واإلہارية والمالية والتنفيذية
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 خطط تطوير بهہف العسكري القطاع فى الماضى بالقرن الستينات عقہ منذ االستراتيجى التخطيط فكر نشأ"
 عقہ بہاية ومع .لہيه المتاحة اإلمكانات ضوء فى المتزايہة التحہيات مواجهة من القطاع هذا تمكن مرنة تنفيذية

 التخطيط فكر استغالل فى األمريكية المتحہة الواليات فى الكبرى العالمية الشركات من العہيہ بہأت السبعينات،
 عقہ نهاية ومع .والعالمى المحلى بالسوق التنافسية قہراتها وزياہة الشركات تلك كفاءة زياہة بهہف ستراتيجياال

 فى االستراتيجي التخطيط استغالل فى واألمريكية األوربية المہن من العہيہ بہأت الثمانينات، عقہ وخالل السبعينات
 البعہ على التركيز مع التنمية فى المتكامل الفكر على ألساسا فى يعتمہ بأسلوب المہن وإہارة العمرانية التنمية

 والمرافق األراضي فى المتمثلة( أصولها لها اقتصاہية شركة كونها أساس على المہينة مع والتعامل االقتصاہي
 يةعمل تمكن واجتماعية اقتصاہية أرباحا تحقيق وإہارتها استغاللها بحسن يمكن التى) وخالفه البشرية والموارہ
 فى الجہيہ الفكر بهذا باألخذ النامي العالم مہن من العہيہ بہأت التسعينات، عقہ بہايات ومع .بالمہينة التنمية استہامة

 من بالكثير الناجحة الممارسات من العہيہ بروز فى الفكر هذا وساهم العمرانية التنمية لعملية بالمشاركة التخطيط
 ].۳"[المتقہم العالم مہن مع جنب الى جنبا افسةالمن من مكنها الذى األمر وهو المہن
المہينة  تواجها أن يمكن التي االحتماالت تحہيہ خالل من المستقبل يستكشف أن يحاول :االستراتيجي التخطيط"

فى  القرارت واتخاذ  .المستقبلي للتخطيط المناسب المسار ورسم بالحاضر المتعلقة القرارات أفضل إلعطاء
 اليخطط فانه وبذلك .المعنية االطراف لكل  Interactive participationالفعالة المشاركة يتطلب تيجىاالسترا التخطيط
 .نفسه المستقبل وتشكيل تكوين فى يساهم بل للمستقبل

في  (اآلن تتخذ التي القرارات تأثير وإنما ،المستقبل في نفعله ان ينبغي ما إلى يهہف ال االستراتيجي والمخطط
 واتجاها لتحقيق المخصصة الموارہ حجم اعتباره في أخذا ،المستقبل في سيحہث ما على )أوالخارجية خليةالہا البيئة
 المستقبل ويرسم في تحقيقها مطلوب أهہاف يحہہ الذي العام المخطط عن يختلف بذلك وهو .ممكن عائہ اكبر

 .مراحل خالل من إليها الطريق
 ويرفق االستراتيجى المخطط صورة فى يتشكل :االول تويينمس الى االستراتيجى المخطط مخرجات وتنقسم

الہولة  بسياسة مرتبطة(الطويل المہى على بعضها يكون ان يمكن التى والسياسات االستراتيجيات من معه مجموعة
مخططات  فهو :الثانى المستوى اما .القصير المہى على واالخرى )والعالمية االقليمية االقتصاہية اوالمتغيرات

 يتبع على ان .التنفيذ فى مرحلية المخططات تلك تتبع ان من البہ وهنا )سنوات ٥ - ۳ بين القصير المہى على(عمل
 تعہيل االستراتيجى او المخطط مسار تعہيل ضرورة فى فعل رہ من عنها ينتج وما االہاء تقويم مرحلة كل تنفيذ

 .]٤[”)االول المستوى فى(السياسات بعض
  المستدامة التنمية اإلسكانية -۳

 البشرية، المستوطنات بشأن كنہاب فانكوفر فى ) HABITAT 1( المؤتمر األول للهابيتات عقہ ۱۹۷٦ عام في
 :]٥[والذى توالت عنه مجموعة من التوصيات أهمها المتحہة األمم ہعمته والذي

 .Not final productوليس كمنتج نهائى  Processأن توفير السكن يجب أن ينظر إليه كعملية  -
 .أن الہيناميكية والفرہية يجب أن يراعى ويكونا األساس فى عملية تخطيط وتصميم المناطق السكنية -
ف��ى عملي��ة تخط��يط وبن��اء مس��اكنهم عنص��ر أساس��ى يج��ب  Community Participationأن مش��اركة الس��كان  -

 .تحقيقه واأللتزام به
ؤسس�ات الہولي�ة والحكومي�ة واألعتم�اہ عل�ى يجب أن يتم التغيير فى سياسات وإستراتيجيات المنظم�ات والم -

مؤسس��ات المجتم��ع المحل��ى والقط��اع الخ��اص والمؤسس��ات غي��ر الحكومي��ة ف��ى عملي��ة  Partnershipش��راكة 
 .التنمية

وقہ تم النظر فى هذا المؤتمر ألول مرة على المستوى الرسمى إلى األنشطة غير الرسمية للفقراء لبناء 
أقتصاہية تتميز بإنتاجية عالية ومورہ من الموارہ الهامة التى يجب أن تأخذ مساكنهم بموارہ محہوہة كأنشطة 

كماتبنت وجهة النظر بأن برامج األصالح لسياسات األسكان يجب أن ترتكز على األسس . فى األعتبار
 : ]٦[التالية
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ورہ ومنتج أن ہور المؤسسات الرسمية القائمة على عملية توفير السكن يجب أن اليقتصر فقط على كونه م -
 .ولكن كمہعم ومسهل لهذه العملية

أن األس��تثمارات الت��ى توج��ه لب��رامج األص��الح يج��ب أن ينظ��ر إليه��ا كض��رورة حتمي��ة وليس��ت كن��وع م��ن  -
 .الرفاهية

أن السياسات واألستراتيجيات والبرامج الت�ى تح�ث عل�ى المش�اركة ف�ى التخط�يط وبن�اء المس�اكن لمح�ہوہى  -
 . ولة خاصة فى بلہان العالم النامىالہخل يجب أن تكون منتشرة ومقب

 As(أن الہولة إذا تفهمت وتعاملت مع قضية توفير السكن كعملية : ۱۹۸٥عام  Turnerوقہ ذكر ترنر 
process ( ونشاط بہال من قطاعات منفصلة تؤہى أہوار محہہة، وعلى ہعم الناشطين المحليين بہال من التركيز

 ].۷[ہورها سيكون أكثر فاعلية على عہہ الوحہات التى يتم بنائها فأن
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحہة فى ہيسمبر  ولترسيخ االهتمام بقضايا السياسات اإلسكانية والتنمية

وقہ كانت أهہافها تمثل خطوة هامة نحو  ۲۰۰۰الخطة المقترحة لألستراتيجية العامة للمأوى حتى عام  ۱۹۸۸
 ]:۸[ورة لفقراء العالم، وقہ ركزت على عہة مباہئ أهمها مايلىمحاولة تحسين األوضاع السكنية المتہه

يك��ون ت��وفير الس��كن المالئ��م لفئ��ات ال��ہخل المح��ہوہ ف��ى ض��وء إس��تراتيجية قومي��ة متكامل��ة إلس��كان كاف��ة أن  -
 .طبقات المجتمع

 .أن تتناسب تكلفة السكن لفئات الہخل المحہوہ مع إمكانيات األفراہ المنتفعة به -
 .فى األماكن التى يقام فيها) المناخية والحضارية(حتياجات البيئية أن يلبى السكن اإل -
 .أن يكون إسكان الطبقات الفقيرة قريب من اماكن العمل أوان يزوہ بالمواصالت الشعبية للمواقع البعيہة -
إيجاہ أطر تشريعية ومؤسسات مالية تمكن جميع القطاعات العامة والخاصة والرس�مية وغي�ر الرس�مية م�ن  -

 .هام فى إنتاج الوحہات السكنية، أوتحسين ظروفهم السكنية وفق إحتياجاتهم وأولوياتهم التى يحہہونهااإلس
 .وجوہ تقويم مرحلى لالستراتيجية القومية لإلسكان والبرامج المتضمنة فيها -

 ۱۹۹۱أقرت اللجنة الہولية المعنية بالحقوق االقتصاہية واالجتماعية في اجتماعها الساہس عشر في عام و
إن حق اإلنسان في السكن المالئم ناتج عن حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب : (حول مفهوم السكن

 :]۹[ومن ذلك). يتسم بأهمية أساسية في التمتع بكل الحقوق االقتصاہية واالجتماعية والثقافية
 .ى أوالتهہيہ بهالضمان القانوني لشغل المسكن وتوفير كل سبل الحماية ضہ عمليات اإلخالء القسر -
 ).من الراتب% ۱۰القہرة على تحمل التكلفة  بأن تكون كلفة السكن معقولة تقريًبا بما يعاہل  -
 ). من الثروة% ٤۰للشخص القہرة على إنشاء سكن تقريًبا يعاہل أن(تاحة إمكانية الحصول على سكن إ -
توفر المراف�ق العام�ة  –كان العمل سهولة الوصول إلى م –اختيار موقع السكن بحيث اليكون المكان ملوًثا  -

 ).واالجتماعية
مث�ل مي�اه الش�رب والص�رف (ان يكون السكن مالئم من الناحية الثقافي�ة وان تت�وفر في�ه الخ�ہمات والمراف�ق  -

 ).مواصالت –كهرباء  –الصحي 
، ۲۱القرن  ، اعتمہ المجتمع الہولي جہول أعمال۱۹۹۲وفي مؤتمر قمة األرض الذي عقہ في ريو في عام 

الذي يعہ بمثابة خطة عمل عالمية لم يسبق لها مثيل للتنمية المستہامة، والذى ورہ بالفصل السابع تعزيزالتنمية 
 ]:۱۰[المستہامة للمستوطنات البشرية عہہ من المجاالت منها

 .توفير المأوى المالئم للجميع -
 .تحسين إہارة المستوطنات البشرية -
 .ہام فى مجال إستعمال األراضىتعزيز التخطيط واألہارة على نحو مست -
المي�اه، والمراف�ق الص�حية، والص�رف، وإہارة : تعزيز توفير الهياك�ل األساس�ية البيئي�ة عل�ى أس�اس متكام�ل -

 .النفايات الصلبة
لقمة المہن عام للتأكيہ فى إعالن إسطنبول ”هابيتات"للمستوطنات البشرية وهو ماہفع منظمة األمم المتحہة 

بالحق فى السكن للمواطنين مع كفالة الضمان القانونى للحيازة، والحماية من التمييز،  األلتزام(على  ۱۹۹٦



 Session IV:  Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level               ستہام على مستوى التخطيط الحضريالتطوير العقاري الم: ةرابعالجلسة ال
 Mahmoud Fouad Mahmoud, The Strategic Planning as an Approach to Real Estate & Housing Development 2-4        التخطيط اإلستراتيجي كمہخل للتطوير العقاري والتنمية اإلسكانية المستہامة للمہن، محموہ فؤاہ محموہ ۲-٤

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۱۹۰ 

مع ضمان مشاركة اإلہارة الحضرية الجيہة و. والمساوة فى فرص الحصول على مسكن مالئم معتہل التكلفة
  ].۱۱[ فى كافة مشروعات التنمية العمرانيةوتعاون القطاعين العام والخاص وغير الحكومى 
 :أتى بماخالصته أن) عام المأوى( ۲۰۰۰وأن التقرير األستراتيجى لألمم المتحہة عام 

ال القط��اع الع��ام أوالخ��اص وح��ہه ق��اہر عل��ى مواجه��ة النم��و المتزاي��ہ للم��ہن ف��ى ال��ہول النامي��ة وأن العج��ز  -
ولوجي�ة والقصور الذى تواج�ه معظ�م ه�ذه البل�ہان ل�يس ناجم�ا أساس�ا ع�ن نق�ص ف�ى األمكان�ات الفني�ة والتكن

ولكن نتيجة عہم وجوہ سوق يعمل بكفاءة إلى جانب فشل األہارة السياسية ف�ى أس�تغالل وتوجي�ه األمكان�ات 
 الفنية المتوافرة 

يج�ب يلع�ب ك�ال  NGOsوالمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة  CBOsأن القطاع الخ�اص ومنظم�ات المجتم�ع المحل�ى  -
 .ہوره كشريك واعى فى عملية تنمية البيئة العمرانية

ہة قہرات السوق عن طريق تحفيز أستثمارات القط�اع الخ�اص كم�ا أن عملي�ة ت�ہريب المخطط�ين يج�ب زيا -
أن تتمتع بثقل كبير عنہ أرس�اء األس�تراتيجيات حت�ى يمك�ن إہارة العم�ران وأس�تغالل الم�وارہ بش�كل أفض�ل 

 ].۱۲[فى التطبيق العملى
لمعقوہة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، في شهر وأثناء مؤتمرالقمة العالمية المعنية بالتنمية المستہامة، ا

المأوى "، اعتمہت الہول األعضاء إعالن جوهانسبرج بشأن التنمية المستہامة، وإہراج ۲۰۰۲أغسطس 
وذلك للحصول على المأوى المناسب واألراضي ومياه . ضمن الشروط األساسية الستة للتنمية المستہامة”المالئم

واإلہارة الجيہة وتوسيع قاعہة صنع القرار وبناء القہرات ". لتحضر المستہاما"وبأهمية . الشرب واإلصحاح
 .]۱۳[على جميع المستويات، بما في ذلك بواسطة السلطات المحلية

عقہ مجلس إہارة برنامج األمم المتحہة للمستوطنات البشرية مؤتمره الواحہ والعشرين  ۲۰۰۷وفي عام 
والتي  ۲۰۱۳ – ۲۰۰۸المتوسطة األجل لموئل األمم المتحہة للفترة  إلقرار الخطة االستراتيجية والمؤسسية

رصہ الواقع الحضري، الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص : تركز على خمسة مجاالت عمل رئيسية هي
والقطاع المحلي، توفير اإلسكان واألراضي بالتكاليف الميسورة، توفير الخہمات األساسية المتوافقة مع البيئة، 

 ].۱٤[مويل المبتكر للمستوطنات البشرية، والتخطيط والتنظيم واإلہارة الحضريةالت
  اإلسكان قطاع تنمية في المشاركة األطراف -٤

 قطاع تنمية في المشاركة األطراف احتياجات معرفة يجب اإلسكان كفاءة سوق قياس عنہ منظورعام، من
 ]:۱٥[وهي المحلية، والسلطة المركزية والسلطة والجهات الممولة والمستهلك كالمنتج اإلسكان

 في المأوى الحق من وتبہأ الخاصة بمعاييرها الطلب أو االحتياجات تحہہ المستهلك نظر وجهة من: المستهلك  -
 الالئق�ة ف�ي المعيش�ية الش�روط وت�وفير آخ�ر، إل�ى مس�كن م�ن االنتق�ال وحري�ة الق�انون، يكفله�ا بحيازة المناسب
 اس�تہامة ه�ذه احت�رام م�ع المس�تهلك ہخ�ل موازن�ة من مالئمة كلفة حہوہ في ماتوالخہ المرافق وكذلك المسكن

 .االحتياجات
 الوق�ت متاحة في ومرافق مناسب بسعر متاحة أرض :كالتالي االحتياجات تحہہ المنتج نظر وجهة من  :المنتج -

 أو معيق�ة لإلنت�اج ہاتمحہ وجوہ وعہم اإلنتاج، مجال ہخول وإمكانية متاحة، بكلفة متاحة بناء ومواہ المناسب
 بالزي�اہة تجاوب اإلنت�اج ومرونة الكافية، التمويلية التسهيالت ووجوہ الخاصة، والرسوم كالضرائب تضاؤلها

 تنمي�ة الت�ي تخ�ص والتش�ريعات الق�وانين وص�الحية مكفول�ة، التعاق�ہ وص�الحيات الطل�ب، مقاب�ل ب�النقص أو
 واتس�اع الفرص�ة الض�رائب، نظ�م واعت�ہال الحي�ازة،و الملكي�ة وض�مانات األراضي، واستخہامات األراضي،

 ف�ي لتنش�يط االس�تثمار مجزي�ة االس�تثمار عوائ�ہ تك�ون وأن اإلس�كان، م�ن مختلفة ومستويات اختيارات لوجوہ
 .اإلسكان

 السماح بالمنافسة :التالية المجاالت في والحماية الضمانات توفير فتتطلب الممولة الجهات أما :الممولة الجهات -
 مہّعم�ة، إس�ناہ تموي�ل مؤسس�ات م�ع المنافس�ة عل�ى اإلجب�ار وع�ہم متكافئ�ة ظ�روف ف�ي التموي�ل اتلمؤسس�

 وكفال�ة الق�انون باالس�تمرار، التمويلي�ة للمؤسس�ات يس�مح رب�ح تحقي�ق يت�يح بما الحقيقية الفائہة بنسب القروض
 .العقارية للقروض الحماية لتأمين مؤسسات وتوفير والحيازة، الملكية لحقوق
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۱۹۱ 

البني�ة  وتواف�ق الج�وہة :التالي�ة بالمع�ايير التقي�ہ ض�رورة عل�ى المحلي�ة الس�لطات وترك�ز :المحلي�ة طاتالس�ل -
تخص�يص  إلمك�ان األراضي وكفاية الموارہ استغالل حسن يضمن وما األراضي استخہامات وتنظيم األساسية

 .الخہمات لكت نفقات لتغطية االقتصاہية العوائہ وتوفير السكنية للمناطق خہمات من يلزم ما
 الن�اجح للنش�اط واألہاء االس�تراتيجية األه�ہاف تحقي�ق إل�ى فتس�عى المركزية السلطات أما :المركزية السلطات -

 ال�ہخل، وض�ع ومح�ہوہي الحض�ر لفق�راء اإلس�كاني الہعم وتعزيز للجميع، المالئم المسكن وتوفير اإلسكاني،
 قط�اع اإلس�كان مس�اهمة اإلس�كان، قط�اع أہاء تنظيم التنموية، الخطط مع تتكامل لإلسكان وسياسة استراتيجية

 القطاع عوائہ هذا من االستفاہة ترشيہ إلى باإلضافة هذا واالقتصاہية، االجتماعية األهہاف تحقيق في بإيجابية
 وتنشيط فرص العمل وتوليہ التضخم مشاكل في والتحكم الفقراء معاناة لرفع األخرى القطاعات إلى وتوجيهها 

 .االستثمار
  لجمهورية مصر العربية إستراتيجية التنمية العمرانية -٥

فى ضوء البرنامج اإلنتخابى للسيہ رئيس الجمهورية والذى يمثل المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة 
ستراتيجية إلستيعاب الزياہة السكانية إقامت وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوضع  ،المصرية

 :]۱٦[، وتعتمہ هذه األستراتيجية على محورين۲۰۲۷مليون نسمة حتى عام  ۲۱تى تقہر بحوالى المتوقعة وال
من خالل المش�روع الق�ومى إلع�ہاہ المخطط�ات األس�تراتيجية : إعاہة تخطيط العمران القائم: المحور األول -

الق�ومى إلع�ہاہ مليون نسمة إضافة إلى المش�روع  ٥إلستيعاب حوالى ) مہينة ۲۲٥(العامة للمہن المصرية 
 .مليون نسمة ٥إلستيعاب حوالى ) قرية ٤٦۷۱(المخططات اإلستراتيجية العامة لجميع القرى المصرية 

 
 

وذل�ك م�ن خ�الل األس�راع بمع�ہالت التنمي�ة ف�ى الم�ہن : تخطيط وتنمية المواق�ع الص�حراوية: المحور الثانى -
 ٤۰۰إض�افة إل�ى إنش�اء . ملي�ون نس�مة ٦لى الجہيہة القائمة وإنشاء مہن جہيہة أخرى وذل�ك إلس�تيعاب ح�وا

 .مليون نسمة حتى سنة الهہف ٥قرية بالظهير الصحراوى إلستيعاب حوالى 
هذا باإلضافة إلى عہہ من البرامج القومية التى تستهہف تطوير الظروف المعيشية وتنمية البيئة الحياتية 

اء على العشوائيات وإعہاہ المخططات البرنامج القومى للقض: ومن هذه البرامج. للمواطنين المصريين
 ]۱۷[جتماعىإلالعمرانية لحصر وتحزيم المناطق غير المخططة والحہ من نموها، والبرنامج القومى لإلسكان ا

 ۱٥بتكلفة حوالى ( ۲۰۱۱ألف وحہة للشباب ومحہوہى الہخل حتى عام  ٥۰۰الذى يستهہف توفير حوالى 
وذلك بجانب مشروعات . إلخ.... البيت الريفى ،يتك، بيت العائلةإبنى ب: موزعة على مشروعات) جنيه مليار

 .]۱۸[مبارك والعمران : المصہر

 اإلطار العام إلستراتيجية التنمية العمرانية فى مصر) ۱(شكل رقم 
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۱۹۲ 

مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المناطق التى تحتاج لمہ الخہمة إليها أو المناطق التى تحتاج إلى تحسين 
  .هذه الخہمات بها حيث تستهہف هذه المشروعات ہفع عجلة التنمية والتطوير لجمهورية مصر العربية

  ]۱۹[ المخطط األستراتيجى العام للمدن المصريةإعداد  -٦
وضع رؤية مستقبلية متكاملة لتنمية منهج التخطيط اإلستراتيجي ل العمرانيالهيئة العامة للتخطيط  تتبنى

عملية قابلة  بإستراتيجيةوضمان الخروج ، تحقيق التنمية المستہامة للمہينة إلى األساس فيتهہف  ينةمہال
 بالرؤية المستقبلية االلتزاملضمان  ،بالمہينة التنميةضعها كافة الجهات المعنية وشركاء و فيللتطبيق يشارك 

لتمويل عملية الالزمة  الماليةالموارہ ، وتحہيہ الموارہ الطبيعية المتاحة وحسن استغالل للمہينة ةالمقترح
 .المہينة عمرانارة تنمية وإہ فيتساهم  التيالمخرجات التفصيلية للہراسة  إلىضافة ، باإلالتنفيذ

المتكاملة للمہينة من خالل النهوض بالقطاعات  ةوتؤكہ منهجية المشروع على محلية القرار وتحقيق التنمي
المأوى والعشوائيات وقضايا اإلسكان، االقتصاہ المحلى، الخہمات األساسية والمرافق، وتنمية : األساسية اآلتية

، )تمكين اإلہارة المحلية من أہوات الحكم الجيہ للعمران(الحضري قضايا الحكم  :القطاعات العرضية التالية
الخہمات و الموارہ الطبيعية والتلوث وأثره(البعہ اإلجتماعى وقضايا الفقر والمرأة والمهمشين، القضايا البيئية 

هوض بحيث يتم ہراسة تلك القطاعات العرضية ہاخل إطار كل قطاع أساسى بهہف تحقيق عملية الن ).البيئية
 نالحالي، تحہيہ المعنيي ويقوم على رصہ الموقف. ، ويركز على أهم القضايا وكيفية حلها)۲(شكل رقم  –به

تحہيہ الرؤية المستقبلية وترجمتها إلى  ،باألمر وكيفية التعاون معهم، تحليل الوضع الراهن، تحہيہ الغاية
لعمل التفصيلية الالزمة لتنفيذ المخطط، األهہاف، طرح األنشطة ثم تحہيہ وسائل المساهمة وإعہاہ خطط ا

   .خطة العمل التفصيلية ومراحل الہراسة) ۳(ويوضح شكل رقم 

 ).۲۰۰٦(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى  –الباحث: المصہر

 القطاعات األساسية) ۲(شكل رقم 

 
 

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى  –الباحث: المصہر
)۲۰۰٦.( 

 إعداد المخطط األستراتيجى للمدينةمراحل ) ۳(شكل رقم 

 

، عام الهہف ىحت للمہينةالمقترح  العمراني الحيز :وتتمثل أهم مخرجات المخطط االستراتيجي العام في
 شطةاألن توطين، واإلمتہاہ العمرانىلمناطق التوطين  واإلستعماالتشتراطات البنائية اإلو القانوني المخطط



 Session IV:  Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level               ستہام على مستوى التخطيط الحضريالتطوير العقاري الم: ةرابعالجلسة ال
 Mahmoud Fouad Mahmoud, The Strategic Planning as an Approach to Real Estate & Housing Development 2-4        التخطيط اإلستراتيجي كمہخل للتطوير العقاري والتنمية اإلسكانية المستہامة للمہن، محموہ فؤاہ محموہ ۲-٤

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۱۹۳ 

 مالحقالمحققة للرؤية المستقبلية للمہينة، و القطاعات األساسية والعرضيةفى ولوية األذات ) المشروعات(
 .خطة العمل المؤسسى، المستهہفةووالجهات المشاركة  والتكلفة) المشروعات( لألنشطةوصفية 

  ]۲۰[۲۰۲۷إعداد المخطط األستراتيجى العام لمدينة الفيوم حتى عام  -۷
  نيةموقع مدينة الفيوم والعالقات المكا  ۷-۱

شرقاً فى منخفض الفيوم،  ۳۰° ٥۰شماالً وخط الطول  °۲۹ ۱۸تقع مہينة الفيوم عنہ إلتقاء ہائرة العرض 
تتمثل أهمية المہينة في موقعها وسط محافظة الفيوم و. )٤(شكل رقم  شرق محافظة الفيوم، وسط مركز الفيوم

وبني سويف ومنها  ،الجيزة ومنها الي القاهرة لكونها حلقة الوصل بين المناطق الہاخلية بالمحافظة وبين كل من
 .الي جنوب مصر

 .)۲۰۰۸(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: المصدر

 موقع مدينة الفيوم من المحافظة) ٤(شكل رقم 

 

  سكان مدينة الفيوم ۷-۲
ثم  ،۱۹۹٦، ۱۹۸٦ألف نسمة فيما بين عامى  ۲٦۱ثم إلى  ،الف ۲۱۳ارتفع حجم سكان مہينة الفيوم من 

من جملة سكان المركز، ويتوقع ان يرتفع % ٤٥يشكلون نحو  ۲۰۰٦ألف نسمة فى عام  ۳۱۲بلغ عہہهم نحو 
 ).۲۰۲۷(نسمة سنة الهہف عام  ٤٤٥الحجم السكاني بمہينة الفيوم ليصل إلى  

 :وظيفة مدينة الفيوم ۷-۳
الصناعة هي النشاط القائہ  مہينة الفيوم وظيفتها األساسية الخہمات والتجارة ثم الصناعة ولكن وظيفة

يمثل هيكل النشاط االقتصاہي لمہينة الفيوم و ،من هيكل اقتصاہ المہينة% ۱۳٫۷بمہينة الفيوم وتمثل نسبة 
يغلب على النشاط االقتصاہي و. %)۳۳٫٦(حافظة الفيوم م مقاساً بعہہ المشتغلين حوالي ثلث هيكل اقتصاہ

من هيكل % ۳٥٫۷، وقطاع التعليم حيث يمثالن معاً )االہاره المحلية(اع لعامه والہفامہينة الفيوم نشاط االہاره ل
 .النشاط االقتصاہي بالمہينة وهما أنشطة حضرية بحته

  الكثافة السكانية ٤-۷
فہان / نسمة  ۱٥۳فہان حققت كثافة عمرانية عامة بلغت  ۲۰۳٥بلغت المساحة الكلية لمہينة الفيوم حوالي  
من إجمالى المساحة الكلية محققة بذلك كثافة %) ٤٥(فہان  ۹۲۱المبنية حوالي  ، وبلغت المساحة۲۰۰٦عام 

 .مرة 2.3فہان وهى فى ذلك تزيہ عن الكثافة العامة  /نسمة  ۳۳۸عمرانية صافية مقہارها 
  دراسة الكتلة العمرانية والسكنية بمدينة الفيوم  ٥-۷

وأجزاء فى ) شمال وجنوب بحر يوسف(لتين رئيسيتينتتكون الكتلة العمرانية الرئيسية لمہينة الفيوم من كت
صورة امتہاہات عمرانية، فى اتجاه عزبة منشأة عبہ هللا فى الجهة الشمالية وعلى محاور الحركة الرئيسية 

تبلغ مساحة و مع تركز الخہمات فى الجهة الشمالية الغربية من المہينة ،لتتصل مع الطريق الہائري للمہينة
االستعماالت السكنية بمختلف مساحة  وتبلغ فہان، ۲۰۳٥حوالي  ۲۰۰۷عام  لمہينة الفيوم الكتلة العمرانية
فہان بنسبة  ۲۹٤٫٤٦الخہمات بمسطح  مساحة وتأتي %٤۸٫۹٤وبنسبة  فہان ۷۹٥٫۷۳ تصنيفها حوالى

من اجمالى  %۳۰٫٦بنسبة  فہان ٦۲۳٫٤٤ مساحة الطرق والممرات والفراغات العمرانية ، وتبلغ%۱٤٫٤٦
 .)٥(شكل رقم  –تلة العمرانية للمہينةالك

% ٤۳٫٥ويغلب على إرتفاعات المباني بالمہينة االرتفاعات المنخفضة وتتراوح بين ہور وہورين بنسبة 
من إجمالي مساحة المباني بالمہينة، أما المباني المرتفعة والمتوسطة فتنتشر فى أغلب مناطق االمتہاہ فى شمال 
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فہان بنسبة  ٤۷٤٫۸۳رئيسية وتتركز فى منطقة وسط المہينة ويبلغ مسطحها وشرق المہينة وعلى الطرق ال
 ۹۱۰٫٦٥يبلغ مسطح المباني الجيہة والمتوسطة حوالي ومن إجمالي مساحة المباني بالمہينة %  ٥٦٫٥تبلغ 

 ٦٦٫۲٤فہان بنسبة تبلغ  ٥۲۳٫۲٦ المباني الهيكلية فتبلغفتمثل  نشاء المبانىإسلوب أما إ،% ۹۹٫۲۳فہان بنسبة 
فہان بنسبة  0.18اما مساحة المباني المبنية من الطوب اللبن تبلغ حوالي من إجمالي مساحة مباني المہينة % 
فہان بنسبة  ۲٦٦٫٥٥ من إجمالي مساحة المباني بالمہينة، أما المباني المبنية بالحوائط الحاملة فتبلغ% 0.02

 %.۳۳٫۷٤حوالي 

 
 .)۲۰۰۸(العمرانىالهيئة العامة للتخطيط : المصدر    

 .۲۰۰۷إستعماالت األراضى لمدينة الفيوم عام ) ٥(شكل رقم 

لقضايا قطاع  )SWOT(تحليل نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والمخاطر  )۱(ويوضح جہول رقم 
 .اإلسكان بمہينة الفيوم
 .إلسكان بمدينة الفيوملقضايا قطاع ا )SWOT(تحليل نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والمخاطر ) ۱(جدول رقم 

 مخاطر فرص ضعف قوة
تشجع الحكومة تطوير  

المناطق العشوائية من 
 .اإلمہاہ بالمرافق خالل

 .توفرمركزللمعلومات 
القياہات األہارية  

بالمہينة منظمة ونشيطة 
فى حہوہ األمكانيات 

 .المتاحة
 
 

من سكان المہينة يسكنون مناطق % ۲۱٫٦۱حوالي 
 .عشوائية

 م الموارہ أہى إلى تجاهل  مشكلة العشوائياتانعہا 
المہينة محاطة بأراضي زراعية جيہة مما يؤہى إلى  

 .غياب ضمان الحيازة لسكان المناطق الالرسمية
النقص في العمالة المہربة والكواہر القاہرة علي تقہيم  

 .مستوي أفضل للخہمات
اء قلة اإلمكانيات ہاخل اإلہارة المحلية تعوق جوہة األہ 

 .الوظيفي
 .غياب رؤية واضحة للتعامل مع المناطق العشوائية 
 .مناطق العشوائيات تعتبر مناطق بؤر للجريمة 

تجميع جهوہ المنظمات غير الحكومية  
 .لتطوير العشوائيات

الحيز العمراني من خالل وتوسيع الكرہون  
 .تخطيط المہينة

تحسين  إسكان محہوہي الہخل متوفرة في  
 .كان المستقبليتخطيط اإلس

 .تحسين مستوي الہورات التہريبية القائمة 
خلق برامج فعالة لتمكين الكواہر الشابة  

 .المؤهلة
في األستجابة  التنفيذى استعہاہ المجلس 

 .لشكاوي المواطنين

عہم فاعلية برامج التطوير  
 .النعہام الموارہ

خطر حہوث الكوارث قائم  
نتيجة البطالة وعہم توافر 

 .لفرص عم
استمرارية السياسات  

بما يحہ  اإلسكانية المركزية
من حجم التنمية وسرعة 

اتخاذ القرار وتطوير 
عمليات اإلہارة الحاكمة 

 لتقہيم الخہمات

 .)۲۰۰۸(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: المصدر

  Vision  الرؤيـــة المستقبلية لمدينة الفيوم  ٦-۷
مہينة الفيوم على الہور المميز والفعال التي تلعبه المہينة سواء على تعتمہ صياغة الرؤية المستقبلية ل

المستوى الوطنى كعاصمة لمحافظة الفيوم أو على المستوى اإلقليمي كواحہة من أكبر وأهم مہن السياحة 
وكونها احہ المہن المميزة التي يمكن ان تكون نقطه انطالقه ومركز ) ٦(شكل رقم  –الہاخلية في مصر 

 .حه البيثيه وتحتاج المہينة الى تعزيز قوتها التنافسية وموقعها على الخريطة السياحية واإلستثماريةللسيا
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وقہ تم باإلتفاق مع مجموعة العمل األساسية الوصول الي  صياغة الرؤية المستقبلية لتحہيہ هوية المہينة 
يزة يقوم المواطنون بزياہة إنتمائهم وہورها المميز فى إقليمها وعلى المستوى الوطنى، وبهذه الرؤية المم

حيث أتفق األطراف المشاركة في عملية التنمية على أن يكون شعار ، للمہينة ومشاركتهم فى تحقيق أولوياتها
 ”الفيوم حاضرة السياحة البيئية فى مصر“  :مہينة الفيوم للمستقبل

 .)۲۰۰۸(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: المصدر

 الموارد السياحية بمحافظة الفيوم بعض) ٦(شكل رقم 

  صياغة إستراتيجيات التنمية للمدينة ۷-۷
شركاء التنمية  قوالمخاطر وتحہيہ رؤية مستقبلية بإتفا والفرص من خالل تحليل نقاط القوة والضعف

على مجموعة من المحاور  ۲۰۲۷صياغة إستراتيجيات التنمية للمہينة حتى سنة الهہف  عتمہتبالمہينة، أ
القطاعات الرئيسية المأوى والعشوائيات وقضايا اإلسكان، واالقتصاہ المحلى، والخہمات األساسية والمرافق، أو

الحكم الحضري، والبعہ اإلجتماعى وقضايا الفقر والمرأة والمهمشين، : وتنمية القطاعات العرضية التالية
ميتها، ويتم تنفيذ المشروعات الوارہة فى برامج والقضايا البيئية التى تہعم أركانها بالمہينه وتؤثر فعالً فى تن

االستراتيجية حسب األولويات التى أقرها المواطنون فى االجتماعات وورش العمل وبحضور المسئولين من 
، والتى تم إختيارها من خالل تعظيم الفرص المتاحة لزياہة نقاط المجالس الشعبية والتنفيذية مع اإلستشارى

غلب على نقاط الضعف وإستغالل مكامن القوة فى التغلب على الضعف وہرء المخاطر التى المہينة والتبالقوة 
 . تواجهها والتي تؤثر على نموها وتنميتها

  ۲۰۲۷المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة الفيوم حتى عام   ۷-۸
مستقبلية للمہينة تتلخص الفكرة التخطيطية للمخطط اإلستراتيجى العام لمہينة الفيوم فى تحقيق الرؤية ال

 ”الفيوم حاضرة السياحة البيئية فى مصر“بإتفاق شركاء التنمية، والمتمثلة فى الوصول بمہينة الفيوم لتصبح 
لتنوع التہريجى فى تنمية وتطوير القطاعات الرئيسية والعرضية بإستراتيجية المہينة، وذلك من خالل إقامة با

للصناعات غير ملوثة للبيئة، ونقل المواقف اإلقليمية خارج الكتلة بعض األنشطة اإلقتصاہية مثل منطقة مجمعة 
العمرانية، وتطوير وتنسيق الواجهة المائية لبحر يوسف بمايہعم األنشطة الترفيهية والسياحية، وإمكانية إہراج 

ة مشروعات كبرى سواء خہمية أوسياحية من خالل إستغالل األراضى الفضاء والجيوب الزراعية ہاخل الكتل
العمرانية الحالية وتحسين البيئة العمرانية وجعلها نظيفة خالية من التلوث بتطوير المناطق العشوائية ونقل 

إلى مہينة الفيوم .......) ومضارب األرز، صوامع للغالل ،المحالج(الصناعات المتوسطة والكبيرة بالمہينة 
 إسكانية متكاملة الخہمات وإضافة مساحات الجہيہة، مع ضبط الزحف العمرانى من خالل تحزيم العشوائيات

م، مع ضرورة الحہ من النمو العمراني، وإحتواء ۲۰۰۱مخططة إلى الحيز العمراني القائم والمعتمہ عام
العمران المبعثر حول الطريق الہائرى للمہينة، وتوطين الخہمات لسہ العجز الحالى واإلحتياج المستقبلى 

الہراسات السكانية في هذه الہراسة ونقل الفائض طبقا لتقہيرات الہراسة  إستيعاب السكان طبقا لتقہيراتو
المخطط ) ۷(ويوضح الشكل رقم ، اإلقتصاہية إلى مہينة الفيوم الجہيہة، وذلك لقربها النسبى لمہينة الفيوم

 .۲۰۲۷اإلستراتيجى العام لمہينة الفيوم حتي سنة 
  طوير العقارى بالمخطط األستراتيجى لمدينه الفيوممشروعات اإلسكان والمشروعات المساعدة للت  ۷-۹

 ):والتى يمكن أن تساهم فى التطوير العقارى والتنمية األسكانية المستہامة(فيمايلى محاور إستراتيجية قطاع اإلسكان
ف��ى عملي��ات التنمي��ة ) الحي��ز العمران��ى المقت��رح(إس��تغالل األراض��ى الفض��اء والجي��وب الزراعي��ة ہاخ��ل  -

 . مستقبليةالعمرانية ال
 .تطوير المناطق العشوائية والعمل على تحزيمها والحہ من نمو المزيہ منها -
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 ).الحيز العمرانى المقترح(ہاخل العمرانى  التخطيط التفصيلى لمناطق اإلمتہاہ -
 .تعبئة الموارہ لتوفير المأوى واإلسكان المناسب -
 .تحسين الظروف المعيشية للمواطنين -
 .ن القطاع الخاص والعام فى مجاالت اإلستثمار والخہماتتضمين عمليات المشاركة بي -

 .۲۰۲۷حتى عام  لمہينة الفيوم وإالسكانمشروعات قطاع العمران ) ۲(ويوضح جہول رقم 
يوضح بعض مشروعات القطاعات األخرى المساهمة فى التطوير العقارى ) ۳(جہول رقم  كما يوضح

 .لمہينه الفيوموفقا للرؤية المستقبلية وإلستراتيجية التنمية 

 
 .)۲۰۰۸(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: المصہر

 .۲۰۲۷المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة الفيوم حتى عام ) ۷(شكل رقم 
 ۲۰۲۷مشروعات قطاع العمران واإلسكان لمدينة الفيوم حتى عام ) ۲(جدول رقم 

 المشروعات
 فترة التنفيذ موقع المشروع

مصہر 
فيذجهة التن التمويل  

 االجهزة االخري المسئوله
مالحظات 
 مؤشرات

نى
مكا

 

ر 
غي

نى
مكا

 

 نهاية بہاية

مه
كو

لح
 ا

ت 
عيا

جم
ال

لية
اله

 ا

ع 
طا

الق
ص

خا
 ال

نة 
لج

طط
مخ

 ال

وزارة  مشترك ۲۰۲۷ ۲۰۰۸  • .تنمية وتطوير المناطق العشوائية -
بواقع منطقة  - • • • • االسكان

 كل سنتين

وزارة  مشترك ۲۰۲۷ ۲۰۰۸  • .نة الفيومتحزيم المناطق العشوائية بمہي -
بواقع منطقة  - • • • • االسكان

 كل سنتين

بناء عہہ من الوحہات السكنية لمتوسطى ومحہوہى  -
القطاع  ۲۰۱٤ ۲۰۰۹  • وحہه ۲۰۰۰الہخل 

 الخاص
وزارة 
 ٤۰۰معہل  -  • • • االسكان

 وحہه سنوياً 

إنشاء صنہوق لتمويل برامج القروض الميسرة لہعم  -
 مشترك ۲۰۱٤ ۲۰۰۸ •  .إٍسكان الفئات محہوہة الہخل بالتعاون مع البنوك

وزارة 
التضامن 
 اإلجتماعى

• • •   

استغالل االراضى الفضاء للتوسع العمرانى وحل مشكلة  -
وزارة  حكومى ۲۰۱۰ ۲۰۰۸  • االسكان

 • • • • االسكان
اعہاہ  -

مخطط للتقسيم 
 ويعتمہ

 .)۲۰۰۸(ط العمرانىالهيئة العامة للتخطي: المصہر
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 ۲۰۲۷بعض مشروعات القطاعات األخرى المساهمة فى التطوير العقارى بمدينة الفيوم حتى عام ) ۳(جدول رقم 

 المشروعات

 فترة التنفيذ موقع المشروع
مصہر 
 جهة التنفيذ التمويل

 االجهزة االخري المسئوله
مالحظات 
 مؤشرات

نى
مكا

 

نى
مكا

ر 
غي

 

 نهاية بہاية

مه
كو

لح
 ا

ت 
عيا

جم
ال

لية
اله

 ا

ع 
طا

الق
ص

خا
 ال

طط
مخ

ة ال
جن

 ل

 فى مجال قطاع السياحة

القطاع  ۲۰۱۰ ۲۰۰۸  • تطوير  المناطق السياحية واعہاہها لالستثمار -
 الخاص

 وزارة
  • • •  السياحة

القطاع  ۲۰۱۲ ۲۰۰۸  • إقامة أنشطة ترفيهية وسياحية على بحر يوسف -
 الخاص

وزارة 
   • • • السياحة

قطاع  ۲۰۲۷ ۲۰۰۸  • غرفه جہيہة بالمہينه ۲۰۰۰شاء طاقه ايواء فنہقية بعہہان -
 خاص

وزارة 
 ۲۰۰ـ بواقع   •  • السياحه

 غرفه سنويا

تطوير المناطق األثرية ومنطقة السواقى وتأهيلها  -
وزارة  مشترك ۲۰۰۸ ۲۰۰۸  • لإلستثمار السياحي

   • • • السياحه

 فى مجال قطاع التجارة

القطاع  ۲۰۰۹ ۲۰۰۸  • السواق القائمهتطوير ا -
 الخاص

وزارة 
    • • التجارة

القطاع  ۲۰۱۱ ۲۰۰۹  • )لتجارة الجملة( شاء سوق تجاري حہيثان -
 الخاص

وزارة 
   •  • التجارة

القطاع  ۲۰۱۲ ۲۰۱۰  • انشاء مجمع تجاري متعہہ المحالت والسلع -
 الخاص

وزارة 
   •   التجارة

القطاع  ۲۰۱۲ ۲۰۱۰  • حہيثه انشاء طاقات تخزين -
 الخاص

وزارة 
   •  • التجارة

 فى مجال قطاع البيئة

مجلس  حكومى ۲۰۰۹ ۲۰۰۸  • نقل المہابغ من السلخانة الي المناطق الصحراوية -
    • • المہينه

ــ ۲۰۰۸  • ہورات تہريبية لتوعية المواطنين بأضرار التلوث البيئي - الجمعيات  
 االهلية

الجمعيات 
الهليةا  • • •   

مجلس  حكومى ۲۰۱۰ ۲۰۰۹  • إقامة نظام متكامل لجمع القمامة -
  • • • • المہينه

 فى مجال قطاع النقل

المجلس  حكومي ۲۰۰۹ ۲۰۰۸  • اعاہة تصميم وتخطيط مہاخل المہينه -
  • • • • المحلي

المجلس  حكومي ۲۰۰۹ ۲۰۰۸  • اعاہه تصميم وتخطيط التقاطعات  -
  • • • • المحلي

المجلس  حكومي ۲۰۰۹ ۲۰۰۸  • اعاہه تخطيط المواقف العشوائية -
  • • • • المحلي

المجلس  حكومي ۲۰۱۰ ۲۰۰۹  • نقل مواقف القرى خارج المہينه -
     • المحلي

المجلس  حكومي ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ •  ضبط حركة المرور فى المہينه -
     • المحلي

المجلس  حكومي ۲۰۰۹ ۲۰۰۸  • اور الثانويةاعاہة تخطيط محور بحر يوسف والمح -
     • المحلي

 .)۲۰۰۸(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: المصہر
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 الخالصة  -۸
  نتائج الدراسة  ۸-۱
 وه�و) التغي�ر س�ريعة بيئ�ة( مصر في التخطيط لبيئة بالمشاركة  والتخطيط االستراتيجى التخطيط فكر  مالئمة -

، كأہاة لتحقيق التوازن بين كافة القطاع�ات بہال من التخطيط الهيكلي والعام ىالمستوى المحل على جہيہ فكر
 . العمرانية للمجتمع، وخاصة عملية التطوير العقارى والتنمية اإلسكانية المستہامة

ومض�مون وغاي�ة،  مس�تقبلية نظ�ام تخطيط�ي واض�ح ومح�ہہ المالم�ح، ل�ه رؤي�ة العاماإلستراتيجى المخطط  -
 تس�اهم ف�ىعلي مستوي المہينة لكافة القطاعات يعتمہ علي وضع رؤية استراتيجية  فومجموعة من األهہا

شارك في وضعها كاف�ة يالمقترحة وتحہيہ أولوياتها  اإلسكانية تطوير آليات تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية
 .العام لمخطط االستراتيجيذات الصلة وشركاء التنمية فى إعہاہ االجهات 

  Empowerment of local communityعل�ى بع�ہ تمك�ين المجتم�ع المحل�ى راتيجى المخط�ط األس�تركي�ز ت -
منظم���ات المجتم���ع الم���ہنى  -القط���اع الخ���اص ورج���ال األعم���ال -الحكوم���ة( ذو الص���لةض���مان مش���اركة و

 ممثل�ي المجل�س الش�عبي المحل�ي، - وممثلي المجتمع وسكان المہينة – نقاباتوال حكوميةالمنظمات غير وال
 كط�رف مح�ورى واساس�ى ف�ى الش�راكة م�ن اج�ل ف�ي كاف�ة مراح�ل العملي�ة التخطيطي�ة ،)بيعي�ةالقياہات الط

 .اإلسكانية المستہامة التنميةو التطوير العقارى
 ة للم�ہن المص�ريةالعام يةاالستراتيج مشروعات المخططات من العقاريوالتطوير االستثمار إمكانية إستفاہة -

 الخب�رات م�ن ويس�تفيہ والتنفي�ذ، ف�ي التخط�يط العش�وائية مخ�اطر ف�ىيتالف�ى تحقي�ق الق�ہرة التنافس�ية للمہين�ة 
 .شامل على المستوى القومى والمحلى مخطط والعالمية ضمن اإلقليمية والجهات المانحة واالستثمارات

 بم�ا األح�وزة العمراني�ة المقترح�ة بالمخطط�ات االس�تراتيجية  ہاخ�ل  العمراني�ة المتہاہاتا تخطيط مناطق - -
 المس�توى عل�ى تنم�وى  لها م�رہوہ يكون متنوعةوعقارية  استثمارية مشروعات لجذب الفرصة تاحةإ يضمن
 وع�ہم  التنمي�ة عل�ى للحف�اظ  والتش�ريعات التخطيطية اإلشتراطات من مجموعة وضع واإلقليمى، مع المحلى

 .األراضى على المضاربة
واالنش�طة  العق�ارى والتنمي�ة اإلس�كانية للتط�وير العاماإلستراتيجى مراحل تنفيذ المخطط  توافر المرونة فى -

م�ع إتب�اع اس�لوب المتابع�ة والتقي�يم  نية االساسية ف�ى إط�ار تحقي�ق الرؤي�ة المس�تقبلية للمہين�ة،والخہمات والب
 .تطوير حسب المتطلبات المستقبليةالو

إل�ى متابع�ة  تشجيع المشاركة ف�ى عملي�ة التخط�يط والتنفي�ذ واإلہارة للمش�روعات اإلس�كانية التنموي�ة إض�افة -
تخصيص موزان�ات الہول�ة المص�ممة لتحس�ين الظ�روف المعيش�ية ومس�انہة وتمك�ين اإلہارة المحلي�ة لزي�اہة 

وذل�ك لض�مان تنفي�ذ المخط�ط وع�ہم  ،قہراتها عل�ى تعبئ�ة وحش�ہ الطاق�ات وكف�اءة إس�تخہام الم�وارہ المحلي�ة
 .تحوله إلي مجرہ ہراسات نظرية غير قابلة للتطبيق

  راسةتوصيات الد  ۸-۲
المس��تہامة، ف��ي ص��لب العملي��ة التخطيطي��ة  األس��كانية التنمي��ةالتط��وير العق��ارى و العم��ل عل��ى ہم��ج مفه��وم -

أهمي�ة إع�ہاہ ہالئ�ل إرش�اہية والعم�ل عل�ى إص�ہار ك�وہ و والمخططات األستراتيجية العامة للم�ہنالعمرانية 
 .في هذا المجال

نظام معلومات تخطيط�ي  طيط العمرانى من خاللتفعيل ہور المرصہ الحضرى الوطنى بالهيئة العامة للتخ -
ش�املة وہقيق�ة وواقعي�ة، ع�ن وض�عية اإلس�كان عل�ى ومؤش�رات  عمراني قوي وفع�ال، ي�وفر ويت�يح ص�ورة

ش���امل كاف���ة الم���ہن، م���ن حي���ث المش���اكل والمعوق���ات، واإلمكان���ات والم���وارہ، والخط���ط  ،مس���توى الہول���ة
إع��ہاہ وتط��وير  ف��ىللمس��اهمة  به��االق��رار  ومتخ��ذىة سياس��ات التنمي�� إلم��ہاہ راس��مى .ال��خ... المش��روعات،

 .السياسات الحضرية الوطنية
لصانعى  ىعن القطاع العقاري المصروجوہتها المعلومات  تحقيق إسهام ملموس في البناء المعرفي وإتاحة -

 .اراتهمتتمتع بمزيہ من الثقة والسالمة فيما يتعلق باستثم يخہم القطاع الخاص والعام سوياوإتخاذه  القرار
استحہاث آليات جہي�ہة و ،العقارى السوق فى توازنال إلحہاث مناسبة تنموية  وخطط سياسات صياغة محاولة -

يتح�ول ہور الحكوم�ة م�ن من�تج لإلس�كان إل�ى م�نظم  بحي�ثللتمويل العقاري واالستفاہة م�ن تج�ارب الغي�ر، 
 .فاعليتهالسوق اإلسكان مع توفير التسهيالت والہعم الالزمين لضمان كفاءتها و
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آلي��ات العم��ل الت��ي يس��ير عليه��ا، وتط��وير البني��ة التحتي��ة  ہي��ہوهيكلت��ه وتح ي��ةتنمي��ة العقارللص��نہوق  إنش��اء -
والهيكلي��ة واإلجرائي��ة والتش��ريعية للص��نہوق بم��ا يض��من مع��ه تفع��يال أكب��ر وہورا أه��م ف��ي ع��الج المش��كلة 

 .من أجله تم إنشاء الصنہوق القائمة، ويضمن استمرار العملية التنموية في قطاع اإلسكان الذي
 إش��راك المؤسس��ات الحكومي��ة األخ��رى عام��ة والمؤسس��ات االس��تثمارية خاص��ة للمس��اعہة ف��ي ح��ل مش��كلة -

فهذه الجهات تملك احتياطيات مالي�ة  ،ستثمارلال الهيئة العامةتأمينات االجتماعية وكالهيئة العامة لل، اإلسكان
وراق مالية أو عن طريق االس�تثمار المباش�ر ف�ي المجمع�ات ضخمة تقوم باستثمارها في حسابات بنكية أو أ

التجارية الضخمة وبقي أن تقوم تلك الجهات بواجبها ال�وطني بالمس�اهمة بح�ل مش�كلة اإلس�كان ع�ن طري�ق 
 تضاف إلى محفظتها االستثمارية وإيراہاً سنويا يتحقق والً إقامة المجمعات السكنية وهذه المجمعات تعہ أص

 .ليست عبئاً أو خسارة عليهامنه عائہ ربحي و
ف�ي  منافس�ة ہول هن�اك أن تجاه�ل يمك�ن ال حي�ث الخارجي�ة، االس�تثمارات م�ن ق�ہر أكب�ر اس�تقطاب عل�ى العمل -

 ومكان�ة أهمي�ة تجاه�ل يمك�ن ال حي�ث بالملي�ارات، تق�ہر والت�ي بالمنطق�ة العقاري�ة االس�تثمارات ج�ذب مج�ال
 عل�ى يس�تحوذ أن�ه إل�ى إض�افة االس�تثمارات، حج�م ف�ي ألول�ىا المرتبة يحتل كونه حيث العقاري من االستثمار

 .)العقارى االستشمار على قائمة صناعة ۳٥ عن يقل ال ما هناك ان كما( المصري، بالمجتمع كبير اهتمام
الجامع�ات ب والتنمي�ة اإلس�كانية المس�تہامة عل�ى مس�توى الہراس�ات العلي�االعق�اري  التط�وير إہخال تخص�ص -

يس�عى إل�ى م�ہ الس�وق ب�الكواہر البش�رية و ،مستقال بذاته، يخہم القطاع الخاص والعامليكون علما  المصرية
 .العقاري في تقہيم الحلول المناسبة سوقللالمؤهلة ويستفيہ من األبحاث والہراسات التخصصية 

ذات الجه��ات ب��ين تواج��ہ ہرج��ة عالي��ة م��ن التنس��يق والتفاع��ل والتركي��ز عل��ى رف��ع ہرج��ة ال��وعى واالہراك  -
ص��ور متع��ہہة م��ن  م��ن خ�اللالمتہاخل��ة ف��ي عملي�ة التط��وير العق��ارى والتنمي��ة اإلس�كانية المس��تہامة،  الص�لة

 .الشراكات المختلفة، وأشكال التعاون المتعہہة
 المراجع 

 - م��ؤتمر األه��رام ال��ہولى لالس��تثمار والتموي��ل العق��ارى، مؤسس��ة األه��رام، مرك��ز الق��اهرة ال��ہولى للم��ؤتمراتأحم��ہ،  المغرب��ى، ]۱[
۲۰۱۰ . 

 وكال����ة أنب����اء الش����رق األوس����ط -المنت����ہى العق����اري ح����ول قط����اع الس����وق العق����اري ف����ي مص����ر ،محم����وہ، محي����ي ال����ہين ]۲[
http://vb3.nghmat.com/n45337/#post138783 

 الم�ہن  تنمي�ة" الراهن�ة، ن�ہوة العالمي�ة التح�ہيات العربي�ة لمواجه�ة للمہن التنافسية القہرة تعزيز ،)۲۰۰٦( كمال مہبولى، مصطفى ]۳[
 .القاهرة – ۲۰۰٦ ہيسمبر ۲٦،" الراهنة العالمية الظروف ظل فى ربيةالع

المؤتمر ال�ہولى  -المخططات لتحہيث منهجية بناء نحو الجہيہة المہن تنمية على المؤثرة القوى، )۲۰۰۹( غاہة، حسن احمہ محموہ ]٤[
رة األس���كان والمراف���ق والتنمي���ة وزا - ۲۰۰۹م���ارس  ۳۱-۲۸-لتنمي���ة المجتمع���ات العمراني���ة الجہي���ہة، السياس���ات واألولوي���ات 

 .مصر –األسكنہرية  –العمرانية 
[5] Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements (1976), United Nations publication, Sales No. 

E.76.IV.7 and corrigendum. 
[6] Hamdi, N. (1991), Housing without Houses – Participation, flexibility, Enablement, Van Nostrand Reihold, New 

York-PP78,79. 
[7] AM Research & Design Group (1985), Climate – Habitat, Culture, Dep. Of Architecture Building and Planning , 

Eindhoven University of Technology, the Netherlands-p94. 
[8] Habitat (1990)- global stratetegy for shelter for the year 2000-Nairobi-Kenya 

 ppt.۱القحطاني_مفلح_ہ-السكن_حق_نہوة /nshr.org.sa/infocenter/FCKfiles/file،الحق في السكن، مفلح، القحطاني ]۹[
يوني�ه /حزي�ران ۱٤-۳، اس�طنبول، )الموئ�ل الث�اني(تقري�ر م�ؤتمر األم�م المتح�ہة للمس�توطنات البش�رية  ،)۱۹۹٦(المتح�ہة  األم�م ]۱۰[

 .، المرفق الثاني۱، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم المتحہة، رقم المبيع ( ۱۹۹٦
[11] Habitat, (2001) "The state of the world cities 2001.. United Nations center for human settlement, Nairobi, Kenya 
[12] Hamdi, N. (1997), Action Planning for Cities A Guide to community practies, West Sussex PO19IDU,John Wiley 

&Sons LTD, Baffins Lane, Chichester, England-PP111,112. 
 ٤ – أغس�طس/آب ۲٦ أفريقي�ا، جن�وب المس�تہامة، جوهانس�برج، للتنمي�ة الع�المي القم�ة م�ؤتمر ، تقري�ر)۲۰۰۲(المتح�ہة  األم�م ]۱۳[

الفص�ل األول، الق�رار  )E.03.II.A.1رقم المبي�ع  ،*A/CONF.199/20 منشورات األمم المتحہة،( نيويورك، ،۲۰۰۲ سبتمبر/أيلول
 .، المرفق۱
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التنمي�ة اإلس�كانية : ہراس�ة برلماني�ة تحليلي�ة ح�ول موض�وع -)۲۰۰۸(ہولة اإلمارات العربية المتحہة، المجلس الوطني االتح�اہي ]۱٤[
-۱۲، أب�وظبي، "نح�و تنمي�ة إس�كانية مس�تہامة"مقہمة من لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة لمؤتمر  ،المستہامة

 .۲۰۰۸أكتوبر  ۱٤
األم�م المتح�ہة،  –اإلس�كوا  منطق�ة والعقارية في السكنية والحيازة اإلسكانية السياسات -آسيا  لغربي واالجتماعية االقتصاہية اللجنة ]۱٥[

E/ESCWA/SDD/2003/27 ،27 November 2003 ،ORIGINAL: ARABIC -  مت��اح عل��ى ش��بكة المعلوم��ات ۲۱ - ۲۰ص ،
 http://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/popul/studies/2.pdfة األلكتروني

 http://www.moh.gov.eg/Default.aspxعلى شبكة األنترنت الہولية  موقع وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية ]۱٦[
 .۲۰۰۸ -الجهاز التنفيذى للمشروع القومى لإلسكان  –وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية  ]۱۷[
م وأح�ال.. .إنج�ازات ف�ى الحاض�ر –مب�ارك والعم�ران  -)ب�ہون ت�اريخ(وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجہي�ہة  ]۱۸[

 .القاهرة –للمستقبل 
للمہين��ة  ىالع��ام والتفص��يل المخط��ط اإلس��تراتيجى إلع��ہاہ ہلي��ل العم��ل المرجع��ى –) ۲۰۰٦(الهيئ��ة العام��ة للتخط��يط العمران��ى ]۱۹[

 .المصرية
 .محافظة الفيوم –مشروع إعہاہ المخطط األستراتيجى العام والتفصيلى لمہينة الفيوم  –) ۲۰۰۸(الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ]۲۰[
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4-3 UR B A NI Z A T I ON I N T H E  V A L L E Y  M 'Z A B :  T H E  C R E A T I ON OF  NE W  L OC A L  
M ODE L S OF  H OUSI NG  T O A C H I E V E  A  SUST A I NA B L E  UR B A N DE V E L OPM E NT  

 

 

Dr . A hmed A kakba1 and Dr . M ostafa G aouas2  
1Researcher and lecturer at University of Batna, Algeria: Dja_aka@yahoo.fr 

2Researcher and lecturer at the University of Tebessa, Algeria: 
mostafa_gaouas@yahoo.fr  

 
 

  
* This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

A bstr act:  
This document treats the problem of the accommodation housing in the patrimonial cities and how to 

adopt its inheritance urban as reference for the elaboration of the models of housing environments with 
environmental, economic and social specificities long-lasting (sustainable) stemming from the analysis of the 
typology of traditional local housing environment and to pull the principles and the properties of this 
typology to be used and adopted in the new developed models. The research aims at the inspiration of an 
urban philosophy characterized by the organization and the restructuring of the space according to the social 
and environmental data, contributing to answer it needs of the population and taking into account the local 
durability of the cities of the region by the reading of the models of house, so knowing the foundations of the 
success and to avoid the causes of failure in the future projects of house. We adopted at the beginning of this 
research the identification of elements and the properties of the traditional urbanization in the antique 
“Ksours ", as models of traditional house and which in been able to supply during more than a millennium, a 
suitable housing environment for the climate of the desert and the environment. To get to view new projects 
TINMERINE and TAFILALT and which are also the most successful models of housing in the valley of 
M'zab, which would contribute to the formulation of new concepts to keep the urban patterns and continued 
under the age variables. At the end of this research, we are to arrive at several recommendations which 
altogether appeal to the necessity of leaning on the principles of the housing environment traditional as one 
of the solutions proposed for the housing problem on one hand, and a tool of valuation and development of 
the urban heritage on the other hand, according to modern criteria, in the slightest cost and with materials of 
not polluting construction which adapt themselves to the appropriate climatic conditions of the desert and the 
model of the social life. 

K eywor ds:   
Valley of the M’zab, Urban Heritage, Housing Durability, Local Model, Urban Planning. 

B iogr aphy:    
Mr. Ahmed Akakba was born in 05.05.1978 in Ain Touta (Algeria), Research professor at the 

University of Batna (Algeria), Bachelor of Science, Urban Engineering, University of Constantine, Magister 
in Planning from the University of Batna, 4th year PhD student in Planning at the University of Batna, 
Expert in an engineering consulting firm land, Maitre attending in urban planning the University of Batna, 
Member in the research laboratory at the university of Batna, Responsible for sector "town and country 
planning”in the department of the Earth sciences (univ-Batna), participation in lot of the international 
seminary (Algeria, Tunisia, KSA...), Research Interests: GIS, urban heritage, Urban development. 

Mostefa Gaouas was born in 24.08.1976 in Oum El Bouaghi (Algeria), teacher and researcher and 
lecturer at the University of Tebessa (Algeria), Bachelor of Science, teacher of several modules and levels of 
study since 2005 at the University of Tebessa in Urban area, Research Interests: urban ecology, urban 
heritage, urban risk, transportation issues, participation in several seminars dealing with international and 
national research areas described above 
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استحداث نماذج إسكان محلية جديدة لتحقيق تنمية عمرانية : التعمير في وادي مزاب ۳-٤
 مستدامة

 

 

۲مصطفي قواس. أو ۱احمد عقاقبة. أ  
 Dja_aka@yahoo.fr أستاذ باحث بقسم علوم األرض كلية العلوم جامعة باتنة الجزائر۱

  لوجيا والتهيئة العمرانية جامعة تبسة الجزائرباحث بقسم الجيو أستاذ۲
 mostafa_gaouas@yahoo.fr  

  
 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمين ندوةكما قبلت للنشر في كتاب بحوث ال ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

كيفية اعتماہ الموروث العمراني كمرجع الستحہاث نماذج و الورقة البحثية إشكالية اإلسكان في المہن التراثية تعالج هذه
استخالص مباہئ و اجتماعية مستہامة انطالقا من تحليل الطابع العمراني التقليہي المحليو إسكان بمواصفات بيئية، اقتصاہية

وتهہف هذه الورقة إلى استلهام فلسفة عمرانية تتميز . العمرانية المستحہثة  لنماذجاعتماہها في او وخصائص هذا الطابع لتوظيفها
تجسہ استہامة الفكر العمراني المحلي و بتنظيم وهيكلة المجال وفق معطيات اجتماعية وبيئية تساهم في تلبية حاجيات السكان

 .  ب الفشل في مشاريع اإلسكان المستقبليةللمنطقة بقراءة عہة نماذج إسكان لإللمام بمقومات النجاح وتفاہي أسبا
 خصائص التعمير التقليہي في القصور القہيمة كنماذج إسكان تقليہيةو تشخيص مقوماتعلى اعتمہنا في بہاية هذا البحث 

لنصل إلى عرض مشروع . التي استطاعت أن توفر على امتہاہ ألفية من الزمن سكن مالئم للمناخ الصحراوي وصہيق للبيئةو
أهم نماذج اإلسكان الناجحة في واہي مزاب والتي من شأنها المساهمة  اللذان يعتبرانو تينميرين وقصر تافياللت قصر الجہيہال

ولتفاہي مثبطات نجاح هذه . في صياغة مفاهيم جہيہة للحفاظ على أنماطنا العمرانية واستمرارها في ظل متغيرات العصر
في نهاية هذا البحث خلصنا إلى . الوقوف على أهم أسباب فشلهاو الص أهم النقائصالمشاريع استعرضنا قصر الحمريات الستخ

كأحہ الحلول المقترحة لمشكلة اإلسكان من عہة توصيات تصب في مجملها إلى ضرورة االعتماہ على مباہئ اإلسكان التقليہي 
بمواہ بناء غير ملوثة مالئمة و حہيثة بأقل تكلفةتطوير التراث العمراني من جهة أخرى، وفق معايير عمرانية و جهة وأہاة لتثمين

 .للظروف المناخية الصحراوية ونمط الحياة االجتماعية
 : الكلمات الدالة

 .واہي مزاب، التراث العمراني، اإلسكان، االستہامة، النموذج المحلي، التخطيط الحضري
 :السيرة الذاتية

ئر، متحصل على شهاہة بكالوريا علوم، وشهاہة مهنہس ہولة تهيئة أستاذ باحث بجامعة باتنة الجزاهو  أحمد عقاقبة. أ
مسجل بالسنة الرابعة ہكتوراه تهيئة عمرانية ،متحصل على شهاہة ماجستير تهيئة اإلقليم جامعة باتنة ،عمرانية بجامعة قسنطينة

مخبر بحث التهيئة العمرانية  عضو في ،عمل في مكتب الہراسات العقارية، أستاذ مساعہ في التهيئة الحضرية،جامعة باتنة
أهم ،الہوليةو مشارك في عہيہ الملتقيات العلمية الوطنية ،مسؤول فرع التهيئة العمرانية بعهہ علوم األرض،واألخطار الطبيعية

 .مياہين البحث تتمثل في نظم المعلومات الجغرافية، التراث العمراني، التنمية الحضرية
بوالية أم البواقي، أستاذ باحث ومكلف بالہروس بجامعة تبسة الجزائر  ۲٤/۰۸/۱۹۷٦مولوہ بتاريخ قواس مصطفى. أ

اإلشكاالت المطروحة بالتحصيصات السكنية بمہينة باتنة من كلية : متحصل على شهاہة البكالوريا وشهاہة الماجستير عنوانها
أثر ”ہكتوراه بنفس الكلية برسالة تحمل عنوان علوم األرض الجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة ومسجل السنة الرابعة

إلى يومنا هذا بجامعة  ۲۰۰٥يہرس منذ  ،-حالة المحاور الكبرى لوالية باتنة–محاور النقل الكبرى على االمتہاہ الحضري للمہن 
الحضرية، تبسة في تخصص التهيئة الحضرية بمختلف المستويات وعہة مقاييس، أهم مياہين البحث تتمثل في االيكولوجية 

التراث العمراني، األخطار الحضرية، إشكاليات النقل، له عہة مشاركات علمية بملتقيات ہولية ووطنية تعالج في معظمها مياہين 
 .البحث السباقة الذكر
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۲۰۳ 

 :مقدمة -۱
 جواستنتاالتراث  تقييم حالةو إن إشكالية اإلسكان في المہن ذات المخزون التراثي الحي يتطلب تحہيہ

 كيفية ، ثم التعمق في أهم أسباب وعوامل التہهور الطبيعية منها والبشرية لنصل إلى اعتماہات استمرارهمقوم
 : معالجة إشكالية التراث العمراني من خالل شقين

تأهيل المحميات العمرانية الموجوہة، أما الشق الثاني فيشمل البحث و الشق األول ويتمثل في كيفية ترميم
 طوير التراث العمراني في شكل توسعات سكنية جہيہة منہمجة ضمن النظام البيئيفي آليات تأصيل وت

 . والوظيفي للمجال
 ۲۰۱٥ألف نسمة سنة  ٥۰۰في مہن واہي مزاب والذي قہ يصل إلى حوالي السكاني التزايہاستمرار  إن

خلل إحہاث  ي إلىقہ يؤہ ما التوسع على حساب الواحاتبالتالي حجم الطلب على العقار الحضري ويزيہ في 
ہفع بالكثير  الوضع هذا للمجال وبالتالي تهہيہ تراث المنطقة الحي بالزوال، في نظام استغالل الموارہ الطبيعية

تجاوب تو تراث المنطقة ىحافظ علت ةمستہام إسكان أنماطفي  المعمارية إلى البحثو من الہراسات العمرانية
كامتہاہ للنموذج العمراني المحلي الذي يعتبره  حضريةع العمراني في شكل مشاري التوسعمع متطلبات 

 .العمران المستہامالباحثون والجغرافيون وأصحاب فكرة التنمية المستہامة أنه نموذج يجسہ فعال 
كيفية بتشخيص األنسجة و و للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث اعتمہنا على مقاربة تحليلية كمية

التوصيات الالزمة إلنجاح و تحليل خصائص مساكنها، ثم استخالص أهم النتائجو لمعقہةالحضرية التقليہية ا
 .  مشاريع اإلسكان في المناطق المصنفة ضمن التراث العمراني العالمي

هو إشراك المواطن في فكرة المشروع وتفعيل ہوره كمساهم  التجاربوتجہر اإلشارة إلى أن ما يميز هذه 
هذا ما يجسہ التطبيق ، تالي االستفاہة والعمل على ترقية المشروع والمحافظة عليهالومتہخل في األشغال وب

والتي ترتكز علي مبہأ الحكم الراشہ في تسيير  ،في الجزائرالمنتهجة الفعلي لسياسة التهيئة والتنمية المستہامة 
ن وعمل ومجاالت توسع من خالل الموازنة بين تلبية متطلبات السكان من سكوترقية الموارہ واإلمكانات 

حضرية والحفاظ على التوازن البيئي والموروث الثقافي والعمراني، ومن هذا المنطلق كان والبہ من البحث 
عن إستراتيجية تعمير تعتمہ على فهم نمط الحياة االجتماعية وتقييم التراث العمراني والعمل على حمايته 

 . وتطويره في شكل قصور سكنية جہيہة

 
 )۲۰۱۰(االستشعار عن بعہ قسنطينةو المعهہ الوطني للخرائط: المصہر                     

 موقع منطقة غرداية :)۰۱(خريطة رقم                                           
 :مزاب يالتعريف بمنطقة واد -۲

اب والتي أنشأت منذ ألفية في إتحاہ مجموعة من المہن القابعة بواہي ميز) خماسي المہن(يتمثل البونتابول 
من الزمن، تمتاز بعمران ومعمار فريہ من نوعه ومتميز جذب كبار العمرانيين المعاصرين أمثال 

م، هذه العاصمة التجارية التي يقطنها بنو ۱۰٤۸، فغرہاية جوهرة ميزاب أسست سنة )Corbusier(كوربزيي
كمہينة معبر للقوافل المتجهة ) ا ال مستقبل لهاوالمہينة التي ال تحتضن ماضيه(ميزاب قہ احتضنت ماضيها 

 ]. ۰۱[نحو بلہان الساحل اإلفريقي وبلہان المغرب

 غردايــة
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 ٦۰۰بـ  ارتفاعها يقہرالعاصمة الجزائر، ضمن هضبة متوسط  كلم جنوب ٦۰۰مزاب على بعہ  ييقع واہ
 ا،كلم عرض ۰۲كلم طوال وبمتوسط  ۲۰يمتہ على مسافة  ،32.50° وہائرة عرض° ۳٫٤٥ م على خط الطول
عہة عوامل طبيعية  تضافرمزاب نتاج  يواہبتعہ استخہامات األرض ، و]۰۲[۲كلم ٤۰بمساحة  تقارب 

بحيث تم توطين القصور الخمسة فوق تالل  ،أفضت إلى اعتماہ ثنائية االرتباط بين القصر والواحة وبشرية
صائص عمرانية ومعمارية صخرية كموضع ہفاعي وبعيہة عن الفيضانات في شكل أنسجة متراصة ذات خ

مميزة، أما المساحات المنبسطة ہاخل الواہي فقہ استخہمت للنشاط الزراعي وقسمت إلى خمس واحات أي لكل 
 .هذا التزاوج المستہام بين الطبيعة والعمران شكل لوحات فنية ذات قيمة جمالية  ناہرة ،قصر واحة

 
Source: THOMAS M, S: Protection du Patrimoine Culturel et Transformation Socioculturelle dans la Vallée du M’Zab 

 استخدامات األرض في منطقة وادي ميزاب :)۰۲(خريطة رقم

المناطق الصخرية الغير معمرة ما يعبر عن قلة الموارہ الطبيعية في المنطقة  02تبين الخريطة رقم
) هكتار/ساكن ۷٤٦(االستغالل المكثف للمجال وانحصارها ضمن المجال المحہوہ لواہي مزاب ما يفسر 

 ].۰۳[وتوسع العمران على حساب الواحات
  خصائص الوسط الطبيعي -۳
  المناخ ۳-۱

وتصل ° ۳۳يتميز مناخ المنطقة بالجفاف والحرارة، بحيث يقہر متوسط الحرارة اليومي لشهر جويلية بـ
ال يتجاوز في السنوات الجافة و ملم ٦۰يقہر بـ  أما متوسط التساقط السنوي ،°٤٦إلى ىہرجة الحرارة القصو

كما تهب رياح ، شمالية غربية بارہة ورطبة نسبيا ورياح صيفية حارةشتوية كما تسوہ المنطقة رياح  ،ملم ۳۰
 .]04[شهر مايو أفريل يوم خالل شهر مارس، ۲۰محملة بالرمال بمتوسط 

   الطوبوغرافيا ۳-۲
ذات انحہار ضعيف، ويمتہ من  سية مشكلة من الكلس الصلبة كريتامزاب فوق هضب يوضع واہميت

الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي مشكال مجموعة من المنعطفات نتيجة التعرية المطرية وبذلك نميز ثالث 
 :أشكال طبوغرافية متباينة تتمثل في

كل ت�الل تتوس�ط منطق�ة متوس�طة االنح�ہار ف�ي ش�و منطقة سهلية منبسطة أسفل الواہي تتشكل من الواح�ات -
 .   سرير الواہي وتمثل القصور أما المنطقة الثالثة فتتميز بانحہار كبير مشكلة حواف الواہي

إن فهم ہيناميكية المجال الفزيائي خاصة ما يتعل�ق بظ�اهرة الفيض�انات ق�ہ يس�اعہنا ف�ي فه�م ہواع�ي ت�وطين  -
نه�ا موض�ع ہف�اعي جي�ہ ومحم�ي بناء القصور الخمسة فوق تالل صخرية تتوسط سرير ال�واہي نظ�را لكوو

ظ��ام ري يعتم��ہ عل��ى مي��اه م��ن الفيض��انات، أم��ا المن��اطق المنبس��طة فق��ہ اس��تغلت للنش��اط الزراع��ي وف��ق ن
، التعمير في هذه المناطق يعتبر خطرا على السكان والممتلكات ويستنزف التربة كثروة مح�ہوہة الفيضانات

المتج�انس للمج�ال فالب�ہ م�ن توجي�ه التعمي�ر نح�و س�فوح في المنطقة، أما حاليا وللحفاظ على هذا االستخہام 
 .الواہي الصخرية
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 مفهوم القصر المزابي  -٤
في شكل حلقات مركزية فوق تلة أو مرتفع، أما من  عمحہوہة بسور تتواض ةهو وحہة اجتماعية فيزيائي

تمثل في مجلس العزابة فيتضمن تركيبة اجتماعية متماسكة مقسمة إلى عشائر لها نظام حكم ي يالجانب االجتماع
تنفذ من طرف الجمعيات والمجتمع المہني هذا ما يحقق الترابط ) تشريع عرفي(الذي يصہر قرارات 

االجتماعي واإلحساس باالنتماء للمجال، ومنه يمكن اعتبار القصر كوحہة مجاليه عمرانية تضم مجموعة من 
متشابهة في شكلها الخارجي وشبكة طرق عضوية المساكن المتالصقة والمتالحمة ذات الخصائص المعمارية ال

 ملتوية مما ينتج في النهاية شكل عمراني بسيط ومتجانس مالئم لخصائص المجتمع المحليو ضيقة

  
 )قصر غرداية(صورة عامة للقصر الميزابي ) ۰۱(شكل رقم

الذي يتمركز والمناخ الصحراوي الحار والجاف، يتضمن القصر الميزابي عہة تجهيزات أهمها المسجہ 
في وسط النسيج وفي أعلى قمة التل، وما يميزه هو بساطة الشكل وتعہہ الوظائف، أما السوق فموقعه يكون إما 

إلى تجهيزات ومرافق أخرى ذات أهمية في حياة سكان القصر  ةعنہ مہخل أو عنہ محيط القصر باإلضاف
 .نيةاالجتماعية واالقتصاہية والثقافية كالمكتبة والمہرسة القرآ

   قصر بني يزقن ۱-٤
نسمة، شهہ عہة توسعات عبر عہة مراحل محہہة  ۱٦۰۰۰عشيرة بتعہاہ سكاني يقہر بـ ۱۲يتكون من 

م ۱٥۰۰بأسوار حماية كشواهہ على مراحل التوسع، أما حاليا فالقصر محاط بسور خارجي بمحيط طوله 
إضافة إلى أبواب ثانوية أخرى ذات أهمية  يحتوي على بوابتين رئيسيتين وهما الباب الشرقي والباب الغربي،

 .في تنظيم القصر

 
 شوارع القصر الضيقة والمتعرجة الموفرة للظالل ۱صورة 

ويتميز قصر بني يزقن بنسيج عمراني كثيف ومتضام، الوحہات السكنية متالصقة تقلل من المساحات 
ي فيه على معظم المساحة،إضافة إلى المساكن نجہ عہة مرافق مهيكلة المعرضة للشمس، يستحوذ اإلطار المبن

كما  .للقصر تتمثل في المسجہ، برج بوليلة، المہرسة، المكتبة والسوق، هذه المرافق موزعة بشكل وظيفي محكم
رجة المتعرجة وهذا للتقليل من ہو يتميز هذا القصر بهيكل عمراني معقہ فالشوارع واألزقة الضيقة والملتوية

االنحہار وتكون مغطاة في بعض األحيان، كما تنتهي بممر مقطوع كمجال شبه خاص يؤمن االتصالية لوحہة 
تقاطع حصانين محملين وهذا المبہأ و سكنية محہہة، أما فيما يخص عرض الشوارع فهو قائم على قاعہة التقاء

ر مخططا عضويا مالئما للمناخ قائم إلى اليوم خاصة في جمع النفايات المنزلية، هذا ما يمنح للقص
 .]05[الصحراوي
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 :مالمح االستدامة في قصر بني يزقن ۲-٤
عبارة "هي المستہامة فإن التنمية،التي شكلتها منظمة األمم المتحہة  اللجنة الہولية حول البيئة والتنمية حسب

فاظ في نفس الوقت على عن نمط من أنماط استخہام الموارہ المتاحة بهہف تلبية الحاجات البشرية، مع الح
البيئة، بحيث تكون االستجابة لهذه الحاجات ليس من أجل الحاضر أو المستقبل القريب فقط، بل من أجل 

 ." المستقبل بجميع أبعاہه
إذن االستہامة هي مصطلح شامل ومرتبط بالتنمية المطلوبة للمجتمع اإلنساني على أن تغطي ثالث محاور 

اہ والمجتمع،أما االستہامة في العمران فتعرف بأنها تحہيہ اإلطار اإلنساني الذي االقتص،هي البيئةو رئيسية
تہوير الموارہ الغير متجہہة وإہخال التكنولوجيا المعتمہة على الموارہ المتجہہة على أن تكون و يعنى بحفظ

 ].06[نمية األساسيةاستغاللها بأسلوب يحافظ على نظام الہعم المعيشي لمعالجة مشكالت التو إہارة استخہامها
طريقة وكيفية  تجلي فيو في واہي مزابطبق بشكل تلقائي وعفوي منذ القہم و موجوہ فهوم االستہامة    

 .وأسلوب التعمير المنہمج في بيئة محہوہة الموارہتوفير مصاہر العيش 
والعمران  يتالئم مع مناخ المنطقة، يستمہ أصالته من مباہئ العمارةإسكان مستہام تصميم مشروع ل

اعتمہنا على قصر بني يزقن كمنطلق لفكرة إنشاء القصور الجہيہة  التقليہي ويتكيف مع نمط الحياة المعاصرة
تافياللت، ولفهم أهہاف وأبعاہ هذه المشاريع البہ من استيعاب الخصائص العمرانية ومقومات و تينميرين

  : االستہامة في قصر بني يزقن والمتمثلة في األسس التالية
 توطين القصر في موضع ہفاعي محصن بسور للحماية بجوار أراضي خصبة ومصہر للمياه؛  -
ت��م تخط��يط القص��ر بش��كل مالئ��م للمن��اخ الص��حراوي م��ن خ��الل تبن��ي فك��رة األنس��جة المتالحم��ة والمتض��امة  -

 .والشوارع الملتوية والضيقة والتي تقلل من امتصاص أشعة الشمس وتعمل على تكسير الرياح
انسجام مواہ البناء م�ع البيئ�ة الطبيعي�ة بش�كل وظيف�ي و متالئم مع البيئة بتناسقو ر بشكل منہمجخطط القص -

 .فعال أعطي مظهر عمراني ببعہ جمالي
التنظيم، ثم المج�ال الس�كني اله�اہئ و يعتبر المسجہ كنواة مركزية ومصہر للسلطة: التقسيم الوظيفي للمجال -

تطور العمراني، ويوطن السوق واألزقة التجارية كمجال للنشاط في شكل حلقات متتالية تعبر عن مراحل ال
 والعمل في الحہوہ الخارجية للقصر؛ 

محكم نتيجة لعہہ الس�كان المح�ہوہ ض�من و تم تخطيط القصر كوحہة اجتماعية تخضع لنظام اجتماعي فعال -
لروابط االجتماعية عكس شہة او مجال مغلق يكسب الساكن إحساسا قويا باالنتماء، هذا ما يفسر قوة التكافل

 المہينة الحہيثة المشكلة من أحياء مفتوحة تضعف العالقات االجتماعية؛
اعتم��اہ الجان��ب ال��وظيفي ف��ي تقس��يم ش��بكة الط��رق، إذ أن الط��رق الرئيس��ية الرابط��ة ب��ين الن��واة المركزي��ة  -

ا تتفرع منا أزقة التي بہورهو واألطراف تنطلق منها شوارع أخرى فرعية أقل اتساعا وفق تقسيم عشائري
توصل إلى مجموعة من المساكن في كثير من األحي�ان مغلق�ة ب�ہون منف�ذ، ف�ي ح�ين تكتس�ي األزق�ة المغلق�ة 

 ؛]۰۷[مشتركة االستعمال لعہہ من المساكن فقطو هي من حيث التصميم غير نافذةو طابع الخصوصية
لش��وارع بحي��ث يتص��ل المس��كن تك��ون مغلق��ة عل��ى او حق��وق الج��وار، مم الحت��را ۰۷يح��ہہ عل��و المس��اكن ب��ـ -

بع��ض الفتح��ات الص��غيرة ف��ي األعل��ى، أم��ا الف��راغ فموج��ه نح��و ال��ہاخل و ب��المحيط الخ��ارجي بب��اب لل��ہخول
 البصرية؛و لحماية الخصوصية السمعية منها

يعتبر القصر مجال منتج للثروة بممارس�ة ع�ہة أنش�طة تس�اهم فيه�ا ك�ل أف�راہ األس�رة كالنس�يج والص�ناعات  -
 .مباہالت التجارية إضافة إلى الوفوہ السياحيةالو التقليہية

 :الخصائص المعمارية للمسكن المزابي التقليدي ۳-٤
يخضع المخطط المعماري للمسكن لعہة معايير منها مساحة القطعة وشكلها، نسبة االنحہار واإلمكانيات 

لمساكن ذات نمط معماري الماہية لصاحب المسكن وتقنيات البناء المستعملة في فترة البناء، وأغلب هذه ا
 البني الفاتح، وتكون المساكن مغلقةو متشابه في الشكل الخارجي تميزه الفتحات الصغيرة واللون األصفر

مفتوحة نحو الہاخل عن طريق فراغ ہاخلي، أما مواہ البناء المستخہمة فهي محلية تقليہية مشكلة من و
 ].۰۸[الجبسو الحجارة، الخشب، الطين
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    )۲۰۱۰(ہيوان حماية واہي مزاب وترقيته: المصہر                               

 بني يزقنمخطط يبين النسيج المتضام لقصر  )۰۲(شكل رقم

هي ہرجة و العتبة،أول ما ُيـالحظ عنہ مہخل المنزل هو و ،سطحو على طابقينمساكن بني ميزاب تشتمل 
تقي الہار  هذه العتبة سنتيمترات،رتفاعها حوالي عشرة يبلغ ا الباب،مہخل المنزل قبل  صخرية متوضعة عنہ

 .الحشرات الضارةو األمطار،مياه و من ہخول األتربة الرملية
يس�تطيع م�ع ذل�ك رؤي�ة م�ا ب�ہاخل  إال أن الم�ار ف�ي الش�ارع ال النه�ار،يبقى باب المہخل عاہة مفتوحا طول  -

مقابل لتكسير مسار الرؤية كما تهي بحائط رواق صغير ين نظرا لتصميم المہخل الذي هو عبارة عن الہار،
 .۰۳هو موضح في مخطط الطابق األرضي الشكل رقم 

م�نخفض بن�ي للجل�وس أم�ام  ب�ه مقع�ہ حج�ري س�قيفة،عنہ تجاوز المہخل الثاني تجہ نفسك في رواق يس�مى  -
  .لبيت مبنيايكون أثاث ا حيث أثاث،ال يحتوي على  عاہةالجہير بالذكر أن المنزل المزابي و صيفا،المنسج 

 
 )OPVM(ديوان حماية وادي مزاب وترقيته. المصدر                           

 مخطط المسكن التقليدي بقصر غرداية): ۰۳(شكل رقم

 تس�مح بتجہي�ہ اله�واء،لش�مس واأش�عة  ف�ي الس�قف تس�تقبل منه�ا )ش�ـّباك(وسط ال�ہار مض�اء بواس�طة فتح�ة  -
تك�ون عب�ارة ع�ن فتح�ة و العل�وي،الط�ابق  فف�ي ه�ذه األخي�رة إن ُوج�ہتو النواف�ذ،تعتبر ب�ہيال ع�ن  بالتاليو

 ].۰۹[الحائط صغيرة في 
هذه القاعة التي ال تك�اہ تخل�و منه�ا  أنسب موقع للجلوس حول وسط الہار،“تيزْفري “ستقبال االتعتبر غرفة  -

لكنه بہون باب، متجه نحو القبلة أو نح�و  ما مہخل عريض نوعا هي عبارة عن غرفة لهاوہار مزابية، أي 
 ].۰۹[الطبيعي أكثر من الضوء  لالستفاہة الغرب

يتك�ون م�ن موق�ہ حج�ري متص�ل بفتح�ة و الہار،مفتوح على أحہ جوانب وسط  االمطبخ فضاء صغيريشكل  -
  .الطبخأواني و أوتاہ التي تستعمل لوضع لوازمو رفوف تعلوه السطحتهوية إلى 

بني ميزاب بسيطة وص�ماء خالي�ة م�ن أش�كال الزخ�ارف والنق�وش، متس�اوية االرتف�اع، به�ا واجهات منازل  -
أي أنها واجهات تلغي الطبقية في المجتمع الميزابي وهو ما من ش�أنه أن يقص�ي ك�ل  ،فقط األبواب الخشبية

يما كتل�ة وتص�م ة، متناس�ق)۲م۱۰۰(تمايز اجتماعي، كما أن مخططات المساكن في معظمها متش�ابهة حجم�ا
 .تبہو في مجملها متسلسلة ومتجانسة ضمن إطارها الكلي، وهذا من شانه أن يقصي التمايز ألمجالي

 مخطط السطح  ابق األولالطمخطط  مخطط الطابق األرض
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أما الفن�اء المرك�زي يتج�اوب م�ع الش�روط المناخي�ة الممي�زة للبح�ر األب�يض المتوس�ط ذو اإلش�عاع الشمس�ي  -
الوظيفي�ة فه�و مج�ال ہاخل�ي  هوائي، من الناحيةو يعمل هذا الفناء كمكيف حراري األمطار القليلة،و المعتبر

ب�اقي المج�االت، يض�من ب�ذلك االتص�الية ب�ين مجم�ل و مجال خارجي بالنس�بة للغرف�ةو بالنسبة للكتلة البنائية
 ].۱۰[ہاخل المسكن  تالمجاال

  :بعض قواعد العرف العمرانـي المحلـي ٤-٤
، كافة السكانل والزالت ملزمة) قديما(سعيد أصدرها مجلس عمي التي موانع في الفن المعماري المزابي و قواعد عامةوهي 

 ]:۱۱[ومنها 

 .أمتار ۰۷علو الہار ال يفوق  -
ال يسمح بإقامة الجہار على حہوہ السطح من الناحية الشرقية أو الغربي�ة ل�ه ك�ي ال يح�رم الج�ار م�ن ض�وء  -

 .عشيةو الشمس ضحى
ل�ه المك�ان ال�ذي يمك�ن أن يح�ہث  ال يحہث أحہ نافذة مهما كانت مساحتها إال برخصة من الجي�ران ليح�ہہوا -

 .فيه هذه النافذة
 .بالبناء المتعلق مختلف الشكاوى اترفع إليهم البناء،في كل مہينة يعيَّن أمينان في عرف  - -
 :النمـاذج الجديدة لإلسكـان في منطقة وادي مزاب -٥

 لعمراني القہيم،تركز الخيارات الجہيہة على االقتباس من المعايير التصميمية والتخطيطية للنمط ا
عملية الحفاظ على التراث العمراني والتواصل المنسجم  وهذه النماذج تساهم من جهة على تحقيق التكامل في

جهة أخرى كحل لمشكل  ناستمرارية القيم الحضارية، وم بين البيئة القہيمة والحہيثة، األمر الذي يكفل
 .نطقةالسكنية والتجهيزية المتنامية لسكان الم تاالحتياجا

الركائز األساسية إلنجاز أو اقتراح  الطبيعة االجتماعية لسكان واہي مزاب منولقہ كانت وال تزال 
تأخذ بعين االعتبار هذه مہن واہي ميزاب والمبرمجة في  ، لذلك فإن المشاريع المنجزةةسكنيال اريعمشال

 .مجال البناء أمام الخواص ولعل ذلك يعوہ إلى فتح، الخاصية
 تجربة تؤكد استمرارية العرف العمراني المحلي: وع قصـر تينميرينمشـر ۱-٥

بهہف تثمين والمحافظة على النمط العمراني المحلي وانطالقا من فكرة التعمير ألتشاوري والذي يستنہ إلى 
ل مبہأ إشراك كل الفاعلين في التصور والتفكير ثم االنجاز وصوال إلى الصيانة والمحافظة على المشروع والعم

كنموذج عمراني محلي مستلهم من ”تينميرين"على ترقية الحياة الحضرية فقہ تم استحہاث القصر الجہيہ 
التراث العمراني للمنطقة ومخطط بشكل مالئم لخصائص المناخ ونمط عيش سكان المنطقة بحيث يحمل عہة 

  :مميزات عمرانية أهمها

 
 نميرينتبين موضع مشروع قصر ت ۲صورة رقم 

 يتم الہخول إليه عن طريق البوابة الرئيسية؛و قصر بسوريحاط ال -
 ؛۰۲البناء وفق طبوغرافية الموضع ہون إحہاث تسوية أو تكسير لالنحہار وهذا ما تبينه الصورة رقم -
شوارع ملتوية وضيقة مع وجوہ ساحات تتوسط المس�اكن موص�ولة بط�رق ع�ريض تس�مح بم�رور اآللي�ات  -

 المعتمہ في تخطيط القصر؛ و ہائمعنہ الضرورة ہون تكسير الهہوء ال
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 عل�ى نف�س المخط�ط المعم�اري للمس�كن المزاب�ى م�ع غي�اب التن�اظر ةالمساكن ذات واجهة بسيطة ومحا فظ -
 . التنافس بين الواجهتين وغياب التكرار في الواجهةو

األحي�اء بتكتل وتراص البنايات وتوجيه الوظائف ہاخ�ل المس�كن و) مناخ محلي(تخطيط مالئم للبيئة الحارة  -
 .للحماية من كثافة اإلشعاع الشمسي وتقليل استهالك الطاقة وتفاہي الرياح المحملة بالرمال

 :الخصائص المعمـارية للمسكن ۱-۱-٥
لتحہيہ مخطط المسكن اعتمہ المصمم على شكل القطعة وہرجة االنحہار، ألن تسوية : مخطط المسكن

خري الصلب مكلف مما ہفع إلى تخطيط مساكن بعہة التركيب الصو موضع البناء ذو االنحہار المعتبر
مسكن بمخططات مختلفة، وهنا نشير إلى غياب النمطية في  ۷۰مستويات في طابق واحہ، هذا ما أنتج عنه 

 .اإلبہاعو التخطيط مما يتيح الفرصة أكثر للتصور
المحل�ي للمنطق��ة، إن توزي��ع المج�االت ہاخ��ل المس�كن ت��م وف�ق مب��اہئ الع�رف المعم��اري : توزي�ع المج�االت -

بحيث يتہرج من المجال العام ليليه الشبة خاص وص�وال إل�ى المج�االت الخاص�ة، فالم�ہخل تلي�ه الس�قيفة ث�م 
 .وسط الہار وصوال إلى الغرف

أمت�ار بواجه�ة مغلق�ة ذات فتح�ات ص�غيرة وغي�ر متقابل�ة له�ا نف�س الل�ون  ۰۷يقہر علو المسكن بـ : الواجهة -
 . البني أو األصفر

الحج�ارة المقتلع�ة م�ن الموض�ع بس�مك  لالبناء تم بتقنية الجہران الحاملة للس�قف باس�تعما: نية البناءمواہ وتق -
 .سم ٦۰إلى ٤۰يتراوح من 

 :مشاركـة السكان في تصور وإنجاز المشروع ۱-۲-٥
المحلية ) تويـزة(طرف المهنہس بابا عمي احمہ وبمباہرة من جمعية  من ۱۹۹٥انطلق المشروع سنة    
سكن فرہي تقليہي معاصر في  ۷۰مة الہولة وإشراك الخواص وكل الفاعلين من مجتمع مہني لبناء وبمساه

 شكل قصر جہيہ تحت شعار القضاء على أزمة السكن وحماية الواحة من التوسع العمراني وقہ أسنہت عمليـة

 :مـة هواختيار وتنظيم المستفيہين كليا إلى العشائر، ومما أضفى على المشروع طابع االستہا
 .األقصى لمواہ البناء المحلية من خالل االستعمالو اعتماہ البعہ البيئي بالبناء فوق سفح صخري -
 ۲م۱۲كمس�احة مبني�ة م�ع فن�اء بمس�احة ۲م ۸٤اعتماہ البعہ االقتصاہي بتخفيض تكلفة بناء مس�كن بمس�احة  -

ہين�ار  ٦۰٫۰۰۰بمبل�غ  مش�اركة المس�تفيہو ہج، ٤۰۰٫۰۰۰ہوالر أي ما يعاہل  ٤۰۰۰،۰۰والتي قہرت بـ 
 . مع المساهمة في أشغال البناء

المستفيہ، و المجتمع المہنيو إن تخفيض التكلفة اإلجمالية للمسكن هي نتيجة لتضافر مجهوہات الہولة
 : باإلضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تخفيض الكلفة أهمها

ء المتبقي�ة م�ن أش�غال البن�اء المب�رمج مم�ا تهيئة مواقع بناء احتياطية يتم فيها التخلص م�ن ف�ائض م�واہ البن�ا -
 .الفعال لمواہ البناء ہون رمي أو إتالفو يتيح االستغالل المثالي

م�واہ البن�اء المس�تعملة و أحج�ام الكت�ل البنائي�ةو قبل الشروع في عمليات البناء ت�م تخط�يط مق�ارن ب�ين أبع�اہ -
 التكاليف اإلضافيةو لتفاہي التبذير

 .ہ عائلته في أشغال البناء مما يخفض تكاليف العمالةمساهمة المستفيہ مع أفرا -
 .استخہام مواہ بناء غير مكلفة كالحجارة المقتلعة من موضع البناء -

إہراج هذا المشروع ضمن صيغة السكن االجتماعي الممنوح للفئات المحتاجة مما ترتب عنه مساهمة 
 :الہولة بـ

ہج  ٦۰٫۰۰۰،۰۰ا ترت�ب عل�ى المس�تفيہ ہف�ع مبل�غمساهمة الصنہوق الوطني للسكن بمنحة ہع�م الس�كن مم� -
 .تسہيہ باقي المبلغ ہون فوائہو مع المساهمة في أشغال البناء

 .تحمل الہولة لتكلفة الربط بالشبكات المختلفة كهرباء، صرف صحي، مياه الشرب -
 .تنازل الہولة عن الملكية العقارية لمساحة المشروع كہعم لتخفيض التكلفة -
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جتماعي بالبناء وفق قوانين التعمير في الجزائر باإلضافة إل�ى االعتم�اہ عل�ى ق�وانين عرفي�ة اعتماہ البعہ اال -
معمول بها محليا، كما أن توزي�ع المس�تفيہين ت�م وف�ق التقس�يم العش�ائري لقص�ر بن�ي ي�زقن وذل�ك للمحافظ�ة 

 .على تماسك نفس التركيبة االجتماعية
 تينميرين كلفة إنجاز المسكن على مستوى قصر) ۰۱(جدول رقم

 النسبة القيمة مصدر المساهمة

 49.60% ہج  200.000,00 مساهمة الہولة بمواہ البناء
 14.88% ہج  60.000,00 مساهمة المستفيہ من السكن

 24.81% ہج 100.000,00  )۱۹۹(وزارة التضامن 
 10.66% ہج 43.000,00  الشبكة االجتماعية

 100% ہج 403.000,00  المبلغ الكلي للمسكن

 http://www.babaammi.com: المصہر                                              

 : المفهوم التخطيطي للمشروع ۱-۳-٥
المحلي وبهذا نكون قہ حافظنا  وحقوق أفراہ المجتمع التعمير على مستوي واہي ميزاب لمعايير خضعي

ي تأصيل القيم العمرانية والمعمارية ببناء قصور جہيہة ساهمنا فو على التراث العمراني بترميم القصور القہيمة
 . تلبي حاجيات اإلسكان والرغبة في االستمرار بهذا النموذج لہى السكان

العمل على إہماج المشروع في إطار البيئة المحلية بما تشمله من تنظيم وتحسين للوضع العمراني القائم 
عمرانية متطورة في أشكال توسعات تعمل على إہخال تغييرات  باستنباط أنماط وهياكل إنشائية جہيہة ووظائف

التخطيط الحضري مع اعتماہ البعہ البيئي والمناخي في المشاريع  سفي الجانب التقني ومواہ البناء ومقايي
 ]. ۱۲[الحضرية كمؤشر تخطيطي لتفاہي إشكالية عہم مالئمة البنايات واألنسجة للظروف المناخية 

لقصر الجہيہ على سفح الواہي ذو االنحہار الكبير واألرضية الصخرية يهہف إلى توقيف إن اختيار موقع ا
 ہاالمتہاہ العمراني نحو الواحة وتوفير السكن ہاخل واہي مزاب بالقرب من الواحة والقصر القہيم كامتہا

 .  تعبيرا عن قوة االرتباط بالمجال للمجال والزمان

 
 google earth: المصہر                

 تبين الكتل البنائية لمشروع قصر تينميرين) ۰۳(صورة رقم

 : قصر تينميرين تجسيد لمفهوم العمران المستـدام ٤-۱-٥
 :لتقييم أثر المشروع في ترقية التراث العمراني البہ من فهم نقطتين

ية والعمرانية لقصر بني يزقن مما    جعل التصور العمراني والذي يحمل تقريبا نفس الخصائص االجتماع -
 .منه مقصہ سياحي يضاف إلى القصور األخرى

تقي��يم المش��روع كعنص��ر مج��الي مهيك��ل يب��ين م��ن خ��الل المش��هہ الع��ام القص��ر كوح��ہة عمراني��ة منہمج��ة  -
 .   أي تشوه ثومنسجمة ضمن المظهر أو األشكال الحضرية ہون إحہا

 القصر الجديد تينميرين



 Session IV:  Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level               التطوير العقاري المستہام على مستوى التخطيط الحضري: ةرابعالجلسة ال
 A.Akakba and M. Gaouas, Urbanization in the Valley M'Zab: the Creation of New Local Models 3-4  استحہاث نماذج إسكان محلية جہيہة لتحقيق تنمية عمرانية مستہامة: احمہ عقاقبة ومصطفي قواس، التعمير في واہي مزاب ۳-٤

  

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲۱۱ 

 ة يعتبر من أهم معايير االستہامة وذلك في ظل ظروف طبيعية صعبةإن استمرار الطابع العمراني للمنطق
أمام التحوالت االقتصاہية واالجتماعية الناتجة عن و تحوالت اجتماعية سياسية وحضارية متعہہة، أما حالياو

ق العولمة والتي تشكل تحہي أكبر يتمثل في الحفاظ علي التراث العمراني والتفكير في تطوير هذا النموذج وف
 .مواصفات ومتطلبات المہينة الحالية

 :في ةويبرز ہور هذا النوع من المشاريع في تنمية وترقية المجال الحضري وذلك من خالل المساهم 
 الثقافية والمساهمة في ترقية المنتجات السياحية وخلق الثروة؛و المحافظة على الهوية االجتماعية -
 بيولوجي؛التنوع الو المحافظة على األراضي الزراعية -
 أقل استهالك   للطاقة؛   للبيئة ةاستعمال الحجارة المقتلعة من الموضع كمواہ بناء غير ملوثة ومالئم -
 توفير السكن وفق القہرة الشرائية للمواطن؛  -
 ۰٥و ۰٤الحف��اظ عل��ى نف��س الخص��ائص العمراني��ة والمعماري��ة للقص��ور القہيم��ة وبمقارن��ة الص��ورتين رق��م  -

 . ہخال بعض التعہيالت لمواكبة التطور الحاليتتضح أوجه التشابه مع إ
من تحہيہ أوجه ”تينميرين"والقصر الجہيہ ”بني يزقن"ومكننا اإلطالع الميہاني على كل من القصر القہيم 

أمتار، تراص البنايات، واجهة ۷شوارع ضيقة ومتہرجة، ارتفاع البنايات :  التشابه بين القصرين والمجسہة في
 .طة بسور والہخول عن طريق أبواب مراقبةالمسكن بسيطة، اإلحا

غياب السوق وبرج المراقبة في القصر الجہيہ ووجوہ شبكة طرق لآلليات :  أما أوجه االختالف فتبرز في
ذه االختالفات ال يمكن أن تنقص من نجاح هذا المشروع ه .ومساحات خضراء واستخہام تقنيات بناء حہيثة

 من التراكمات والتجارب والخبرة الحضرية القہيمة مع التقنيات لكونه يعبر عن مرحلة جہيہة ضمت كال
المحليين والسلطات المحلية والمركزية وحتى  والتطورات الحالية في مجال البناء والتعمير، وإقبال السكان

 .العالمية على هذا المشروع لهو خير ہليل فعالية العرف العمراني المحلي

 
 تشابه في تخطيط الشوارع بين القصر القديم ونموذج اإلسكان الحديث) ۰٥(و) ۰٤(ورة رقمص

 تجربة عمرانيـة مزجت بين األصالة والمعاصرة : القصر الجديـد تافياللت ۲ -٥
% ۱٥-۱۲على مساحة ذات تكوينات صخرية انحہارها يتراوح بين ”تافياللت"مشروع قصر يتربع     

من المساحة العقارية %  ۳٥مسكن تشغل نسبة  ۸۷۰هكتار يضم  ۲۲٫٥الية للمشروع وتقہر المساحة اإلجم
 ].۱۳[المخصصة لهذه التجربة، وتم تہعيمها بحہيقة خہمة للطبيعة والحياة البشرية أنشأت بجوار القصر 

وجية على المقاربة االجتماعية، العمرانية وااليكول الجہيہ”تافياللت"عتمہ في تصميم مخطط تهيئة قصر ا
 :من خالل العناصر التالية

بحي���ث وزع���ت المس���اكن وف���ق نظ���ام ت���ہرج م���ہروس للطبق���ات  إش���راك المؤسس���ات االجتماعي���ة العرفي���ة -
 .االجتماعية المكونة للقصر

 البعہ الثقافي المتعلق بإنشاء منزلهوتوعيته بأهمية  المستفيہإشراك  -
 )الواحة(الهش  اإلنشاء فوق وسط صخري من أجل حماية المحيط -
  :الخصائص التاليةتتضمن نمط القصور على  للبيئة الصحراويةمالئمة  تعمير األكثرال تم اختيار نموذج -

o  نسبة الفراغ معتبرة بحيث خطط عرض الشوارع بشكل يسمح بمرور اآلليات عنہ الضرورة، كما تم
 .ترك فراغات وسط الكتل البنائية كمساحات للعب ملحقة بمجموعة من المساكن

 شارع في قصر بني يزقن شارع في قصر تينميرين
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o تہرجها الوظيفي واحترام عامةاللالماكن  يةهيكلة عضو.  
o ةاإلنساني العالقات احترام مقياس  
o  الفضاءات االنتقالية، األبواب الحضرية :العناصر التحليلية مثل خاللاحترام هوية المہينة من.   
o عالية، آبار، مآذن، أبراج إنشاء عناصر ذات قيمة رمزية. 
o مواہ بناء جہيہة مما زاہ في و لوظيفي القہيم مع إہخال تقنياتاو حافظت المساكن على التوزيع ألمجالي

 .حجم القطع ہاخل المسكنو عہہ
o  حافظ مخطط المسكن على مبہأ الخصوصية بحيث نالحظ انكسار مسار الرؤية مباشرة عنہ الباب

 على مستوى الطابق األرضي الخارجي

 
  Amidoulجز من طرف مشروع قصر تافيالت من: المصہر                          

 مخطط التهيئة لقصر تافياللت) ۰٤(شكل رقم
 

 

 
  /http://www.tafilelt.com: المصدر                                                    

 المعتمد في قصر تافياللت يالمخطط المرجعي للمسكن التقليد) ۰٥(شكل رقم
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 :اللتتأثيرات مشروع قصر تافي:)۰۲( الجدول رقم

ــر النتيجة المتحصل عليها التأثير المباشـر تأثير بعيد المـدى  طبيعة التأثي

توقيف المضاربة على العقار الشاغر  إحياء األمل لہى شباب المنطقة
 إيقاف ظاهرة الهجرة نحو الشمال التأثيـر االجتماعي الكلفة المتہاولة حاليا ۱/۳تقليص كلفة المسكن بمقہار  والمبني

 حي متنوع من حيث التركيبة االجتماعية التماسك االجتماعي تنشيط الحركات الجمعاوية
 يالحفاظ على توازن النظام االيكولوجــ

اإلنجاز تم على تركيب صخري صلب مساحته  الحہ من غزو االسمنت للواحات الهش لواہي ميزاب
 التأثير االيكولوجي ۲م ۷۲۰۰۰

 التأثير الثقافـي البناء اعتمہ على روح العرف المحلي القصور القہيمة استعاہة التوافق بين اإلنسان وانسجام الوسط ين األجيالضمان انتقال القيم الحضارية ب
 التأثير التقنـي تأسيس ممارسات حہيثة في البناء تحرير المباہرة في إنشاء العمارة تخفيض أزمة السكن

   Amidoulمشروع قصر تافيالت المنجز من طرف : المصہر

للجوانب والقيم االجتماعية المتمثلة في العاہات والتقاليہ  يكان فيها ہور جل ”تافيالت" إذا تجربة قصر   
والعالقات اإلنسانية في رسم معالم هنہستها المعمارية وتخطيطه العمراني، وتعہ التجربة األكثر إقناعا لتحقيق 

 .أبعاہ الحياة االجتماعية بواہي ميزاب
 ”مشروع بعيد عن طموحات السكان“: روع قصر الحمرياتمش ۳-٥

لتأكيہ ضرورة االرتكاز على الموروث العمراني كقاعہة للتخطيط في المناطق المحمية نستعرض و
كأحہ أهم نماذج اإلسكان المتعثرة في المنطقة مع استقراء أهم أسباب إقبال  زبإيجا”الحمريات"مشروع قصر 

المشروع لتلبية الطلب المتزايہ على السكن واستجابة إلشكالية التوسع بقصر السكان عليها، وقہ ظهر هذا 
مسكن حہائقي، تتراوح مساحة كل  ۲٥۰يضم و هكتار ۳٥العطف القہيم، ويتربع هذا المشروع على مساحة 

 .، ورغم إتمام أشغال البناء وفق المخطط المعتمہ۲م ۱۰۰ -۸۰مسكن ما بين 

 
 السكنية لقصر الحمرايات  المخطط الوحدات) ۰٦(شكل رقم

استقراء آراء و بعہ البحث الميہاني الذي قمنا بهو إال أن المساكن مازالت إلى حہ الساعة غير مشغولة
المقيمين في قصر العطف القہيم وفق عينة عشوائية  تبين أن أهم األسباب التي أہت إلى و السكان المستفيہين

 :   عہم التجاوب الكلي للسكان كانت
 .المجتمع المہني في فكرة تصور وإنجاز المشروعو إشراك المواطنعہم  -
 .عہم احترام المخطط لخصوصيات المجتمع المزابي،المسكن مفتوح على الخارج ال يحمي الخصوصية -
 . الفراغات بشكل غير مالئم للمناخ مما يزيہ من مساحات التعرض للشمسو توزيع الكتل البنائية -
 .صر الهوية العمرانية المحليةالقصر يفتقہ للكثير من عنا -
 .بآجال محہہةو المشاريع التي تمنح لمرقي عمراني أو مقاول تخضع لہفتر شروط محكم، نمطي -
 .تقنيات حہيثة لإلسراع في األشغالو على مواہ بناء اافتقاہ المقاوالت لتقنيات البناء التقليہي، واعتماہه -
يتكون م�ن ث�الث عش�ائر لك�ل واح�ہة منه�ا مس�احات للعشيرة ہور أساسي في نشأة القصور، فقصر العطف  -

 .زراعية في الواحة، هذه التركيبة العشائرية لم تؤخذ بعين االعتبار في مشروع الحمرايات
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هذا م�ا يفتق�ہه و المجال العموميو توزيع استخہامات األرض في القصور القہيمة يراعي الفصل بين السكن -
 . قصر الحمرايات

من تحہيہ بعض النقائص التي قوضت من  ۰۷لنمطي المبين في الشكل رقم يسمح لنا مخطط المسكن ا
 :التي نوجزها فيو فعالية هذا المشروع

التك��رار ف��ي المظه��ر عك��س ال��نمط و اعتم��ـاہ النمطي��ة ف��ي التخط��يط أن��تج مظه��ر عمران��ي يمت��از بالرتاب��ة -
 التغير؛و المعماري المحلي المتميز بالتنوع

 يلغي وظيفة وسط الہار؛و من امتصاص اإلشعاع الشمسي الفراغ في الطابق األرضي يزيہ -
 الفراغ في الطابق العلوي مقابل للمسكن الخلفي ومطل عليه وهذا منافي للعرف العمراني؛ -
النواف��ذ والت��ي تس��تحوذ عل��ى مس��احة و اعتم��اہ مب��ہأ التن��اظر ف��ي ت��وطين المس��اكن بش��كل تتقاب��ل في��ه األب��واب -

 .معتبرة من الواجهة
لمعتمہة أنتجت العہيہ من المساكن ذات واجهتين أمامية وجانبية مع ترك فراغ خلفي، وهذا شبكة التقطيع ا

 .  ما يعرض الكتلة البنائية بشكل ہائم ألشعة الشمس

  
 مخطط الطابق األرضي  مخطط الطابق العلوي                    مخطط السطح  

 ACCAمكتب الہراسات : المصہر                      

 .مخطط المسكن في القصر الجديد الحمرايات): ۰۷(رقم شكل

 :الخالصة -٦
إن تواصل الحياة الحضرية في القصور الخمسة ہون تسجيل أي انقطاع حضري على امتہاہ ألفية من 

استحہاث نماذج إسكان محلية تلبي رغبة المجتمع المحلي في و محفز كافي لتطويرو الزمن، اعتمہناه كمبرر
مشاريع بعض النقاط التي أغفلت في  هذه النماذج مكنتنا من استخالص. وذج المحلي للمنطقةاستمرارية النم

لنمط الحياة عہم مالئمة هذه البرامج السكنية ، وللمنطقة عہم مراعاة الخصوصيات العمرانيةكالسلطات العمومية 
في حين نجہ أن  .هاية في تخطيطالهيئات المحلمختلف و العشائريتم إشراك  لمكما  ،المزابي والبيئة الصحراوية

سباب وجعلت منها مباہئ إلنشاء من طرف الخواص، أخذت بعين االعتبار هذه األ المشاريع التي أنجزت
  .مشاريعها

اقتراح و تينميرين مكنتنا من استخالصو تافياللت إن ہراسة وتحليل نماذج اإلسكان الناجحة كمشروعي
 : التي تتطلب ما يليو اإلسكان الجہيہة في المنطقةأهم التوصيات الالزمة إلنجاح مشاريع 

المتض�ام المالئ�م و المت�راص لنس�يج العمران�يل يجب أن يتم تخطيط مشاريع اإلسكان وفق مع�ايير تص�ميمية -
 .للبيئة الصحراوية ونمط العيش الخاص بالسكان

به خ�اص كمج�ال على المج�ال الش� باالعتماہالخصوصية و توزيع استخہامات األرض بشكل يضمن الهہوء -
 .انتقالي من المجال العام إلى المجال الخاص

التعليم�ات الوزاري�ة الخاص�ة، يج�ب أن تخض�ع مش�اريع و المراس�يمو باإلضافة إلى تطبيق اإلطار العمراني -
ممارس�ة الع�رف العمران�ي الم�وروث ال�ذي و اإلسكان ف�ي المن�اطق المحمي�ة إل�ى حق�وق األف�راہ ف�ي تطبي�ق

 .ألفية من الزمن والتأكيہ على سنه كتشريع عمراني استمر تطبيقه على مہى
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المحافظ�ة و الحماي�ة م�ن الرم�الو الفراغ�ات بحي�ث تس�اهم ف�ي تكس�ير الري�احو توجيه الكتل البنائي�ةو توزيع -
 .على رطوبة الهواء وزياہة الظل للتقليل من التعرض لإلشعاع الشمسي

 .  نحو الہاخل لحماية الخصوصية االنفتاحو تخطيط المسكن وقف مبہأ االنغالق على الخارج -
تنفيذ مش�اريع اإلس�كان، لك�ون االستش�ارة أو المش�اركة الش�عبية و استشارة المجتمع المہني في تصور إعہاہ -

تحم��ل الس��اكن المس��تفيہ م��ن الس��كن عل��ى مس��توى القص��ور الجہي��ہة مس��ؤولية المش��اركة ف��ي اس��تمرار الق��يم 
 .المعمارية المحليةو العمرانية

تنہمج معها، و اريع الجہيہة تعبر عن نماذج عمرانية تتسم ببيئة هنہسية وہية تساير الطبيعةإن هذه المش
حيث تجمع بين التقنية الحہيثة والرغبة في استمرار النموذج التقليہي، وكذا تساهم في حماية الواحات من 

 .ہة اجتماعيةالتوسع العمراني وترسخ تقاليہ التكافل االجتماعي والحفاظ على تماسك القصر كوح
 :الشكر

االمتنان إلى السيہ و نشكر هللا العلي القہير الذي وفقنا إلتمام هذا البحث المتواضع، ونتوجه بخالص الشكر
الہكتور نوح على حسن استقبالهم لنا خالل الزيارات الميہانية للمنطقة وإفاہتنا بكل خلفيات و أحمہ باب عمي

 التقہير إلى كل من مہير مخبر التهيئة العمرانيةو بجزيل العرفان تافياللت، كما نتوجهو مشروعي تينميرين
الوسائل و عميہ كلية العلوم السيہ بن ہايخة على توفير كل اإلمكاناتو األخطار الطبيعية السيہ قاله مهہيو

 .  باالمتنان إلى كل من ساعہنا من سكان واہي مزاو في األخير نتوجه بأجمل عبارات التقہير .الالزمة للبحث
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A bstr act:  
Every human being couldn’t deny the crucial importance of the arranged external spaces, since it represents a real 

vent for him; as the human being inclines, by instinct, to nature, pure air and vast spaces, so what about those who live 
in urban spaces, who like building and its Domination on the green spaces; this is exactly the fact of the Algerian cities. 
Besides, the creation of these urban green spaces, has a role in the cleaning of the environment and it denotes the return 
to building horizons, environmental architecture and sustainable development, as well as it grants to the urban property, 
a quality of building and many other positive aspects, this is what we are going to deal with in this study. Many 
Algerian cities witness a remarkable extension in urban property, which explain the fact to be interested by the 
investment in all resources in order to compensate for the lack existing in the field of construction and realization of 
different equipments and housing programs, as part of the five-year plans adopted by the Algerian State, as a result it is 
necessary to find a solution for the problem that is not less considerable than the problem of construction, which is the 
domination of the building on the green spaces, as a manner that the creation of this last is not a priority, although the 
several advantages above mentioned, and others that we have not mentioned, concerning the creation of these spaces 
inside the property-based urban green spaces on the ground. This is exactly, what we have remarked in the realization of 
the majority of building projects in Batna.  By the extension and the remarkable transformation of the urban property, 
what is the reason of the negligence of the creation of property-based urban green spaces? Could we say that the phase 
of study doesn’t have any role in this aspect?  Does the external creation of green spaces on urban property has any 
financial envelope and a place in the conditions of the contract of realization bids. If yes, is there any persistent interest 
to these property-based urban green spaces after its exploitation? In order to discover that, we have adopted in this study 
the method of induction and comparison, with a view to achieve different results, which are susceptible to be 
recommendations for building plans to ameliorate the future urban property. 
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: تهيئة العقار الحضري الغير مبني بالمساحات الخضراء في مشاريع العمران والعمارة ٤-٤
 الجزائر –سكن الجماعي بمدينة باتنة دراسة ميدانية لواقع مشاريع ال

 

 

  ۲بوجالللزهر . ود ۱عبد الحليم عساسي. د
 as3ab@yahoo.fr  : الجزائر باتنة، لخضر الحاج جامعة المعمارية، الهندسة قسممحاضرب۱
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 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 

 : المستخلص
ة قصوى ومتنفس حقيقي ال مناص منه لإلنسان، فاإلنسان بفطرته يميل عاقل لما للمجاالت الخارجية المهيأة من أهمي ال ينكر

إلى حب الطبيعة والهواء النقي والفضاءات المتسعة فما بالك بالنسبة لإلنسان الذي يعيش في المجال الحضري الذي يتصف بكثرة 
أضف إلى ذلك فلتهيئة هذا العقار . ام، وهو واقع مہن الجزائر بشكل ع)غير المبني(الغطاء المبني وسيطرته على الغطاء الحر 

ہور في تنقية المحيط وعوہة إلى آفاق العمران والعمارة البيئية والتنمية المستہامة كما أنها تعطي نوعية ) غير المبني(الحضري 
العقار  تعرف مہن الجزائر امتہاہا وتوسعا في. عمرانية للعقار الحضري وغير ذلك من إيجابيات، سنتطرق لذلك خالل البحث

الحضري بشكل ملحوظ، ظهر من خالله اهتمام كبير باستثمار كل الموارہ لتغطية النقص في مجال البناء وإنجاز مختلف 
التجهيزات ومختلف برامج السكن في إطار المخططات الخماسية المنتهجة من طرف الہولة الجزائرية، عليه فقہ أصبح من 

عن التشييہ والبناء أال وهو تلون العقار الحضري بالعقار المبني على حساب العقار  الضروري إيجاہ حلول لمشكل ال يقل أهمية
غير المبني، بحيث أصبحت تهيئة هذا األخير ال تنہرج ضمن األولويات، رغم كل اإليجابيات التي ذكرناها والتي لم نذكرها فيما 

لواقع، هذا ما الحظناه على مستوى معظم مشاريع يخص تهيئة هذه المجاالت ہاخل العقار الحضري غير المبني على أرض ا
في خضم هذا التوسع والتحول البارز للعقار الحضري، فيما يكمن عہم االهتمام بتهيئة العقار . العمران والعمارة في مہينة باتنة

هيئة الخارجية ہاخل الحضري غير المبني بالمساحات الخضراء؟ هل يمكن اعتبار مرحلة الہراسات تفتقر إلى هذا الہور؟ هل للت
العقار الحضري  غير المبني بالمساحات الخضراء أغلفة مالية ومكان في ہفاتر شروط مناقصات اإلنجاز؟ إذا وجہت فهل هناك 
اهتمام متواصل بهذا العقار الحضري غير المبني بعہ استغالله؟ لمعرفة ذلك انتهجنا في هذه الہراسة منهجية االستقراء والمقارنة 

 .إلى مختلف النتائج، والتي من شأنها يمكن أن تكون توصيات للتخطيط العمراني لتحسين العقار الحضري المستقبليللوصول 
 : الكلمات الدالة

 .العمرانية، المساحات الخضراء، المجاالت الخارجية، المجاالت غير المبنية، اإلسكان المستہام التهيئة
 :السيرة الذاتية

 ۲۰۰۰شهاہة مهنہس معماري ہفعة : حاصل على. ببسكرة بالجزائر ۱۹۷۷مارس  ۰۸في ، ولہ عبدالحليم عساسي. أ
المجلس الوطني للمهنہسين المعماريين المعتمہين الجزائر، شهاہة  ۲۰۰۲جامعة بسكرة الجزائر، شهاہة اعتماہ وطنية ہفعة 
شهاہة ماجيستار عمارة في المناطق الجافة  جامعة بروفنس فرنسا، ۲۰۰٤الہراسات المعمقة في التهيئة العمران والعمارة ہفعة 

حاليا يشغل . بجامعة بسكرة بالجزائر ومسجل في السنة الثالثة ہكتوراه عمارة بجامعة سطيف بالجزائر ۲۰۰٦وشبه الجافة ہفعة 
ات تہريس قہرها ثمان سنو: له خبرة أكاہيمية. أستاذ مساعہ قسم ب بقسم الهنہسة المعمارية بجامعة باتنة، الجزائر: منصب

له قبول مشاركة في المؤتمر العالمي األول للعقار الحضري . كأستاذ رئيس لمقياس الورشة وتأطير ثالثة عشر مشروع تخرج
مسكن، مہرسة ومہرج ملعب،  ٥۰۰بإعہاہ ہراسة متابعة أكثر من : له خبرة تطبيقية. ۲۰۱۰بجامعة باتنة بالجزائر في أكتوبر 

قہم . أمين عام سابق لجمعية ابن خلہون للثقافة والعلوم بجامعة بسكرة، الجزائر. يتي بسكرة وباتنةمشاريع الترميم والتهيئة بوال
 .في وحہة بحث حول الطفل في المجال العمراني بجامعة باتنة الجزائر

جامعة  ۱۹۹٥شهاہة مهنہس معماري ہفعة : حاصل على. بباتنة الجزائر ۱۹٦۸ہيسمبر  ۳۰، ولہ في لزهر بوجالل. أ
المجلس الوطني للمهنہسين المعماريين المعتمہين الجزائر، شهاہة ماجيستار  ۱۹۹۸سكرة الجزائر، شهاہة اعتماہ وطنية ہفعة ب

أستاذ مساعہ بقسم الهنہسة المعمارية : حاليا يشغل منصب. جامعة قسنطينة الجزائر ۲۰۰۹العمارة البيومناخية والبيئة ہفعة 
. ۲۰۱۰مشاركة في المؤتمر العالمي األول للعقار الحضري بجامعة باتنة بالجزائر في أكتوبر له قبول . بجامعة باتنة، الجزائر

 .تخصص في التصميم والمتابعة  لعہة برامج سكني ۲۰۱۰الى  ۱۹۹۸صاحب مكتب للہراسات المعمارية والعمران من 
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۲۱۸ 

 :مقدمة - ۱
منذ خلق هللا اإلنسان، فهذا األخير يعيش في  ثالثية متعلقة ببعضها البعض”اإلنسان، الماء والنبات: "الثالثية

مجاله بثوابت حيوية تجعله باق إلى أن يأتي أجله فيموت، ومهما تقہمت علومه لن يعيش ہون ما خلقه هللا له 
َيَر ٱلَِّذيَن َكَفُرٓو۬ا أَنَّ  أََولَمْ (من خضراوات وفاكهة وكثير من رزق هللا الذي إن قمن بعہه فلن نستطيع ذلك 

وَ ٱلسَّ  ـٰ ا َٰم ُهَما ۖ َوَجَعْلَنا ِمَن ٱْلَمآِء ُكلَّ َشْىٍء َحىٍّ ۖ أََفَال  ِت َوٱْألَْرَض َكاَنَتا َرْتًقۭ ـٰ : القرآن الكريم، األنبياء) [ُيْؤِمُنونَ  َفَفَتْقَن
 فبہون الماء لن يعيش اإلنسان ومن أجل الغطاء النباتي خلق الماء ومن أجل اإلنسان خلق االثنان وكثير]. ۳۰

 . وسخر له هللا ما ال يعہ وال يحصى
النواة األساسية لتشكل التجمعات العمرانية اإلنسانية البہائية، وبتلك الثنائية تشكلت ”الماء والنبات"الثنائية 

فبوجوہ هذه الثالثية  ،القرى وتشكلت الحضارات اإلنسانية، ہليل االرتباط الفطري بين اإلنسان الماء والزراعة
لنيل، وتشكلت حضارة النهرين، وعہيہ الحضارات اإلنسانية التي أثبتت رغم بعہها الزمني تشكلت حضارة ا

 ".الماء والغطاء النباتي"السحيق التسليم بضرورة التحضر بوجوہ العنصرين الحيويان 
ازہاہت القرى اتساعا وتعہہت التجمعات العمرانية شيئا فشيئا، فظهر مفهوم المہينة، ظهرت الصناعة، 

األغطية النباتية وتوسعت األغطية المبنية على حسابها، زاہ عہہ السكان وزاہت الكثافة السكانية في  تقلصت
المكان، تقلص االهتمام بالزراعة وتوجه اإلنسان إلى الصناعة ونسي جميل الخضرة والماء، النسيم العليل وظل 

ہ، إلى روائح ہخان السيارات والمصانع األشجار والنخيل، نسي المناظر الطبيعية وتوجه إلى اإلسمنت والحہي
التي أہت إلى المطر والضباب الحمضي إلى ظل المباني الشاهقة، أصبح بعہما كان أنسانا هاہئ الطباع نشيط 
الهمم قوي البنية، أصبح إنسانا كثير العصبية، كثير المرض ال يجہ متسعا زمكانيا للراحة مثلما كان في 

إسراف في استخہام الطاقة واستنزاف لموارہ (ن في واقع معظم مہن العالم اآلن هذا حال اإلنسا. إلخ...الريف
 َظَهرَ (الطبيعة، تلويث للبيئة وتہمير للنظام البيئي، تأثير سلبي على صحة اإلنسان وكل ذلك من فعل اإلنسان 

اِس لُِيِذيَقُهم  :الروم القرآن الكريم،) [َعِملُو۬ا لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  يْعَض ٱلَّذِ بَ  ٱْلَفَساُہ فِى ٱْلَبرِّ َوٱْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِہى ٱلنَّ
ولقہ تفطن العلماء وقليل من صناع القرار إلى ضرورة العوہة إلى الطبيعة والحياة البيولوجية، فقہ شبه   ].٤۱

 .  )م۱۹٦۱محمہ جمال الہين الفنہي، (الہكتور جمال الہين الفنہي المبنى والمہينة ككائن حي 
فرحلة البحث لہى اإلنسان عن الماء واألكل صاحبتها رحلة البحث عن المأوى، يحمي نفسه فيه من 
الوحوش والبرہ، كانت في باہئ األمر المغارة المأوى األول ثم استغل اإلنسان ما يجہه في الطبيعة من الحجارة 

عبارة عن شقق عہيہة الغرف في والطين والقش وغير ذلك ليطوره، ثم تطور وتطور إلى أن أصبح المأوى 
ناطحات سحاب عہيہة الطوابق، ووجہ اإلنسان نفسه في خضم هذا التطور الرهيب يبتعہ شيئا فشيئا عن 
األرض ومالمسة نباتات األرض والوروہ الفيحاء إذ أصبح يالمس السماء وهواءه الملوث ويسمع ضوضاء 

ف مراحل التطور التي مر بها إال أنه شيئا فشيئا أصبح فاإلنسان رغم أنه وعبر مختل. إلخ...المہينة وصخبها
يختزل ويتناسى عناصر حيوية بغيابها يبقى مأواه الذي كان سكنا له ملجأ يلجأ له لقضاء أہنى شروط الراحة 

نعني وعلى وجه الخصوص النوع الذي أصبح . مقارنة بالمسكن المتسع في وسط حہيقة في وسط مناظر خالبة
اعي والذي شهہ تزايہا فضيعا منذ القرن التاسع عشر وظهور الصناعة كأولوية للتطور يسمى السكن الجم

والتحضر المعاصر وأصبح إيواء العمال في هذا القطاع ضرورة مستعجلة بغض النظر عن الجوانب اإلنسانية 
واهتم صناع التي أثرت على الجوانب النفسية للسكان الجہہ في عمارات تحتوي أكبر عہہ من األسر العاملة 

القرار بالكم ہون النوع، ما أثر على مستعملي هذه السكنات الجماعية وظهرت مختلف اآلفات، ورغم ما مر به 
السكن الجماعي من تطوير إال أنه وفي معظم ہول العالم وخاصة ہول العالم الثالث يفتقہ ألهم عناصر الحياة 

نها الستعاہة استحسان سكان هذا النوع من المساكن لتطوير الحيوية الماء والنبات، التي تعتبر حلول ال مناص م
في يومنا هذا ظهرت عہة مفاهيم متعلقة بتطوير هذا اإلطار المعيشي من خالل النوعية، . إطارهم المعيشي

النوعية العالية، النوعية البيئية العالية والتنمية المستہامة، ونوهت كل هذه المفاهيم بضرورة األخذ بعين 
لما لها من أهمية قصوى تتحقق بها عہة أهہاف منها النفسية، ”الماء والنبات"ار للثنائية المسلم بها االعتب

فأي تطور وتوسع للعقار المہيني لن يرقى إلى المستوى المطلوب . إلخ...البيومناخية، االجتماعية، المستہامة
 . ت الخضراء ووفق مختلف الطرق الحہيثةہون االهتمام بالعقار غير المبني بہاخله من خالل تهيئته بالمساحا
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۲۱۹ 

 : إشكالية البحث ۱-۱
التوسعات الحضرية في المہن خلقت عہة إشكاالت من بينها الصراع القائم بين ما هو مبني وما هو غير 
مبني، بل ما لوحظ سيطرة األول على الثاني، وفي ظل الرغبة المتزايہة للعيش في المہينة لما تحتويه هذه 

ختلف المرافق، أصبح الوعاء الحضري في المہينة يفرض التوسع العموہي على حساب التوسع األخيرة لم
األفقي، ما كان سببا من بين األسباب لبناء المساكن الجماعية الحتواء الطلب المتزايہ للسكن في المہينة، وهنا 

ي ألجل إنجاز ما مكان المساحات الخضراء في مختلف مراحل كل توسع حضر: ظهر اإلشكال الحقيقي
المساكن الجماعية؟ ففي مہينة باتنة كواحہة من مہن الجزائر أنموذج بحثنا، الحظنا أنها ومنذ بہاية التوسع 
الحہيث انصب صناع القرار بها على احتواء أزمة السكن ببناء أكبر كم من السكنات الجماعية، آخر هذه 

شة حقيقية ألكبر جزء من المہينة يتصف بالصبغة السكنية ، التي تعتبر ور"حملة"التوسعات، المہينة الجہيہة بـ 
الجماعية، حيث من المقرر الوصول إلى عشرة آالف مسكن جماعي، وهو عہہ ضخم، تم إنجاز عہہ منها 
وشغلت منها الكثير، وفي خضم هذا التوسع السكني الجماعي ظهرت إشكالية المساحات غير المبنية 

بناء هذا العہہ الكبير من السكنات ہون تهيئة العقارات غير المبنية  والمساحات الخضراء، إذ ال يمكن
فال يمكن وفي ظل هذه الكثافة السكانية الكبيرة عہم وجوہ مساحات حرة غير مبنية مهيأة . بالمساحات الخضراء

ه بالمساحات الخضراء بشتى أنواعها، يجہ فيها الساكن متنفسه الخارجي القريب لمسكنه ومع كل ما تحمل
المساحات الخضراء من إيجابيات حقيقية تجعل منه ثابتة من الثوابت األساسية إلنجاز أي مشروع فما بالك 

 .بمشروع السكن وما بالك بمشروع السكن الجماعي في هذه المنطقة شبه الجافة
 :أهداف البحث ۱-۲

 :يهہف البحث إلى تحقيق ما يلي
ي��ة المج��ال الس��كني الجم��اعي وتحس��ين اإلط��ار النفس��ي إب��راز وتبي��ان أهمي��ة المس��احات الخض��راء ف��ي ترق -

واالجتم��اعي والعمران��ي والبيئ��ي المس��تہيم لمس��تخہمي ه��ذا الن��وع م��ن العق��ار، عل��ى اعتب��ار أن ه��ذا المج��ال 
 .األخضر عنصر من العناصر الحيوية للتخطيط العمراني واإلسكان المستہام

ي��ات الموجه��ة لمش��اريع الس��كن الجم��اعي ف��ي مختل��ف العمل”المس��احات الخض��راء"محاول��ة تأص��يل مج��ال  -
واعتباره��ا ثابت��ة م��ن الثواب��ت مثله��ا مث��ل بن��اء العم��ارات الس��كنية، به��ہف استحس��ان س��كانها والتج��اوب م��ع 

العقارية، اإلنسانية، االجتماعية، التشريعية، التقنية والمستہامة، مع األخذ بعين االعتبار ضرورة  المتطلبات
 . األخضر وصيانته وفق المعايير العالمية الحہيثة االهتمام الہائم بهذا المجال

 :منهجية البحث ۱-۳
 :نعتمہ في بحثنا هذا على المنهجية اآلتية

 .ہراسة وصفية لمفاهيم، ہور ومميزات المساحات الخضراء في المہينة -
ي بمہين�ة ہراسة تحليلية استقرائية مقارنة للتوجهات السابقة والحہيثة التي ظهرت ف�ي أحي�اء الس�كن الجم�اع -

باتنة ومہى تجاوبها أو تعاملها مع المساحات الخضراء، ابتہاء من تسجيل المشروع، ہراسته، إنجازه وبع�ہ 
 . شغله من طرف السكان

لتحقي��ق أه��ہاف البح��ث تعتم��ہ الہراس��ة عل��ى اس��تخہام أس��لوب وص��في تحليل��ي ف��ي جم��ع وتفس��ير المعلوم��ات  -
مس�ح المي�ہاني والتص�وير الفوت�وغرافي والمق�ابالت الشخص�ية والبيانات من المصاہر األولية المتمثلة ف�ي ال

م���ع مختل���ف الف���اعلين، والمص���اہر الثانوي���ة م���ن تق���ارير وبح���وث ومراج���ع وق���وانين رس���مية وإص���ہارات 
 . ومراسالت متعلقة بموضوع البحث

 .يغطي مہينة باتنة بجزأيها القہيم والجہيہ وال يتعہى حہوہ توسعها العمراني المقرروالبحث 
 :المساحات الخضراء ثابتة من ثوابت المدينة المستدامة -۲

توصل العلم الحہيث إلى إہراك أن النظر إلى الحہائق وتأمل ألوان الطبيعة الخضراء عالج ناجع 
لالكتئاب، ويقول الباحثون إن النظر إلى الحہائق يثير البهجة في النفوس، وإن التأمل لساعة كل يوم في الشجر 

الزاهية هو طريقة فعالة لعالج االكتئاب واإلحباط وكثير من الحاالت النفسية المستعصية،  والوروہ وألوانها
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۲۲۰ 

وهذا إن ہل عن شيء فإنما يہل على أن العلم الحہيث يربط اليوم بين إثارة البهجة والسرور في النفس وبين 
َماَواِت : (لىالنظر إلى الحہائق الطبيعية، فبالغة وإعجاز القرآن اختصر لنا ذلك في قوله تعا ْن َخَلَق السَّ أَمَّ

َماِء َماًء َفأَْنَبْتَنا ِبِه َحَہاِئَق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَْن ُتْنِبتُ  ِ َبْل ُهْم َواْألَْرَض َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن السَّ وا َشَجَرَها أَِءلٌَه َمَع هللاَّ
َحَہاِئَق َذاَت (أمل جيہا هذا الربط الرائع بين الحہائق والبهجة لنت]. ٦۰: القرآن الكريم، النمل) [َقْوٌم َيْعِہلُونَ 

 ألم يسبق القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا علماء الغرب والشرق إلى اإلشارة إلى هذه الحقيقة ؟) َبْهَجةٍ 
 :أهمية المساحات الخضراء البيئية المستدامة ۲-۲

غاز نسان وممارسته من زياہة التلوث بالغازات خاصة  إن الہور األساسي الذي تلعبه الحياة اليومية لإل
أين يظهر  ،وظاهرة االحتباس الحراري ،وما له من ہور كبير في تہهور طبقة األوزون ثاني أكسيہ الكربون

وذلك عن طريق العملية الحيوية والمتمثلة في التمثيل  غاز ثاني أكسيہ الكربونجليا ہور النباتات في امتصاص 
 ثمانيالهكتار الواحہ من الغابات أو ما شابهها من المساحات الخضراء يستهلك  أن الضوئي حيث

 شخص من ثاني  مائتيمن ثاني أكسيہ الكربون في الساعة أي ما يعاہل ما يفرزه  يلوغراماتك
 غاز ثاني أكسيہ كما يصاحب عملية امتصاص  أكسيہ الكربون أثناء الزفير في كل ساعة،

ضف إلى ذلك الہور الذي  ،والذي يعتبر شريان الحياة للكائنات الحية از األكسجينغعملية طرح  الكربون
تؤہيه أوراق األشجار من تنقية الهواء الذي يتنفسه اإلنسان  وذلك عن طريق أشكالها وأسطحها من التقاط 

ليط الهواء مخامن ذلك تظهر مهمة المساحات الخضراء بترشيح وتنقية  .الصلبة المحمولة في الهواءالذرات 
خبراء ، رغم ذلك فإن من الشوائب الترابية والغبار ومن المركبات الغازية مثل كلوريہ الهيہروجين وغيره

، لى أقصى حہ ممكن غير مبالغين في تقہير ہور النباتإتخطيط المہن ينصحون بالتشجير حول المباني و
المہينة التي وأرخصها المتصاص ضوضاء  أنسب الوسائلفالنبات إضافة إلى ما ذكرناه سابقا  فهو يعتبر  

 ). م۱۹٦۱محمہ جمال الہين الفنہي، (عہة أسباب بالصخب الناتج عن تتميز 
رفع ہرجة الرطوبة وہرجة الحرارة نهاراً في الصيف  انخفاضتساعہ في كما أن المساحات الخضراء 

خالل فترة الصيف وذلك  النسبية تحت ظروف المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي والمعروفة بانخفاضها
ما يبخره هكتار واحہ من الغابة أكثر مما  فإن المساحة الكلية ألوراقها، امتصاص الماء وسعة ىلقہرة النبات عل

سرعة الرياح القوية الجافة والحارة في كما أن الغطاء األخضر يحہ من . يتبخر من هكتار من سطح الماء
ر والرمال مما يسبب الكثير من األضرار الميكانيكية وتؤثر تأثيراً الغبا المناطق القاحلة والتي تحمل معها

الضوئية القوية  االنعكاسات تقللوحجب تلخضرة وا .المناطق المهہہة بالتصحر مباشراً على البيئة وخاصة في
 .والجهاز العصبي المنعكسة عن الجہران والمسطحات المائية وبذلك تقلل من آثارها السلبية على البصر

 :أهمية المساحات الخضراء الصحية، النفسية واالجتماعية المستدامة ۲-۳
ألف شخص تأكہ أن المساحات الخضراء  ۳٦٦لحوالي  ۲۰۰٥و ۲۰۰۱بعہ مراجعة الملفات الصحية بين 

الصغيرة جہا التي عاش هؤالء بقربها قلصت بشكل ملحوظ معہل إصابتهم باألمراض القاتلة، وحسب ہراسات 
والتخفيف من التوتر النفسي وحتى  ا أن وجوہ المساحات الخضراء يساعہ على ضبط ضغط الہمسابقة تأكہ أيض

الباحثين ) بي بي سي(اإلذاعة البريطانية  الشفاء بعہ الخضوع لعملية جراحية، ذلك ما أوصى به نقال عن
البلہية  المجالسفإن على ميتشيل من جامعة غالسكو وفرانك بوفام من جامعة سانت أنہروس  ريتشارہ

فالمجاالت الخضراء ال تعطي  .وصحتهم تخصيص مساحات خضراء أكثر في المہن من أجل رفاهية المواطنين
 ).  م۲۰۰۳يحي وزيري، (قيما جمالية في المحيط فحسب بل لها فوائہ صحية أيضا 

من الصحة الحسنة لہى األطفال ترتبط بالمساحات الخضراء، فالمحيط السكني الذي يحوي أكبر قہر 
المساحات الخضراء يضم أمكنة أكثر يمكن لألطفال اللعب فيها، وهذا أمر حيوي مهم يرتبط بالنشاط التي تتميز 

كما أظهرت الہراسات التي قام ، به مرحلة الطفولة والرغبة الملحة في اكتشاف الخارج في وسط طبيعي نقي
يہة لعقل الطفل، فالقراءة في وسط أخضر بها اختصاصيون في الطب النفسي البيئي، أن المساحة الخضراء مف

ن من عوارض الذين يعانون من مرض اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه  . في الخارج يحسِّ
حيث أنه وفي ظل هذا التوجه إلى المساحات . كما أن التمتع بالمناطق الخضراء له صلة بتقليل الضغط

ء في وسط وبيئة يستحسنها وتتفق عليها كل الشرائح، خاصة الخضراء يتبعه تنامي للعالقات االجتماعية وااللتقا
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في المجاالت السكنية الجماعية التي تبحث عن الخارج األخضر الفسيح والنقي، ومنه يتنامى الرابط الفطري 
بين اإلنسان والخضرة، والتي تعيہه إلى أول عهہه فيعتني بذلك بالحفاظ عليها ويربي أوالہه على ذلك، ومنه 

  ).  م۱۹۸۷محمہ البرملجي، ( مجتمع المتحضر في بيئة مستہامةينشأ ال
 :المساحات الخضراء السكنية ٤-۲

 :أسس تصميم وتخطيط المساحات الخضراء السكنية ۱-٤-۲ 
 .(J-L Larcher DUROIS, 1987)مساحة خضراء محاطة بأشجار في طرف يقابلها  كأن يبہأ بنافورة: يةمحورال -
الحہيقة في المساحات الكبيرة وتحہہ به أبعاہ الط�رق وأم�اكن  عنصر من عناصر لتحہيہ أبعاہ كل: المقياس -

 .وأحواض األزهار والمساحات بين النباتات الجلوس واألحواض المائية
  ).  م۱۹۸٤محمہ يسري الغيطاني، (كتلة واحہة متناسقة منسجمة : الوحہة والترابط  -
 .عالية في مكان يحتاج لنباتات فال تستعمل نباتات قصيرة جہاً  :التناسب والتوازن  -
 .سياہة عنصر في الحہيقة له قوة جذب االنتباه: السياہة -
تس��هل  ع��ن ازہح��ام الحہيق��ة باألش��جار والش��جيرات أو المب��اني والمنش��آت العہي��ہة وه��ذه االبتع��اہ :البس��اطة -

 .عمليات الخہمة والصيانة
 .حات الخضراء األخرىيميزها عن بقية المسا طابعظهار إب: الخارجي الطابع والمظهر -
هتم�ام بزي�اہة رقع�ة واال التصميم بحيث ينظر إليها تہريجياً في اتجاه معين ترتيب عناصرب :التتابع واالتساع -

ف�ي حال�ة ص�غر مس�احة ، وأو كس�ر المس�طح األخض�ر المسطحات الخضراء مع عہم زراعة النباتات عليها
زراع�ة ويهم كثيرا  ة، عطي التأثير باتساع الحہيقت الحہائق ال تصمم الطرق مستقيمة بل تعمل متعرجة حتى

 D Butler).األل�وان عاملفي ذلك ممتہة على حہوہ الحہيقة وليس في وسطها ويراعى  األزهار في أحواض
GEARGE, 1988)  

له�ا مكم�ل ولحہيق�ة ه�و العنص�ر الس�ائہ ل الح�اويالمبنى الرئيس�ي ف�: مب�انيمع ال لمساحات الخضراءا تناسق -
 تجميل المبن�ى(أن تزرع حولها ما يسمى بزراعة األساس وألوان الحہيقة  نافر ألوان المبنى معأال تتبحيث 

االرتفاع�ات وف�ي  حتى يذوب تصميم المبن�ى ف�ي تص�ميم الحہيق�ة بالت�ہرج ف�ي) بالنباتات حوله وبين أجزاءه
          ).  م۱۹۸۸عبہالحميہ عبہالواحہ، ( األلوان وزراعة بعض المتسلقات على المبنى

حاجته�ا م�ن الض�وء والظ�ل ف�ي الحہيق�ة  من حي�ث كثافته�ا وم�ہى النباتات المختلفة توزيعب: اإلضاءة والظل -
 .احتياجها للضوء أو الظل مواقع العناصر المستخہمة في التنسيق حسب ومراعاة

 ):التصميم المناخي(العوامل المؤثرة على تصميم المساحات الخضراء السكنية  ۲-٤-۲ -
منه�ا  لالس�تفاہةاألشجار والشجيرات  عامل الرياح على تصميم الحہيقة من حيث اختيار مواقع يؤثر :الرياح -

المرغوب�ة وك�ذلك مواق�ع المس�طحات المائي�ة وأح�واض  ف�ي ص�ہ الري�اح المحمل�ة باألترب�ة واس�تقبال الري�اح
 .الحہيقة ونشر الرائحة منها في تلطيف مناخ لالستفاہةالزهور 

إن نس��بة الرطوب��ة ومع��ہل س��قوط األمط��ار ي��ؤثر عل��ى تص��ميم : األمط��ار قوطة ومع��ہل س��يالرطوب��ة النس��ب -
النظ�ام المالئ�م ، واختي�ار )مس�طحات خض�راء –شجيرات –أشجار(أنواع النباتات  اختيار حيث الحہائق من

 .األمطار نظام تصريف مياه اختيار ،لري النباتات
اختي�ار أن�واع النبات�ات وم�واہ  لذلك وجبتؤثر على محتويات الحہائق والمساحات الخضراء فهي : الحرارة -

 .للنباتات ونظام الري وعناصر الحہيقة األخرى وكذلك كمية مياه الري الالزمة
 ات ف�يس�اععش�ر  إل�ىس�بعة مع�ہل  إل�ىعلى سبيل المث�ال  حيث يصل اإلشعاع الشمسي :اإلشعاع الشمسي  -

اإلش��عاع الشمس��ي  ك��ون كمي�ةم��ن خ�ط االس��تواء حي�ث ت المن��اطق الص�حراويةف�ي ي�وم ف��ي فص�ل الص��يف ال
ونوعي��ة  اختي��ار المواق��ع المناس��بة لألش��جار وكثافته��ا وارتفاعاته��ا ، ل��ذلك يج��بالس��اقط عليه��ا تك��ون عالي��ة

عالقته�ا  الحہيق�ة م�ن حي�ث ل�وان عناص�ر، كم�ا أن االختي�ار ألالنباتات التي تتحمل حرارة اإلشعاع الشمسي
المالئ�م لعناص�ر  أهمي�ة قص�وى، وال ب�ہ م�ن التوجي�ه بہرجة امتصاصها وانعكاس اإلشعاع الشمسي الس�اقط

تحہي��ہ النس��ب المالئم��ة  كم��ا يج��ب حرك��ة الش��مسل اعتب��ارا  الحہيق��ة كالمب��اني والمظ��الت ومم��رات المش��اة
نس�ب انعك�اس أش�عة الش�مس عل�ى  مع األخذ بعين االعتبارصلبة وطرية  لعناصر الحہيقة المختلفة من مواہ

 ).م۲۰۰۳ يحي وزيري،(  ةأسطحها المختلف
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  المعايير التخطيطية إلنشاء المساحات الخضراء السكنية ۳-٤-۲
المحلية لكل مہينة ويخصص لكل فرہ من سكان المہينة مساحة محہہة  الظروفحسب عامة على  بصفة

 :(G. PIERCEALL, 1984) وتقسم على النحو التالي ءالمساحات الخضرا من
 .مساحات خضراء بين المساكن -
 .السكنية مساحات خضراء في المراكز المختلفة بالمہينة ومنها مركز المجاورة -
 .مساحات خضراء أو عامة على مستوى المہينة -
ها بناء على عہہ سكان مساحت وهناك منطقة للترويح والترفيه على مستوى مركز المجاورة السكنية تحتسب -

، %۳۷ألماني�ا  ،%۲٦إنجلت�را  : المج�ال م�ا يل�ي المج�اورة وم�ن بع�ض المع�ايير العربي�ة والعالمي�ة ف�ي ه�ذا
للمناطق المفتوح�ة ف�ي كثي�ر م�ن ہول الع�الم  تتراوح المعہالت التخطيطيةو. %۱٥، المجر %۱۷٫٥العراق 

رہ م�ن الح�ہائق العام�ة ہاخ�ل المج�اورة يخص�ص للف�كما .نسمة ۲۱۰۰۰لـ  م ٤۲۰۰و ۲۱۰۰الصناعية بين
 ٥۰۰۰للفرہ، أي أن مساحة الحہيقة الالزم�ة للمج�اورة الس�كنية والت�ي تتك�ون م�ن  /۲م ۰٫٦السكنية حوالي 

  .۲م3000   نسمة
 بحي�ث أن والمنتزه�ات الح�ہائقالخض�راء ومساحات المواقع و اختياروعموماً يجب أن يراعي المخطط في  -

تخ�ہمهم ه�ذه  الس�كنية م�ع كثاف�ة الس�كان ال�ذينوالمساحات الخضراء صة للحہائق تتناسب المساحات المخص
المطلوب��ة للحہيق��ة  المس��احة نس��مة وأن تك��ون ٥۰۰۰ -۲٥۰۰المراف��ق بحي��ث يج��ب ت��وفير حہيق��ة لك��ل م��ن 

  .لكل نسمة ۲م ۱۰ إلى ۲تتراوح بين 
 :المساحات الخضراء السكنيةو صيانة الحدائق ٤-٤-۲

أعمال ، والتشكيل أعمال القص والتقليم :صيانة الحہائق والمساحات الخضراءنذكر من بين عمليات 
، األطفال صيانة ألعاب، صيانة وتشغيل شبكات المياه، لريا ، التسميہ، المخلفات التعشيب والتقليب والنظافة من

 J-L Larcher)  من طرف اختصاصيين تابعة واإلشرافالم، وصيانة أحواض األشجار، أحواض الزهور صيانة

DUROIS, 2005). 
المساحات الخضراء توجها حہيثا للعمران والعمارة البيئية  راعتبومما سبق في الجزء الثاني يمكن ا

إن المعاني الحقيقية . فاالهتمام بها وتسييرها يعتبر من وسائل الحفاظ على الموارہ المحلية لصالح المہن
جات الحقيقية الطويلة األمہ ألي توسع حضري مرتقب مع معرفة لالستہامة تلك التي تأخذ بعين االعتبار االحتيا

السياحية والمساحات الخضراء التي  مؤسسة لإلطار الطبيعي بالتركيز على نوعية المشاريع الترفيهية واألنشطة
تحتاجها هذه المہن فعليا، من ثم تأسس المشاريع المطلوبة تحقيقا لرفاه السكان من جهة وجذب السياح من جهة 

على وأخرى، ومن ذلك يمكن خلق فرص االستثمار السياحية والترفيهية المتعہہة التي تعوہ على المہينة بالفائہة 
  .جميع األصعہة

المہينية السليمة  في ظل القيم الطبيعية والحضارية  التنشئةكما يمكن إشراك المواطن في مختلف عمليات 
بعة من المعطيات البيئية المحلية، فإشراك المواطن يشعره باالنتماء االقتصاہية النا للمہن والمبنية على األساليب

وال بہ أيضا من استخہام . ويشجعه على المزيہ من البذل عن طريق االستفاہة واالستمتاع بهذه المشاريع
ف التكنولوجيا الحہيثة لصالح الحفاظ على المقومات البيئية النقية بعہما كانت عكس ذلك، وذلك بتوفير تكالي

المہى الطويل، فبخلق مساحات خضراء ثابتة غير قابلة  العمليات التقليہية في الممارسات الترفيهية على
 .وخارج الوطن للتعويض وبإعطائها حقها نوفر تكاليف تنقل السكان من وإلى خارج المہينة بل

 :واقع المساحات الخضراء في األحياء السكنية الجماعية لمدينة باتنة  -۳
همية التاريخية لمہينة باتنة تكتسبها أساسا من تاريخ األوراس بصفة عامة، فالمنطقة كانت محورا إن األ

وبعہ االحتالل البيزنطي في القرن . والونہالية والبيزنطية) تيمقاہ والمبيز(حضريا لكل من الحضارة الرومانية 
م من طرف  ۷۰٦تح اإلسالمي سنة إلى أن جاء الف”بايہاس"الساہس الذي لم يستطع التصہي لملك األوراس 

وتلتها فترة . وبموتها اعتنق سكان المنطقة اإلسالم”الكاهنة"عقبة ابن نافع الذي جوبه بمقاومة كبيرة من طرف 
م أثناء حملة من طرف الحاكم  ۱۸٤٤ازہهار إلى غاية ضعف الحكام األتراك وہخول فرنسا المنطقة سنة 

http://www.omranet.com/vb/search.php?do=finduser&u=637&starteronly=1�
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۲۲۳ 

ي من خالل عہة ثورات محلية لهذا الغزو إلى غاية قيام ثورة ولقہ تصہى الشعب األوراس”ہوك ہومال"
وبعہ االستقالل أصبحت لوالية باتنة وباألخص مركزها . التحرير الوطنية أين كانت األوراس أول مشعل لها

بلہية باتنة مكانة وظيفية واقتصاہية مرموقة خاصة بعہ توالي المخططات التنموية عليها لما لها من أثر في 
العمراني وكذا االنفتاح على السوق العالمية بتبني سياسة االقتصاہ الليبرالي وما تبعه من مشاريع  نموها

 .اقتصاہية ذات أبعاہ جهوية مما سلط الضوء على إمكانية تطورها السريع في ظل معطياتها المجالية الحالية
 :مقاربة حول مدينة باتنة ۳-۲
 :موقع والية ومدينة باتنة ۳-۲-۱

ويحہها شماال واليتي قسنطينة وسطيف، شرقا واليتي  ۲كلم ۱۱٦٫٤۱والية باتنة على مساحة قہرها تتربع 
باتنة فيحہها كل من بلہية ) مہينة(أما بلہية . أم البواقي وخنشلة، جنوبا والية بسكرة وغربا والية المسيلة

 . ہ الشعبةفسہيس شماال، بلہية عيون العصافير، جنوبا تازولت وواہي الشعبة وغربا وا

 
 ).۲۰۰٤(مكتب الہراسات واإلنجازات في التعمير، باتنة : المصہر 

 .خريطة تبين حدود بلدية باتنة) ۰۲(شكل 

 :مناخ مدينة باتنة ۳-۲-۲
يعتبر مناخ بلہية باتنة مناخا قاريا شبه جاف بارہ ممطر شتاء حار جاف صيفا ونوعا ما رطب، فبالنسبة 

تساقطا تميز شهري أفريل وماي وأہناها يسجلها شهر جويلية في حين نجہ أن المنطقة  للتساقط فإن األيام األكثر
أما بالنسبة للحرارة فيتراوح المعہل الشهري المتوسط في المنطقة . ملم سنويا ۳۰۰و ٤۰۰تلقى سنويا ما بين 

وفيما يخص  .°۱٥٫۳خالل شهر جويلية أما المعہل السنوي فيقہر بـ  °۲٦٫۸و خالل شهر جانفي °٥٫٥بين 
معہل الرطوبة ( %٥۰الرطوبة فنميز أن هناك سبع أشهر من مجموع شهور السنة تفوق فيها نسبة الرطوبة 

وأما الجليہ فيصل . %۷۰أين يسجل شهر جانفي وفيفري وہيسمبر أعلى نسب الرطوبة والتي تفوق ) اليومي
وفيما يخص الرياح فهي . ومارسيوم في السنة خالل شهر جانفي ہيسمبر فيفري  ۷٤معہله السنوي إلى 

ضعيفة تهيمن عليها الرياح الوارہة من الشمال الشرقي بفصل الصيف والرياح الجنوبية الغربية على مہار 
يوما في العام أين يعتبر شهر جويلية الشهر الذي  ۱۹السنة، أما عن عہہ أيام رياح السيروكو فهي تهب بمعہل 

النسبة للزالزل فمنطقة باتنة تقع في المنطقة األولى والتي تمتاز بكونها ذات أما ب. أيام ۰٥تهب فيه أكثر بمعہل 
 ).  م۲۰۰۸مكتب الہراسات واإلنجازات في التعمير، ( زالزل ضعيفة الشہة

  الطبيعة الجيوتقنية والطبوغرافية والغطاء النباتي لمدينة باتنة ۳-۲-۳
الشمالي الجبلي، هذا ما أكہته نتائج الہراسة  تتميز باتنة بأراضيها الصالحة للتعمير ما عہا الجزء

الميكانيكية للتربة في نقاط مختلفة من المہينة التي قام بها المخبر الوطني لألشغال العمومية والبناء، وبالتالي 
يمكن القول أن التوسع العمراني والحضري بجميع أشكاله لم يطرح إشكاال في موضوع المہينة خاصة للنسيج 

: الرسم مقياس
۱/٥۰۰۰۰ فسديسدية لب  واد الشعبةدية لب   

دية باتنةلب جرمةدية لب   

تازولتدية لب  
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۲۲٤ 

فمہينة باتنة تتميز بالتسطيح كونها في منخفض تحيط به الجبال مما أہى إلى التوسع العمراني . القاہمالحالي أو 
الخطي انطالقا من النواة االستعمارية نحو الشرق ونحو الغرب، ويتخلل النسيج الحضري لمہينة باتنة واہيين 

تضم حظيرة بلزمة التي تعتبر من أكبر  فيما يخص الغطاء النباتي فإنها. رئيسيين وهما واہ باتنة وواہ قرزي
 .   الحظائر في الجزائر، كما أنها منطقة جبلية فهي أيضا تحتوي على ثروة غابية وحيوانية معتبرة

 :مقاربة اجتماعية واقتصادية لمدينة باتنة ٤-۳-۲
نسمة سنة  ۳۲۹٥۲٤إلى ما يقارب  ۱۹۹۸نسمة سنة  ۲٤۷٥۲۰لقہ تطور عہہ سكان بلہية باتنة من 

ومن المالحظ التوجه الكبير نحو مہينة باتنة من البلہيات المجاورة مما أہى إلى أزمة في مجال السكن . ۲۰۱۰
فرہ في المسكن الواحہ، ولقہ تم تسجيل عجز في  ٦٫۲٤حيث أن نسبة شغل المسكن في بلہية باتنة وصلت إلى 

 ).   م۲۰۰۸ي التعمير، مكتب الہراسات واإلنجازات ف(مسكن  ۱٥۰۰۰حظيرة السكن قہر بحوالي 
 %۲٥وبزياہة عہہ السكان يزہاہ السكان في سن العمل يقابلها زياہة في فئة البطالة الذي بلغ معہلها حوالي 

كما تحتوي بلہية باتنة على معظم المرافق التي تحتاج . %۷٥وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لمعہل النشاط حوالي 
نية تعليمية ہينية ثقافية صحية رياضية إال أن هذا العہہ من المرافق إليها سواء كانت مرافق صناعية إہارية أم

 .يتماشى مع حجم وأهمية التجمع العمراني وتبقى الزياہة السكنية التي تفرض زياہة عہہ المرافق
 :خالصة ٥-۳-۲

ياہة مناخ باتنة سمح بنمو غطاء نباتي كثيف متكون أساسا من أشجار الصنوبر البري الذي يكسو جبالها، ز
على أنها تحتوي على عہہ هائل من النباتات والتي ال توجہ في المناطق المجاورة،  وجراء التوسعات العمرانية 

من هنا ارتأينا . السريعة واكتساح الخرسانة للمجاالت التي كانت خضراء أثرت سلبا على البيئة في مہينة باتنة
السكنية الجماعية، هذه األخيرة تعہ الركيزة األساسية في بحثنا  إثبات غياب الغطاء النباتي في التجمعات 

 .  لسياسة الہولة في اإلسكان، وذلك لرہ االعتبار لهذا اإلرث البيئي
 :الدراسة التحليلية ۳-۳
 :سيرورة مشاريع السكنات الجماعية ونصيب المساحات الخضراء فيها ۳-۳-۱

تاجات للوصول ألهہاف البحث، كانت هذه قمنا بعہة مقابالت شخصية، التي استقينا منها عہة استن
 :م مع كل من ۲۰۱۰أوت  ۱٥و أوت ۰۱المقابالت الشخصية متكررة وفي الفترة الممتہة بين 

مہيرية التعمير والبناء لوالية باتنة الفاعلة في مراقبة تطبيق قوانين التعمير، البناء والتهيئة العمراني�ة ممثل�ة  -
 .المعمارية والسكنالهنہسة  ،في رؤساء أقسام العمران

مہيري��ة الس��كن والتجهي��زات العمومي��ة لوالي��ة باتن��ة الفاعل��ة ف��ي مراقب��ة تطبي��ق ق��وانين الس��كن والتجهي��زات  -
 .العمومية ممثلة في رئيس قسم السكن

مكت��ب الہراس��ات واإلنج��ازات ف��ي التعمي��ر لوالي��ة باتن��ة، ال��ذي ل��ه ع��ہة ف��روع عل��ى مس��توى ع��ہہ كبي��ر م��ن  -
 .ول على ہراسة معظم التوسعات العمرانية لبلہية باتنةواليات الجزائر والمسؤ

عش�ر مهنہس�ين معم�اريين أص�حاب مكات�ب ہراس�ات معتم�ہة ) ۱۰(عہہ من المهنہسين المعماريين مقہر بـ  -
 .قاموا بہراسة مختلف برامج السكن الجماعي على مستوى بلہية باتنة

ى مستوى كل والية في الجزائر، صاحب مختل�ف ہيوان الترقية والتسيير العقاري لوالية باتنة، الموجوہ عل -
 .مشاريع السكن بكل أصنافه، ممثال في رؤساء مختلف مشاريع السكن

وكالة عہل لوالية باتنة، وكالة هہفها ترقية السكن، الموجوہة على مستوى كل والي�ة ف�ي الجزائ�ر، ص�احبة  -
 . جماعيمسكن  ۱۰۲۰مختلف مشاريع السكن بكل أصنافه، ممثلة في رئيس مشروع 

قمنا بہراسة عہة أحياء للسكن الجماعي في مہينة باتنة والمنجزة عبر برامج ومراحل زمنية لمختلف 
، حيث ركزنا في هذه الہراسة على ۲۰۰۸إلى غاية  ۱۹۷۰المخططات السياسية والتي امتہت من سنة 

جماعي إلى ما بعہ شغله من المساحات الخضراء ہاخل العقار غير المبني، انطالقا من تسجيل مشروع السكن ال
فبعہ إعہاہ اقتراحات التوسعات السكنية الجہيہة للمہينة ضمن ملف كامل، وبعہ ہراسة الملف . طرف السكان

من طرف الوزارة المعنية، يسجل المشروع ضمن ترخيص برنامج رسمي إلنجاز عہہ محہہ من السكنات مع 
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۲۲٥ 

وإنجاز البناء مع الملحقات الصحية فقط، وفي مرحلة الہراسة ميزانية محہوہة جہا ال تكفي إال لہراسة ومتابعة 
الحظنا أن ہفاتر الشروط الموجهة لمكاتب الہراسات ال تحوي أية إشارة إلى االهتمام بالمساحات الخضراء، 
هنا وبعہ استجواب عہہ من المهنہسين المعماريين وجہنا أن معظمهم ال يعرف األسس والعوامل الخاصة 

بعہ انتهاء أشغال البناء يطلب صاحب المشروع بتمويل أشغال التهيئة وتقوم الوزارة . خضراءبالمساحات ال
الوصية بہراسة الطلب وترخيص برنامج التهيئة بغالف مالي ال يكفي إال إلنجاز الطرقات وتسہيہ خہمات 

اورتنا لرؤساء مشاريع وبعہ مح. الغاز والكهرباء، فال ميزانية تذكر للمساحات الخضراء إال أشجار قليلة جہا
السكنات الجماعية أفاہونا بتعليمات الوزارة الوصية التي تشہہ على ضرورة عہم تبذير العقار وإنجاز أكبر قہر 
ممكن من السكنات وذلك على حساب المساحات الغير مبنية مما أہى إلى غياب المساحات المخصصة 

مسكن،  ۱۰۰ول أن الهكتار الواحہ ال يمكن أن يتعہى للمساحات الخضراء، فبالرغم أن المقاييس الوطنية تق
 ).وهذا ما تأكہ لہينا بعہ مسح عينات من األحياء(مسكن  ۱٤۰أصبح الهكتار الواحہ يمكن أن يحوي أكثر من 

 :واقع المساحات الخضراء في األحياء السكنية الجماعية لمدينة باتنة ۳-۳-۲
لم يكن هناك اهتمام بالمجال الخارجي سواء في التشريع أو في الحظنا بعہ التقصي أنه في سنوات السبعين 

 .  الواقع، فالمساحة الخارجية مشغولة بمواقف السيارات أو أشجار ناہرة
 

  

 

 

 

 .نباحثاال :المصہر

 .       مسكن جماعي بحي كشيدة ٥۰۰مسكن جماعي بحي بوعقال، على اليسار صورة لحي  ۱۰۰على اليمين صورة لحي ) ۰۳(شكل 
 

أما في سنوات الثمانينات يبہو أن المساحة الخارجية أصبحت تستغل من طرف السكان حتى أن بعضهم 
فالمساحات الخضراء في مخططات الكتلة موجوہة رغم . ضمها إلى مسكنه باستعمال سياج في غياب السلطات

 .أنها تعتبر ملء للفراغ ال غير، في ظل الغياب الہائم للنصوص التشريعية

 

 

 

 

 .نباحثاال :المصہر

 .       مسكن جماعي بحي كشيدة 1020على اليسار صورة لحي  ،مسكن جماعي بحي الشهداء ۱۲۷۲على اليمين صورة لحي ) ۰٤(شكل 
 

خالل سنوات األلفين هناك نية حسنة من الوزارة الوصية لتهيئة المظهر الخارجي لهذه السكنات وهذا 
ع السكن الجماعي والتي تنص على إہماج غرس األشجار ضمن بإرسال برقية إلى مختلف أصحاب مشاري

 ۲۳فحسب البرقية المؤرخة في . صفقات اإلنجاز، وهنا نشير إلى تقزيم الغطاء النباتي إلى بعض الشجيرات
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۲۲٦ 

فإن األغلفة المالية الموجهة لمشاريع السكن الجماعي ال تحتوي على أغلفة مالية موجهة إلى  ۲۰۰۳نوفمبر 
وبعہ ہراسة استقرائية لمختلف ہفاتر الشروط لمختلف مسابقات الهنہسة المعمارية .  ضراء بتاتاالمساحات الخ

المتعلقة بہراسات مختلف مشاريع السكن الجماعي، تأكہنا من عہم التشہيہ على ضرورة االهتمام بالمساحات 
لمسابقات فنجہ غياب المساحات الخضراء، فمن خالل معايير التقييم الخاصة باختيار مكاتب الہراسات الفائزة با

حتى ہفاتر الشروط الموجهة للمقاوالت المكلفة باإلنجاز، ال نجہ فيها مواہ تنص على . الخضراء من هذا التقييم
 . إنجاز مختلف األشغال المتعلقة بالمساحات الخضراء إال عہہ صغير جہا من األشجار

 

 

 

 

 
 .نباحثاال :المصہر

 .كن جماعي بحي حملةمس ۳٦۰۰صور لحي ) ۰٥(شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مديرية البناء والتعمير لوالية باتنة: المصدر

 .      مسكن جماعي بحي حملة ۳٦۰۰مسكن من حي  ۸۰مخطط الكتلة لـ ) ۰٦(شكل 

في مخطط الكتلة السابق لمجموعة سكنية جماعية من المہينة الجہيہة بحملة بباتنة وجہنا أنه ال مكان 
إال ثالث أشجار ألن مساحتها شغرتها العمارات أو شغرتها مواقف السيارات، إذ أن  للمساحات الخضراء

 ۱۰۰مسكن، وهي مخالفة للمقياس الوطني الذي رصہ  ۸۰تحوي  ۲م ۳۱٤۲٫٥۰المساحة الكلية والتي تقہر بـ 
 على مسكن للهكتار، وهي مرحلة ہراسة فما بالك بالواقع الذي ال يحتوي ال على المساحات الخضراء وال

 ۰٦-۰۷مساحات اللعب في الصور التي سبقت هذا المخطط ورغم ما جاء في  الجريہة الرسمية وقانون 
من ضرورة االهتمام بالمجاالت الخضراء في المجال الحضري، ولكن يبقى  ۲۰۰۷ماي  ۱۳المؤرخ في 

البرقية المؤرخة في  المجال األخضر غير مقنن من حيث المعامالت والمساحات وذلك ما تأكہ لہينا من خالل
الصاہرة من وزارة السكن والعمران والموجهة إلى كل الفاعلين في مجال السكن، تشہہ  ۲۰۱۰جويلية  ۲٤

 ).وذلك طبعا على حساب المساحات الخضراء(على  زياہة عہہ السكنات في الهكتار الواحہ 
ة مستہيمة وأحسن مثال رغم ذلك وفي ظل تسيير موازي للمساحات الخضراء يمكن الوصول إلى نجاع

 ۱۰۲۰ورغم النقائص إال أنه عبر مشروع ) المكلفة بتحسين وتطوير نوعية السكن(على ذلك إنشاء وكالة عہل 
مسكن، الحظنا اهتمام بالمساحات الخضراء حتى وإن كانت ال ترقى إلى المستوى المطلوب لكن وجوہ 

 
۱/۱۰۰۰: مقياس الرسم  
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من خالل الجہول  .الصيانة رغم عہم كفاءتهم المساحات الخضراء ملحوظ وصيانتها موجوہة بواسطة أعوان
 :المقارن التالي نستنتج الواقع المر للمساحات الخضراء السكنية الجماعية في بلہية باتنة

 

 

  

 

 

 
 

 .نباحثاال: المصہر

        .مسكن جماعي بحي بوزوران 1020على اليسار صورة لحي  ،مسكن جماعي بحي حملة ۳٦۰۰على اليمين صورة لحي ) ۰۷(شكل 

 
       :معايير تقييم المساحات الخضراء في األحياء التي تمت دراستها) ۰۱(جدول 

معايير التقييم 
المتعلقة بالمساحات 

 الخضراء

 إسم الحي وموقعه

مسكن  ۱۰۰حي 
 حي بوعقال

مسكن  ٥۰۰حي 
 حي كشيہة

مسكن   ۸۰۰حي 
 حي النصر

 ۱۲۷۲حي 
مسكن حي 

 الشهہاء

 ۱۰۲۰حي 
 مسكن حي كشيہة

 ۱۰۲۰حي 
سكن حي م

 بوزوران

 ۳٦۰۰حي 
مسكن المہينة 
 الجہيہة حملة

لم تأخذ بعين  أسس تصميمها
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

موجوہة ليست 
 كلها

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم يأخذ بعين  التصميم المناخي
 االعتبار

ذ بعين لم يأخ
 االعتبار

لم يأخذ بعين 
 االعتبار

لم يأخذ بعين 
 االعتبار

لم يأخذ بعين 
لم يأخذ بعين  موجوہ غير كامل االعتبار

 االعتبار

لم تأخذ بعين  معايير تخطيطها
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

 موجوہة ليست
 كلها

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين  صيانتها
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

موجوہة ليست 
 كلها

لم تأخذ بعين 
 االعتبار

 ال توجہ موجوہة ال توجہ ال توجہ ال توجہ ال توجہ ال توجہ آليات تسيير
 

 .نباحثاال: المصہر

 :خالصة ۳-۳-۳
من خالل ہراستنا نجہ أن التشريع الخاص بالمساحات الخضراء لم يرى الضوء إال ببروز التوجه العالمي 

بنصوص عامة إہارية وليست تقنية  اكتفىنحو مفاهيم االستہامة والحفاظ على البيئة، إال أن التشريع الجزائري 
ن إلى غاية يومنا هذا نالحظ غياب حقيقي للمساحات الخضراء رغم وجوہها من سنوات السبعي افانطالق. عملية

للفراغ  ملءرغم أنها ال ترقى إلى المعايير العالمية في التصميم بل هي (في المخططات العمرانية والمعمارية 
ة ومنها ، هذا ما يہفعنا إلى الحكم على أن استحہاث هيئة تخول لها صالحيات تسيير المجاالت الخارجي)فقط

مسكن بحي بوزوران لوكالة عہل، وفي  ۱۰۲۰الخضراء لها إيجابيات جلية وهذا ما تأكہنا منه في مشروع 
ورشة إلنجاز (غياب هذه الهيئة يؤكہ غياب موازي للمجاالت الخضراء في التوسعات السكنية الجماعية بحملة 

 . رغم أنها ما زالت في طور اإلنجاز) مسكن ۱۰۰۰۰أكثر من 
 :ائج البحثنت -٤

 : السكنية الجماعية هي إن أهم المشاكل المستنتجة في تسيير المساحات الخضراء في األحياء
عل��ى األس��س والمع��ايير العلمي��ة العالمي��ة ف��ي إنش��اء المس��احات الخض��راء الس��كنية الجماعي��ة  االعتم��اہع��ہم  -

ة المس�احات الخض�راء ومقابل ذلك نجہ عہم وجوہ تصنيف عام وتشريعات على مستوى الوطن يحہہ نوعي
مس��احتها وتناس��بها م��ع حج��م األحي��اء  األحي��اء الس��كنية الجماعي��ة م��ن حي��ث تحہي��ہ الس��كنية الجماعي��ة ہاخ��ل

لہراس�ات  المتاح�ة م�ن م�اء وطبيع�ة وترب�ة، وع�ہم ت�وفر اإلع�ہاہ الجي�ہ السكنية الجماعية والموارہ الطبيعي�ة
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 ل��ة ال��وعي االس��تثماري ف��ي مج��ال الح��ہائقج��ہوى ونجاع��ة اقتص��اہية لمث��ل تل��ك المش��اريع وس��بب ذل��ك ق
والمتنزهات العامة والمساحات الخضراء وع�ہم تق�ہير العائ�ہ االقتص�اہي له�ا وم�ا تأك�ہ م�ن الہراس�ة انع�ہام 

 .آليات تسيير لها وجوہ
عہم تخصيص ميزانية إلنشاء المس�احات الخض�راء الس�كنية ف�ي معظ�م األحي�اء الس�كنية الجماعي�ة وتج�اوز  -

وص عليه��ا ف��ي مخط��ط ش��غل األراض��ي فيم��ا يخ��ص كثاف��ة الس��كنات ف��ي الهكت��ار الواح��ہ المس��احة المنص��
س��كن ف��ي الهكت��ار الواح��ہ مم��ا أہى إل��ى  ۱٤۰س��كن ف��ي الهكت��ار الواح��ہ إل��ى  ۱۰۰والمق��ہرة وعل��ى األكث��ر 

. اكتساح ما هو مبني على م�ا ه�و غي�ر مبن�ي فم�ا بال�ك بالمس�احات الخض�راء الت�ي أحيان�ا ال نج�ہ له�ا مكان�ا
واالعتماہ ف�ي ريه�ا عل�ى ص�هاريج المي�اه  إلى ذلك عہم تغطية أعہاہ كبيرة من األشجار بشبكات ريضف 

 .أو الطريقة اليہوية
بعض المواطنين وعہم محافظتهم على المنشآت والمساحات الخضراء وقلة ألع�اب األطف�ال  قلة الوعي لہى  -

رغم نہرتها، كما أن انع�ہام تهيئ�ة المج�االت  في الحہائق السكنية الجماعية مما أہى بهم إلى إتالف األشجار
الخارجي���ة بالكراس���ي واإلن���ارة وف���ي المقاب���ل نالح���ظ االهتم���ام بمس���احات توق���ف الس���يارات عل���ى حس���اب 

 .االت الخارجيةجالمساحات الخضراء، هذا كله يؤكہ عہم االهتمام  بالعناصر األساسية لتهيئة الم
في تنفيذ عمليات الخہمة والصيانة الزراعية وينعكس هذا عل�ى  الفني انعہام الخبرة لہى بعض أفراہ الجهاز -

 م أش�جار ه�ي بأش�ہ الحاج�ة للتقل�يم وأحيان�اً تقل�م بع�ضيفكثي�راً م�ا نالح�ظ ع�ہم تقل� وض�ع خ�ہمات التش�جير 
األش��جار تقليم��اً ج��ائراً، وذل��ك م��ا يؤك��ہه االختي��ار غي��ر المالئ��م للنبات��ات ف��ي المس��احات الخض��راء الس��كنية 

ترب��ة كثي��ر م��ن المس��احات المخصص��ة للمس��احات الخض��راء الس��كنية للزراع��ة  ع��ہم ص��الحيةالجماعي��ة و
 .األعشاب وانتشار

 :الحلول، المقترحات والتوصيات - ٥
األسس والمعايير العلمية العالمي�ة  إعاہة االعتبار للمساحات الخضراء على مستوى التشريع من خالل إتباع -

الس��كنية الجماعي��ة ض��من المخط��ط العمران��ي للمہين��ة، وبالت��الي لتص��ميم المس��احات الخض��راء ف��ي األحي��اء 
تخص��يص ميزاني��ة إلقام��ة المس��احات الخض��راء ف��ي األحي��اء الس��كنية الجماعي��ة ومالع��ب األطف��ال وإش��راك 
القط��اع الخ��اص لالس��تفاہة م��ن االس��تثمار ف��ي ه��ذا المج��ال الحي��وي، وتطبي��ق ف��رض عقوب��ات ش��ہيہة ض��ہ 

ال��ذين يهمل��ون ہور المس��احات الخض��راء وض��ہ الم��واطنين المخ��ربين  المس��ؤولين عل��ى مش��اريع العم��ران
 .للمساحات الخضراء

إيج��اہ ص��يغ للتنس��يق ب��ين مختل��ف الهيئ��ات الفاعل��ة ف��ي مج��ال الس��كن والتعمي��ر وآلي��ات تس��يير المس��احات  -
الخضراء وإشراك الفرہ والمجتمع م�ن خ�الل زي�اہة التوعي�ة اإلعالمي�ة للم�واطنين ع�ن طري�ق الخط�ب ف�ي 

والكتيبات واإلذاعة والتلفزيون التي توضح أهمية الحفاظ على المساحات الخض�راء ف�ي  مساجہ والنشراتال
 .األحياء السكنية الجماعية

البل�ہيات والتجمع�ات القروي�ة  تثمين ہور الكفاءة في تسيير المساحات الخضراء من خالل ہعم األجه�زة ف�ي -
راعية  المناس�بة واألس�مہة الالزم�ة وزراع�ة نبات�ات مقاوم�ة بالجهاز الفني المناسب وذلك لمعرفة التربة الز

للظروف البيئي�ة المحلي�ة بع�ہ اختياره�ا الص�حيح ومناس�بتها للزراع�ة ف�ي المس�احات الخض�راء ف�ي األحي�اء 
م�ن ظله�ا ف�ي أش�هر الص�يف  لالستفاہةالسكنية الجماعية ومالعب األطفال، واالهتمام بزراعة أشجار الظل 

زي�اہة ع�ہہ ونوعي�ة ألع�اب األطف�ال وال ب�ہ م�ن  .رها مم�ا يناس�ب الط�ابع الع�ام للس�كناتالحارة وجمال أزها
المطابق��ة للمواص��فات العالمي��ة ف��ي المس��احات الخض��راء ف��ي األحي��اء الس��كنية الجماعي��ة وص��يانتها وتهيئ��ة 

ظم�ة ال�ري االهتمام بعمليات الصيانة الزراعية وإنش�اء أن وضرورة .المجاالت الخارجية بالكراسي واإلنارة
األطفال وتوفير الع�ہہ الك�افي لعم�ال  لتغطية كل المساحات الخضراء في األحياء السكنية الجماعية ومالعب

الص��يانة الزراعي��ة ال��ہائمين ومت��ابعتهم المس��تمرة م��ن ط��رف الفني��ين ال��زراعيين ف��ي البل��ہيات والتجمع��ات 
  .سيقها ہاخل المہينةالقروية للمحافظة على ہيمومة وجوہ وجمال المساحات الخضراء وتن

 :خاتمة - ٦
من خالل البحث حاولنا تبيان مہى أهمية المساحات الخضراء على الصعيہ الصحي النفسي واالجتماعي 
الثقافي واالقتصاہي االستثماري والمستقبلي البيئي من الناحية النظرية من جهة، ومن جهة أخرى إثبات إهمال 
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حقها على جميع األصعہة ابتہاء من التشريع إلى غاية آخر مرحلة المساحات الخضراء واإلجحاف الجلي في 
في األحياء السكنية  المساحات الخضراء ومن خالل هذه المعطيات نشخص واقع. لمشاريع السكن الجماعي

تعاني البيئة السكنية الحضرية خاصة الجماعية منها لهذه  الجماعية لمہينة باتنة الذي يعاني عجزا كبيرا في حين
  . حضارة من تہهور مستمرال

في البيئة السكنية  الخضراء المساحات البحث أن اكبر المشاكل الرئيسية التي تعانيها وضحنا من خالل
تقوم بتسيير وصيانة المساحات الخضراء  الحضرية الجماعية هي عہم وجوہ آليات ومقومات بشرية وطبيعية

 ومن ذلك كله يتجلى عہم رسوخ ثقافة. ضراء وتہهورهامما أہى إلى نقص فاہح أو انعہام في المجاالت الخ

 .وفي نفس الوقت المساحات الخضراء وهذا راجع إلى ذهنية المشرع والمواطن على حہ السواء
 :الشكر

رؤساء : نتقہم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعہنا من قريب أو بعيہ في إنجاز هذا البحث ونخص بالذكر
ارية والسكن بمہيرية التعمير والبناء لوالية باتنة، ورئيس قسم السكن بمہيرية الهنہسة المعم ،أقسام العمران

رئيس قسم التعمير بمكتب الہراسات واإلنجازات في التعمير لوالية . السكن والتجهيزات العمومية لوالية باتنة
تلف برامج السكن باتنة، والمهنہسين المعماريين، أصحاب مكاتب الہراسات المعتمہة الذين قاموا بہراسة مخ

الجماعي على مستوى بلہية باتنة، ورؤساء مختلف مشاريع السكن بہيوان الترقية والتسيير العقاري لوالية 
 . مسكن جماعي بوكالة عہل لوالية باتنة ۱۰۲۰باتنة، ورئيس مشروع 

  المراجع
 .القرآن الكريم ]۱[
 .، عربية للطباعة والنشر"ءارة خضراالتصميم المعماري الصہيق للبيئة، نحو عم"، )2003(وزيري   ،يحي ]۲[
 .اإلسكنہرية ، ہار الجامعات المصرية،"الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحہائق"، )۱۹۸٤(الغيطاني  ،يسري محمہ ]۳[
 . القاهرة، ، ہار غريب للطباعة"الخضراء تخطيط وتصميم المناطق" ،)۱۹۸۸(عبہ الواحہ  ،عبہ الحميہ ]٤[
 .، القاهرة٤۹عہہ ”المجلة"، مجلة "التعمير الصائب جويا"، )۱۹٦۱(الفنہى  ،محمہ جمال الہين ]٥[
 .، القاهرة)۸ ،۷(، المجلة المعمارية، عہہ "الطبيعة والمہن الصناعية"، )۱۹۸۷(البرملجي  ،محمہ ]٦[
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4-5 M A R K E T  M A NA G E M E NT  OF  UR B A NI Z E D L A NDS, A  C H A L L E NG E  F OR  
SUST A I NA B L E  UR B A N DE V E L OPM E NT  M ’ SI L A  C I T Y   

E lhadj B enkhaled1, J amel Dahdouh2, and A llaoua Ammiche3 and K ar a A bdelhamid 

1  

 

2  

 

3  4 
1 Head of urban engineering Department at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila. h.benkhaled@gmail.com 
2 Assistant Professor, at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila. dahdouhdj@yahoo.fr  
3 Assistant Professor, at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila.  aammiche@gmail.com  
4 Assistant Professor, at the Institute of management techniques Urban, of the University of M'sila. hamidoukara@yahoo.fr  
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

A bstr act:  
The accelerating pace of expedients projects development recognizing in most of Algeria during the last 

two decades which has affected all sectors (housing, public works, the health, education…) was to the 
detriment of urbanized lands. Which provoked inefficiently on the offer, compared to the growing demand 
for this type of lands, in particular private, which creates new a dramatic increase in prices. M’sila city no 
exception to this rule, the price per square meter in the subdivision 924 lots ,for example, 2007 it was 250$ 
and 450 $ in 2009, so it doesn’t exceed 70$ per square meter in 2000. On the basis of the nature of the topic 
(subject) on the study of higher land prices in the urbanized city of M’sila, we opted for a descriptive method 
to describe the phenomenon and give a quantitative picture. We also used a comparative approach to 
compare different studies and research national and foreign which have addressed the issue of urban land 
market.  Accordingly and through this intervention, we present the specificities, the special features of types 
estate markets in general. It also presents some theoretical model to analyze properly values of the city under 
the applicable laws, we identify the element of the price of land urbanization related the space, time factor, 
climate and transportation. Then we will put in evidence the determining factors in the price of land through 
the elements of urban fabric of city and link the development dynamics with temporal and special dynamics 
of urbanized land.  On the light of this study, we present a set of criteria can be identified by factors (natural, 
administrative, legal, economic and technical). These factors can contribute in the rational management of 
urbanized lands to obtain a sustainable urban development. 

K eywor ds:   
Management – Sustainable urban development – Urbanized lands–Housing market–Housing prices. 

B iogr aphy:    
Mr. Jamel Dahdouh was born in June 1961 at M'sila. Has a certificate of magister specialty conduct of the city, 

the University of M'sila in 2001. Assistant Professor of 25/09/2006 to the present day, University of M'sila. Cadre of the 
Ministry of Housing and Construction until 2006; Head of the conduct of city in the Institute of management techniques 
Urban until 2010;  member of a research project on management ecosystem of the urban environment; a member of the 
preparatory committee and participant in an international conference in Algiers, Ministry of Housing and Construction 
on the management of real estate June 2008,  participed in an international conference in Saudi Arabia. 

Mr. El-Haj Ben Khaled, born on 05/09/1973 at M'sila. He has master's degree in the management of the city in 
2008 at the University of M'sila. He is the Head of Urban Engineering Department at the Institute of management 
techniques Urban, of the University of M'sila Preparing to obtain a degree engineer at Institute of management 
techniques Urban.  

Mr. Ammiche Allaoua, born in 1959, at M'sila, preparing get a Masters in Urban Development in 1994 France. 
The Director of the Institute 1996 - 2002. A member of a research project on management ecosystem of the urban 
environment, participant in an international conference in Algiers, Ministry of Housing and Construction on the 
management of real estate June 2008. 

Mr. Kara Abdelhamid born in 1967 at  M’sila. Certificate of magister specialty conduct of the city, the 
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international congress in university of M’sila about civil management in November 2006  
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حالة  -ميـة عمرانيـة مستدامـةتسـيير سـوق األرض الحضريـة القابلـة للبنـاء،رهـان لتن  ٥-٤
 مدينة المسيلة

٤قارة عبد الحميد. ، وأ۳عالوة عميش. أ، و۲دحدوح جمال. أ، و۱الحاج بن خالد . أ  

۱  

 

۲  

 

۳ 

 

٤ 
 dahdouhdj@yahoo.fr: أستاذ مساعد، أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائر ۱
 h.benkhaled@gmail.com: سيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائرأستاذ مساعد، أستاذ بمعهد ت ۲
  aammiche@gmail.com :أستاذ محاضر، أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائر ۳
  hamidoukara@yahoo.fr :، أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائرمساعد أستاذ ٤

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمين ندوةكما قبلت للنشر في كتاب بحوث ال ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 : المستخلص
المالحظة في معظم المہن الجزائرية في العشريتين األخيرتين، والتي مست جميع  الوتيرة المتسارعة إلنجاز المشاريع التنموية

كانت على حساب األرض الحضرية القابلة للبناء، مما انعكس سلبا على ......). السكن، األشغال العمومية، الصحة، التعليم،(القطاعات 
مہينة المسيلة ال . فكانت النتيجة االرتفاع الكبير في األسعار. للخواص العرض مقارنة مع الطلب المتزايہ لهذا النوع من األراضي، بالنسبة

 $٤٥۰، ثم ۲۰۰۷سنة ) دوالر(  $۲٥۰على سبيل المثال  ۹۲٤تشذ عن هذه القاعہة، حيث قفز سعر المتر المربع في التجزئة الترابية 
المتمثل في ہراسة  انطالقا من طبيعة الموضوع،  .۲۰۰۰ للمتر المربع سنة) ہوالر($۷۰ بعہ ما كان ال يتعہى  ۲۰۰۹فأكثر سنة  )دوالر(

سة ارتفاع أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة، فقہ اقتضى منا األمر إلى استخہام المنهج الوصفي لوصف الظاهرة المہرو
لية منها واألجنبية التي تناولت موضوع السوق وتصويرها كميا، والمنهج المقارن إلجراء مقارنة بين مختلف الہراسات واألبحاث المح

ونقہم بعض و أنواع األسواق العقارية بوجه عام،و خصائصو من خالل هذه المہاخلة سوف نقہم مميزاتو وعليه . العقارية الحضرية
نحہہ العوامل المشكلة و لمعمول بها،النماذج النظرية لہراسة السعر العقاري التي تطرقت إلى تحليل القيم العقارية للمہينـة في ظل القوانين ا

ثم بعہ ذلك سوف نبرز العوامـل المتحكمـة في تحہيـہ سعر العقـار،   .النقلو  المرتبطة بالمجال، الزمن، المناخو لثمن األراضي القابلة للبناء
وعلى ضوء ذلك نقہم . بلة للتعميرالمكاني بواقع حركية األراضي القاو ربط التطور الزمنيو من خالل عناصر النسيج الحضري للمہينة،

هذه العوامل يمكنها المساهمة في تسيير ). طبيعيـة، إہاريـة، قانونية، اقتصاہيـة وتقنيـة(مجموعة من المعايير التي يمكن حصرها في عوامل 
 .عقالني لألرض الحضرية القابلة للبناء من اجل الوصول إلى تنمية عمرانية مستہامة

 : الكلمات الدالة
 .تسيير، التنمية العمرانية المستہامة، األرض الحضرية القابلة للبناء، السوق العقارية، السعر العقاريال

 :السيرة الذاتية
أستاذ مساعہ . ۲۰۰۱شهاہة ماجستير، تخصص تسيير المہينة، بجامعة المسيلة سنة. بالمسيلة ۱۹٦۱جوان  ۲۰، مولوہ بتاريخ دحدوح جمال. أ

، إطار بہيوان الترقية ۱۹۸۹أستاذ التعليم التقني بالمسيلة لغاية  عمل. ا هذا، بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية، بجامعة المسيلةإلى يومن ۲٥/۰۹/۲۰۰٦من
، ثم رئيس قسم تسيير المہينة بمعهہ تسيير التقنيات ۲۰۰٤، إطار سامي لہى وزارة السكن والعمران لغاية ۲۰۰۳والتسيير العقاري بالمسيلة مسير لغاية 

عضو مشروع بحث حول التسيير اإليكولوجي للبيئة الحضرية، المشاركة في مؤتمر ہولي بالجزائر بجامعة المسيلة حول تسيير . ۲۰۱۰الحضرية لغاية
 .السعوہيةو بالجزائر ةہولي ات، عضو لجنة تحضير ومشارك في مؤتمر۲۰۰٦المہينة نوفمبر

 ۱۹۹٥، شهاہة مهنہس تطبيقي في هنہسة العمران سنة ۱۹۹۲شهاہة الباكلوريا سنة . ةبالمسيل ۰٥/۰۹/۱۹۷۳مولوہ بتاريخ  الحاج بن خالد. أ
بجامعة المسيلة،  ۲۰۰۸بجامعة المسيلة، شهاہة ليسانس في علم االجتماع الحضري سنة  ۱۹۹۸بجامعة المسيلة، شهاہة مهنہس ہولة في تسيير المہينة سنة 

تأطير . الجزائر–رئيس قسم الهنہسة الحضرية بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية جامعة المسيلة. ة المسيلةبجامع ۲۰۰۸شهاہة ماجستير في تسيير المہينة سنة 
 .  )L.M.D –مهنہس تطبيقي  –مهنہس ہولة (العہيہ من مذكرات التخرج 

امعة سطيف، شهاہة الہراسات بج ۱۹۸٦، شهاہة مهنہس معماري سنة ۱۹۸۰سنة  وسشهاہة الباكلوري .المسيلةب ۱۹٥۹سنة  المولہ، عالوة عميش. أ
رئيس المجلس العلمي لمعهہ تسيير : الوظائف السابقة. فرنسا ۱۹۹٤بفرنسا، شهاہة في التهيئة العمرانية سنة  ۱۹۹۲المعمقة في الهنہسة المعمارية سنة 

، رئيس ہائرة اإلہارة ۲۰۰۲لتقنيات الحضرية ، رئيس اللجنة الوطنية البيہاغوجية لتسيير ا۲۰۰۲ – ۱۹۹٦، مہير المعهہ ۱۹۹٦-۱۹۹٥التقنيات الحضرية 
عضو مشروع  ،وشهاہة ماجستير بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية تأطير مذكرات تخرج لنيل شهاہة مهنہس ہولة .۲۰۰۲العامة بجامعة التكوين المتواصل 

 ةہولي اتطة، حالة مہينة المسيلة، المشاركة في مؤتمرالحضرية، ہاخل مہينة متوس الصرفمياه إليكولوجي للبيئة الحضرية، حالة بحث حول التسيير ا
 .حول االستشعار عن بعہ بلجيكاوفي التسيير العقاري وحول بالجزائر حول تسيير المہينة 

خصص شهاہة الماجستير ت. أستاذ مساعہ بمعهہ تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة. بالمسيلة ۰٤/۰۸/۱۹٦۷، مولوہ سنة قارة عبد الحميد. أ
رئيس مصلحة . مہير وكالة تحسين وترقية السكن لوالية المسيلة، الجزائر. ۲۰۰۸تسيير المہينة من معهہ تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة سنة 

تأطير . الجزائر–ر لوالية المسيلة التعمير لوالية المسيلة، الجزائر، مهنہس معماري مكلف بالہراسات والمتابعة بمہيرية البناء والتعميو البناء بمہيرية البناء
 .مذكرات تخرج لنيل شهاہة مهنہس ہولة
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 مقدمة -۱
يعتبر العقار عنصر ضروري في تشكيل المجال العمراني بجميع مركباته الماہية والمعنوية، ويلعب ہورا 

األوساط الحضرية  هاما في تحقيق التماسك والعہالة االجتماعية بين أفراہ المجتمع الواحہ، وإلى إنعاش وتطوير
 : يمكننا أن نلمس ذلك من خالل جوانب متعلقة بـو في شتى المجاالت إن أحسنا تسييره على الوجه المطلوب،

. تعتبر األراضي الحضرية القابلة للبناء من أهم مكونات مجال المہينة، بل بہونها ال يمكن للمہينة أن تقوم
، وهي الحاملة لكل )سكنية، تجارية، خہماتية، صناعية(واعها فهي الوعاء الذي يحمل كل المشاريع بمختلف أن

كما أنها تلعب ہورا هاما في ربط أجزاء المہينة ....). شبكة الصرف الصحي، الغاز، الماء(الشبكات المختلفة 
وال تتوقف أهمية .  ببعضها البعض، والمہينة بالمحيط الخارجي، انطالقا من شبكات الطرق بمختلف أصنافها

األرض الحضرية عنہ هذا الحہ بل تعتبر من العناصر المهمة التي تحہہ معالم النسيج العمراني  وہور
 والمعماري العام للمہينة، انطالقا من تأثير تضاريسها، كثافتها، سعرها، نوعية السكن من خالل صالبتها

 .تماسكهاو
ة للبناء يحتم علينا عقلنة إن الطابع الغير متجہہ الذي تتميز به العقارات وخاصة األرض المخصص

إن كل شجرة سقطت وكل متر من االسمنت . استعمالها وتخصيصها األقصى في ظل مفهوم التنمية المستہامة
ہراسة  .المصب في األراضي الزراعية يضع مستقبلنا ذاته في خطر حتى وان كان ذلك جزءا من تنميتنا

ب أن تكون بطريقة متناسقة وتضمن وسط حضري الفضاءات المبنية وعالقاتهما بالمساحات الخضراء يج
 .صحي

و إشكالية العقار في الجزائر تزہاہ حہتها من سنة إلى أخرى وهذا في ظل نہرة األراضي القابلة للتعمير 
هذا ما يؤكہه التقرير العام . واحہة منها -موضوع ہراستنا -التي تعرفها معظم المہن الجزائرية ومہينة المسيلة

من مجموع المساحة العامة للجزائر  «: أن ۲۰۰٤ي االقتصاہي واالجتماعي في الجزائر لسنة للمجلس الوطن
أي ما . في كل األحوال  % ۰٫٥مليون هكتار نجہ أن األراضي القابلة للتعمير ال تتعہى   ۲۳۸والتي تفوق 

 )۱( » .مليون هكتار ۱٫۱۹يقارب 
سكن، مرافق : اء الذي يستقبل مختلف البرامج التنمويةفاألرض الحضرية القابلة للبناء، تعتبر بمثابة الوع

وعلى هذا األساس فإن أي غموض يشوب مختلف التعامالت اإلہارية والتجارية . الخ.......عمومية، صناعة،
الخاصة به، يؤہي ال محالة إلى انعكاسات سلبية على مختلف النشاطات سالفة الذكر، بطريقة مباشرة أو غير 

 .ائق في تجسيہ هذه المشاريع التنمويةيصبح عو مباشرة،
و من أهم المشاكل التي برزت في السنوات األخيرة على مستوى مہينة المسيلة نجہ االرتفاع الكبير، 

مما جعلها ظاهرة جہيرة بالہراسة . السريع والمستمر الذي تعرفه أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء
 :ر نجہواالهتمام، وعلى سبيل المثال ال الحص

كلم عن مركز المہينة  ٤يبعہ بحوالي و حي الروكاہ مثال والذي يقع في الجهة الشرقية من مہينة المسيلة «
وإلى أكثر من  ۲۰۰۷سنة ) ہوالر( $٤۰إلى  ۲۰۰۲سنة ) ہوالر( $۱٥قفز سعر المتر المربع لألرض فيه، من 

 ) ۲( » .هيئة للقطع األرضيةوبعقوہ عرفية في أكثر األحيان، وہون ت ۲۰۰۹سنة ) ہوالر( ۱٥۰$
 ٤يبعہ بحوالي و تجزئة ترابية والذي يقع في الجهة الشمالية الغربية من مہينة المسيلة ۹۲٤أما في حي  «

، بعہ ۲۰۰۹سنة ) ہوالر( $٤٥۰كلم عن مركز المہينة، فقہ وصل سعر المتر المربع لألرض فيه إلى أكثر من 
الذي و للمتر المربع، وفي حي وآلہ سيہي إبراهيم ۲۰۰۰ربع في سنة للمتر الم) ہوالر( $۷۰ما كان ال يتعہى 
 ) ۳( » .للمتر المربع) ہوالر( $٦۰۰تجزئة وصل السعر إلى  ۹۲٤هو مجاور لحي 

ونظرا الرتفاع أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة بهذه الحہة، صار لزاما علينا أن 
يقية التي أہت إلى عہم استقرارها، وكذا العوامل التي تتأثر بها وتحہہها، وهذا نبحث وبجہية عن األسباب الحق

بہائل ملموسة، تضمن التحكم الجيہ و ال يكون إال بإتباع خطوات علمية وعملية مہروسة، ومحاولة إيجاہ حلول
 .في هذا المجال الحساس
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، القانونية، االجتماعية، المجالية، االقتصاہية(وللوصول إلى ذلك البہ من معرفة كل العناصر
ومن هنا فإن السؤال الجوهري الذي . التي تہخل في تحہيہ سعر األراضي المخصصة للبناء......) التاريخية

 :ترتكز عليه إشكالية بحثنا هو
ما هي األسباب الحقيقية التي ساهمت في ارتفاع أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة 

 فة من فضاء آلخر؟ما هي أهم العوامل الموضوعية المكونة والمحہہة لهذا السعر؟ المسيلة؟هل هي مختل
و لإلجابة على هذه التساؤالت المطروحة انطلقنا من فرضية أن أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء 

ر الشكل العام وكذا طبقا لخصائصها المجالية والتقنية في إطا. يمكنها أن تتأثر بجملة القوانين المنظمة لسوقها
 .الستعمال األرض

 : أهداف البحث -۲
التفكير جہيا في وضع ميكانزمات واضحة وفعالة للتسيير العقاري، على المستويات اإلہارية، التقنية من 
جهة، االجتماعية واالقتصاہية من جهة ثانية، والتي من شأنها أن تساعہ في تنظيم سوق األرض الحضرية 

ة المسيلة، وهذا من خالل اإلطالع على القوانين المنظمة له وتوضيح العالقة الموجوہة بين القابلة للتعمير لمہين
 .مختلف المتہخلين فيه وتحہيہ العوامل التي تحكمه

  تقنيات البحث المستعملة و المنهجية المتبعة -۳
أسعار األرض انطالقا من طبيعة الموضوع الذي نحن بصہہ ہراسته والمتمثل في ہراسة ارتفاع   المنهج

 : الحضرية الغير مبنية في مہينة المسيلة، فقہ اقتضى منا األمر إلى استخہام
كونه طريقة لوصف الظاهرة المہروسة وتصويرها كميا ع�ن طري�ق جم�ع معلوم�ات ع�ن : المنهج الوصفي -

 .مشكلة وتصنيفها، وتحليلها وإخضاعها للہراسة الہقيقة
نيات البحث فتفرضها طبيعة العمل في حہ ذاته، حيث في عملنا ه�ذا أما وسائل التقصي أو تق  تقنيات البحث -

 :اعتمہنا على التقنيات التالية
طبقنا هذه التقني�ة م�ع العہي�ہ م�ن م�وظفي المص�الح التقني�ة الت�ي له�ا عالق�ة مباش�رة : المقابلة نصف الموّجهة -

 .كذا أصحاب الوكاالت العقارية الخاصةو وغير مباشرة بالسوق العقارية،
تطلع�اتهم له�ذا و وجهنا هذا الن�وع م�ن التقني�ات إل�ى الم�واطنين م�ن اج�ل معرف�ة آراءه�م: تمارة االستبياناس -

 .الموضوع
والذي ساعہنا في تك�وين مل�ف وث�ائقي ح�ول الق�وانين والمراس�يم الرس�مية المتعلق�ة بتس�يير : البحث الوثائقي -

اضية، إض�افة إل�ى مجموع�ة م�ن المق�االت قطاع مختلف المعامالت العقارية في الجزائر خالل السنوات الم
 .المنتہيات المحلية، الجهوية، الوطنية وحتى الہوليةو الصحفية

   تعريف السوق العقارية -٤
 .MERLIN Pierre et CHAEY Françoiseو   DENIS Barthélemyحسب ما عرفها كل منو السوق العقاري بصفة عامة

 )٤( ». باينة مرتبطة ببعضها بعہہ من العالقات متنوعة ومعقہةهو عبارة عن مجموعة مشكلة من مركبات مت «
 . تہاخلها من جهة أخرىو هذا التنوع والتعقيہ لمسناه في تعہہ المفاهيم والتعاريف من جهة) ٥(و

السوق العقارية هي منظومة عمل يقوم من خاللها الجمع بين األطراف : وبناء على هذا يمكن القول أن
 :وهو يتميز بكونه. في صفقة عقارية.....) ري والبائع أو المالك والمستأجرالمشت(المكونة لها 

 :   من الناحية القانونية  
 هي في كثير من األحيان سوق قانونية أكثر منها سوق منافع عاہية أين تحول الملكية؛ -
 مكان اجتماعي أين تحول القطع األرضية التي تعرف تغير في االستعمال؛ -
يك�ون وف�ق أط�ر وتص�رفات قانوني�ة تس�مى ) تحوي�ل الملكي�ات(تبرم ف�ي الس�وق العقاري�ة إن الصفقات التي  -

 .بالمعامالت العقارية
 :من الناحية االقتصادية 
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. السوق العقارية ه�ي منطق�ة جغرافي�ة أو مجموع�ة أش�خاص ت�ربطهم عالق�ة م�ن أج�ل بي�ع أو ش�راء منت�وج -
 تنوعا؛و قواعہها أكثر تعقيہا

صوص�ية ج�ہ ممي�زة تتوق�ف عل�ى محيطه�ا، حيطته�ا، التص�ورات والنت�ائج الخاص�ة األسواق العقارية لها خ -
ال��نقص، : فه��ي تختل��ف ع��ن األس��واق األخ��رى لكون��ه يتمي��ز بثالث��ة مي��زات أساس��ية وه��ي. القتص��اہ الس��وق

 المضاربة والتبعية، وخاضعة لقانون العرض والطلب فهي سوق منافسة غير كاملة؛
لق��ہرة عل��ي نقله��ا، يعتب��ر س��وق العق��ارات محل��ي ج��ہا ومح��ہہ بح��ہوہ بس��بب خاص��ية ثب��ات العق��ارات وع��ہم ا -

واألسواق قہ تختلف بين المہن أو حتى بين األحياء المختلفة لنفس المہين�ة وبس�بب ه�ذا ك�ل س�وق . جغرافية
 محلية يجب أن ينظر إليها بشكل منفصل؛

أو التعہيل في خ�واص العق�ارات  نظرا لعہم إمكانية نقل العقار وخاصية تفرہ العقارات وألن عملية اإلنشاء -
 تأخذ فترة زمنية طويلة فإن التغير في السوق العقاري يكون بطيئا؛

إن العرض والطلب العقاري في تضارب مستمر وهذا لوجوہ العالقة العكسية بينهما حيث كلما قل العرض  -
وكلما تس�اوى الع�رض ازہاہ الطلب وبالتالي يزيہ السعر، وعنہما ينقص الطلب ويزيہ العرض يقل السعر، 

 .مع الطلب فإن هناك استقرار في األسعار
 :من الناحية العمرانية  

 قيمة األرض الصالحة للبناء يمكن أن تتأثر بالسلب واإليجاب بحسب المنطقة التي تقع فيها؛  -
الت�ي سوق األراضي الصالحة للبناء من أهم األسواق العقارية لما يلعبه من ہور فعال في تجس�يہ المش�اريع  -

 .تسطرها الہولة أو األفراہ، وتحقيق التنمية االقتصاہية واالجتماعية
 :من الناحية التنظيمية  

ك�ذا الق�ہرات اإلعالمي�ة، وه�ذا راج�ع أساس�ا إل�ى غي�اب اإلش�هار و عہہ المتعاملين في ه�ذه الس�وق مح�ہوہ، -
 .ونقص اإلعالم الخاص بالمعامالت العقارية

يتك�ون م�ن ”système"ق العقارية لألرض الحضرية القابلة للبناء، هي نظ�ام في األخير يمكننا القول أن السو -
ت��ؤثر وتت��أثر فيم��ا ...) الب��ائع، المش��تري، الس��عر، ال��ثمن، التكلف��ة، الع��رض، الطل��ب(مجموع��ة م��ن العناص��ر

وإن المعرف�ة . بينها، يق�وم بنش�اط مع�ين ول�ه هيك�ل، وه�و يتط�ور عب�ر ال�زمن، ول�ه أه�ہاف مح�ہہة أو غاي�ة
لعناصر هذا النظام وہرج�ة تكامله�ا تمك�ن م�ن الكش�ف عل�ى جمي�ع االخ�تالالت واالنحراف�ات وإع�اہة  الجيہة

 .النظر لتصحيح الخلل بما يسمى بالتغذية العكسية
  النماذج النظرية لدراسة المكان الحضري -٥

اليات منذ القرن العشرين وسعر األرض ہاخل المہينة يستهوي المختصين في هذا المجال خاصة في الو
المتحہة األمريكية، أين توصلوا إلى أن األرض ترتفع قيمتها ويزہاہ ريعها باستمرار بسبب تزايہ السكان 

وأن هناك عوامل تكون السعر العقاري وأخرى تحہہه، ومن ثم .......وانتشار العمران وتقہم المواصالت
ن خالل عہة نظريات ظهرت عہة اتجاهات فكرية حاولت تفسير ظاهرة تباين السعر العقاري م

كالمہرسة الكالسيكية ونظرية الريع التفاوتي، المہرسة الكالسيكية الجہيہة ونظرية منفعة األرض، (مختلفة
 ....)المہرسة األمريكية القتصاہ األرض الحضرية، المہرسة االجتماعية، نظرية نقص السوق العقارية وغيرها

التي خلصت في مجملها إلى أن سعر األرض في المہينة و ) ٦(( DERYCK Pierre Henri(هذا حسب ما ذكره و
 : يحہہه ما يلي

 :في ثالثة عناصر نراها أساسية وهي حصرهايمكن : العوامل المكونة للسعر العقاري) ۱
التي تشكل ريع العقار الحضري، ونقصہ بها العناصر التي تزيہ من القيم�ة العقاري�ة : عناصر فائض القيمة -

  :ہرة، الريع المسبق، وريع الموقع وهي تعمل مشتركة على النحو التاليلألرض، وهي ريع الن
o  حيث أن نقص األراضي المجهزة خاصة في المركز يؤہي الرتفاع سعر األرض، نتيجة تأثير ريع

 النہرة؛ 
o  وأحيانا بتأثير الريع المسبق، إذ أنه بمجرہ وجوہ عقار بمنطقة معينة قابلة للتعمير يرتفع سعرها؛ 
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o ما يخص ريع الموقع فتحہہه مساحة وشكل القطعة األرضية، الموضع المناسب، سهولة الوصول أما في
 .إلى المركز وإلى مختلف أقطاب الجذب الرئيسية للمہينة وغيرها

ويمكن تقس�يم ه�ذه . وهي مجموع مصاريف التهيئة والتجهيز لجعل هذه األرض قابلة للبناء :كاليف التهيئةت -
ج��زء يتكل��ف ب��ه مال��ك األرض أو مش��تري المس��كن والج��زء اآلخ��ر تتكف��ل ب��ه المص��اريف إل��ى ج��زئيين، 

 )... V.R.D(الجماعات المحلية، والخاص بالطرق والشبكات المختلفة 
الت��ي تض��اف إل��ى القيم��ة الكلي��ة ل��ألرض المهي��أة، فم��ن المه��م معرف��ة م��ا تمثل��ه ه��ذه و  والض��رائبالرس��وم  -

 .هيأةالضرائب والرسوم في القيمة الكلية لألرض الم
 :فهي مقسمة إلى ثالث مجموعات على النحو التالي: العوامل المحہہة للسعر العقاري) ۲

حي�ث س�عرها يتح�ہہ مقارن�ة بالس�عر المتوس�ط للح�ي، : عوامل مرتبطة ب�المحيط المباش�ر للقطع�ة األرض�ية -
 : وتتمثل في

o ضعيتها وموقعها بالنسبة كامتہاہ القطعة ومساحتها وشكلها الهنہسي، و: العوامل الفيزيائية والتقنية
للنسيج الحضري وحتى طبيعة باطن األرض وتوفر التجهيزات بها تؤثر بشكل كبير على قيمة األرض 

 .وبالتالي على سعرها
o يعتبر قرب العقار من بعض التجهيزات الضرورية اليومية وسهولة  :عوامل سهولة الوصول المحلية

 .قيمة إضافية لسعر العقار.... اريةالوصول إليها محليا كالمہارس، المحالت التج
o فنجہ أن أصحاب الہخل العالي من إطارات وموظفين سامين يبحثون : البيئة االقتصاہية واالجتماعية

ہائما عن مواقع ذات مكانة رفيعة إلنشاء بيوتهم الجہيہة، تعكس نہرة تلك األراضي المرغوب فيها 
 .فيرتفع سعرها

 :كن أن نعہ منهاالتي يمو :العوامل الخاصة بالحي -
o ويرتكز هذا العامل على القيمة المتناقصة لألعباء العقارية من : البعہ عن المركز وسهولة الوصول إليه

مركز المہينة نحو أطرافها وعلى التہرج العكسي لقيمة الوقت الضائع في التنقالت من أطراف المہينة 
 .حيث اإلقامة إلى المركز أين تتركز النشاطات الضرورية

o تعتبر ذات ہور هام في تنظيم وتوجيه العمران، فهي واحہة من العناصر : أثير شبكة ووسائل النقلت
الرئيسية المكونة للمنظومة العمرانية، ومن هنا تبرز أهمية النقل انطالقا من العالقة بين زمن االنتقال 

 .ونفقة النقل من جهة، والقيمة العقارية من جهة أخرى
o من الواضح أن كثافة استخہام األرض تقل كلما انتقلنا من المركز إلى : ألرضكثافة ونوع استخہام ا

المحيط، فكل مركز أو تجمع عمراني يقوم بوظائف حضرية تختلف فيما بينها من حيث، األهمية 
االقتصاہية واالجتماعية ومجال نفوذها والمساحة التي تحتلها ومناصب الشغل التي توفرها، هذا 

 .يؤہي كثافة وتنوع في استغالل األرض، فيؤثر بصفة مباشرة على قيمتها االختالف هو الذي
فقہ تط�رأ تغي�رات عل�ى س�لم األس�عار الخ�اص بالمہين�ة كك�ل، وذل�ك تح�ت ت�أثير عوام�ل : العوامل العامة -

 .كالنمو الحضري، اتجاهه وحجم المہينة. عامة
o  4-2-5 قة باألوضاع السياسية واالقتصاہية ويقصہ بها مجموع العوامل التي لها عال: العوامل الظرفية

 . واألمنية للبلہ
o  5-2-5 تتمثل في جميع القوانين وقواعہ التعمير التي تقيہ  إمكانية : العوامل القانونية والتنظيمية

الخ، ....واالرتفاقات) C.O.S( (C.E.S)استعمال العقار وتؤثر على قيمته كمعامل المساحة المبنية 
 .العقاريةباإلضافة إلى الجباية 

   مراحل تطور السوق العقارية في الجزائر -٦
فإن السوق العقارية في ) عمار علوي(حسب ما جاء في كتاب الملكية والنظام العقاري في الجزائر للكاتب 

 )  ۷: (الجزائر مرت بثالث مراحل أساسية هي
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۲۳٦ 

تحوله�ا إل�ى ش�كل  ي�ة وع�ہمف�ي مجمله�ا، بثب�ات الملكي�ة العقار تمي�زت: ۱۸۳۰مرحلة الحك�م العثم�اني قب�ل  -
واح�ہا م�ن أه�م األس�باب الت�ي أہت إل�ى ع�ہم نش�أت س�وق  أي شكل متحرك بقيمه بيع�ا وش�راء، ه�و”سوقي"

 .عقارية حقيقية لألراضي، موحہة ومتكاملة بين أجزاء هذه الہولة المترامية األطراف
موع�ة م�ن النص�وص اتس�مت بإص�ہار المش�رع الفرنس�ي لمج :۱۹٦۲إلى  ۱۸۳۰الحقبة االستعمارية من  -

القانونية على الملكية العقارية في الجزائر، ك�ان هہف�ه األول واألخي�ر ه�و االس�تيالء عل�ى اكب�ر ق�ہر ممك�ن 
لكن من جهة أخرى وحسب رأينا، أن هته . من األراضي لصالح المعمرين، وتشجيعهم على االستثمار فيها

العقاري�ة، م�ا أہى إل�ى خل�ق ہيناميكي�ة ونش�اط ف�ي  القوانين واللوائح ساعہ على إعاہة تنظيم وتوزيع الملكي�ة
 .السوق العقارية لألراضي وتحرير المعامالت العقارية

لك��ل و تمي��زت الس��وق العقاري��ة فيه��ا بسياس��تين مختلفت��ين: إل��ى غاي��ة يومن��ا ه��ذا ۱۹٦۲بع��د االس��تقالل م��ن  -
 :  مبرراتها وهماو واحہة منها أهہافها، تصوراتها،

o  سياسة االقتصاہ الموجه، أين تعتبر الہولة المنظم والمسير والمتحكم  :۱۹۸۸إلى  ۱۹٦۲األولى من
 .الوحيہ في األسعار العقارية والمتعامل الوحيہ في السوق العقاري

o  سياسة االقتصاہ الحر، التي وضعت نهجا جہيہا للتسيير  :إلى غاية يومنا هذا ۱۹۹۰والثانية من
المتعاملون العقاريين وتتحرر المعامالت واألسعار في سوق  وألغت الصفة االحتكارية للہولة، أين يتعہہ

 ۱۹۹۰٫/  ۱۱/  ۱۸المؤرخ في  ۲٥/  ۹۰وهذا بصہور قانون التوجيه العقاري رقم . حر
  السوق العقارية في مدينة المسيلة -۷

 : تقديم مدينة المسيلة
أي  ۲۰۰۸نسمة سنة  ۱٦۰۰۰۰ا بـتقع بلہية المسيلة، في الجهة الشمالية الغربية للوالية، يقہر عہہ سكانه

 .نسمة ۱۳٥۰۰۰۰يقہر بـ ۲۰۰۸أما مہينة المسيلة فعہہ سكانها سنة .²كلم/نسمة ٦٦۰بمعہل 
المجال الجغرافي العام للمہينة يحتوي على مجموعة من األحياء العتيقة ذات النسيج العمراني العضوي 

، ومساحة معتبرة من التجزءات الترابية )الخ…حي الكوش، حي العرقوب، حي الجعافرة(المتراص والمتمثلة في
، واألحياء الجماعية )الخ…سكن فرہي ٥۰۰، ۳۲۲، ۹۲٤، ۷۰۰كحي (التي تتميز بالنسيج الشطرنجي 

. ، إضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات في الناحية الجنوبية)الخ...مسكن ٦۰۰، ۳۰۰، ۱۰۰۰كحي(
 )۰۱(كما هو موضح في الشكل رقم 

 :السوق العقارية بالمسيلة واقع
سوق األراضي القابلة للبناء في مہينة المسيلة، عرفت عبر مراحل مختلفة تغيرات كبيرة ومستمرة حہہت  

وخضعت قيمة وأهمية األرض . معالمها مجموعة من الظروف االجتماعية، االقتصاہية، القانونية والسياسية
 : وهيالحضرية فيها، إلى ثالث عوامل نراها أساسية 

في المراحل األولى لتشكيل نواة مہينة المسيلة، كان لعنصر الم�اء واألراض�ي الزراعي�ة  :العوامل الطبيعية -
عرف��ت ه��ذه المرحل��ة اس��تقرار نس��بي ف��ي الطل��ب عل��ى األراض��ي و .الخص��بة ہورا هام��ا ف��ي تحہي��ہ موقعه��ا

 ).الفالحة(كذا النشاط الممارسو القابلة للبناء نتيجة محہوہية عہہ السكان
ف��ي مرحل��ة االح��تالل الفرنس��ي تغي��رت العوام��ل عم��ا كان��ت علي��ه ف��ي المرحل��ة األول��ى، : العوام��ل اإلہاري��ة -

ال�ذي يحت�وي عل�ى بع�ض التجهي�زات ) اإلہاري آن�ذاك(وأصبح لعامل القرب والبعہ عن المرك�ز الحض�ري 
المرحل�ة بزي�اہة الطل�ب  والخہمات، هو الفاصل في تحہيہ قيمة وأهمية األراضي القابلة للبناء، وتميزت هذه

   .على األراضي نتيجة النزوح الريفي الكبير
بعہ االستقالل عرفت السوق العقارية تحوالت كبي�رة نتيج�ة الزي�اہة  :العوامل االقتصاہية، التقنية، والقانونية -

 : الذي يرجع سببه إلىو في الطلب العقاري،
o ن المشاريع وشق الطرقتبني الہولة لسياسات تنموية تمثلت في إنجاز العہيہ م. 
o النمو الہيمغرافي الكبير. 
o  فتح السوق العقارية للخواص ما جعل المجال الحضري للمہينة يعرف مزايہات وصراعات من اجل

 .الحصول على األراضي ذات القيمة التجارية الهامة
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۲۳۷ 

o ين المكان في األخير نقول أن المجال الحضري لمہينة المسيلة بجميع مكوناته، عرف عالقة جہلية ب
ونوعية النشاط الممارس، وشهہت معالمه تغيرات عہيہة ليس فقط من الوجهة المكانية وإنما أيضا من 

، ومجمل هذه التغيرات والعالقات، ساهمت بشكل واضح في )اقتصاہيو اجتماعي(جانبه الوظيفي 
تمع الواحہ، نتج خلق فروق اقتصاہية واجتماعية بين المناطق الحضرية بين بعضها البعض ہاخل المج

عنها اختالفات واضحة في أسعار األرض الحضرية، إال أن ذلك ال ينفي وجوہ اتصال أو ارتباط بين 
 )۰٤انظر الشكل رقم (.مختلف المناطق، ويأخذ هذا االتصال شكل العالقة التباہلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۰۸الباحث : المصہر

 
. المكاني للمہينةو للبناء في ظل التطور ألزمانيسعر األراضي الصالحة  -  

أسفله، يمكنا أن نستخلص العہيہ من العوامل ) ۰۳و ۰۲(الشكلين و )۰۱(من خالل مالحظتنا للجہول رقم 
 :التي تفسر التغيرات التي عرفتها أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المہينة نذكر منها

على مستوى التط�ور الس�كاني عرف�ت مہين�ة المس�يلة زي�اہة س�كانية كبي�ر  :ألرضالعوامل السكانية وسعر ا -
النزوح الريفي الكبير نظ�را و النمو الہيمغرافي من جهة(وهذا راجع لعہة أسباب من أهمها ۱۹۹۰بہاية من 

واق�ع هذه الزياہة قوبلت عل�ى ارض ال). للظروف األمنية التي عرفتها مہينة المسيلة كباقي المہن الجزائرية
 .بزياہة الطلب العقاري بشكل كبير

 

  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 موقع المحيط الحضري لمدينة المسيلة من المحيط المجاور: ۰۱الشكل رقم 
 



  Session IV:  Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level            التطوير العقاري المستہام على مستوى التخطيط الحضري: ةرابعالجلسة ال
 Benkhaled, Dahdouh, Ammiche, and Abdelhamid,  Market Management of Urbanized Lands, A Challenge for Sustainable Urb Dev 5-4     تسـيير سـوق األرض الحضريـة القابلـة للبنـاء وعبہالحميہ ميش،عہوح، وبن خالہ، ہح ٥-٤

 
  

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲۳۸ 

زياہة الطلب على األراضي القابلة للبناء من اجل إنشاء المشاريع السكنية  :العوامل المجالية وسعر األرض -
والخہماتية ومختلف االس�تثمارات م�ن جه�ة، وسياس�ة التعمي�ر المنتهج�ة الت�ي تغي�رت م�ن التوس�ع العم�وہي 

س�كنات فرہي�ة ذات ط�ابقين (إل�ى التوس�ع األفق�ي ) نجز من ط�رف الہول�ةسكنات جماعية متعہہة الطوابق ت(
أہى إل�ى ).على أكثر تقہير تنجز من ط�رف األف�راہ، نتيج�ة عج�ز الہول�ة عل�ى تلبي�ة الطل�ب المتزاي�ہ للس�كن

نظ�را له�ذا و ف�ي المہين�ة،) األراض�ي المهي�أة بالبني�ة التحتي�ة(استنزاف معظم األوعية العقارية القابل�ة للبن�اء 
بہاي�ة م�ن (قل�ت الع�رض عرف�ت  أس�عار األراض�ي ارتفاع�ا كبي�رو االختالل الذي حہث بين الطلب المتزايہ

۱۹۹٥ .( 
سياس����ة الس����وق العقاري����ة الت����ي تغي����رت م����ن سياس����ة االقتص����اہ  :السياس����ة االقتص����ادية وس����عر األرض -

ار العقاري��ة ، أي��ن تعتب��ر الہول��ة الم��نظم والمس��ير والم��تحكم الوحي��ہ ف��ي األس��ع)۱۹۸۸ال��ى۱۹٦۲(الموج��ه
، الت�ي )ال�ى يومن�ا ه�ذا۱۹۹۰بہاي�ة م�ن (إل�ى سياس�ة االقتص�اہ الح�ر. والمتعامل الوحيہ ف�ي الس�وق العق�اري

وض��عت نهج��ا جہي��ہا للتس��يير وألغ��ت الص��فة االحتكاري��ة للہول��ة، أي��ن يتع��ہہ المتع��املين العق��اريين وتتح��رر 
 .ر األراضي القابلة للبناءساهمت بشكل كبير في زياہتا سعا.المعامالت واألسعار في سوق حر

 
  ۲۰۰۸-۱۹٤۰: سعر األرض الصالحة للبناء في ضل التطور ألمجالي لمدينة المسيلة والزيادة السكانية: ۰۱الجدول رقم 

 

 مرحلـة االقتصـاد الحـر مرحلـة االقتصاد الموجـه التعييـن

 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1960 1940 السنوات
 400 350 250 200 180 165 150 100 80 20 ألمجالي هـ التطور

 135 121 109 99,5 60,3 52,3 40,2 29,5 19,2 5 عہہ السكان باآلالف

 337 347 365 467 335 317 268 295 240 250 هـ/الكثافة السكانية ن

 600 300 150 65 15 3 1 0,5 // // )$(سعر المتر المربع

 ۲۰۰۸الباحث : المصہر

 

 

 
 ۲۰۰۸الباحث : المصہر  

 التطور ألمجالي لمدينة المسيلة في ظل الزيادة السكانية: ۰۲الشكل رقم 
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۲۳۹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 ۲۰۰۸الباحث : المصہر  

 التطور ألمجالي لمدينة المسيلة بداللة سعر المتر المربع لألرض: ۰۳الشكل رقم 

 
 الحضرية ألرضار استعمال مجال المدينة وتوزيع أسعا: ٤الشكل رقم 

    الدراسة الميدانية -۸
مؤشرات الہراسة، ومن اجل إعطاء صورة ميہانية واضحة للبحث، تناولنا هذا و تماشيا مع مفاهيم، أبعاہ

الفصل من خالل ثالث فئات ستوجه إليها االستمارة، والتي تناولت بہورها ثالث نقاط هامة تعتبر العناصر التي 
 : في يقوم عليها هذا البحث والمتمثلة

 .معرفة أسباب ارتفاع األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة -
 .اإلطالع على الجوانب القانونية التسييرية التي تؤثر في أسعار األرض -
 .النقطة الثالثة خصصناها لہراسة العوامل التي تحہہ هذا السعر -
 : استمارة االستبيان الموجهة للمواطنين ۸-۱

مارة على فئة محہہة مسبقا نرى بأنها تفيہنا أكثر من غيرها في كشف خبايا هذا قمنا بتوزيع االست
 .هي األنسب لهذا البحث )الغير عشوائية(الموضوع، وعليه فان المعاينة الغير االحتمالية 



  Session IV:  Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level            التطوير العقاري المستہام على مستوى التخطيط الحضري: ةرابعالجلسة ال
 Benkhaled, Dahdouh, Ammiche, and Abdelhamid,  Market Management of Urbanized Lands, A Challenge for Sustainable Urb Dev 5-4     تسـيير سـوق األرض الحضريـة القابلـة للبنـاء وعبہالحميہ ميش،عہوح، وبن خالہ، ہح ٥-٤

 
  

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲٤۰ 

يقہر عہہ سكان مہينة المسيلة بحوالي : فيما يخص طريقة تحہيہ مجتمع البحث فكان على النحو التالي
وهذا العہہ . ۲۰۰۸مة وهذا حسب إحصاء مہيرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية المسيلة سنة نس ۱۳٥۰۰۰

ونظرا لهذا العہہ الهائل الذي يصعب توزيع االستمارة عليه، ومن . هو الذي يمثل مجتمع البحث في هذا العمل
همها ويشغلها موضوع أسعار من هي الفئة التي ي: اجل حصر مجتمع البحث أكثر، قمنا بطرح السؤال التالي

األرض الحضرية القابلة للبناء أكثر من غيرها؟ والتي يمكنها أن تفيہنا في هذا الموضوع؟ فخلصنا إلى أن فئة 
سنة فما فوق هم الفئة التي يمكنها أن تكون مجتمع البحث المراہ  ۲۰السكان الذين تتراوح أعمارهم مابين 

وعلى هذا األساس قمنا بتحہيہ نسبة هذه الفئة من . ا وإفاہة للموضوعألنهم األكثر ہراية واطالع. ہراسته
إحصاء مہيرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية (المجموع العام لعہہ سكان المہينة، انطالقا من نفس المصہر

 . نسمة ٦۰۷٥۰من إجمالي عہہ السكان أي حوالي % ٤٥:، فكانت نسبتهم تقہر بـ)۲۰۰۸المسيلة سنة 
حسب ما جاء في كتاب منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تہريبات عملية :يہ عہہ أفراہ العينةتحہ

المجتمع الذي يقہر بعشرات  «: لصاحبه موريس أنجرس فإن تحہيہ عہہ أفراہ العينة يكون على النحو التالي
 ).۸(»ث يكون كافيا من مجتمع البح % ۰۱اآلالف أو عشرات المئات من اآلالف من العناصر، فان 

من  % ۰۱و بناءا على ذلك فان عہہ االستمارات التي قمنا بتوزيعها على مجتمع البحث تمثل نسبتها 
استمارة،  ٦۰۰استمارة وتم في نهاية المطاف جمع  ٦۲۰قمنا بتوزيع . (استمارة ٦۰۷نسمة، أي  ٦۰۷٥۰

نمـوذج استمـارة  موجهـة  ۰۱الملحق رقم  انظر).(والتي تمثل العہہ المرجعي في استخراج النسب والنتائج
 .)للمواطنيـن

التي تعتمہ في طريقة عملها على سحب  «، )العمہية(أما نوع العينة التي استعملناها فهي العينة النمطية 
وعلى هذا األساس فقہ اختصرت على ) ۹( »عينة من مجتمع البحث بانتقاء عناصر مثالية من هذا المجتمع 

. ى تعليمي وثقافي مقبول، ولهم ہراية بالموضوع من جميع جوانبه، القانونية، اإلہارية، التقنيةأفراہ ذوي مستو
موظفي المصالح التقنية، األساتذة الجامعيين، و أصحاب مكاتب الہراسات، رؤساء(وعليه فقہر شملت العينة 

 ...).الطلبة الجامعيين الذين اختصاصهم ہراسة المہينة، رؤساء الجمعيات
 : استمارة المقابلة الموجهة للموظفين ۸-۲ 

 : بالنسبة الستمارة المقابلة في هذا البحث فقہ اقتصرت على فئتين
األولى تتمثل في موظفي مہيري�ة أم�الك الہول�ة بوالي�ة المس�يلة، وك�ذا م�وظفي مفتش�ية أم�الك الہول�ة لبلہي�ة  -

 ).۱۰أفراہ العينة  عہہ(. باألخص الذين يشتغلون في مصلحة التقويم العقاريو المسيلة،
عہہ أف�راہ العين�ة الت�ي ت�م إج�راء المقابل�ة معه�م (أما الفئة الثانية فكانت أصحاب الوكاالت العقارية الخاصة  -

 ).عن إجراء المقابلة ۰۲وهذا بعہ امتناع . ۱۰وكاالت من مجموع  ۰۸فهم 
ا على الشطر األول من سؤال بعہ االنتهاء من تفريغ جملة المعطيات المتحصل عليها وتحليل النتائج، اجبن

 :اإلشكالية والذي فحواه
 ما هي أسباب ارتفاع أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء؟ ۸-۳

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، وحسب نظرة غالبية أفراہ العينة التي قمنا باستجوابها نتوصل إلى 
 :أن سبب ارتفاع أسعار األرض القابلة للبناء يعوہ

نتيج�ة س�وء التس�يير م�ن جه�ة، وظ�اهرة تبي�يض ) المض�اربة ف�ي الس�وق(رجة أولى إلى عوام�ل تنظيمي�ة بہ -
تقني�ين، (من مجموع أف�راہ العين�ات ال�ثالث ) % ٦٦(وهذا ما تؤكہه أراء أكثر من . األموال من جهة أخرى

 ن الع��رضو يع��وہ الس��بب ف��ي ح��ہوث المض��اربة إل��ى اخ��تالل العالق��ة ب��ي).م��واطنين، أص��حاب الوك��االت
 : الطلبو

 . قلة العرض نتيجة عجز السلطات المحلية على توفير األراضي القابلة للبناء، نظرا للعراقيل المالية -
 ).هروب الناس من المناطق الغير آمنة(زياہة الطلب في العشرية األخيرة، جراء النزوح الريفي الكبير -
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۲٤۱ 

محص�ورة عل�ى جماع�ة معين�ة ومح�ہہة ) الس�وق أي(غياب الہولة عن معاہلة تنظيم السوق العقارية، جعله�ا -
لها سيولة مالية كبيرة، ليس غرضها شراء القطع األرضية من اجل البناء أو االستثمار ف�ي مش�اريع س�كنية 

 . األخير هو االحتكار ثم البيع عنہ ارتفاع األسعارو تجارية، لكن همها األولو أو
مہينة المسيلة، هي سوق منافسة غير كاملة مما أہى إلى وعليه نستنتج أن سوق األراضي القابلة للبناء في 

حہوث المضاربة العقارية نتيجة حتمية التنافس، هذه المنافسة مع قلة العرض وكثرة الطلب تجعالن أسعار 
 .العقارات المطبقة في السوق مرتفعة بصفة خيالية

ية المكونة والمحددة لهذا هل هذه األسباب مختلفة من فضاء آلخر؟ما هي أهم العوامل الموضوع ٤-۸
  السعر؟

انطالقا من فكرة أن أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة، تتأثر بجملة القوانين المنظمة 
لسوقها، فقہ خصصنا لها محاور عہيہة في استمارة المقابلة الخاصة بالموظفين وأصحاب الوكاالت الخاصة، 

ومن أهم النتائج التي توصنا ) الجريہة الرسمية(القوانين المسيرة لهذا السوق  وكذا البحث الوثائقي في جملة
 : إليها هي

الصاہر في الجريہة الرسمية رقم  ۱۹۹۳نوفمبر  ۱۰المؤرخ في  ۲۷۱/  ۹۳أن المرسوم التنفيذي رقم 
سكني، صناعي، (تصنيف األراضي ہاخل كل محيط بلہية حسب طبيعة النشاط  «، ينص على ۷٤

لكن الشيء المسجل من خالل النتائج المتحصل عليها هو أن الموظفين يجہون صعوبة في )  ۱۰(»...)تجاري
تحہيہ معالم هذا التقسيم، فكل واحہ يقسم المجال حسب رأيه الخاص تقسيما افتراضيا، وهذا في غياب 

، وما يؤكہ ذلك وهنا تكمن صعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع. مخططات تفصيلية توضح هذا التقسيم
 :هو
يعتقہون أن تقسيم المجال الحضري للمہينة أساس�ه ه�و اجته�اہ المص�الح ) منهم % ٦۰(أن معظم الموظفين  -

 . الخاصة وليس القانون
 . يجہون صعوبة في التعامل مع هذا التقسيم )%۱۰۰(أن كل الموظفين -
فالمؤش�رات الت�ي ہرس�ت الختباره�ا المحہہة للس�عر العق�اري و أما فيما يخص العوامل الموضوعية المكونة -

تمحورت حول تحہيہ مرك�ز المہين�ة، وك�ذا ترتي�ب األولوي�ات الت�ي م�ن ش�أنها تحہي�ہ قيم�ة، أهمي�ة وبالت�الي 
 : سعر األرض القابلة للبناء، حيث توصلنا إلى

رك�ز من أف�راہ العين�ات الثالث�ة، يعتب�رون أن الم) % ٦۷٫٥(فيما يخص تحہيہ مركز مہينة المسيلة، فحوالي -
 :التجاري بن الطبي هو مركز المہينة، وهذا االختيار حسب رأينا راجع إلى عہة اعتبارات أهمها

 .كونه يعتبر نقطة تقاطع أهم الطرق وخطوط النقل الحضري، على مستوى المہينة -
يعرف شہة ترہہ كبيرة للسكان، نتيجة وجوہ مواقف النقل الحضري ب�القرب من�ه وك�ذا النش�اطات التجاري�ة  -

 .مختلفةال
 ). الرحبة، الحي اإلہاري، الجامعة(.يتوسط المراكز الثانوية الثالث األخرى حسب النتائج -
وعلى هذا األساس فإن المركز التجاري يعتب�ر نقط�ة مرجعي�ة ف�ي التقي�يم ل�ہى مص�الح أم�الك الہول�ة، وه�و  -

ك الہول�ة، ويص�ل إل�ى للمتر المربع حس�ب مہيري�ة أم�ال) ہوالر( $۱۱٥۰(المنطقة األعلى سعر في المہينة 
وكلم�ا ابتع�ہنا عن�ه يق�ل الس�عر ت�ہريجيا، وه�و بالنس�بة ) للمتر المربع في الس�وق الموازي�ة) ہوالر( ۱٤٥۰$

 .للسكان ذو قيمة تجارية اقتصاہية جہ هامة
فيما يخص تحہيہ ہرجة وأهمية األولويات التي يجب أن تتوفر في قطعة أرض صالحة للبناء، فخلصنا إل�ى  -

تالف ف�ي ال�رؤى ب�ين أف�راہ العين�ات ال�ثالث، فك�ل واح�ہ ينظ�ر إليه�ا م�ن زاوي�ة معين�ة، ف�التقني أن هناك اخ
 .يركز على الجوانب التقنية المجالية، والمواطن له مقاييس اجتماعية مجالية أكثر منها تقنية

، يتأثر وعليه يمكن القول أن سعر المتر المربع من األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة
 : أهمها) اجتماعية(وأخرى غير قابلة للقياس ) مجالية، تقنية، اقتصاہية(بمجموعة من العوامل قابلة للقياس 
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۲٤۲ 

 :بالنسبة للسكان
 .جانب اجتماعي                  .    أن تكون في وسط جيران ذوي أخالق حسنة -
 .جانب اجتماعي                                  .    نظيفو أن تكون في حي آمن -
 .جانب تقني                 ).     V.R.D(أن تكون مزوہة بالشبكات المختلفة  -
 .جانب قانوني                                               .   أن تكون بعقہ ملكية -
 .جانب مجالي اجتماعي                                      .  أن تكون بالقرب من المسجہ -
 .جانب اجتماعي اقتصاہي                                     .          أن تكون بسعر معقول -
 جانب اجتماعي تقني                                                      .   أن تكون بالقرب من المساحات الخضراء -

 بالنسبة المقيمين
 جانب تقني                     .    )V.R.D(أن تكون مزوہة بالشبكات المختلفة  -
 .جانب مجالي اقتصاہي            .       األنشطة التجاريةو أن تكون بالقرب من المراكز -
 جانب مجالي  اقتصاہي                        .   أن تكون لها واجهة تطل على شارع رئيسي -
 .جانب مجالي اقتصاہي                               .      أن تكون قريبة من مركز المہينة -
 .جانب تقني                                              .    أن تكون لها واجهتين -

أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة، تتأثر طبقاً  :وبناءا على هذه النتائج نقول أن
طبقاً لبعض المواقع األخرى، وبهذا فإن مواقع محہہة لها لموقعها في إطار الشكل العام الستعمال األرض و

 . قيمة أعلى، كوجوہ السوق التجارية والمہرسة ومكان الترفيه وبهذا يكون سعرها أكثر غالء
كما أن قطع األراضي التي تقع على الشارع الرئيسي يكون سعرها أعلى نظراً إلمكانية استعمالها 

 .رية لمناسبة موقعهاالستخہامات معينة، مثل محالت تجا
    الخاتمة -۹

إن ظاهرة ارتفاع أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء، بہأت تظهر بشكل ملفت لالنتباه في السنوات 
قہ صاحب هذا االرتفاع انعكاسات سلبية عہيہة مست جميع الجوانب الحياتية و األخيرة في مہينة المسيلة،

 .، ما جعلها ظاهرة جہيرة بالہراسة واالهتمام......)تنموية، ألمجاليةاالجتماعية، االقتصاہية، ال(للمہينة 
من خالل النتائج المتحصل عليها يمكن القول أن سعر األرض الحضرية القابلة للبناء في مہينة المسيلة، 

ة، ، عقہ ملكي)V.R.D(الربط بالشبكات المختلفة : مجالية، تقنية(تتأثر بمجموعة من العوامل قابلة للقياس 
الجيرة : اجتماعية(وأخرى غير قابلة للقياس .) األنشطة التجاريةو المساحات الخضراء، القرب من المراكز

 .).النظافةو الحسنة، األمن
    التوصيات -۱۰

بناءا على نتائج هذا البحث، نرى أن من بين الحلول التي ستساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار األرض 
 : التي ترتكز في مجملها على جانبين هامين هماو المسيلةالقابلة للبناء في مہينة 

 .الجانب القانوني: أوال
 :البہ من معرفة البنية العقارية لمجال المہينة وذلك باتخاذ جملة من اإلجراءات المتمثلة في

تم���س جمي���ع األراض���ي المعم���رة، والمخصص���ة للتعمي���ر (القي���ام بعملي���ة مس���ح لألراض���ي، تك���ون ش���املة  -
 ). أشهر ۰٦في مہة ال تتعہى (سريعة و )العامةو الخاصةالمستقبلي، 

 .تفعيل ہور المحافظة العقارية فيما يخص اإلشهار العقاري -
 .تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي لم تسوى بعہ -
والهہف من وراء ذلك هو الوصول إلى إنشاء بن�ك للمعطي�ات يحت�وي عل�ى معلوم�ات تقني�ة وقانوني�ة ح�ول  -

 .مستوى مہينة المسيلةالعقار على 
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۲٤۳ 

الص�عيہ (مراقبة كل العقوہ المرتبطة بحركة األراضي القابلة للبناء وإعاہة تنظيمه�ا عل�ى مختل�ف األص�عہة  -
 . ، وتأطير عمليات نقل الملكية ومتابعتها في فترة قياسية)المؤسساتي، اإلہاري، القانوني

بن�اء مس�كن، م�ن إع�اہة بيعه�ا أو االس�تفاہة  وضع أطر قانونية تمنع المستفيہين من القطع األرضية من اجل -
 .مرة أخرى

 :الجانب ألمجالي التقني: ثانيا
اإلسراع في ہراسة وتنفيذها مخططات شغل األراض�ي م�ن أج�ل وض�ع ح�ہ نه�ائي لجمي�ع التص�رفات غي�ر  -

 .القانونية من جانب استعمال واحتالل المجال
 : جعل سوقها أكثر شفافية وهذاو القابلة لبناءتحقيق االستقرار بين العرض والطلب فيما يخص األراضي  -
 ، )البحث عن مصاہر تمويل(برفع كل العراقيل المالية  -
 ، )تسوية عقوہ الملكية(القانونية  -
 . وتوزيعها بشكل منظم وعاہل) الربط بالشبكات المختلفة، إنجاز التجهيزات والمرافق الضرورية(والتقنية -
 : ، يجب مراعاةعنہ إعہاہ مخططات التجزئة الترابية -
 ) إمكانية البناء(الجانب التقني  -
 ) عہہ أفراہ األسرة(الجانب االجتماعي -
  ).تكاليف التهيئة(الجانب االقتصاہي  -
العمل على وضع مخططات تفصيلية مستمہة من مخططات التهيئة العمرانية الموجوہة، نجته�ہ ف�ي ض�وئها  -

تحہي�ہ الس�عر العق�اري، و لنا عملية تقييم األراض�يعلى تقسيم المجال الحضري للمہينة إلى قطاعات تسهل 
 .يتماشى مع الواقعو قانونيةو بحيث يكون هذا التقسيم مبني على معايير وأسس علمية

  آفاق وتطلعات البحث -۱۱ 
في نهاية هذا البحث نريہ أن نشير إلى أن مشكل ارتفاع أسعار األراضي القابلة للبناء في األوساط  

تقنية فقط، بل هو مجال مفتوح لمزيہ من الہراسات و على جوانب قانونية، مجالية الحضرية ال يقتصر
 :تتأثر به، وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكرو واألبحاث العلمية نظرا لتعہہ العناصر التي تؤثر فيه

 ينة ہراسة تأثير الجوانب االجتماعية واالقتصاہية على أسعار األرض الحضرية القابلة للبناء في المہ -
 . ہراسة مہى تأثير أسعار األرض الحضرية القابلة لبناء على التوزيع الجغرافي للسكان في المہينة -
في تقس�يم المج�ال الحض�ري إل�ى من�اطق حس�ب الس�عر العق�اري ) S.I.G(استعمال تقنية االستشعار عن بعہ  -

 .ومراقبة كل التغيرات التي تحہث
 .تحہيہ سعر األرضو لى حسابالعمل على وضع برنامج  إعالم آلي يساعہ ع -

 :  شكر وعرفان
 العرفان لكل أعضاء اللجنة العلمية للملتقى على المجهوہات المبذولةو في األخير ال يسعني إال أن أتقہم بالشكر

 .طالبهو راجين من هللا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وہمتم في خہمة العلم. حسن التنظيم المعمول بهو
  الواردة في البحثو مستعملةقائمة المراجع ال

 .۱۰: ص.الجزائر”العقار في الجزائر،عائق للتنمية االقتصادية«)۲۰۰٤(االجتماعيتقرير المجلس الوطني االقتصاہي و ]۱[
 ۱۹۹۱جويلية  ۲۳الصاہر عن المہيرية العامة لألمالك الوطنية والمؤرخة في ): ۱۹۹۱(التعليمة الخاصة بتحہيہ قيمة العقارات  ]۲[

  ۱۳۰إلى  ۱۲۱: ص ۱۹۹۱/۹۲تحت رقم 
 .۱۲۰–۱۱۱ص–ص.۱۹۹۱جانفي ۲۳المؤرخة في ۹۲/۹۱ك الوطنية الصاہرة تحت رقممذكرة المہيرية العامة لألمال ]۳[

[4] DINIS. Barthélémy(1985)« comment mesurer la valeur des terres-études foncières »septembre.P.11.60 et 181 
[5] MERLIN. Pierre et CHOAY Françoise,(1996) « Dictionnaire de L'Urbanisme et de L'Aménagement » – presses 

universitaire  de France P: 4٥٤ et 468. 

[6] DERYCH. P.H.(1982) « Economie et planification urbaines » Tomes 1et 2.P.U.F..P.  ۳۲۷ et  ۳۳۳  

 .۱۰۰ –۲٥: ار هومة، بوزريعة، الجزائر،صہ ،»الملكية والنظام العقاري في الجزائر «) ۲۰۰٤(عمار علوي  ]۷[
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كم�ال . بوزي�ہ ص�حراوي. ترجم�ة »منهجي�ة البح�ث العلم�ي ف�ي العل�وم اإلنس�انية ت�دريبات عملي�ة   «)۲۰۰٤(موريس أنج�رس ]۸[
   ۳۱۹: ص. ۲۰۰٤. الجزائر. القصبة للنشرہار . سعيہ سبعون. بوشارف

كم�ال . بوزي�ہ ص�حراوي. ترجم�ة »س�انية ت�دريبات عملي�ة منهجي�ة البح�ث العلم�ي ف�ي العل�وم اإلن  «)۲۰۰٤(موريس أنج�رس ]۹[
 .۳۲۰ -۳۰۰: ص-ص. ۲۰۰٤. الجزائر. ہار القصبة للنشر. سعيہ سبعون. بوشارف

، يح�ہہ كيفي�ات تقي�يم ۷٤الصاہر في الجريہة الرسمية رقم  ۱۹۹۳نوفمبر  ۱۰المؤرخ في  ۲۷۱/  ۹۳أن المرسوم التنفيذي رقم  ]۱۰[
 المبنيةاألمالك العقارية المبنية وغير 

  الغير واردة في البحثو قائمة المراجع المستعملة
ترجم��ة حلم��ي عب��ہ الق��اہر، ہي��وان المطبوع��ات الجامعي��ة، ب��ن عكن��ون، الجزائ��ر،  »الجغرافي��ة الحض��رية  «: ج��اكلين بوجوق��انيي ]۱۱[

 ۱٦۰إلى  ۱٤۳: ص إلى ص. ۱۹۸۹
 ۲٥۹إل��ى  ۲٥٦: ، ص۲۰۰٤يع��ة، الجزائ��ر، ہار هوم��ة، بوزر. ». المنازع��ات العقاري��ة «: زروق��ي ليل��ى، حم��ہي باش��ا عم��ر ]۱۲[

 .۲۷٥الى.۲٦۷و
   ۱۰۰ – ۲٥ –ص ،۲۰۰٤ہار هومة، بوزريعة، الجزائر،  ،»الملكية والنظام العقاري في الجزائر «: عمار علوي ]۱۳[
. ۲۰۰۰ہار المعرفة الجامعية، اإلس�كنہرية، مص�ر،  »علم االجتماع االقتصادي  «: السيہ عبہ العاطي السيہ ومحمہ احمہ بيومي ]۱٤[

 ٤٦: ص
ہار هوم�ة، بوزريع�ة، الجزائ�ر،  »النظ�ام الق�انوني الجزائ�ري للتوجي�ه العق�اري، دراس�ة وص�فية وتحليلي�ة  «: سماعيل ش�امة.أ ]۱٥[

 ۱٦٦إلى  ۱٦٤:صو ۱٤٤.ص. ۲۰۰۲
منش��ورات جامع��ة ”-مجتم��ع المدين��ة نموذج��ا –الواق��ع و اإلش��كاالت النظري��ة”:قي��رة إس��ماعيل، حمي��ہ خ��روف، بلقاس��م س��الطنية ]۱٦[

 ٤٦ -۱۳:ص –ص ۱۹۹۹ي قسنطينة، الجزائر، منتور
[17] ALAIN. Lipietz « Le tribut foncier urbain circulation du capital et propriété foncière dans la production du cadre bâti 

 » paris 1974 P11. 59. et 101 
[18] JEAN. Jacques Granelle «  La valeur du sol urbain et la propriété foncière – le marché des terrains à paris  » 1975 

France. P: 17   
[19] JOSEPH. Comby. «  Evaluer un terrain Aspects économiques et juridiques » (adef) paris 1994. P: 171 
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۲٤٥ 

 : مالحق البحث
 

 مضاربة في السوقال* نقص األراضي          * هل إرتفاع اسعار االراضي القابلة للبناء سببه ؟   - أ

 ............................................حالة أخرى           اذكرها* زياہة عہہ السكان            *      
 الحي اإلداري                           * المركز التجاري بن طبي       * الرحبة        * في رأيك هل مركز مدينة المسيلة هو ؟   - ب

 ....................................       حالة أخرى         اذكرها* بالقرب من الجامعة          *     

هذا و ماهي االولويات التي تطلبها عند شرائك لقطعة أرض صالحة للبناء ؟ رتب االولويات حسب اهميتها في الجدول الموالي - ت
  :داخل الخانة المناسبة ) X(بوضع العالمة  

تعيينال  درجة األولوية 
 غير مهمة ضعيفة األهمية متوسطة األهمية مهمة جدا

     أن تكون قريبة من مركز المہينة.) ۱

     )V.R.D(أن تكون مزوہة بالشبكات المختلفة .)۲

     أن تكون قريبة من خطوط النقل الحضري.)۳
     ن تكون قريبة من التجهيزات الضرورية.)٤أ

     األنشطة التجاريةو القرب من المراكزأن تكون ب.)٥
     أن تكون بعقہ ملكية.)٦
     .أن تكون لها واجهة تطل على شارع رئيسي.)۷
     )مربع أو مستطيل(أن يكون شكلها منتظم .)۸
     م )۲٥۰أو ۲۰۰أو ۱٥۰(أن تكون مساحتها أكثر من.) ۹

     أن تكون في وسط جيران ذوي أخالق حسنة.)  ۱۰
     نظيفو أن تكون في حي آمن).۱۱
     أن تكون بالقرب من المسجہ.)۱۲
     األقاربو أن تكون بالقرب من األهل.)۱۳

 إذا كانت عناصر أخرى اذكرها في الخانات الفارغة أو على ظهر الورقة
 

 

 
 

 .نمـوذج استمـارة  موجهـة للمواطنيـن
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Day 2: Lectures’ Sessions 
(Tuesday 26 October, 2010 / 18 Thul-Qedah, 1431) 

 جلسات المحاضرات :الثانيتابع اليوم 
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲٦/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۸الثالثاء (

 
 
 
 

Session V:  Sustainable 
Real Estate at the 

Construction Material and 
Technologies 

ÔåŸ§^=Ôå‹_¶^=WàÍÈ�kÿ^=
Ìá_—≈ÿ^=fl^Ñkåª^=Ÿƒ=ÒÈkå‹=

É^È‹=m_Î·—jË=Ú_·gÿ^=
 

 
 
 

2:00-03:30 
pm 

Session C hair :  Pr of. Dr . A bdulaziz Saad A l-M ogr en 

Dean, College of Architecture and Planning, King Saud University 

 عبدالعزيز بن سعد المقرن. د. أ: رئيس الجلسة
 .عميد كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض

02:00-02:15 1- 

Dr. Shahid Kabir, Dr. Othman Sidek and Tay Yee Cheun:  
Universiti Sains Malaysia. 

Green Materials for Sustainable Housing 
Development: Agrowaste Ashes as a Cement 

Replacement For Concrete Structures in Hot Arid 
Climates 

  تاي يي تشون. ود عثمان صديق. ، دشاهد أكبر. د
 .اليزياجامعة سايان م

مخلفات رماد : المواد الخضراء لتنمية اإلسكان المستدام
 المناطق الحارةفي  للمنشئات الخرسانيةبديل الزراعة ك

 الجافة

02: 15-02:30 2- 

Prof. Dr. Alaa El-Dean El-Alfy:  
Faculty of Fine Arts, Alexandria University, Egypt. 

Improving Building Sustainability through Value 
Engineering 

  يعالء الدين األلف. د. أ
 .اإلسكندرية، جمهورية مصر العربيةجامعة كلية الفنون الجميلة، 

 تحسين استدامة المباني بواسطة الهندسة القيمية

02:30-02:45 3- 

Dr. Ashraf Alkibsi:  
College of Engineering, Thamar University, Thamar, Yemen 
Activation of mud use in construction: towards a 

sustainable architecture in Yemen 

  سيأشرف الكب. د
 .كلية الهندسة، جامعة ذمار، ذمار، اليمنقسم الهندسة المعمارية،  

نحو تنمية عمرانية : تفعيل استخدامات الطين في البناء
 مستدامة في اليمن

02:45-03:00 4- 

Dr. Samir Foura and Dr. Samira Debache:  
University 0f Constantine, Algeria 
Development 0f Materials for Low Energy Building: 

Case of Algeria 

  سميرة ديباشي. ود سمير فورة. د
 جامعة قنسطينطين، الجزائر

: تطوير مواد البناء من أجل مباني ذات قدرة حرارية منخفضة
 حالة دراسية الجزائر

03:00-03:15 5- 

Experiment of Practical Expirement: 
Eng. Isa Almohannadi:  
Doha Land Company, Doha, Qatar.  

Sustainable Real Estate Development: the 
Experiment  of Doha Land Company in the 

Development of “Musheer”Project in Doha Central 
Business District 

 :تطبيقية تجربةلض عر
 عيسي المهندي/ المهندس

 .، الدوحة، قطرشركة دوحة الند
في تجربة شركة دوحة الند : التطوير العقاري المستدام

 مشروع مشير بقلب الدوحةتطوير 

 Open Discussion        مناقشة مفتوحة 3:30 -03:15
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5-1 G R E E N M A T E R I A L S F OR  SUST A I NA B L E  H OUSI NG  DE V E L OPM E NT :  
A G R OW A ST E  A SH E S A S A  C E M E NT  R E PL A C E M E NT  F OR  C ONC R E T E  

ST R UC T UR E S I N H OT  A R I D C L I M A T E S 
Dr . Shahid K abir 1, Pr of. Dr . Othman Sidek 2, and M r . T ay Y ee C heun3 

1  

   

2  

 

3 
 

1Chair, Sustainable Materials and Infrastructure Cluster: Universiti Sains Malaysia, Nibong Tebal, Penang, Malaysia: shahidkabir@cedec.usm.my  
2Director, Collaborative µ-Electronic Design Excellence Centre, Universiti Sains Malaysia, Eng. Campus, Malaysia: othman@cedec.usm.my  
3 Post-Graduate Student, School of Civil Engineering: Universiti Sains Malaysia, Eng. Campus, Malaysia: interjason@gmail.com  
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

A bstr act:  
The issue of environmental preservation and sustainability has lead to innovations in the development of 

new materials using by-products generated from various sectors. The pressing need for the preservation of 
natural resources and reductions in CO2 emissions, combined with the ever-rising volume of concrete 
production that is required to meet the needs of the developing world, have fueled the search for alternative 
solutions. During recent decades, many researchers have studied the use of agrowaste ashes as alternative 
constituents in concrete for sustainable development. Some of these waste ashes are highly pozzolanic, 
indicating the possibility of using theses ashes as filler or aggregate in concrete; they have great potential to 
improve the general properties of the blended cement, while reducing costs and negative environmental 
effects. This study focuses on using various agrowaste ashes as pozzolanic materials for the development of 
sustainable housing materials. The objective of this investigation is to study the effects of increasing 
replacement levels of various agrowaste ashes on the compressive strength of concrete. Experiments are 
conducted by replacing 10%, 20%, 30%, 40% and 50% of OPC by weight with various agrowaste ashes to 
produce concrete samples, and then evaluating the compressive strength performance of the samples. 

 

K eywor ds:   
Environmental Preservation, Agrowaste Ashes, Pozzolanic Materials, Sustainable Housing 

Materials. 

 

B iogr aphy:    
Dr. Shahid Kabir is Chair of the Sustainable Materials and Infrastructure (SMI) cluster under the 

Collaborative µ-Electronic Design Excellence Centre (CEDEC), Universiti Sains Malaysia, Malaysia. He 
obtained a PhD in Civil Engineering, and an M.Sc. in Geomatics from the University of Sherbrooke, Quebec, 
Canada. His research concerns Sustainable Materials and Infrastructure.   

Professor Dr. Othman Sidek is the Director of the Collaborative µ-Electronic Design Excellence 
Centre (CEDEC). He obtained his M.Sc. in Communication Engineering from UMIST, UK, and a PhD in 
Information Systems Engineering from Bradford University, UK. His research focuses on µ-Electro 
Mechanical Systems, Wireless Sensor Networks and Embedded Systems.   

Mr. Tay Yee Cheun obtained his B.Sc. in Civil Engineering, and is currently pursuing his M.Sc. in 
Civil Engineering at Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia. His research interest is about preserving 
the environment and helping to promote environmental awareness using agrowaste to enhance the 
mechanical properties of concrete. 

mailto:shahidkabir@cedec.usm.my�
mailto:othman@cedec.usm.my�
mailto:interjason@gmail.com�
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رماد مخلفات الزراعة كبديل للمنشئات : المواد الخضراء لتنمية اإلسكان المستدام ۱-٥
 الخرسانية في المناطق الحارة الجافة

۳تاي يي تشون. د، و۲عثمان صديق. د، و۱شاهد أكبر. د  

۱ 

 

۲ 

 

۳ 
 

  shahidkabir@cedec.usm.my: ماليزياجامعة سانس، تيبال بتروورث، بينانج، : رئيس مجموعة الهياكل األساسية والمواد المستدامة ۱
  othman@cedec.usm.my  :ماليزيا تيبال بتروورث، بينانج، ،اإللكترونية التعاونية، جامعة سانس μمدير مركز التميز في التصميم  ۲
  interjason@gmail.com  :تيبال بتروورث، بينانج، ماليزيا ،جامعة سانس: كلية الهندسة المدنية ،ات عليادراسطالب  ۳
 

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمين ندوةكما قبلت للنشر في كتاب بحوث ال ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 
 

 : المستخلص
مسألة الحفاظ على البيئة واالستہامة قہ تؤہي إلى االبتكارات في تطوير مواہ جہيہة باستخہام المنتجات الثانوية المتولہة من 

ملحة للحفاظ على الموارہ الطبيعية وإجراء تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيہ الكربون، مقترنة هناك حاجة . مختلف القطاعات
وخالل العقوہ . البحث عن حلول بہيلة مما شجعاإلنتاج المحہہة المطلوبة للوفاء باحتياجات العالم النامي،  حجمضروة زياہة ب

. كمكونات بہيلة ملموسة لتحقيق التنمية المستہامة المخلفات الزراعيةستخہام رماہ األساليب الاألخيرة، ہرس الباحثون العہيہ من 
إمكانية لزياہة  أطروحات حشو أو تجميعفي  هشير إلى إمكانية استخہامت نياللبوزورماہ ا وهو بعض من هذه النفاياتہراسة 

تركز هذه الہراسة على استخہام مختلف . تحسين الخصائص العامة لإلسمنت الممزوج مع تخفيض التكاليف واآلثار البيئية السلبية
يهہف هذا التحقيق إلى ہراسة آثار استبہال . تہامسكن المسمالبناء ني لتطوير مواہ الكمواہ البوزوالمخلفات الزراعية رماہ 

في  ۱۰ونسبة % ۲۰ستعاضة عن الوتجري تجارب ا. مستويات متزايہة من رماہ أجروواستي المختلفة على قوة ضغط الخرسانة
ط من غبالوزن مع رماہ أجروواستي المختلفة إلنتاج نماذج ملموسة وثم تقييم أہاء قوة ض% ٤۰% ۳۰من التنظيم % ٥۰و المائة

 . العينات
 : الكلمات الدالة

 .المستہامة اإلسكاننية، مواہ الالبوزوالمواہ ، رماہ المتبقيات الزراعية، ئيةالبيالمحافظة 
 :السيرة الذاتية

الميجا إلكترونيك تصميم التابعة لمركز ) SMI(”المستہامةالمواہ والبنية التحتية "الہكتور شهيہ كبير هو رئيس مجموعة 
حصل على ہرجة ہكتوراه في الهنہسة المہنية، وعلى ماجستير في القياس من . ، جامعة سانس ماليزيا، بماليزيا)CEDEC(المتميز 

 .   المستہامةوتتعلق بحوثه بالمواہ والبنية التحتية . جامعة شيربروك، كيبيك، كنہا
حصل على الماجستير في . )CEDEC(تصميم الميجا إلكترونيك المتميز األستاذ الہكتور عثمان صہيق هو مہير مركز 

من جامعة براہفورہ، المملكة ”هنہسة نظم المعلومات"بالمملكة المتحہة، وشهاہة ہكتوراه في  UMISTمن ”هنہسة االتصاالت"
 .   أبحاثه على مجال الميجا إلكترونك واألنظمة الميكانيكية وشبكات استشعار السلكية واألنظمة المضمنةتتركز . المتحہة

اي يي شون حصل على شهاہة بكالوريوس في الهنہسة المہنية، ويتابع حاليا ہراسة الماجستير في الهنہسة المہنية في السيہ ت
اهتماماته البحثية تہور حول الحفاظ على البيئة، والمساعہة في تعزيز الوعي البيئي . جامعة سانس ماليزيا، بينانج، ماليزيا
 .خواص الميكانيكية للخرسانةباستخہام المخلفات الزراعية لتعزيز ال
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1. INTRODUCTION 

In recent decades, a lot of researchers have focused on the use of waste materials to make useful 
building materials. There are some studies on using the palm shell to replace aggregates in the concrete mix 
[1] [2] and other research on using palm oil fuel ash to replace cement in the concrete mix [3][4][5]. Olive 
waste has also been studied for its use in replacing cement in the concrete mix [6], as well as rice husk and 
palm oil ash. Some studies have also used metakaolin in concrete at elevated temperatures [7]. These 
research projects are conducted in order to reduce the use of natural materials and to preserve the 
environment. A reduction in the use of cement can reduce the amount of carbon dioxide emissions in the 
atmosphere, which can lessen the effects of green-house gases on global climate change. According to Deja 
et al. [8], the cement industry is one of the most significant sources of anthropogenic emissions of carbon 
dioxide (CO2), amounting to around 7% of worldwide emissions. Production of one ton of cement will 
produce approximately 0.79 ton of carbon dioxide. 

The use of agrowaste will not only promote the importance of green materials in the reduction of CO2, 
but will also solve the problem of improper disposal of agrowaste products, which is an important factor in 
sustainable development and environmental protection. It is imperative that everything being done nowadays 
relates to sustainability, because these things affect not only the current generation, but also future 
generations to come. In developing countries, awareness of the need for recycling and using waste materials 
is very high because raw materials there are more expensive. Nevertheless, the use of agrowaste in those 
relative countries has not yet been fully realized. Most agrowaste products contain high amounts of silicon 
dioxide in amorphous form and could be used as pozzolanic materials [9].  The main purpose of this paper is 
to review the use of agrowaste for replacing cement in concrete, and their suitability to be employed in hot, 
arid countries. 

2. SOURCES OF AGROWASTE 

2.1 Palm Oil Fuel Ash   

Palm oil fuel ash (POFA) is a by-product of thermal power plants, in which palm fiber, shell, and empty 
fruit bunches are burnt at temperatures ranging from 800–1000 ºC. Each year, more than 100,000 tons of 
POFA is produced in Thailand; this amount is increasing annually, while the utilization of POFA is minimal 
[9]. Palm oil is an economically important crop in several humid and tropical countries. Malaysia is in the 
zone of a warm humid climate. At present, Malaysia produces more than half of the world’s total output of 
palm oil. Palm oil waste can be in the form of leaves, fronds, and old trunks from palm plantations. Palm 
mill wastes include empty fruit bunches, shells, per carp, and effluent. Limited efforts have been carried out 
in the past to gain economical benefits from these wastes as construction materials in concrete [1]. There are 
several tests that have been carried out to determine the suitability of POFA as a cementitious material. In a 
study by Tangchirapat et al. [10], tests for strength, sulphate resistance and water permeability were 
conducted on high strength concrete produced with ground palm oil fuel ash. The results for compressive 
strength and water permeability from this study are shown in Table 1. 

Table 1 Compressive Strength and Water Permeability of High-Strength Concrete 
 

Mixes 
Compressive strength (Mpa)- normalized compressive strength (%) Water permeability at 90 

days (k x 10-14)m/s-K/Kcn 7-D 28-D 90-D 180-D 
*CT1 54.9-100 58.5-100 64.6-100 68.5-100 6.67-1.00 
GPA 10 55.6-101 59.5-102 67.5-104 72.0-105 4.17-0.63 
GPA 20 54.6-99 60.9-104 69.4-107 73.7-108 3.11-0.47 
GPA 30 53.2-97 58.8-101 66.1-102 69.0-101 3.83-057 

     *CT1 = control sample using cement type I GPA= ground palm oil fuel ash 

Source: Tangchirapat, R. et al. (2009) 

Based on their results, concrete containing 20% POFA had higher compressive strength at a later stage. 
Even though the result of the strength test at 7 days is slightly lower compared to the control sample, it is still 
within the acceptable margin. On the other hand, the concrete sample containing 10% palm oil fuel ash 
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showed higher concrete strength than the control sample at all stages of testing. For the sample made with 
30% POFA, the strength was similar to that of the control sample, except for the 7 day test, which was 3% 
lower. The water permeability at 90 days is shown in Table 1; all of the concrete samples with ground POFA 
have a value between 1 x 10-12 to 1 x 10-16 m/s. Replacement of cement with 20% palm oil fuel ash 
provided the lowest water permeability compared to the other mixtures. The above results suggest that the 
pozzolanic reaction and the filler effect of the ground POFA with high fineness filled the voids, thus 
increasing the density of the resultant concrete.  The results of the sulphate resistance test are shown in 
Figures 1 and 2. 

 
Source: Tangchirapat, R. et al. (2009) 

Figure 1 Expansion of high-strength concrete due to 10% MgSO4 solution 
 
 

 
Source: Tangchirapat, R. et al. (2009) 

Figure 2 Compressive strength of high-strength concrete cured in water and immersed in a 10% MgSO4 solution 
for 180 days (values indicate the percentage loss in compressive strength of concrete) 

The results show that expansion of concrete rebar is much lower for the mix using palm oil fuel ash [10]. 
The mixture using 20% ground POFA is even lower than type V cement, which is sulphate resistant cement. 
While for the compressive strength of the samples after immersion in the magnesium sulphate solution for 
180 days, all of the palm oil fuel ash samples having higher strength compared to the control sample made 
with type I cement. For the samples using 20% and 30% palm oil fuel ash, the strengths are higher than the 
control sample made with type V cement.  

Another research carried out by Rukzon and Chindaprasirt [11] deals with the chloride resistance of 
cement containing palm oil fuel ash and fly ash. Several combinations of cement mixtures using palm oil 
fuel ash and fly ash were used in this study. The results of the compressive strength and rapid chloride 
penetration tests are shown in Table 2 and Figure 3. 
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Table 2 Compressive strength of blended cement mortars 

 

Mix No. Symbol 
Tested compressive strength / MPa 

7 d 28 d 90 d 
1 OPC 44.0 58.0 62.0 
2 20FA 45.5 60.5 64.5 
3 10FA10POA 44.5 58.5 64.0 
4 20POA 44.5 58.5 63.0 
5 40FA 34.0 57.5 63.0 
6 20FA20POA 44.0 57.5 62.0 
7 40POA 33.5 54.5 62.5 
8 10FA 46.0 60.2 63.7 
9 10POA 45.0 58.5 62.5 
10 20FA10POA 42.5 59.0 63.0 
11 15FA15POA 43.5 59.5 62.5 
12 10FA20POA 42.0 60.0 63.5 

Source: Rukzon and Chindaprasirt (2008) 

 

 
Source: Rukzon and Chindaprasirt (2008) 

Figure 3 Rapid chloride penetration depth of mortars 

Based on the results of this research [11], the replacement of cement by 10% and 20 % palm oil fuel ash 
and fly ash produced samples that had higher strengths compared to the control sample at all stages. When 
the replacement is more than 20%, the early strength was reduced, which can be caused by the filler and 
dispersing effects. However, the later strength at 90 days was higher than the control sample; this may have 
occurred because of the pozzolanic effect at the later stage compared to the early stage. For the chloride 
penetration test, the OPC had a higher penetration depth compared to the other mixes contain fly ash and 
palm oil fuel ash. The incorporation of palm oil fuel ash and fly ash increased nucleation sites for 
precipitation of hydration products, reduced Ca(OH)2, and improved the permeability of the mortar. These 
factors contributed to the improvement in the resistance to chloride penetration of the mortar, with POFA 
being the most effective, followed by fly ash and OPC. 

Consequently, palm oil fuel ash is a very suitable material to replace cement in concrete because palm 
oil fuel ash has the characteristics that are required in cement. With the optimum replacement level, concrete 
containing palm oil fuel ash will have better performance compared to ordinary Portland cement. It will not 
increase the long term strength of concrete, but it is also very suitable for countries with hot climates. Palm 
oil fuel ash refines the pore structure in the concrete, which will in turn reduce the water permeability in the 
concrete. 
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2.2 Olive Waste Ash 

Olive waste ash (OWA) is a new supplementary cementing material that is acquired by incinerating 
huge amounts of olive mill waste and collecting the resulting ash. The olive mill waste materials are the 
materials that are left over after the olive oil has been extracted from the olive fruits, and contains olive pulp, 
husk, and residual oil. However, not much research studies have been done on OWA for replacing cement in 
concrete mixes. Research conducted by Al-Akhras et al. [6] employed 7%, 15% and 22% OWA to replace 
cement in concrete mixes.  The compressive strength was tested after 90 days of curing and the results are 
shown in Table 2. The samples were also exposed to elevated temperatures of 400 ºC and 600 ºC for 
predetermine periods.  The results of this are shown in Figure 4, while the results for the effect of OWA 
content on electrical charges at elevated temperatures are shown in Figure 5. 

 
  Table 3:  Compressive strength (MPa) of the concrete mixtures after 90 days of curing  

 
Mix Control 7% OWA 15% OWA 22% OWA 

Compressive Strength 34.7 34.1 33.6 33.2 

Source: Al-Akhras, N.M. et al. (2008) 

 

 
Source: Al-Akhras, N.M. et al. (2008) 

Figure 4 Effect of OWA content on the residual compressive strength of OWA concrete exposed to elevated 
temperatures 

Based on the results obtained in this study [6], the mix with OWA had lower compressive strength after 
90 days curing. But the residual compressive strength at elevated temperatures of 400 ºC and 600 ºC for the 
OWA mix is higher than the control sample. Its strength increases with the replacement amounts of 7% to 
22%. This result shows that OWA can sustain higher temperatures compared to ordinary Portland cement. 
For the electrical charge passed through the mix, it is lower at 400 ºC compared to 600 ºC for all mix 
proportions. The increase in the electrical charge of OWA concrete with exposure to increasing temperature 
is explained by the increase in cracks and damage in the concrete specimens exposed to elevated 
temperatures. The electrical charge passing through the sample decreases with increase content of OWA in 
the concrete mix; these scenarios occurred at both 400 ºC and 600 ºC. The performance of OWA concrete at 
elevated temperatures increases and is directly proportional to the increase in OWA proportions. This is due 
to the pozzolanic effect and filler action of OWA, which increases the resistance of OWA to elevated 
temperatures. 
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Source: Al-Akhras, N.M. et. al. (2008) 

Figure 5 Effect of OWA content on the electrical charge passed through OWA concrete exposed to elevated 
temperatures 

Olive waste ash shows great potential although not much research has been done on it. More research 
can be done in the areas of performance against sulphate attack, alkali aggregate reaction and water 
permeability, especially in countries having high olive oil production; they should make more effort and 
conduct more research on how to make use of the olive waste. This type of research is necessary in order to 
determine the suitability of olive waste ash for partially replacing cement in concrete for building materials.  

2.3 Rice Husk  

Rice husk is also abundant in many parts of the world. When properly burnt at temperatures lower than 
700 ºC, reactive amorphous silica is obtained. Silica in amorphous form is suitable for use as a pozzolan. The 
silica content in rice husk ash is quite high, at approximately 90%. With proper burning and grinding, ground 
rice husk ash (RHA) can be produced and used as a pozzolanic material. Even at higher burning 
temperatures with some crystalline formation of silica, good RHA can still be obtained by fine grinding. The 
reactive RHA is used to produce good quality concrete with reduced Ca(OH)2 and higher resistance to 
sulfate attack. Chindaprasirt et al. [12] have conducted a study in which 20% and 40% rice husk ash was 
used to replace the cement in concrete mixes in order to test the compressive strength and chloride 
penetration of the rice husk ash concrete. The results of the compressive strength are shown in Table 4 and 
the results of the chloride penetration test are shown in Table 5. 

Table 4 Compressive Strength of Mortar 
 

Mix Compressive strength (Mpa-normalized) 
7 days 28 days 90 days 

OPC 43.5-100 57.0-100 60.0-100 
20RHA 44.5-102 58.5-103 62.5-104 
40RHA 33.5-77 55.0-97.0 62.0-103 

Source: Chindaprasirt et al. (2006) 

Table 5 Chloride Penetration Test 
Mix  Type of Chloride Penetration Test 
 RCPT* RMT ACPT** 
OPC 7450C 16mm 16mm 
20RHA 750C 3,5mm 4.2mm 
40RHA 200C 3.0mm 3.8mm 

 
RCPT* = Rapid Chloride Penetration Test, RMT =Rapid Migration Test  
ACPT** = Actual Chloride Penetration Test (in 3% NaCl solution) 

Source: Chindaprasirt, P. et al. (2006) 
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Based on the research results of this study, the compressive strength of 20 % rice husk ash concrete is 
higher than ordinary Portland cement; the 40 % rice husk ash concrete is lower than OPC at 7 days and 28 
days, but at 90 days the strength of the RHA sample is higher than the OPC sample. This is a common 
feature of the pozzolanic materials. For the chloride penetration test, the RHA concrete performed better 
compared to the OPC, where the charge passed is lower with increasing RHA content. For the chloride 
depth, it is also lower as the RHA content increases. 

There is some other research that involves the replacement of cement using a mixture of rice husk ash 
and bark ash. According to Sata et al. [13], Rice husk–bark ash(RHBA) is a by-product in which rice husk 
and Eucalyptus bark have been incinerated together at a controlled temperature (about 800–900 ºC) to 
produce steam for electricity generation in a biomass power plant. For their research, the portion of RHBA 
used is 65% rice husk and 35% eucalyptus bark. The RHBA used is very fine, where less than 3% is retained 
on a #325 sieve. A total 3 samples of RHBA were produced for the replacement of cement at 10%, 20% and 
30%. The compressive strength results are shown in Figure 6. 

 

 
Source: Sata V. et al. (2005) 

Figure 6 Relationship between compressive strength of concrete and RHBA replacement levels 

The results show that the mixes with RHBA have higher compressive strengths compared to OPC. 
Using higher portions of RHBA may cause the early strength to be lower than OPC, but at the end the 
strength will be stronger than OPC. In another research, Chindaprasirt et al. [14] performed compressive 
strength and water permeability tests on concrete mixes made using ground rice husk bark ash (GRBA), 
where the mixture of rice husk bark ash was ground by ball mill until 95% of the particles passed through 
sieve No 325. The results of the tests are shown in Table 6. 

 
Table 6 Compressive strength and water permeability of concrete 

 
Mixed W/B Compressive strength (MPa) -normalized Permeability x 10-12 k (m/s) –k/kcontrol 

  28 days 90 days 28 days 90 days 
OPC 0.71 26.1 - 100 28.2 – 100 2.89 – 1.00 2.05 – 1.00 
GRBA20 0.71 27.5 - 105 29.3 - 104 0.90 – 0.31 0.42 – 0.21 
GRBA40 0.76 22.7 - 87 25.6 - 91 1.74 – 0.60 1.33 – 0.65 
GRBA55 0.80 20.0 - 77 24.1 - 85 5.48 – 1.90 4.02 -1.96 

Source: Chindaprasirt, P. et al. (2005) 

Based on the results of this research, the 28-day compressive strength of the GBRA concrete was 27.5, 
22.7 and 20.0 MPa or normalized compressive strengths of 105%, 87% and 77% for GBRA20, GBRA40 and 
GBRA55 concrete, respectively. Again, with the increasing replacement ratios of GRBA, the compressive 
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strength of the concrete reduces. At 90 days, the compressive strength of GRBA20, GRBA40 and GRBA55 
concrete was 29.3, 25.6 and 24.1 MPa, respectively. The normalized compressive strength of GRBA20 
concrete was 104%, which was slightly less than the 28-day value. However, the normalized compressive 
strengths of GRBA40 and GRBA55 concrete increased at 91% and 85%, respectively. The permeabilities of 
the GRBA concrete were also lower than that of OPC concrete, at 20% and 40% cement replacement levels 
and tended to be higher as the replacement ratio increases to 55%. At 28 days, the permeabilities of 
GRBA20, GRBA40 and GRBA55 concrete were 0.90 x 10-12, 1.74 x 10-12, and 5.48 x 10-12 m/s or had the 
ratios of permeability of 0.31, 0.60 and 1.90, respectively. At 90 days, the permeability of the GRBA 
concrete reduced slightly compared to that at the age of 28 days and the ratios of permeability of GRBA20, 
GRBA40 and GRBA55 concrete were 0.21, 0.65 and 1.96, respectively. It is noted that the ratio of 
permeability of GRBA55 concrete at 90 days was slightly higher than the value at 28 days. This means that 
the improvement of permeability of GRBA concrete is slightly less than that of OPC concrete at 40% and 
55% levels of cement replacement. However, the use of 20% and 40% GRBA by weight to replace Portland 
cement still produces concrete with lower permeability than OPC concrete. 

 Based on the research, rice husk ash is suitable to replace cement, but the performance can be 
improved if the rice husk ash is mixed with other ash material. The potential of this material, however, is 
only limited to countries producing rice. The right proportion of the mixes needs to be carefully determined 
because too much or too little of the material will affect the performance of the concrete. 

3. CONCLUSION 

A great deal of research is needed in the area of agrowaste in order to minimize the costs of producing 
the optimum agrowaste product for the replacement of cement in concrete mixes. The current technology 
used to produce optimum agrowaste involves too much energy to incinerate the waste at a few hundred 
degrees Celsius, and the burning time is also too long. With further research, agrowaste can be fully 
developed and employed as a green building material for construction purposes. The materials used are very 
suitable for hot arid countries since water permeability is reduced when the agrowaste product is used in 
replacing the cement. By conducting this research, not only will the waste be put to good use and be diverted 
from landfill or other unsuitable disposal process, but it will also help to reduce the amount of carbon dioxide 
released into the atmosphere. Furthermore, using agrowaste products as potential construction materials at 
the optimum proportions will help to enhance the mechanical properties of the concrete. This type of green 
concrete will have better resistance compared to concrete made with OPC. Along with the research going on 
in universities around the globe regarding sustainability and protection of the environment, sustainable and 
environmentally friendly products need to be employed more and more by developers, engineers and 
builders alike. 

 ACKNOWLEDGMENT 

The authors would like to acknowledge the support and assistance from the research and innovation 
office of Universiti Sains Malaysia.  

REFERENCES 
[1] Mannan  M.A., Ganapathy C. (2003) Concrete from an Agricultural Waste-oil Palm Shell, Building an Environment 

39, 441-448 
[2] Teo D.C.L., Mannan M.A. , Kurian V. J., Ganapathy C. (2005) Lightweight concrete made from oil palm shell (OPS): 

Structural bond and durability properties, Building and Environment 42,2614–2621 
[3] Rukzon S. , Chindaprasirt P.(2008) Strength and chloride resistance of blended Portland cement mortarcontaining 

palm oil fuel ash and fly ash, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials Volume 16, Number 4, 475 
[4] Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., Chindaprasirt P.(2008)Use of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious 

material for producing high-strength concrete Construction and Building Materials 23, 2641–2646 
[5] Tay J.H., Show K.Y. (1994) Use of ash derived from oil-palm waste incinerationas a cement replacement material, 

Resources, Conservation and Recycling 13, 27-36 
[6] Al-Akhras N.M., Al-Akhras K.M., Attom M.F. (2008) Performance of Olive Waste Ash Concrete Exposed to 

Elevated Temperatures, Fire Safety Journal44, 370-375 



 Session V:  Sustainable Real Estate at the Construction Material and Technologies                التطوير العقاري المستہام على مستوى مواہ وتقنيات البناء: الجلسة الخامسة
  :Kabir, Sidek, and Cheun, Green Materials for Sustainable Housing Development 1-5  رماہ مخلفات الزراعة كبہيل للمنشئات الخرسانية في المناطق الحارة الجافة: المواہ الخضراء لتنمية اإلسكان المستہام، أكبر، صہيق، وتشون ۱-٥
 

 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲٥٦ 

[7] Poon C.S. , Azhar S., Anson M., Wong Y.L.(2001)Performance of metakaolin concrete at elevated temperatures, 
Cement & Concrete Composites 25, 83–89 

[8] Deja J., Uliasz-Bochenczyk A., Mokrzycki E. (2010) CO2 emissions from Polish cement industry, International 
Journal of Greenhouse Gas Control 4, 583–588 

[9] Jaturapitakkul C., Kiattikomol K., Tangchirapat W., Saeting T. (2006) Evaluation of the sulfate resistance of concrete 
containing palm oil fuel ash, Construction and Building Materials 21, 1399–1405 

[10] Tangchirapat R., Jaturapitakkul C., Chindaprasirt P. (2009) Use of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious 
material for producing high-strength concrete, Construction and Building Materials 23, 2641–2646 

[11] Rukzon S.,  Chindaprasirt P. (2008) Strength and chloride resistance of blended Portland cement mortar containing 
palm oil fuel ash and fly ash, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials Volume 16, Number 4, 
August: 475-481 

[12] Chindaprasirt P. , Rukzon S., Sirivivatnanon V. (2006) Resistance to chloride penetration of blended Portland cement 
mortar containing palm oil fuel ash, rice husk ash and fly ash, Construction and Building Materials 22, 932–938 

[13] Sata V., Jaturapitakkul C., Kiattikomol K. (2005) Influence of pozzolan from various by-product materials on 
mechanical properties of high-strength concrete, Construction and Building Materials 21, 1589–1598 

[14] Chindaprasirt P., Homwuttiwong S., Jaturapitakkul C. (2005) Strength and water permeability of concrete containing 
palm oil fuel ash and rice husk–bark ash, Construction and Building Materials 21, 1492–1499 

 
 



 Session V:  Sustainable Real Estate at the Construction Material and Technologies                التطوير العقاري المستہام على مستوى مواہ وتقنيات البناء: الجلسة الخامسة
  Alaa El-Dean El-Alfy, Improving Building Sustainability through Value Engineering 2-5              الهنہسة القيمية عالء الہين األلفي، تحسين استہامة المباني بواسطة ۲-٥
 

 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲٥۷ 

5-2 I M PR OV I NG  B UI L DI NG  SUST A I NA B I L I T Y  T H R OUG H  V A L UE  E NG I NE E R I NG  
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

A bstr act:  
Sustainability of current and new developments has become a major issue facing policymakers, 

developers, city and urban planners, and designers worldwide. Each new construction project entails, among 
others, the use of natural materials and the consumption of energy, which have a tremendous impact on the 
built environment over decades, and their environmental consequences only become fully apparent to future 
generations. The impact of construction projects on environment is especially significant in developing 
countries. The deterioration of building systems – including building materials – attributes to the economic, 
cultural and environmental problem, which is related to and affects the sustainable development of any 
society. In addition, developing countries have suffered for a long time from overlooking or underestimating 
the basic requirements that must be considered for designing sustainable developments. This article attempts 
to propose a practical solution for designing sustainable developments by focusing on the building as the 
primary unit.  

First, this article presents the requirements for designing a sustainable building, as well as the current 
process for selecting sustainable building systems and materials. Second, this article describes the Value 
Engineering program, including the different phases of the job plan. Finally, this article proposes a method 
for improving building sustainability. The proposed method utilizes the job plan of the Value Engineering 
program – together with a database that contains up-to-date information on construction systems and 
materials – as a gear for studying and analyzing the sustainability requirements.  

 

K eywor ds:   
Sustainability; Value Engineering; built environmental; j ob plan; building system; building materials. 
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Dr. Alaa Alfy is currently a professor at the  in the Faculty of Fine Arts - Alexandria University - Egypt. 
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1989.  Then he started pursuing his PhD working on the “Environmental Aspects and Their Effects on the 
Design of Nursing Units in Hospitals”. He got his PhD in 1998. 
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 تحسين استدامة المباني بواسطة الهندسة القيمية ۲-٥
 

 

ء الدين األلفيعال. د. أ  
 كلية الفنون الجميلة، جامعة اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية

alaaalfy@hotmail.com 

  
 

 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمين ندوةكما قبلت للنشر في كتاب بحوث ال ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

ن تطبيق االستہامة فى مشاريع التنمية الحالية والجہيہة أصبحت ذات ضرورة ملحة تواجه عالميا وعلى نطاق واسع متخذى إ
القرارات وخبراء التنمية والمخططين والمصممين، وبناء على هذا فانه من المهم استخہام مواہ البناء الطبيعية وموفرات الطاقة 

 .والتى لها تأثير متواصل على بيئة البناء وتحافظ على الموارہ البيئية الطبيعية لألجيال القاہمة. الحہيثةفى مشاريع البناء 
ولذا فالبہ من تحہيہ أنظمة البناء المختلفة وكذا مواہ النهو والتشطيب اللتى تتوافق مع النواحى االقتصاہية والثقافية والمشاكل 

ة المستہامة ألى مجتمع، باالضافة الى ذلك فأن المجتمعات النامية قہ عانت لفترة طويلة من البيئية التى تتصل وتؤثر على التنمي
 . عہم تقہير ألهمية القواعہ والمتطلبات التى البہ وأن تأخذ فى الحسبان عنہ التصميم للتنمية المستہامة

امة بالقاء الضوء على المبنى كوحہة أولية من هذه الورقة البحثية تحاول أن تضع حلوال عملية لعملية التصميم للتنمية المستہ
ومواہ االنشاء انى بالطرق الحالية الختيار طرق يستعرض متطلبات التصميم المستہام للمب المحور األول :خالل محورين أساسيين

وأخيرا يضع  .العملمنة المراحل المختلفة لخطة يستعرض برامج الهنہسة القيمية المختلفة متض المحور الثانىو .المستہامة
هذه الطريقة المقترحة تربط خطط العمل ببرامج الهنہسة  –الباحث طريقة مقترحة لتطوير عملية االستہامة للمبانى المختلفة 

القيمية معا بقاعہة بيانات تحتوى على أحہث المواصفات عن طرق ومواہ البناء المختلفة وذلك كمحرك للبحث والتحليل لمتطلبات 
 . مالتصميم المستہا

 
 : الكلمات الدالة

 .طرق ومواہ االنشاء –خطط العمل  –الهنہسة القيمية  –االستہامة 
 

 :السيرة الذاتية
بعہ الحصول . العربية مصر، بجمهورية جامعة اإلسكنہرية، حاليا أستاذ في كلية الفنون الجميلةيعمل الہكتور عالء األلفي 

ثم بہأ السعي الہكتوراه .  ۱۹۸۹نفس الجامعة حصل له الماجستير في عام  من”التصميم المعماري"على ہرجة البكالوريوس في 
  .۱۹۹۸حصل على الہكتوراه في عام ". البيئية الجوانب وتلك آثار على تصميم للتمريض وحہات في المستشفيات"يعملون على 

  

mailto:alaaalfy@hotmail.com�
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INTRODUCTION 

‘Sustainable development is the development which meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generation to meet their own needs’ (AIA, 2006). 

It is the development that fulfills the needs of the present generation without compromising the ability of 
the future generation to meet their own needs, regardless of setting aims because the continuation of the 
development is the most important aim. 

In this definition, development implies two major concepts, which are not limited to a number of 
disciplines or areas. 

Those two concepts are: 

- The concept of needs: this includes saving and maintaining an acceptable life standard for all people. It 
is well known that the basic needs for humans are: food, clothing, housing and employment. And, of 
course, it is the right of every individual to have the opportunity to try hard to raise his or her standard 
of living higher than this absolute minimum. 

- The concept of limits: this means the capacity of the environment to fulfill the needs present and the 
future, which are determined by technology and social organizations.  

These limits are not only natural limitations such as finite resources, but also the declining productivity 
caused by overexploitation of resources aside from declining water quality and shrinking biodiversity. 

Therefore, it is better for a bright future that needs should be fulfilled and increased to satisfy the 
requirements of the society. On the other hand, limits should be decreased. 

In conclusion, we can safely say that all political, technical and social development can easily be 
evaluated on the basis of sustainable development. Once more, any development should help fulfill needs 
and should not increase limitations (see Figure 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUILDING SUSTAINABILITY 

A sustainable building is one in which technology and practice meets the multiple requirements of the 
people and society in an optimal way during the life cycle of the building facility (AIA, 2006). Factors that 
affect the design of a sustainable building include Economy, Functionality, Durability, Aesthetics, Ecology; 
Health and Sociocultural aspects (see Figure 2). 

Social Sustainability 
Cultural identity 
Empowerment 
Accessibility 
Stability 
Equity 

 Environment 
 

Society 
 

Economy 
 

Human Well Being 

Environmental Sustainability 
Ecosystem integrity 
Carrying capacity 
Biodiversity 

Economic Sustainability 
Growth 
Development 
Productivity 
Trickle-down Figure 1: 

Sustainable development, (1) 
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The designer needs to consider all these factors in order to design a sustainable building. 

The problem of designing sustainable buildings in developing countries has been identified by different 
researchers and summarized by Makenya and Soronis (1999) as follows: lack of innovation in sustainable 
and durable materials. Another problem is that local professionals do not encourage the use of those 
sustainable building systems that are durable and environmentally friendly. In addition, local building 
regulations, standards and specifications are not sufficient to enable the evaluation of building systems from 
a sustainability point of view. 

Studies such as this one imply that a good part of the building sustainability problem can be attributed to 
the decisions made during the design phase. In addition, research on building failures in traditional buildings 
showed that incidence of failure was attributed in 50 per cent of cases to design faults (AIA, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

THE SELECTION OF SUSTAINABLE BUILDING SYSTEMS 

During the design process, one of the main decisions that have a great impact on designing a sustainable 
building is the selection of systems and materials. Every day, the number of potential materials is increasing 
and new products are introduced in response to competition, new regulations and changes in architectural 
fashion are produced. In addition, existing products are subjected to constant improvements in order to 
prolong their life on the market. 

Owing to the new and improved products, the architect has too many choices during the selection 
process. It then becomes impossible for architects to keep track of all new products introduced to the market 
unless they possess a large database, with continuous updates, to assist them in making the right choices. 

The current process for selecting building materials includes help conducted a research study on the 
building products architects select (AIA, 2006). 

The research concluded that architects select materials drawn from their personal collection of literature, 
their own knowledge on what is available in the local and international market, and frequently use short cuts 
based on their own experience in order to save time. They prefer to stick to familiar products and have a 
strong preference for certain materials and components that they had used previously. As they do not have 

SUSTAINABILITY 

Economy 

Functionality 

Durability 

Aesthetics 

Ecology 

Health 

Socio-cultural 

Figure 2: 
Factors affecting sustainability 

Source: by the researcher. 
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the time or energy to research new materials, architects refuse to use new products unless they are 
unavoidable. Furthermore, architects do not usually consider the different requirements for designing a 
sustainable building while selecting required systems and materials. The architect mainly focuses on the 
aesthetic of the alternatives more than any other factor. Therefore, a need exists to adopt more practical and 
effective approaches to assist architects in selecting sustainable systems and materials. 

VALUE ENGINEERING 

Value Engineering may be defined as ‘the conscious systematic application of a set of techniques that 
identify needed functions, establish values for these functions and develop alternatives to perform these 
functions for minimum cost’. Different synonymous terms such as ‘Value Management’, ‘Value Analysis’ 
and ‘Value Control’ have been used to describe the same approach. Kelly and Male define Value Analysis as 
‘an organized approach to providing the necessary functions at the lowest cost’ or ‘an organized approach to 
the identification and elimination of unnecessary cost’. They also provide different definitions for Value 
Engineering; the most sound is ‘an evaluation of alternative construction materials and systems to save 
money without major effect on program, maintenance, or appearance, chosen on a priority bases. 

The author interprets Value Engineering as a creative, organized approach that can be applied to the 
different systems / components of the project, aiming to optimize cost without sacrificing quality. ‘Quality’ 
is a term that has many different meanings to different people. 

Quality has traditionally been defined either subjectively in terms of ‘degree of goodness of excellence ’ 
(AIA, 2006), or ‘ performance to meet the needs of users or customers ’ (ASCE, 2002); or, objectively, in 
terms of ‘ conformance to requirements ’ (BRE Information et al , 1982). 

The essence of the Value Engineering philosophy is to maximize the ‘Value’ delivered to the owner. In 
this context, ‘Value’ expresses three main forms: Cost, Function and Aesthetic. 

The Cost of an item is the sum required to produce it or, in other words, is the price paid to get the item. 
Therefore, if we are comparing two exactly identical items, the one that costs less will have a better value. 

The Function is the purpose for which the item exists. For example, the function of glass in a window is 
protection from the outside environment while enabling light to pass through. Therefore, a functional item is 
designed primarily in accordance with the requirements of use. Some items may have great costs but little 
function in the project. 

These are the items that should be mainly considered during the Value Engineering program because 
they add little or no value to the project. 

The Aesthetic value of an item is reflected in the appearance / attractiveness of the item. 

Depending on the client’s preference, the appearance of a product may be of high priority, and may add 
enormous value to the project. 

In general, when applying a Value Engineering approach, architects have to maintain proper balance 
between cost, function and appearance in order to obtain the best value. Any unnecessary cost, which 
provides neither function - use nor appearance, must be eliminated. 

HOW DOES VALUE ENGINEERING WORK? 

We use the Value Engineering Job Plan, a systematic approach in five phases, which analyzes a project 
in terms of its functions. The five phases are: 

1. Information Phase, in which we study documents, learn background, identify functions and identify 
cost / worth of functions. 
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2. Speculation Phase, in which we identify what else can achieve? What must be done? Free use of 
imagination with no judgment is essential. 

3. Analysis Phase, in which we rank alternative solutions in terms of quality with realistic judgment. 

4. Development Phase, in which we develop the details of best alternatives into written proposals. 

5. Implementation Phase, in which we try to sell proposals to the client and, include accepted proposals 
in the project. 

THE JOB PLAN 
In order to study value at any of the project phases and implement the Value Engineering approach, a logical, 

sequential framework is applied (Figure 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This framework is called the job plan and is derived from Miles’ 1961 job plan (AIA, 2006). A summary 
of the job plan phases is presented below: 

- The first phase of the job plan is the orientation, or selection phase, in which the client, nor decision 
maker, identifies the main objectives, as well as possible areas of investigation, and the analysis team is 
appointed, and the strategy plan developed. 

- The second phase of the job plan is the Information phase and includes gathering the required data. All 
drawings, specifications, manufacturing methods, samples and prototypes are secured. 

- Various project systems and their components are identified and arranged in order of priority based on 
their potential improvement or saving. 

- The third phase – Speculation or Creativity – deals with identifying different alternatives and possible 
solutions through brainstorming sessions. 

PHASE 1: Orientation 

PHASE 2: Information 

PHASE 3: Creativity 

PHASE 4: Analysis 

PHASE 5: Development 

PHASE 6: Presentation 

PHASE 7: Implementation 

JOB PLAN Figure 3: 
Phases of the Job Plan 
Source: by the researcher. 
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- The Analysis phase is the fourth phase, which follows and consists of determining the technical and 
economical aspects of each alternative. The cost of each element is identified, as well as whether it will 
perform the basic function require of it or not. 

- The fifth phase – Development – includes the detailed investigation of the requirement ideas selected 
during the previous phase in order to determine their technical and economic feasibility. The selected 
ideas should then be translated into meaningful design solutions. 

- The sixth phase of the job plan carries a formal Presentation of the refined ideas supported by 
drawings, specifications and cost to the decision makers, with a highlight on advantages and 
disadvantages of the proposed solution. This phase is vital to the success of the Value Engineering 
program, as one of the main obstacles to implementing a Value Engineering system is the designers ’ 
resistance. Usually, designers do not accept any alterations or modifications to be made to their designs, 
and thus do not appreciate the proposed ideas. It is the job of the Value Engineering team to use 
diplomacy and argument to convince designers of the merit of using the alternate solution. 

- Finally, the last phase includes the implementation of the proposed solution and a follow-up procedure 
to ensure effectiveness of the solution. Feedback from all project participants should be encouraged. 

VALUE ENGINEERING DURING THE DESIGN PHASE 

Value Engineering may be implemented throughout the different project phases, starting from the 
conceptual planning phase until to the construction phase. However, Value Engineering applied at the early 
phases of a project, especially during the design phase, will realize the greatest benefit. Several researches, 
summarized by Kelly and Male (2004) concluded that the optimum locus to conduct a Value Engineering 
analysis is when the design is 35 per cent completed – or after the development of the schematic design – as 
all costing data will be more readily available in the form of the cost estimate, and therefore savings can 
easily be identified. 

Furthermore, any changes to design are easily introduced at this point. During this phase, the design 
team investigates alternate design solutions and alternate materials and systems. Value engineering analysis 
made during this phase will focus on studying the major systems of the project. For example, the Value 
Engineering team may study the appropriate conveying system for the project (the use of elevators or 
escalators) or the proper façade covering material and so on. During the detailed design phase, the design 
team evaluates, selects and finalizes the detailed systems and components of the project, and prepares the 
technical documents, specifications and general conditions. Implementing the Value Engineering program is 
also very significant at this phase as it may be applied to specific systems within the project, and even at 
different levels within the system until reaching the subsystem and the component levels of the project. The 
Value Engineering team will look more into the details of the selected systems and materials. For example: it 
is not unusual to study the ‘door’ knob’ component as part of a Value Engineering program for a hotel 
project. 

IMPROVING BUILDING SUSTAINABILITY 

The application of the Value Engineering approach during the design phase may be adapted and utilized 
to improve building sustainability. As noted earlier, Value Engineering mainly focuses on the ‘Value’ 
delivered to the owner, which is expressed in Cost, Function and Aesthetic forms. Meanwhile, factors 
affecting the design of a sustainable building include Durability, Ecology, Health and Sociocultural factors, 
in addition to Economy, Functionality and Aesthetics. If the Value Engineering team is able to consider the 
remaining sustainability factors during the application of the Value Engineering ‘Job Plan’, the result should 
not only be the increase in the ‘Value’ delivered to the owner, but also a sustainable building that fulfills the 
different sustainability  requirements. 

The following method is proposed to enable the Value Engineering team to consider all sustainability 
factors. The method consists of two main modules: a ‘Systems database’ module and the ‘Job Plan’ module 
(Figure 4). 
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The first module consists of a database that contains various systems and materials. 

The database will assist in presenting the information required during the Value Engineering analysis in 
an easy-to-comprehend way. The database contains numerous records, with each record detailing system 
properties such as its length, width, height, available colors and so on. 

The record also includes the system’s compliance with the different sustainability requirements. For 
example, for a specific flooring system, the record ’ s fields will demonstrate how much it will cost, how 
durable it is, its expected life before requiring maintenance, its impact on health and so on. A rating system 
should be developed to evaluate each factor, and hence to enable the decision makers to make the right 
choice. The ‘Job Plan’ module was discussed earlier for the Value Engineering approach. 

The same seven phases will be used to analyze the design, and to present and propose a refined design 
for a sustainable building. The adaptation will occur mainly in the factors they consider and the means in 
which the information is presented. The Value Engineering team will have to consider more factors 
(Durability, Ecology, Health and Sociocultural) during the job plan phases. The systems’ database will assist 
in presenting the required information in an enhanced way instead of relying only on the Value Engineering 
team’s knowledge. 

The following examples (Figure 5) illustrate how Value Engineering has increased the sustainability of 
buildings: 

 

 

Figure 4: 
Proposed method for sustainability 

improvement 
Source: by the researcher. 

 
 



 Session V:  Sustainable Real Estate at the Construction Material and Technologies                التطوير العقاري المستہام على مستوى مواہ وتقنيات البناء: الجلسة الخامسة
  Alaa El-Dean El-Alfy, Improving Building Sustainability through Value Engineering 2-5              الهنہسة القيمية عالء الہين األلفي، تحسين استہامة المباني بواسطة ۲-٥
 

 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۲٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5: Mannik and Smith Professional Office Building 20F

1 
 
Owner: 1800 Haggerty Road LLC 
Location: Canton, MI 
Market: Office 
Service: Design-Build 
Size: 29,101 sq. ft. 
Region: Midwest 
Design Partner: David Gebhardt Architects  
Overview:  

Walbridge was selected to perform design-build services on the Mannik & Smith Professional Office 
Building. The 29,000 square-foot sustainable building provides office and lab testing space with additional 
shell space for future tenant build out. The Walbridge team helped reduce site disturbances, utilized local 
materials to minimize effects of transportation on the environment and recycled construction waste. Systems 
were created to manage storm water, reduce light pollution, reduce water use throughout the facility and 
optimize energy. An indoor air-quality management plan was utilized, preventing residual indoor air quality 
issues and protecting on-site workers. Additionally, low emitting materials were used.  The project is 
registered with the USGBC and intends to pursue LEED® certification 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6: Greenfield Village Restoration21F

2 
 

                                                 
۱ http://www.walbridge.com/index.cfm/Projects. 
۲ http://www.walbridge.com/index.cfm/Projects. 
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Owner: The Henry Ford 
Location: Dearborn, MI 
Market: Cultural 
Service: Construction Management, Walbridge Equipment Installation 
Size: 80 acres 
Region: Midwest 
Design Partner: JGA, Inc. ARCADIS Grissim Metz Andriese Associates 
Awards: Outstanding Achievement- Themed Entertainment Association 
Overview: 

Walbridge was construction manager of a new utility infrastructure for historic Greenfield Village 
(figure 6). The project included electricity, natural gas, water and storm sewer, security wiring and 
communications. In addition to installing 300 new streetlights, Walbridge relocated 12 of the historic 
buildings, renovated the village store and gatehouse and built the crafts and trades buildings and catering 
pavilion. Walbridge provided $1.85 million in value engineering ideas and accommodated 34 design 
revisions throughout construction. Greenfield Village, part of The Henry Ford campus, is a National Historic 
Landmark. Built in 1929, it is the nation’s largest outdoor museum and welcomes 1.5 million visitors 
annually. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7: Visteon Village22F

1 
Owner: Visteon Corporation 
Location: Van Buren Township, MI 
Market: Office 
Service: Construction Management  
Size: 870,000 sq. ft. 
Region: Midwest 
Design Partner: Smith Group 
Awards: Sustainability Design Award- American Institute of Architects2006 Honor Award - American Institute of 
Architects Construction and Design Award- ASHRAE Detroit Chapter2006 Construction and Design Excellence 
Award- ESD 
Overview:  

Walbridge was the construction manager for Visitor's new 870,000 square-foot, LEED® certified 
corporate headquarters and innovation center in Van Buren Township, Michigan. Visteon Village (figure 7) 
was a complex project that required Walbridge’s expertise to control cost and timely delivery of large-scale, 

                                                 
۱ http://www.walbridge.com/index.cfm/Projects. 
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multi-phased projects. The move consolidated 3,200 employees from 13 facilities to make operations more 
efficient and cost-effective, while enhancing product innovation. 

The 265-acre site is surrounded by heavily wooded and wetland areas. Visteon Village has nine separate 
facilities for office, manufacturing and technical spaces. A Village Center overlooks a 37-acre, man-made 
lake. The center houses presentation and training areas, product displays, IT functions and a cafeteria. The 
center of the complex is lined with shops, sidewalks, trees and benches creating a main street feel. 

To promote a close-knit working environment among the village's employees, buildings are close 
together, no higher than four stories and no wider than 60 feet. The workspaces are less enclosed than typical 
cubicles, with shorter walls and wide, open entrances. Many are situated in front of windows to take 
advantage of natural light and foster creative thinking. Product development workflow was a design focus, 
creating adjacencies among product development and cross-functional teams. Advance product engineers are 
located together, fostering an information flow throughout the product lines. 

The project’s most notable challenge was managing the daily workforce increase. The multiple-building, 
fast-track project required trades to work simultaneously in the same areas. The project man-hour volume set 
record levels with 12 straight months totaling over 1,503,294 man hours worked. Visteon established a 
staged/phased personnel move-in while workers were still onsite. Visteon Village was delivered on time and 
was completed under budget. Visteon constructed a medical/fitness center and IT infrastructure 
improvements with budget savings. 

Throughout the project, the team used unique engineering and construction techniques. In areas of 
concentrated rubble, soil was removed and deep dynamic compaction took place. The construction team also 
undercut significant portions of the site to remove and relocate earth and existing rubble material to backfill 
"borrow”and "pond”areas. Creating the lake water intake system involved special piling, deep pit and trench 
excavation, barge-mounted crane activities and dewatering. Lake edge slopes comprised of highly unstable 
fill soils, limited development and required stabilization. Lake edges were stabilized using a combination of 
stone riprap, sheet piling and graded and planted slopes. 

The Visteon Village project achieved LEED certification by the U.S. Green Building Council. Over 35 
acres of woodland and wetland area were preserved during construction. Boardwalks and a nature trail were 
constructed for employee use. Recycled material, including 75,000 tons of recycled concrete, composed 75 
percent of the material used to build the campus. Five thousand trees were planted to enhance the 
environment. A perimeter wetland zone around the lake was established to attract waterfowl. In summer 
months, a chilled-water intake loop in the 65-foot-deep lake cools the buildings. The open office plan, with 
only 20 closed-wall offices, features extensive day lighting. To conserve energy consumption, advanced, 
efficient technology was incorporated into all major building systems. 

GENERAL RECOMMENDATION: 

- Take a holistic, life cycle approach to planning, design, costing, construction, and maintenance and 
building management. 

- Maximize the re-use and redevelopment of existing built infrastructure and consider non-building 
service delivery options. 

- Maximize use of passive design principles e.g., natural daylight, natural ventilation, solar and thermal 
mass. 

- Design any modification work for ease of future adaptability. 
- Maximize the use of existing, renewable, recyclable resources and locally sourced resources. 
- Minimize waste to landfill from construction, modification / refurbishment and maintenance activities. 
- Minimize air pollution / emissions from buildings e.g., ozone depleting substances 

(Chlorofluorocarbons (CFC) and Hydro chlorofluorocarbons (HCFC)), greenhouse warming gases 
[Carbon Dioxide (CO2) and Oxides of Nitrogen (NOx)] and Volatile Organic Compounds (VOC’s). 

- Minimize resource consumption e.g., materials, water and energy in the operation of the building. 
- Minimize impact on the environment and preserve / support / re-establish physical viability, biodiversity 

and natural ecosystems. 
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- Monitor and review strategies established to minimize the environmental impact during design, 
construction, maintenance, demolition and deconstruction activities. 

CONCLUSION: 

Improving building sustainability requires unifying efforts of all involved parties. 

Practical approaches need to be developed. Policymakers should draft laws that imply the use of 
sustainable systems and materials. Owners should also demand their designers to use more sustainable 
systems. Architects are required to consider the various factors for designing sustainable buildings and to 
encourage the implementation of effective approaches for the enhancement of their designs. 

This paper has presented a method to assist in designing sustainable buildings. The use of the Value 
Engineering approach and a database of available systems with classification of how each system comply 
with the different sustainability factors are proposed to be used during the system’s selection process. The 
key issue is to update the database on a regular basis with new and improved systems and materials.  

This will enable designers to have up-to date knowledge on what is available in the market, how much it 
costs, how durable the product is, as well as its impact on the environment; therefore, enabling them to 
design sustainable buildings. 
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A bstr act 
The traditional architectural in Yemen have many historical superior and exceptional experiences in 

mud architecture by using natural materials in building construction like clay as major construction material 
(load bearing walls) as local indigenous culture in many regions in Yemen. On the other hand, the receding 
and losing ground of this inherited experiences became obviously in our new urban built areas  and spread 
and domination of  new prefabricated construction material  that  situation led to design and construction of  
buildings considered non concern with the local climate,  environment, and not conforming with social 
privacy, economical abilities.  

This research discuss the architectural characteristics and properties of clay as building materials, 
through analysis study and tracing reasons of usage recession. Moreover, explaining the modern experience 
in  using clay regionally and globally in order to formulate an extensive applicable theoretical principles and 
recommendations divided in three major direction: Scientific research, University education, Public 
awareness and Media, and formulate a national  strategy of using natural mud materials and construction 
techniques in according with the architecture code and sustainable development in Yemen 
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 نحو تنمية عمرانية مستدامة في اليمن: تفعيل استخدامات الطين في البناء ۳-٥
 

 

سيأشرف الكب. د  
 أستاذ العمارة المساعہ 

 نائب عميہ كلية الهنہسة، جامعة ذمار، ذمار، اليمن 
 benkibsi@hotmail.com 

 
 

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمالإللقاء بال اعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت* 

 : المستخلص
يحتوي التراث العمراني في اليمن على العہيہ من شواهہ السبق التاريخي والتجارب االستثنائية في استخہام مواہ البناء 

الثقافة االنشائية، إال ان االنحسار والتراجع للتجربة الموروثة في واقع الطبيعية والسيما الطين كماہة بناء وركيزة اساسية  في 
ممارسات قطاع العمران يبہو جلياً من خالل انتشار وسيطرة مواہ بناء مستحہثة مصنعة وغير بيئية وما نتج عن ذلك من تصميم 

 . جتماعية واالقتصاہيةوتشييہ مباني غير مالئمة للظروف البيئية والمناخية وال تنسجم مع الخصوصيات اال
يتناول هذا البحث بالہراسة التحليلية المميزات والخصائص المعمارية لماہة الطين وتتبع عوامل وأسباب تراجع استخہام 
مفرہاتها، باإلضافة الى استعراض التجارب المعاصرة لالستخہامات الطينية في المنطقة والعالم  بهہف صياغة رؤية نظرية 

إلحياء  -البحث العلمي والتعليم الجامعي، القوانين والتشريعات، اإلعالم والتوعية :تتضمن محاور ثالثة رئيسية -تطبيقية شاملة 
 .وتفعيل استخہام مواہ وتقنيات البناء الطيني ضمن استراتيجية وطنية للبناء والتشييہ المستہام في اليمن

 
 :الكلمات الدالة

 .مواہ البناء ،العمارة الطينية ،التنمية المستہامة
 

 :السيرة الذاتية
حاصل على ہرجة الہكتوراه في الهنہسة المعمارية في العام  ،م، صنعاء، اليمن۱۹٦۹من مواليہ  أشرف الكبسي،الدكتور 

م  ہراسات ما بعہ الہكتوراه من ۲۰۰۹، أجرى خالل الفترة  من فبراير إلى أغسطس )فرونزه(م من الجامعة الوطنية ۲۰۰۲
م يعمل في وظيفة استاذا بقسم الهنہسة المعمارية بجامعة ذمار ثم ۲۰۰۲اعتباراً من العام .  تركيا-ألوسط بانقرة جامعة الشرق ا

مشارك في العہيہ من المؤتمرات والفعاليات . م وحالياً نائب عميہ كلية الهنہسة بجامعة ذمار اليمنية۲۰۰۹-۲۰۰۷رئيساً للقسم 
ومؤتمر التقنية واالستہامة في  ،م۲۰۰۸ابريل  ۱۰-۸ ،الجزائر ،بسكرة ،رة واألستہامةالمؤتمر الثالث للعما: العلمية ومنها

 ،تطوير البرامج االكاہيمية :ورشة عمل .م۲۰۱۰يناير  ٦-۳،المملكة العربية السعوہية ،الرياض ،العمران، جامعة الملك سعوہ
 .م۲۰۱۰يوليو  ۲۱-۱۹ذمار  ،المجلس البريطاني

 
  

mailto:benkibsi@hotmail.com�
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  :المقدمة
وهو ما  –السيما في قطاع التخطيط والبناء السكني  –تزايہ وتنامي تحہيات التنمية المستہامة  بالرغم من

يتطلب بالضرورة البحث في تفعيل مواہ وتقنيات البناء المحلية وتطويرها بما يتالئم والمتطلبات المعاصرة إال 
تقتصر على مشاريع الحفاظ وإعاہة  أن معظم استخہامات مواہ البناء الطبيعية والمحلية وخصوصاَ الطين تكاہ

شبام و تأهيل المعالم التراثية كما هو الحال في السياسات العمرانية المتبعة في مہينتي صنعاء القہيمة
بحضرموت،  في تأكيہ ضمني غير منصف أن تلك المواہ عاجزة عن تلبية احتياجات البناء في مشاريع تنموية 

 . جہيہة
سواء من الجانب الوصفي التاريخي  -رغم اهميتها –حول العمارة الطينية  ان اغلب الہراسات واألبحاث

 -وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتشييہ والبناء المستہام  –أو التحليلي التقني لماہة الطين، إال انها 
البحثية كخطوة اولى  ال تزال غير ذات اثر يذكر في المجال التنموي الميہاني، ومن هنا تأتي اهمية هذه الورقة

نحو صياغة رؤية شاملة لتفعيل وتطوير استخہامات الطين في البناء تحقيقاً لتنمية عمرانية مستہامة تنطلق من 
مبہأ التراث للحاضر وليس للتاريخ، وتجسہ مقولة رائہ العمارة الطينية في الوطن العربي حسن فتحي في كتابه 

المعماري أال يفترض أن هذا التراث هو عائق له وعنہما تكون كل قوة  على المهنہس) "عمارة الفقراء(الشهير 
الخيال البشري مہعومة بثقل تراث حي، فإن العمل الفني الناتج يكون أعظم كثيراً مما يستطيع أي فنان إنجازه 

 [14]".عنہما ال يكون لہيه تراث يعمل من خالله أو عنہما ينبذ عامہاً تراثه
 :ستدامةتعريف التنمية الم -۱

التنمية المستہامة على أنها إشباع حاجات الجيل الحالى ہون المساس أو االنتقاص من قہرة األجيال  تعرف
خضع هذا التعريف للعہيہ من التعہيالت وإعاہة الصياغة حسب وجهة  ولقہ  [23].المستقبلية على إشباع حاجاتهم

حہ للتنمية المستہامة فإن معظم التعريفات تركز العام بتعريف مو نظر المستخہمين له، ورغم عہم االعتراف
والمحافظة عليه عبر الزمن والحفاظ على النمو االقتصاہى  على استخہام الموارہ الطبيعية والنظام البيئى

بالنسبة للہول الصناعية في الشمال، فإن التنمية فاقتصاہياً ومفهوم التنمية المستہامة يتباين . ومستويات المعيشة
مة تعني إجراء خفض عميق ومتواصل في استهالك هذه الہول من الطاقة والموارہ الطبيعية وإحہاث المستہا

أما بالنسبة للہول الفقيرة فالتنمية المستہامة تعني توظيف الموارہ ، تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائہة
 [21].من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان األكثر فقراً في الجنوب

انظر الشكل (اإلنسان والمبنى والبيئة الطبيعية،  :ن التنمية المستہامة تعتمہ على ثالثة محاور ال تنفصلإ
معيشتنا  ، فالتحہي يتمثل في تعہيل طرقسهلباألمر ال سهي فكرة ذات قوة مؤثرة، ولكن تحقيقها ليو ،)۱
لذا ، صيلهاير الثقافة بزرع الفكرة وتأإلى تطوجتماعية، فيحتاج تطبيق االستہامة الااہية وساليبنا االقتصأو

 :أن يتوفر التالييتطلب تطبيق منهج التنمية المستہامة 
 .خطة متجانسة لحماية بيئة المجتمع ومقوماته االجتماعية واالقتصاہية -
 .االرتباط والمشاركة المہنية من قبل كل الفرق المؤثرة -
 [12].امةتطوير مؤشرات تستخہم لقياس مہى تحقيق التنمية المستہ -
 :  العمارةالتنمية المستدامة فى مجال التشييد و -۲

لم يعہ التشييہ مجرہ مجموعة من المباني وتقسيم أراضى إلى شوارع ومصانع وأبنية فقط، بل إن التشييہ 
إذا ما أريہ له االستہامة، يجب أن يكون منظومة متكاملة ومتناسقة ومنسجمة مع كل مفرہاتها االقتصاہية 

عية والثقافية والعمرانية مع المحافظة على اإلطار العام المناسب للبيئة وحہوہها ومقہار تقبلها لعمليات واالجتما
بمعنى آخر، فإن التشييہ والعمران المستہام هو توازن فى تحقيق أهہاف حياة أفضل لإلنسان . التشييہ والبناء

 [2].ہون إهہار لحقوق األجيال القاہمة
لمستہامة فى مجال العمل المعمارى بشكل خاص بأنها تعنى العمارة التى يمكن يمكن تعريف التنمية او

تحمل أعبائها لفترة طويلة نظرا لعہم اعتماہها على استهالك الكثير من الموارہ الطبيعية  للمجتمع أو البيئة
رازا معينا فى وبطبيعة الحال فان ذلك ال ينتج ط  [11].البناء أو مرحلة االشغال والطاقة سواء خالل مرحلة
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 .فية واالقتصاہية للمجتمعابالمالئمة مع البيئة والظروف الطبيعية والثق يوجہ فلسفة تصميمية تهتم وإنماالعمارة 
كما أن استعمال االنسان للمسكن وممارساته فى المحيط القريب ينتج عنه سلبيات عہيہة كالمنظفات اليومية 

. ا من المخلفات والممارسات اليومية التى تؤثر سلبيا على البيئةالتى يحہثها االنسان نفسه وغيره والحرائق
فان حياه االنسان وبقاؤه  وإالالبيئى مع تقنيات ومواہ البناء أصبح ضرورة البہ منها  وبالتالى فان ہمج الفكر

ہروس ولعل االختيار الواعى والم. بصورة كبيرة خالل السنوات القليلة القاہمة على وجه األرض تصبح مهہہة
لمواہ وخامات البناء وكيفية تكاملها معا له تأثير ايجابى على صحة وراحة الساكنين وتقليل التكلفة واستهالك 

 ]۷.[الطاقة ومتطلبات الصيانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )۲۰۰٦(العطار، شريف : المصہر       

 محاور التنمية المستدامة :۱شكل 

 :المستدامة يب التى تحقق التنميةمعايير المفاضلة بين مواد البناء والتشط ۲-۱
  معمارية اعتبارات ۲-۱-۱
 .معمارى لموہيوقابلية تحقيق التوفيق القياسى واتباع  -
 .استيعاب طريقة التنفيذ لكافة التمہيہات -
 .مرونة االمتہاہ والتغيير -
 اقتصادية اعتبارات ۲-۱-۲
 .تحمل الوحہة البنائية لقوى الضغط وعوامل التعرية  -
 .ات عمر افتراضى كبير نسبيا وقليلة التكلفة من حيث الصيانةمواہ بناء ذ  -
 .مواہ نسبة الفاقہ فيها عنہ التشغيل قليلة  -
 .قہرة األهالى غلى تحمل نفقات الشراء والتركيب لتلك المواہ  -
 .المحافظة على قيمتها التسويقية وبالتالى ارتفاع قيمة اعاہة البيع  -
 بيئية اعتبارات ۲-۱-۳
 .أو مصاہر للطاقة متجہہة استخہام مواہ  -
للبيئ�ة تس�اعہ ف�ى  قليل�ة االس�تهالك للطاق�ة م�ع اس�تخہام أس�اليب غي�ر ملوث�ة، مواہ محلية االنتاج والتص�نيع  -

 .عنہ انتاجها أو البناء بها أو صيانتها توفير الطاقة
 .تستهلك كميات كبيرة من المياه للحصول عليها أو البناء بها أو صيانتها مواہ ال  -

 الطبيعة     اإلنسان    
التنمية 
 المستدامة

 مواد وتقنيات البناء

الثقافة 
والصحة 

 العامة

مراعاة 
طبيعة 
 الموقع
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۲۷۳ 

مم�ا يقل�ل م�ن اله�ہر ) الحج�ارة، ئالني�الطوب  ،الخشب :مثل(ر مواہ قابلة العاہة التہوير واالستخہام اختيا  -
غي�ر س�امة أو ذات ت�أثير س�لبى عل�ى ص�حة الس�اكنين أو ، فى المواہ الخ�ام وي�وفر الطاق�ة الالزم�ة للتص�نيع

 [22].عمرها على البيئة سواء عنہ استخراجها، تصنيعها، نقلها، البناء بها أو بعہ انتهاء
االس��تخراج أو التص��نيع أو  خالي��ة م��ن الم��واہ الض��ارة بالبيئ��ة ف��ال تص��ہر غ��ازات ض��ارة خ��الل مراح��ل  -

 .)ئالنيالخشب والحجر والطوب (بالكامل  طبيعية: االستخہام فيمكن أن تكون هذه المواہ
ك�المواہ الخالي�ة م�ن (الض�ارة  تساعہ فى تحقيق السالمة والصحة العامة فهى يمكن أن تمن�ع انتش�ار الم�واہ  -

 (المواہ ذات األلوان الفاتحة(ہاخل المبانى  أو تحسن من نوعية االضاءة )الرصاص والزئبق
 تنفيذية اعتبارات ٤-۲-۱
 .من خالل االعتماہ على مواہ البناء المحلية المتوفرة، امكانيات التنفيذ الذاتى بالموقع  -
 .العزل الصوتىو كفاءة العزل الحرارى  -
 :ائية وإنشائيةفيزي اراتاعتب ٥-۲-۱
ق�وة التحم�ل ومقاوم�ة ، والتأكہ من خواص الم�واہ وتطابقه�ا م�ع مس�تلزمات التش�ييہ، وكفاءة مقاومة الحريق -

 [12].النقل والتناول ہاخل الموقع إلمكانياتمناسبة وزن وحجم الوحہات البنائية ، واألحمال
 : البناء الطيني والتشييد المستدام -۳
 :مادة الطين ۳-۱

الصخور بطريقة  الطين عن تحلل طبقات صخور األرض األساسية، حيث تؤثر عوامل التعرية في ينتج
انكماش الماہة بسبب و تمہہو غالبا ما تكون ميكانيكية، عبر تحرك طبقات األرض، المياه الجارية، الرياح

عن اختالف ہرجات الحرارة التفتت الناتج و التكسير اختالف ہرجات الحرارة، أو عن طريق التمہہ الذي يتبعه
العوامل توجہ هناك تفاعالت كيماوية تعوہ إلى أحماض عضوية ناتجة  إضافة إلى تلك. الناتج عن تجمہ الماء

 [1]. األوكسجين كيميائيا في هذه الصخورو عن تحلل النبات وتأثير المياه
سنة بني السومريون  ٥۰۰۰ويعتبر الطين والطوب المحروق من أشهر وأقہم مواہ البناء، فمنذ حوالي 

مہنا كبيرة في االوہية ما بين ہجلة والفرات كانت كلها مبنية من الطوب النيئ والمحروق، كما أن اليونانيون 
 .والرومانيين القہماء عاشوا في مساكن من الطين والخشب وانتشرت هذه المباني من خاللهم الى اوروبا

ب والطين في جميع القارات والحضارات ذات المناخ المتعہہ، وقہ وجہت المباني المستخہم في بنائها الطو
فسور الصين العظيم تم تشييہه من الطين المكبوس في قوالب صلبة، كما اتجهت معظم اوروبا الى استخہام 

األقاليم الرئيسية في العالم ) ۲(ويوضح الشكل رقم  [16].الطين اللبن بعہ تہمير غاباتها في العصور الوسطى
من البشر في منازل مقامة من المواہ االرضية مثل ) ۲/٥(، حيث يسكن حوالي تعمل التراب في البناءالتي تس

  [6].التراب والطوب اللبن
 
 
 
 
 
 
 

 )۲۰۰۷(نصير، عاطف : المصہر            

    األقاليم الرئيسية في العالم التي تستعمل التراب في البناء مخطط  :۲الشكل 
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۲۷٤ 

ة الطينية ميراثا عمرانيا عالميا، فإن الفن المعماري اليمني يعہ أحہ ابرز واهم روافہ ذلك وإذا كانت العمار
اإلرث الحضاري، فقہ استخہم قہماء اليمنيين ماہة الطين بكفاءة عالية وابتكروا تقنياتهم الخاصة وأساليبهم 

منا هذا شاهہة على قہرة الطين المميزة منتجين بذلك شواهہ معمارية فنية رائعة التزال بعض معالمها حتى يو
ومفرہاته على تلبية احتياجات االنسان العمرانية، فمہينة شبام والتي تضم اول ناطحات سحاب طينية في 

 ،طوابق، أو مہينة صعہه بما تضمنته من منشآت طينية فريہة ۹التاريخ حيث يصل ارتفاع بعض منازلها الى 
لمساحة الجغرافية لليمن تمثل باستحقاق منبعاً غنياً لالستفاہة من وغيرها من المناطق التي تمتہ على كافة ا

تجاربها في تحقيق النهضة العمرانية لليمن المعاصر، والذي يعاني الكثير من األزمات االقتصاہية والتنموية 
  )۳شكل، (. بسبب القطيعة الحضارية خالل العقوہ القليلة الماضية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خصوصية التميز واإلبداع –ينية اليمنية العمارة الط :۳شكل 

 :مميزات وخصائص الطين ۳-۲
هذه الماہة الضاربة بجذورها في عمق تاريخ االستيطان لماہة الطين الكثير من اإليجابيات والمميزات ف

ل إجماويمكن  ، تعوہ اليوم لتصبح متجہہة قاہرة على تحقيق الكثير من التطلعات نحو بناء بيئي مستہام،البشري
 :تلك المميزات في النقاط التالية اهم
 : مميزات ثقافية اجتماعية ۳-۲-۱

حيث يقول  الرئيسي لخلقه، تعتبر المكون تييربط اإلنسان بماہة الطين، ال اروحي ابعہمن الواضح ان هناك 
ورة من س ۲اآلية (“هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجالً واجل مسمى عنہه ثم انتم تمترون “هللا تعالى 

، فهو يشعر فيها هذه الماہة كمكون رئيس لعمارتهاإلنسان لفي تبني  هذا اإلتحاہ التكويني ساهم ).األنعام
الطين تحقق قہرا كبيرا من التالؤم واالنسجام بين اإلنسان  ماہةباالنتماء الروحي والسكينة االجتماعية، ف

 .ستمرار العمارة الطينية عبر العصورالتوافق واالنسجام أكثر في ا الحيوي، وقہ ساعہ هذا ومحيطه
االنتماء إلى المكان بشعور التنامى اہى إلى  ،إن تواصل اإلنسان مع التراب واألرض وارتباطه بها مطوالَ 

الطين تعيہ العالقة الحميمة بين  مارة، فعالمسكن إلى الموطن في مراحل متأخرة التراب، حتى تطور لہيه مفهوم
، كما تراث نابع من اإلنسان ويتناغم مع مقياسه اإلنساني تمثل في حجوم وأشكال وفنوناإلنسان والعمارة التي ت
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۲۷٥ 

 .رالبيروقراطية واالحتكا قيوہ المركزية من التحررتتسم بالبساطة وب العمارة النوع من هذاأن 
  :اقتصادية -مميزات بيئية ۳-۲-۲

في  -أنهاالبسيطة، كما  واألہوات اآلالتمن  األہنىسهولة التحضير والبناء بهذه الماہة باستخہام الحہ 
مما يحہ ، توظيف الكثير من العمالة غير الماهرة فيمكن المتخصصة، وبالتاليالمعرفة الفنية  بال تتطل -الغالب

المساهمة في تلك السهولة تشجع على فكرة  أنكما  ها،اقتصاہ إنعاشويسهم في  من المعہالت المرتفعة للبطالة
  .[3]. ساكنالبناء الذاتي للم

 ة في معظم مواقع التنفيذفروتممنتشرة وفالتربة التي هي ماہة بناء ؛ النقل البناء و أعمالالتوفير الكبير في 
الخرسانة وغيرها  أوالمحروق  أو اإلسمنتيمثل الطوب ؛ مواہ البناء الحہيثة  نقيضوذلك ب ،)وبصورة مجانية(
تحتية البنية ال ظل عہم اكتمالمواقع التشييہ خصوصاً في  ىإلالتي تتطلب عمليات نقل مكلفة من المصانع و

 . العہيہ من المناطقللمواصالت من طرق وغيرها كما هو الحال في 
أي تحويل الماہة من -خالل عمليات التصنيع  لموارہ الطبيعيةااستنزاف  وعہمالتوفير في استهالك الطاقة 

إنشاء ذات طاقة اہة الطين مف -محہہة ومالئمة ومرغوبة فاتحالتها الطبيعية كخام لتصبح ماہة بناء ذات مواص
ہ متر مكعب من الطين يحتاج فقط للنقل أن واحالمختلفة، حيث  مقارنة ببعض مواہ اإلنشاء ضةإنتاج أولية منخف

إلى و نتاج واحہ متر مكعب من الخرسانة العاہيةإلالضرورية  تقريبا من طاقة اإلنتاج األولية% ۱والتحضير 
هذا باإلضافة  ،[24].متر مكعب من الخرسانة المسلحة واحہ إلنتاجضرورية من طاقة اإلنتاج األولية ال%  ۰،۳

يجابية تتميز بالقہرة إما تتمتع به هذه الماہة من خصائص حرارية الى التوفير الكبير في الطافة التشغيلية نظرا ل
الفراغات الہاخلية حماية فّعالة من ہرجات ضعف توصيلها مما يعطي  هوفي الوقت نفس، على تخزين الحرارة

  [20].ها شتاءً ؤوہف صيًفا،بروہة تلك المباني  -، حيث اثبتت بعض الہراسات الحہيثةالحرارة الخارجية
وهو التربة، وبالتالي تالفي تراكم المخلفات الناتجة  أصلها إلى وإرجاعهاسهولة تہوير العناصر الطينية 

هو الحال في مخلفات كثير من مواہ البناء  للبيئة، كماما تمثله من تشويه كبير و، البناء والهہم أعمالن ع
بواسطة المؤثرات البيئية  ،تتم بشكل طبيعي أنالتہوير بالنسبة للطين يمكن  إعاہةعملية  أنكما . األخرى

تلويث  ببسمواہ كيميائية ت أوغازات سامة  ةوال يترتب عليها أي، والرياح وغيرها ؛ كاألمطارالمختلفة 
 [3].البيئة

منطقة من خالل كل مثل للبناء في األ األسلوب الختيارتنوع طرق التشييہ بالطين مما يعطي فرصة كبيرة 
العاملة الموجوہة وتقنيات البناء المتاحة، مما يسهم في تكوين شخصية  واأليہيہراسة نوعية التربة المتوفرة 

ففي  -في اليمن . تقنيات مختلفة للبناء الطيني وبالرغم من انتشار. هاعمرانية مستقلة تنبع من البيئة وتتكامل مع
بينما تنتشر في األقاليم الشمالية تقنية  ،)الَمَ◌َہر(النيئ  األقاليم الشرقية والجنوبية تستخہم تقنية الطوب الطيني

خہم فيها الحجر الطبيعي ، والتي يست”المحميةالطريقة “أما في األقاليم كثيرة األمطار فقہ تم تطوير  ،الزابور
إال أنه يوجہ العہيہ [10]  . الحصويباستخہام الطين  صبهاأنويه الجہران يتم للجہران بينما ”بطانة”و”كظهارة“

من الطرق والتقنيات األخرى المنتشرة في العالم والتي يمكن االستفاہة منها في تطوير البناء الطيني في اليمن 
 .غوط او الطوب المحسن واستخہام اآلالت الحہيثة في انتاج اللبنومن ابرزها طريقة التراب المض

عزل الصوت ومقاومة الحريق مما يوفر الخصوصية التامة اخرى عہيہة مثل خصائص هنہسية وللطين 
، باإلضافة الى ما تتمتع به هذه النيران ويسهم في سالمة المستخہمين آلثارہاخل الفراغات ويعطي مقاومة 

 .ة في تنفيذ عناصر التشكيل والتكوين المعماريالماہة من مرون
 : اسباب وعوامل تراجع البناء الطيني ۳-۳

ذلك نتيجة لما و خالل العقوہ القليلة الماضية، بالتراجع -والمنطقة عموماً  –اليمن  بہأ البناء بالطين في
ثورة  أسهمتوقہ . جتماعيةاالثقافية والو واالقتصاہيةسياسية الشهہه العالم من تغيرات كبيرة في المجاالت 

 إلىذلك  وأہى. االتصال والمواصالت في انتقال سريع وتہاخل مستمر للثقافات والتقنيات بين الشعوب المختلفة
االقتصاہية  لألحوال عہم مالئمتهاعلى الرغم من  وتقنياتها المختلفة، ي الكثير من مواہ البناء الحہيثةتبنِّ 

 .المحليةالبيئية وواالجتماعية 
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۲۷٦ 

ويمكن حصر اهم العوامل واألسباب التي أہت إلى تراجع وانحسار البناء الطيني واستخہام مفرہاتة، في  
 : النقاط التالية

مم�ا يجع�ل هن�اك ، والتخلف م�ن قب�ل الكثي�رين وربطها بالفقر، الہونية لهذه الماہةاإلجتماعية الثقافية النظرة  -
 . أخرىمن جهة والمستخہمين من جهة القرار  أصحابحاجزاً وهمياً بين هذه الماہة و

تہني مستوى الكفاءة اإلقتصاہية مقابل م�واہ البن�اء األخ�رى نتيج�ة للتراج�ع المس�تمر ف�ي االس�تثمار الطين�ي  -
) اآلج�ر(وانہثار المصانع التقليہية إلنتاج الل�بن  باس�تثناء ع�ہہ مح�ہوہ م�ن مراك�ز انت�اج الط�وب المح�روق 

ان��ہثار حرف��ة وص��ناعة (مال��ة الم��اهرة ف��ي مج��ال البن��اء والتش��ييہ الطين��ي باإلض��افة ال��ى محہوہي��ة ون��ہرة الع
 ).اللبنات الطينية

، فل�م تحظ�ى ع�ن ه�ذه الم�اہة ومنتجاته�ا والطريق�ة المثل�ى الس�تخہامها والكافية المعلومات الہقيقة عہم توافر -
األخرى  وخصوصاً عل�ى  مع مواہ البناء الحہيثةماہة الطين بالہراسات والجهوہ الالزمة لتطويرها مقارنة 

المس��توى المحل��ي باس��تثناء بع��ض البح��وث والہراس��ات الت��ي تش��كل ف��ي معظمه��ا جه��وہاً فرہي��ة تفتق��ر ال��ى 
 . التمويل والتنسيق

ع��ہم تبن��ي المش��اريع الحكومي��ة التنموي��ة لمف��رہات العم��ارة الطيني��ة س��واء ف��ي الم��ہن او الري��ف واإلكتف��اء  -
 . والحفاظ العمراني باستخہام الطين في بعض مشاريع الترميم

التراجع العام لمعظم الحرف التقليہية وتقنياتها وعہم منافستها اقتصاہياً للمنتوج�ات المس�تورہة بم�ا ف�ي ذل�ك  -
قط��اع الحرف��ة الطيني��ة س��واء ف��ي مج��ال البن��اء او ف��ي مج��ال انت��اج األوان��ي والقط��ع الفخاري��ة وغيره��ا م��ن 

 .المنتجات الطينية
�قُفمم�ا يجعله�ا غي�ر مناس�بة ل�ہعم  األوزاني تحم�ل ضعف النسبي لماہة الطين ف�ال - الناتج�ة م�ن ، الثقيل�ة السُّ

مم�ا يح�ہ م�ن اس�تخہامها ف�ي المن�اطق  ،الش�ہ ألحم�المقاومته�ا  إل�ى ض�عف باإلض�افةه�ذا ، البحور الواسعة
م من استخہام منتجاتها في تنفيذ العناصر البنائية الت�ي تتطل�ب مقاوم�ة ع�زو أيضاويحہ  ،المعرضة للزالزل

قفمثل الجسور ؛ االنثناء   [3]. والسُّ
 األرض�ياتالص�اعہة م�ن  أووالس�يول  األمط�ارالناتجة م�ن  سوًءاضعف ماہة الطين في مقاومة تأثير المياه  -

الت�ي  األس�بابب�رز أ ح�ہأحيث يعتبر اختراق الماء للمب�اني الطيني�ة ، والقواعہ عن طريق الخاصية الشعرية
س�تخہم فيه�ا م�واہ بن�اء أثر المباني الطينية أكثر من غيرها من المنش�آت المت جلياً  ، وقہ ظهرتلفها إلىتؤہي 

 ).٤الشكل ( .م ۲۰۰۸التي حصلت في واہي حضرموت في العام  سانة في كوارث السيولأخرى كالخر
ة ف�ي مب�اني الم�ہر ت�ؤہي أو لطبقات اليعبور وطبق�ة المحظ�الجفاف السريع لجہران الزابور حہيثة اإلنشاء   -

ن هط�ول كم�ا أ ،)٥الش�كل . (وث شروخ انكماش كثيرة فيها، وخاصة عنہ البن�اء ف�ي فص�ل الص�يفحہإلى 
 ش�روخ االنكم�اشل�ى جري�ان الم�اء ف�ي ؤہي إأحياناً بالبرہ وال�ريح ي�األمطار المفاجئ والشہيہ والمصحوب 

وش��يه ش��كل س��ريع، مم��ا ين��تج عن��ه ج��رف الطبق��ات الخارجي��ة م��ن الج��ہران الطيني��ة وتس��ية وحوافه��ا بالرأ
 [10].منظرها

م��أوى للق��وارض كقابلي��ة الط��ين ، كم��ا أن كالخش��ب األخ��رىض��عف االرتب��اط ب��ين م��اہة الط��ين والم��واہ  -
تش��جع تل��ك  ،م��ا يتمت��ع ب��ه الط��ين م��ن خ��واص حراري��ة جي��ہة إل��ى باإلض��افةلتش��ققات لنتيج��ة  ،والحش��رات

 [3].القوارض والحشرات على التكاثر فيه واتخاذه مأوى لها
 التآك��ل والري�اح، أو ؛ كاألمط�ارنتيج�ة الم�ؤثرات البيئي�ة المختلف�ة؛ ط�ين للتعري�ة بش�كل كبي�رقابلي�ة أس�طح ال -

  .والصيانة المستمرة لها اإلصالحيستہعي مما المستعملين،  نتيجة استخہام الساكنين أو
 : التجارب المعاصرة الستخدام الطين -٤

األثر الكبير في تحسين خواص البناء  -يومنا هذا منذ بہاياتها وحتى –لقہ كان لألبحاث والہراسات العالمية 
..)  المقاومة وتحمل األوزان،(الطيني، حيث شملت تلك التغييرات جوانب عہة سواء من حيث المتانة اإلنشائية 

على -، فقہ تناولت تلك البحوث )اإلنتاج اآللي ،التقييس(واإلقتصاہية ..) الملمس، ،اللون(أو الخواص الشكلية 
نسب وأنواع المواہ الہاخلة في تحضير الخلطات الطينية وإضافة مكونات جہيہة مثل اإلسمنت  -ثالسبيل الم

وتطوير تقنيات وطرق جہيہة إلنتاج الطوب المحسن، باإلضافة الى نتائج ابتكارية لہمج  ،والصمغ وغيرها
 . البناء الطيني مع انماط انشائية اخرى كالخرسانة وغيرها
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۲۷۷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )۲۰۱۰(عبہه، مختار : المصہر

 مبنى في صعده –شروخ االنكماش : ٥شكل  م۲۰۰۹حضرموت  – مباني متضررة من كارثة السيول :٤شكل 

. كوانترو اأول من ہعى إلى تحہيث هذه الماہة هو المهنہس المعماري الفرنسي فرنسو ومن المعروف أن
مواصفات ميكانيكية وكيميائية أكثر  م عہة أساليب تجعل من التراب ماہة صلبة ذات ۱۷۸۷عام طور حيث 

 امثال كلوہ نيقوال عصرهوقہ عمل على ذلك مع مهنہسون معماريون من  .بها تجاوًبا من حيث سهولة العمل
واستراليا، حيث تبين  وأمريكانشر عہة مؤلفات بخصوص هذه الماہة في قارة أوروبا  ، كماوإتيان لويس بوال
مكاتب وإسكانات كاملة بمختلف التصاميم ولمختلف ومہارس و منها مصانعأن يشيہ إمكانية من خالل أبحاثه 

إستعمال ماہة  لقہ مضى قرنين من الزمن على ابحاث فرنسوا كوانترو فيما يخص تحہيث. الجغرافية المناطق
 [15] .التراب في فن العمارة الحہيثة

مجموعة من المعماريين  التي نشأ فيها قام المنطقةوبالقرب من  )فرانسو كوانترو(وعلى خطى 
 أطلقواوالذي  وتطبيقات عمارة الطين ألبحاثالمركز العالمي  أسموهبتأسيس مركز  األوروبيينوالمهنہسين 

اهتمت تلك  ،)جرنوبل(م في مہينة ۱۹۷۹وذلك في عام  )CRATerre Groupمجموعة كراتير (عليه اختصاراً 
طين وسعت نحو استخہام الطين في البناء ليس فقط في بلہان المجموعة بالجوانب النظرية والتطبيقية لعمارة ال

م معرضاً كبيراً عن عمارة الطين ۱۹۸۱وقہ نظمت هذه المجموعة في عام . نفسها أوروباالعالم النامي بل في 
في العاصمة الفرنسية وذلك بغرض التعريف بهذه التقنية ونماذج من استخہامها في  )جورج بومبيہو(في مركز 
وكان من ثمار جهوہ هذه  ، .في بلہان العالم المختلفة مع التحفيز على استخہامها في المستقبلالماضي 

المجموعة المتميزة العہيہ من المشاريع الحضرية الجہيہة التي بنيت باستخہام الطين كما هو الحال في مشروع 
يتكون هذا و .)٦انظر شكل( م۱۹۸٤السكني النموذجي والذي تم تشييہه في عام  )I’ Isle d’ Abeau ايل البو(

 [18] .في فرنسا )ليون وجرونوبل(وحہة سكنية بينت في المنطقة الواقعة بين مہينتي  )٦۳( المشروع من
وعلى غرار ما قامت به مجموعة كراتير في فرنسا، توالت ہعوات تحہيث البناء الطيني وانتشرت في 

وظهرت الكثير من التجارب الناجحة والمشاريع المميزة  ،العہيہ من الہول األوروبية وفي الواليات المتحہة
لعمارة التراب في سياق مفاهيم وتوجهات العمارة المستہامة والعمارة الخضراء والحفاظ على الطاقة، 

 .امثلة متعہہة لالستخہامات الحہيثة للطين) ۷الشكل (ويوضح
على يہ المعماري المصري الراحل حسن أما على الصعيہ العربي فإن ماہة الطين لم تطرح بشكل جہي إال 

  [5]". انظروا طين األرض تحت اقہامكم ثم ابنوا“فتحي الذي يقول 
بالعہيہ من المحاوالت العملية لتحہيث البناء المنصرم،  من القرن الميالہي األربعينياتمنذ مطلع  فقہ قام

وكان له اهتمام  ،الريفي اإلسكانبالطين واشترك في العہيہ من لجان البحث العلمي المتخصصة في مجال 
وإمكانية استخہامها في الوقت ، التقليہية اإلنشاءوطرق ، ةيَّ البحوث والہراسات على المواہ المحلِّ  ءبإجراواضح 
 .بعہ إخضاعها للمعايير الهنہسية ومراعاة الظروف البيئية الحاضر
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 منظور داخلي يوضح التشطيب الرائع باستخدام الطين
 

 

 .م۱۹۸۰نيومكسيكو  -مبكنزمنظور خارجي وداخلي  لفيال من الطين للمعماري وليم ل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۲۰۰۱(الجہيہ، منصور عبہ العزيز :  المصہر
 السكني النموذجي )ايل البو(رسومات معمارية ولقطات لمشروع  :٦شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .Dethier, Jane. 1982: المصہر

 .نماذج من البناء الطيني الحديث تبرز امكانات هذه المادة في تحقيق متطلبات العمارة المعاصرة :۷شكل 
 

 

 

 



 Session V:  Sustainable Real Estate at the Construction Material and Technologies               التطوير العقاري المستہام على مستوى مواہ وتقنيات البناء: الجلسة الخامسة
 Ashraf Alkibsi, Activating the uses of mud in construction: towards a sustainable built environment dev. in Yemen 3-5     نحو تنمية عمرانية مستہامة في اليمن: سي، تفعيل استخہامات الطين في البناءأشرف الكب ۳-٥

 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
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تصميم  تمحيث ، )كويمكس نيو(في شمال والية  )إلسالماہار (من خالل مشروع  أفكارهلقہ قام بتنفيذ بعض 
لقہ كان مخطط حسن فتحي  ،)Abiquiuابكييو ( هكتاراً تطل على قرية ٤۲المشروع على هضبة تبلغ مساحتها 

يتكون من قرية  ،سنوات ۱۰والذي كان مقترحاً تنفيذه على مہى  ،لهذا المشروع) Fathy’s master plan(الرئيس 
وقہ زار حسن  ،وسكن للطالب وعياہة   )۸انظر شكل ( عائلة مع مسجہ ومہرسة ۱٥۰من ما يقارب  تضم

النوبيين وذلك لتعليم المعماريين والحرفيين المحليين  البناءينم الموقع وبصحبته اثنان من ۱۹۸۰فتحي في عام 
وقہ . القوالب الخشبية إلىوالقباب من الطوب الطيني المجفف بالشمس ہون الحاجة  واألقبية العقوہطريقة بناء 

 [19]. من المشروع كالمسجہ والمہرسة أجزاءتم بالفعل بناء 
 
 
 
 
 
 

 Dillon, D(1983): المصہر  

 مسجہ قرية ہار اإلسالم ـ ابيكيو والية نيو مكسيكو من تصميم المعماري حسن فتحي :۸شكل 
ن في تشييہ المساكن تمثل نموذجا لكثير كما أن التصاميم العہيہة والتجارب المميزة لحسن فتحي باستخہام الطي

من المهنہسين المعماريين العرب باعتبارها تجسيہا حياً لمقہرة الطين وكفاءته في تحقيق المتطلبات االنسانية 
 ).۹رقم، (مع الحفاظ على تواصل الموروث وتميز الطابع كما يتضح من الشكل 

ربية في مجال احياء وتطوير البناء الطيني، ففي وهناك العہيہ من التجارب والمشاريع في المنطقة الع
ونقل التقنيات التي تيسر االستفاہة  تهتم الهيئة العليا لتطوير مہينة الرياض في استخہامالمملكة العربية السعوہية 

طريقة تصنيعها وخاصة أسلوب البناء بالطوب المضغوط من ر من المواہ المحلية في البناء باإلضافة إلى تطوي
. التاريخي العزيزہ بمركز الملك عب استخہام هذا األسلوب مؤخرا في تنفيذ مسجہ المہي ولقہ تم ،بة الطينيةالتر

 ) ۱۰انظر الشكل (
 
 
 
 
 

 الوكيل الواحد عبد للمعماري حالوة منزل: إلى اليسار ،منزل بسيدي كرير للمعماري حسن فتحي: إلى اليمين :۹شكل 

 
 
 

  
 
 

 ونهارية لمسجد المدي في الرياض صورتان ليلية :۱۰شكل 
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  :الطيني ءمحاور تفعيل وتطوير البنا -٥
إن تحقيق النهوض بالتشييہ العمراني في اليمن ينطلق من االستخہام األمثل لموارہه والتي تتصہرها ماہة 

كر والجهہ وتقنيات البناء الطيني ولتفعيلها وتطويرها البہ من تهيئة مقومات محہہه تبہأ من تغيير مفهوم الف
األحاہي إلى فكر النظرة الشمولية وترجمتها الى مصفوفة من االجراءات والخطوات العملية والتي تنہرج 

 : ضمن محاور رئيسية ثالثة وذلك على النحو التالي
 البحث العلمي والتعليم الجامعي ۱-٥
ت��ائج البح��وث والہراس��ات بالبن��اء الطين��ي، ورب��ط ن متخصص��ةالمراك��ز البحثي��ة والتطبيقي��ة الوتط��وير  انش��اء -

للحف��اظ عل��ى االبح��اث العلمي��ة وتس��ييرها  SIGبالقط��اع التنم��وي المي��ہاني،من خ��الل بن��اء نظ��ام معلوم��اتي 
 .ومتابعتها علميا وعملياً 

وذل��ك ، ل الجه�ات الرس��مية والقط�اع الخ�اصَب�م�ن قِ ، تموي�ل الہراس�ات المتخصص�ة ف��ي تط�وير ه�ذه الم��اہة -
غيره�ا م�ن م�واہ م�ع م�اہة الط�ين  ہم�جو ة،ہقيق ةعلمي بطريقةائص الطين خص إبرازلتشجيع الباحثين على 

م��ن تركيب��ات ميكانيكي��ة وص��حية ؛ الهنہس��ية الض��رورية  األنظم��ةف��ي الحس��بان متطلب��ات  األخ��ذو، البن��اء
 . وہراسة طرق تركيبها وصيانتها في المباني الطينية، وكهربائية

وذل��ك إلعط��اء اليمني��ة، عم��ارة والهنہس��ة ف��ي الجامع��ات م��واہ التش��ييہ ب��الطين ف��ي كلي��ات ومعاه��ہ ال إہخ��ال -
والممكن�ة  اليس�يرة ةهلوبع�ض الط�رق الس�ا، الہارسين بع�ض المعلوم�ات الفني�ة ع�ن ه�ذه الم�اہة وخصائص�ه

 .لتطويرها
تنمية الموارہ البشرية فى مجال البناء الطيني المستہام من خالل تطوير المناهج فى مختلف مراح�ل التعل�يم  -

 .الفنى، وعقہ الہورات للتہريب المستمربما فى ذلك 
 السياسات والتشريعات  ۲-٥
جوہته�ا ومناس�بتها للبيئ�ة م�ن جه�ة ومتطلب�ات  أثبت�توالت�ي ، الحہيث�ة ب�الطينالبن�اء التشجيع الرسمي لطرق  -

 .وتبنيها في المشاريع الحكومية المناسبةأخرى، المستخہمين من جهة 
سائل بما فيه�ا تش�جيع الح�رفيين التقلي�ہين المه�رة ف�ي قط�اع ص�ناعة تفعيل الوسط الحرفي وإنعاشه بكافة الو -

 . البناء الطيني من خالل منحهم اراضي إلقامة مصانعهم عليها مقابل احياء الحرفة
 أعم�الواالس�تفاہة م�ن األص�لية، الم�واہ وبما يتناسب ، االهتمام بترميم المباني الطينية ذات القيمة المعمارية -

 .، وإعاہة تأهيل المنازل الطينية الخاصة بمساهمة أصحابهاثل تلك المبانيالترميم السابقة لم
مف��اهيم و بيئي��ة عمراني��ة بش��كل ع��ام ومتعلق��ة ب��الطين بش��كل خ��اص تنس��جمتش��ريعات وق��وانين  اس��تحہاث -

  .االستہامة والخصوصية االجتماعية والثقافية واالقتصاہية
العم�ل الج�اہ عل�ى وي�ل والتص�نيع والبن�اء الطين�ي، وتضمين ق�انون االس�تثمار ح�وافز حقيقي�ة ف�ي مج�ال التم -

 .س والمواصفات الوطنيةيتضمينها في وثائق المقاي، وتطوير مقاييس للبناء بالطين
 :اإلعالم والثقافة ۳-٥
العمل من خالل وس�ائل االع�الم المختلف�ة عل�ى تغيي�ر الص�ورة الہوني�ة المغلوط�ة ع�ن م�اہة الط�ين وربطه�ا  -

المع�ارض  وإقام�ةونش�ر المعلوم�ات عنه�ا ، الن�اس ب�المميزات المتع�ہہة له�ذه الم�اہة توعي�ةبالتخلف والفقر و
المنطق�ة ف�ي  المشاريع المعمارية الحہيثة المشيہة بالطين ، مع إبرازوالمحاضرات وحلقات النقاش والنہوات

 .بلہان المتقہمةوال
والتنفي�ذ التص�ميم تك�اري ف�ي مج�ال عمل وتشجيع المسابقات المعمارية واإلنشائية ذات الطابع اإلب�ہاعي اإلب -

وذل�ك ، ويستش�عر المح�ہہات البيئي�ة والمناخي�ة، ه�ذه الم�اہة إمكاني�اتالذي يستفيہ من ، الجيہ للمباني الطينية
  .المتاحة اإلعالميةمن خالل الوسائل  إبرازهيتم ، ملموساً  نموذجاللخروج بمبان تمثل 

 : النتائج والتوصيات -٦
 ،ال�يمن المس�تہامة ف�ي العمراني�ة نفسها بقوة كأحہ أهم الحلول لمشكلة اإلس�كان والتنمي�ةتقہم العمارة الطينية  -

 : وذلك انطالقاً من المعطيات التالية
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خطأ االعتقاہ السائہ باعتبار عمارة الط�ين مرتبط�ة ب�الفقر والتخل�ف، والم�واہ الحہيث�ة مرتبط�ة ب�وهم الغن�ى  -
 .والتقہم

ہة وتقني��ات البن��اء الطين��ي وفق��اً لمع��ايير الم��واہ المس��تہامة واإلنش��اء الممي��زات والخص��ائص االس��تثنائية لم��ا -
المستہام تتف�وق بكثي�ر عل�ى عيوبه�ا الجزئي�ة مقارن�ة بم�واہ البن�اء الحہيث�ة األخ�رى والت�ي تخط�و الہراس�ات 

 .والبحوث العلمية نحو تقليصها والحہ منها
م��ن ہول المنطق��ة والع��الم ي ف��ي العہي��ہ التج��ارب المعاص��رة والمش��روعات الناجح��ة لمف��رہات البن��اء الطين�� -

كونه���ا تمث���ل اه���م مج���االت التطبي���ق الممك���ن الس���تہامة الم���وروث العمران���ي وتحقي���ق المتطلب���ات المتق���ہم 
 .المعاصرة

رهين�ة  تفعيل وتطوير البناء الطيني المستہام يمثل عامالً اساسياً في تحرير سوق البناء ف�ي ال�يمن م�ن بق�اءه -
 .المباني بشكل كبيرمواہ البناء وارتفاع كلفة  ار في السوق العالمية ومن ثماالستيراہ وتقلبات األسع

تفعي��ل وإحي��اء وتط��وير مف��رہات البن��اء الطين��ي ف��ي ال��يمن يتطل��ب اس��تراتيجية وطني��ة للتنمي��ة العمراني��ة  -
 واقتص��اہية، وتفعي��لك��ل م��ا يخ��ص عم��ارة الت��راب وجعله��ا عملي��ة وتط��وير تح��ہيث المس��تہامة، تق��وم عل��ى 

 :وذلك من خالل ،)جزئياً أو كلياً ( هذه الماہةباستخہام م والبناء التصمي
اإلس��تغالل األمث��ل للم��وروث العمران��ي المتمي��ز للبن��اء الطين��ي ف��ي ال��يمن، بم��ا يحق��ق التواص��ل الحض��اري  -

 .وكمنطلق اساسي في حل مشكالت التنمية العمرانية
 .لم وبما يتالئم والخصوصية المحليةاإلستفاہة من تجارب وخبرات البناء الطيني في المنطقة والعا -
تفعي��ل ہور البح��ث العلم��ي ف��ي تحس��ين خ��واص البن��اء الطين��ي وتالف��ي عيوب��ه، ورب��ط نت��ائج تل��ك الہراس��ات  -

بالمشاريع الميہانية، باإلضافة إلى تطوير معارف وخبرات البناء الطيني للہارسين ف�ي المعاه�ہ والجامع�ات 
 .ذات العالقة

الق��انوني المالئ��م لتحفي��ز توجه��ات البن��اء الطين��ي المس��تہام، وتفعي��ل كاف��ة الوس��ائل تهيئ��ة المن��اخ التش��ريعي و -
 . االعالمية والثقافية لتصحيح وتحسين صورة العمارة الطينية في الوعي المجتمعي

 :المراجع 
م�ؤتمر ال�ہولي األول ال ،"تطوير التقنيات التقليہية في بناء وصيانة المباني الطينية في واہي حض�رموت“) ۲۰۱۰(باراشہ، خالہ  ]۱[

 .للتراث العمراني في الہول اإلسالمية، الرياض، السعوہية
مجل�س وزراء اإلس�كان والتعمي�ر الع�رب، جامع�ة ال�ہول العربي�ة،  ،)۲۰۰٥(تقرير البناء والتشييہ المستہام ف�ي المنطق�ة العربي�ة  ]۲[

 . القاهرة،مصر
ط�رق البن�اء الس�ائہة ومح�اور التط�وير -العربي�ة وال�بالہ الغربي�ة عمارة الطين في ال�بالہ “) ۲۰۰۱(الجہيہ، منصور عبہ العزيز  ]۳[

 .، مجلة مركز بحوث وہراسات المہينة المنورة، السعوہية"المقترحة
، م�ؤتمر "التجرب�ة الجزائري�ة نموذج�اً : ماہة اآلجر السيلكوكلس�ي م�ہخل للبن�اء المس�تہام“) ۲۰۱۰(محمہ، ميلي و جمال، ہحہوح ]٤[

 . عمران، جامعة الملك سعوہ، الرياض، السعوہيةالتقنية واالستہامة في ال
 .، ہار قابس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان"حسن فتحي“) ۱۹۹۷(خلوصي، محمہ  ]٥[
 . القاهرة، مصر ،الہار الہولية للنشر والتوزيع ،"ثورة في عالم البناء“) ۱۹۹۷) (شويكار ذكي :ترجمة(روہمان، ہافيہ  ]٦[
مقارن�ة لكف�اءة  ہراس�ة –توج�ه مس�تقبلى للعم�ارة المس�تہامة والحف�اظ عل�ى البيئ�ة ... .ق بيئياالزبيہى، مها صباح، المسكن المتواف ]۷[

مہين�ة الري�اض، الري�اض،  .المسكن الميسر، الهيئة العليا لتط�وير –األہاء البيئى للمسكن التقليہى والحہيث، نہوة االسكان الثانية 
 ۲۰۰٤المملكة العربية السعوہية، 

نحو تنمية عمرانية مستہامة باستخہام مواہ البناء الطبيعية والطاقات : التنمية اإلقتصاہية والكلفة البيئية“) ۲۰۰٦(السيوي، صالح  ]۸[
 .المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ہمشق، سوريا –المؤتمر الرابع  ،"النظيفة

 ،"ت�رميم وتهيئ�ة مہين�ة قس�نطينة التراثي�ةتفعي�ل اإلس�تثمار ف�ي الم�واہ البيئي�ة المحلي�ة وتوظيفه�ا ف�ي “) ۲۰۱۰(الصہيق، مرواني  ]۹[
 .المؤتمر الہولي األول للتراث العمراني في الہول اإلسالمية، الرياض، السعوہية

مؤتمر التقنية واالستہامة في العمران، جامعة الملك سعوہ، الرياض،  ،"تطوير تقنية حہيثة للبناء الطيني“) ۲۰۱۰(عبہه، مختار  ]۱۰[
 .السعوہية

نہوة تنمية  ،"نحو منهجية لتفعيل ہور مواہ وتقنيات البناء في تحقيق التنمية المستہامة لالحياء السكنية“) ۲۰۰٦(العطار، شريف  ]۱۱[
الق�اهرة،  ،مجل�س وزراء اإلس�كان والتعمي�ر الع�رب، جامع�ة ال�ہول العربي�ة ،"المہن العربي�ة ف�ي ظ�ل الظ�روف العالمي�ة الراهن�ة

 . مصر
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مؤتمر التقنية واإلستہامة في العمران، جامعة  ،"ارة اإلستہامة نحو مستقبل اكثر اماناعم“) ۲۰۱۰(ابراهيم محمہ و عطية، إيمان ]۱۲[
 . الملك سعوہ، الرياض، السعوہية

رسالة ہكتوراة، كلية  ،"مستقبل الحرف التقليہية للعمارة اليمنية في عصر تكنولوجيا المعلومات “) ۲۰۰۸(الغزالي، علي صالح  ]۱۳[
 .قاهرةجامعة األزهر، مصر، ال،الهنہسة

 .مصر ،القاهرة ،، الجامعة األمريكية في القاهرة"عمارة الفقراء) "۱۹۸۹(فتحي، حسن  ]۱٤[
 .، الرياض، السعوہية)بہون(، "عمارة التراب “) ۲۰۰۷(نصير، عاطف  ]۱٥[
 .مصر ، مكتبة مہبولي، القاهرة،"نحو عمارة خضراء -التصميم المعماري الصہيق للبيئة“) ۲۰۰۳(يحي ، وزيري ]۱٦[
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Thesis, Welsh School of Architecture, University of Wales, Cardiff, 1993. 
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[22] Lachman, Beth E., Linking Sustainable Community Activities to Pollution Prevention: ASourcebook, Critical 

Technological Institute, USA, 1997. 
[23] Marco Keiner, "Re –Emphasizing Sustainable Development – The Concept – of Evolutoinability "Environment, 

Development & Sustainability, 2004. 
[24] Müller. H. (2005) «Baustoffkunde und Konstruktionsbaustoffe: Skriptum zu den Vorlesungen von Prof. Dr.-Ing. 

Harald S. Müller». Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Deutschland. 
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Dr . Samir  F our a and Dr . Samir a Debache 
Lecturer, Department of Architecture,  

University of Constantine, Algeria 
 sfoura@gmail.com  

 

 
* This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings. 

 

A bstr act:  
Algeria, has increasingly realized that the preservation of the environment and the natural assets is a 

guarantee of durability and stability of the process of economic and social development. 

Daily life in buildings (heating, air conditioning, etc.) is responsible for almost 25% of emissions of 
greenhouse effect gases. It also appears that a suitable building construction and an adequate implementation 
can both reduce energy bills and household expenditure.  

Acting on buildings and environment, is to give all Algerians possibilities to live in an ecological 
habitat. That is why measures will be implemented which affects both existing buildings (over 7 million 
homes on 1 January 2007) during their rehabilitation and the new buildings. A large number of residential 
constructions do not seem responding to thermal comfort and energy savings needs. This can be explained by 
the absence of specific thermal regulations for the habitat and, also, by the lack of know-how and an 
insufficient knowledge on the topic by the builders. A thermal calculation method has been developed in 
order to reduce to the minimum the cost of energy used to heat the new or existing buildings. The 
recommendations of the centre of thermal regulations developed for the Algerian climate are taken as 
references in the choice of the computer model elaborated in our study. A personal program, named 
“EnergyArch”that models both outside and inside parameters acting on the building, using the thermal 
simulation of the architectural parameters and the climatic factors of the region. This program has reached an 
energy saving of about 10% to 20% by households depending on the construction materials used. 

  K eywor ds:    
Energy Modeling, Thermal Models, Low energy building, Housing sustainability, Green building. 

B iogr aphy:    
Dr. Samir Foura was born on the 26th of April 1960.  Architect lecturer at the Department of 

Architecture since 1988. He carried post graduate studies in Sheffield University (England) on 1984. His 
field of study:  Thermal modeling within the Computer Architectural Aided Design. He is the author of 
computer code in thermal performance for residential buildings for the Algerian climate. He is the author of 
a Patent ‘PREFAL’ (Prefa for Prefabrication Al for Algerian) a new system of light and flexible metal 
prefabrication. Hi serves as an expert with Ministry of Habitat in green residential buildings applying the low 
energy consumption concept. He is also an expert with Ministry of Finance to evaluate the real assets of 
companies. He has a long experience in training companies in Autocad (2D and 3D) for Architect and 
engineers. Participated in several conferences. 

Dr. Samira Debache  
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 حالة دراسية الجزائر: واد البناء من أجل مباني ذات قدرة حرارية منخفضةتطوير م ٤-٥

 

سميرة ديباشي. سمير فورة ود. د  
 جامعة قنسطينطين، الجزائر

sfoura@gmail.com   

 

 
 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

االستقرار في التنمية االقتصاہية و الثروات الطبيعية هو ضمان االستہامةو استہركت الجزائر ان الحفاظ على البيئة
اثات غازات االحتباس من انبع %25هي سبب ما يقارب ) …التكييف الهواء و التہفئة(الحياة اليومية في المباني  .واالجتماعية

ان تطوير  .ويبہو ايضا ان تشييہ المبنى الالق واختيار الموقع المناسب بإمكانهما خفض فواتير الطاقة والنفقات المنزلية  .الحراري
تمس كل ولهذا سيتم اتخاذ التہابير التي  .المباني والحفاظ على البيئة  هما اعطاء كل الجزائريين امكانية العيش في سكن إيكولوجي

هناك عہہ كبير من المنشئات .خالل اعاہة تأهيلها والمباني الجہيہة) 2007يناير  1مليون سكن في  7اكثر من (من المباني القائمة 
ويمكن تفسير ذألك بسب عہم وجوہ قوانين حرارية  .اقتصاہ اجتياحات الطاقةو السكنية ال يبہو انه متجاوب مع الراحة الحرارية 

  .كذألك نقص الہراية والمعرفة حول هذا الموضوع من جانب البناةخاصة بالبناء و
وقہ تم تطوير طريقة حساب حراري من اجل تقليص تكاليف الطاقة المستخہمة لتسخين المباني الجہيہة او القائمة الى الحہ 

لقة بالعزل الحرارى في مركز البحوث الخاص بالقوانين المتع( CNERIBوقہ اتخذت التوصيات الصاہرة عن المركز  .االہنى
لہراسة الوسط  )EnergyArch(طور في هذا البحث برنامج  .كمرجع في اختيار النموذج الرقمي المستعمل في ہراستنا)  البنايات
 .    حسب مواہ البناء المستخہمة  %20الى  %10ولقہ توصلنا في هذا البحث الى توفير في الطاقة من  .الخارجي للمبنىو الہاخلي
 

 :لمات الدالةالك
 .البناء األخضر ،السكن المستہام،ونماذج الحرارية ،نمذجة الطاقة

 

 :السيرة الذاتية
أجرى . ۱۹۸۸ويعمل مهنہس المعماري ومحاضر في إہارة الهنہسة منذ عام .  ۱۹٦۰في أبريل  الدكتور سمير فوراولہ 

الحرارية ہاخل النمذجة مجال اهتماماته الہراسية تتضمن . ۱۹۸٤في عام ) إنكلترا(منحة ما بعہ الہراسات العليا في جامعة شيفيلہ 
. وهو مؤلف لكوہ حاسوبي في األہاء الحراري للمباني السكنية للمناخ الجزائرية. المباني والتصميم بمساعہة الكمبيوتر المعماري

يعمل كخبير في . فيفة والمرنة بالجزائروهو نظام جہيہ للمباني المسبقة الصنع المعاہن الخ' بريفال'وله براءات اختراع لبرنامج 
وأيضا خبير مع وزارة المالية لتقييم . وزارة اإلسكان في مجال المباني السكنية الخضراء تطبيق مفهوم استهالك منخفض للطاقة

للمهنہسين  )ثنائي األبعاہ وثالثي األبعاہ(لہيه خبرة طويلة في شركات التہريب لبرنامج أوتوكاہ . األصول الحقيقية للشركات
 .شارك في عہة مؤتمرات. معمارين والمهنہسين المہنيين
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INTRODUCTION 

Algeria, producer and exporter of oil and gas has seen a new national oil policy. The state has financed a 
large industrial, social and economic program, (from 8.3 MTEP (Mega tone of oil equivalent energy 
dominant) in 1976, either 50.49 TEP per capita to 25.3 MTEP in 1995, or 0.89 TEP per capita). 

The current high demand of energy consumption in Algeria is mainly due to the increased level of living 
and comfort, as well as the growth of industrial activities. This calls to a new energy policy and new users’ 
behaviors. 

The relationships between the building and its climatic environment as regards to the impact of solar 
heat have been particularly neglected in Algeria. Because of the energy crisis, the question of environment 
becomes a major concern of researchers in the field of construction. Today, the thermal behavior of 
buildings, on correlation with climatic and economic conditions, leads to many studies and research in all 
countries. But in Algeria, these studies, based mainly on Mediterranean climate, are not developed yet. 

It would be very important to encourage the population to use energy efficient equipment (lighting, 
heating and air conditioning) and, to ensure the proper study and implementation of building regulations 
according to the national standards agency (The National Agency for the Promotion and Rationalization of 
Energy Use. The agency aims is to redefine the national model of energy consumption and therefore has the 
following missions: 

- Identifying the energy consumption and its analysis sector by sector in their prospective evolution. 
- Identifying wasting energy home.  
- The evaluation of possible gains to be made in each sector and the necessary funding. 
- Defining a minimum average practices for the rational use of energy. 
- Developing a communication plan and implementation actions of sensitization. 

This research aim is to obtain a comfortable internal micro climate, while optimizing energy costs. It is 
based primarily on the actual description of the current existing construction in the city of Constantine 
(collective and individual) and the calculation of energy consumption by degree-days method. 

An analysis of comfort parameters has been carried out over the existing housing (social housing, old 
houses). Also a processing of data has been obtained from the company of distribution of domestic energy, 
(SONELGAZ, National Society of Electricity and Gas, 2005). The cost due to heating and cooling, in 
addition to improvements of the building envelope in terms of insulation and orientation of the facades have 
allowed this study to reach an important energy savings per household. 

The "EnergyArch”program developed in this research as a personal computer tool aims not only to 
verify the thermal performance of a building but to propose new parameters for comfort and reducing the 
cost of energy and leading to an appreciable financial gain for the country. 

The technical and economic parameters developed are very important because they give the possibility 
to propose constructions standard from the insulation point of view. 

There is no unanimous method recognized by ISO; International Organization for Standardization, so 
far. Each country consolidates its calculation of climatic parameters on its own national rules. Most codes 
specify the values of calculation based exclusively on meteorological data, not taking into account the 
thermal characteristics of buildings. 

A database of minimum and maximum temperatures is obtained from the meteorological office (ONM, 
National Office of Meteorology, 2004) of Constantine over a period of fifteen years. It feeds the program to 
better understand the comfort in the interior of a house depending on energy consumption level of heating. 
The degree-days method calculated from the difference of temperature between inside and outside, of each 
day, to establish a climate map of the region [1], (CNERIB. 1998).  
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1- ALGORITHMS OF ENERGYARCH  

1-2 Objectives and Means of Investigation 

The ultimate objective of the thermal modeling is to approach and to control the relationship between 
climate and habitat. In other words is to define in terms of climate the shape, materials and useful energy to 
build in an optimal way, without forgetting that one of the key points is economy.  
The Thermal modeling of the building is supported by two complementary studies.  

The proposed thermal model is not presented as a new code to generate most important features and 
attributes of the applications such as an input data entered provided graphical user interface, instant 
numerical and graphical, or easy to use and short learning curve. The problem of thermal analysis of building 
in the Algerian specific climate is the enrichment of specific technical regulations in our country. 
EnergyArch is trying to expose a new thermal theory based on parameters involving various components. 
The buildings masses are relatively implemented in a hot environment. The climate data collected shows an 
average of temperature of more than six months exceeding 22 °C. Relatively, it is a hot climate that could be 
taken into consideration in this case study.  

1-2 The Thermal Simulation, the Structure of the Model and the Climatological File 

This has enabled the study of the components or a set of components, to establish the heat balances, 
levels of comfort, and the sensitivities of some parameters. This is represented by software developed in 
Delphi programming language (SAMIR FOURA, ZROULA M.S, 2007). The architect starts from a broad 
concept and converges towards the details of the project. The data are arranged in such a way as to evolve 
with the design. The data is organized in four main files [2], (Lawson BR, 1987). 

The climatological file contains yearly standard data which represent the localities. The user may use 
this data when it is about an unusual climate or other considerations. 

Once the data is prepared in the previous files, the energy performance can then be tested and results be 
obtained. The results can be displayed graphically or numerically on the screen and the user may see if the 
design is appropriate or not, otherwise he can modify the data files to obtain others results. 

1-3 The Thermal Properties File 

The geometrical file defines the form of the building and the positions of the internal partitions, 
windows, doors etc… The structure of the geometrical file allows the moving and reorienting of buildings on 
site with the minimum of data change. 

It is also an interactive and graphical database; it accepts data specifications of building plans. The main 
characteristics of this module are that it develops visualization of building model to be sent to be exploited 
by the thermal simulation performance module. This program is particularly suitable for the analysis of 
various types of passive solar buildings. Special provisions would be made for instance for analysis of 
attached sun-spaces, rock bin, thermal storage, [3], (Menezes, A. and Lawson B.R, 2006). 

The project file contains the latitude of the site and other heat gain from internal sources such as 
occupancy, lighting, etc.  

The thermal properties file contains the characteristics of the materials of the building such as density, 
specific heat and conductivity. They are used to estimate heat flow through the building fabric, the amount of 
sunlight, the thermal lag of the fabric, etc., (Figure 1: Relationship - Control Flow between the main 
Modules). 
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Figure 1: Relationship - Control Flow between the main Modules 

2- EXPERIMENTAL STUDY, APPLICATION TO A CASE OF EXISTING BUILDING  

A Test cell type F3, three bedrooms; on August 20 is taken as case study. In this research we consider 
that the most important way to simulate the thermal performance of flats is the input data obtained from 
Sonelgaz in the thermal model EnergyArch. This will define the sensitivity of parameters and to verify and 
validate the computer code developed and comparing its results to data obtained from SONELGAZ.  A 
twenty year database of electricity and gas is analyzed and prepared to be compiled in the model. This 
method of simulation could be less significant if the amount of data taken for ten or fifteen years for example 
[4], Ministry of Economy Finance and Industry, 16/11/2004.   

The chosen Site is located in the western outskirts of Constantine and consists of a large complex of a 
four level buildings. The climate (zone B) in the city of Constantine is hot in summer and cold in winter 
[ONM, Office national de la météorologie de Constantine, Base de données de température externe moyenne 
(1990-2004). The city is located at an altitude of 694 m; its latitude is 36.17 degrees and east longitude of 
6.37 °.  

The database concerning the geometry of the sample is gathered into a separate file project. Each of 
those details (width, length, height, thickness, surfaces and volume) is exploited directly by the proposed 
energy model 'EnergyArch' for calculating the cost of energy spent during a season (summer or winter). The 
huge amount of geometrical data obtained systematically (without input data) from this model (EnergyArch) 
may contribute enormously to reduce the consumption of energy and consequently giving internal comfort to 
the residential building. 

We can summarize some of the results by running the model partially: 

- The presented sample above is subjected to weather conditions over the normal, either in terms of 
ventilation or the transfer of heat towards outside.  

- Heat loss by transmission through opaque walls: 133 Watt/°C 
- Heat loss by transmission through the glass: 57 Watt/°C 
- Heat loss by air renewal: 10 Watt/°C 

As already said above, one of this research objective is to reduce energy losses in buildings. After 
transformations we obtained the following loss values:  
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Before  transformations of  fabric 780 Watt/C° Heat Gain 

Presence of polystyrene  600  W/C° 25% 

Reducing the size of openings (17%+55%) 670 W/C° 14% 

Double glazing 700 W/C° 11% 

Strengthening the insulation and reducing the 
surface of windows. 

560 W/C° 30% 

Reorientation the front northwest to the South East 470 W/C°  41% 

Table 1:  Simulation of total losses and average heat gains after simulation parameters before and after 
transformation 

A number of thermal simulations can be made in order to make design decisions. A fine analysis of the 
building envelope depends also on the accurate geometrical database items. 

3- RESULTS AND DISCUSSION 

After a detailed analysis of the simulation of thermal behavior of the individual house during the cold 
season (December 2004), and modifying the building envelope in conjunction with the various parameters of 
solar radiation and ventilation losses and dependent on the permeability of the opening, the losses by 
transmission through the opaque walls, which are about 66%, then the losses through the windows valued to 
29% and losses by the renewal of air are estimated to 5%, (Figure 2: Total flat heat loss (Source: 
EnergyArch). 

 

Figure 2:  Total flat heat loss (Source: EnergyArch) 

This means that heat losses by transmission through the fabric, roof and platform represents twice the 
total loss of the flat. The insulation has reduced losses to 25% and, consequently, a reduction of the heating 
system bill due to a rise in the inner temperature face of the exterior wall. 

The large area of unprotected glazing leads to very high energy consumption and, implicitly, to 
overheating in summer. The decrease in surface openings in this flat has saved 14% of energy. Important 
surface of glass results in a considerable loss of heat. Doubling the glass has a positive effect on the 
consumption of heating. This represents 11% gain in energy if a double glass of 3 mm thick each is adopted. 

The reorientation of the main facade of the north-west to south-east recorded a heat gain of 41%. A very 
high temperature difference is produced in the North-West and causing heavy loss of heat. 

Consequently, if we adopt multiple solutions by modifying the structure, namely strengthening the 
insulation, reducing the openings and adopting the double glazing, we can achieve a reduction in heat losses 
about 15% to 20, [6], Samir Foura, Zerouala m.s, 2007. 
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The database obtained from Sonelgaz for the city case study reveals that average energy consumption 
for heating is estimated around 10800 (Algerian dinars) per year (Figure. 3: Annual Energy of a three 
bedroom flat and the variation of consumption for 22 subscribers. (Source: Sonelgaz) for a minimum 
comfort (17000 btu/year for three bedroom flat (Source: SONELGAZ). The temperature of a living room 
should be between 18 and 24°C (it depends on the activity, clothing and intermittency). 

 

Figure 3: Annual Energy of a three bedroom flat and the variation of consumption for 22 subscribers. 
(Source: Sonelgaz) 

We observe a fluctuation of data showing that the use of the heating system during the cold period is 
irregular and intermittent (Figure 4: Term Consumption for a three bedrooms flat, 2004). Remember that this 
fluctuation data due to an irregular use in energy consumption for heating is due to economy measure or by 
the intermittent use of the heating system (absent subscribers). The analysis of heat consumption of 
subscribers is based on the following criteria: Type of Accommodation, Spaces, and Energy Heating: GAS, 
[7], SONELGAZ C.T.I Computer Center and Technics of SONELGAZ of Constantine. 

 

Figure 4. Term Consumption for a three bedrooms flat, 2004 
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Remember that the proposed software EnergyArch led us to a very efficient result: the value of 11500 
DA/year for heating is obtained under the most normal conditions knowing that the thermo physical 
characteristics of the theoretical material of the envelope (thermal conductivity, specific heat resistance) do 
not really reflect the quality of the material. We can see that the quantity of heat calculated by EnergyArch 
(11500 DA) seems to be valid compared to the average of Sonelgaz value (10863 DA).  

4- CONCLUSION 

The use of energy is essential to the economic development and contributes to improving comfort. There 
is no doubt that environmental issues are strongly linked to the production of energy consumption. Some 
recommendations can submit: 

Properly insulating a building means designing and implementing all elements of the envelope (facade, 
roof, windows, doors and floors. This to reach a relatively high thermal resistance, resulting to a low cost 
energy heating). 

For Lifelong comparisons and benchmarking, investment in insulation should be made usually in the 
construction or renovation of the building, and will be amortized each year on energy costs for heating. 15 to 
20% savings in consumption for heating leads to a gain in the bill of 1800 DA 2200 DA. (Source: 
EnergyArch). Forcing, the gain will be very important when the energy consumers (7 millions) represent a 
part of the national economy.  

- Bridges heat: losses are estimated at 18% by transmission.  
- The design of openings. Approximately 15% gain in energy obtained by EnergyArch for a three 

bedrooms flat. 
- Adopting the double glazing in the openings. 2.5% of energy gained from the total loss of the flat.  

The preliminary study on the orientations of the building before implantation. The case study shows us 
the importance of loss when the building is misdirected. EnergyArch recorded about 40% loss of energy. 

The reliability of the program EnergyArch developed in this study is validated by the results obtained on 
annual cost of energy consumption for heating which is about 11500 DA compared to the same data obtained 
by SONELGAZ (DA 10863 on 2004). The difference is (637 DA).this is due to the assumed level of comfort 
developed in EnergyArch compared to the real thermal comfort in the studied flat. The parameter of use of 
the heating system selected on EnergyArch is regular and intermittent. But we can say that the behavior of 
individuals in terms of comfort is generally unpredictable. This is also explained by the fluctuation of data of 
SONELGAZ (see Figure 4). The quality of materials for building available on the market does not reflect the 
true value of the thermo physical standard characteristics. 

The requirement of a specific regulation for thermal use in residential buildings and sufficient 
knowledge of construction techniques by the owners. 

5- RECOMMENDATION 

The thermal model has given us an acceptable results based on a small part of what it could be 
presented. Several points of recommendations suggested could be a part of study in different level of 
research.       

Support ressources for thermal regulation control are necessary to achieve the desired levels of comfort 
for the inhabitants. Some design elements can improve the thermal comfort in the home. These elements are: 

- density and compactness of the urban structure, while providing mechanical access for each 
construction  

- The compact housing 
- the north-south orientation is desired, but it is difficult to apply for all buildings 
- reducing external surfaces with two fronts maximum 
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- the construction of at least two levels to be more tolerable in the winter and summer 
- the quibble entrance for more control of heat gains and heat losses, and the penetration of sand and dust 
- protection glass walls from direct solar radiation by shading and blinds 
- dimensions and arrangement of openings facilitate effective night ventilation in summer 
- the envelope does not sufficiently protect gains and heat losses. Massive buildings or effective 

insulation of walls and roof are necessary for a time delaying of at least eight hours  
- the existence of an interior space is required for comfortable thermal environment. This space should 

not have walls to the outside, but good ventilation during hot periods 
- the existence of an open space to the living room. Different from a service yard. In houses, it plays the 

role combined with the court and terrace. This protected area is covered, used as living space during the 
sunny days of winter and summer 

- the terrace is an appreciated area for its sunshine in winter and for its cooling during the night in 
summer 
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5-5 SUST A I NA B L E  PR OPE R T Y  DE V E L OPM E NT :  DOH A L A ND’ S ‘ M USH E I R E B ’  
PR OJ E C T  - W OR L D'S F I R ST  SUST A I NA B L E  DOW NT OW N R E G E NE R A T I ON 

PR OJ E C T  

 

E ng. I sa A lmohannadi 

Chief Executive Officer of Dohaland 
Doha, Qatar 

mandrhea@dohaland.com  

  
*  A presentation of Experiment. To get a copy of the presentation, see the web site   

 
A bstr act:  

The presentation is composed from two parts: 
Part 1 – Who is Dohaland: 
• Our Origin /  Foundation 
• Our Vision, Mission and Pillars 
• Our CSR Initiatives 
Part 2 – Musheireb - Heart of Doha: 
• Project Inspiration 
• Project Details 
• A Sustainable City in Qatar 
 Acknowledge the Local Climate 
 Reduce Energy Load 
 Reduce Water Consumption 
 Engage the Community 

• Adaptation of International Sustainability Driving Tool – LEED 
 

K eywor ds:   
Property development, Sustainable Development, Regeneration of downtown, Musheireb - Heart of 

Doha. 

B iogr aphy:    
Eng. Issa M. Al Mohannadi is the Chief Executive Officer for Dohaland, a subsidiary of Qatar 

Foundation. Alongside his leadership of Dohaland, Eng. Issa M. Al Mohannadi is also the Founder and Chair 
of Qatar Green Building Council (QGBC), Board Member of Turner International Middle East Qatar, Board 
Member of Qatar Academy-Al Khor and Vice-President of Al Thakhiera Youth Center. Eng. Issa holds a 
Bachelor of Science in Natural Gas Engineering from Texas A&M University at Kingsville Texas, and a 
Master’s Certificate in Project Management from The George Washington University. Eng. Issa has held a 
variety of front line leadership positions, primarily in oil and gas and real estate sectors. He has a wide range 
of working experience with major international companies such as Chiyoda-Japan, Air Liquide-France, Aker 
Kvaerner-Spain, Snamprogetti-Italy and ExxonMobil-United States. Prior to Dohaland, Eng. Issa held 
significant positions within RasGas Company Ltd and played a key role in setting up new initiatives such as 
the Ras Laffan Helium Project, LNG Venture Terminal Business Group, RasGas Capital Projects 
Department, and the National Development Team (NDT). Eng. Issa has recently been honored with the 
prestigious ‘Property Development CEO of the Year’ award at the 7th Middle East CEO of the Year 
Awards’ 2010, organized by the Middle East Institute of Excellence. 
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 دوحة الند في تطوير مشروع مشير بقلب الدوحةتجربة شركة : التطوير العقاري المستدام ٥-٥
 

 

 

المهندي بن محمد عيسي/ المهندس  
 الرئيس التنفيذي

 الدوحة، قطر ،شركة دوحة الند
mandrhea@dohaland.com   

 
  

 .ندوةعرض لتجربة، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل* 

 : المستخلص
 :يتكون العرض من جزأين

 :دوحة الند عن –الجزء األول 
 التأسيس/ البہاية • 
 رؤيتنا ومهمتنا وركائزنا• 
 مباہرات برنامجنا للمسؤولية االجتماعية• 
 :قلب الدوحة -مشيرب  –الثانيالجزء 

 الفكرة الملهمة للمشروع• 
 تفاصيل المشروع• 
 مہينة مستہامة في قطر• 

 مع المناخ المحليالتالؤم  ¬
 لطاقةاالحہ من استهالك  ¬
 الحہ من استهالك المياه ¬
 التواصل مع المجتمع ¬

 )ليہ( –المعيار الہولي لقياس مہى تحقيق االستہامة • 
 : الكلمات الدالة

 .قلب مہينة الہوحة -التطوير العقاري، التنمية المستہامة، تجہيہ وسط المہينة، مشيرب 
 :السيرة الذاتية

وقبل ذلك شغل المهنہس  .قطر ل المهنہس عيسى محمہ المهنہي منصب الرئيس التنفيذي لہوحة النہ التابعة لمؤسسةيشغ
وهو يتمتع بخبرة مهنية واسعة . والغاز والعقارات عيسى المهنہي العہيہ من المناصب القياہية خصوصاً في قطاعات البترول

 اليابان وشركة إير ليكيہ بفرنسا وشركة أكركافرنر بأسبانيا وستابروجوتيشيوہا ب النطاق مع شركات عالمية كبري مثل شركة
قبل التحاقه بہوحة النہ، شغل المهنہس المهنہي مناصب حيوية بشركة  .بإيطاليا وكذلك إيكسون موبيل بالواليات األمريكية المتحہة

االقتصاہية لمحطة  ان للهيليوم، والمجموعةولعب ہوراً رئيسياً في وضع مباہرات جہيہة كمشروع رأس لف رأس غاز القطرية
بہأ المهنہي حياته كمهنہس ). إن ہي تي(والفريق القومي للتنمية  الغاز الطبيعي المسال، وقسم المشروعات الرأسمالية برأس غاز،

 .بنية التحتيةال ومشروع الهيليوم ورئيس  EPC ۳وفريق التصميم الخاص بترين  ۲ ،۱عضواً بفريق تشغيل ترين  عمليات، وكان

وعضو مجلس إہارة ) بي سي كيو جي(المهنہس المهنہي هو مؤسس ورئيس مجلس إہارة مجلس قطر لألبنية الخضراء 
يحمل  .أكاہيمية قطر للقاہة ونائب رئيس معهہ الذخيرة للشباب شركة تيرنر إنترناشونال ميہل إيست قطر، وعضو مجلس إہارة

أنہ إم بكينجسڤيل بوالية تكساس، وشهاہة  هنہسة الغاز الطبيعي من جامعة تكساس ايه المهنہس المهنہي شهاہة بكالوريوس في
الرئيس التنفيذي للعام في ‘ومؤخراً فاز المهنہس عيسى المهنہي بجائزة  .جورجتاون الماجستير في إہارة المشروعات من جامعة

الذي نظمه معهہ  ۲۰۱۰التنفيذي للعام في الشرق األوسط في النسخة السابعة لحفل توزيع جوائز الرئيس  ،مجال التطوير العقاري
 .الشرق األوسط للتميز

mailto:mandrhea@dohaland.com�
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Day 5: Lectures’ Sessions 
(Wednesday 27 October, 2010 / 19 Thul-Qedah, 1431) 

 جلسات المحاضرات :الثالثاليوم  
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲۷/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹األربعاء (

 
 
 
 
 

Keynote Session 3:  Future 
Vision of the  Real Estate 
Sector in the KSA and the 

World 
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08:30–10:00 
am 

 

Session C hair :  M r . A eyad F ar han A l-Qahtani 

President of Samou Real Estates Company and Chairman 
of Real Estate Committee in the Eastern Chamber 

 

عايض بن فرحان القحطاني. أ: رئيس الجلسة  
رئيس مجلس ادارة شركة سمو العقارية ورئيس 

 اللجنة العقارية بغرفة الشرقية

08:30 - 09:00 1- 

Keynote Speaker: 
Prof. Dr Mohsen M. Aboulnaga 

Professor in Sustainable Built Environment, Government 
Strategy and Policy Advisor, Dubai, UAE  
Sustainable Real Estate Development 

Strategies and Policies: An Overview on 
Sustainable Cities Framework 

 :محاضر رئيسي
 محسن محمد أبو النجا. د. أ

 دةوالبيئة المشيالمعمارية  أستاذ الهندسة
لإلستراتيجيات  حكوميخبير  ،المستدامة

 ، دبيوالسياسات البيئية
استراتجيات وسياسات التطوير العقاري 

نظرة عامة على أطر المدن  :المستدام
  المستدامة

09:00 - 09:30 2- 

Keynote Speaker: 
Prof. Dr. Lamin Mahjoubi 
   University of West England Bristol, United Kingdom  

Sustainability by Design: A Futuristic 
Vision  

 :محاضر رئيسي
 المين محجوبي/ البروفيسور 

 أستاذ بجامعة غرب انجلترا بريستول، بريطانيا
 رؤية مستقبلية : االستدامة بالتصميم

 Open Discussion        مناقشة مفتوحة 10:00 - 09:30
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1- SUST A I NA B I L I T Y  B Y  DE SI G N:  A  F UT UR I ST I C  V I SI ON 
 

 

Pr of. L amine M ahdjoubi 

University of West England Bristol, United Kingdom 
Lamine.Mahdjoubi@uwe.ac.uk  

  
*  A Keynote Speech. To get a copy of the presentation, see the web site   

 
A bstr act:  

What needs to be done to ensure that current and future urban environments are better planned to meet 
the requirements of the three pillars of sustainable (social, economic and environmental).  This issue remains 
one of the biggest challenges facing decision-makers in the 21st  Century.  A great deal of work has been 
done to address the social, economic and environmental aspects of sustainability.  In architecture, the 
emphasis has been largely restricted to building energy performance However, the role of design in 
addressing the challenges of sustainability has, so far, received a little attention.  This keynote speech argues 
for the critical role of architectural and urban design quality in meeting some of the demands of the three 
pillars of sustainability.  It is proposed that high quality design of buildings and public spaces is key to 
nurture and support sustainable living agendas for human societies. 

 

K eywor ds:   
Sustainability Principles, The Role of Architectural and Urban Designers, Physical Development, 

Design Quality. 

 
B iogr aphy:    

Prof. Lamine Mahdjoubi is a Professor in the University of West England Bristol, United Kingdom. 
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 رؤية مستقبلية: االستدامة بالتصميم -۱
 

 

المين محجوبي،البروفيسور   
 ترا برينستون، بريطانياأستاذ بجامعة غرب انجل

 Lamine.Mahdjoubi@uwe.ac.uk   

 
  

 .ندوة، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني للمحاضرة رئيسية* 
 

 : المستخلص
ثالثة الستہامة احتياجات االأركان ة لتلبية ما يلزم القيام به لضمان أفضل تخطيط البيئات الحضرية الحالية والمستقبلي

من أكبر التحہيات التي تواجه صناع القرار في القرن الحاہي  ةظل واحہستهذه المسألة ).  االجتماعية واالقتصاہية والبيئية(
في الهنہسة المعمارية  إال أنه.  أنجز قہر كبير من العمل للتصہي لجوانب االستہامة االجتماعية واالقتصاہية والبيئية.  والعشرين

 ہور التصميم في التصہي لتحہيات االستہامةفإن بناء على ذلك،  .الحراري للمبانيہاء األاقتصر التركيز إلى حہ كبير على 
نوعية التصميم المعماري الذي تلعبه لہور الحاسم ا تناقش هذه المحاضرة.  لقي قليالً من االهتمامي، حتى اآلن، المتشعبة

ومن المقترح أن جوہة تصميم المباني واألماكن العامة .  تلبية بعض المطالب الركائز الثالث للقہرة على تحمل والحضري في
 .للمجتمعات البشرية المعيشة المستہامةأنماط  أعمالول جہوتحقيق وہعم  أمر أساسي لرعاية

 
 

 : الكلمات الدالة
  . م، التنمية العمرانية، جوہة التصميم، التصميم المعماري والحضري، ہور المصممباہئ االستہامة

 
 

 :السيرة الذاتية
 .أستاذ بجامعة غرب انجلترا برينستون، بريطانياهو  البروفيسور المين محجوبي
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2- SUST A I NA B L E  R E A L  E ST A T E  DE V E L OPM E NT  ST R A T E G I E S A ND 
POL I C I E S 

 

Pr of. Dr  M ohsen M . A boulnaga  

Professor in Sustainable Built Environment  
Government Strategy and Policy Advisor  
P O Box 126166, Dubai, UAE 

Mohsen_aboulnaga@yahoo.com 

  
*  This paper is a Keynote Speech. To get a copy of the presentation, see the web site   

A bstr act:  
Several studies published by the UN-Habitat showed that in 2007-2008 a major shift occurred for the 

first time in history, more than half the world‘s population became classified as urban dwellers. The number 
of people living in towns and cities at the end of 2008 was estimated at 3.3 billion and this is expected to 
amplify rapidly and hit five billion by 2030. These people need basic living necessities such as water, 
energy, food, and shelter to survive as well as education and health care to maintain themselves. A crucial 
dimension impacting climate change is the gigantic rise in world population particularly, in urban areas and 
beyond. Cities including infrastructure and buildings ultimately consume most of natural resources; energy 
and water yet, produce most of air pollutions and generate waste. Calls for Low carbon cities integrating 
renewable energy within sustainable development framework are growing. Recent UNEP data on global 
energy demand by 2030 is up by 45 percent. As the Copenhagen World Summit on Climate Change 
adjourned last year without a solid agreement on the actual reduction targets of carbon emissions, it is 
important to notice the global conscious and demand that CO2 emissions should be reduced by 60-80 percent 
immediately to hold the temperature rise to 2 degrees Celsius. To curb carbon emissions and reduce its 
impact on climate change, it is vital to efficiently plan our cities to be sustainable yet, to diligently develop 
appropriate strategy and policies that promote sustainability to the extent these cities are eco-friendly. 
Therefore, urban environmental issues are crucial in strategy and policy formations both in developed and 
developing countries. This paper focuses on sustainable cities development. It also highlights many 
initiatives and policies that address sustainable urban and sustainable building with emphasis on the most 
fundamental criteria. A review on international federal and local policies/regulations is highlighted. Thus, 
building sustainable cities are the way forward to curb carbon emissions to counterbalance climate change. 

K eywor ds:   
Climate change, sustainable cities and green building, strategy and policy, and CO2 emission. 

B iogr aphy:    
Dr. Aboulnaga is a Professor in Sustainable Built Environment; an expert on Sustainability, Sustainable 

Development, Built Environment and Green Building. He has over 25 years of diverse experience; of which 
15 years in the UAE in senior management, consultancy and academic positions. His areas of competency 
including strategy planning, policy development, strategic environmental assessment, low carbon society and 
scenarios, eco-friendly cities and green building policies and guidelines, as well as renewable energy and 
climate change. Prof. Aboulnaga is Government Strategy & Policy Advisor. He was appointed Strategy & 
Policy Advisor – Environment & Infrastructure at The Prime Minister’s Office of the UAE (Feb 2009 - Mid 
2010). Prior to that, he was a Strategy & Policy Advisor at The Executive Council, Government of Dubai 
(May 2007 - Jan. 2009); he held a Dean position at University of Dubai (2001-۲۰05) and a faculty at UAE 
University (1995-2001). He is the main founder of Emirates Green Building Council, established in 2006, 
and was 1st chairman of the Board of Directors. Prof. Aboulnaga holds the highest rank, an Honorary Fellow 
of Institute of Green Professionals, USA; an Associate Partner of the European Sustainable Development 
Network, Austria; and a registered expert with the United Nations: ESCWA & ROWA (1997 till present). 
Prof. Aboulnaga has been invited speaker to more than 100 renowned int’l conferences, congresses and 
workshops; and author and co-author of more than 70 published int’l refereed journal and conference papers. 
Dr Aboulnaga holds a Ph.D. in Building Environments from The University of Leeds, U.K. 
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 نظرة عامة على أطر المدن المستدامة: التطوير العقاري المستدامسياسات واستراتجيات  -۲
 

 

محسن محمد أبو النجا. د. أ  
 المستدامة  أستاذ الهندسة المعمارية والبيئة المشيدة

 خبير حكومي لإلستراتيجيات والسياسات البيئية  
 مارات العربية المتحدةدولة اإل –دبى 

 ۱۲٦۱٦٦صندوق بريد 
Mohsen_aboulnaga@yahoo.com   

 
 .ندوةلإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل محاضرة رئيسية،* 

 : المستخلص
شرية أن تحوالً كبيراً حہث للمرة األولى في التاريخ في الفترة أظهرت عہة ہراسات نشرتها منظمة األمم المتحہة للمستوطنات الب

ويقہر عہہ األشخاص الذين يعيشون في . ، حيث أن أكثر من نصف سكان العالم يصنفون من سكان المناطق الحضرية۲۰۰۷-۲۰۰۸
مليارات نسمة  ٥بسرعة ليصل إلى مليارات نسمة ويتوقع أن يتضخم هذا العہہ  ۳٫۳بحوالي  ۲۰۰۸المہن والتجمعات السكنية في العام 

وهؤالء السكان بحاجة ألساسيات الحياة الضرورية مثل الماء والطاقة والغذاء والسكن للبقاء على قيہ الحياة، باإلضافة . ۲۰۳۰بحلول عام 
المناطق الحضرية وخارجها، كما أن االرتفاع المضطرہ والهائل في عہہ سكان العالم، وال سيما في . إلى التعليم والرعايا الصحية وخالفه

تستهلك معظم الموارہ الطبيعية من ) البنية التحتية والمباني(والجہير بالذكر أن تلك المہن . يشكل بعہاً بالغ األهمية فى التغير المناخي
ون المہن منخفضة الكربون، وقہ تزايہت الہعوة على المستوى العالمي مؤخراً لتك. الطاقة والمياه كما تنتج معظم ملوثات الهواء والنفايات

كما أظهرت أحہث بيانات برنامج األمم المتحہة للبيئة أن الطلب العالمي . وذلك بہمج استخہامات الطاقة المتجہہة في أطر التنمية المستہامة
ي كوبنهاجن بنهاية العام وحيث أن مؤتمر القمة العالمي بشأن التغير المناخي ف. في المائة ٤٥بنسبة  ۲۰۳۰على الطاقة سيزہاہ بحلول عام 

الماضي أنفض ہون التوصل إلى تسوية شاملة  على التخفيض الفعلي لالنبعاثات الكربونية، فمن المهم أہراك السعي وزياہة الوعي العالمي 
لحہ من ول. ہرجة مئوية ۲في المائة على الفور للحہ من ارتفاع ہرجة الحرارة   ۸۰إلى  ٦۰لضرورة تخفيض انبعاثات الكربون من 

انبعاثات الكربون وكذلك تأثيرها على ظاهرة التغير المناخي، فإنه أمر حيوي أن تخطط مہننا وتصمم وتبنى بكفاءة وأن تكون مستہامة، 
 ومن ثم، فإن القضايا البيئية الحضرية. وكذلك وضع اإلستراتيجيات والسياسات المناسبة لتعزيز االستہامة لتصبح هذه المہن الصہيقة للبيئة

وتركز هذه الورقة على . تشكل عامالً حاسماً في تشكيل تلك اإلستراتيجيات والسياسيات في البلہان المتقہمة والبلہان النامية على حہ سواء
وتغطي أيضا العہيہ من المباہرات والسياسات التي تتناول عناصر البناء المستہام في المناطق الحضرية والتنمية . تطوير المہن المستہامة

وتستعرض الورقة أبرز المباہرات والسياسات الہولية سواء . لمستہامة مع التركيز على المعايير ذات األولوية وعناصر المہن المستہامةا
فبناء المہن . كما تعرض نتائج تقييم بعض السياسات المستہامة للبناء المستہام. االتحاہية أو المحلية والقواعہ المنظمة للمہن المستہامة

 .ہامة هو الوسيلة الضرورية والمثلى لكبح انبعاثات الكربون لموازنة التغير المناخيالمست

 : الكلمات الدالة
 . ات الكربونيةالتغير المناخي، المہن المستہامة والمباني الخضراء، السياسات واالستراتيجيات البيئية واالنبعاث

 :السيرة الذاتية
؛ خبير في التنمية المستہامة، والبيئة العمرانية والمباني المستہامة ة المعمارية والبيئة المشيہةأستاذ الهنہسهو الدكتور محسن أبو النجا 

بہولة والخہمات االستشارية والمناصب األكاہيمية  في اإلہارة العليامنها سنة  ۱٥عاماً من الخبرة المتنوعة؛  ۲٥لہيه ما يزيہ على . الخضراء
خفض والتقييم البيئي االستراتيجي، والتخطيط االستراتيجي، ووضع السياسات،  :اهتمامه وتخصصهاالت مجومن . اإلمارات العربية المتحہة

وهو مستشار . وتغير المناخ ،المتجہہةالطاقة و، لبيئةالمہن صہيقة او لمباني الخضراء،لوالمباہئ التوجيهية سياسات الالكربون، وانبعاثات 
حيث عمل مستشاراً للبيئة والبنية التحتية بإہارة اإلستراتيجيات والسياسات بمكتب رئاسة مجلس  -البيئية لإلستراتيجيات والسياسات حكومي

كما شغل منصب مستشاراً للبيئة المشيہة . ۲۰۱۰وحتى منتصف عام  ۲۰۰۹منذ األول منذ فبراير  بہولة اإلمارات العربية المتحہة الوزراء 
). ۲۰۰۹حتي يناير  ۲۰۰۷نوفمبر (مستشاراً بإہارة اإلستراتيجيات والسياسات كومة ہبي، ولح بإہارة المشاريع الخاصة بالمجلس التنفيذي

هيئة التہريس  و، وعض)۲۰۰٥-۲۰۰۱(جامعة ہبي بمنصب عميہ  تقلہ .۲۰۰۷ أكتوبر -للمجلس التنفيذي من مايو وعمل أيضاً استشارياً 
يس لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء وكذلك أول رئيس لمجلس المؤسس الرئهو ). ۲۰۰۱-۱۹۹٥(جامعة اإلمارات العربية المتحہة ب

عضو المجلس العالمي لألبنية هو أيضاً . ۲۰۰٦حتى يونيو  ۲۰۰٥يس من العام ترأس لجنة التأس، و)۲۰۰۷مايو – ۲۰۰٦يوليو (اإلہارة 
كما حصل على جائزة . ين الخضريألمريكي للمهنمنح ہرجة الزمالة الشرفية العليا من المعهہ ا .اإلہارةالخضراء خالل فترة رئاسته لمجلس 

شبكة ب ہاعم يك شروهو ؛ ۲۰۰٦مارات لألبنية الخضراء عام المجلس العالمي لألبنية الخضراء على إنجازاته المهنية فى تأسيس مجلس اإل
أكثر ب كمتحہث رئيسأبو النجا . ہ. أ عيہ). حتى الوقت الحاضر ۱۹۹۷( مع األمم المتحہة معتمہر يالنمسا؛ وخبب التنمية المستہامة األوروبية

وشارك في  ؛ قہماالستہامةمؤتمر ونہوة وورشة عمل ہولية وإقليمية ومحلية متعلقة باإلستراتيجيات والسياسات الحكومية فى مجال  ۱۰۰من 
الہكتور أبو النجا . ة ومحليةہوريات علمية ہولية مرموقة ومحكمة ومؤتمرات ونہوات وورش عمل ہولية وإقليميبحثاً ب ۷۰تأليف أكثر من 

 .المملكة المتحہةب، "جامعة ليہز"من ”المباني بيئة“حاصل على ہرجة ہكتوراه في 
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Day 5: Lectures’ Sessions 
(Wednesday 27 October, 2010 / 19 Thul-Qedah, 1431) 

 جلسات المحاضرات :الثالثاليوم  
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲۷/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹األربعاء (

 
 
 
 

Session VI: Laws and 
Regulations Determining  the 

Real Estate Development 
Process  
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10:30–12:00am 
Session C hair :  E ng. Shujaa Y ahya A lmusleh 

Deputy of the Eastern Province Amanah for Municipalities and 
General Manager of the City Planning Department 

 المصلح بن يحيىشجاع  /المهندس: رئيس الجلسة
وكيل أمانة المنطقة الشرقية للبلديات ومدير عام إدارة 

 التخطيط العمراني

10:30 - 10:45 1- 

Eng. Djelloul Zenati:  
Architect, Head of Technical Department, Dar-Chioukh Municipality,  
Djelfa, Algeria 

Legislation Reconstruction and Real Estate 
Development in Algeria 

 جلول زناتي. م
 دائرة التقنية، بلدية دارالشيوخ، الجلفة، الجزائرالمهندس معماري، رئيس 

 تشريع التعمير والتطوير العقاري في الجزائر

10:45 - 11:00 2- 

Prof. Dr. Khandoker Maniruzzaman:  
College of Architecture and Planning, University of Dammam. 

Policies to Supplement Legislation for Reining the Real 
Estate Sector: Towards Sustainable Urban Development 
in Dhaka, Bangladesh 

  ندور منير الزمانق. د
 .ة العمارة والتخطيط، جامعة الدمامكلي

سياسات استكمال التشريعات لكبح جماح القطاع 
 ،نحو التنمية الحضرية المستدامة في دكا: العقاري

 بنغالديش

11:00 - 11:15 3- 

Dr. Peng Xia:  
Huazhong University of Science and Technology, China 

Research on Self-Initiated Expansion Behavior Based 
on Property Rights in Old Communities: Case Study 
Baoqing Block of Hanzhengjie Area 

  بينج إكسيا. د
 .جامعة هوزهونج للعلوم والتكنولوجيا، الصين

لبحث في السلوك ذاتي التوسع المستند على حقوق ا
حالة دراسية مبنى : الملكية في المجتمعات القديمة

 طقة هانسهنجيجيبوكينغ،من

11:15 - 11:30 4- 

Dr. Shahriar Shams, Dr. Sadrul Islam and Dr. Arafat A. 
Bhuiyan:  
Islamic University of Technology (IUT), Bangladesh  
Sustainable Construction: a Step Towards Reducing 
CO2 Emission 

  يانعرفات بيو. ودصادرول اسالم . ، دشهرير شمس .د
 .الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، بنجالديش

خطوة نحو تخفيض انبعاث ثاني : التصميم المستدام
 أكسيد الكاربون

11:30 - 11:45 5- 

A Presentation of a Practical Experiment: 
Mr. Hassan Fadhl Oqail:  
Deputy Minister, the Ministry of Commerce, Riyadh. 
Real Estate Development and Map Selling 

 :عرض لتجربة تطبيقية
 حسان بن فضل عقيل .أ

 .وكيل وزارة التجارة والصناعة، الرياض
 التطوير العقاري والبيع على الخارطة

11:45 - 12:00 
 Open Discussion        مناقشة مفتوحة
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6-1 C ONST R UC T I ON A ND R E A L  E ST A T E  DE V E L OPM E NT  L E G I SL A T I ON I N 
A L G E R I  

 

E ng. Djelloul Zenati  
Architect, Head of Technical Department, Dar-Chioukh Municipality,  

Djelfa, Algeria,  
zenatidjelloul@yahoo.fr.  

 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

 
A bstr act 

Algeria is considered as a leader in adopting a modern and developed legislation in the field of modern 
real-estate. This legislation helped in the achievement of magnificent architecture and major public works as 
well as organizing in a modern way the expansion of urban areas. As it can be seen in the creation of French 
Quarters in many Algerian cities as, Algiers, Blida, Oran and Sidi Bel-Abbes in thus Algeria is regarded as a 
model in the success of colonial reconstruction. This legislation was distinguished by stating on documents 
including an integrated design of reconstruction, classification and zoning that lasts for forty years, this 
period was considered by the legislation at that time necessary to archive the designs and modernize the new 
cities sought to be done. However, the legislation was intended to bring an urban area that suits the European 
civilization and the Europeans especially otherwise the Algerian inhabitants didn’t get any mentioned 
interest as witnessed the architect Michel Ecochard. 

Under the pretext of protection of cultural heritage and ancient cities architecture, this latter didn’t 
benefit of the lowest draft for the growth of its scope to accommodate the demographic growth and that 
followed the colonization of Algeria. The two phenomena (ie) the urban demographic growth and rural 
migration showed the limits of this legislation to organize urban growth and anticipation of this 
overcrowding. Thus, the great old cities suffered a great deal from overcrowding since the early twenties. 
Meanwhile inadequate housing cells began to spread in the majority of Algerian cities. 

The term Slums « Shantytowns » has been used for the first time in Algeria, considering the materials 
used in order to build the houses. Moreover, the random housing began to spread in the early thirties. Since 
then, Algeria witnessed a rapid expansion that made the control and the organization of urban field 
impassible according to the rules of construction and development of property. 

K eywor ds:    
Urbanization, Reconstruction, Urban Growth, Real Estate, Urban Area, Urban and Architectural 

Heritage.   

B iogr aphy:    
Eng. Djelloul Zenati was born on 08 February 1981. He has a B.Sc. in Architecture, from the 

Architecture Department (Saad Dahlab University), Blida, Algeria, in 2005.  Since 2008he study to get an 
M.Sc. in Urban and Regional Planning, (USTHB), Algiers, Algeria. From 2006 – 2010 he was a member of 
the Assembly of the Algerian Association of Architects. He participated in many international conferences 
and forums including: Technology & Sustainability in the Built Environment Conference, 03-06.01.2010, 
KSU, Riyadh, KSA; the 4th International Date Palm Conference, 15-17.03.2010, Abu Dhabi, UAE; the 4th 
Ajman International Urban Planning Conference, 29-31.03.2010, Ajman University, Ajman, UAE; and the 
1st International Conference for Urban & Architecture Heritage in Islamic Countries, 3-6.01.2010, Riyadh, 
KSA.. 
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 قاري في الجزائرتشريع التعمير والتطوير الع ۱-٦

 

جلول زناتي. م  
 دائرة التقنية، بلدية دارالشيوخالمهندس معماري، رئيس 

 الجزائرالجلفة، 
 zenatidjelloul@yahoo.fr 

 
 عد أن تم عمل مالحظات للمحكمينب ندوةكما قبلت للنشر في كتاب بحوث ال ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص
 من التشريع مكن هذا وقہ .التطوير العقاري مجال في متطورا عصريا تشريعا اعتمہت التي من بين أول الہول الجزائر تعتبر

 حہاثإ خالل من يظهر كما الحضرية، وتوسيع للمجاالت متناسق حضري وتنظيم كبرى عمومية وأشغال بہيعة معمارية إنجازات
اعتبرت الجزائر  وقہ .مہن إحہاث وكذلك وسيہي بلعباس، ووهران كالجزائر العاصمة والبليہة الكبرى المہن جل في الفرنسية األحياء

 على بالتنصيص التشريع هذا تميز وقہ .الفرنسي نير االحتالل تحت الرازحة البلہان لباقي التعمير االستعماري لنجاح نموذجا بذلك
 ضرورية آنذاك المشرع اعتبرها التي المہة تلك سنة، أربعون مہتها وتصفيف تہوم وتنطيق تهيئة تصاميم تضم تكاملةم تعمير وثائق

 يتالءم حضري مجال إحہاث إلى يهہف كان التشريع هذا أن غير .إنجازها إلى سعى التي الجہيہة وإحہاث المہن تصاميم لتطبيق
المهنہس  بذلك شهہ كما يذكر، اهتمام بأي الجزائري السكن يحظ لم فيما سواهم، نہو ولفائہة األوروبيين األوروبية والحضارة
 (Michel Ecochard).إيكوشار ميشيل المعماري

 وذلك مجالها لنمو مشروع أہنى من األخيرة هذه تستفہ لم العتيقة، للمہن الحضاري والمعماري التراث حماية حجة فتحت
 أي الظاهرتين، للجزائر، فهاتين االستعمار ہخول تلت التي القروية الهجرة جراء من إليها فہينوالوا الہيموغرافي الستيعاب التنامي

 االكتظاظ هذا واستشراف الحضري النمو تنظيم التشريع في هذا محہوہية عن أبانتا القروية، والهجرة الحضري الہيمغرافي النمو
 االنتشار في الالئق غير السكن خاليا بہأت بينما العشرينات، بہاية منذ كتظاظاال هذا كثيرا من العتيقة المہن عانت فقہ وبذلك .السكاني

 المواہ إلى بالنظر وذلك الجزائر، في مرة ألول عنه التعبير تم قہ  « bidonvilles”الصفيح مہن فمصطلح .الجزائرية غالبية المہن في
 منذ .الثالثينات بہاية في المہن ضواحي في بہأ ينتشر العشوائي سكنال أن كما لهم، سكنى لبناء القرويين الوافہين طرف من المستعملة

التعمير والتطوير  لقواعہ وفقا المجال الحضري تنظيم في التحكم معه يمكن ال سريعا عمرانيا توسعا شهہت الجزائر الحين، ذلك
 .العقاري
 

 :الكلمات الدالة
 .الحضري والمعماري اري،المجال الحضري، التراثالحضري، التطوير العق النمو التوسع العمراني، التعمير،

 
 :السيرة الذاتية

برسالة تخرج  ۲۰۰٥خريج جامعة سعہ ہحلب البليـہة سنة . ، مهنہس معماري۱۹۸۱فيفري  ۰۸جلول زناتي من مواليہ . م
برسالة . مہن وأقاليم:تخصص جيہ، سنة ثانية ماجستير تهيئة عمرانية وإقليمية،: بتقہير. المہينة الجہيہة بوينان: تحمل العنوان

جامعة هواري بومہين باب . "النمو الحضري وانعكاساته على المحيط العمراني": ماجستير في طور التحضير تحمل العنوان
نقابة المهنہسين المعماريين الجزائرية   والية الجلفة، وعضو جمعية. الجزائر، ورئيس الہائرة التقنية لبلہية ہار الشيوخ. الزوار
 يناير ۰٦-۰۳مؤتمر التقنية واالستہامة في العمران: شارك في العہيہ من المؤتمرات والملتقيات الہولية من بينها. ۲۰۱۰-۲۰۰٦

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحہة؛ 2010  مارس ۱۷-۱٥التمر لنخيل الرابع الرياض، المملكة العربية السعوہية؛ المؤتمر2010 
عجمان، اإلمارات العربية المتحہة؛ والمؤتمر الہولي األول 2010  مارس  ۳۱-۲۹لتخطيط العمراني مؤتمر عجمان الہولي الرابع ل

 .لرياض، المملكة العربية السعوہيةا 2010  مايو  ۲۸-۲۳الہول اإلسالمية   للتراث العمراني في
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 :المقدمة
مجموعة من  ق وهي التعبير عنحضارة، علم، فن وأخال الّتعمير في تاريخ البشريةو الّتهيئة تعّہ قواعہ

 حياته االجتماعيةو اإلنسان وأفكاره حضارة التمہن الّتي تساهم في تطوير والمهارات وانبعاث لثقافة المعارف
 .العمرانو من خالل فن تنظيم البناء ترجمة لهاو

حماية التراث و احترام المناظر الّطبيعية والحضريةو المحيط وإہماجها في شكلهاو وتعّہ نوعية البنايات
المفاهيم لتصبح  قہ تطّورت هذهو .والہولة على السواء منفعة عمومية لكامل أفراہ المجتمع التاريخيو الثقافي

 تنظيم المہن وإنجاز الّتجمعات السكنية تشمل وضع القواعہ القانونية الّرامية إلى كيفية قوانين قائمة بذاتها

تحقيق  ،الّتسيير العقالني لألرض للّتعمير، إنجاز وتطوير المباني حسب العمرانية، تنظيم إنتاج األراضي القابلة
والمنظر  ، المحافظة على المحيط والبيئة)صناعة، سكن زراعة،(بين مختلف األنشطة االجتماعية  التوازنات

 وتنفذ عن طريق أہوات وإستراتيجية عامة تحّہہ على أساسها القوانين هذا بموجب سياسةو العام الحضاري
 .الّتعميرو التهيئة

خاللها الحكومات المتعاقبة ومنذ  الجزائر مّرت بعّہة مراحل حاولت من إّن سياسات التهيئة والتعمير في
الحياة العمرانية  العمراني ورغم أّنها وإن غّيرت شيئا من مظاهر الّتوسعو التحكم في قواعہ البناء االستقالل

 ناقصة وغير كافية ولمتواكب ما توّصلت إليه الحضارات اإلنسانية هذه القواعہ ظلّت واالجتماعية إالّ أنّ 

 : ألسباب موضوعية أهمها
والتنظيمات الّتي طبقّت  فعالية القوانين النمو الّہيمغرافي المفرط وعہمو االقتصاہي والنزوح الريفي الّتخلف

كذا المستوى الثقافي السائہ و اإلہاريةتواّطأ الجهات  األمر الذي أّہى إلى في هذا المجال تنفيذا لسياسة معّينة
 .آنذاك

 ]:۱[ العمرانية في الجزائر منذ االستقالل التاريخي لقوانين التهيئة التطور -۱
الفرنسية  الّذي ينّص على مواصلة العمل بالقوانين /۳۱/۱۲1962في  المؤرخ ٦۲/۱٥۷فقہ صہر األمر 

 وبذلك تم االستمرار في.الّتّ◌مييز العنصري و يشمل قواعہمع السياہة الوطنية أ الّسائہة باستثناء ما يتعارض
المتعلّق   1975/09/26 المؤّرخ في ۷٥/٦۷األمر إلى غاية صہور /۳۱/۱۲1958العمل بالمرسوم الفرنسي الصاہر في

الجزائرية في هذا المجال وبعہها  وهو أّول نص تشريعي يصہر عن الہولة برخصة البناء ورخصة التجزئة
بالبناء أمام  المشّرع التّہخل وعالج المسائل المتعلقة من النصوص القانونية حاول من خاللها مجموعة صہرت

 المؤّرخ في ۸۲/۰۲فصہر القانون  .الفوضوي الكبير والتوّسع العمراني الضخم والبناء ظاهرة النمو الہيمغرافي
القانون  حكام القانونية المخالفة له وكذااأل البناء ورخصة الّتجزئة والّذي ألغى جميع المتعلّق برخصة /06/۰۲1982
الجزائري انتقاليا قواعہ شغل  ثّم بعہها حّہہ المشّرع .بحماية البيئة المتعلق /05/۰۲1983المؤّرخ في  83/30

 ليصہر في نفس، /۱۳/۰۸1985 المؤّرخ في ۸٥/۰۱ المحافظة عليها وحمايتها بموجب األمر األراضي قصہ
المخّصصة للبناء  تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة األراضي ذي يحّہہ كيفيةالّ  ۸٥/۲۱۱الّتاريخ األمر

 /۲۷/۰۱1987المؤّرخ في  ۸۷/۰۳المتعلّق بتسوية البناءات الفوضوية ثّم صہر قانون  ۸٥/۲۱۲والمرسوم 
 .بالتهيئة العمرانية والمتعلّق

القواعہ  ، عرفت۱۹۸۹طبيقا للہستورالّتي شرع فيها ت الّتسعينات، وفي ظّل اإلصالحات العاّمة وفي بہاية
 ۹۰/۰۹و ۹۰/۰۸البلہية و الواليةي والّتعمير تحّوال كبيرا وعميقا تجّسہ بصہور قانون المطبقة في مجال التهيئة

العقاري، الّذي  المتعلّق بالتوجيه /۱۸/۱۱1990 المؤّرخ في ۹۰/۲٥ ، وصہور قانون/۰۷/۰٤1990 المؤّرخين في
 ثم يليه العام للّتحكم في العقار الحضاري تها ووضع األحكام الّتي تنظم اإلطارطبيع صنف األراضي من حيث

التنفيذية المطبقة له والّذي يعّہ  المتعلّق بالتهيئة والتعمير والمراسيم /۰۱/۱۲1990 المؤّرخ في ۹۰/۲۹ القانون
قواعہ وآليات  ي بوضعجہيہ يضبط قواعہ النشاط العمران لمرحلة جہيہة فعلية وحاسمة لتطبيق توّجه بہاية

  .بالرقابة وتقنين أہوات التهيئة والّتعمير للرقابة وال سيما تلك المتعلّقة
تعقيہات كبيرة حالت ہون االستمرار  واألوضاع التي عاشتها البالہ أفرزت غير أن األزمة األمنية الحاہة

البعہية وكذا ضبط  يما المتعلقة بالرقابةالقوانين الهامة الس مما جعل بعض ،السياسة العمرانية الجہيہة في تطبيق
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۳۰۳ 

انجر عنه فراغ تشريعي كبير حّتى عام  سنوات ۸المناطق المحمية تتأخر عن الصہور طيلة  قواعہ البناء في
 :هي كما يليو ۱۹۹۸

 .التراث الثقافي يتعلق بحماية /۰٥/۰٦1998 المؤّرخ في ۹۸/۰٤ القانون رقم -
 .وتنميته المستہامة المتعلق بتهيئة اإلقليم /۲٤/۰٤2000 المؤّرخ في ۰۲/۰۱ القانون رقم -
 .االستغالل السياحيين للشواطئو يحہہ القواعہ العامة لالستعمال ۰۳/۰۲ القانون -
 .الحراري في البنايات الجہيہة يتضمن التنظيم /24/۰٤2000 المؤّرخ في 2000/90 رقم المرسوم التنفيذي -

 والتعمير واحتالله مكانة بارزة واألهمية الكبرى التي توليها ئةتہل على أهمية مجال التهي هذه القوانين إن
هي قواعہ آمرة جوهرية ومن النظام  قواعہ التهيئة والتعمير ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن .الہولة لهذا المجال

ہية واقتصا باعتبارها تهہف إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية واجتماعية عقوبات على مخالفتها العام وتفرض
التوفيق  التعمير تهہف في األخير إلىو المصالح الذاتية لألشخاص كما يتبين أن قوانين التهيئة وثقافية تعلو على

  :نوالمعاہلة بين أمري
م�ن ناحي�ة ثاني�ة و ابت�ہاء م�ن جمي�ع عملي�ة البن�اء إل�ى اله�ہم التوفيق بين الح�ق ف�ي النش�اط العمران�ي :أولهما -

  .أبعاہه التعمير بكلّ و ي مجال التهيئةالعام ف المحافظة على النظام
التعمي�ر كس�لطة عام�ة ض�ابطة وم�ہى و لتهيئة لإلہارة في مجاال التوفيق بين آليات الرقابة الممنوحة :ثانيهما -

 .اإلہارة للقانون واحتراما للمبہأ الشرعية القضائية تطبيقا للمبہأ خضوع تہخل الجهات
 التطبيق في وقصور محكمة منظومة :العمران في والتحكم المراقبة آليات -۲

 حاالت معالجة وفي العمران، تنظيم ومراقبة ميہان في للبلہيات، العمومية القوة صالحيات التشريع أسنہ

 حيث يتوجب .ورہعي صارم ي قانون لتہقيق والتهيئة، التعمير عمليات كل من إخضاع بتمكينها الحضري، التہهور

 البناء عمليات لمطابقة ہائمة مراقبة مع وقواعہ استعمالها، األراضي خصيصاتت التزام من التحقق«البلہيات  على

 والطابع الجمالي، والمعماري، العمراني التراث على الحفاظ وكذا والتنظيمات، في القوانين المحہہة للشروط
 احترام ر علىوالسه ،]۲[الخضراء  الزراعية والمساحات األراضي ومراعاة والطبيعية األثرية المواقع حمايةو

 ومطابقة كل استخہام، حّيز وضوابط ومواصفات معايير تطبيق يضمن بما ،العمران في مجال والتعليمات المقاييس

 .والتعمير التهيئة مخططات أهہاف مع العمران
 والتقسيم والمطابقة ،والتجزئة المرتبطة بالبناء الرخص كل منح سلطة القانون حصر ،ذلك على وتأسيسا

 أو الوالية، الہولة لصالح تكون التي البناء بعمليات المتعلقة تلك باستثناء الشعبي البلہي، المجلس رئيس يہ في والهہم،

للمشروع  الكلي اإلنجاز حتى البناء، ومتابعة عمليات مراقبة إلى السلطة هذه توسيع مع ،الوالي لسلطة تعوہ والتي
 ولتغيير ،الموجوہة البنايات ولتمہيہ استعمالها، كان مهما الجہيہة البناءات تشييہ« ألجل  البناء، رخصة وتشترط.]۳[

 للتہعيم جہار صلب وإلنجاز العمومية، الساحة على المفضية الواجهات أو منه، الحيطان الضخمة يمس الذي البناء

 التي بيانيةال المخططات احترام ہون إنجازها، أو بہون رخصة، البناء أشغال في الشروع يمنع ، كما»التسييج  أو

 .]٤[”البناء رخصة بالحصول على سمحت
 طور في البنايات كل بزيارة« المؤهلون قانونا األعوان وكذا البلہي، الشعبي لمجلس رئيس القانون، ويلزم

، »وقت كل في عليها واإلطالع بالبناء الخاصة الوثائق وطلب يرونها ضرورية، التي بالمعاينات والقيام اإلنجاز،
 المكلفين البلہية وأعوان التعمير، مفتشي من لكل «القانون  ألحكام المخالفة والمعاينة البحث حيةصال وتخّول

ويمكنهم  المختصة، المحكمة رئيس أمام اليمين يؤہون الذين والهنہسة العمرانية، التعمير إہارة وموظفو ،بالتعمير
 .]٥[مهامهم   ممارسة عرقلة حال في العمومية، بالقوة االستعانة
 قرارا«المختص  الشعبي المجلس ُيصہر رئيس الجزائية، للمتابعات ومراعاة رخصة، بہون البناء حال وفي

  .]٦[”مباشرة القرار هذا وينفذ المخالفة، إثبات محضر استالم تاريخ من ابتہاء أيام ثمانية أجل في البناء بهہم
 ُتّسلم مطابقة، بشهاہة البناء، رخصة مطابقتها مع تبإثبا األشغال، تمام إ عنہ البناء، صاحب القانون، ُيلزم كما

 البناء لرخصة البناء مطابقة عہم من التأكہ حال وفي الوالي، أو البلہي المجلس الشعبي رئيس قبل من ،الحالة حسب

 أو اجزئي أو هہمه    .البناء بمطابقة القيام إما التي ُتقرر المختصة، القضائية الجهة على األمر يعرض «المسلمة 
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۳۰٤ 

 ميہان في المراقبة والمساءلة حق ،المہني للمجتمع القانون منح إيجابي، تطور وفي.]۷[ »ُتحّہہه أجل في كليا،

 إطار تهيئة أجل من تعمل أن األساسي، قانونها بموجب تنوي قانونية بصفة تشكلت جمعية لكل يمكن «حيث  التعمير،

 للتشريع األحكام يتعلق بمخالفات فيما المہني، للطرف بها المعترف بالحقوق تطالب أن وحماية المحيط، الحياة

 .]۸[»التهيئة والتعمير مجال في ،به المعمول الساري
 محہوہا، يزال ال الميہاني التطبيق فإن وضعها القانون، التي التقييہات وصرامة الرہعية، الترسانة هذه وبرغم

 تؤكہ تہخل، حيث ي أ ہون للقانون، المخالفة المباني ہعہ البلہية، السلطات من وعلى مرأى يوميا، يتزايہ حيث

 المخالفة المباني عہہ من فقط  10% أن ،2007سنة  من األخير للسہاسي بالنسبة ،والتعمير السكن وزارة معطيات

 لهذا تتصرف بالنسبة المحلية، الجماعات أن والواقع ]۹[تّم هہمها  ،المختصة أحصتها المصالح التي للتشريعات،

 تحقيق على بالعمل أو العملية، هذه األحوال، في أغلب تطبع التي ،الشغب أعمال من الخوف هاجس على مر،األ

 .المباني هذه ألصحاب القسري اإلخالء بعہ المأوى، توفير عن أو لعجزها انتخابية، مصالح
 الحضرية التنمية وحاضنة للدولة القاعدية الخلية :البلدية -۳

 عليها يرتكز التي األساسية، األرضية العامة للہولة، فهي اإلہارة لهرم القاعہية الهيئة هي الجزائر، في البلہية

 بما المواطن، اإلہارة من تقريب وفي للہولة، والتنموي اإلہاري األہاء كفاءة رفع في لہورها الفاعل بالنظر الحكم،

 حزمة المحلية، للجماعات يعطي الذي مركزية،الال مبہأ عملها على يستنہ حيث .رفاهه وتحقيق المجتمع بتنمية يسمح

 اإلہارة سيطرة عن بعيہا المستوى المحلي، على القرار اتخاذ وسرعة سهولة تيسر التي المهام واالختصاصات من

للہولة،  القومي اإلطار في اإلنمائية، واألهہاف السياسات بتحقيق االختصاصات والمهام، هذه ربط مع المركزية،
 ا االقتراع طريق عن المحليين، السكان من ينتخب ألن مجلسها تمثيلية ہيمقراطية الجزائر هيئة في ةالبلہي أن كما

 على القاہرة المعنوية والسلطة باالحترام وتحضى واختياراتهم، السكان تطلعات عن بكفاءة تعّبر وبذلك فهي لمباشر،

 .المحلية التنمية لصالح المہنية، المجتمع ومؤسساته أفراہ طاقات تحريك
 وتقوية وذلك بہعم السوق، اقتصاہ على االنفتاح 1989 في الہستوري التحول بعہ حرصت الہولة الجزائرية وقہ

 والتنمية ،العمرانية التهيئة استراتيجيات تطبيق في المشاركة الفعالة، من يمّكنها بما البلہيات، ومسؤوليات صالحيات

 للتهيئة جہيہة وإصہار تشريعات البلہية، قانون تعہيل تم حيث.ليالمح المستوى على االقتصاہية واالجتماعية

 ،ممارستها حہوہ وتضبط للبلہيات المسنہة والمهام وتبّين المسؤوليات تحّہہ ،]۱۰[ المحلية والتنمية والعقار والتعمير
 بيئتها على ظةوالمحاف يتعلق بنموها ما كل في المہن، وتهيئة بتسيير التكفل من تمكينها على إطار الحرص في

 التصرف سلطة وذلك إعطائها سكانها، معيشة وظروف واالرتقاء بنوعية وظائفها، وتطوير المبني، وإطارها

 ]. ۱۱[والتعمير التهيئة مجال في وبخاصة المحلي، الشأن في الكامل
إطار  في تها،وأہوا وأهہافها المہينة سياسة بہقة حّہہ للمہينة، جزائري أول قانون تم صہور ،2006 وفي سنة

 وذلك المہني، المجتمع وبمساهمة االقتصاہيين واالجتماعيين، والمتعاملين المحلية الجماعات مع والشراكة التشاور

 سياسية إراہة«تكون  وبذلك  .المستہامة والتنمية الراشہ للحكم الحہيثة العالمية المباہئ في سياق السياسة، هذه بإہراج

 النمو لحضري، ترشيہ إلى يهہف شيء استراتيجي، كل قبل هي والتعمير التهيئة أن أہركت الہولة،  واختيار

 للمصلحة ويعمل المواطن، انشغاالت وتلبية المعاش بالمحيط االرتقاء إلى ويسعى باالقتصاہ الحضري، والنهوض

 ].۱۲[»االجتماعي اإلنصاف ولتحقيق العامة
 :والتعمير التهيئة أدوات -٤

 فاعل مرہوہ من لها لما السكان، حياة وتأثيرا في التصاقا المحلية الخہمات وأكثر أقوى ،والتعمير التهيئة تشكل

 الحضرية، وقہ البيئة رفاه وتحسين عيشة، الم إطار ترقية تضمن التي والمرافق والمنشئات، الخہمات توفير في

 تحہہها إستراتيجية إطار في ير،التهيئة والتعم وتوجهات خيارات رسم في للبلہيات األولى األہوار الہولة أسنہت

 العامة القابلة القواعہ تحہہ التي والتعمير، التهيئة أہوات « األراضي إنتاج خالل تنظيم من مشترك، وبتحكيم الہولة

 والصناعة والفالحة السكن وظيفة بين لمجال، والموازنةل االقتصاہي التسيير إطار في المبنى، وتحويل للتعمير،

 :صنفين على ، وهي]۱۳[ »والتاريخي والتراث الثقافي يةالطبيع والمناظر
 مصالح بينها تجمع بلہيات، مجموعة بلہية، أو تراب يغطي: (PDAU)والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط

 للتهيئة العمرانية األساسية التوجهات والتسيير الحضري،يحہہ المجالي للتخطيط  وهو أہاة واجتماعية، اقتصاہية



  Session 6: Laws and Regulations Determining  the Real Estate Development Process       القوانيـن واألنظمة المحہہة لعملية التطوير العقاري: الجلسة الساہسة
 Djelloul Zenati, Construction and Real Estate Development Legislation in Algeri 1-6               جلول زناتي، تشريع التعمير والتطوير العقاري في الجزائر ۱-٦

  

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۳۰٥ 

 المرجعية الصيغ ويضبط التنمية العمرانية ومخططات التهيئة تصاميم باالعتبار، أخذا المعنية، البلہيات أو للبلہية

 ].۱٤[»األراضي شغل لمخطط
 المخطط توجهات إطار في بالتفصيل، يحہہ«بلہية،  تراب من جزءا يغطي: (POS)األراضي  شغل مخطط

 ].۱٥[»لبناءوا األرض استخہام حقوق والتعمير، للتهيئة التوجيهي
 إطار في تنہرج «الغير وهي  أمام للمعارضة بها قابلة منها، جزء هي التي التنظيمات وكذلك األہوات، هذه

 منسق، القانون، قوة سلطة لها يمنح بما تشاوري مسار وفق وتصمم تعہ وهي ،المستہامة وتنميته اإلقليم تهيئة سياسة

 ].۱٦[»الجواري سييروالت والالمركزية، الالتمركز إطار في وتنفذ
 بمخططات الوطن، بلہيات كل تغطية وجوب« على   34)و 24 ماہة(والتعمير التهيئة قانون نص السياق، هذا وفي

 وبصفة حصرية  المخططات، هذه مشاريع إعہاہ يكون أن وعلى ،»األراضي ومخططات شغل والتعمير، التهيئة

 للمجلس مہاولة طريق عن«إعہاہهما  وأن يتم ،»ؤوليتهمس وتحت البلہي، الشعبي المجلس رئيس من بمباہرة«

 تكلف من أو لتعہ التہابير الالزمة كل المحلية والجماعات للہولة التابعة األجهزة تطبق أن «وعلى  ».البلہي الشعبي

 ].۱۷[»تنفيذه وعلى بانتظام ذلك إيجاہ تسهر على كما التشريع، في عليها المنصوص التعميرو التهيئة أہوات ُيعہ،
 بإعطاء والمسؤولية، اإللزام مبہأ تضمن تجسيہ التي التكميلية اإلجراءات ،]۱۸[التنفيذية  المراسيم فصلت كما

 رئيس يتخذ”أن على التشريع ويؤكہ ».البلہي الشعبي المجلس من بالمہاولة «المخططات  هذه على الموافقة سلطة

 مسار في كليا للتحكم» المخططات  لهذه المستقبلي زاإلنجا لحسن ضروري، إجراء كل البلہي، الشعبي المجلس

 بمسؤولية وانتهاء والموافقة، اإلعہاہ إلى مسؤولية المباہرة من ابتہاء والتعمير، الحضرية التهيئة في القرار صناعة

 مبہأ على الہولة، من وحرصا. المحلية الحياة في والتأثير األهمية من عالية ہرجة أمر على وهو التنفيذ، متابعة

 آلليات واعہة، التأسيس تم هذه األہوات، ومرہوہ بمستوى االرتقاء في والتنسيق وألهميته والمشاورة المشاركة

 :صعيہين على وذلك ناجعة ومنظمة، بصورة الفاعلين، لكل المكثفة والمشاركة الواسع للتشاور
 اإلہارة«استش�ارة  وه�ي وجوب�ا تش�ارالت�ي تس والتعمير، التهيئة في المتہخلة الفاعلة القطاعات ويخص األول، -

 األش�غال النق�ل، الري، ،االقتصاہي والتنظيم والفالحة كالتعمير الوالية، مستوى على الہولة ومصالح العمومية
 والمي�اه الطاق�ة لتوزي�ع العمومي�ة المحلي�ة، والهيئ�ات واالتص�االت، البري�ہ األثري�ة، والمواقع المباني العمومية

 جمي�ع ب�ين الفعل�ي التش�اور والتعمي�ر، التهيئ�ة أہوات إع�ہاہ إج�راءات تتض�من أن وج�وب« ، وعل�ى »والنق�ل
 المحلية والجمعيات المهنية والمنظمات والفالحية التجارية الغرف وكذا”المستعملين فيهم ممثلي بما المتہخلين،
 .المخططات إعہاہ في لمشاركتها

 بالمش�اركة المعيش�ي، بمحيطه المتعلقة سيير البرامجت في المہني، والمجتمع المواطن بمشاركة ويتعلق الثاني، -
 :بطريقتين هذه األہوات وإعہاہ صياغة في

  :العمومي التحقيق -
 على والتعمير التهيئة مخططات إعہاہ إجراءات تقتضي حيث ومشاركة الجمهور، مشاورة أشكال من شكل وهو

 للمخطط بالنسبة يوما  45خالل العمومي، للتحقيق المشروع بعرض البلہي الشعبي المجلس رئيس يقوم« أن 

 أن  على ومالحظاتهم رأيهم إبہاء من السكان لتمكين األراضي، شغل يوما لمخطط 60و والتعمير، للتهيئة التوجيهي

 ].۱۹[التحقيق خالصات االعتبار بعين لألخذ االقتضاء، عنہ المشروعان يعہل
 :واإلشهار اإلعالم- 

 على الحصول من المواطنين لتمكين والتعمير، التهيئة واسع ألہوات بإشهار البلہيات ،التشريع يلزم حيث

 ألوسع والتعمير التهيئة أہوات تخضع ”بأن للشفافية، ضمانا وآفاقها، وتطورها مہينتهم، وضعية المعلومات حول

المشروعة  ونيةالقان الطرق مراعاة مع عليهم بها يحتج الذي من الجمهور المستعملين ناول مت في وتوضع إشهار،
 الذي االستعمال طبقا لنوعية ويهيئ ملكيته يستعمل أن مالك كل على ويتعّين اإلطار، هذا في عليها المنصوص

 شغل ومخطط والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط مشروع أن ينشر  «، وعلى»والتعمير التهيئة أہوات تسطره

 التي السلطة تلتزم أن وعلى الخاصة بالمواطنين، راتللمنشو عاہة المخصصة األمكنة في باستمرار، األراضي

 على محاضر المكان، عين في يّطلع أن معنوي، أو طبيعي شخص ألي يحق«   أنه كما ،»محتواهما باحترام وضعتها
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۳۰٦ 

 العلنية الجلسات حضور إمكانية إتاحة إلى إضافة. »نفقته  على نسخة منها يأخذ وأن والقرارات، المجلس مہاوالت

 ].۲۰[ذلك  في الراغبين البلہي للمواطنين الشعبي سللمجل
 التهيئة في والمتہخلين الفاعلين المكثفة لكل والمشاركة الواسع بالتشاور المتميزة المراحل هذه كل وبعہ

  (POS)األراضي    شغل مخطط على المصاہقة تكون حين ففي هذه األہوات، على المصاہقة مرحلة تأتي والتعمير،
 على فإن المصاہقة مہاولة، عن طريق مسؤوليته، وتحت البلہي، الشعبي المجلس صالحيات يمصم في حصريا

  :مستويات ثالثة على تكون (PDAU)والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط
 أل�ف 200 ع�ن س�كانها ع�ہہ يق�ل الت�ي الوالئي للبلہيات الشعبي المجلس مشاورة بعہ إقليميا المختص الوالي من -

 .نسمة
 500و ألف 200 بين سكانها عہہ يتراوح للبلہيات التي بالنسبة المحلية، والجماعات بالتعمير المكلف يرالوز من -

 .نسمة ألف 
  500 ع�ن س�كانها ع�ہہ يزيہ التي للبلہيات بالتعمير بالنسبة المكلف الوزير من تقرير على بناء تنفيذي، بمرسوم -

 .نسمة ألف
 التهيئة أہوات تناسق ضمان على مسعى الہولة في المصاہقة، قرار لصناعة المتہرج المسار هذا وينہرج

االقتصاہية  والتنمية العمرانية التهيئة إستراتيجية مع منسجمة لتكون العمرانية ومراقبتها التهيئة وتصاميم والتعمير
 :منها أسباب لك لعہةوذ منه، المنتظر بالقہر ميہانيا يتحقق لم النبيل، المسعى هذا لكن .العمومية السلطات تحہہها التي

 من تمّكن ال التي ،للبلہية التقنية البشرية والهياكل بالموارہ يتعلق ما في التقنية والمهارات الفنية القہرات ضعف

أو  العمومية الہراسات مكاتب تكلف التي ،الوصاية إلى تلجأ حيث التهيئة والتعمير، مخططات ہراسات إنجاز
 أہوات صناعة سلطة تتحول وبذلك على مراحلها واإلشراف الہراسات بهذه للتكفل ،والتعمير للسكن الوالية مہيريات

 لها يتوفر المعلومات ولما على وسيطرتها ،المهنية المهارات في تحّكمها بسبب هذه األطراف، إلى والتعمير التهيئة

 انتهائها بعہ تحال ت،هذه الہراسا أن هامة،  كما وموارہ مالية ومصالح وتجهيزات متخصصة، بشرية موارہ من

 الطعن أو عليها، الموافقة الحاالت إالّ  معظم في تملك ال وهي واإلثراء، للمناقشة ،البلہية الشعبية إلى المجالس

 البلہيات ہور يصبح وبذلك االختصاص، ذوي غير من أعضاء المجلس غالبية ألن تفصيالتها، لبعض المحتشم

 ومصالح وتوجهات تطلعات عن التعبير على التخطيطي وقہرته المنتج اعةونج واقعية على سلبا وهذا يؤثر شكليا،

 .البلہية وأوليات
 التأطير نسبة أن ،2000 عام في CENEAPوالسكان  التخطيط لہراسات الوطني المركز بها قام ہراسة أكہت وقہ

 في التخصصات الہولة هنہسيلم  0,5%و المعماريين، للمهنہسين  0,2% تمثل الجزائرية البلہيات في والتقني الفني

 الموارہ ضعف ،العامل إلى هذا ويضاف ،]۳۰[شهاہة الليسانس حملة من 1,6%و للبياطرة، 0,1%و والفنية، التقنية

 نحو 2007 في الجزائرية البلہيات ہيون بلغت حيث الخاص، الہراسات لحسابها هذه تمويل في للبلہيات المتاحة المالية

 ].۲۱[ (78 %)بلہية  1200 نحو مالي أو عوز ،إفالس حالة في البلہيات عہہ بلغ كما ،)أورو يارمل (1,5  ہينار مليار150
 فهو والفنية، الهنہسية اإلہارات في وتقنيي البلہية لموظفي المتخصص العالي التكوين فرص لتوفير بالنسبة أما

 ومستوى كفاءتهم لرفع PGS“المتخصصة  التہرج بعہ ما ہراسات" ضمن مع الجامعات شراكة إطار في ممكن

 .والتعمير التهيئة لمتطلبات التصہي في تأهيلهم
 في تأخذ والتي المصاہقة، ثم والموافقة المرتبطة باألعہاہ اإلہارية اإلجراءات ثقل يؤہي حيث الزمني، العامل 

 هذه المخططات، فقہت أن ، إلى]۲۲[ )المتوسط في سنة (2,5الہراسات  إنجاز مہة إلى سنوات تضاف ثالثة المتوسط،

 تطبيق يعيق جہيہ، ميہاني واقع بنشوء تجاوزتها األحہاث ألنها المقررة، والخيارات لألهہاف االستجابة كفاءة

 780 مراجعة نحو قّررت والتعمير، السكن وزارة أن عرفنا ما إذا ذلك، ويتأكہ .على األرض والعمليات البرامج

 ألنها 2009و 2007 بين منها،  50% لنحو أي الوطني المستوى على خططم 1541 جملة من PDAU وتعمير تهيئة مخطط

 ہينار مليار 223 قہرها لذلك ميزانية الوزارة خصصت وقہ األرض، على الواقع وتجاوزها مالئمة، أصبحت غير

 12000نحو  2007 في عہہها بلغ والتي األراضي، شغل مخططات أما) مليار للمخطط 3 بمتوسط (الہراسات لتمويل
 ،1990 في صہر إنشائها، على نص الذي القانون ن أ رغم الميہان في اإلنجاز قيہ فقط مخطط (34%)  4109مخطط،  فإن
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۳۰۷ 

 مخطط 4747 أي الباقي، التطبيق، أما وتنتظر عليها المصاہقة تمت (28 %) مخطط 3337 أن حين سنة، في 17 قبل أي

 ].۲۳[الہراسة أو اإلعہاہ  قيہ زالت فال  (%40)
ملحق (والحضري   المجالي التخطيط تستنہ منظومة :المجالية التهيئة وأہوات والتعمير التهيئة أہوات ابكتش 

 متشابهة، تبہأ غير وأهہاف لمهمات تتصہى التي التخطيطية والكيانات في األہوات واسعة قاعہة على ))أ(

 المرتبطة األساسية األہوات ، وهي(PDAU)والتعمير للتهيئة التوجيهية والمخططات (POS)األراضي  شغل بمخططات

 المستوى ، وعلىPAW الوالية تهيئة مخطط من الوالئي المستوى على تتشكل فوقية، مستويات تعلوها المہن، بتخطيط

 هذه وتشكل ،SNATالعمرانية للتهيئة الوطني التصميم القمة وفي SRAT.العمرانية للتهيئة الجهوي التصميم الجهوي

 ومباہئها توجهاتها معظم التهيئة والتعمير، أہوات ها من تستوحي التي األساسية، المرجعية القاعہة األہوات الفوقية،

التهيئة  مخططات لتتكفل اإلستراتيجية، األہوات بهذه االستئناس على إلزامية التشريع، ينص حيث وأهہافها،
 تفرض وحيث العمومية، والمصالح المؤسسات اإلقليمية والجماعات الہولة ببرامج األراضي، وشغل والتعمير

 ].۲٤[”المخططات هذه تعمها على الوطنية المصلحة ذات المشاريع
 عليها، وُيصاہق األراضي، ُتہرس ومخططات شغل والتعمير التهيئة مخططات ألن العكس، يؤكہ الواقع، لكن

 أي وتنميته المستہامة، اإلقليم هيئةت قانون صہور تاريخ ،2001 ومنذ سنة ألنه األہوات المرجعية، لهذه كامل غياب في

 وافق الذي SNAT العمرانية  للتهيئة الوطني التصميم على مشروع ،بعہ المختصة الهيئات تصاہق لم سنوات، ۹ قبل

 أما الہراسة، قيہ تزال ال SRATالعمرانية  للتهيئة الجهوية التصميمات أن حين في ،2007 في الوزراء مجلس عليه

 .القہيمة بالمخططات يتم العمل زال فالPAW اليات الو تهيئة مخططات
 اإلستراتيجية وأهہاف وبرامج مع متطلبات والتعمير، التهيئة أہوات توافق مشكلة بجہية، يطرح األمر، هذا

وبالتالي  وتجهيزاتها، ووظائفها الجزائرية، المہن هرم في مكانتها مہينة، تحہہ لكل التي العمرانية، للتهيئة الوطنية
 في التهيئة والتعمير أہوات تعہہ مسألة تطرح :والتعمير التهيئة أہوات تعہہ .بينهما تعارض حہوث كانيةإم

 اإلجرائية الناحية من سواء بينها، والتناسق والتكامل قضية الترابط الكبرى للمہن بالنسبة خاصة ))أ(ملحق (الجزائر

 ،أہاة كل في والخيارات المحہہة ،المبرمجة مشاريعال وتناقض تعارض أو وتواؤم توافق جهة أومن والتنفيذية،

بذلك  وهي إليها، الرجوع ہون الوصاية تتوالها بل البلہيات، في صالحيات تنہرج ال األہوات، هذه بعض وأن خاصة
 .المحلية الجماعات وارتباك حيرة في يزيہ ما وهذا .ال تخضع لمراقبتها

 الفعالية والمصہاقية األہوات ُيفقہ ،ميہان التطبيق في إلهمالا أن حيث :التخطيطية التوجهات على التعہيات

 مثل حزبية أو شخصية، مكاسب بتحقيق تتعلق بمصالح ترتبط لظروف وذلك لألہاء التخطيطي، الضرورية والجہوى

 تحہث قہ والتي مناسبة، غير مواقع في العشوائيات، تشجيع النظر أو وغض المخالفة، العمرانية الممارسات عن السكوت

 األفراہ، طرف من التخطيطية والهنہسية للضوابط المخالفات على أو التستر سلبيــة، وعمـرانية بيئية واقتصاہية تأثيرات

 .السكان وسالمة الحضرية التنمية بأهہاف اإلضرار يؤہي إلى بما ومؤسساتها، الہولة مصالح من وحتى
 يعتمہ حيث المستہامة، الحضرية التنمية عناصر هم أ أحہ وهو: ميہاني مرہوہ بال وصالحيات نہرة :العقار

 قہ واستخہامها، ملكيتها طبيعة من حيث ،األراضي هذه طبيعة أن إالّ  عليها، تمتہ التي األرض رقعة على توسع المہن

 مضاربة ولهذا محل تصبح أو والتعمير، التهيئة مخططات أهہاف مع وضع معارضة في ،لها المالكين رغبات تضع

 يخہم بما العقار، من حاجاتها توفير البلہيات من لتمكين القانونية اآلليات ،التشريع يوفر أن الضروري نم كان

الحضري  االقتصاہ يراعي بما المہن نمو في والتحكم التوجيه والتنمية ويضمن والمجتمع المہينة مصلحة
 .حضريللنسيج ال والتناسق واألمن السالمة شروط وتحقيق البيئية، والتوازنات

 االحتياطات قانون تحتكر بموجب قبل التسعينات، االشتراكي، النظام ظل في الجزائرية البلہيات كانت وإذا

 التصرف حرية كامل ولها”والخواص المحلية والجماعات الہولة ألمالك كل األراضي التابعة«]. ۲٥[العقارية

 المال في والتصرف التمتع حق «من  ومّكنها الخاصة الملكية حقوق ضمن ،1989 ہستور فإن ،فيها واالستخہام

  ]۲٦[ »وغرضها طبيعتها وفق األمالك استعمال أجل العينية من الحقوق أو/و العقاري
 محافظة «والتعمير،  أہوات التهيئة تطبيق إطار في تكون أن للبلہيات يمكن :العقار تعبئة آليات*

 العقارات هوية تحہيہ عليها ويتوجب »البناء  ألراضي هاإشباع حاجت قصہ ،)المحلية العقارية الوكاالت(عقارية

 وأن المحلية للہولة والجماعات لتابعة ا األمالك فيها بما العقارية، ألمالكها كامل جرہ «بإجراء  ترابها فوق الواقعة
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۳۰۸ 

 أجل من ُتعہ «أن  ذلك بعہ وعليها »شاغليها أو وحائزيها والتعريف بمالكها، األمالك، تعيين على الجرہ يشمل

 من يتكون”“القتناء العقارات برنامجا والتعمير، التهيئة مخططات في عليها المنصوص االستثمارية برامجها

 طبقا الشفعة حق ممارسة من عليها والمتحصل السوق العقارية من والمقتناة للبلہية المملوكة األراضي

 العقارات هذه ملكية تقوم بنقل وأن المحلية، اعاتالجم لحساب للتعمير، المخصصة العقارية، الحقوق ومن”.«للتشريع

 .]۲۷[”العقارية والحقوق
 قوام تحہيہ مهمة« المشرع  أسنہ من االستنزاف، العقار حماية على حرصا: العقار وحماية ترشيہ آليات*

 راشہا شغال ضياألرا شغل عن تعّبر ن أ يجب التي والتعمير، التهيئة ألہوات للتعمير، القابلة أو العامرة األراضي

 حيث .]۲۸[ »المحمية والمواقع المساحات وترقية واستصالح الفالحية، األراضي على المحافظة إطار في وكثيفا،

 المعمرة األجزاء تكون ہاخل عنہما ،الحضري االقتصاہ تراعي :التي األرضية القطع إال للتعمير قابلة تكون ال «أنه 

 متالئمة تكون أو فالحية، أراضي على موجوہة تكون عنہما لالستغالل الفالحي ةالقابلي مع متالئمة تكون أو للبلہية،

 مع المتالئمة الحہوہ في تكون أو مواقع طبيعية، في موجوہة تكون عنہما البيئية، التوازنات على المحافظة مع أهہاف

 الكوارث الطبيعية عن تجةالنا لألخطار مباشرة معرضة غير تكون وأن األثرية والثقافية، المعالم حماية ضرورة

 .]۲۹[ »والتكنولوجية
 حماية الوعاء على حرصا العقارية، الوكاالت المحلية بحل 2003 في قامت مفاجئ، تطور وفي الہولة أن إالّ 

 المتعاملين طرف من الحضري العقار المتزايہ على بالطلب بالوفاء وللتمكن ،والتبذير الهہر من للمہن العقاري

الحضري  العقار توفر مشكل كان حيث المشاريع إلقامة واألجانب لمستثمرين الجزائريينوا االقتصاہيين
 عقارية لوكاالت بالتأسيس في البالہ، والوطني األجنبي االستثمار عرقلت التي األسباب أقوى احہ والصناعي

على  فروع االقتضاء، عنہ لها تكونو الحضري، العقار سوق وتنظيم على تسيير والسهر الضبط سلطة لها والئية،
 .]۳۱[واالقتصاہية  التنمية الحضرية ألغراض الحضري العقار حشہ مهمتها الہوائر، أو البلہيات مستوى

 وقوية محكمة منظومة في المحلية العقارية، الوكاالت كل فيها أہمجت التي الجہيہة المؤسسات هذه تنہرج

 :مستويات ثالثة على موزعة الكاملة، والهيمنة الشہيہة مركزيةبال تميز ت المجال العقاري في القرار واتخاذ لصناعة
 ب�اقتراح الہاخلي�ة وزي�ر م�ن يعّين ألن مہيرها الوكالة، على الوصاية تهيمن حيث الوالية، مستوى على األول، -

ئية الوال التنفيذية الهيئة أعضاء من أغلبية، من يتكون الذي اإلہارة، يرأس مجلس الذي وهو المعني، الوالي من
 رؤس�اء م�نو    يمثل�ه، م�ن أو ال�والئي الش�عبي المجل�س رئ�يس ه�م المنتخب�ين، م�ن أقلي�ة وم�ن  )أعض�اء (10

 إل�ى إض�افة بالمہاول�ة، المعني�ة للبلہي�ة الش�عبي المجل�س ومن رئ�يس الوالية، في نظرائهم من المعينين البلہيات
 .الوالي أي اإلہارة مجلس رئيس ُيعّينهم والبيئة، بالتعمير المعنية من ممثلي الجمعيات اثنين

 ع�ن ممثل�ين تض�م القط�اع، وزي�ر استش�ارية يرأس�ها لجن�ة خ�الل م�ن الہاخلي�ة، وزارة مس�توى عل�ى الث�اني، -
 األراض�ي ع�ن التن�ازل ح�االت ف�ي تفص�ل ◌َ  والسياحة، والفالحة والسكن والعمران والمالية الہاخلية وزارات

 مخط�ط أراض�ي وك�ذا الستعمال مغ�اير، للتجهيزات خصصةالم األراضي تحويل وفي الحضرية عالية القيمة
 .المهيأة غير والتوسعات الحضرية عليه، المصاہق غير األراضي شغل

 األراض�ي حش�ہ مهمته�ا المركزية، ممثلي اإلہارات من مشكلة لجنة في الحكومة، رئاسة مستوى على الثالث، -
  .المشاريع هذه إنجاز حين إلى فيها فالتصر بمنع وتحييہها البعہ الوطني، ذات للمشاريع الموجهة

 إطار في .واالجتماعية واالقتصاہية للتنمية الحضرية إستراتيجية كركيزة ،الجزائر في العقار مشكلة فإن ذلك ومع

 وطنية وكالة إلى تأسيس ،2007نهاية في الہولة لجأت حيث منه، منتظرا كان الذي يحقق األہاء لم الجہيہ، التنظيم هذا

 واليات عبر إقليمية فروع لها وتجاري، صناعي طابع ذات مؤسسة عمومية  (ANIREF)العقاري  والترشيہ للوساطة

 العقارية المحفظة وتسيير للمتعاملين االقتصاہيين، الصناعي العقار على الحصول تسهيل « األساسية مهمتها الوطن،

 ».واألجانب الجزائريين المستثمرين لخہمة قاريالع والترشيہ الوساطة وتطوير مناهج العمومي، للقطاع االقتصاہية
 :الخاتمة -٦

نجاعة و وأنه يتعين المحافظة على البيئة يجب أن نكون النظرة إلى العقار بشكل أنه يحقق ثروة اقتصاہية،
المشاكل التي يتخبط فيها العقار  معنوي يتہخل في استغالل العقاري االستغالل من كل شخص سواء طبيعي أو
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۳۰۹ 

لكثرة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها نظرا لموروث و ائر سببه عہم وجوہ سياسية واضحةفي الجز
 :التاريخي فمثال

 .غير أنه لم يطبق لحہ الساعة ۰۲/۰۷صہور قانون ر من التقنين المہني  -
  .التقنيات المتوفرةو عہم إتمام المسح العام رغم األموال الطائلة التي منح البنك الہولي -
 .المواطن لهذه العملية نتيجة نقص الحماالت التوعية وإعالمہم فهم ع -
يعم�ہ  فق�ہ ،التي لم تمس�ح عہم وجوہ فهرس عقاري يعكس الوضعية الحقيقة للعقارات سواء التي مسحت أو -

 المس�احي للوح�ہة العقاري�ة ہون تح�ين مص�فوفة المس�ح تغي�ر النط�اقو أصحاب الہفاتر العقارية إل�ى القس�مة
 .العقاري الفهرس كذاو فهرس المسحو

 :التوصيات -۷
 الوص�اية ض�غط م�ن والتعمي�ر ب�التقليص التهيئ�ة مي�ہان ف�ي البل�ہيات وص�الحيات مه�ام خارط�ة ترتي�ب إع�اہة -

 طرفا تكون بأن لها بالتمكين وذلك معہوما، يكن لم إن جہا، وتأثيرها محہوہا تہخلها هامش يجعل والذي عليها،
 .المحلي القرار ناعةص في قويا شريكا األقل فاعال أو على

 الض�ريبي الوع�اء وتوس�يع موارہه�ا المالي�ة، وتنوي�ع رف�ع م�ن لت�تمكن للبل�ہيات، المالي�ة الق�ہرات وتقوي�ة ہع�م -
الوف�اء  م�ن وتمك�ن الث�روة، بخل�ق تس�مح ض�افية، إ م�وارہ لتعبئ�ة تق�ہيرها وتحص�يلها، آلي�ات وتط�وير المحل�ي،

 .التسيير بمتطلبات
 في الحہيثة التقنيات الستخہام وذلك بالتأسيس الكبرى، للمہن بالنسبة خاصة للبلہيات ةوالفني التقنية القاعہة ہعم -

 باس�تعمال وذل�ك والبيئة، واالقتصاہ والسكان المہن الحتياجات كفاءة االستجابة لرفع العمران، ومراقبة تسيير
 والب�رامج، والخط�ط ياتاالس�تراتيج تص�ميم ق�ہرات لتط�وير فعال�ة أہاة ، وهيSIG الجغرافية  نظم المعلومات

 وتهيئ�ة إہارة ف�ي المحل�ي الق�رار ص�ناعة مق�ہرات بن�اء وتقوي�ة ف�ي ہع�م وتس�اعہ والمعالج�ة، الت�ہخل وتقني�ات
 .المہن

 كبي�رة وہق�ة عالي�ة بمص�ہاقية يمت�از اإلہارة الحض�رية، مكونات من حہيث مكون الجغرافية، المعلومات ونظم -
أو  الفض�ائية والص�ور البرمجي�ات عل�ى باالعتم�اہ ،الحض�ري نم�وال لمرّكب�ات ومش�اكل والتحلي�ل التفس�ير ف�ي

 اكتش�اف وف�ي والتقني�ة، والہيموغرافي�ة واالقتص�اہية العمرانية المعلومات وبنوك األساسية، والخرائط الجوية
تف�اقم المش�اكل،  اس�تباق ث�م وم�ن وتحوالته�ا مش�اكلها تقي�يم وف�ي البيئ�ة الحض�رية؛ ف�ي الحاص�ل التغّي�ر ورص�ہ
 وهي سريعة العالم، بلہيات معظم في بها معمول الحہيثة، التقنية اآللية هذه. والتصحيح المعالجة في اعباإلسر
 بعلومه�ا والتحص�ن م�ہخالتها م�ن اس�تيعاب خي�ار وال تجاهله�ا، يمك�ن ال وبالت�الي التكلف�ة، ومعقول�ة التنفي�ذ

 .المہن الجزائرية وتهيئة بتسيير لالرتقاء وتقنياتها،
 اإلنم�اء ومعه�ہ(الكوي�ت(الم�ہن العربي�ة منظم�ة إط�ار ف�ي العرب�ي، وخاص�ة ال�ہولي، التع�اون م�ن االس�تفاہة -

 المتخصص�ة، التہريبي�ة وال�ہورات والم�الي، التقن�ي ال�ہعم للبل�ہيات العربي�ة، يق�ہمان ال�ذين(الري�اض(العرب�ي
 معظ�م فيه�ا طتنخ�ر ش�راكة فعال�ة، إط�ار ف�ي العربي�ة، الحض�رية المراص�ہ شبكة إنشاء وفي وتباہل الخبرات،

 .العربية المہن
 بنش�ر وذل�ك بح�ث، ومراك�ز جمعي�ات، جامع�ات م�واطنين، المحل�ي، المجتم�ع عل�ى البل�ہيات انفت�اح ض�رورة -

عام�ة  عالق�ات بأنش�طة واالضطالع اإللكترونية، والمواقع الحہيثة كاإلنترنت، اإلعالمية بالوسائط المعلومات
 .واألهہاف البرامج اغةصي في وإشراكه لتحسيسه المواطن، مع وتفاعلية

 :المراجع -٦
 .الجزائر العاصمة ،۲۰۱۰-۲۰۰۹منشورات بيرتي، طبعة    ،)۲۰۰۹ (قانون التعمير  ]۱[
 ).۳٦(الماہة  ۹۰/۲٥رقم  قانون ]۲[
 ).۱۰(الماہة  ۹۰/۲۹رقم  قانون  ]۳[
 ).۰۷(الماہة  ۰٤/۰٥رقم  قانون ]٤[
 ).۰۸(الماہة  ۰٤/۰٥رقم  قانون ]٥[
 ).۱۲(الماہة  ۰٤/۰٥رقم  قانون ]٦[
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۳۱۰ 

  ۹۰/۲۹رقم  ونقان ]۷[
 .سابق مصہر الخبر، لجريہة والعمران السكن وزير تصريح ]۸[
 ).۰۲(الماہة  ۰٦/۰٦رقم  قانون ]۹[
 يتض�من ۱۸/۱۱/۱۹۹۰ف�ي  م�ؤرخ ۹۰/۲٥رق�م  قانون.المتمم بالبلہية المتعلق ۰۷/۰٤/۱۹۹۰في  مؤرخ ۹۰/۰۸رقم  قانون   - ]۱۰[

 .والمتمم المعہل العقاري التوجيه
 .والتعمير المتعلق بالتهيئة ۰۱/۱۲/۱۹۹۰في  مؤرخ ۹۰/۲۹رقم  قانون ]۱۱[
 .المستہامة وتنميته اإلقليم المتعلق بتهيئة ۱۲/۱۲/۲۰۰۱في  مؤرخ ۰۱/۲۰رقم  قانون ]۱۲[
 .الجہيہة وتهيئتها المہن إنشاء المتعلق بشروط ۱۲/۱۲/۲۰۰۲في  مؤرخ ۰۲/۰۸رقم  قانون ]۱۳[
 .والتعمير المتعلق بالتهيئة ۹۰/۲۹رقم  يعہل ويتمم القانون ۱٤/۰۸/۲۰۰٤في  مؤرخ ۰٤/۰٥رقم  قانون ]۱٤[
 .للمہينة التوجيهي القانون المتضمن ۲۰/۰۲/۲۰۰٦في  مؤرخ ۰٦/۰٦رقم  قانون ]۱٥[
  )۹٦إلى90 من مواہ(والتجهيز األساسية والهياكل التعمير :الثاني الفصل مواہ خاصة ۹۰/۰۸رقم  قانون ]۱٦[
 مخب�ر التهيئ�ة مجلة ،" الراشہ ورهانات الحكم لسلطةا هنہسة الجزائرية، الحواضر وتهيئة تسيير" ،)۲۰۰۸ (لعروق الهاہي، محمہ ]۱۷[

  الجزائر.8العہہ قسنطينة، منتوري، جامعة العمرانية،
 .الماہة األولى ۹۰/۲۹رقم  قانون ]۱۸[
 ).۱٦(الماہة  ۹۰/۲۹رقم  قانون ]۱۹[
 ).۳۱(الماہة  ۹۰/۲۹رقم  قانون ]۲۰[
 .الماہة األولى ۰٦/۰٦رقم  قانون ]۲۱[
 ).٦۷(الماہة  ۹۰/۲٥رقم  قانون ]۲۲[
كيفي�ات  يح�ہہ ۹۱/۱۷٦رق�م  التنفي�ذي المرس�وم. والبن�اء للتهيئ�ة والتعمي�ر العام�ة القواع�ہ يح�ہہ ۹۱/۱۷٥رق�م  لتنفي�ذيا المرس�وم ]۲۳[

 .ذلك الهہم وتسليم ورخصة المطابقة وشهاہة البناء ورخصة والتقسيم والتجزئة التعمير شهاہة تحضير
 .)۲۱(المصہر السابق، الماہة  ]۲٤[
 ).۳۱(نفس المصہر السابق، الماہة  ]۲٥[
 الجزائر.قسنطينة منتوري، جامعة ،"التہرج بعہ ما ہراسات :الحضرية األقاليم"،)۲۰۰۷ (لعروق الهاہي، محمہ ]۲٦[
 جامع�ة العرب�ي، والع�الم ف�ي إفريقي�ا البح�ث مخب�ر حولي�ات ،" الجزائ�ر ف�ي الحض�رية السياس�ات“ ،)۲۰۰۷ (لع�روق الهاہي، محمہ ]۲۷[

  ، الجزائر1المجلہ قسنطينة، منتوري،
 ۲۹/۱۱/۲۰۰۷الخبر،  جريہة لعمران،وا السكن وزير ]۲۸[
 ).۱۳(الماہة  ۹۰/۲۹رقم  قانون ]۲۹[
 .لصالح البلہيات العقارية االحتياطات المتضمن تكوين ۲۰/۰۲/۱۹۷٤في  مؤرخ ۷٤/۲٦رقم  قانون ]۳۰[
 ).۲۷(الماہة  ۹۰/۲٥رقم  قانون ]۳۱[
 ).۳۸(الماہة  ۹۰/۲٥والقانون رقم ) ٤۱-٤۰(الماہة  ۹۰/۲۹رقم  قانون ]۳۲[
 ).٦٦(ماہة ال ۹۰/۲٥رقم  قانون ]۳۳[
 ).۰۲(الماہة  ۰٤/۰٥رقم  قانون ]۳٤[

[35] CENEAP, Etude sur 'encadrement de la wilaya, Daira et commune, Alger, Juillet, 2000. 
[36] Décret exécutif n° 03/408/ du 5/11/2003 modifiant et complétant du décret 90-405 du 22/12/90 fixant le règles de 

création et d'organisation des Agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines, relatif à la réorganisation 
des agences foncières locales. 
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 الملحق أ
 منظومة التخطيط المجالي والحضري في الجزائر

 
 أہوات التخطيط المجالي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أہوات التخطيط المجالي
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جامعة العمرانية، التهيئة مخبر مجلة ،"الراشہ ورهانات الحكم السلطة هنہسة الجزائرية، الحواضر وتهيئة تسيير" ،)۲۰۰۸(لعروق  الهاہي محمہ :المصہر
 ۷العہہ  قسنطينة، منتوري،
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6-2 POL I C I E S T O SUPPL E M E NT  L E G I SL A T I ON F OR  R E I NI NG  T H E  R E A L  E ST A T E  
SE C T OR :  T OW A R DS SUST A I NA B L E  UR B A N DE V E L OPM E NT  I N DH A K A , 

B A NG L A DE SH  

 

Pr of. Dr . K handoker  M anir uzzaman  

Department of Urban and Regional Planning,  
College of Architecture and Planning, 

University of Dammam,  
Kingdom of Saudi Arabia.  
kmmzaman@gmail.com   

 
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

A bstr act:  
Bangladesh is a country with a very low land-man ratio. Land is a vital but limited resource that needs to 

be protected. The scarcity of land on one hand and economic development on the other make real estate 
development a high-profits, low-risk business sector. Especially in Dhaka, the capital, where availability of 
readily buildable land is further restricted by rivers and flood-plains encircling the city, the private sector has 
vigorously engaged in real estate development with scant regard for the environmental consequences. The 
effects of such development experienced in Dhaka include rising temperature, air pollution, urban flooding, 
receding water table, deteriorating visual quality etc. In response, the government has enacted a series of 
legislation to ensure a balance between real estate development and the protection of the environmental 
amenities that still exist.  However, it is argued in this paper that such legislation alone cannot be an adequate 
tool to address the problem, unless broader issues are addressed and appropriate policies are framed. After 
reviewing the pertinent issues and analyzing the situations, measures that may be effective in promoting 
sustainable real estate development have been recommended. 

 

K eywor ds:   
Private Real Estate Development, Planning Legislation. 
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لتنمية الحضرية نحو ا: سياسات استكمال التشريعات لكبح جماح القطاع العقاري ۲-٦
 ، بنغالديشالمستدامة في دكا

 

 

قندور منير الزمان. د. أ  
 أستاذ بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي 

  كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام
 المملكة العربية السعودية دمام،ال

 kmmzaman@gmail.com 

 
 

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال *
 

 : المستخلص
أن نہرة . األرض هي مورہ حيوي لكنه محہوہ ويجب حمايته. رجل منخفضة جہاً /ضأربنغالہيش هي ہولة بنسبة 

األراضي من جهة والتنمية االقتصاہية من ناحية أخرى أہت إلى أن يكون قطاع تنمية العقارات من القطاعات التي تحقق أرباحاً 
ر األراضي الصالحة في ہكا العاصمة على وجه الخصوص حيث تتوف. ، وهو أيضاً قطاع أعمال منخفض المخاطرجہاً ارتفاع 

القطاع الخاص بقوة في تنمية العقارات شارك لالستغالل العقاري تكون غالباً مقيہة باألنهار والسهول الفيضية التي تطوق المہينة، 
تؤہي مثل هذه . لكن مع عہم اكتراث واضح للعواقب البيئية على األراضي التي يطورها لكي يبيعها لإلستغالل العقاري

ارتفاع ہرجة الحرارة، وتلوث الهواء، والفيضانات الحضرية،  :مثلاآلثار لتي تواجهها مہينة ہكا إلى العہيہ من الممارسات ا
واستجابة لذلك، سنت الحكومة سلسلة من التشريعات . وانحسار منسوب المياه، تہهور نوعية التشكيل البصري للمہينة، الخ

ومع ذلك، تشير هذه .  ماية المنافع البيئية التي ال تزال موجوہة من ناحية أخرىلضمان التوازن بين تنمية العقارات من ناحية وح
الورقة البحثية إلى أن مثل هذه التشريعات وحہها ال يمكن أن تكون أہاة كافية لمعالجة هذه المشكلة، ما لم تعالج القضايا األوسع 

الصلة وتحليل الحاالت، توصى الورقة بعہہ من التہابير وبعہ استعراض القضايا ذات . نطاقا من خالل صياغة سياسات مالئمة
 .المستہامةالتي قہ تكون فعالة في تشجيع التنمية العقارية 

 
 : الكلمات الدالة

 .التخطيطية، التشريعات القطاع الخاصالتطوير العقاري من 
 

 :السيرة الذاتية
تخرج من قسم الهنہسة المعمارية . ۱۹٦۲أكتوبر عام /ولتشرين األ ۱۰قنہور مانيروزامان ولہ في ہاكا، بنغالہيش في . ہ. أ

، وحصل على ہرجة ماجستير في المہن والتخطيط اإلقليمي من نفس ۱۹۸۷بجامعة بنجالہيش للهنہسة والتكنولوجيا في عام 
وبعہ ذلك حصل ہرجتي . واإلقليمي وفي نفس السنة الحضري التخطيطالتحق كمحاضر بقسم . ۱۹۹۰الجامعة في عام 

على  ۱۹۹۷و ۱۹۹٤من جامعة طوكيو في عامي ”ہكتوراه الفلسفة في التخطيط الحضري واإلقليمي"”الماجستير في الهنہسة"
عمل في العہيہ من اللجان الحكومية للتخطيط والتنمية في بنغالہيش، وشارك في مختلف األعمال االستشارية الحكومية . التوالي

وع وضع استراتيجية النقل لمہينة ہكا، ووضع السياسة الوطنية لإلسكان، مثل مشروع وضع خطط مفصلة للمنطاق، ومشر
اهتماماته البحثية تضم مجاالت التحليل الحضري . وكوہ البناء للعاصمة ہكا، وغيرهم بنغالہيشلووضع كوہ البناء الوطني 

ن المعماريين، وجمعية المخططين، جمعية المهنہسي: عضو في العہيہ من الجمعيات المهنية ببنجالہيش منها. وإہارة الكوارث
   .وجمعية المعلومات الجغرافية، ورابطة علوم التخطيط اإلقليمي، وجمعية الزلزال

 

mailto:kmmzaman@gmail.com�
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1. INTRODUCTION 

Dhaka, the capital of Bangladesh, is experiencing very high population growth rate. The need for new 
housing for the growing population is partially served by private real estate developers, especially as far as 
the upper middle and upper classes of residents are concerned. Since this is a comparatively new 
phenomenon, the government had to initiate the enactment of a string of new legislation and rules to control 
the activities of these new actors in the housing sector. The current essay endeavors to review the 
implications of these measures and come up with recommendations that would facilitate a satisfactory 
solution to the housing problem of Dhaka. The paper is based on the author's experience from being involved 
in various capacities in the formulation of some of the legal tools discussed, and interaction with public 
sector planners and private sector developers. The sections of the paper that follow briefly introduces the 
background and current scenario of Dhaka City, presents the role of the private real estate and housing 
companies and the problems created by their unbridled activities, the legal measure adopted by the 
government to redress the situation, the effects and implications of such measure, and observations and 
recommendations regarding the government measure. The paper ends with some concluding comments. 

2. THE CITY OF DHAKA 

Dhaka, the capital of Bangladesh, has gone through a lot of rises and falls since its inception as a 
Mughal provincial seat of administration in 1610. However, after the end of British colonial rule in 1947, 
Dhaka has never witnessed a decline. An improvement trust was established soon afterwards to oversee the 
planning and development of the city which was superseded by RAJUK (The Capital Development 
Authority) in 1987. RAJUK is the planning and development control authority of Dhaka and it also carries 
out development projects in the city. In discussions on Dhaka City, there is often confusion stemming from 
the variety of spatial definitions of the city. The area under RAJUK jurisdiction encompasses 1,530 km2, 
including suburban, semi-urban and even rural areas surrounding the urban core of the capital. Demographic 
figures are often related to the Dhaka Statistical Metropolitan Area, which roughly corresponds to the 
RAJUK area. The urban core itself, sometimes referred to as the Dhaka Metropolitan Area, mainly consists 
of the Dhaka City Corporation (DCC) area (Figure 1), areas under the jurisdiction of Dhaka Cantonment 
Board, and low-lying areas between the DCC boundary and the Balu river in the east. Dhaka City, in the 
context of this paper, refers to the RAJUK area unless otherwise mentioned (Figure 2).  

Since the independence of Bangladesh in 1971, the city has experienced continuous and unprecedented 
growth that has made it a megacity and catapulted it into the list of one of the largest cities in the world. It is 
now ranked as the 16th largest megacity of the world with an annual population growth rate of 4.1% [3]. 
Table 1 shows the population figures for the city for different census years. This growth of population has 
been fueled by in-migration from the countryside and smaller towns [6]. The population explosion was not 
matched with synchronous growth of infrastructure and facilities.  

Table 1 Population Growth of Dhaka City 
Year Period Population Area (km2) 
1881   British period   80,358   20  
1891   British period   83,358   20  
1901   British period   104,385   20  
1931   British period   161,922   20  
1941   British period   239,728   25  
1951   Pakistan period   411,279   85  
1961   Pakistan period   718,766   125  
1974   Bangladesh period   2,068,353   336  
1981   Bangladesh Period   3,440,147   510  
1991   Bangladesh period   6,887,459   1353  
2001   Bangladesh period   10,712,206   1530 

Source: Hossain (2008). 
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Figure 1 Dhaka Metropolitan Area. 

One of the basic needs of the citizens is housing. Provision of housing for the rising masses in Dhaka 
has become an overwhelming task. According to the constitution of Bangladesh, the government is 
responsible for providing all citizens with shelter. However, in the current politico-economical scenario, 
where market forces are increasingly usurping state control, the government has conceded in its housing 
policy that the private sector would play the major role in providing housing while the government acts as a 
facilitator.  
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Figure 1 Map of RAJUK area. The circles indicate size and location of retention ponds. 

Traditionally the demand for housing was met by individual builders who constructed buildings for their 
own occupation and to let out to tenants. After the end of British colonial rule in 1947, the government began 
to construct housing compounds for its employees and develop residential areas where land parcels were sold 
to individuals for construction of houses. Major government housing projects are located at Azimpur, 
Motijheel, Kakrail, Mirpur, Banani, Kalabagan, Agargaon etc. Major residential areas for public were 
developed at Dhanmondi, Gulshan, Mohammadpur, Mirpur, Banani, Uttara, Baridhara etc. (Figure 1). Table 
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2 shows the share of housing provided among the different categories of developers within the formal sector. 
It should be noted here, though, that the vast majority of the poor in Dhaka is served by the informal sector 
where neither the government nor the private developers have any role, and therefore is not considered in 
this paper.  

Table 2 Share (estimated) of housing provided in DMA among different categories of developers 
Category of Developer Number of housing units 
Public  100,000 
Private (including real estate companies)  48,000 
Cooperative  2,000 
Total  150,000 

   Source: Islam (2004) 

With the increasing demand for and cost of such projects, the government gradually began to withdraw 
from the scene and the private sector moved in. Bangladesh is a country with an extremely low land-man 
ratio. On top of that, Dhaka City is surrounded by rivers and flood plains on all sides. Insatiable demand due 
to high population growth and limited supply of land in Dhaka has led to a steady and steep rise in land price 
and real estate has become one of the most lucrative sectors for investment for the private sector.  

3. THE ROLE OF PRIVATE REAL ESTATE DEVELOPERS 

Private real estate developers began to operate in the field in a big way from the 1990s. In 1991, 11 
existing real estate companies formed the Real Estate and Housing Association of Bangladesh (REHAB). 
Currently the association has over 700 member companies [11]. Private real estate developers are engaged in 
constructing and selling residential apartments as well as developing, subdividing and selling residential 
land. Around the middle of the current decade REHAB members were delivering around 6000 units of 
apartments and 5000 units of residential lots per annum [13].  

As profit, rather than public welfare, has been the primary objective of the private companies, 
conservation of the environment and amenities of the residents (clients) were not given due emphasis by 
these companies. A problem related to the increasing demand for housing is the fact that land suitable for 
housing is in short supply. One of the reasons Dhaka was selected by the Mughals as their provincial 
headquarters was the fact that it was located on relatively high grounds. However, the quantum of high, 
flood-free, buildable land is extremely limited and has been exhausted. Faced with a dwindling stock of 
buildable land in the city the private real estate companies began to reclaim the surrounding low-lying flood 
plains. Canals and streams were encroached and wetlands were indiscriminately filled to produce new 
buildable land, resulting in more frequent and severe urban flooding. 

In order to maximize profits, housing areas were developed without community facilities such as 
playgrounds, schools, clinics etc. Buildings were erected on entire parcels except the minimum setback on 
each side according to the Building Rules. As a result the ground of the city became more impervious, 
affecting ground water recharge and driving the water table to greater depths. It has also led to the creation of 
heat islands. Apartments developed by private developers did not consider the capacity of services in the 
area, including the capacity of adjacent roads, leading to declining levels of service and traffic congestion in 
the vicinity [8]. Minimum setback specified in the rules became the maximum setback actually followed and 
the maximum building height allowed in a zone, if any, became the universal building height in the area.  

4. LEGAL MEASURE TO REIN IN PRIVATE DEVELOPERS 

The government was not prepared for this unprecedented development and did not possess the means to 
control and guide the private sector engaged in housing provision. From around the 1990s, the government 
embarked on formulating a series of new legislation and rules towards that end. The major tools developed 
by the government include the following: 

- Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP). 
- Bangladesh National Building Code (BNBC). 
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- Conservation of Playing Fields, Open Spaces, Gardens and Natural Water Bodies Act. 
- Private Housing Projects Land Development Rules. 
- Dhaka Metropolitan Building (Construction, Development, Conservation and Demolition) Rules. 

4.1 Dhaka Metropolitan Development Plan 

DMDP was initiated in the early 1990s as the plan for the development of Dhaka City under the 
jurisdiction of RAJUK. The first plan for Dhaka, The Dhaka Master Plan of 1959, was already past its 
stipulated period of 20 years, so a new plan was long overdue. The DMDP was prepared for the 1995-2015 
period and was composed of three components [10]: 

- a long-term (20 year) Structure Plan for the entire RAJUK area; 
- a mid-term (10-year) Urban Area Plan for the urban core within the RAJUK area; and 
- short-term (5-year) Detailed Area Plans (DAPs) for specific zones within the urban area. 
- The first two components were formulated by 1995 but the DAPs have only recently been completed. 

The Structure Plan proposed actions for the preservation of wetlands, agricultural lands and 
watercourses. The Structure Plan specified the area of land required for retention of rain water where 
development will be heavily restricted, and outlined the tentative locations of such retention ponds. The sites 
were more clearly demarcated in the DAPs. The Urban Area Plan suggested the areas where urban infill can 
take place [9]. The DMDP provided RAJUK an instrument to guide further physical growth, land 
development and preservation of wetlands in the city. 

4.2 Bangladesh National Building Code 

The BNBC was prepared in 1993. It provides detailed codes for structural and architectural design, 
HVAC, mechanical and electrical devices and design, fire safety, site planning etc. The code was meant to be 
a set of guidelines for engineers, architects and planners and was not mandatory until 2008, when abiding by 
it was made legally binding through a government gazette notification. It is expected that this would enhance 
the quality of construction and ensure safety of users from structural failure, seismic and wind damage, fire 
outbreak etc. [5].  

4.3 Conservation of Playing Fields, Open Spaces, Gardens and Natural Water Bodies Act, 
2000 

This act was enacted for protecting open spaces, water bodies, watercourses and flood plains. This 
provides RAJUK (and other development control authorities outside Dhaka) with an instrument to prevent 
private individuals and companies from filling up ponds, tanks, creeks, canals or rivers and destroying 
playing fields.  

4.4 Private Housing Projects Land Development Rules, 2004 

This set of rules enacted under the provisions of the Town Planning Act of 1953 and Building 
Construction Act of 1952. The rules, among other things, impose a set of space standards for community 
facilities which should be followed in residential land subdivision projects taken up by private real-estate 
developers [1]. Although the space standards are very conservative given the severe crisis of land in the 
country, the rules give the authorities an instrument for the first time to enforce provision of community 
facilities by private land developers. 

4.5  Dhaka Metropolitan Building (Construction, Development, Conservation and Demolition) 
Rules, 2008 

This set of rules, enacted under the provisions of the Building Construction Act of 1952, is a revision of 
the rules issued in 2006, which was in turn a major overhaul of the rudimentary Building Construction Rules 
of 1996. The rules provide detailed instructions about setback, mandatory open spaces/building cover ratios, 
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Floor Area Ratio (FAR), parking provisions, universal accessibility etc. The rules, specifically formulated for 
RAJUK, chalks out the detailed procedures for applications for obtaining land use clearances, building 
permits and occupancy certificates, filing of appeals in case of rejection of any application and sets a time 
limit for the processing of each type of application [2].  

One improvement of the new set of rules over the 1996 version is the requirement to keep a larger part 
of the land lot uncovered and unpaved to allow recharge of ground water. Another improvement was the 
specification of FAR according to occupancy type instead of the fixed setbacks and building height limits 
that led to the development of monotonous, identical building masses where lot sizes were similar.  

One significant consequence of the new rules was the creation of a high profile Urban Development 
Committee to suggest guidelines and policies for urban development, oversee the observance of the building 
rules, handle appeals filed by applicants, and provide guidance on issues not dealt with in the rules. The 
composition of the committee is what makes it significant, as the majority of the members (9 out of 13) are 
drawn from outside the government, effectively giving some authority to the civic society over the 
bureaucrats. The committee has been very active since its formation and deals with different urban 
development issues on a regular basis. 

5. EFFECTIVENESS OF THE NEW LAWS AND RULES 

Much time has passed since the legal tools for controlling and guiding private real estate development 
had been enacted. They have been effective to various degrees in curbing the destructive impact on the 
natural environment and civic amenities, but not to the extent that was expected.  

Private real estate companies have vehemently opposed the recently finalized Detailed Area Plans 
formulated within the DMDP, because the DAPs have carried forward the Flood Flow and Sub-Flood Flow 
Zones from the Structure Plan where development of an urban nature is prohibited. Virtually all the projects 
of the land developing real estate companies are located in these two zones. Since the real estate companies 
have deep coffers and contacts high up in the political establishment, they have initiated a campaign to form 
public sentiment against the implementation of DAPs. How the government tackles such pressure remains to 
be seen. The government on its side has the support of professional societies and environmental groups. 

But RAJUK, as an institution, is ill-equipped to either effectively implement and monitor the DMDP or 
oversee the building construction in the city according to the provisions of the Building Rules, because it has 
a serious shortage of qualified planners and other technical personnel [9]. As a consequence, violation of the 
planning regulations and rules is rampant. Many companies have initiated land development projects without 
the necessary approval from RAJUK. One study on a sample of 143 projects found that only 10 (7%) had the 
necessary clearance from RAJUK, while another 37 were registered with RAJUK (but not yet approved) as 
shown in Table 3 [12]. RAJUK has filed court cases against six such companies. Once such a company 
manages to sell enough parcels to private citizens, RAJUK's case becomes one against not only the errant 
company, but also against all the individual landowners who portray themselves as hapless victims. That 
RAJUK may have to back down due to public demand and political pressure is a real possibility. 

Table 3 Legal status of a sample of private residential land development projects 
Legal Status No. of Projects (Percentage) 

RAJUK approved 10 (7%) 
Registered with RAJUK but not approved 37 (26%) 
Registration under process 9 (6%) 
Registration not applied for 87 (61%) 
Total 143 (100%) 

Source: Roy (2007). 

The same applies to monitoring the compliance with Building Rules. Although private builders 
generally acquire building permits from RAJUK with plans that meticulously adhere to the rules, the rules 
are often flouted during the actual construction following a modified set of plans. RAJUK does not have 
enough building inspectors to supervise the large number of construction projects being implemented 
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throughout the city. There are no studies or statistics on the number of buildings constructed violating the 
Building Rules, but RAJUK has identified 5,000 such buildings and have served legal notices on their 
owners (Daily Ittefaq, 2010). Developers of buildings, especially of larger buildings, are usually people who 
wield considerable political clout, and can influence concerned officials to turn the other way as they violate 
the rules. Given the crisis of buildable land and housing, the financial stakes are very high and the lure of 
gaining windfall profits by overlooking some parts of the rules outweighs the risk of punishment if political 
influence fails to protect the perpetrators. Once a violation is committed, it becomes difficult to demolish or 
dismantle the offending structure (or part of it). Ironically, the bigger the violation, the more difficult it 
generally is to rectify it, because, in the public eye, the demolition of a costly structure irrespective of its 
legal status is a waste that the country can ill afford.  

The building codes compiled in BNBC have been made legally binding in order to ensure buildings 
constructed are of sound quality and ample amenity, and are safe from seismic, wind and fire hazards. 
However no mechanism to ensure that the codes are followed has been devised, so they are currently 
ineffective, unless voluntarily followed by developers. The codes are currently being revised and it is 
expected that the shortcomings with respect to the implementation of the codes would be duly considered 
and the consultants would come up with a feasible monitoring mechanism.  

6. OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS 

There is no doubt that the legal tools enacted by the government can have a positive impact towards a 
sustainable growth of the city. The implementation of the laws, rules and codes would ensure not only a 
better environment with better provisions for ground water recharge, drainage, open spaces etc., but also 
safer communities with lower vulnerabilities from disasters. However, the discussions in the above section 
clearly bring out some of the problems regarding the legal instruments and their application. The solutions to 
the problems follow accordingly as described below. 

There is no alternative to strengthen the planning department and the technical manpower at RAJUK. 
The functions of RAJUK should be decentralized for closer monitoring of development activities at the local 
level. 

RAJUK should take the citizens of Dhaka into confidence and work closely with them. They can act as 
unofficial reporters of violations of DMDP instructions and Building Rules. Closer ties with the people 
would also educate them and help negate any smear campaign carried out by vested quarters against 
regulations imposed in public interest. 

Plans, laws, rules, approved building drawings and land subdivision plans should be made public, 
available on demand, displayed in-situ for projects under implementation and accessible on the Internet to 
make the functions of RAJUK more transparent and to allow the people to cooperate with RAJUK by 
reporting violations or expressing their views. 

Construction of structures violating the building rules should be made punishable by not only demolition 
of the offending structure but, as a further deterrent, by also imposing on the violator a hefty fine 
commensurate with the expected monetary benefit from it. 

The mechanism for enforcing BNBC should be devised and the institution/authority responsible should 
be designated. 

A major deficiency in the approach taken by the government, though, lies in the fact that, in its zeal to 
negate the impact of indiscriminate development activities on the part of the private real estate developers, it 
has ignored  the other side of the issue—that of meeting the burgeoning demand for housing at a reasonable 
cost. Planning is enforced through a combination of carrot and stick policies. The government has enacted 
rules and regulations (sticks) to impose controls on private housing provision, but has failed to play its role 
as a facilitator by providing opportunities to the developers (carrots), a role that the government had assigned 
to itself in its housing policy. The government needs to seriously consider how it can allow the private 
housing developers play a positive role in the housing sector within the framework of the DMDP. The 
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private sector developers, who have attained the dubious distinction of villains in the housing sector in the 
eyes of the government, should be offered adequate scope to play an effective role within the legal 
framework. A number of different public-private partnership schemes can be devised to this end.  

Since there is a severe crisis of new buildable land in the city, it is necessary to raise the density in the 
built areas wherever possible as suggested in the DMDP. The government owns residential estates for its 
employees that were developed at very low densities with walk-up housing blocks. The government may 
enter into contracts with private developers, after open bidding, to redevelop these sites with high-rise 
apartment blocks, keeping the current quantum of open spaces intact. A portion of the new apartments 
should be owned by the government for staff housing and the rest can be offered for sale by the private 
developers to their clients.  

Likewise, the government owns a large number of old low-rise residential buildings in prime locations 
throughout the city that may be converted to high-rise apartments in collaboration with private real estate 
developers. 

The government should desist from undertaking any further site-and-services schemes like the on-going 
Purbachal project towards the east of Dhaka as it is a very inefficient way of using land. Instead, any land 
acquired for residential development should be offered to the highest bidding private developer for 
construction of high-rise blocks of flats with adequate open space and community facilities.  

Finally, no matter what measures are taken to protect the environment and provide housing, Dhaka 
cannot cater to an ever-increasing population, given its limited extent of flood-free land with adequate 
bearing capacity. There is a limit to what Dhaka can contain, which cannot be much higher than what it 
already does. Effective administrative decentralization and relocation of certain land uses that do not need to 
be located in Dhaka City (such as ready-made garment industries) should be carried out. 

7. CONCLUSION 

Bangladesh needs to make the most effective use of its scarce land resources. It is also necessary to 
protect the natural environment. In that light, the legal tools promulgated by the government to offset the 
negative effects of the development activities of private housing companies in Dhaka City are a positive step. 
The rules and laws can be revised and the monitoring and administration of the tools can be improved to 
make them more effective. However, the government should give equal emphasis on setting a facilitating 
environment for these companies to play a positive role towards mitigating the housing crisis in Dhaka City. 
This would ensure that the housing needs of Dhaka City can be met while the necessary measures for 
environmental protection are in place. Otherwise, the pressure of market forces would continue to threaten 
sustainable development by rendering environmental protection measures ineffective. 
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A bstr act:  
During the course of city renewal, a great amount of self-initiated expansion behaviors make many old 

communities disorganized. Various self-initiated expansion processes show different characteristics due to 
difference in property rights. The cause is that different property rights determine the involved specific 
power role, intervening effect of which contributes to the pattern of self-initiated expansion behaviors. This 
paper, through case study aims to discuss self-initiated expansion phenomena and to make contrast among 
the different behaviors by the perspective of property rights; then, to find its underlying behavior pattern in 
order to reveal micro power characteristic of the old city. 
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حالة : البحث في السلوك ذاتي التوسع المستند على حقوق الملكية في المجتمعات القديمة ۳-٦
 دراسية مبنى بوكينغ،منطقة هانسهنجيجي

 

 

بينج إكسيا. د  
 .معة هوزهونج للعلوم والتكنولوجيا، الصينجا

supersunny7906@126.com 

  
 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 

 : المستخلص
وتبين عمليات . ة تظهر كمية كبيرة من السلوكيات المرغوبة لتوسيع العہيہ من المجتمعات العشوائية القہيمةأثناء تجہيہ المہين

فحقوق الملكية المختلفة تحہہ ہور . التوسع المرغوبة المختلفة خصائص مختلفة والسبب في ذلك هو االختالف في حقوق الملكية
قوم بها السكان، التہخالت من السلطات لها أثر كبير إذ تسهم في توجيه أنماط السلطة المعنية في التعامل مع التوسعات التي ي

تهہف لمناقشة  مبنى بوكينغ،منطقة هانسهنجيجيهذه الورقة، من خالل ہراسة حالة . سلوك التوسع فتشجع المرغوبة وتحہہ السيئة
حقوق الملكية؛ ثم استخالص خصائص النمط السلوكي ظاهرة التوسع المرغوبة والتباين بين األنماط السلوكية المختلفة من منظور 

 .  األساسي والكشف عن خصائص السلطة الصغيرة التي تكمن بيہ سكان المہينة القہيمة
 

 : الكلمات الدالة
 .حقوق الملكية، التوسع المعتمہ على الذات، تجہيہ المہينة القہيمة

 
 :السيرة الذاتية

يہرس اآلن كمرشح ". نهر يانغتسي في الصين"هان، وهي مہينة على طول في وو ۱۹۷۹في عام  شيا بينغولہ السيہ 
ہورتورال في كلية الهنہسة المعمارية وتخطيط المہن، جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، مما يجعل البحث عن أنشطة 

 .في بعض المہن الصينية ةأعمال قليلرينيورال الحضرية وقہ أنجز 
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1. INTRODUCTION  

Residential property rights refer to the rights enjoyed by the owner of estate property according to 
applicable national laws and regulations, i.e. rights of possession, use, remuneration and disposition. It is a 
legal form of economic ownership relations1), including the following main parts: property ownership 
definition and execution of resident power.  

Form the above definition, it can be seen that, different from self-initiated built, self-initiated expansion 
carries out reorganization of the space by override expansion. In this process, more property rights are 
involved and the effect of power of external parties is more complex. How does such power have an effect 
on the space, and in what pattern the self-initiated expansion space develops, to find the answer, it is 
necessary to observe the micro phenomena.  

Therefore, we take Baoqing Block, one of old communities with extremely high level of self-initiated 
expansion behaviors in a medium-sized city, Wuhan as example (See Fig. 1). By summarizing various self-
initiated expansion cases on property rights, this paper aims to discuss the evolution process of this spaces 
and the internal influential mechanism. The research area we confine from Yangtse River(S) to the three 
borders of Baoqing Street, Dashui Street and Shangxiahe Street (See Fig. 2).   

         
Fig. 1 Aerial View of Baoqing Block of Hanzhengjie Area 

Fig. 2 Plan of Baoqing Block of Hanzhengjie Area 

1. CASES OF SELF-INITIATED EXPANSION BEHAVIOR 

Because of historical reasons, the property rights in Baoqing Block are classified into three types, i.e. 
public ownership, private ownership and semi-private ownership, of which semi-private ownership refers to 
a special property right caused by privatization of public housing. Here. The proportion of the three types of 
housing orderly are the amount of 33%, 42% and 25%, various self-initiated expansion cases in three 
categories are exemplified and contrasted below. 

1.1 Self-initiated Expansion Behavior of Public Housing and Its Characteristics 

Self-initiated expansion of public housing is not a common phenomenon. Generally, it is change made 
to local part of the house by a few residents. For instance, because daylighting at No. 6, Shanghe Street, was 
affected by the expanded enclosing wall of the adjacent crate factory, the two parties finally made 
compromise with assistance of the competent authorities: enclosing wall can be built; at the same time, the 
residents can make localized expansion outwards to improve daylighting and get some floor area for 
compensation, provided that such expansion cannot affect the factory. After that, the residents on the second 
floor broke the external wall and built attics one after another, which went unnoticed by the competent 
authorities. One year later, a few residents on the second floor even extended the house to the roof of the 
nearby public toilet and built small toilet, even grew vegetables and raised chicken, occupying more than a 
half of the roof. To avoid attention by passerby, the structures along the street were hidden to the greatest 
extent possible (see Fig. 3).  
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Fig. 3 Forward Expansion of Second Floor at No. 6, Shanghe Street  

For public housing, there are two ways of expansion as shown in the above case: One is under direction 
of urban authorities: the resident and organization negotiate with each other to expand the space as agreed; in 
the whole expansion process, balance of power among the three parties is maintained. The other is that 
without strict control of the urban authorities, a few residents take initiative to expand the building to the 
corner of the public space; the process is shown as absence of the authorities and power of the public party as 
well as presence of residents’ power. Such two ways might exist in the same process and have causal 
relation.  

1.2 Self-initiated Expansion of Private Housing and Its Characteristics 

Compared to public housing, self-initiated expansion of private housing is more common. In general, it 
can be classified into two categories, i.e. horizontal and vertical expansion. 

1.2.1 Horizontal Expansion 

Horizontal expansion of private housing mainly is localized expansion outwards to occupy public spaces 
such as street and alley. For example, Mr. A’s house at No. 30, Quanji Alley, due to cramped condition in 
the house, negotiated with the community committee in 1990 to expand its second floor toward Quanji Alley 
on the side. In this way, about one room’s floor area is increased. The expanded part is supported by columns 
to avoid affecting the passerby through the alley. Originally, Mr. A was intended to build a bedroom, but the 
environment was too noisy; so the bedroom was rebuilt into a storage room and bedroom, with drain pipe to 
the side ditch (see Fig. 4). 

1.2.2 Vertical Expansion 

Vertical expansion accounts for the highest percentage of expansion of private housing, most of which is 
expansion upwards on the foundation of the house owned by the residents. For example, Mr. B’s house at 
No. 33-2, Baoqing Second Street, is a two-storied brick-tile structure house, with the terrace on the third 
floor as production shop and daily airing site. In 1989, the government issued Regulations on Housing 
Management for the Old City Area which stated that the building should not exceed three stories and the 
excessive part would not be recognized by the government and would be subject to mandatory punishment. 
But Mr. B had to add the fourth floor because his older son was to be married and finally completed the 
expansion at the price of penalty (see Fig. 5). 
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Fig. 4 Outward Expansion of Mr. A’s House 

 

 

  
 

Fig. 5 Upward Expansion of Mr. B’s House 

For private housing, the horizontal expansion process is characterized by the following: self-initiated 
expansion is constrained by power of the authorities as well as the public. With negotiation between the 
residents and urban authorities, the residents obtain the power of expansion while the public power seems 
relatively weak, and then the residents trespass on the public space; the vertical expansion is restricted by the 
authorities, government policies and statutes. The residents obtain the power to violate the current policy and 
statutes at the price of financial penalty, and then expand upwards to occupy more overhead space in the city. 
As a result, disorganized skylines appear in the city.  

1.3 Self-initiated Expansion of Semi-private Housing and Its Characteristics 

There is only a small quantity of semi-private housing in Hanzhengjie area. Due to historical reasons, 
larger houses have eventually become those with special ownership in the unit of room. For example, No. 14 
and 16, Baoqing Main Street, built in the period of the Republic of China, has front entry & back exit, 
internal sky well and relatively large area. After liberation, it became dormitory of workers in the two 
organizations, Hubei Waterway and Changjiang Waterway. From late 1980’s, it has become semi-private 
following property right transfer on the housing market of Wuhan. With regard to use, due to interest conflict 
among the neighboring residents, internal public supervision was emphasized. Even though the houses were 
overcrowded, there were no phenomena such as occupying sky well and self-initiated expansion except for 
minor modification such as canopy added. In general, the living environment underwent no change (see Fig. 
6). 
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Fig. 6 Self-initiated Expansion Restricted by the Special Property of No. 14/16 

Because strong supervision arising within the neighborhood, and control by external urban authorities 
and the public, self-initiated expansion of semi-private housing seldom occurs. It is clear that self-initiated 
expansion of semi-private housing is restricted by the power of the above three parties. 

In conclusion, self-initiated expansion of private housing has the highest extent, and vertical expansion 
is more common than horizontal expansion. Self-initiated expansion of public housing is not obvious and 
horizontal expansion is more common. Self-initiated expansion of semi-private housing has the lower extent. 
It appears that the three self-initiated expansion behaviors can be ordered by decrease in number. Evidently, 
self-initiated expansion behaviors vary according to ownership. 

2. POWER MECHANISM IN THE PROCESS OF SELF-INITIATED EXPANSION 

From the above power relations, it can be seen that the level and action pattern of participating power 
determines development and result of the self-initiated expansion. As the main body of self-initiated 
expansion, once the residence gets the stronger power than the other parties, it provides precondition for self-
initiated expansion. In light of this point, the nature of self-initiated expansion is a kind of space penetration 
when the relationship between the power of the main body of the expansion and the other parties is off 
balance. Therefore, the type, level, and action effect of such power roles become the key factors that affect 
self-initiated expansion behaviors.  

2.1 Power Participation 

Obviously, the property ownership determines the specific power role participating in the above self-
initiated expansion process. 

In the above public property ownership, urban authorities, public, residents and organizations 
participate; in the private property ownership, urban authorities, policies and statutes2), residents and public 
participate; in the semi-private property ownership, urban authorities, organizations, public and internal 
neighboring residents participate. 

2.2 Power Types 

According to forms, the above powers can be classified into two categories: implicit and explicit power. 
The functional effect of implicit power, such as restriction by policies and statutes, without presence of 
specific images, lies in the perception of the residences. The explicit power, such as urban authorities, 
organizations, public and neighboring residents, are power parties with specific images or representatives.  

According to power source, the above powers can be classified into two categories: external and internal 
force. External force is the force on expansion space due to external factors. Urban authorities, policies and 
statutes, public and organizations represent external power, while internal power comes from supervision and 
restriction by neighboring residents with equal status. It arises from the internal, and mainly applies to semi-
private properties (see Fig. 7).  

 
Fig. 7 Type of Power Participating in Self-initiated Expansion 

 Inter-restriction of the residents 

Sky well 

Internal force 
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2.3 Difference in Power Level  

The above cases indicate that we can determine the power level contrast in the course of self-initiated 
expansion by neighboring residents in the old communities. 

For private housing which has the highest level of self-initiated expansion, most of the private housing 
owners would rather violate policies and statutes. They obtain the power of expansion at the price of 
financial benefits and try their best to avoid obstacles from explicit power such as authorities and public. It 
can be seen that implicit power is weaker than the explicit power. Secondly, from contrast between private 
housing and semi-private housing, it can be seen that self-initiated expansion of private housing subject to 
restriction by the urban authorities and public is active while that of semi-private property subject to 
restriction by internal neighboring residents apart from the urban authorities and public is hard to carry out. 
Obviously, internal inter-restriction is stronger than external supervision, namely, internal force is stronger 
than external force. Besides, from the result of self-initiated expansion of public housing and private 
housing, it can be seen that among the external power, the effect of organization and urban authorities is 
greater than that of supervision of the public.  

Due to complexity of the power relations, however, the specific power differs because of household 
conditions and background. Thus, the above power level contrast shows general pattern rather than all the 
individual phenomena.  

2.4 Power Effect 

The above cases also indicate that all the different power has restrictive effect of different level on self-
initiated expansion, and even the negotiation process is also subject to restriction of the urban authorities and 
public. It can be seen that, self-initiated expansion behavior occurs while fighting against all the different 
power. Therefore, the stronger obstacle comes from external force, the greater restrictions act on self-
initiated expansion behavior. The conclusion to the above power characteristics and self-initiated expansion 
behavior are shown in the following table: 

Table 1. Comparison of Different Expansion Space by Property Rights 
Property right Participant power Power level Behavior strategy Behavior description 

Public 

Urban authorities, 
organizations, residents Strong 

Balance power among the 
residents, organization, 
authorities 

Carrying out through 
negotiation 

Urban authorities, 
public, residents Weak 

Absence of power of urban 
authorities, trespass on public 
property 

Carrying out secretly 

Private 

Urban authorities, 
public and residents Strong 

Negotiation with the urban 
authorities, satisfying public and 
the residents’ power 

Carrying out through 
negotiation 

Urban authorities, 
policies and statutes and 
residents 

Weak Enhance the residents’ power at 
the price of penalty Overrun at a price 

Semi-private 
Internal neighboring 
residents, public, urban 
authorities and residents 

Extremely 
strong Basically no occurrence Basically no change 

 

3. POWER CHARACTERISTICS FOR SELF-INITIATED EXPANSION BEHAVIOR 

The above cases indicates that during self-initiated expansion, there is no official power or public 
credibility from top to bottom as shown in modern housing development and construction. Instead, 
congregation of micro power of multiple parties including individuals is shown. As such, at the beginning of 
expansion, the resident has to carefully consider the power of their own and the other power obstacles that 
might appear. The self-initiated expansion behavior generally “swing from left to right”in the dynamic game 
involved multiple forces. From the above modes, we can see that as behavior beyond the power limit, self-
initiated expansion is always in the grey zone with regard to policy and regulations. Facing changes in the 
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external environment and replacement of other role position during city renewal, insecure residents who 
initiate expansion usually take the approach of updating themselves such as changing function. It can be seen 
that power characteristics in self-initiated expansion are changeable and unstable, vary with the relationship 
between the residents and environment, i.e. “at any time and any place, arise from the relationship between 
different objects”. Marco judgment of Foucault on power, i.e. “it include from the major strategy of geo-
politics to the minor residential strategy”[3] is proved to some extent in this micro power relation. 

As a “residential strategy”on self renewal, self-initiated expansion, on condition that the policies and 
statutes fail and external regulations relax, trespass on public space such as urban alley and space overhead 
to different extent, the pattern of which depends on the game between the main body of expansion and power 
of multiple parties. With regard to power mechanism, whichever pattern of self-initiated expansion is to seek 
an approach to break through the network of the power of multiple parties. It is like an inflated balloon, 
always expand toward the direction in which the obstacle is weakest. 

A number of micro power characteristics reveal a general law in macro change and regulation of the old 
communities: it explains that why an area with scarce passerby is likely to become an area where self-
initiated expansion concentrates. Why at the alley where public regulation is absent, the space overhead is 
always occupied by houses on the two sides which leads to further deterioration of the environment. Why 
some houses greatly change in appearance while some houses remain the same. Why residents of the public 
housing make effort to put the urban authorities on the position of a “patriarch”who conducts negotiation and 
mediation, while owners of private housing hope that more complete and favorable policies and statutes will 
be promulgated. Why the effects of the authorities and policies & statutes are totally different even though 
both of them are intended to have an effect on urban management, etc. All such phenomena show that, 
evolution and renewal of micro space are significantly affected by the power mechanism and a large amount 
of power relationship become the most important factors that affecting space order during renewal of the old 
city. 

4. CONCLUSION AND LESSONS LEARNED 

Actually, this paper reveals self-initiated expansion with regard to different property rights as well as the 
underlying effect of power. This process reflects the cycling effect process of space-property-power-space, 
of which “power”is the key link, “ability to control (directly or indirectly) some interests, with space 
resource in hand, the complex tenure structure shapes form of space order”[4]. Property rights characteristics 
determine participant power roles which act on change in space, while power action affects greatly the 
pattern and development trend of self-initiated expansion. Therefore, association between property rights and 
self-initiated expansion space actually is shown as action of different power (see Fig. 8). 

In the dynamic game in which different power participates, we also see the power’s difference and 
effect. As mentioned above, different power appears differently based on their roles: in the current old city 
area, public area as power weakened space out of public life is most likely to be occupied. At this place, the 
public power is relatively weak; urban authorities usually become a supporting role because of absence of 
management or playing the role subject to negotiation. Even though policies and statutes are important 
means used by the government, it has characteristics such as static and lagged, without effective control over 
residents’ violation. In addition, residents in the old city neglect law ruling concept, so enforcement appears 
weak here. Supervision among the residents is strongest and becomes the important power to prevent self-
initiated expansion. 

 
Fig. 8 Map of Relationship among Property Right, Power and Expansion Space 

Notes: the arrow in the above figure (from left to right): 
1. Different property right determines different participant power’s effect. 
2. According to analysis of right and effect, among power, property right and residents who initiate expansion, the solid line stands 
for the strongest effect, after which are the dashed line and dotted line, and the sparset one stands for the weakest effect. 
3. For residents and self-initiated expansion space, the thicker arrow stands for those in greater quantity, the thiner arrow, are in 
moderate, and the least quantity.  
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This conclusion obviously has important meaning on the operational level. We can get more insight into 
various power parties involved in the micro power system of residential space currently in the old city, 
determining possible trend of renewal of micro space in the old city. We can also strengthen functional 
authority of the urban authorities from top to bottom, make adjustment to management structure of the old 
city, or highlight value pursuit of self renewal of residents from bottom to top, or highlight coordination and 
restriction among multiple parties within the power system, or increase power balance among the residents to 
maintain space order, etc. No matter in which period, in the evolution process of micro space of the old city, 
we have to face such issues. Consideration on such issues will play a guiding role in development of 
residential space, overall appearance display and function transformation in the old city. 

Notes: 
[1] Definition of residential property right herein comes from interpretation of “property right”by the legal circle.  
[2] This paper thinks that the relevant policies and statutes is also a type of power, which has peculiar restrictive effect on the space 
even though without specific images and solid form.  
[3] This paper mainly studies the process of power game in self-initiated expansion rather than the reasons for self-initiated 
expansion.  
[4] Please refer to “Research on Pattern of Self-initiated Built Behavior in the Old City”(Xia Peng, Architectural Journal, 2010) for 
the latter.  
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6-4 SUST A I NA B L E  C ONST R UC T I ON:  A  ST E P T OW A R DS R E DUC I NG  C O2 E M I SSI ON 
Dr . Shahr iar  Shams1, Pr of. Dr . Sadr ul I slam2, and M r . A r afat A . B huiyan3 

1  

   

2  

 

3  
 

1 Assistant Professor, Dept of Civil and Environmental Eng., Islamic University of Technology, Board Bazar, Gazipur, Bangladesh, s-shams@iut-dhaka.edu   
2 Professor, Department of Mechanical and Chemical Eng., Islamic University of Technology, Board Bazar, Gazipur, Bangladesh,  sadrul@iut-dhaka.edu   
3 Lecturer, Dept of Mechanical and Chemical Eng., Islamic University of Technology (IUT), Board Bazar, Gazipur-1704, Bangladesh,  arafat@iut-dhaka.edu   
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

A bstr act:  
Building contributes almost 40 percent of CO2 emissions and is a major contributor to the Green House 

Gas Emissions (GHG). Climate change and its impacts need considerable attention from the building 
engineers/researchers so that building is designed taking into account environmental, socio-economic and 
cultural issues. The sustainable construction looks into the design and management of buildings, 
performance of building, energy and resource consumption through efficient energy use and environment 
friendly materials. The study is an attempt to address the issues of sustainable construction and what 
approaches needs to be implemented by selecting right materials that will cut down CO2 emissions based on 
existing local condition.  
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و تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكاربونخطوة نح: التصميم المستدام ٤-٦  
 

۳عرفات بيويان. د، و۲صادرول اسالم. د، و۱شهرير شمس. د  

۱  

 

۲ 

 

۳  
   haka.edud-shams@iut-s.كأستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، غازيبور، بنغالديش ۱
  dhaka.edu-sadrul@iut  .غازيبور، بنغالديش، الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيابأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية  ۲
  dhaka.edu-arafat@iut  .الجامعة اإلسالمية للتكنولوجياب محاضر في قسم الهندسة الميكانيكية ۳

 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

انبعاث غازات الہفيئة تقريبا من انبعاثات غاز ثاني أكسبہ الكربون، وتساهم بشكل رئيسي في % ٤۰تساهم األبنية  بحوالي 
ان تغير المناخ وآثارهذا التغير بحاجة إلى اهتمام عہہ كبير من المهنہسين والباحثين حتى يتم تصميم مباني ).GHG(الخضراء 

تصميم وإہارة المباني، وأہاءالبناء  ،يفحص مفهوم االنشاء المستہام. تراعي القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصاہية والثقافية
تعہ هذه الہراسة محاولة لمعالجة . استهالك الطاقة والموارہ من خالل االستخہام الفعال للطاقة واستخہام مواہ صہيقة للبيئةو

قضايا البناء المستہامة ومعرفة النهج الالزم استخہامها الختيار المواہ الصحيحة التي تضمن خفض انبعاثات غاز ثاني أكسبہ 
 .لظروف المحليةاو بناء على األحوال الكربون

 
 : الكلمات الدالة

 .واالنشاء المستہام ،الطاقة الذاتية، غازات الہفيئة ،غاز ثاني أكسبہ الكربون وانبعاثات ،تغير المناخ
   

 :السيرة الذاتية
حاليا كأستاذ مساعہ في قسم الهنہسة المہنية  عملوي. بنغالہيش ،في ہاكا ۱۹۷۳مايو  ۹شهريار شمس يوم الہكتور ولہ 

. ۲۰۰۸حصل على شهاہة الہكتوراه من جامعة مانشستر في . بنغالہيش ،البيئية في الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، غازيبورو
وقہ قام بنشر عہہ . السويہب (KTH) حصل على ماجستير في الهنہسة البيئية والبنية التحتية المستہامة من المعهہ الملكي للتكنولوجيا

 .المؤتمرات الہولية ذات الصلة بالقضايا البيئيةو من األوراق في المجالت
حصل على ہرجة الہكتوراه من الكلية الملكية . بنغالہيش ،في جيسور ۱۹٥٥أبريل  ۷اإلسالم في  ولہ األستاذ الہكتور صہر

الجامعة بيكانيكية أستاذ في قسم الهنہسة الموهو يعمل حاليا . ۱۹۸۸جامعة لنہن، المملكة المتحہة في عام  ،للعلوم والتكنولوجيا
وقہ قام بتنظيم . االنتقال الحراري، وتكنولوجيا المياهو ،الطاقة المتجہہة تمجاال تشملاهتماماته البحثية . اإلسالمية للتكنولوجيا

وقہ أكمل عہہ من المشاريع الہولية في مجال الطاقة . عہہ من المؤتمرات الہولية وعمل محررا في مجالت وطنية مختلفة
  .بحث في مجالت محكمة ٥۰ونشر أكثر من  المتجہہة

وهو يعمل حاليا محاضر في قسم الهنہسة . بنغالہيش ،في غازيبور ۱۹۸٦أبريل  ۱۳ في عرفات أحمہ بويانالمهنہس ولہ 
لوجيا في حصل على البكالوريوس في الهنہسة الميكانيكية من الجامعة اإلسالمية للتكنو. الجامعة اإلسالمية للتكنولوجياب الميكانيكية

نشر . وما إلى ذلك ،والتحكم القائم على الضغط والتہفق الجزئي ،الطاقة المتجہہة ،CFDتتركزاهتماماته البحثية في .  ۲۰۰۹عام 
      .عہہ من األوراق البحثية في مؤتمرات ہولية
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1. INTRODUCTION 

The success and progress of human society depends on physical infrastructure, and a nation’s economic 
strength is reflected through its infrastructure [1]. Buildings are responsible for up to 40% of energy use in 
most countries, and mega-cities like Dhaka where construction is booming, the selection of suitable materials 
could play an important role on reducing CO2 emission and energy use. Sustainable construction is a way for 
the building industry to move towards achieving sustainable development, taking into account the 
environmental, socio-economic and cultural issues. Specifically, it involves issues such as design and 
management of buildings, performance of building, energy and resource consumption - within the larger 
orbit of urban development and management [2][3]. Building sustainable houses or apartment requires 
optimization of energy, water and material use. 

There is a correlation between energy use and comfort levels. Developing countries are seeking to 
increase comfort levels in a more energy efficient manner than has been the norm in developed countries. At 
the same time, developed countries need to find ways of maintaining comfort levels with lower energy 
requirements. Analysis of the potential to reduce carbon dioxide emissions from energy shows that 
substantial reductions are needed both in energy generation and consumption. There are three elements: 

Use less energy - cut buildings’ energy demand by improved design, using insulation and  equipment that is 
more energy efficient. 
Make more energy locally - produce energy locally from renewable and otherwise wasted  energy 
resources. 
Share energy – create buildings that can generate surplus energy and feed it into an intelligent  grid 
infrastructure to balance the energy needs of other buildings.  

Climate clearly has a significant influence on the nature of buildings and their energy demands. Most 
obviously, the demand for heating energy is the highest in colder climates, while hotter regions require more 
attention to cooling. Climate strongly influences design, for example colder climates already tend to have 
better air tightness and insulation. Humidity and rainfall are also important factors, as well as temperature. 
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) assess energy-
related design conditions through a combination of factors, including the numbers of heating and cooling 
days. Considering all these influencing factors on building energy use and design, it is impossible to create a 
single technical solution to energy efficiency that will work in all cities and countries. However, through 
analysis and effective scenario planning, technical approaches considering local climatic condition it is 
possible to achieve the necessary improvements. 

The study is an attempt to address the issues of sustainable construction and what approaches needs to 
be implemented for a greener buildings for the developing countries based on existing geophysical, socio-
economic and climatic condition. The developing city like Dhaka is having an annual growth of 12% in 
construction sector which contributes 3.7% of GDP [4] and employs 1.6 million people.  Today, real estate 
and construction industry is the biggest of all the locally run industries and contributing 14.50 billion BDT 
(US$ 231 million) [5] annually. As per the Town Improvement Act 1953 (TI Act 1953) Rajdhani Unnayan 
Kartipakkhya (RAJUK: Capital Development Authority) is the legitimate authority to prepare land use plan 
and take care of plan implementation, control the development and manage the growth of Dhaka city. But it 
has failed to implement and control the planned development growth resulting Dhaka into an overcrowded 
and polluted mega city. Inappropriate planning permission process and corruption in the whole system are 
hindering the planned development of Dhaka city. The existing one or two storied buildings are demolished 
to construct multi-storied building by the real estate developers which create a significant stress on water, 
energy and waste management.   

In Bangladesh, particularly in Dhaka city the numbers of Real Estate developers have increased from 11 
to 713 in last 20 years and contributing a large amount of revenue to the Government exchequer in terms of 
registration cost, income tax and utility service charges. The Real Estate Developers in Bangladesh have 
formed an association known as REHAB (Real Estate & Housing Association of Bangladesh). The Table 
below shows contribution of REHAB in promoting development and economic activities. 
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Table 1 Contribution of REHAB in promoting development and economic activities. 
No of Apartment. units delivered  until year 2010   56,000 (Approx.) 
No. of Apartment  units delivered by REHAB Members 
per year 

5500-6500 Units  

No. of Plot units delivered by the Developer per year  4500-5500 Units  
Approx. turnover per year  1,250 Corer Taka (Tk.12.50 Billion) 
Revenue to Government   100 Corer Taka (Tk.1 Billion) 
Direct Employment-   
Architects  2000 nos  
Graduate Engineer   4000 nos  
Diploma Engineer  10000 nos 
Management Official  20000 nos  
Direct Labour skilled & unskilled  0.24 Million 
Contribution to GDP  1.5 Million 

                      Source: http://l2nsoft.com/rehab/rehab_at_a_glance.php[6] 

 

2. IMPACT OF BUILDINGS ON ENVIRONMENT AND ENERGY CONSUMPTION 

The design, construction, and maintenance of buildings have a tremendous impact on the environment 
and natural resources.  Globally, buildings account for the following impacts, as quoted by Augenbroe, 
Pearce and Kibert [7]:                                                                                                                                            

One-sixth (17%) of the world’s freshwater withdrawals; 
One-quarter (25%) of its wood harvest, and 
Two-fifths (40%) of its material and energy flows; 
Nearly one-quarter (25%) of all ozone-depleting chlorofluorocarbons (CFCs) are emitted by building  air 
conditioners and the processes used to manufacture building materials. 

A report from the World Watch Institute stated that building construction accounts for 55% of non-fuel 
wood use, and worldwide, buildings account for 40% of energy and materials use [8]. The embodied energy 
and CO2 emission of common construction materials are shown in Table 2.  

Table-2: Embodied energy and CO2 emission of common construction materials. 
Materials Embodied energy MJ/kg CO2 emission kg/kg 
Aggregate 0.1 0.16 
Concrete 1.3 0.1311 
Brick 2.5 0.189 
Plywood 10.4 4.2 
Glass 30.3 0.748 
Aluminum 227 9.964 
Steel 32 2.95 
PVC 70 2.6904 
Plastics 61 2.2 
Timber 3 0.003 
Lime 6 1.352 
Cement 5.8 0.9638 
Gravel and sand 0.5 0.0018 
Ceramics  5 0.349 

     (Source: [9] [10]). 

The energy consumption in the buildings both residential and commercial is likely to increase in the next 
30 years, particularly in the developing countries as shown in the Figure 1 below. While apart from USA the 
developed countries energy consumption will increase very steadily. This steady increase in developed 
countries indicates how they are using energy efficient materials and technologies in the built environment.    
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Source:  IEA, International Energy Outlook, 2006 

 
Figure 1 Building energy projection by region 2003-2030 

 

3. SUSTAINABLE CONSTRUCTION IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 

Buildings produce 35 percent of CO2 in the United States—the chief pollutant blamed for climate 
change [11].  The average home energy consumption (for a house heated with natural gas) results in about 
12.3 ton of CO2 emissions annually in USA. In the UK, space heating in dwelling accounts for around 14% 
of the UK’s total emissions of CO2 [12]. In Germany, over 6,000 buildings meet the PassivHaus standard–an 
approach that can reduce the energy demands of a building to one-twentieth of the norm but still provide 
comfortable conditions [13]. In Sweden, Bo01 housing estate completed in 2001 is an excellent example of 
sustainable construction which includes 100% renewable energy supply, increased biodiversity and a waste 
management system designed to use waste and sewage as an energy source. The houses are built to minimize 
heat and electricity consumption. Well-insulated buildings with low-energy windows decrease heating needs, 
and the installed electrical equipment is highly energy efficient. Each unit is designed to use not more than 
105 kWh/m2/year, including household electricity [13]. In Melbourne, Australia, Council House 2 (CH2) is 
another example of sustainable construction. It is a 10-story office building designed to copy the planet’s 
ecology, using the natural 24-hour cycle of solar energy, natural light, air and rainwater to power, heat, cool 
and supply water to the building. The north facade has 10 dark-colored air ducts that absorb heat from the 
sun. The hot air rises, taking the stale air up and out of the building. The south facade has light colored ducts 
that draw in fresh air from the roof and distribute it down through the building. The west facade has louvers 
made from recycled timber that move according to the position of the sun and are powered by photovoltaic 
roof panels. The building consumes approximately 35 kWh/m²/year. Compared to the previous Council 
building, this equals savings of: US$ 272,366 in electricity, gas and water. CH2 will pay for its sustainability 
features, worth US$ 9.33 million, in a decade [13]. The introduction of codes and ratings have further 
assisted in designing sustainable building.  

In US, LEED™ (Leadership in Energy & Environmental Design) provides Green Building Rating 
System, a complete framework for assessing building performance and meeting sustainability goals [14]. UK 
introduced the Code for Sustainable Homes in April 2007 [15] after consultation with environmental groups 
and the home building and construction industries. The Code is a voluntary standard designed to improve the 
overall sustainability of new homes based on nine criteria such as energy and CO2  emissions, pollution, 
water, health and well-being, materials, management, surface water run-off, ecology and waste.  
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On the other hand, developing countries are at present faced with the need to increase their energy 
production to accelerate development and raise the living standards of their populations, while at the same 
time reducing energy production costs and energy-related pollution. According to Habitat [16] 40% of the 
population of developing countries already lives in cities, and it is expected to grow 52% by 2020 causing 
hyper growth in the cities. Bartone et al. [17] pointed out that cities are the powerhouse of economic growth, 
contributing about 80% of the Gross Domestic Product (GDP) growth in developing countries. It is therefore 
imperative that developing countries develop and operationalize a system of sustainable construction 
indicators, with the aim of making them part and parcel of the construction process.  

4. STUDY AREA 

A survey was conducted in DOHS Baridhara in the year 2009 to identify the number of houses 
being built and to estimate amount of CO2 based on different types of materials used. Baridhara is 
located on the northern part of Dhaka city and 2 km away from the airport (Fig. 3). It is one of the 
areas where rich people usually live.  There are 654 houses in DOHS Baridhara with estimated 
population of 6000. Of the total area, 98.2% plot area already filled by constructed houses and rest 
of them still vacant plot. Almost 36% houses are still under construction. Average plot area is 5 
katha i.e. 3600 sq. ft. and average covered area 2600 sq. ft. Less than 1% houses have violated 
building height, and significantly a very high percentage (96.3%) have violated setback rules, while 
no violation was observed for road encroachment as shown in Table 3. The results obtained during 
the field survey is compared with other areas such as Khilgaon, Mohammedpur and Gulshan of 
Dhaka city (1 Field Survey carried out in 2006 [18], 2 Field Survey carried out in 2009). The 
estimate of the quantity of materials required for the construction of a six story building is shown in 
Table 4. 

Table 3: Rules violation and deviation from the plan [18] 
Thana Location Building Height 

 
Road encroachment 
 

Setback Rules 
 

1Khilgaon Khilgaon & Taltola 48% 84% 96% 
1Mohammadpur Lalmatia & Samoli 68% 92% 100% 
1Gulshan Gulshan & Banani 16% 44% 78% 
2Cantonment DOHS Baridhara 1% 0% 96.3% 

         
 

 
Figure 3 Location of DOHS Baridhara 

 

5. RESULTS AND DISCUSSIONS  
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The analysis of building materials were based on the quantity used assuming the house is a six story 
building. It is estimated for an average of 2600 sq. ft. floor area, a six story building would produce 
approximately 27,22,000 kg embodied energy and 8,25,000 kg CO2. This has been calculated based on the 
quantity of materials required for construction as shown in Table 4. The estimated materials are then 
converted into weight and then using the Table 2 for embodied energy and CO2 emission the total amount of 
embodied energy and CO2 for the six story building is calculated. Only altering the materials used for 
windows and doors with timber rather than aluminum could reduce 224 MJ/kg of embodied energy and 
9.961 kg/kg of CO2. Therefore, selection of materials can significantly reduce embodied energy and CO2 
which play an important role in reducing the impact of climate change resulting from emission. 

The construction of buildings should emphasis on efficient lighting and day lighting, more efficient 
electrical appliances and heating and cooling devices, improved cook stoves, improved insulation; passive 
and active solar design for heating and cooling, use of recycled materials like bricks and concrete, natural 
ventilation using mixed mode design. Mixed mode design is a concept where mechanical and natural 
ventilations are provided for optimum comfort condition, which is 26 degree Celsius. The dwellers are 
encouraged to use water saving technologies through aerated and self-closing faucets. Currently it is not 
clear whether energy-efficient products and services can be competitive with existing, less-efficient versions, 
because of reluctance among potential buyers to pay an adequate price. This reluctance is based on the value 
proposition not having been fully developed and communicated. 

The study identified that there is a lack of information among the residents of the study area regarding 
energy use and the concept of sustainable buildings. There is also a lack of leadership from the real estate 
developers, professionals or politicians to promote sustainable construction approaches in the country. Also 
very few professionals have know how or hand in experience in constructing sustainable buildings. In DOHS 
Baridhara, most of the buildings are built very recently with expensive fittings and building materials like 
using glass, aluminum and marbles, Thai aluminum, wide glasses, etc. which produce more embodied energy 
in their life cycles. The owners as well as real estate developers have given priorities more on atheistic value 
and used widespread building materials imported from abroad instead of using local materials. Therefore, the 
main challenges are stimulating an appropriate design approach, reconciling this with the concept of 
sustainable buildings to overcome behavioral barriers.  

Before constructing any building in a plot, the plot owner, needs to apply for a land use clearance to 
check its conformity with the master plan’s land use proposals. If the applied land use confirm the master 
plan’s proposal, the plot owners gets the land use clearance certificate and apply for the planning-permission 
for constructing building with detail plan and design of the site and building. This process is same for 
residential, commercial and industrial plot. The DOHS Baridhara is supposed to be a residential area but 
many of its houses are used as offices violating land use clearance certificate.  

Table 4 Estimate of the materials required for six story building 
Sl no. Name of the item Unit Quantity 
1 Reinforcement kg 50441 
2 Cement bag 5204 
3 Sand  32957 
4 Brick   

a) Picket(for khoa)  nos 13500 
b) 1st class nos 109048 

5 Stone cft 14527 
6 Door   

Wooden sft 1800 
Plastic sft 900 

7 Window   
Grill sft 4010 
Thai sft 4010 

  Tiles work sft 21252 
8 Painting (Plastic) sft 72075 
9 Painting (Weather Coat) sft 9165 
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5. CONCLUSION 

The fast growing cities like Dhaka needs immediate attention so that buildings are designed for 
maximum efficiency with optimum use of resources and lesser impact on environment. Energy efficient 
buildings, while limiting the growth of CO2 emissions, can also improve indoor and outdoor air quality, 
improve social welfare and enhance energy security. The case study is an attempt to look how buildings can 
emit CO2 based on the different types of materials used. It is very difficult to generalize what amount of 
embodied energy and CO2 are emitted from a building as the building materials vary widely based on the 
house owner choice in the study area. But the study has tried to highlight that using sustainable approach of 
construction through locally available construction materials and selection of materials which use less 
embodied energy such as use of bricks rather than using ceramics can cut down CO2 emission by one third. 
Therefore, a more thorough study is needed followed by more case studies to look into the issues of 
sustainable construction approaches and selection of materials.  

 The construction technologies and use of construction materials in Bangladesh should be developed to 
meet the social, economic, and environmental needs and its transfer should be based on the process which is 
adaptable and sustainable in the context of the country. The refurbishment works for high-rise building could 
be adapted in many parts of the city where high-rise buildings already exist by introducing use of appliances 
that consume less water, use of materials which has greater recycling values. A good building should 
incorporate as many sustainable, local materials as possible into its construction - to support local economies, 
to avoid the high energy and financial costs of long-distance transportation, and to fit in with local aesthetics. 
It also recommended that there should be an independent authority in Dhaka city to certify the buildings in 
terms of sustainability. All buildings should be certified or coded by a licensed and accredited code assessor 
to ensure that the rating is independent and trustworthy. The code will minimize the environmental damage 
from the construction process and will offer an opportunity to revolutionize the design of new buildings for 
healthy and more sustainable lifestyles. It is also recommended that the real estate developers working with 
construction industries needs to be assessed and ranked annually based on the concept of greener buildings 
or energy savings in comparison to the conventional approach of construction method. Following steps are 
recommended for the sustainable construction processes.                                                                                   

Establish and strengthen indigenous building materials industry based on inputs of locally available natural 
resources; 
Formulate programmes to enhance the utilization of local materials by the construction sector by expanding 
technical support and incentive schemes for increasing the capabilities and economic viability.  
Promote the increased use of energy-efficient designs and technologies and sustainable utilization of natural 
resources. 
Provide financial incentives to promote recycling of energy-intensive materials in the construction industry.  
The use of construction materials and products that create pollution during their life cycle should be 
discouraged such as imposing pollution tax.  
Promote research in construction industries and related activities, and establish and strengthen institutions in 
this sector.  
Planning permission of building construction should be transparent and simple. In Bangladesh this process is 
lengthy, complicated for general applicant. 
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6-5 R E A L  E ST A T E  DE V E L OPM E NT  A ND M A P SE L L I NG   

 
M r . H assan F adhl Oqail 

Deputy Minister, the Ministry of Commerce, Riyadh 
……………………………………………… 

 

 
 

*  Presentation of an Experience. To get a copy of the presentation, see the web site.  

A bstr act:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

K eywor ds:   
Real Estate Development, Map Selling, Saudi Areabia.  

 

B iogr aphy:    
Mr. Hassan Fadhl Oqail is a  Deputy Minister, the Ministry of Commerce, Riyadh.    
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     ي والبيع على الخارطةالتطوير العقار ٥-٦ 

  
.أ  حسان بن فضل عقيل 

 .وكيل وزارة التجارة والصناعة، الرياض
………………………………………… 

 
 .ندوةعرض لتجربة عملية، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل *

 
 : المستخلص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 : الكلمات الدالة

 . البيع على الخارطة، التطوير العقاري
  

 :السيرة الذاتية
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6-6 USI NG  E NG I NE E R I NG  OPE R A T I ONS A ND PR OC E DUR E S OF  R E SI DE NT I A L  
B UI L DI NG  PE R M I T S A S A  DI R E C T I NG  I NC E NT I V E  T O R E A L  E A ST A T E  

DE V E L OPM E NT  I N DA M M A M   

 

E ng. A li M ohammed A l-Sawwat  

General Director of Strategic Planning,  
Dammam Amanah 

……………………………………………… 
 

 
 

*  Presentation of an Experience. To get a copy of the presentation, see the web site.  

A bstr act:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

K eywor ds:   
Engineering Operations and Procedures, Residential Building Permits, Directing and Incentivesof Real 

Eastate Development, Dammam Metropolitan Area.  

 

B iogr aphy:    
Eng. Ali Mohammed Al-Sawwat is General Director of Strategic Planning, Dammam Amanah. 
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استخدام هندسة العمليات اإلجراءات الخاصة بتراخيص البناء السكنية كحافز وموجه  ٦-٦ 
     للتطوير العقاري بحاضرة الدمام

  
.م  علي محمد السواط 

 .مدير عام التخطيط االستراتيجي بأمانة الدمام
………………………………………… 

 
 .ندوةعرض لتجربة عملية، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل *

 
 : المستخلص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 : الكلمات الدالة

 . ز وموجهات التطوير العقاري، حاضرة الہمامهنہسة العمليات اإلجراءات، تراخيص البناء السكنية، حواف
  

 :السيرة الذاتية
 .مہير عام التخطيط االستراتيجي بأمانة الہماميعمل  علي محمد السواط .م
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Day 3: Lectures’ Sessions 
(Wednesday 27 October, 2010 / 19 Thul-Qedah, 1431) 

 جلسات المحاضرات :ثالثتابع اليوم ال
 )۲۰۱۰ أكتوبر ۲۷/هـ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹بعاء األر(

 
 
 
 

Session VII: The Economics of 
Real Estate towards 

Sustainable Development 

ÔåŸ§^=_åÿ^≈fÔ=Wm_ÍÉ_îk–^=
ÔÎŸ›ƒ=àÍÈ�kÿ^=Ìá_—≈ÿ^=

ÔÎ›·kŸÿ=Ô‹^Ñkåª^ 
 
 
 

10:00–11:30am  Session C hair :  Dr . B assam M ohammed B oudi 

  The Real Estate Committee of the Eastern Province 

 بسام محمد بودي /الدكتور: رئيس الجلسة
 عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية   

12:30-12:45 1- 

Prof. Dr. Fahad Al-Harigi, Prof. Dr. Ahmad Al-Jarallah, Eng. 
Saleh Joaib, Eng. M. Al-Rumayhi, Eng. Meshal Al-Shuaibi, 
and Eng. Sami Alhossani:  

Professors and Graduate Students in the College of 
Architecture and Planning, University of Dammam 

Demand for Housing in Saudi Arabia 

، أحمد جارل الجارل. د. ، أفهد عبدهللا الحريقي. د. أ
 ،مشعل الشعيبي. م ،محمد الرميحي. م ،صالح الجعيب.م
  يسامي الحصين. مو

 ، جامعة الدمامة والتخطيطعماركلية الأساتذة وطالب دراسات عليا ب
الطلب على اإلسكان في المملكة العربية 

 السعودية

12:45-01:00 2- 

Prof. Dr. Ahmad Al-Jarallah, Prof. Dr. Fahid Al Harigi, Eng. 
Sami Alhossani, Eng. Saleh Aljoayb, Eng. Meshal AlShuaybi 
and Eng. M. AlRumayhi:  

Professors and Graduate Students in the College of 
Architecture and Planning, University of Dammam 

Financing Housing in Saudi Arabia 

، فهد عبدهللا الحريقي. د. ، أأحمد جارل الجارل. د. أ
، عل الشعيبمش. م، صالح الجعيب. م ،يسامي الحصين.م
  محمد الرميحي. مو

  أساتذة وطالب دراسات عليا بكلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام    
 اإلسكان في المملكة العربية السعوديةتمويل 

01:00-01:15 3- 

Prof. Dr. Sheik Meeran and Dr. Bhzad Sidawi:  
University of Bath, School of Management, UK and Univ. of Dammam.  
The Funding of Affordable Housing in the Kingdom of 

Saudi Arabia: Potential Constraints and Solutions 

  بهزاد صيداوي. ود  شيخ ميران. د.أ
 جامعة باث، بريطانيا، وجامعة الدمام، المملكة العربية السعودية
تمويل االسكان الميسر في المملكة العربية 

 قيود وحلول محتملة: السعودية

01:15-01:30 4- 

Dr. Ashraf Elsayed Elbastawissi and Dr. Seif Farag:  
The National Center for Research on Housing and Construction, and and 
the Construction and Housing Bank, Cairo, Egypt 

Monitoring of the Egyptian Real Estate Market: Analysis 
of the State's Role in Real Estate Development 

  فرج ف الدين أحمدسي. ود أشرف السيد البسطويسي. د
واإلسكان،  التعميرالمركز القومي لبحوث اإلسكان واإلنشاء، وبنك 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية
تحليل لدور الدولة : رصد للسوق العقاري المصري

 مصرفي التطوير العقاري ب

01:30-01:45 5- 

Presentation of a Practical Experiment: 
Mr. Abdulhakim AlKhayat:  

The Kuwaiti Financing House, Manamah, Bahrain 
Personal and Institutional Finance in the Real Estate 

Sector: The Experiment of the Kuwaiti Financing House 

 :يةعرض لتجربة تطبيق
  الخياط حكيمعبد ال. أ

  ، المنامة، البحرينبيت التمويل الكويتي
التمويل الشخصي والمؤسسي في القطاع 

 تجربة بيت التمويل الكويتيعرض ل: العقاري

01:45-02:00 6- 

Presentation of a Practical Experiment: 
Mr. Eng. Hamid Hamri Al-Qahtani:  

Executive Prisident, Tamkean Investment & Real Estate 
Development Co. 

Constraints Facing Real Estate Sector and their Impact 
on Real Estate Investments 

 :عرض لتجربة تطبيقية
  حامد بن حمرى القحطانى .م

، الدمام، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين لالستثمار والتطوير العقاري 
  وديةالمملكة العربية السع

المعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وأثرها 
 على االستثمارات العقارية

 Open Discussion        مناقشة مفتوحة 02:00-02:15
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F ahad A l-H ar igi1, A hmad A l-J ar allah2, Saleh Joaib3, M. Rumayhi 4, Meshal Al-Shuaibi5, and Sami Alhossani 6 

1  
fharigi@hotmail.com 

2  
pro_ajj@hotmail.com 

3  
joaibsi@sabic.com 

4  
mohammad.romaihi@aramco.com  

5  
msh3l.f@gmail.com  

6  
salhossiny@gmail.com  

 

1, 2 Professors, Department of Urban and Regional Planning, College of Architecture and Planning, University of Dammam.  
3, 4, 5, 6 Masters students, the Department of Urban and Regional Planning, College of Architecture and Planning, Univ. of Dammam. 
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.  

A bstr act 
The housing sector in Saudi Arabia suffered from a number of problems such as doubling of the price of 

lands that suitable for building, increasing the cost of construction due to increase in materials prices and 
rising wages of labors. In addition, there is scarcity in the sources of funding, and the absence of a national 
strategy for housing. Moreover, there are scarcity of data relating to housing and conflicting estimate of 
future demand for housing in the Kingdom. The study aims to estimate the demand for housing in Saudi 
Arabia at the provincial (mantiqa)  level for  each five years for the next twenty years. It will review the 
relevant literature and utilize the available data to determine the demand. Estimates will take into account the 
changes in fertility rates, annual population growth rates, migration, national policies, and the national 
economy. Estimating the demand at the provincial level will contribute to the development of plans and 
strategies in national and regional levels in the Kingdome. While,  estimation of demand for every five years 
will be in line with the time frame of the five-years  national and regional plans. The paper is composed of 
five parts: the first presents the methodology of the study, the second examines the previous growth of the 
population and number of houses in the Kingdom, third deals with projections of   future population and 
changes in the size of household, fourth part estimates the demand for housing, while the fifth part is devoted 
to the findings and the conclusion.  

K eywor ds:    
Demand for Housing, Population Growth, Regional Development, Kingdom of Saudi Arabia. 

B iogr aphy:    
Prof. Dr. Fahad Abdullah Nowaisir Al-Harigi, born 1958. A Professor of urban and regional planning in 2005, he received a 

PhD from Edinburgh University in 1989, he received a b.s. from the University of King Faisal 1982 book together with other authors in 
the field of information technology impact on urban development, published numerous scientific papers in journals and Conference 
Court (about 40 papers), oversaw many of graduation projects and Bachelor dissertations (more than 60 letter), numerous scientific 
papers and the upgrade files (more than 80 scientific work), external and internal services kmmthan for many graduation projects and 
Bachelor dissertations. He held several positions and membership of University committees including: Member of the Scientific 
Research Council, University of Dammam, Member of Scientific Council of the University of King Faisal in 2000-2002, head of the 
Department of urban and regional planning at the University of King Faisal in 1998-2000 m, Assistant Dean of the Faculty of 
architecture and planning for graduate studies and research in the period 1998-2000, Member of the Board of King Faisal University in 
1993-1994, Chairman of the post-graduate programme at the Department of urban and regional planning.  

Prof. Dr. Ahmed Jarallah Aljarallah obtained a Professor of urban and regional planning; doctorate and master's degree from the 
University of Northern Colorado USA 1983 and 1980 respectively, received his Bachelor's degree with honours from KSU 1975, he 
published four books in the area of specialization, published numerous scientific papers in journals and Conference Court (about 70 
research), oversaw many of graduation projects and Bachelor dissertations (more than 60 letter), numerous scientific papers and the upgrade 
files (more than 100 scientific work), the examiner externally and internally for several of graduation projects and Bachelor dissertations. He 
held several positions and membership of University committees including: Director of the Centre for social research, humanity society in 
the eastern region, Director of GIS unit in the Faculty of architecture and planning at King Faisal University, Member of the Board of 
translation copyright King Faisal University for several times, Member of the Council of scientific research with King Faisal University for a 
single, Member of the Scientific Council with King Faisal University, Chairman, Department of urban and regional planning at the 
University for several times, Board member of the Faculty of architecture and planning at the University for several times, Chairman of the 
Ph.d. program in urban and regional planning at the University of King Faisal. 

mailto:fharigi@hotmail.com�
mailto:pro_ajj@hotmail.com�
mailto:joaibsi@sabic.com�
mailto:mohammad.romaihi@aramco.com�
mailto:msh3l.f@gmail.com�
mailto:salhossiny@gmail.com�


  Session 7: The Economics of Real Estate towards Sustainable Development              وير العقاري للتنمية المستہامةاقتصاہيات عملية التط: الجلسة السابعة
 Al-Harigi, Al-Jaralla, A,ljoayb, AlRumayhi, Alshuaybi, and Alhossani, Funding Housing in Saudi Arabia 1-7       في المملكة العربية السعوہيةتمويل االسكان  ،الحصينيو ،الشعيبي ،الرميحيالجارهللا، الجعيب،  ،الحريقي ۷-۱

 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۳٤۷ 

 ية السعوديةالطلب على اإلسكان في المملكة العرب ۷-۱
٦يسامي الحصينو ٥مشعل الشعيبي. وم ٤محمد الرميحي. وم۳صالح الجعيب . وم ۲أحمد الجارل. د. وأ ۱فهد الحريقي. د. أ  
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3  
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 أساتذة بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام  ۲، ۱
 طالب ماجيستير بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام، ٦، ٥، ٤، ۳

 بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمين ندوةبحوث ال كما قبلت للنشر في كتاب ندوةاعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 : المستخلص
يعاني قطاع اإلسكان في المملكة العربية السعوہية من عہہ من المشاكل مثل تضاعف أسعار األراضي الصالحة للبناء، 

إضافة لعہم وجوہ  ،وشح مصاہر التمويل  ،وارتفاع تكلفة البناء نتيجة لزياہة أسعار المواہ وارتفاع أجور األيہي العاملة
فضالً عن ذلك شح البيانات المتعلقة في اإلسكان وفي كثير من األحوال تضارب بعضها مع البعض .  إستراتيجية وطنية لإلسكان

 .فتباينت تقہيرات الطلب المستقبلي على المساكن في المملكة بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة. األخر
لى اإلسكان في المملكة العربية السعوہية على مستوى المناطق اإلہارية الثالثة عشر تهہف الہراسة إلى لتقہير الطلب ع
ستراجع الہراسة األہبيات ذات الصلة وتوظف البيانات اإلحصائية والہراسات السابقة . للعشرين سنة القاہمة ولكل خمسة سنوات

 ،وإمكانات النمو ،والهجرة ،عہالت نمو السكانوم ،ستأخذ التقہيرات في الحسبان تغير معہالت الخصوبة. لتحہيہ الطلب
إستراتجيات تنمية و تقہير الطلب على مستوى المناطق سيساهم في تطوير خطط. واالستثمارات الحكومية ،والسياسات الوطنية

نوات أما تقہير الطلب لكل خمسة س.  المناطق التي يفترض أن تترجم الخطط الوطنية وترسم األطر العامة للخطط المحلية
 .فسيتمشى مع اإلطار الزمني للخطط الخمسية الوطنية وكذلك الخطط اإلقليمية

 :الكلمات الدالة
 .  اإلسكان، نمو السكان، التنمية اإلقليمية، المملكة العربية السعوہية على الطلب

 :السيرة الذاتية
م، ۲۰۰٥في التخطيط الحضري واإلقليمي في عام حصل على ہرجة أستاذ . م۱۹٥۸من مواليہ  فهد بن عبدهللا نويصر الحريقي. د. أ

م، نشر كتاب مشترك مع ۱۹۸۲م، حصل على البكالوريوس من جامعة الملك فيصل ۱۹۸۹حصل على الہكتوراه من جامعة أہنبرة في 
والمؤتمرات المحكمة مؤلفين آخرين في مجال تاثير تقنية المعلومات على التنمية الحضرية، نشر العہيہ من األبحاث العلمية في المجالت 

، حكم العہيہ )رسالة ٦۰أكثر من (رسائل الماجستير والہكتوراه و ، أشرف على العہيہ من مشاريع التخرج للبكالوريوس)بحثاً  ٤۰حوالي  (
وس ، خہم كممتحن خارجي وہاخلي للعہيہ من مشاريع التخرج للبكالوري)عمل علمي ۸۰أكثر من (من األبحاث العلمية وملفات الترقية 

عضو مجلس البحث العلمي بجامعة الہمام، عضو : شغل العہيہ من المناصب وعضوية اللجان الجامعية منها. ولرسائل الماجستير والہكتوراه
م، رئيس قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بجامعة الملك فيصل  في الفترة ۲۰۰۲ - ۲۰۰۰المجلس العلمي بجامعة الملك فيصل  في الفترة

م، عضو مجلس جامعة الملك فيصل ۲۰۰۰-۱۹۹۸وكيل كلية العمارة والتخطيط للہراسات العليا والبحث العلمي في الفترة م، ۱۹۹۸-۲۰۰۰
 .م، ورئيس لجنة برنامج الماجستير في قسم التخطيط الحضري واإلقليمي۱۹۹٤ - ۱۹۹۳في الفترة 

م، حصل على الہكتوراه والماجستير من ۱۹۹۸إلقليمي حصل على ہرجة أستاذ في التخطيط الحضري وا أحمد جارل الجارل. د. أ
م، ۱۹۷٥م على التوالي، حصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعوہ ۱۹۸۰و۱۹۸۳جامعة شمال كلوراہو االمريكية 

، أشرف على )بحثاً  ۷۰ليحوا(نشر أربعة كتب في مجال التخصص، نشر العہيہ من األبحاث العلمية في المجالت والمؤتمرات المحكمة 
، حكم العہيہ من األبحاث العلمية وملفات الترقية )رسالة ٦۰أكثر من (العہيہ من مشاريع التخرج للبكالوريوس ورسائل الماجستير والہكتوراه 

شغل . الہكتوراه، كان ممتحناً خارجيا وہاخليا للعہيہ من مشاريع التخرج للبكالوريوس ورسائل الماجستير و)عمل علمي ۱۰۰أكثر من (
مہير مركز األبحاث االجتماعية واإلنسانية بجمعية البر في المنطقة الشرقية، مہير وحہة : العہيہ من المناصب وعضوية اللجان الجامعية منها

صل لعہة المعلومات الجغرافية في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل، عضو مجلس الترجمة والتأليف والنشر بجامعة الملك في
مرات، عضو مجلس البحث العلمي بجامعة الملك فيصل لفترة واحہة، عضو المجلس العلمي بجامعة الملك فيصل  لمرة واحہة، رئيس قسم 
التخطيط الحضري واإلقليمي بجامعة الملك فيصل لعہت مرات، عضو مجلس كلية العمارة والتخطيط  بجامعة الملك فيصل لعہة مرات، 

 .الہكتوراه في قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بجامعة الملك فيصل رئيس لجنة برنامج
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 المقدمة  -۱
إنسان وهو النواة الرئيسية ألي توفير المسكن المناسب هو متطلب أساسي من متطلبات الحياة الكريمة 

اْذُكُروا إِْذ ﴿وَ : حيث قال هللا سبحانه وتعالى في كتابه ،والنفسي للمواطن االستقرار االجتماعيلتوفير أجواء 
ِخُذوَن ِمْن ُسُهولَِها قُُصوًرا َوَتْنِحُتونَ  َجَعلَُكْم ُخلََفاَء ِمْن َبْعِہ َعاہٍ  أَُكْم فِي األَْرِض َتتَّ ِ  َوَبوَّ اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا آالَء هللاَّ

بن آہم ثالثة المرأة اسعاہة : ( لموقال صلى هللا عليه وس .﴾۷٤:ُمْفِسِہيَن﴾ ﴿األعراف َوال َتْعَثْوا فِي األَْرِض 
ولهذا جاءت الضرورة لتوفير  .صحيحةرواه ابن حبان في ) المركب الهنيء والمسكن الواسعوالصالحة 

 .المسكن لكل أسرة
مساكن للتعتبر أقل ہولة خليجية لہيها نسبة تملك وقہ أوضحت ہراسة قامت بها شركة أمالك أن السعوہية 

 .يوضح ترتيبها بين الہول) ۱(والجہول رقم %.۲۲ون مساكن في المملكة فقط أن نسبة الذين يمتلكحيث 
 نسبة الذين يتملكون مساكن لبعض الدول) ۱(جدول رقم 

 نسبة الذين يتملكون مساكن الدولة
 %۹۲ بريطانيا

 %۹۱ األمارات
 %۸٦ الكويت
 %۷۳ أمريكا

  %۲۲ السعوہية
 http://www.alriyadh.com/2007/06/28/article260339.html م۲۰۰۷ ،هـ۲۸۱٤، شركة أمالك .أيمن ،جمال: المصہر    

 
بحسب آخر إحصائية أورہتها وزارة التخطيط واإلحصاءات العامة والتي قہرت وقہ لوحظ في المملكة و

حيث يقہر عہہ من ال يملكون مساكن في المملكة ما  ،ألف أسرة ۹۰۰كثر من األسر السعوہية المستأجرة بأ عہہ
رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس  ،محمہ ،الخليل(.المائة من إجمالي التعہاہ السكاني في ٦۰يقارب 

 ).م۲۰۱۰ ،هـ۱٤۳۱ ،الغرف السعوہية
م ۱۹۹۲ة يالحظ أن عہہ السكان كان عام بالنسبة إلى المملكة العربية السعوہية التي هي محور هذه الہراس

نسمة ومع  ٥٫۷۲٥٫۱٥۰م  تقريبا الزياہة۲۰۰٤نسمه في عام  ۲۲٫٦۷۳٫٥۳۸زاہ إلى  ،نسمة  ۱٦٫۹٤۸٫۳۸۸
مصلحة  ،م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥وزارة التخطيط .(هذا االزہياہ فقہ صاحبه زياہة في الطلب على المساكن

 ).ان والمساكن العامة، الرياضالنتائج التفصيلية لتعہاہ السكاإلحصاءات العامة 
ويقہر إجمالي عہہ الوحہات السكنية في المملكة مع بہاية الخطة الثامنة وعلى حسب تعہاہ أخر إحصائية 

مصلحة اإلحصاءات  ،م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥وزارة التخطيط .( وحہة ۳،۹۹۰،٥٥۹م حوالي ۲۰۰٤ ،هـ۱٤۲٥لعام 
وإجمالي الطلب على الوحہات السكنية في ). العامة، الرياض النتائج التفصيلية لتعہاہ السكان والمساكنالعامة 

 -هـ ۱٤۲٥(خطة التنمية الثامنة،  ،هـ۱٤۲٥ ،وزارة التخطيط(وحہة  ۱،۰۰۰،۰۰۰بہاية الخطة الثامنة حوالي 
 )۳۹۱-۳۷۹ ص ،الفصل الثامن ،)هـ۱٤۳۰

حيث سجل متوسط سعر  نظراً الرتفاع أسعار مواہ البناء األساسية وتنامي الطلب عليها بشكل متزايہ
طن وانخفض في الوقت /لایر 5046) ۲۰۰۸(طن مسجل أعلى ارتفاع له عام /لایر ۲۲۱۸) ۲۰۰٦(الحہيہ عام 
مما أہى إلى ارتفاع تكلفت إنشاء المسكن فأہى إلى تہني طن وهو في تذبذب مستمر /لایر ۲٤۰۰الحالي إلى 

ہراسات وخطط إستراتيجية لتنمية اإلسكان في  و الحاجة الملحة إلى وجوہ ،نسبة تملك المواطن السعوہي
 )۲۰۱۰مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات . (المملكة العربية السعوہية

تقہير الطلب على اإلسكان في المملكة العربية السعوہية على مستوى المناطق  إلى ہراسةهہف اللذلك ت
هـ إلى ۱٤۳۱ويمتہ نطاق الہراسة الزمني من . تاإلہارية الثالثة عشر للعشرين سنة القاہمة ولكل خمسة سنوا

 ).۲۰۳۰م الى ۲۰۱۰(هـ  ۱٤٥۱

http://www.alriyadh.com/2007/06/28/article260339.html�
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. ستراجع الہراسة األہبيات ذات الصلة وتوظف البيانات اإلحصائية والہراسات السابقة لتحہيہ الطلب 
 ،وإمكانات النمو ،والهجرة ،ومعہالت نمو السكان ،ستأخذ التقہيرات في الحسبان تغير معہالت الخصوبة

 .واالستثمارات الحكومية ،لسياسات الوطنيةوا
يسلط الجزء األول الضوء على منهجية الہراسة، فيما يحلل الجزء : يشتمل البحث على خمسة أجزاء رئيسة

. الثاني تطور عہہ السكان و المساكن في المملكة، بينما يناقش الجزء الثالث توقعات عہہ السكان وحجم األسرة
 .ر الطلب على المساكن لكل خمس سنوات، و الجزء الخامس للخالصة والنتائجالجزء الرابع خصص لتقہي

 :منهجية الدراسة -۲
تتبعي يهہف لمعرفة مقہار النمو والتغير في كمية الطلب على المساكن وصفي  الہراسة هو منهج نهجم

سات السابقة التي وستستعرض الہراسة مراجعة الہرا. بفعل زياہة السكان وتغير حجم األسرة مع مرور الزمن
تتمثل في معرفة مہى ماوصلت له هذه الہراسات من النتائج والمعايير والمعاہالت المستخہمة في تحہيہ وتقہير 
الطلب على المساكن لتوظيفها بالبحث وأيضا معرفة الطلب الحالي وذلك بالرجوع الى الكتب االحصائية 

 .ملكة العربية السعوہية الثالثة عشرمناطق الم مجتمع البحثوسيكون . والتقارير السنوية

 
 م۲۰۰۸الرياض  ،هيئة المساحة العسكرية: المصہر        

 خارطة األساس ۱شكل 

تطور عہہ السكان : وسيتم تحہيہ الطلب على المساكن من خالل مرحلتين متتاليتين، المرحلة األولى
 : يوالمساكن، والمرحلة الثانية وتعتمہ على نتيجة المرحلة األول

 : تطور عدد السكان والمساكن: المرحلة األولي -۳
 :والتقدير المستقبلي  تحليل البيانات ۳-۱

تحليل  األول :ن، من خالل جزئييتقہير المستقبلي للسكان والمساكنيتناول هذا الجزء تحليل البيانات وال
 .، والثاني تحليل بيانات المساكنكانالسبيانات 

 :تحليل بيانات السكان ۳-۱-۱
لمناطق المملكة الثالثة عشر  نوالغير سعوہيي نتم تحليل البيانات اإلحصائية للتعہاہ العام للسكان السعوہيي

كما هو موضح ) م۲۰۰٤/ هـ۱٤۲٥(وأخيراً ) م۱۹۹۲/ هـ۱٤۱۳(و) م۱۹۷٤/ هـ۱۳۹٤(الثالثة  تفي التعہاہا
 ).۲(بالجہول 
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۳٥۰ 

 داريةالجنسية في المناطق اإل  أعداد السكان حسب) ۲(جدول 

 المناطق
1974* 1992** 2004*** 

غير  نسعوديي
غير  نسعوديي المجموع نسعوديي

غير  نسعوديي المجموع نسعوديي
 المجموع نسعوديي

 5,455,363 1,728,840 3,726,523 3,834,986 1,221,071 2,613,915 1,259,145 143,893 1,115,252 الرياض
 5,797,971 2,211,406 3,586,565 4,467,670 1,686,595 2,781,075 1,760,216 365,282 1,394,934 مكة المكرمة

 1,512,076 367,887 1,144,189 1,084,947 247,252 837,695 516,636 41,179 475,457 المہينة المنورة
 1,016,756 199,264 817,492 750,979 140,413 610,566 324,543 13,313 311,230 القصيم

 3,360,157 804,691 2,555,466 2,575,820 673,712 1,902,108 762,037 88,924 673,113 المنطقة الشرقية
 1,688,368 253,609 1,434,759 1,340,168 190,079 1,150,089 678,679 31,611 647,068 عسير
 691,517 96,926 594,591 486,134 84,217 401,917 194,539 9,427 185,112 تبوك
 527,033 75,386 451,647 411,284 65,107 346,177 265,216 5,089 260,127 حائل

 279,286 39,955 239,331 229,060 50,450 178,610 127,582 5,585 121,997 الحہوہ الشمالية
 1,186,139 192,464 993,675 865,961 131,993 733,968 408,334 62,628 345,706 جازان
 419,457 70,768 348,689 300,994 60,413 240,581 144,097 13,992 130,105 نجران
 377,739 49,496 328,243 332,157 42,211 289,946 185,851 5,027 180,824 الباحة

 361,676 53,544 308,132 268,228 44,822 223,406 66,738 2,622 64,116 الجوف
 - - - - - -  2533 30320 6174 القريات
 22,673,538 6,144,236 16,529,302 16,948,388 4,638,335 12,310,053 6,726,466 791,105 5,935,361 الجملة

 .الرياض. وزارة التخطيط. م۱۹۷٤/هـ۱۳۹٤النتائج األولية للتعہاہ العام للسكان والمساكن لعام . م۱۹۷٤. مصلحة اإلحصاءات العامة*  :المصہر

 .الرياض. وزارة التخطيط. م۱۹۹۲/هـ۱٤۱۳اہ العام للسكان والمساكن لعام النتائج األولية للتعہ. م۱۹۹۲. مصلحة اإلحصاءات العامة*   

 .الرياض. وزارة التخطيط. م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥النتائج األولية للتعہاہ العام للسكان والمساكن لعام . م۲۰۰٤. مصلحة اإلحصاءات العامة*   

هـ إلى ثالثة عشر منطقة لعام ۱۳۹٤لقہ تغير عہہ المناطق اإلہارية في المملكة من أربعة عشر منطقة لعام 
 .هـ حيث تم ہمج منطقة القريات إلى منطقة الجوف والجزء األخر إلى منطقة تبوك۱٤۱۳

 ثنسمة حي 6,726,466إلى أن إجمالي سكان المملكة كان يبلغ ) م۱۹۷٤/ هـ۱۳۹٤(تشير إحصائيات عام 
سكان المملكة ہون باقي المناطق  من% ٤٥استحوذت منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض على ما يقارب 

واكتفت منطقة القريات بما يعاہل . من إجمالي السكان في منطقة مكة المكرمة% ۲٦حيث تركز ما يقارب 
 .من إجمالي سكان المملكة في تلك الفترة% ۰،۰٥

. فقط من إجمالي السكان المملكة% ۱۱٫۷٦م ۱۹۷٤/ هـ۱۳۹٤شكل السكان الغير السعوہيين في عام 
تعہت نسبة السكان الغير سعوہيين المستوى الوطني في منطقتي مكة المكرمة وجازان ووصلت إلى حيث 

وقاربت نسبة الغير سعوہيين في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض نسبة . على التوالي% ۱٥٫۳٤و% ۲۰٫۷٥
األربع مثلت مما يہل على أن هذه المناطق . على التوالي% ۱۱،٤۳و% ۱۱٫٦۷المستوى الوطني حيث بلغت 

فيما تراجعت النسبة المئوية لغير السعوہيين في بقية المناطق عن المستوى .  أهم مراكز الجذب لغير السعوہيين
 .في منطقة الباحة% ۲٫۷۰الوطني وتہنت إلى 

% ۲٥۰أظهرت الہراسات اإلحصائية زياہة عہہ السكان بالمملكة بنسبة  )م۱۹۹۲/ هـ۱٤۱۳(وفي عام 
ولكن ہون تغير مراتب نسب استحواذ  السكان في المناطق باستثناء كل من  )م۱۹۷٤/ هـ۱۳۹٤(عنها في عام 

 .منطقة تبوك والباحة
ويرجح السبب في ذلك إلى االنتعاش االقتصاہي الذي شهہتها المملكة في تلك الفترة حيث تضاعف عہہ 

ألف  ٤۹۱حيث تضاعف العہہ من السكان الغير سعوہيين في هذه الفترة تسعة مرات عنها في الفترة السابقة 
 .مليون نسمة لتغطية االنتعاش االقتصاہي ٤٫٥نسمة إلى أكثر من 

من إجمالي السكان في عام % ۲۷٫۳۷واستمر عہہ الوافہين في البالہ في زياہة مطرہة ووصلت نسبتهم 
حيث . لعملوقہ تفاوتت نسبهم بين المناطق بصورة واضحة تباعاً لتوفر فرص ا). ٥شكل (م ۱۹۹۲/هـ۱٤۱۳
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شكلوا ما يقارب ثلث سكان منطقتي مكة المكرمة والرياض، وربع سكان المنطقة الشرقية ومنطقة المہينة 
 .المنورة، بينما شكلوا ثمن سكان منطقة الباحة تقريباً 

أكثر من ) م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥(واستمرت الزياہة السكانية في االرتفاع حيث بلغ عہہ السكان في المملكة عام 
 ).م۱۹۹۲/هـ۱٤۱۳(عنها في الفترة السابقة لعام % ۷۸يون نسمة بزياہة إجمالية بحوالي مل ۲۲٫٦

عما كانت عليه في التعہاہ السابق حيث %) ۰٫۲۷(ثم تراجعت نسبة الوافہين بالمملكة بشكل طفيف 
فيما ضلت منطقة مكة المكرمة والرياض . م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥في عام % ۲۷٫۱۰وصلت نسبة الغير سعوہيين 

 .على التوالي% ۳۱٫٦۹و % ۳۸٫۱٤ى من المستوى الوطني حيث بلغت النسب أعل
التغير في نسبة السكان السعوہيين و الغير سعوہيين إلجمالي ) ۳ رقم جہول(ويوضح الجہول التالي 

 .هـ۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥م، ۱۹۹۲/هـ۱٤۱۳م، ۱۹۷٤/هـ۱۳۹٤السكان في المناطق اإلہارية للتعہاہات الثالثة 
 *في نسبة السكان السعوديين و الغير سعوديين إلجمالي السكان في المناطق اإلداريةالتغير  :۳جدول 

 المنطقة

 نسبة السعوہيين نسبة غير السعوہيين

هـ ۱۳۹٤
 % )م۱۹۷٤(

هـ ۱٤۱۳
 )م۱۹۹۲(

% 

هـ ۱٤۲٥
 % )م۲۰۰٤(

هـ ۱۳۹٤
 % )م۱۹۷٤(

هـ ۱٤۱۳
 % )م۱۹۹۲(

هـ ۱٤۲٥
 % )م۲۰۰٤(

 68.31 68.16 88.57 31.69 ۳۱٫۸٤ ۱۱٫٤۳ الرياض
 61.86 62.25 79.25 38.14 ۳۷٫۷٥ ۲۰٫۷٥ مكة المكرمة

 83.77 84.76 84.66 16.23 ۱٥٫۲٤ ۱٥٫۳٤ جازان
 76.05 73.84 88.33 23.95 ۲٦٫۱٦ ۱۱٫٦۷ المنطقة الشرقية

 84.98 85.82 95.34 15.02 ۱٤٫۱۸ ٤٫٦٦ عسير
 80.40 81.30 95.90 19.60 ۱۸٫۷۰ ٤٫۱۰ القصيم
 85.70 84.17 98.08 14.30 ۱٥٫۸۳ ۱٫۹۲ حائل

 75.67 77.21 92.03 24.33 ۲۲٫۷۹ ۷٫۹۷ المہينة المنورة
 86.90 87.29 97.30 13.10 ۱۲٫۷۱ ۲٫۷۰ الباحة

 85.69 77.98 95.62 14.31 ۲۲٫۰۲ ٤٫٤ الحہوہ الشمالية
 85.98 82.68 95.15 14.02 ۱۷٫۳۲ ٤٫۸٥ تبوك

 83.13 79.93 90.29 16.87 ۲۰٫۰۷ ۹٫۷۱ نجران
 85.20 83.29 96.07 14.80 ۱٦٫۷۱ ۳٫۹۳ لجوفا

 --------- -------- 92.29 -------- -------- ۷٫۷۱ القريات
 72.90 72.63 88.24 27.10 ۲۷٫۳۷ ۱۱٫۷٦ الجملة

 ۲تم أعہاہ الجہول بناء على بيانات الجہول رقم *  

 :التقدير المستقبلي للسكان ۳-۱-۲
سيتم تحليل المعہل ) هـ۱٤٥۰(ن مناطق المملكة حتى سنة الهہف ولتقہير أعہاہ السكان في كل منطقة م

والتي تعتبر أحہ الطرق الشائعة لتتبع النمو ) Geometric Growth(السنوي لنمو السكان باستخہام المتوالية الهنہسية 
لسعوہيين السكاني والتي سيتم احتسابها مابين فترة زمنية وأخرى ولكامل الفترة الزمنية للبيانات المتاحة ل

 .والغير سعوہيين
 :ولحساب معہل النمو السكاني السنوي سيتم استخہام المعاہلة التالية

 )۱)............................................. (معاہلة حساب النمو(        ۱۰۰ ۱ –)   ن   (    =ر
 :حيث أن

 .ة الفترةعہہ السكان حسب التعہاہ األول أو في بہاي=   ۱س
 .عہہ السكان حسب التعہاہ الثاني أو في نهاية الفترة=   ۲س
 .طول الفترة بين التعہاہ األول والثاني أو السنة األساسية والمقہر لها=  ن 
 معہل نمو السكان السنوي =  ر 
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 ).۲٥٦ص   ۲۰۰۳الخريف،(في مائه " ر"للحصول على معہل نمو السكان السنوي المئوي تضرب 
في المعاہلة السابقة النتائج موضحة في الجہول التالي ) ۲(يض أعہاہ السكان من الجہول رقم وبعہ تعو

) م۱۹۹۲-م۱۹۷٤(ويوضح معہل نمو السكان حسب الجنسية في المناطق اإلہارية للفترتين ) ٤(جہول رقم 
 ).م۲۰۰٤-م۱۹۹۲(و

 *الجنسية في المناطق اإلدارية  معدل نمو السكان السنوي حسب) ٤(جدول 

 1992م-2004م 1974م-1992م المناطق
 المجموع غير سعوہين سعوہين المجموع غير سعوہين سعوہين

 2.98 2.94 3.00 6.38 12.61 4.85 الرياض
 2.20 2.28 2.14 5.31 8.87 3.91 مكة المكرمة

 2.80 3.37 2.63 4.21 10.47 3.20 المہينة المنورة
 2.56 2.96 2.46 4.77 13.98 3.81 القصيم

 2.24 1.49 2.49 7.00 11.91 5.94 المنطقة الشرقية
 1.94 2.43 1.86 3.85 10.48 3.25 عسير
 2.98 1.18 3.32 5.22 12.94 4.40 تبوك
 2.09 1.23 2.24 2.47 15.21 1.60 حائل

 1.67 -1.92 2.47 3.30 13.01 2.14 الحہوہ الشمالية
 2.66 3.19 2.56 4.26 4.23 4.27 جازان
 2.80 1.33 3.14 4.18 8.47 3.47 نجران
 1.08 1.34 1.04 3.28 12.55 2.66 الباحة

 2.52 1.49 2.72 8.03 17.08 7.18 الجوف
 2.45 2.37 2.49 5.27 10.32 4.14 المملكة

 ۲تم إعہاہ الجہول بناء على بيانات الجہول رقم *     

ن السعوہيين ويوضح الفرق في يتضح من الجہول السابق أن هناك تراجع ملموس في معہالت نمو السكا
معہل النمو السكاني الوطني للسعوہيين حيث أنخفض معہل النمو السنوي الوطني لسكان السعوہيين من 

 .م۲۰۰٤-م۱۹۹۲في الفترة % ۲،٤۹م إلى ۱۹۹۲-م۱۹۷٤في الفترة % ۱٤،٤
 خالل الفترةين للسعوہيالسعوہية من حيث معہل النمو السكاني السنوي  المناطق اإلہارية يمكن تصنيفو
 :إلى الفئات التالية) م۱۹۹۲-۱۹۷٤( األولى

وتشتمل على %) ٤٫۱٤أكثر من  (مناطق ذات نمو أعلى من النمو السنوي الوطني المسجل للسعوہيين
و يعزى ذلك إلى ہمج منطقة  جازانمنطقة تبوك ومنطقة وومنطقة الرياض الجوف والمنطقة الشرقية منطقة 

ف والجزء األخر إلى منطقة تبوك ولما شهہه االقتصاہ الوطني من نمو ملحوظ بعہ القريات إلى منطقة الجو
 .م۱۹۷۳ارتفاع أسعار البترول عام 

وتشتمل على %) ٤٫۱٤أقل من  (مناطق ذات نمو أہنى من النمو السنوي الوطني المسجل للسعوہيين 
الباحة منطقة لمہينة المنورة وامنطقة عسير ومنطقة نجران ومنطقة القصيم ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة 

 .حائلمنطقة الحہوہ الشمالية ومنطقة و
والتي كان يبلغ فيها معہل النمو السكاني السنوي ) م۲۰۰٤-۱۹۹۲(أما فيما يخص الفترة الثانية 

 :الفئات التاليةفقہ تفاوتت المناطق % ۲٫٤۹للسعوہيين
وتش�تمل عل�ى %) ۲٫٤۹أكث�ر م�ن  (ہيين مناطق ذات نمو أعلى من النمو الس�نوي ال�وطني المس�جل للس�عو -

ج��ازان منطق��ة المہين��ة المن��ورة ومنطق��ة الج��وف ومنطق��ة الري��اض ومنطق��ة نج��ران ومنطق��ة تب��وك ومنطق��ة 
حيث يعزى ذلك إلى تراجع معہالت وزياہة معہالت الخصوبة حيث بلغ�ت عل�ى مس�توى  والمنطقة الشرقية

حال�ه لك�ل  ۱۹٫۱عل�ى مس�توى المملك�ة حي�ث بل�غ  مولوہ وتہني معہل وفيات األطفال الرض�ع ۳٫۸المملكة 
 .ألف مولوہ حي

وتش��تمل عل��ى %) ۲٫٤۹أق��ل م��ن (من��اطق ذات نم��و اہن��ي م��ن النم��و الس��نوي ال��وطني المس��جل للس��عوہيين  -
 .الباحةمنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم ومنطقة الحہوہ الشمالية ومنطقة 
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سعوہيين فقط يبرز وضوح الفرق في معہل النمو السكاني الوطني لغير السعوہيين وبالنسبة للسكان الغير 
م ۱۹۹۲-م۱۹۷٤في الفترة % ۱۰،۳۲حيث أنخفض معہل النمو السنوي الوطني لسكان الغير السعوہيين من 

 .م  كما هو موضح بالشكل أہناه۲۰۰٤-م۱۹۹۲في الفترة % ۲،۳۷إلى 
خالل لغير السعوہيين السنوي  ة من حيث معہل النمو السكانيالسعوہي المناطق اإلہارية يمكن تصنيفو
 :إلى الفئات التالية) م۱۹۹۲-۱۹۷٤( األولى الفترة

وتش�تمل %) ۱۰٫۳۲أكث�ر م�ن  (مناطق ذات نمو أعلى من النمو السنوي الوطني المس�جل لغي�ر الس�عوہيين -
الري�اض منطق�ة تب�وك ومنطق�ة الحہوہ الشمالية ومنطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف وعلى منطقة 

و يع��زى ذل��ك إل��ى ہم��ج منطق��ة  المہين��ة المن��ورةمنطق��ة عس��ير ومنطق��ة الباح��ة والمنطق��ة الش��رقية ومنطق��ة و
القريات إلى منطقة الجوف والجزء األخر إلى منطقة تب�وك ولم�ا ش�هہه االقتص�اہ ال�وطني م�ن نم�و ملح�وظ 

 .م۱۹۷۳بعہ ارتفاع أسعار البترول عام 
وتش�تمل %) ۱۰٫۳۲أق�ل م�ن  (أہنى من النمو الس�نوي ال�وطني المس�جل لغي�ر الس�عوہيين  مناطق ذات نمو -

 .جازانمنطقة نجران ومنطقة مكة المكرمة وعلى منطقة 
والتي كان يبلغ فيها معہل النمو السكاني الوطني السنوي  ) م۲۰۰٤-۱۹۹۲(أما فيما يخص الفترة الثانية 

 :إلى الفئات التاليةق فقہ تفاوتت المناط% ۲٫۳۷لغير السعوہيين
وتش�تمل %) ۲٫۳۷أكث�ر م�ن  (مناطق ذات نمو أعلى من النمو الس�نوي ال�وطني المس�جل لغي�ر الس�عوہيين  -

حي�ث يع�زى  عس�يرمنطق�ة الري�اض ومنطق�ة القص�يم ومنطق�ة ج�ازان ومنطقة المہينة المنورة وعلى منطقة 
مولوہ وتہني معہل وفيات األطف�ال  ۳٫۸ذلك إلى زياہة معہالت الخصوبة حيث بلغت على مستوى المملكة 

 .حاله لكل ألف مولوہ حي ۱۹٫۱الرضع على مستوى المملكة حيث بلغ 
وتشتمل عل�ى %) ۲٫۳۷أقل من (مناطق ذات نمو اہني من النمو السنوي الوطني المسجل لغير السعوہيين  -

حائ��ل منطق��ة ن ونج��رامنطق��ة الباح��ة ومنطق��ة الج��وف والمنطق��ة الش��رقية ومنطق��ة مك��ة المكرم��ة ومنطق��ة 
 .الحہوہ الشماليةمنطقة تبوك ومنطقة و

وبالنسبة لسكان ككل السعوہيين والغير سعوہيين في المملكة يتضح من خالل الجہول السابق أن هناك 
م والذي بلغ على مستوى المملكة ۲۰۰٤-م۱۹۹۲تراجع ملموس في معہل نمو السكان بالمملكة للفترة مابين 

 %.٥٫۲۷م والذي بلغ على مستوى المملكة ۱۹۹۲-م۱۹۷٤سابقة عنها في الفترة ال% ۲٫٤٥
 األولى السنوي خالل الفترة السعوہية من حيث معہل النمو السكاني المناطق اإلہارية يمكن تصنيفو

 :إلى الفئات التالية) م۱۹۹۲-۱۹۷٤(
ق��ة وتش��تمل عل��ى منط%) ٥٫۲۷أكث��ر م��ن  (من��اطق ذات نم��و أعل��ى م��ن النم��و الس��نوي ال��وطني المس��جل  -

الجوف والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة و يعزى ذلك إلى ہمج منطقة القريات إلى 
منطقة الجوف والجزء األخر إل�ى منطق�ة تب�وك ولم�ا ش�هہه االقتص�اہ ال�وطني م�ن نم�و ملح�وظ بع�ہ ارتف�اع 

 .م۱۹۷۳أسعار البترول عام 
وتش�تمل عل�ى منطق�ة تب�وك %) ٥٫۲۷أق�ل م�ن  (س�جل مناطق ذات نمو أہنى من النمو السنوي ال�وطني الم -

ومنطق��ة القص��يم ومنطق��ة جي��زان ومنطق��ة المہين��ة المن��ورة ومنطق��ة نج��ران ومنطق��ة عس��ير ومنطق��ة الح��ہوہ 
 .الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة حائل

لسنوي والتي كان يبلغ فيها معہل النمو السكاني الوطني ا ) م۲۰۰٤-۱۹۹۲(أما فيما يخص الفترة الثانية 
 :إلى الفئات التاليةفقہ تفاوتت المناطق % ۲٫٤٥

وتش��تمل عل��ى منطق��ة %) ۲٫٤٥أكث��ر م��ن  (من��اطق ذات نم��و أعل��ى م��ن النم��و الس��نوي ال��وطني المس��جل  -
الرياض ومنطق�ة تب�وك ومنطق�ة المہين�ة المن�ورة ومنطق�ة نج�ران ومنطق�ة ج�ازان ومنطق�ة القص�يم ومنطق�ة 

مول�وہ وت�ہني  ۳٫۸ت الخصوبة حيث بلغت على مس�توى المملك�ة الجوف حيث يعزى ذلك إلى زياہة معہال
 .حاله لكل ألف مولوہ حي ۱۹٫۱معہل وفيات األطفال الرضع على مستوى المملكة حيث بلغ 
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وتشتمل عل�ى المنطق�ة الش�رقية %) ۲٫٤٥أقل من(مناطق ذات نمو أہنى من النمو السنوي الوطني المسجل  -
 .نطقة عسير ومنطقة الحہوہ الشمالية ومنطقة الباحةومنطقة مكة المكرمة ومنطقة حائل وم

ويتضح مما سبق تفاوت معہالت نمو السكان السنوية للمناطق اإلہارية حيث تفاوتت مابين الزياہة 
 .والنقصان عن معہل النمو السنوي الوطني

بلية للسعوہيين ومن خالل التحليل والبيانات من الجہاول السابقة سيتم افتراض معہالت نمو السكان المستق
 :والفترات كالتالي. والغير سعوہيين للفترات األربع القاہمة

 :التوقعات في المستقبل لمعدالت نمو السكان السعوديين ۳-۱-۳
كما % ۱٫٥ويصل إلى % ۲٫٥يتراجع معہل نمو الوطني للسكان السعوہيين للفترات األربع القاہمة من 

 ).٥(هو موضح بالجہول 
 دل نمو الوطني للسكان السعوديين للفترات األربع القادمةمعتراجع ) ٥(جدول 

۱٤۲٤ ۱٤۳۰ ۱٤۳۰-۱٤۳٥ ۱٤۳٥-۱٤٤۰ ۱٤٤۰-۱٤٤٥ ۱٤٤٥-۱٤٥۰ 
2004 2010 2015-2010 2020-2015 2025-2020 2030-2025 

 الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى - أخر تعہاہ
۲٫٥ ۲٫۳ ۲٫۱ ۱٫۹ ۱٫۷ ۱٫٥ 

 .كل خمسة سنوات% ۰،۲توسط السنوي للسكان السعوہيين يتراجع الم

 .في كل فترة% ۰،۱المناطق التي زاہت في الفترتين تنمو بمعہالت تزيہ عن الوطني بـ 

 .في كل فترة% ۰،۱المناطق التي تراجعت في الفترتين تقل عن الوطني بـ 

انية  أو العكس تكون نفس المستوى الوطني ويأخذ في االعتبار اإلمكانات والموارہ المتاحة في المناطق التي زاہت في الفترة األولى وتراجعت في الفترة الث
 .المنطقة

 .يوضح معہالت نمو السكان المستقبلية للسعوہيين) ٦(والجہول التالي رقم 
 

 :معدالت النمو المستقبلية السكان السعوديين للمناطق) ٦(جدول رقم 

تقدير معدالت النمو المستقبلية للفترات  سنة ع الحالية والمستقبليةالمشاري المناطق معدالت النمو
 (%)األربع للسعوديين 

۲۰۱۰ ۱ ۲ ۳ ٤ 

 زاہت في الفترتين

 ۱٫٦ ۱٫۸ 2 2.2 2.4 مشاريع تعليمية الجوف

مشاريع ,مشاريع اقتصاہية,مشاريع صناعية المنطقة الشرقية
 ۱٫٦ ۱٫۸ 2 2.2 2.4 زراعية

 ۱٫٦ ۱٫۸ 2 2.2 2.4 مشاريع تعليميةو لماليالمركز ا الرياض
 ۱٫٦ ۱٫۸ 2 2.2 2.4 المہينة العسكرية ومطار تبوك تبوك

 ۱٫٦ ۱٫۸ 2 2.2 2.4 المہينة االقتصاہية والمشاريع البترولية جازان

نقصت في األولى 
 وزاہت في الثانية

 ۱٫٥ 1.70 1.90 2.10 2.30 مشاريع تعليمية نجران

المہينة ,المطار الہولي,وي الشاعر المقہسةتط المہينة المنورة
 ۱٫٥ 1.70 1.90 2.10 2.30 االقتصاہية

 ۱٫٥ 1.70 1.90 2.10 2.30 مشاريع تعليمية والمہن االقتصاہية حائل

 نقصت في الفترتين

 ،المشاريع السياحية ،تطوير المشاعر المقہسة مكة المكرمة
 ۱٫٤ 1.6 1.8 2 2.2 جامعة الملك عبہهللا

 ۱٫٤ 1.6 1.8 2 2.2 عيةامشاريع زرالقصيم ومطار  مالقصي
 ۱٫٤ 1.6 1.8 2 2.2 مشاريع سياحية وتعليمية عسير
 ۱٫٤ 1.6 1.8 2 2.2 مشاريع تعليمية الباحة

 ۱٫٤ 1.6 1.8 2 2.2 مشاريع بترولية ومشاريع تعليمية الحہوہ الشمالية

 ۱٫٥ 1.70 1.90 2.10 2.30 - الوطني

 :ي المستقبل لمعدالت نمو السكان الغير سعوديينالتوقعات ف ٤-۳-۱
كما  ويصل إلى صفر ۲٫٤السعوہيين للفترات األربع القاہمة من غير يتراجع معہل نمو الوطني للسكان 

 ).۷(هو موضح بالجہول 
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 تراجع معدل نمو الوطني للسكان غير السعوديين للفترات األربع القادمة )۷(جدول 

۱٤۲٤ ۱٤۳۰ ۱٤۳۰-۱٤۳٥ ۱٤۳٥-۱٤٤۰ ۱٤٤۰-۱٤٤٥ ۱٤٤٥-۱٤٥۰ 
2004 2010 2015-2010 2020-2015 2025-2020 2030-2025 

 الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى - أخر تعہاہ
۲٫٤ ۱٫۹۲ ۱٫٤٤ ۰٫۹٦ ۰٫٤۸ 0.00 

 .لكل خمسة سنوات% ۰،٤۸المتوسط السنوي للسكان الغير سعوہيين يتراجع 
 .في كل فترة% ۰،۱ي زاہت في الفترتين تنمو بمعہالت تزيہ عن الوطني بـ المناطق الت

 .في كل فترة% ۰،۱المناطق التي تراجعت في الفترتين تقل عن الوطني بـ 
المناطق التي زاہت في الفترة األولى وتراجعت في الفترة الثانية أو العكس تكون نفس المستوى الوطني 

 .الموارہ المتاحة في المنطقةويأخذ في االعتبار اإلمكانات و
 .يوضح معہالت نمو السكان المستقبلية لغير السعوہيين)  ۸(والجہول التالي رقم 

 :معدالت النمو المستقبلية السكان الغير سعوديين للمناطق) ۸(جدول رقم 

فترات األربع تقہير معہالت النمو المستقبلية لل سنة المشاريع الحالية والمستقبلية المناطق معہالت النمو
 (%) لغير السعوہيين

۲۰۱۰ ۱ ۲ ۳ ٤ 

 زاہت في الفترتين

 ۰٫۱ ۰٫٥۸ ۱٫۰٦ ۱٫٥٤ ۲٫۰۲ عيةامشاريع زرالقصيم ومطار  القصيم
 ۰٫۱ ۰٫٥۸ ۱٫۰٦ ۱٫٥٤ ۲٫۰۲ مشاريع تعليميةو المركز المالي الرياض

 ۰٫۱ ۰٫٥۸ ۱٫۰٦ ۱٫٥٤ ۲٫۰۲ مشاريع سياحية وتعليمية عسير

المطار ,تطوي الشاعر المقہسة ورةالمہينة المن
 ۰٫۱ ۰٫٥۸ ۱٫۰٦ ۱٫٥٤ ۲٫۰۲ المہينة االقتصاہية,الہولي

زاہت في األولى 
 ونقصت في الثانية

 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ مشاريع تعليمية الجوف
 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ مشاريع تعليمية والمہن االقتصاہية حائل

 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ ة ومشاريع تعليميةمشاريع بترولي الحہوہ الشمالية
 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ المہينة العسكرية ومطار تبوك تبوك
 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ مشاريع تعليمية الباحة

 ،مشاريع اقتصاہية ،مشاريع صناعية المنطقة الشرقية
 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ مشاريع زراعية

 نقصت في األولى
 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ المہينة االقتصاہية والمشاريع البترولية جازان وزاہت في الثانية

المشاريع  ،تطوير المشاعر المقہسة مكة المكرمة نقصت في الفترتين
 0.1- 0.38 0.86 1.34 ۱٫۸۲ جامعة الملك عبہهللا ،السياحية

 0.1- 0.38 0.86 1.34 ۱٫۸۲ مشاريع تعليمية نجران
 0.00 ۰٫٤۸ ۰٫۹٦ ۱٫٤٤ ۱٫۹۲ - وطنيال

 :توقعات عدد السكان في المستقبل ٥-۳-۱
سيتم ) هـ۱٤٥۰(ولتقہير تطور أعہاہ السكان في المستقبل لكل منطقة من مناطق المملكة حتى سنة الهہف 

 : استخہام المعاہلة التالية
 :حيث أن  )۲............... (................................................ن) ر +  ۱( ۱س=  ۲س
 .عہہ السكان حسب التعہاہ األول أو في بہاية الفترة=   ۱س
 .عہہ السكان حسب التعہاہ الثاني أو في نهاية الفترة=   ۲س
 .طول الفترة بين التعہاہ األول والثاني أو السنة األساسية والمقہر لها=  ن 
 معہل نمو السكان السنوي =  ر 

 ).۲٥٦ص   ۲۰۰۳الخريف،(في مائه " ر"ل نمو السكان السنوي المئوي تضرب للحصول على معہ
في في المعاہلة والنتائج ) ۸(و) ٦(وسوف يتم تعويض معہالت النمو المستقبلية من الجہاول السابقة رقم 

 :)۱۱(و) ۱۰(و) ۹(ة رقم التاليالجہلول 

معدل النمو الوطني للسكان 
۲۰۲۰-۲۰۲٥  
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 )۲۰۱٥(نهاية الفترة األولى   وفي ۲۰۱۰توقعات عدد السكان في المستقبل في عام ) ۹(جدول رقم 

 ۲۰۱٥سنة   ۲۰۱۰سنة   المناطق
 المجموع نسعودييغير  نسعوديي المجموع نسعودييغير  نسعوديي

 6,894,281 2,104,033 4,790,248 6,245,635 1,949,246 4,296,389 الرياض
 7,145,896 2,633,732 4,512,165 6,550,956 2,464,149 4,086,807 مكة المكرمة

 1,902,784 447,726 1,455,058 1,726,238 414,788 1,311,449 المہينة المنورة
 1,270,974 242,508 1,028,466 1,156,181 224,668 931,513 القصيم

 4,253,711 968,795 3,284,916 3,848,208 901,957 2,946,252 المنطقة الشرقية
 2,113,680 308,647 1,805,033 1,920,815 285,941 1,634,874 عسير
 881,008 116,693 764,315 794,159 108,642 685,517 تبوك
 665,116 90,760 574,357 602,168 84,498 517,670 حائل

 349,199 48,103 301,096 317,497 44,784 272,712 الحہوہ الشمالية
 1,509,031 231,714 1,277,317 1,361,357 215,728 1,145,629 جازان
 527,709 84,283 443,426 478,517 78,856 399,661 نجران
 472,544 59,590 412,954 429,504 55,479 374,025 الباحة

 460,551 64,463 396,087 415,268 60,016 355,252 الجوف
 28,446,484 7,401,047 21,045,438 25,846,502 6,888,752 18,957,750 المجموع

 
 ) ۲۰۲۰(في المستقبل في نهاية الفترة الثانية  توقعات عدد السكان) ۱۰(جدول رقم 

 ۲۰۲۰سنة   المناطق
 المجموع نسعوہييغير  نسعوہيي

 7,506,757 2,217,936 5,288,821 الرياض
 7,682,091 2,748,947 4,933,144 مكة المكرمة

 2,070,606 471,964 1,598,642 المہينة المنورة
 1,380,057 255,637 1,124,420 القصيم

 4,643,012 1,016,198 3,626,813 المنطقة الشرقية
 2,298,797 325,356 1,973,441 عسير
 966,268 122,402 843,866 تبوك
 726,234 95,201 631,034 حائل

 379,645 50,457 329,188 الحہوہ الشمالية
 1,653,313 243,052 1,410,261 جازان
 575,153 87,970 487,183 نجران
 513,988 62,506 451,482 الباحة

 504,930 67,618 437,312 الجوف
 30,900,850 7,765,243 23,135,607 المجموع

 

 )۲۰۳۰(و ) ۲۰۲٥(توقعات عدد السكان في المستقبل في نهاية الفترة الثالثة والرابعة  ) ۱۱(جدول رقم 

 ۲۰۳۰سنة   ۲۰۲٥سنة   المناطق
 المجموع نسعودييغير  نسعوديي المجموع نسعودييغير  نسعوديي

  8,554,329          2,294,444           6,259,884         8,065,269         2,283,006       5,782,262      الرياض
  8,512,683          2,787,596           5,725,088         8,142,204         2,801,575       5,340,629      مكة المكرمة

  2,361,884          488,244              1,873,640         2,225,036         485,810           1,739,226      ينة المنورةالمہ
  1,569,384          264,455              1,304,929         1,480,435         263,137           1,217,299      القصيم

  5,333,543          1,040,823           4,292,721         5,006,013         1,040,823       3,965,191      المنطقة الشرقية
  2,626,827          336,579              2,290,247         2,471,351         334,901           2,136,449      عسير
  1,124,174          125,368              998,805             1,047,966         125,368           922,598          تبوك
  837,092             97,508            739,584             784,034             97,508             686,527          حائل

  433,714             51,680                382,034             408,059             51,680             356,379          الحہوہ الشمالية
  1,918,136          248,941              1,669,194         1,790,778         248,941           1,541,837      جازان
  660,194             89,207                570,988             619,679             89,654             530,025          نجران
  587,981             64,020                523,961             552,795             64,020             488,775          الباحة

  586,862             69,256                517,606             547,369             69,256             478,113          الجوف
  35,106,803  7,958,121  27,148,682  33,140,989  7,955,680  25,185,309 المجموع
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 :تحليل المساكن ۳-۲
 :التاليومن خالل مراجعة ہراسات اإلسكان يتضح أن الطلب على المساكن يتأثر بثالث عوامل رئيسية ك

 .الطلب الناتج من زياہة عہہ األسر -
 .الطلب الناتج من إحالل المساكن -
 ).البطالة،الفقر،الہخل ،تعہہ الزواج ،الطالق(الطلب الناتج من العوامل االجتماعية مثل  -

نظرا لعہم توفر البيانات اإلحصائية لعہہ المساكن على مستوى المناطق اإلہارية في المملكة العربية 
ولتوفر البيانات اإلحصائية لعہہ األسر على مستوى المناطق فسوف يتم استخہام عہہ األسر في  السعوہية

 .المناطق كمؤشر لعہہ المساكن بعہ إضافة عہہ المساكن الغير المشغولة
 .من عہہ المساكن غير مشغولة% ۳ولحساب عہہ المساكن الغير المشغولة فسوف يتم افتراض 

) م۱۹۷٤/ هـ۱۳۹٤(ئية للتعہاہ العام للمساكن لمناطق المملكة في األعوام تم تحليل البيانات اإلحصا 
والتي تتماشى رتب ) ۱۲(كما هو موضح بالجہول ) م۲۰۰٤/ هـ۱٤۲٥(وأخيراً ) م۱۹۹۲/ هـ۱٤۱۳(و

 .المناطق فيها بنفس الوتيرة لعہہ السكان
 أعداد المساكن في المناطق اإلدارية) ۱۲(جدول 

 معدل حجم األسرة أعداد المساكن المنطقة
1974* 1992** 2004*** 1974 1992 2004 

 5.09 6.30 6.53  1,103,934  626,815  198,607     الرياض
 6.16 5.52 5.49  969,466  833,064   330,452     مكة المكرمة

 5.80 5.55 5.13  268,524  201,395  103,679     المہينة المنورة
 6.70 6.24 6.57  156,307  123,932  50,905       القصيم

 6.53 6.97 6.39  530,009  380,554  122,926     المنطقة الشرقية
 6.41 6.07 5.32  271,298  227,367  131,391     عسير
 6.13 6.30 5.72  116,193  79,488     35,024        تبوك
 7.73 6.22 5.79  70,226    68,153    47,213       حائل

 8.00 8.64 6.41  35,958    27,322      20,494       الحہوہ الشمالية
 7.10 6.19 4.77  172,074  144,009  88,094         جازان
 6.70 6.13 8.26  64,484    50,574    17,968       نجران
 6.50 5.96 5.47  59,857  57,373       34,975          الباحة

 8.40 6.88 6.30 44,348  40,183  10,907  الجوف
 6.05 6.10 5.78  3,862,678  2,860,230  1,192,634 المملكة

 .الرياض. وزارة التخطيط. م۱۹۷٤/هـ۱۳۹٤النتائج األولية للتعہاہ العام للسكان والمساكن لعام . م۱۹۷٤. مصلحة اإلحصاءات العامة*  :المصہر

 .الرياض. وزارة التخطيط. م۱۹۹۲/هـ۱٤۱۳لنتائج األولية للتعہاہ العام للسكان والمساكن لعام ا. م۱۹۹۲. مصلحة اإلحصاءات العامة*   

 .الرياض. وزارة التخطيط. م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥النتائج األولية للتعہاہ العام للسكان والمساكن لعام . م۲۰۰٤. مصلحة اإلحصاءات العامة*   

 حجم األسر في المناطق اإلدارية) ۱۳(جدول 

 التغير في معدل حجم األسرة ةالمنطق
1992-1974 2004-1992 

 -1.76 -0.20 الرياض
 0.91 0.04 مكة المكرمة

 0.37 0.43 المہينة المنورة
 0.59 -0.28 القصيم

 -0.54 0.49 المنطقة الشرقية
 0.45 0.74 عسير
 -0.23 0.54 تبوك
 1.83 0.40 حائل

 -0.63 1.67 الحہوہ الشمالية
 1.14 1.46 جازان
 0.74 -1.64 نجران
 0.72 0.48 الباحة

 1.68 0.48 الجوف
 -0.08 0.47 المملكة
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ويتضح من خالل النمو المسجل للمناطق اإلہارية في المملكة تراجع في معہالت نمو حجم األسر للفترة 
م ۱۹۹۲-م۱۹۷٤عنها في الفترة السابقة % ۰٫۰۸-م والذي بلغ على مستوى المملكة ۲۰۰٤-م۱۹۹۲مابين 

 .وذلك الرتفاع معہالت الطالق ونسبة العوانس%۰٫٤۷والذي بلغ على مستوى المملكة 
-۱۹۷٤( األولى خالل الفترةحجم األسرة السعوہية من حيث معہل  المناطق اإلہارية يمكن تصنيفو
 :إلى الفئات التالية) م۱۹۹۲

وتش��تمل عل��ى الباح��ة  %)۰،٤۷أكث��ر م��ن  (من��اطق ذات نم��و أعل��ى م��ن النم��و الس��نوي ال��وطني المس��جل  -
الج��وف والمنطق��ة الش��رقية وتب��وك وعس��ير وج��ازان والح��ہوہ الش��مالية و يع��زى ذل��ك إل��ى زي��اہة مع��ہل 

 .الخصوبة
وتش�تمل عل�ى منطق�ة المہين�ة %) ۰،٤۷أقل من  (مناطق ذات نمو أہنى من النمو السنوي الوطني المسجل  -

 .المنورة وحائل ومكة المكرمة والرياض والقصيم ونجران
والتي كان يبلغ فيها معہل النمو السنوي الوطني لحجم  ) م۲۰۰٤-۱۹۹۲(ا فيما يخص الفترة الثانية أم

 :إلى الفئات التاليةفقہ تفاوتت المناطق فيها % ۰٫۰۸-األسرة 
وتش��تمل عل��ى منطق��ة %) ۰٫۰۸-أكث��ر م��ن  (من��اطق ذات نم��و أعل��ى م��ن النم��و الس��نوي ال��وطني المس��جل  -

 .لقصيم والباحة ونجران ومكة المكرمة وجازان والجوف وحائلالمہينة المنورة وعسير وا
وتش�تمل عل�ى منطق�ة تب�وك %) ۰٫۰۸-أق�ل م�ن (مناطق ذات نمو أہنى من النمو السنوي الوطني المس�جل  -

 .والمنطقة الشرقية والحہوہ الشمالية والرياض
م األسر المستقبلية ومن خالل التحليل والبيانات من الجہاول السابقة سيتم افتراض معہالت نمو حج

 :والفترات كالتالي. للسعوہيين والغير سعوہيين للفترات األربع القاہمة
 :التوقعات في المستقبل لمعدالت حجم األسرة ۳-۲-۱

ويصل  ٦٫۰٥عن المستوى الوطني للفترات األربع القاہمة من  ۰،۱٥يتراجع معہل حجم األسرة بمقہار 
 ).۱٤(كما هو موضح بالجہول  ٥٫۳۰إلى 

 عن المستوى الوطني للفترات األربع القادمة ۰،۱٥تراجع معدل حجم األسرة بمقدار  )۱٤(جدول 

۱٤۲٤ ۱٤۳۰ ۱٤۳۰-۱٤۳٥ ۱٤۳٥-۱٤٤۰ ۱٤٤۰-۱٤٤٥ ۱٤٤٥-۱٤٥۰ 
۲۰۰٤ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰-۲۰۱٥ ۲۰۱٥-۲۰۲۰ ۲۰۲۰-۲۰۲٥ ۲۰۲٥-۲۰۳۰ 

 عةالفترة الراب الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى - أخر تعہاہ
٦٫۰٥٫ ٥۹۰ ٥٫۷٥٫٦ ٥۰ ٥٫ ٥٫٤٥۳۰ 

 .كل خمسة سنوات ۰٫۱٥%المتوسط السنوي لألسر يتراجع 
 .في كل فترة  ۰،۱٥%المناطق التي زاہت في الفترتين تنمو بمعہالت تزيہ عن الوطني بـ 

 .في كل فترة  ۰،۱٥%المناطق التي تراجعت في الفترتين تقل عن الوطني بـ 
ترة األولى وتراجعت في الفترة الثانية  أو العكس تكون نفس المستوى الوطني المناطق التي زاہت في الف

 .ويأخذ في االعتبار الحضرية والهجرة في المنطقة
المجموعة . وقہ قسمت المناطق على أساس ارتفاع وانخفاض معہالت نمو حجم األسر إلى أربع مجموعات

األسر في الفترتين و تضم المجموعة الثانية المناطق األولى وتضم المناطق التي زاہت فيها معہالت نمو حجم 
التي زاہت معہالت نمو حجم األسر فيها في الفترة األولى ونقصت في الفترة الثانية والمجموعة الثالثة تضم 
المناطق التي نقصت فيها معہالت نمو حجم األسرة في الفترة األولى وزاہت في الفترة الثانية أما المجموعة 

 .تضم المناطق التي نقصت فيها معہالت نمو حجم األسرة في الفترتينالرابعة ف
 .يوضح معہالت حجم األسر) ۱٥(والجہول التالي رقم 
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۳٥۹ 

 معدالت حجم األسر للمناطق ) ۱٥(جدول رقم 

 (%)تقدير معدالت النمو المستقبلية للفترات األربع للسعوديين  سنة المناطق معدالت النمو
۲۰۱۰ ۱ ۲ ۳ ٤ 

 في الفترتين زاہت

 ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ ٦٫۰٥ الباحة
 ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ ٦٫۰٥ الجوف
 ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ ٦٫۰٥ عسير
 ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ ٦٫۰٥ جازان

زاہت في األولى ونقصت في 
 الثانية

 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ المنطقة الشرقية
 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ تبوك
 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ ہ الشماليةالحہو

نقصت في األولى وزاہت في 
 الثانية

 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ المہينة المنورة
 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ حائل

 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ مكة المكرمة
 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ القصيم
 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ نجران

 ٥٫۱٥ ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ الرياض الفترتين نقصت في
 ٥٫۳۰ ٥٫٤٥ ٥٫٦۰ ٥٫۷٥ ٥٫۹۰ الوطني

 :توقعات عدد األسر في المستقبل ۳-۲-۲
سيتم ) هـ۱٤٥۰(ولتقہير تطور أعہاہ األسر في المستقبل لكل منطقة من مناطق المملكة حتى سنة الهہف 

 :استخہام المعاہلة التالية
 :والنتائج كالتالي )۳....................... (.ہل حجم األسرة في نفس الفترةمع× مجموع عہہ سكان الفترة 

 )الفترة األولى والثانية  والثالثة والرابعة(توقعات عدد األسر في المستقبل في نهاية كل فترة ) ۱٦(جدول رقم 

 رابعةالفترة الة نهاي نهاية الفترة الثالثة الفترة الثانيةنهاية  نهاية الفترة األولى سنة المناطق
۲۰۱۰ ۲۰۱٥ ۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰ 

 1,661,035 1,521,749 1,377,387 1,231,122 1,086,197 الرياض
 1,606,167 1,493,982 1,371,802 1,242,765 1,110,332 مكة المكرمة

 445,639 408,264 369,751 330,919 292,583 المہينة المنورة
 296,110 271,640 246,439 221,039 195,963 القصيم

 1,006,329 918,535 829,109 739,776 652,239 المنطقة الشرقية
 481,987 441,313 399,791 358,251 317,490 عسير
 212,108 192,287 172,548 153,219 134,603 تبوك
 157,942 143,859 129,685 115,672 102,062 حائل

 81,833 74,873 67,794 60,730 53,813 الحہوہ الشمالية
 351,951 319,782 287,533 255,768 225,018 جازان
 124,565 113,703 102,706 91,775 81,105 نجران
 107,886 98,713 89,389 80,092 70,992 الباحة

 107,681 97,745 87,814 78,059 68,639 الجوف
 6,641,232 6,096,444 5,531,746 4,959,187 4,391,036 المجموع

 :ات عدد المساكن في المستقبلتوقع ۳-۲-۳
ولتقہير تطور أعہاہ المساكن التراكمي في المستقبل لكل منطقة من مناطق المملكة حتى سنة الهہف 

 ).افتراض المساكن الغير مشغولة(من عہہ األسر % ۳سيتم استخہام بيانات عہہ األسر بعہ إضافة ) هـ۱٤٥۰(
بة لكل فترة من الفترات سوف يتم طرح عہہ المساكن في لحساب عہہ المساكن المطلو( :والنتائج كالتالي

 :)نهاية كل فترة من من نظيراتها في الفترة التي تسبقها
 :عدد المساكن الجديدة والتي يجب إحاللها ٤-۳-۲

من المساكن في % ۰٫۰٥ولحساب عہہ المساكن الجہيہة والتي يجب إحاللها لكل فترة سوف يتم افتراض 
 ):۱۹جہول (ل نتيجة انتهاء عمرها االفتراضي أو استخہامها ألغراض غير سكنية كل فترة تتطلب اإلحال
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۳٦۰ 

 :العدد التراكمي للمساكن في المطلوبة في نهاية كل فترات) ۱۷(جدول رقم 

 رابعةالفترة النهاية  نهاية الفترة الثالثة الفترة الثانيةنهاية  نهاية الفترة األولى المناطق
 ۲۰۳۰سنة  ۲۰۲٥ سنة ۲۰۲۰سنة  ۲۰۱٥سنة 

 1,710,866 1,567,401 1,418,708 1,268,055 الرياض
 1,654,352 1,538,802 1,412,956 1,280,048 مكة المكرمة

 459,008 420,511 380,844 340,846 المہينة المنورة
 304,994 279,789 253,832 227,670 القصيم

 1,036,519 946,091 853,983 761,969 المنطقة الشرقية
 496,446 454,552 411,784 368,998 عسير
 218,471 198,056 177,724 157,815 تبوك
 162,680 148,175 133,575 119,143 حائل

 84,288 77,119 69,828 62,552 الحہوہ الشمالية
 362,510 329,375 296,159 263,441 جازان
 128,302 117,114 105,787 94,529 نجران
 111,123 101,675 92,071 82,495 الباحة

 110,912 100,677 90,448 80,401 الجوف
  6,840,469  6,279,337  5,697,699  5,107,963 المجموع

 

 ولى والثانية  والثالثة والرابعةسنوات للفترة األ ٥عدد المساكن الجديدة المطلوبة لكل ) ۱۸(جدول رقم 

 رابعةالفترة ال ة الثالثةالفتر الفترة الثانية الفترة األولى الفترة المناطق
۲۰۰٤-۲۰۱۰ ۲۰۱۰-۲۰۱٥ ۲۰۱٥-۲۰۲۰ ۲۰۲۰-۲۰۲٥ ۲۰۲٥-۲۰۳۰ 

  143,465  148,693  150,653  149,272  14,849 الرياض
  115,550  125,846  132,909  136,406  174,176 مكة المكرمة

  38,496  39,668  39,997  39,486  32,836 المہينة المنورة
  25,205  25,957  26,162  25,828  45,534 القصيم

  90,428  92,108  92,013  90,163  141,796 المنطقة الشرقية
  41,894  42,768  42,786  41,984  55,717 عسير
  20,416  20,332  19,909  19,174  22,448 تبوك
  14,505  14,600  14,433  14,018  34,899 حائل

  7,168  7,292  7,275  7,125  19,469 الحہوہ الشمالية
  33,135  33,217  32,718  31,673  59,695 جازان
  11,188  11,327  11,258  10,991  19,054 نجران
  9,448  9,604  9,576  9,373  13,265 الباحة

  10,235  10,229  10,047  9,703  26,350 الجوف
  561,132  581,638  589,736  585,196  660,089 المجموع

 

 عدد المساكن الجديدة والتي يجب إحاللها في كل فترة) ۱۹(جدول رقم 

 لثانيةالفترة ا الفترة األولى المناطق
۲۰۱۰-۲۰۱٥ ۲۰۲۰-۲۰۲٥ 

تتطلب  المجموع جہيہة تتطلب اإلحالل
 اإلحالل

 المجموع جہيہة

 214,056 150,653 63,403 205,211 149,272 55,939 الرياض
 196,911 132,909 64,002 193,588 136,406 57,182 رمةمكة المك

 57,039 39,997 17,042 54,554 39,486 15,068 المہينة المنورة
 37,545 26,162 11,384 35,920 25,828 10,092 القصيم

 130,112 92,013 38,098 123,754 90,163 33,590 المنطقة الشرقية
 61,236 42,786 18,450 58,334 41,984 16,351 عسير
 27,800 19,909 7,891 26,106 19,174 6,932 تبوك
 20,390 14,433 5,957 19,275 14,018 5,256 حائل

 10,403 7,275 3,128 9,896 7,125 2,771 الحہوہ الشمالية
 45,890 32,718 13,172 43,261 31,673 11,588 جازان
 15,985 11,258 4,726 15,168 10,991 4,177 نجران

 13,701 9,576 4,125 13,029 9,373 3,656 لباحةا
 14,067 10,047 4,020 13,238 9,703 3,535 الجوف

 845,134 589,736 255,398 811,334 585,196 226,138 المجموع
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۳٦۱ 

 عدد المساكن الجديدة والتي يجب إحاللها في كل فترة) ۱۹(جدول رقم تابع 

 رابعةالفترة ال الفترة الثالثة المناطق
۲۰۲۰-۲۰۲٥ ۲۰۲٥-۲۰۳۰ 

 المجموع جہيہة يجب إحالله المجموع جہيہة يجب إحالله
 221,835 143,465 78,370 219,628 148,693 70,935 الرياض

 192,490 115,550 76,940 196,494 125,846 70,648 مكة المكرمة
 59,522 38,496 21,026 58,710 39,668 19,042 المہينة المنورة

 39,194 25,205 13,989 38,648 25,957 12,692 القصيم
 137,733 90,428 47,305 134,807 92,108 42,699 المنطقة الشرقية

 64,622 41,894 22,728 63,357 42,768 20,589 عسير
 30,318 20,416 9,903 29,218 20,332 8,886 تبوك
 21,914 14,505 7,409 21,279 14,600 6,679 حائل

 11,024 7,168 3,856 10,783 7,292 3,491 الحہوہ الشمالية
 49,604 33,135 16,469 48,025 33,217 14,808 جازان
 17,044 11,188 5,856 16,616 11,327 5,289 نجران
 14,532 9,448 5,084 14,208 9,604 4,604 الباحة

 15,269 10,235 5,034 14,751 10,229 4,522 الجوف
 875,099 561,132 313,967 866,523 581,638 284,885 المجموع

 :الخالصة -٤
والحاجة إلحالل بعض المساكن القائمة  ،وتغير حجم األسرة ،أن الطلب على المساكن يتأثر بنمو السكان

 ،هـ۲۰۰٤حسب أخر إحصائية في عام % ۲٫٥أن معہل نمو السنوي للسكان السعوہيين بلغ  . بأخرى جہيہة
%  ۲٫٤بينما معہل نمو السنوي للسكان الغير سعوہيين كان. م۲۰۳۰ في عام% ۱٫٥ويتوقع أن يتراجع إلى 

فيما يتوقع أن .  م نتيجة إلى تبني سياسات السعوہة۲۰۳۰م ويتوقع  أن يصل إلى صفر في عام ۲۰۰٤في عام 
 . م۲۰۳۰فرہ في عام  ٥،۳۰م إلى ۲۰۱۰فرہ في عام  ٥،۹۰ينخفض متوسط  حجم األسرة في المملكة من 

فيما كان عہہ المساكن في . م۲۰۳۰ة عن تقہير الطلب على المساكن في المملكة حتى عام أسفرت الہراس 
مسكناً  ٦،۸٤۰،٤٦۹توقعت الہراسة أن  تحتاج المملكة إلى  ،م۲۰۰٤مسكناً في عام  ۳،۸٦۲،٦۷۸المملكة 

اكن فضالً عن ذلك قہرت الہراسة عہہ المس%. ۷۷بنسبة زياہة مقہارها ما يقارب  ،م۲۰۳۰بحلول عام 
 .الجہيہة وتلك القائمة التي يجب إحاللها في كل فترة من الفترات األربع

 :المراجع -٥
تق�ہير أع�ہاہ ومس�احة ون�وع المس�اكن ف�ي المملك�ة العربي�ة  .)2004( .جم�ال ال�ہين ،ع�ہنان و  س�الغور ،فه�ہ و الش�يحة ،لحريق�يا ]۱[

  .الرياض ،۱۹-۲۰-أ ت ،اإلہارة العامة لبرامج المنح ،لتقنيةمہينة الملك عبہالعزيز للعلوم وا ،السعوہية للعشرين سنة القاہمة
 .۲۷ ص ،الفصل األول ،)هـ۱۳۹٥ -هـ ۱۳۹۰( ،خطة التنمية األولى،هـ۱۳۹۰ ،وزارة التخطيط ]۲[
 ۷٤۹-۷۲۹ ص ،الفصل السابع ،)هـ۱٤۰۰ -هـ ۱۳۹٥(خطة التنمية الثانية،  ،هـ۱۳۹٥ ،وزارة التخطيط ]۳[
 ۳٦۷-۳٥٦ ص ،الفصل السابع ،)هـ۱٤۰٥ -هـ ۱٤۰۰(ية الثالثة، خطة التنم ،هـ۱٤۰۰ ،وزارة التخطيط ]٤[
 صوالفصل الثالث عشر  ۸۹-۸۷ الفصل الرابع ص ،)هـ۱٤۱۰ -هـ ۱٤۰٥(خطة التنمية الرابعة،  ،هـ۱٤۰٥ ،وزارة التخطيط ]٥[

٤۳۰-٤۳٥. 
 .٤٤۱-٤۳۲ ص ،الفصل الخامس عشر ،)هـ۱٤۱٥-هـ ۱٤۱۰(خطة التنمية الخامسة،  ،هـ۱٤۱۰ ،وزارة التخطيط ]٦[
 .٤٤۳-٤۳٦ ص ،الفصل الثالث عشر ،)هـ۱٤۲۰-هـ ۱٤۱٥(خطة التنمية الساہسة،  ،هـ۱٤۱٥ ،وزارة التخطيط ]۷[
 ٤۰۲- ۳۹۸ص ،الفصل السابع ،)هـ۱٤۲٥ -هـ ۱٤۲۰(خطة التنمية السابعة،  ،هـ۱٤۲۰ ،وزارة التخطيط ]۸[
 ۳۹۱- ۳۷۹ ص ،الفصل الثامن ،)هـ۱٤۳۰ -هـ ۱٤۲٥(خطة التنمية الثامنة،  ،هـ۱٤۲٥ ،وزارة التخطيط ]۹[
  .الرياض: ، فرحات، سياسات وبرامج اإلسكان في المملكة العربية السعوہية خالل قرن من الزمان، جامعة الملك سعوہالطاشكنہي ]۱۰[
  .المملكة العربية السعوہية ،الرياض ،مطبعة المہينة ،أمانة مہينة الرياض ،ضاحية العريجا ،هـ۱٤۰۰عبہ هللا العلي  ،النعيم ]۱۱[
 .م،  النتائج التفصيلية لتعہاہ السكان والمساكن العامة، وزارة التخطيط، الرياض۱۹۷٤/هـ۱۳۹٤ط وزارة التخطي ]۱۲[
 .النتائج التفصيلية لتعہاہ السكان والمساكن العامة، الرياضمصلحة اإلحصاءات العامة ،م۱۹۹۲/هـ۱٤۱۳وزارة التخطيط  ]۱۳[
 .ضلتفصيلية لتعہاہ السكان والمساكن العامة، الرياالنتائج امصلحة اإلحصاءات العامة  ،م۲۰۰٤/هـ۱٤۲٥وزارة التخطيط  ]۱٤[
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AlRumayhi6 
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2  
fharigi@hotmail.com  

3  
salhossiny@gmail.com  

4  
joaibsi@sabic.com 

5  
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1, 2 Professors, Department of Urban and Regional Planning, College of Architecture and Planning, University of Dammam.  
3, 4, 5, 6 Masters students, the Department of Urban and Regional Planning, College of Architecture and Planning, Univ. of Dammam. 
 
*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings. 

A bstr act:  
One of the most top priority rights for a human being is accommodation. Population growth, the need to 

substitute existing housing stock, and the scarcity of sources channels of funding have led to higher housing 
demands. As a result, high housing prices has overcome the potential of many Saudi families.  
This research aims to study housing financing channels available in the Kingdom. as well proposing 
mechanisms and means of financing that contribute to housing  opportunities for Saudi families. The study 
includes a review of regional experience, and analysis of local funding programs. Accordingly, the proposed 
mechanisms for funding are hoped to contribute to the empowerment of family housing. The study focus on 
identifying financing channels, target segments, funding size, procedures and mechanisms for grant funding, 
and determining percentages deducted from the monthly income.  

K eywor ds:   
Housing Finance, Funding Institutions, Funding Amounts, Funding Programs. 

B iogr aphy:    
Prof. Dr. Ahmed Jarallah Aljarallah obtained a Professor of urban and regional planning; doctorate and 

master's degree from the University of Northern Colorado USA 1983 and 1980 respectively, received his 
Bachelor's degree with honours from KSU 1975, he published four books in the area of specialization, published 
numerous scientific papers in journals and Conference Court (about 70 research), oversaw many of graduation 
projects and Bachelor dissertations (more than 60 letter), numerous scientific papers and the upgrade files (more 
than 100 scientific work), the examiner externally and internally for several of graduation projects and Bachelor 
dissertations. He held several positions and membership of University committees including: Director of the 
Centre for social research, humanity society in the eastern region, Director of GIS unit in the Faculty of 
architecture and planning at King Faisal University, Member of the Board of translation copyright King Faisal 
University for several times, Member of the Council of scientific research with King Faisal University for a 
single, Member of the Scientific Council with King Faisal University, Chairman, Department of urban and 
regional planning at the University for several times, Board member of the Faculty of architecture and planning at 
the University for several times, Chairman of the Ph.d. program in urban and regional planning at the University 
of King Faisal. 

Prof. Dr. Fahad Abdullah Nowaisir Al-Harigi, born 1958. A Professor of urban and regional planning in 
2005, he received a PhD from Edinburgh University in 1989, he received a b.s. from the University of King Faisal 
1982 book together with other authors in the field of information technology impact on urban development, 
published numerous scientific papers in journals and Conference Court (about 40 papers), oversaw many of 
graduation projects and Bachelor dissertations (more than 60 letter), numerous scientific papers and the upgrade 
files (more than 80 scientific work), external and internal services kmmthan for many graduation projects and 
Bachelor dissertations. He held several positions and membership of University committees including: Member of 
the Scientific Research Council, University of Dammam, Member of Scientific Council of the University of King 
Faisal in 2000-2002, head of the Department of urban and regional planning at the University of King Faisal in 
1998-2000 m, Assistant Dean of the Faculty of architecture and planning for graduate studies and research in the 
period 1998-2000, Member of the Board of King Faisal University in 1993-1994, Chairman of the post-graduate 
programme at the Department of urban and regional planning. 
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  تمويل اإلسكان في المملكة العربية السعودية ۷-۲
٦محمد الرميحي .وم ٥مشعل الشعيبي. وم ٤صالح الجعيب. وم ۳يسامي الحصينو ۲فهد الحريقي. د. أ ۱أحمد الجارل. د. أ  

1  
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2  
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3  
salhossiny@gmail.com  

4  
joaibsi@sabic.com 

5  
msh3l.f@gmail.com 

6  
mohammad.romaihi@aramco.com  

 . أساتذة بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام۱،۲
.ية العمارة والتخطيط، جامعة الدمامطالب ماجيستير بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي، كل٤،٥،٦،۳  

 اعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بالندوة كما قبلت للنشر في كتاب بحوث الندوة بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمين* 

 :المستخلص
نتيجة  ،أنواعها لكن الطلب المتزايہ على المساكن بمختلف. يعتبر المسكن من أهم ہعائم الحياة التي تتصہر أولويات اإلنسان

باإلضافة إلى شح مصاہر وقنوات التمويل أہى إلى تراجع العرض عن  ،نمو السكان والحاجة إلحالل بعض المساكن القائمة
 .األمر الذي أہى إلى ارتفاع أسعار الوحہات السكنية وتجاوزها إمكانات كثير من األسر في المملكة العربية السعوہية.الطلب

ة في قنوات تمويل المساكن المتاحة المملكة وأقترح آليات ووسائل تمويل تساهم في توفير المساكن يهہف البحث إلى ہراس
بناء على ذلك تقترح . وتحليل لبرامج التمويل المحلية ،تشتمل الہارسة على استعراض للتجارب العربية. وجعلها في متناول األسر

يركز البحث على تحہيہ قنوات للتمويل، والشرائح المستهہفة، وحجم . نآليات لتمويل يؤمل أن تساهم في تمكين األسر من السك
 .  وإجراءات واليات منح التمويل، وتحہيہ النسب الشهرية المستقطعة من الہخل ،التمويل

 : الكلمات الدالة
 . تمويل اإلسكان، قنوات التمويل، مبالغ التمويل، برامج التمويل، الجهات الممولة، الشرائح الممولة

 :السيرة الذاتية
م، حصل على الہكتوراه والماجستير ۱۹۹۸حصل على ہرجة أستاذ في التخطيط الحضري واإلقليمي  أحمد جارل الجارل. د. أ

م على التوالي، حصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعوہ ۱۹۸۰و۱۹۸۳من جامعة شمال كلوراہو االمريكية 
، )بحثاً  ۷۰حوالي(ب في مجال التخصص، نشر العہيہ من األبحاث العلمية في المجالت والمؤتمرات المحكمة م، نشر أربعة كت۱۹۷٥

، حكم العہيہ من األبحاث )رسالة ٦۰أكثر من (أشرف على العہيہ من مشاريع التخرج للبكالوريوس ورسائل الماجستير والہكتوراه 
كان ممتحناً خارجيا وہاخليا للعہيہ من مشاريع التخرج للبكالوريوس ورسائل  ،)عمل علمي ۱۰۰أكثر من (العلمية وملفات الترقية 

مہير مركز األبحاث االجتماعية واإلنسانية بجمعية : شغل العہيہ من المناصب وعضوية اللجان الجامعية منها. الماجستير والہكتوراه
عمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل، عضو مجلس الترجمة البر في المنطقة الشرقية، مہير وحہة المعلومات الجغرافية في كلية ال

والتأليف والنشر بجامعة الملك فيصل لعہة مرات، عضو مجلس البحث العلمي بجامعة الملك فيصل لفترة واحہة، عضو المجلس العلمي 
رات، عضو مجلس كلية بجامعة الملك فيصل  لمرة واحہة، رئيس قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بجامعة الملك فيصل لعہت م

العمارة والتخطيط  بجامعة الملك فيصل لعہة مرات، رئيس لجنة برنامج الہكتوراه في قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بجامعة الملك 
 .فيصل

حصل على ہرجة أستاذ في التخطيط الحضري واإلقليمي في عام . م۱۹٥۸من مواليہ  فهد بن عبدهللا نويصر الحريقي. د. أ
م، نشر كتاب ۱۹۸۲م، حصل على البكالوريوس من جامعة الملك فيصل ۱۹۸۹حصل على الہكتوراه من جامعة أہنبرة في  م،۲۰۰٥

مشترك مع مؤلفين آخرين في مجال تاثير تقنية المعلومات على التنمية الحضرية، نشر العہيہ من األبحاث العلمية في المجالت 
أكثر (ف على العہيہ من مشاريع التخرج للبكالوريوس ورسائل الماجستير والہكتوراه ، أشر)بحثاً  ٤۰حوالي  (والمؤتمرات المحكمة 

، خہم كممتحن خارجي وہاخلي للعہيہ من )عمل علمي ۸۰أكثر من (، حكم العہيہ من األبحاث العلمية وملفات الترقية )رسالة ٦۰من 
عضو مجلس : يہ من المناصب وعضوية اللجان الجامعية منهاشغل العہ. مشاريع التخرج للبكالوريوس ولرسائل الماجستير والہكتوراه

م، رئيس قسم التخطيط الحضري ۲۰۰۲ - ۲۰۰۰البحث العلمي بجامعة الہمام، عضو المجلس العلمي بجامعة الملك فيصل  في الفترة
ا والبحث العلمي في الفترة م، وكيل كلية العمارة والتخطيط للہراسات العلي۲۰۰۰-۱۹۹۸واإلقليمي بجامعة الملك فيصل  في الفترة 

م، ورئيس لجنة برنامج الماجستير في قسم التخطيط ۱۹۹٤ - ۱۹۹۳م، عضو مجلس جامعة الملك فيصل في الفترة ۱۹۹۸-۲۰۰۰
 .الحضري واإلقليمي
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 :المقدمة
عہہاألسر السعوہية المستأجرة  إلى أنآخر إحصائية أورہتها وزارة التخطيط واإلحصاءات العامة تشير 

من إجمالي  % ٦۰يقہر عہہ من ال يملكون مساكن في المملكة ما يقارب و. ألف أسرة ۹۰۰بأكثر من تقہر 
، م۱۹۹۲نسمة في عام   ۱٦٫۹٤۸٫۳۸۸بلغ عہہ سكان المملكة العربية السعوہية ).م۲۰۱۰  ،الخليل(السكان 

هذه الزياہة،نمو نتج عن .نسمة ٥٫۷۲٥٫۱٥۰م  بزياہة قہرها ۲۰۰٤نسمه في عام  ۲۲٫٦۷۳٫٥۳۸وأرتفع إلى 
ويقہر إجمالي عہہ الوحہات السكنية في المملكة مع بہاية ).م۲۰۰٤،وزارة التخطيط( في الطلب على المساكن

وزارة ( وحہة ۳،۹۹۰،٥٥۹م حوالي ۲۰۰٤ ،هـ۱٤۲٥الخطة الثامنة  حسب تعہاہ أخر إحصائية لعام 
إلى  ۲۰۰٥(فترة  الخطة الخمسية الثامنة وقُہر إجمالي الطلبعلى الوحہات السكنية أثناء ). م۲۰۰٤/التخطيط
 ).۳۹۱-۳۷۹ :هـ۱٤۲٥ ،وزارة التخطيط( وحہة ۱،۰۰۰،۰۰۰بحوالي  )م۲۰۱۰

تزامن مع زياہة الطلب على المساكن ارتفاع أسعار المواہ األساسية للبناء بشكل متزايہ، حيث سجل 
ارتفاع . م۲۰۰۸طن/لایر ٥۰٤٦وأرتفع ليصل إلى ،م۲۰۰٦طن في عام /لایر ۲۲۱۸متوسط سعر الحہيہ 

تكلفت إنشاء المسكن أہى إلى تراجع المعروض من المساكن وتضاعف أسعار الوحہات السكنية وتجاوز 
فالحاجة ملحة إلى وجوہ ہراسات وخطط إستراتيجية تہعم توفير المساكن .  أسعارها إمكانات كثير من األسر

 ).۲۰۱۰والمعلومات، مصلحة اإلحصاءات العامة (في المملكة العربية السعوہية 
في  إلىأقترح آليات ووسائل تمويل تساهم في توفير المساكن وجعلها في متناول األسر ہراسةهہف الت

 .المملكة العربية السعوہية
الصفي الوثائقي المقارن، وذلك من خالل الجمع المتأني   نهجتحقيق هہف الہراسة يستہعي توظيف الم

فرة ذات العالقة بالتمويل العقاري في عہہ من الہول ومقارنتها ببرامج والہقيق للسجالت والوثائق المتوا
سيركز بشكل خاص على برامج اإلسكان والجهات الممولة والشرائح المستهہفة .  اإلسكان المتاحة في المملكة

 .ومبالغ التمويل
مويل المساكن، يحلل الجزء األول التجارب العربية في مجال ت: يشتمل البحث على ثالثة أجزاء رئيسة

فيما خصص الجزء الثالث للنتائج ، بينما يناقش الجزء الثاني قنوات التمويل في المملكة العربية السعوہية
 .والتوصيات

 التجارب العربية في مجال تمويل المساكن -۱
سيتم في هذا الجزءاستعراض بعض تجارب ہول مجلس التعاون الخليجي وہولة االرہن في مجال تمويل 

حيث تم إختيار تلك الہول بناء على تقارب  ،كن من خالل استعراض البرامج االسكانية وقنوات التمويلالمسا
 .الخصائص االسكانية بين الحاالت المہروسة والتفظيالت المجتمعية لخصائص المساكن

 :دولة األمارات العربية المتحدة ۱-۱
لية لالسكان على مستوى الہولة عامة من جهة، تتميز ہولة األمارات العربية المتحہة بتوفير برامج تموي

 .ومن جهة أخرى توفير كل إمارة من االمارات السبع برامج تمويل تغطي نطاقها الجغرافي
ويعتبر برنامج الشيخ زايہ لالسكان من أوائل البرامج المہعومة من قبل الحكومة لتوفير الہعم المالي 

ر خہمات البرنامج في تقہيم القروض والمنح والمساكن الحكومية للمواطنين لبناء وامتالك منازلهم حيث تنحص
باإلضافة إلى مؤسسة محمہ بن راشہ لإلسكان . ألف ہرهم إمارتي ٥۰۰والتي يصل مبلغ التمويل فيها إلى 

 .حاكم ہبي والتي تقہم قروض بہون فوائہ للمواطنين وتقہيم المساكن الحكومية ضمن نطاق إمارة ہبي
ت الحكومية التمويلية لبرامج اإلسكان هيئة قروض المساكن الخاصة في أبو ظبي والتي ومن أمثلة الجها

بغرض منح المواطنين قروضاً بہون فائہة لبناء مساكن لهم أو توسيع وترميم مساكنهم  ۱۹۹۰ أنشئت عام 
 .مليون ہرهم إمارتي ۲والتي يصل مبلغ التمويل فيها إلى  الحالية

فاصيل المتعلقة بقنوات التمويل والبرامج المذكورة سابقاً في ہولة األمارات الت) ۱(ويوضح الجہول رقم 
 .العربية المتحہة من خالل توضح الشرائح المستفيہة من البرامج و مبالغ التمويل واَلية السہاہ
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۳٦٥ 

 

 *قنوات التمويل المالي لبرامج االسكان في دولة االمارات العربية المتحدة) ۱(جدول 

 قناة التمويل المستفيدين البرامج الشروط مة التمويلقي الية السداد

 )الف۱۰-۱٥(
 ہرهماً  ۱٦٦٦استقطاع مبلغ 

 .سنة ۲٥شهرياً على مہى 
 )ألفاً وما فوق ۱٥(

شهرياً  ۱۳٫٤%استقطاع نسبة 
 لغايات السہاہ

 .أن يكون مقہم الطلب مواطناً  ألف ہرهم ٥۰۰
 .أن يكون عائالً ألسرة

اً لمسكن أال يكون مقہم الطلب مالك
 .مالئم لسكن األسرة

أال يكون مقہم الطلب سبق له 
الحصول على مساعہة سكنية من أية 

 .جهة حكومية
أال يكون مجموع ہخل وأمالك مقہم 
 .الطلب كافياً المتالك مسكن مناسب

لمن راتبه (قرض 
االف ۱۰أكثر من 

 )ہرهم

كافة شرائح 
 المجتمع

برنامج الشيخ  
 *زايہ لالسكان 

 ألف ہرهم ٥۰۰ ةغير مسترہ
لمن راتبه (منحة 

االف ۱۰أقل من 
 )ہرهم

 مسكن حكومي ألف ہرهم ٥۰۰ غير مسترہة

يعفى المقترض من نصف مليون 
 ۱٫٥(ہرهم ويقّسم المبلغ المتبقي 

على فترة سہاہ ) مليون ہرهم
 ۳۰شهرا، أي ۳٦۰تصل الى 

عاماً، بقسط شهري يصل الى 
ويتمتع من . ہرهم ٤۲۰۰نحو 

٪ ۲٥السہاہ بإعفاء قيمته يعجل 
 من المبلغ المتبقي

يصل مبلغ 
 ۲التمويل الى 
 مليون ہرهم

 جواز السفر األصلي
 خالصة القيہ األصلية

إثبات مصاہر / شهاہة راتب حہيثة 
 الہخل األخرى

شهاہة بحث حہيثة وأصلية لقطعة 
 األرض

مخطط لموقع األرض في إمارة 
 أبوظبي

قرض لبناء منزل 
 أو شراء منزل

فة شرائح كا
 المجتمع

هيئة قروض 
المساكن الخاصة 

 **للمواطنين

 *www.szhp.gov.ae/Default.aspx://http 

**http://www.iskan.gov.ae/SSHP.aspx 

 
 :دولة قطر ۱-۲

ر على عاتقها الہور األهم في توفير تأخذ إہارة اإلسكان التابعة لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بقط
القروض االسكانية لمختلف فئات المجتمع وتقہيم برامج بہل االيجار الخاصة باألرامل وذوي الحاجة ضمن 

 ).۲(االشتراطات الموضحة أہناه في جہول 
وط وتقوم فكرة برنامج بہل اإلجار إلى تقہيم بہل إجار شهري لذوي الحاجة من األسر القطرية ضمن الشر

إلى حين توفير مسكن أو قرض حكومي، ويتم إحتساب قيمة بہل اإلجار على ) ۲(الموضحة أہناه في الجہول 
 .أساس عہہ أفراہ األسرة

أما فيما يتعلق ببرنامج القروض فتقہم الوزارة قروض سكنية على لشراء األرض باالظافة الى قرض بناء 
 .ألف لایر قطري للبناء ٦۰۰األرض ومبلغ ألف لایر قطري لشراء  ۸۰۰بحيث يتم تقہيم مبلغ 

 

http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
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۳٦٦ 

 

 *قنوات التمويل المالي لبرامج االسكان في دولة قطر) ۲(جدول 

 قناة التمويل المستفيدين البرامج الشروط قيمة التمويل السداد آلية

ــ ـــ ــ  ـ
لایر شهريا اذا كان  ٤٥۰۰

عہہ أسرة المنتفع من 
 . شخص الي ثالثة

 .ناً أن يكون مقہم الطلب مواط
 .أن يكون عائالً ألسرة

 .وأال يكون قہ آل إليه مسكن،
ال يكون المنتفع موظفا، أال يكون 

مجموع ہخل وأمالك مقہم 
الطلب كافياً المتالك مسكن 

 .مناسب

بہل االيجار 
 لذوي الحاجة

لألرامل 
والمطلقات وذوي 

 الحاجة 

وزارة العمل 
والشؤون 

إہارة (االجتماعية 
 )*االسكان

ــ ـــ ــ  ـ

لایر شهريا اذا كان  ٥٥۰۰
عہہ أسرة المنتفع اكثر من 

 ۷ثالثة اشخاص واقل من 
  .اشخاص

ــ ـــ ــ  ـ
لایر شهريا اذا كان  ٦٥۰۰

عہہ أفراہ األسرة اكثر من 
 . اشخاص ۷

رسوم % ۱سيتم احتساب 
% ۳اہارية على مبلغ البناء و

على مبلغ االرض وسيتم 
تحصيل المبالغ بناء على ہخل 

 .رضالمقت

للبناء  ٦۰۰٫۰۰۰
لشراء  ۸۰۰٫۰۰۰و

 االرض

 .أن يكون قطري الجنسية
 سنة، ۲۲ال يقل عمره عن 

وأن يكون متزوجا أو غير 
متزوج ويعول أحہ والہيه أو 

أخوته أو من تجب عليهم النفقة 
 شرعا،

أن يكون غير متزوج وتجاوز 
 سنة ۳٥عمره 

وأال يكون قہ آل إليه مسكن 
 .مناسب لإلقامة فيه

بناء قرض ل
منزل أو 

 شراء منزل 

كافة شرائح 
 المجتمع 

وزارة العمل 
والشؤون 

إہارة (االجتماعية 
 )*االسكان

 *http://www.mcsah.gov.qa 

 
 :دولة الكويت ۱-۳ 

اية السكنية نشأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية كمنظمة حكومية مستقلة والتي تسهہف توفير الرع
 .لمواطني الہولة من خالل تقہيم القسائم السكنية أو توفير بہل اإليجار

ہينار كويتي إلى حين الحصول  ۱۰۰حيث تقہم المؤوسسة برنامج بہل اإليجار الى المواطنين بحہ أقصى 
القسيمة  على القسيمة السكنية أو المسكن وتجيز المؤسسة إستمرار صرف بہل اإليجار في حالة الحصول على

 ).۳(السكنية لفترة ال تتجاوز السنتين من تاريخ إستالم القسيمة السكنية حسب ماهو موضح في جہول 
وتبلغ  ،وتقوم المؤوسسة بتقہيم برنامج القسائم السكنية التي توزع على المواطنين لتمكينهم من بناء المساكن

تي ليتم إستحقاقها بہون فوائہ عن طريق األقساط ألف ہينار كوي ۷۰قيمة التمويل في برنامج القسائم السكنية 
 .من ہخل المواطن% ۱۰الشهرية بحيث ال يتجاوز اإلستقطاع الشهري 

http://www.mcsah.gov.qa/�
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۳٦۷ 

 
 *قنوات التمويل المالي لبرامج االسكان في دولة قطر) ۳(جدول 

 قناة التمويل المستفيدين البرامج الشروط قيمة التمويل الية السداد

ــ ــ ــ ــ ــ ي شهرياً ہينار كويت ۱۰۰ ـ
 كحہ أقصى 

أال يزيہ ہخل رب األسرة عن مبلغ 
 تسعمائة ہينار شهرياً 

أن يكون رب األسرة متقہماً بطلب 
للحصول على الرعاية السكنية ولم 
يستلم المسكن الحكومي لظروف  

خارجة عن إراہته أو تم استالمه ولم 
  ،يصل التيار الكهربائي للمنطقة

أو  إذا كان خصصت لهم قسائم حكومية
من الذين يمتلكون قسائم ومنحوا 

قروض فيشترط لمنح البہل أال يكون قہ 
مضت سنتان على استالمه القسيمة 

 الحكومية

كافة شرائح  بہل اإليجار
 المجتمع 

المؤسسة العامة 
 *للرعاية السكانية

التسہيہ بحہ أقصى  
شهر وال يزيہ  ۷۰۰
من % ۱۰عن 

 الہخل

 الف ہينار كويتي  ۷۰

األسرة كويتي الجنسية أن يكون رب 
ومضى على تاريخ عقہ الزواج مہة ال 

 .تقل عن
 .سنة ۲۱أال يقل عمر رب األسرة عن 

أال يكون سبق لرب األسرة الحصول 
 .على الرعاية السكنية من قبل الہولة
أال يكون رب األسرة مالكاً لعقار 

 متر مربع ۲۰۰بالكامل بمساحة 
أن يكون العقار مسجل باسم طالب 

 .وبوثيقة مستقله القرض
أن تكون الوثيقة خاليه من أية تامينات 

 عينيه للغير
 
 

نظام القسائم 
والبيوت 
بہون (الحكومية 

 )فوائہ

كافة شرائح 
 المجتمع 

المؤسسة العامة 
 *للرعاية السكانية

*http://www.housing.gov.kw  
 

 :المملكة األردنية الهاشمية ٤-۱
مرت الجهة المانحة للقروض اإلسكانية في األرہن بمراحل تطويرية زمنية بہأت بإنشاء مؤسسة اإلسكان 

 .ثم ہائرة التطوير الحضري الى تم إنشاء المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري
م المواطنين اإلرہنين بالتعاون مع البنوك المحلية للحصول على قروض إسكانية بحيث تقوم المؤسسة بہع

 .من قيمة القرض% ٥٫۳ويتحمل المستفيہ مايعاہل % ۳٫۳تغطي المؤوسسة مايعاہل 
ومن جهة أخرى تقوم النقابات المهنية بہور مهم في تمويل بناء وامتالك المساكن في األرہن من خالل 

ك المحلية لتقہيم القروض للمنتسبين بتلك النقابات بمعہل فائہة منخفض بناء على صيغة التعاقہ التعاون مع البنو
بين النقابة والبنك، ويتم تحہيہ قيمة القرض بناء على الہخل الشهري و يتم سہاہ مبلغ القرض بأقساط شهرية 

 .شريطة اال تتجاوز ثلث الہخل الشهري للمستفيہ
 

http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
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۳٦۸ 

 

 *المالي لبرامج اإلسكان في المملكة األردنية الهاشمية  قنوات التمويل) ٤(جدول 

 قناة التمويل المستفيدين البرامج الشروط قيمة التمويل الية السداد

ألقساط شهرية بحيث ال 
يزيہ القسط الشهري عن 

 . ثلث الہخل

من % ۳٫۳ہعم بنسبة 
 المؤسسة لسہاہ القرض

أن يكون مقہم الطلب أرہني الجنسية وقہ أتم 
 . منة عشره من عمرهالثا

 .أن ال يكون مقہم الطلب مالكاً لمسكن
أن ال يكون مقہم الطلب قہ استفاہ من أي 

 .مشروع إسكاني من أية جهة رسمية
أن يكون مقہم الطلب مقيماً أو عامالً ضمن 

 .المحافظة التي يقع فيها المشروع
أن يكون مقہم الطلب من ذوي الہخل المحہوہ 

 ).ہينار ۱۰۰۰راتب شهري أقل من (

الہعم 
الحكومي 
للقروض 

الممولة من 
القطاع 
 الخاص

كافة شرائح 
 المجتمع 

المؤسسه العامة 
لالسكان 

والتطوير 
 *الحضري

ألقساط شهرية بحيث ال 
يزيہ القسط الشهري عن 

 . ثلث الہخل

يتم إحتساب قيمة القرض 
بناء على الہخل الشهري 

 للمستفيہ

ن يكون من أهم الشروط التي يجب توافرها أ
 المستفيہ أحہ المنتسبين للنقابة 

قرض لبناء 
منزل أو 

 شراء منزل 

المنتسبين الى 
 النقابات

صناہيق 
النقابات 
 *المهنية

*http://www.hudc.gov.jo 

 

 ):المملكة العربية السعودية(برامج التمويل المحلية  -۲
ية السعوہية من خالل صنہوق التنمية يبرز الہور الحكومي في تمويل اإلسكان والمساكن في المملكة العرب

 .هـ والذي يهہف إلى تقہيم القروض العقارية للمواطنين۱۳۹٤العقاري الذي تأسس عام 
ومن أحہ جوانب اإلقراض العقاري في الصنہوق تمويل بناء المساكن للمواطنين بحث يقہم الصنہوق مبلغ 

ألف  ۲٥۰لعمراني في حين يتم إحتساب مبلغ ألف لایر سعوہي للبناء على أرض واقعة ہاخل النطاق ا ۳۰۰
 .لایر سعوہي خارج النطاق العمراني

 :يتم صرف مبلغ القرض على بناء على مراحل اإلنجاز للبناء أو الترميم على النحو التالي
 .من مبلغ القرض تصرف بعہ رهن األرض وتوقيع العقہ% ) ۱۰(   بواقع :الہفعة األولى -
م�ن مبل�غ الق�رض تص�رف بع�ہ إنج�از الهيك�ل اإلنش�ائي وبع�ہ مض�ي ثالث�ة % ) ٤۰( بواق�ع : الثاني�ةالہفعة  -

 .شهورمن تاريخ توقيع العقہ
م����ن مبل����غ الق����رض تص����رف بع����ہ إنج����از أعم����ال البي����اض ال����ہاخلي % ) ۳٥( بواق����ع : الثالث����ةالہفع����ة  -

 .والخارجيواألرضيات وبعہ مضي خمسة شهور من تاريخ توقيع العقہ
من مبلغ القرض تصرف بعہ إنجاز كامل أعمااللمبنى وبعہ مضي عش�رة % ) ۱٥( بواقع  : الرابعةالہفعة  -

 .شهور من تاريخ توقيع العقہ
لایر س��عوہي ش��هرياً  ۱۰۰۰إل��ى  ۸۰۰ي��تم إس��تيفاء مبل��غ التموي��ل عل��ى ش��كل أقس��اط ش��هرية تت��راوح م��ابين  -

 .بحيث يبہأ االستقطاع بعہ سنتين من تاريخ توقيع العقہ
إعف�اء ) يوم�اً م�ن تاريخاالس�تحقاق٦۰خ�الل (س�ہاہ األقس�اط ف�ي موع�ہها المح�ہہ ويمنح المقترض الملت�زم ب -

من % ۳۰وكذلك % ۳۰من قيمة القسط والمعجل بسہاہ جميع األقساط يمنح خصم تشجيعي % ۲۰مقہاره 
قيمة كل قسط يسہہ معجالً قبل تاريخ حلوله اضافه الى منح الفرص�ه لم�ن عل�يهم اقس�اط مت�أخره م�ن خ�الل 

 .عن كل قسط يسہہ في موعہه مع االبقاء على االقساط المتأخرة وتسہيہها فيما بعہ% ۲۰ء منحهم اعفا
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۳٦۹ 

 
 *قنوات التمويل المالي لبرامج االسكان في المملكة العربية السعودية) ٥(جدول 

 قناة التمويل المستفيدين البرامج الشروط قيمة التمويل الية السداد

يسہہ القرض على 
ى عاماً عل)  ۲٥( مہى 

أقساط شهرية يحل 
أولها بعہ سنتين من 

 .تاريخ توقيع العقہ

لایر  ۳۰۰٫۰۰۰
ہاخل النطاق 

العمراني 
خارج  ۲٥۰٫۰۰۰و

 النطاق العمراني

 أن يكون طالب القرض سعوہي الجنسية
 أاليكونطالبالقرضيملكبيتاًملكيةمستقلة

سنة إذا كان )  ۲۱( أال يقل عمر المتقہم عن 
 .إذا كان غير متزوج)  ۲٤( متزوجاً وال يقل عن 

ال يجوز إقراض من سبق له االقتراض من 
 .الصنہوق

 اشتراط توفر قطعة ارض

قرض 
 إسكان

كافة شرائح 
 المجتمع 

صنہوق التنمية 
 *العقاري

*redf.gov.sa http:// www.  
 

الملك ومن أمثلة التمويل الحكومي لبرامج اإلسكان برامج اإلسكان الميسر الخيرية مثل برنامج مؤوسسة 
وبرنامج األمير محمہ بن فهہ وبرنامج األمير سلمان وغيرها من  عبہهللا بن عبہالعزيز لوالہيه لألسكان التنموي

بإختالف مستوياتها الى المواطنين الذين ال تتوفر لهم ہخول البرامج التي تهہف الى توفير الوحہات السكنية 
 .ثابتة أو عجزها في حال توفرها

 
 :مناقشة النتائج -۳

حيث تميزت كل ہولة من . تقہم الہول برامج إسكانية مختلفة لمواطنيها لتضمن لهم االستقرار واألمان
العربية المتحہة تبين تعہہ قنوات التمويل من  الہول المغطاه في الہراسة بميزة نسبية عن غيرها،ففي اإلمارات

 .خالل الكم أو من خالل النطاق الجغرافي المستهہف سواء على مستوى الہولة أو على مستوى األقاليم
وأخذت ہولة قطر في عين اإلعتبار إرتفاع أسعار األراضي ومواہ البناء حيث تغطي قيمة التمويل تكاليف 

 .احہ بحيث اليكون هنالك حاجة إلى البحث عن قنوات تمويل أخرى مساعہةشراء األرض والبناء في اًن و
إشتركت ہولة الكويت مع ہولة قطر في تبني برامج بہل اإليجار كحلول مؤقته الى حين توفير القروض أو 

 .المساكن الحكومية للمواطنين
ية بالتعاون مع البنوك ويبرز ہور النقابات المهنية في ہولة األرہن من خالل توفير القروض اإلسكان

 .المحلية بأسعار فائہة متنہنية وأقساط شهرية
ألف  ٥۰۰ويتضح من المقارنة لمبلغ التمويل أن مبلغ التمويل مابين الحاالت المہروسة مسبقاً يتراوح بين 

ألف لایر  ۳۰۰إلى  ۲٥۰مليون لایر سعوہي في حين يتراوح المبلغ في المملكة العربية السعوہية بين ۲و
 .عوہيس

لایر سعوہي أو  ٤۲۰۰-۱۳۰۰أما فيما يخص باَلية السہاہ فقہ تراوح المبلغ في الحاالت المہروسة بين 
من ہخل المقترض في حين تراوح االستحقاق الشهري للقرض في المملكة العربية % ۳۳-۱۰مايعاہل من 

 .لایر شهرياً  ۱۰۰۰-۸۳۳السعوہية مابين 
لبات االقراض االسكاني للمواطنين في المملكة العربية السعوہية، يمول صنہوق التنمية العقاري جميع ط

 .بينما يتضح تعہہ قنوات وبرامج التمويل المالي للمساكن في بعض الحاالت المہروسة
 .المقارنة بين الہول من ناحية نوع البرامج و جهات ومبالغ التمويل واَلية السہاہ فيها) ۷(ويبين الجہول 

http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
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۳۷۰ 

 *وات التمويل في الحاالت المدروسةمقارنة قن) ۷(جدول 

 الدولة قناة التمويل المستفيدين البرامج قيمة التمويل الية السداد

ہرهم على  ۱٦٦٦استقطاع  )الف۱۰-۱٥(
 .سنة ۲٥

 ۱۳٫٤%نسبة  استقطاع  )ألفاً وما فوق ۱٥(
 شهرياً 

الراتب (قرض ألف ہرهم ٥۰۰
 )االف ہرهم۱۰>

كافة شرائح 
 المجتمع

برنامج الشيخ  
 * لإلسكانزايہ

الراتب (منحة ألف ہرهم ٥۰۰ غير مسترہة اإلمارات
 )االف ہرهم۱۰<

 مسكن حكومي ألف ہرهم ٥۰۰ غير مسترہة

على فترة سہاہ تصل الى ) مليون ہرهم ۱٫٥(
 .ہرهم ٤۲۰۰بقسط شهري  و شهرا۳٦۰

 ۲يصل مبلغ التمويل الى 
 مليون ہرهم

قرض لبناء منزل 
 أو شراء منزل

ائح كافة شر
 المجتمع

هيئة قروض 
المساكن الخاصة 

 **للمواطنين

ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٤٥۰۰) أشخاص ۱-۳(
 لایر

قرض لبناء منزل 
 أو شراء منزل

كافة شرائح 
 المجتمع

وزارة العمل 
والشؤون 

إہارة (االجتماعية 
 )*اإلسكان

 قطر

 ٤٥۰۰) أشخاص ۱-۳(
 لایر

 ٥٥۰۰) أشخاص ۷-٤(
 لایر

ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٦٥۰۰) أشخاص ۷>( ـ
 لایر

لذوي  اإليجاربہل 
 الحاجة

لألرامل 
والمطلقات 

 وذوي الحاجة

وزارة العمل 
والشؤون 

إہارة (االجتماعية 
 )*االسكان

ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ہينار كويتي  ۱۰۰ ـ
كافة شرائح  بہل اإليجار شهرياً كحہ أقصى

 المجتمع
المؤسسة العامة 

 *كانيةللرعاية الس
 الكويت

% ۱۰شهر وال يزيہ عن  ۷۰۰بحہ أقصى  
نظام القسائم  الف ہينار كويتي ۷۰ من الہخل

 والبيوت الحكومية
كافة شرائح 

 المجتمع
المؤسسة العامة 
 *للرعاية السكانية

ألقساط شهرية بحيث ال يزيہ القسط الشهري 
 .عن ثلث الہخل

من % ۳٫۳ہعم بنسبة 
 المؤسسة لسہاہ القرض

م الحكومي الہع
للقروض الممولة 

 من القطاع الخاص

كافة شرائح 
 المجتمع

المؤسسه العامة 
لالسكان 

والتطوير 
 االرہن *الحضري

ألقساط شهرية بحيث ال يزيہ القسط الشهري 
 .عن ثلث الہخل

يتم إحتساب قيمة القرض 
بناء على الہخل الشهري 

 للمستفيہ

قرض لبناء منزل 
 أو شراء منزل

المنتسبين الى 
 النقابات

صناہيق النقابات 
 *المهنية

لایر ہاخل  ۳۰۰٫۰۰۰ سنة ۲٥لایر شهري لمہة  ۱۰۰۰
 العمرانيالنطاق

كافة شرائح  قرض إسكان
 المجتمع

صنہوق التنمية 
 السعوہية *العقاري

خارج  ۲٥۰٫۰۰۰ سنة ۲٥لایر شهري لمہة  ۸۳۳
 النطاق العمراني

ہوسة والمملكة العربية السعوہية، قلة عہہ قنوات التمويل ويبرز من خالل المقارنة بين الحاالت الم
الحكومي لبناء المساكن في المملكة العربية السعوہية والتي باتت محصورة على صنہوق التنمية العقارية والتي 

 .في حين ذلك التتناسب مبالغ التمويل المقہمة من الصنہوق مع االسعار الفعلية في السوق العقاري السعوہي
 :التوصيات -٤

آليات ووسائل تمويل تساهم في توفير المساكن وجعلها في في ضوء نتائج المقارنة السابقة، فيما يلى 
 :السعوہيةمتناول األسر
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۳۷۱ 

تنوي���ع قن���وات التموي���ل بالمملك���ة وع���ہم قص���رها عل���ى ص���نہوق التنمي���ة العق���اري، بحي���ث ت���ہخل البن���وك  -
عي���ات النف���ع الع���ام و جه���ات العم���ل الحكومي���ة والمص��ارف والجمعي���ات الخيري���ة والجمعي���ات المهني���ة وجم

 .والخاصة كقنوات للتمويل العقاري،مع اإلسراع بطرح برامج الرهن العقاري
تحہيہ وتصنيف الفئات في المجتمع السعوہي المس�تحقة للرعاي�ة الس�كنية حس�ب مس�تويات ہخوله�ا للتس�هيل  -

 .إجراءات توفير الرعاية السكنية المناسبة لكل منها
امج تموي��ل حك��ومي خاص��بأالرامل والمطلق��ات ول��ذوي الحاج��ات الخاص��ة و ذوي ال��ہخول تخص��يص برن�� -

 .  المنخفضة جہاً، بحيث يوفرالرعاية السكنية المجانية لهم
تنويع برامج الرعاية السكنية لتش�مل م�نح االراض�ي وق�روض لبن�اء مس�اكن وم�نح مس�اكن ج�اهزة وإعط�اء  -

 .نبہل إيجار وہعم القطاع الخاص لبناء المساك
ال�ف لایر وال يزي�ہ ع�ن ملي�ون  ٥۰۰رفع قيمة التمويل لجميع الشرئح المستحقة على أن اليقل التمويل ع�ن  -

 .ونصف لایر
ل�ذوي ال�ہخول المنخفض�ة ۱۰أن يراعى في تسہيہ القرض ہخل المستفيہ بحيث تتراوح قيمة التسہيہ ما بين  -

 .فعةلذوي الہخول المرت%  ٤۰وترتفع حسب الہخل تہريجياً لتصل إلى
 :المراجع -٥
تق�ہير أع�ہاہ ومس�احة ون�وع المس�اكن ف�ي المملك�ة العربي�ة  .)2004( .جم�ال ال�ہين ،ع�ہنان وس�الغور ،فه�ہ و الش�يحة ،لحريق�يا ]۱[

  .الرياض ،۱۹-۲۰-أ ت ،اإلہارة العامة لبرامج المنح ،مہينة الملك عبہالعزيز للعلوم والتقنية ،السعوہية للعشرين سنة القاہمة
 www.szhp.gov.ae/Default.aspxي لمؤوسسة محمہ بن راشہ ال مكتوم باالمارات على شبكة االنترنت، الموقع الرسم ]۲[
 iskan.gov.ae/SSHP.aspxwww. الموقع الرسمي لهيئة قروض المساكن باالمارات على شبكة االنترنت،  ]۳[
 http://www.mcsah.gov.qa الموقع الرسمي وزارة العمل والشؤون االجتماعية بقطرعلى شبكة االنترنت،  ]٤[
 www.housing.gov.kwالموقع الرسمي للمؤوسسة العامة للرعاية االسكانية بالكويت على شبكة االنترنت،  ]٥[
  www.redf.gov.saالموقع الرسمي لصنہوق التنمية العقاري بالسعوہية على شبكة االنترنت، ]٦[
 owww.hudc.gov.jالموقع الرسمي للمؤوسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضاري على شبكة االنترنت،  ]۷[

   

http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
http://www.iskan.gov.ae/SSHP.aspx�
http://www.iskan.gov.ae/SSHP.aspx�
http://www.mcsah.gov.qa/�
http://www.mcsah.gov.qa/�
http://www.szhp.gov.ae/Default.aspx�
http://www.hudc.gov.jo/�
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۳۷۲ 

7-3 T H E  F UNDI NG  OF  A F F OR DA B L E  H OUSI NG  I N T H E  K I NG DOM  OF  SA UDI  
A R A B I A :  POT E NT I A L  C ONST R A I NT S A ND SOL UT I ONS 
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

 

A bstr act:  
The demand for affordable housing around the world and in Kingdom of Saudi Arabia has increased in 

the past decades due to improvement in income levels for many, increase in expectation and requirement for 
a better standard of living and the increase in population. In KSA, Islamic banks, joint-stock companies, 
charities and government organizations such as Real Estate Development Fund REDF are struggling to meet 
the increasing demands of the market and provide finance to the prospected home buyers. The present 
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 .بعد أن تم عمل مالحظات للمحكمينالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 : المستخلص
م وفي المملكة العربية السعوہية خاصة قہ زاہ خالل العقوہ الماضية إن الطلب على المساكن الميسرة في جميع أنحاء العال

نتيجة للتحسن في مستويات الہخل بالنسبة للكثيرين، وزياہة في التوقعات والمتطلبات لتحسين مستوى المعيشة وزياہة في عہہ 
كومية مثل صنہوق التنمية العقارية في تكافح البنوك اإلسالمية والشركات المساهمة والجمعيات الخيرية والمنظمات الح. السكان

يبہو أن نظام التمويل الحالي . وتوفير التمويل لمشتري المنازل ،المملكة العربية السعوہية من أجل تلبية الطلبات المتزايہة للسوق
تلبية متطلبات الحاضر واالجتماعية واالقتصاہية وبالتالي فإنه يبہو غير قاہر على  ،مقيہ بعہہ من المعوقات القانونية والمالية

والمستقبل المالية من العہہ المتزايہ من السكان ذوي الہخل المنخفض، تناقش هذه الورقة القيوہ المحتملة على تمويل اإلسكان 
وهي تحقق في ما تفعل المصارف وغيرها من المنظمات المالية للتغلب عليها وعما إذا . الميسر في المملكة العربية السعوہية

توصي الہراسة بأن تتضافر جهوہ البنوك وغيرها من . ططها لمعالجة مشكلة التمويل وتخفيف القيوہ تعتبر ناجعةكانت خ
المنظمات المالية للتغلب على مشكلة التمويل وإيجاہ التشريعات واآلليات واألہوات القاہرة لتخفيف هذه القيوہ المحتملة، وتوفير 

 ..ي الہخل المنخفضتمويل كاف وثابت ومستمر للعمالء من ذو
  

 : الكلمات الدالة
العوامل االقتصاہية  ،أسلوب معيشة المالك ،حقوق المالك ،نظام البناء االسالمي ،التمويل االسالمي ،المساكن الميسرة

 . االجتماعية
 

 :السيرة الذاتية
تخرج في عام . لمملكة المتحہةا،هو محاضر رئيسي في تحليل القرارات في كلية اإلہارة في جامعة باثالدكتورشيخ ميران 

حصل على . الهنہ عمل في صناعة الطيران لمہة ثماني سنوات،بشهاہة في الهنہسة مع مرتبة الشرف من جامعة ماہوراي ۱۹۷۹
عمل . على التوالي ۱۹۹۱و ۱۹۸۹شهاہة الماجستير ثم الہكتوراه من معهہ كرانفيلہ للتكنولوجيا في المملكة المتحہة عامي 

الماضية في مختلف الجامعات  في المملكة المتحہة في مجال التہريس والبحث العلمي لعمليات وأنظمة  ۱۹ران طوال الہكتور مي
 .تحليل القرارات

، وحصل على ہرجة الماجستير في 2۱۹۸تخرج من كلية الهنہسة جامعة ہمشق في .في ہمشق سورياصيداوي بهزاد . د ولہ
من جامعة كارہيف بريطانيا، عمل  ۲۰۰٤باث بريطانيا، ثم حصل على الہكتوراه عام من جامعة 7۱۹۹الهنہسة المعمارية عام 

 ۷سنوات وعمل كمصمم معماري واستشاري في مجال التصميم بواسطة الحاسب في بريطانيا لمہة  ۱۰كمعماري في سوريا لمہة 
اكن الميسرة، اإلہارة االلكترونية للمشاريع له عہة مؤلفات في مجال األعمال اإللكترونية، التجارة اإللكترونية، المس. سنوات

 . يعمل حاليا كأستاذ مساعہ في جامعة الہمام. والتعليم المعماري
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۳۷٤ 

1. INTRODUCTION 

The requirement for affordable housing in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has increased in the past 
few decades due a number of factors which include the improvements in income levels and an increase in the 
population who do not have financial resources to buy a property from the traditional market. It is assumed 
that the Saudi population will reach 33.44 million by 2020 and family size will fall to 5.3 and it is estimated 
that 2.32 million new housing units should be built in the Kingdom to satisfy the total requirement of 
housing.. This gives a long-term average requirement for new housing units of around 145,000 annually 
from 2005 through 2020 [1]. Another report from Samba (Saudi American bank) predicates that by 2020 a 
total of 2.62 million housing units should be built, at an average rate of 163,750 units per annum [2]. The 
Ministry of Economy and Planning's 8th Development Plan (2005-2009) showed a shortage of nearly 
730000 housing units in the kingdom besides the unmet housing demand of 2.7 Million housing units by the 
end of the 7th Development Plan. It is expected that the rate of requirement will also increase, to an extent 
that this would be double the current requirement by 2015. In contrast, the housing affordability for both 
Saudis and non Saudis is expected to decline substantially in the future due to house prices rising rather 
faster than incomes. The increase in purchasing power for Saudis is approximately 25%, against a 50% 
housing price rise [3]. Fewer citizens would be able to afford to buy houses in the future or to get housing 
loans from banks. Aldosary et al has supported this view as he mentioned there is a mass requirement of 
affordable housing within the kingdom, particularly by middle-income Saudi families [4]. He predicated that 
906,876 affordable housing units are needed by 2025. This is based on the forecasted estimation of the total 
population as 39,581,511(i.e. 39.5 million). The real estate market is undersupplied in the category of 
affordable low and middle-income housing and it is expected that the situation will remain the same case in 
the future. This is perpetuated by the lack of affordability of most low and medium income families to 
acquire a dwelling through loans which stifles the required finance for the private sector development of 
housing. Currently, the financing of affordable housing in the KSA is provided by a number of government 
bodies, financial organizations including banks and private sector companies on a limited scale. The present 
research suggests that financial organizations are constrained by a number of barriers, including those 
mentioned above, that limit their ability to provide the finance to meet the present and future requirements of 
the populace, develop a feasible strategy and create flexible lending mechanisms to tackle the problem. 
These constraints will be discussed in detail in the following sections. 

2. BACKGROUND TO ISLAMIC FINANCE IN KSA 

Islamic law (or Shari’ah) sets rules for Islamic finance [5]. The main principles of Islamic finance are as 
follows (i) the prohibition of taking or receiving interest (ii) capital must be used in ventures which have 
social and ethical purpose not just as a means to a source of continuous return, irrespective of whether the 
money is invested in a profit acquiring venture or not (iii) prohibition of investments in businesses dealing 
with alcohol, gambling, drugs or anything else that the Shari’ah considers unlawful iv) a prohibition on 
transactions involving masir (speculation or gambling) and (v) a prohibition on gharar, transaction in which 
there is uncertainty about the subject-matter and terms of contracts – this includes a prohibition on selling 
something that one does not own or unlikely will be owning in the future [5]. Islamic finance is considered to 
be based on the concept of a social order of brotherhood and communal solidarity. The participants in 
banking transactions are considered business partners who jointly bear the risks and profits. Islamic financial 
instruments and products are equity-oriented and based on various forms of profit and loss sharing [6]. In the 
KSA, a number of Islamic transactions/ financing methods are used by banks and other financial institutions 
to invest in real estate and provide Islamic mortgage loans to clients. The major type is the Sukuk (plural of 
Sak) which are Shari’ah-compliant bonds. Sukuk do not pay interest rather they generate a return through 
actual economic activities in the form of using or leasing the underlying assets. Sukuk are generally built 
around one of the following main contracts which are used by banks in the KSA to provide funding to buy 
properties and these are: Al-Ijarah, Al-Mudarabah, Al-Musharakah, Al-Murabahah, Al-Istisnaa, Istithmar, 
Al-Silm. Any proposed framework for solving the constraints to the financing of affordable housing in the 
KSA has to work within the limits of the tenets of Islamic Finance. 

The financing of affordable housing in the KSA is provided by a number of government bodies, 
financial organizations and private sector companies [1]. These are: the public Sector, REDF, the private 
sector and joint-stock companies, banks, charities and welfare organizations. There is a shortage of finance 
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that increases annually and it was found that the REDF contributes heavily towards the funding of the 
purchase and development of affordable housing. There is little contribution from the private sector and 
charities whereas joint stock companies are just starting to operate effectively in the KSA, thus, their 
contribution towards the financing of affordable housing is still negligible [7]. 

3. CONSTRAINTS ON THE ISLAMIC FINANCING IN KSA  

3.1. Socio-economical and cultural constraints 

Socio-economical constraints are those which are imposed by the way society deals with its economic 
affairs which in turn influence the decision of the finance providers in provisioning the finance and hence 
affect the flow of finance to the client. Financial organizations such as banks and the REDF will be 
concerned, for example about the way in which the property will be used/ altered during the mortgage 
repayment period as this would affect its value [7] (see table 1, appendix A). In the Arabic/ Islamic world, it 
is difficult to control this issue of alteration and change of use during the mortgage period as the tradition of 
transformation and internal and external alteration of the property is rooted deep in the history of Arabic and 
Islamic cities. Ibn Al Rami, Akbar and others have found a substantial number of such transformations 
which occurred during these cities’ evolvement originally and also throughout their life [8, 9]. There are 
reasons for the ‘transformation/ adaptation’ such as initial financial constraints faced by the client and the 
client’s need for an additional income. This manifests into reality when the owner transforms a part of the 
property into a shop that can be run by themselves or let to somebody else in order to generate additional 
income to support the family [10]. Other reasons would include the need for more space for the growing 
family, the need for visual and sound privacy, the need for outdoor space for children’s activities or 
entertainment and a general wish for flexibility in design of spaces which are not incorporated in the present 
housing design in the KSA [11, 12]. Mahmud mentioned similar reasons which are driven by lifestyle and 
they include (i) the adoption (by the client) of some modern lifestyle features such as the installation of a 
modern kitchen or bathroom (ii) the need to achieve a higher degree of privacy in some spaces (iii) the 
adaptation to suit the owner’s lifestyle by, for example, increasing the number of free spaces or changing the 
functions of some spaces.  These transformations are a part of people’s socio-economic life scene in the 
middle-east and are regularly practised particularly by low income group [13].  

The Saudi society’s culture and the customer’s knowledge about loans indirectly affect the financing 
operations of financial organizations. Borrowing in the Saudi Society is something which is generally 
considered to be unacceptable and for most people in the society the concept is difficult to come to terms 
with. The clients have a perception that the bank - which grants the loan - is in a superior position and there 
is no equality in the relation between the two parties. On the other hand, people do not know the difference 
between various lending rates and may have only a vague perception of the terms and conditions of a 
mortgage loan in terms of whether the finance is given free as part of a government social programme and 
whether it is halal (i.e. not prohibited by Islamic Shariah) or not [7].   

3.2. Constraints due to Building laws and regulations 

Under the present Saudi Building laws, no permission is usually required for internal works such as 
refurbishment, renovation etc. However, the property owner must seek permission to extend the property or 
to convert part of his/her property for commercial or other uses. The permission is also needed if the owner 
wants to change the elevations' configurations (e.g. to open new doors or windows), increase the built area 
by building an external extension or the height of the house/ villa by adding an additional floor [14, 15]. 
However, these are difficult to police by the municipality as the alterations are undertaken behind the high 
fences of the property. In the case of a violation being detected by the municipality, the long arm of the law 
is not brought to bear on the landlord rather the landlord reaches some type of compromise with the 
municipality for an amicable settlement. In addition to this the legal permission to convert a part of the 
property for commercial use is granted easily without much difficulty as long as the street/ road is classified 
by the municipality as commercial. Furthermore, the classification as such of a street/ (road) as residential is 
not permanent and could be reclassified as commercial if applications made to the municipality by the 
(owners)/ investors of properties in the area are approved. However, there could be some other difficulties in 
this process as the conversion of the property or a part of the property for commercial use needs an approval 
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not only from the municipality but also in most cases from other parties such as the civil defence or health 
authorities [15]. In summary, the present building laws in KSA restrict the owner's freedom of exercising his/ 
her rights to a certain degree. The existing laws are not strictly enforced as is the case in developed countries. 
These issues may have legal and financial implications for the banks who lend money to the clients on a long 
term basis. Banks are also concerned about the free land provision by the government. This happens because 
those allocated the free land may not be the ones who deserve to receive it. Many times influential people are 
allocated the free plot of land and then leave the land undeveloped because they really do not require to build 
a dwelling house in that land, they simply aim to resell it at a higher price for profit. This phenomenon leads 
the plots of land being left as ‘dead’ [7]. This may have a negative impact on the value of properties in the 
surrounding area. 

3.3. Financial constraints 

A number of financial restrictions are faced by the major mortgage lenders (i.e. the banks and the REDF 
in the KSA) and they can be identified as:  

a. The financial market rigidities: these include the structure and performance of the Saudi financial 
market, its stability level, level of risk of recovery, pricing etc [16]. Mortgage lenders therefore impose 
restrictions on the use of the property to protect themselves against any claim or possible financial loss.    

b. The Islamic financing practices: The current Islamic financing practices, as opposed to the ideal Islamic 
financing system, have a number of pitfalls [5] that concern mortgage lenders and restrict their financing 
practices. These pitfalls exist also in the Islamic financing system operated in KSA and they include the 
following:  
 Liquidity: Sukuk liquidity is low [17] and this is because of the restrictions and market rigidities 

imposed by current immature Islamic lending practices that limit liquidity. Financial instruments 
which are needed to generate liquidity for Shari’ah-compliant mortgage lenders seem to be absent. 
Liquidity constraints imposed on lenders tend to curb innovation.  

 Non-uniformity and associated uncertainty: banks usually submit themselves to a Shari’ah board to 
ensure that they act according to Shari’ah principles. A document or structure that is accepted by one 
Shari’ah board in one bank may be rejected by a different Shari’ah board of another bank. 

 Ownership risks: In nearly all methods of Islamic financing, the lender is at some stage the owner of 
the financed goods. In some cases, the asset will be retained by the bank for a considerable period 
and therefore the legal issues surrounding ownership, such as risk, insurance and maintenance 
become important. Responsibility for these issues is allocated between the borrower and the 
financier on a transaction-by-transaction basis. In the Islamic element of a syndicated project 
financing, the majority of risks will be borne by the borrower, who will be responsible, for example, 
for insuring the financed asset and naming the financier as an insured party. 

 Security/ recourse: A bank financing a transaction may expect to receive a mortgage over an asset as 
security and the availability of such security will tend to reduce the price of the transaction. The law 
of the jurisdictions involved varies and will have to be considered in determining whether 
appropriate security is available. Mortgages over movable assets are forbidden and a financier can 
only take security if the asset is pledged, which will often defeat the aim of the financing as a pledge 
will require the financier to have possession of the asset. Other factors such as registration, 
notarisation and payment of fees may also have an effect on the attractiveness of security in the 
transaction structure.  

 Default: Conventional financing transactions usually provide for default interest on late payment of 
amounts due, which is not possible in Islamic financing. In Islamic financing, the same effect can be 
achieved in different ways. For example, some form of discount formula can be provided for where 
an agreed rate of discount is applied for each day that payment is made prior to a backstop date. The 
backstop date is chosen to reflect the latest date in which funds might be expected to be paid. 
However, if payment is made after the backstop date then the financier cannot recover any additional 
amount.  

 Document complexity: The majority of the difficulties brought into a transaction by the Shari’ah-
compliant elements are surmountable, even if this means that the documentation will be more 
complex than in a conventional financing. For example, in a structure that combines conventional 
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debt with Islamic equity, the equity cannot be a part of the debt document (for example, a 
participation agreement). This has been resolved in some cases by making the equity a third party 
beneficiary to such document 

 Other types of pitfalls are found by a recent study and include the following [7]: 
• Financial risks: opportunities to provide loan finance in KSA are low and there is a high 

financial risk. The rights of banks are not fully protected by present legislations. Banks have 
another problem as there are two judicial systems in KSA; the Grievance Board or Diwan al-
Mazalim and the conventional judicial system and each of them may give a different verdict 
for the same case. 

• The client characteristics: The availability of property loan essentially depends on the salary 
and credit history of the client and the value of property. These criteria will narrow the 
number of  prospective clients who could apply for property loan  particularly among low-
income citizens, and hence the number of mortgage loan applications that can be accepted 
will be low.  

• The problem of finding and creating an Islamic financing mechanism: creation of new 
products within the limits of the Islamic Shariah would be a challenge and banks have to 
develop new Islamic financing mechanisms in delivering these products. When a new 
Islamic mechanism is created, the bank compares the effect of the new Islamic mechanism 
with the conventional one in order to assess the potential risk. As an example, the bank has 
created an Islamic mechanism for selling up a property on paper before construction. 
Therefore, when the bank engages in a commercial relationship with a building developer, 
the problem is to find the right mechanism (which does not violate the Shariah) that control 
such relationship and provide the right product to the client. 

• Banks’ lending history and policy: Some banks in the KSA started their mortgage scheme 
only in 2009 and thus have little financial experience and awareness of the market needs and 
how to respond to these needs. Other banks offer only one type of mortgage loans with a 
maximum repayment period of 11-20 years only. The majority of banks have only limited 
financing activity. 

  

4. DISCUSSION  

The study highlighted that funding provided to low-income people to purchase a property is inefficient 
and insufficient at present and will continue to be in future unless constraints that affect the flow of financing 
to low-income clients are resolved. These constraints can be categorized into internal and external constraints 
(see figure 1). The internal constraints are those applied by banks to avoid any potential risk, protect 
themselves against any possible claim and to get profit margins that they expected during the period of 
repayment of the mortgage loan. It also includes their lending experience, awareness of the client’s needs, 
the strength and flexibility of their financial activity, length of the period of their mortgage loans and number 
of mortgage loans they provide to low-income clients. The external constraints include the culture of the 
Saudi society regarding the use and alteration of the property. The study also highlighted the problem of the 
education of the client regarding the financial issues. Ready-to-use Islamic financing mechanisms that can be 
implemented by banks are absent and Saudi building laws that would control the building alteration and use 
are not clear and loosely applied. In addition, there is a problem regarding the sluggishness of REDF 
procedures and an insecure financial environment. 

The external and internal constraints limit banks’ and other financial organizations’ ability to provide 
finance to the low-income citizens. Banks should explore how to address the clients’ ongoing needs and 
requirements such as the need for alteration of the property or change of use in the mortgage loan contract. 
Banks and similar financial organizations should develop mechanisms to overcome the above mentioned 
constraints. They need to introduce more types of mortgage loans in the near future to serve the various 
needs of their clients. It is essential to ease the conditions of funding and develop flexible mortgage packages 
that respond to low-income clients’ needs. It should take the low-income clients circumstances into account 
and the mortgage loan conditions. Banks and the government have a duty to provide basic financial 
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education to the public. The customer should be educated about mortgage loan products and processes. They 
should be taught that they are entering into a business transaction relation and the loan that they get will not 
be subsidized by the government.  

 

Internal constraints  

Banks’ and 
other financial 
organizations’ 

ability to 
provide 

finance to the 
low-income 

citizens 

 External constraints 
Risk assessment (extra factors are 

considered) 
Culture of the Saudi society 

regarding the use and alteration of the 
property 

Assessment of profit margins based 
on risk assessment 

Education of the client regarding the 
financial issues 

The terms of conditions of mortgages 
and other related loans 

The absence of ready to use Islamic 
financing mechanisms  

Number of mortgages that are 
provided per annual 

Saudi building laws are not clear and 
loosely applied 

The strength and flexibility of their 
financial activities in the field of real 

estate finance 

The sluggishness of REDF 
procedures  

Their depth of awareness of the 
client’s present and future needs 

Insecure financial environment. 

 
Figure 1: The internal and external constraints that limit banks and other financial organizations’ ability to 

provide finance to the low-income citizens 

4. CONCLUSION AND RECOMMEDNATIONS 

The previous section highlights various difficulties the banks face in providing easy, accessible and 
efficient financing services to low income clients. These difficulties or constraints are suggested to be 
categorized into internal and external constraints. The current Financial crisis execellently demonstrated how 
these constraints could augment each other  to hinder the efficient funding to low income citizens. However, 
this should not excuse banks for not taking steps towards the improvement of their financial services at all 
times. This research suggests that financial organizations which are involved in the funding and provision of 
affordable housing such as government bodies, REDF, banks and investors should join efforts and set up a 
framework for collaboration and a long term strategy that is capable of tackling the housing problem. The 
government should set clear and well defined financial legislations that provide a secure environment for 
banks. Free land should not be preferentially allocated to influential individuals and the government should 
set a regulation on the time frame in which the land has to be developed. In the case of already allocated 
plots of land which are left undeveloped, the Islamic principle of ‘Ihya Al-Mawat’ (i.e. revivification) of 
unclaimed and unused land would be a possible solution to this problem [18].  One way to apply this concept 
practically is to allocate plots of land to reputable giant companies which would set up the infrastructure 
within a specified period. Then the land would be handed to low-income citizens. As the infrastructure is 
developed in a large scale the land price, which includes the infrastructure costs, would be affordable to the 
low income clients.  

REFERENCES 
[1] NCB (The national commercial bank): Economics Department. Market review and outlook, 15 June 2005, Volume 15, 

Issue 9. Retrieved 2008 from http://www.alahli.com/pdf/er2005/15062005.pdf  
[2] SAIF Saudi Arabia Investment Fund. Samba, 1 quarter 2006. Saudi Arabia and the real estate sector. Retrieved 2008 

from http://www.samba.com/Content_Managers/SAIF_QTR_REP/files/Q1_2006.pdf   
[3] Struyk, Raymond J. (2005). Housing Policy Issues in a rich country with high population growth: the case of Riyadh, 

Saudi Arabia, Review of Urban & Regional Development Studies, Vol. 17, No. 2. pp. 140-161. 
[4] Aldosary, A., Alshuwaikhat, H., Quadri, S. I., Raziuddin., M. (2007) Al Saedan Chair on Affordable Housing- revised 

report, KFUPM, Volume I, determining affordable housing stocks in administrative areas, Saudi Arabia Kingdom. 
April, 2007. Retrieved 2008 from http://www.kfupm.edu.sa/crp/Saeedan/Volume%20One.pdf  

[5]  Freshfields Bruckhaus Deringer. (2006) Islamic finance: basic principals and structures. Retrieved October 2009 from 
http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2006/13205.pdf 

http://www.alahli.com/pdf/er2005/15062005.pdf�
http://www.samba.com/Content_Managers/SAIF_QTR_REP/files/Q1_2006.pdf�
http://www.kfupm.edu.sa/crp/Saeedan/Volume%20One.pdf�
http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2006/13205.pdf�


  Session 7: The Economics of Real Estate towards Sustainable Development              اقتصاہيات عملية التطوير العقاري للتنمية المستہامة: الجلسة السابعة
 Meeran and Sidawi, The Funding of Affordable Housing in the Kingdom of Saudi Arabia: Potential Constraints and Solutions 3-7     قيوہ وحلول محتملة: بهزاہ صيہاوي، تمويل االسكان الميسر في المملكة العربية السعوہية. وہ  شيخ ميران ۷-۳

 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

۳۷۹ 

[6]  Imady Omar & Seibel Hans Dieter. (2006) Principles and Products of Islamic Finance By 2006. University of 
Cologne, Development Research Center. Retrieved October 2009 from http://www.uni-koeln.de/ew-fak/aef/06-
2006/2006-1%20Principles%20and%20products%20of%20Islamic%20finance.pdf 

[7] Sidawi, B. (2009). Hindrances to the financing of affordable housing in Kingdom of Saudi Arabia. The Emirates 
Journal for Engineering Research (EJER) Vol. 14, No.1, 2009.  

[8]  Ibn Al-Rami Muhammad Iibn Ibrahim. (1995) Al-Ilan bi-ahkam al-bunyan (in Arabic). Markaz al-Dirasat wa-al-Ilam, 
Dar Ishbiliy, KSA.  

[9] Akbar, J. A. A. (1992). The Architecture of the earth in Islam (in Arabic) KSA: Dar Al-Qebla.. 
[10]  Al-Naim A. Mashary,  Mahmud Shihabuddin. Transformation of traditional dwellings and income generation by low-

income expatriates: The case of Hofuf, Saudi Arabia, Cities, Volume 24, Issue 6, December 2007, Pages 422-433. 
[11]  Al-Kurdi, F. (2002). The labor city in Dammam: an analysis of its house forms. Advanced workshop ARAR 602. 

King Faisal University.  
[12] Darweesh, L. (2003) Dweller-initiated changes and transformations in Built environment: the impact of building 

regulations. Unpublished MSC thesis. King Faisal University.  
[13] Mahmud, Shihabuddin (2007) Identity crisis due to transformation of home environment: the case for two Muslim 

cities, Dhaka and Hofuf, METU JFA (24:2) 37-56. 
[14]  Ministry of Municipal and Rural Affairs. (2009). Building permission regulations. Retrieved October 2009 from 

http://www.momra.gov.sa/.  
[15]  Personal contact. (2009). Discussion with the director of Dar Ghassan Architectural consultants firm, Al Dammam. 
[16] International Monetary Fund. (2006) Saudi Arabia: Financial System Stability Assessment, including Reports on the 

Observance of Standards and Codes on the following topics, Monetary and Financial Policy Transparency, 
[17] Al-Fayez, Haitham. (2009). The Saudi Sukuk Market. Jadwa Research. Retrieved October 2009 from 

http://www.assaif.org/content/.../3842/.../Sukuk+JADWA+Aug+2009.pdf. 
[18] Malinumbay, Siti Mariam  Salasal, S. (1998) The concept of land ownership: Islamic perspective, Buletin 

Geoinformasi, Jld. 2 No.2, ms. 285 - 304, Disember, 1998. Retrieved October 2009 from 
http://eprints.utm.my/4950/1/concept.pdf  

 

 

 

APPENDIX A 

Table 1: The weightings of characteristics of the property and the owner’s rights on the property value 
Property characteristics  and owner’s rights  Weighting out of 10 
 1. Partial transfer of the ownership 0.17 
2. The transfer of right to benefit to a third party 2.83 
3. Commercial investment in the property by owner (i.e. use part of the property for other uses 
such as commercial) 3.00 
4. Management of the property by a third party 4.00 
5. Building adaptability 5.27 
6. The owner occupant daily lifestyle activities 5.33 
7. Energy efficiency of the property 5.50 
8. Internal alteration carried out by the owner to suit his lifestyle 5.83 
9. Maintenance and management practices of the owner 5.83 
10. External alteration carried out by the owner to suit his lifestyle (i.e. external extension)  6.36 
11. Building quality 7.33 
12. Other criterion (i.e. building location, age and area) 8.40 

 (weight above average is in bold) 
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*  This paper was scientifically reviewed and accepted to be presented in the Symposium and published in the Book of Proceedings.   

A bstr act:  
Accommodation is one of the basic rules in the triangle of needs food, clothing and housing, which 

stresses the importance of housing in the area of real estate development and reflects the need to invest in the 
area of housing is the most important elements of economic development. The real estate sector is one of the 
most important economic sectors that contribute to economic growth and job creation also has a 
complementary relationships with more than 90 industries nutritious it. The Egyptian real estate sector 
witnessed a boom in the recent times and the Accompanied  several factors such as high prices of 
construction materials , high land prices and the enthusiasm of foreign real estate investment 
The research deals with housing in terms of economic importance and the concept of housing, factors of 
production, the cost per square meter room and the cost of housing, finance and the factors that control the 
unit cost of residential and low income Egyptian citizen and economic growth rates. The research deals with 
the study of supply and mechanisms through which the offer contingent real estate community as well as 
Egyptian real estate market of effective demand and inputs of different population structure , marriage rates, 
rates of replacement buildings, renovation and replacement, as well as the cumulative deficit. The research 
deals with evaluation of Egyptian real estate market and its mechanisms , categories of abandoned bank 
financing , self-financing and estimating the gap between housing supply and demand 
 Research monitor the state's role in the system of real estate development in subsidized loans , the 
distribution of land and building units. The search ends with several recommendations with a view to 
restoring the balance between supply and demand to achieve the goal of housing for citizens in all economic 
classes. 
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Real Estate Market , Economic Sectors, Financing , Effective Demand. 
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  يةتنمية العقارالتحليل لدور الدولة في : لعقاري المصريرصد للسوق ا ٤-۷
 

۱ 

۲فرج ف الدين أحمدسي. ود ۱أشرف السيد البسطويسي. د  
: جمهورية مصر العربية ،المركز القومي لبحوث االسكان، القاهرةوباحث ب مدير مسئول ۱

ahoo.comach_bastawissi2005@y 
: جمهورية مصر العربية ،، القاهرةواالسكانالتعمير عام التفتيش، بنك  مدير ۲

seiffarag@hotmail.com ۲ 

 
 .للمحكمين بعد أن تم عمل مالحظاتالندوة بحوث قبلت للنشر في كتاب  ندوة كمااعتبرت هذه الورقة جادة وقبلت لإللقاء بال* 

 
 : المستخلص

يمثل المسكن أحہى القواعہ األساسية في مثلث االحتياجات الطعام والملبس والمسكن مما يؤكہ على اهمية المسكن في مجال 
وبعہ القطاع العقاري من . التطوير العقاري ويعكس ضرورة االستثمار في مجال اإلسكان ليمثل أهم مقومات التطور االقتصاہي

 ۹۰ت االقتصاہية التى تسهم فى تحقيق النمو االقتصاہي وتوفير فرص العمل كما أن له عالقات تكاملية مع أكثر من أهم القطاعا
وقہ شهہ القطاع العقاري المصري ازہهار فى الحقبة االحيزة وان صاحبه عہة مستجہات اهمها ارتفاع أسعار  .صناعة مغذية له

 األجانب على االستثمار العقارى  مواہ البناء وارتفاع أسعار األراضي وأقبال
يتناول البحث المسكن من حيث أهميته األقتصاہية ومفهوم المسكن وعوامل انتاجه وتكلفة المتر المربع وتكلفة الغرفة السكنية 

ناول كما يت، والتمويل والعوامل التى تتحكم فى تكلفة الوحہة السكنية وتہنى ہخل المواطن المصرى ومعہالت النمو االقتصاہى
البحث ہراسة العرض واألليات التى تقوم بالعرض للوحہات العقارية بالمجتمع المصرى وكذلك الطلب الفعال بالسق العقارى 

. وكذلك العجز التراكمى،ومعہالت احالل المبانى والتجہيہ واالحالل،ومہخالته المختلفة من الهرم السكانى ومعہالت الزواج
تقہير الفجوة االسكانية و قارى المصرى وآلياتة وفئاتة المخلفة والتمويل المصرفى والتمويل الذاتىويتناول البحث تقييم السوق الع

ويرصہ البحث ہور الہولة فى منظومة التطوير العقارى فى القروض المہعمة وتوزيع االراضى وبناء ، بين العرض والطلب
عرص والطلب لتحقيق هہف المسكن للمواطن بمختلف فئاته الوحہات وينتهى البحث بعہة توصيات بغرص أعاہة التوازن بين ال

 . االقتصاہية
 

 : الكلمات الدالة
 . القطاعات االقتصاہية ،التمويل العقاري ،االستثمار العقاري ،االقتصاہ المصري

 
 :السيرة الذاتية

. إلسكان والبناء، القاهرةهو حاليا باحث ومہير مسئول بالمركز القومي لبحوث ا الدكتور مهندس أشرف البسطويسي السيد
من كلية الهنہسة جامعة القاهرة، حصل على ہرجة البكالوريوس في الهنہسة المعمارية، . ۱۹٦۱نوفمبر من عام  ۲٥ولہ في 

وہبلوم تخطيط المہن، وہرجة ماجستير في التخطيط والعمارة، وہرجة ہكتوراه في الهنہسة المعمارية والتخطيط في أعوام 
المؤسسات -تصميم المباني العامة(الحضري والتصميم مستشار في التخطيط . على التوالي ۲۰۰٦و ۱۹۹۹، ۱۹۸۷و ۱۹۸٤

 .  التعليمية، والرياضة، والفناہق والسياحة، واالجتماعية واإلہارية كاستشاري مرخص من نقابة المهنہسين المصريين
من كلية الهنہسة . والتعمير في القاهرةاإلسكان ببنك  هو المہير العام للتفتيش الهنہسي الدكتور سيف الدين أحمد فرج زايد

جامعة القاهرة، حصل على ہرجة البكالوريوس في الهنہسة المعمارية، وہبلوم في تخطيط المہن، وہرجة ماجستير في التخطيط 
يحمل . الي، على التو۱۹۹۸و ۱۹۹۲و ۱۹۸۷و ۱۹۷۹والعمارة، وہرجة ہكتوراه في الهنہسة المعمارية والتخطيط في أعوام 

هو خبير معتمہ في تقييم العقارات  ۲۰۰٦منذ عام و. ۱۹۹٤من نقابة الهنہسية المصرية منذ عام ”مهنہس استشاري معتمہ"لقب 
. قطع شوط كبير كخبير اقتصاہي في بنك اإلسكان والتنعميرحتى اآلن  ۱۹۸۳ ذ عاممنو". هيئة التمويل العقاري المصرية"من 

الساہس من أكتوبر، وجامعة مصر جامعة جامعة طنطا، و: ہريس في عہة هيئات تعليمية مختلفة منهاوقہ عمل أستاذا وقام بالت
 .للعلوم والتكنولوجيا والمعهہ العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان وبالساہس من أكتوبر
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۳۸۲ 

 :مقدمـة -۱
وہ التي أصابت غالبية إن الراصہ لواقع االقتصاہ العالمي خالل السنوات األخيرة يتأكہ من حالة الرك

أسواق العالم، وال شك أن أہاء االقتصاہ المصري قہ تأثر بالتبعية بهذا الركوہ الذي أصاب العہيہ من قطاعاته 
بشكل مؤثر انعكس على عناصر اقتصاہية رئيسية مثل انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العمالت 

لقطاع العقاري من أهم القطاعات االقتصاہية التى يعہ او .األخرى وتراجع مؤشرات سوق المال في مصر
صناعة مغذية ۹۰تسهم فى تحقيق النمو االقتصاہي وتوفير فرص العمل كما أن له عالقات تكاملية مع أكثر من 

وقہ شهہ القطاع العقاري المصري ازہهار فى الحقبة االخيرة وان صاحبه عہة مستجہات اهمها ارتفاع  .له
  .ارتفاع أسعار األراضي وأقبال األجانب على االستثمار العقارىأسعار مواہ البناء و

يمثل االستثمار العقاري في مصر محہہ من أهم محہہات االستثمار، فمن الناحية التسويقية فأي صناعته 
تعتمہ على الفجوة بين العرض والطلب، إال أن االستثمار العقاري في مصر يختلف حيث يوجہ طلب على 

ألف وحہة فقط ومع ذلك يجہ السوق  ۱٥۰ألف وحہة سنوياً في المتوسط بينما يتم بناء  ۲۰۰ العقارات يبلغ
باہرت الحكومة المصرية بإصہار قانون لقہ  .ركوہ مفاہه ضعف القہرة الشرائية لألفراہ هذه الوحہات المطلوبة

هذا القطاع الحيوي التمويل العقاري كمحاولة لحل مشكلة الركوہ في قطاع االستثمار العقاري لتحريك 
 .والخروج به من عثرته، والغرض من تطبيقه هو إنعاش السوق عن طريق تقہيم قروض لإلسكان

 محصلة لمجموعة من المشاكل المتشابكةتمثل مشكلة االسكان فى مصر وتتمثل إشكالية البحث في أن 

ومع التطور الزمنى - ومتعہہة والمعقہة والمختلفة من اسباب اقتصاہية وسياسة واجتماعية وعمرانية مختلفة
 .السالم االجتماعى للمشكلة وتفاقمها بشكل خطير وصارخ بما يشكل خطورة بالغة على

والطلب  رصہ السوق العقارى المصرى بمہخالتة المختلفة ومن طرفى العرضتهہف الہراسة إلى 
ضافة الى رصہ الجهوہ باال والجهات المختلفة المتعہہة التى تؤثر بصورة مباشرة على السوق العقارى

العہيہة من اسكان النواة واالسكان منخفض  من خالل المحاوالت الحكومية ۱۹٥۲الحكومية منذ ثورة يوليو
حيث تمثل هذة المحاوالت خطوات مختلفة لحل المشكلة ، بيتك التكاليف واسكان مبارك ومشروع ابنى

 .االسكانية
 لى الرصہ من خالل المنهج الوصفى للسوق العقارىيعتمہ البحث فى منهجيتة عولتحقيق هذا الهہف 

لہور الحكومة على  وكذلك رصہ لہور الحكومة من خالل المنهج الوصفى لمحاوالت الحكومة والمنهج التحليلى
 .۱۹٥۲مر الزمن من 

من  ن البحث تمأالسوق العقارى المصرى وہور الحكومة من خالل حہوہ ونطاق محہہ حيث  يتناول البحث
وتمثل النطاق الزمنى   وهى الفترة الزمنية التى تناولها البحث ۲۰۱۰حتى ۱۹٥۲ہ زمنى من خالل خالل رص

تم رصہها لتناسب المجتمع  هوحہوہ باالضافة الى النطاق الجغرافى وهو مصر ومن ثم فان نطاق البحث
 .المصرى فى زمن محہہ ومن خالل حيز جغرافى محہہ

  :االستثمار العقاري في مصر   -۱
لرغم من مظاهر تہهور مجال االستثمار العقاري، إال أن ذلك ال يعني التوقف عن االستثمار في هذا با

بالرغم من مرور أكثر :القطاع الهام، حيث قامت الحكومة بعہة محاوالت منها إصہار قانون التمويل العقاري
له تأثير على غالبية  من عہة أعوام على حہوث الركوہ التي تشهہه سوق العقارات في مصر والذي كان

القطاعات االستثمارية في مصر، فقہ ظهر في األفق مالمح انفراج لهذه المشكلة حيث تم صہور قانون التمويل 
 .العقاري، من المتوقع أن القانون سوف يعيہ صياغة السوق العقارات بمصر

 : الفجوة اإلسكانيةتحليل  ۱-۱
ثم بعہ ذلك  ۱۹۹٦االعتماہ على تعہاہ المباني عام يمكن تقہير عرض اإلسكان في حضر الجمهورية ب

، باإلضافة ۲۰۰٥حساب ما تمت إضافته من وحہات سكنية بواسطة القطاعين الخاص والحكومي حتى يونيو 
إلى استخہام إجمالي عہہ األسر لتقہير الطلب على اإلسكان في نفس الفترة الزمنية، لحساب الفجوة في قطاع 

 :الياإلسكان على النحو الت
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۳۸۳ 

 .تم استبعاد العناصر التالية من إجمالي المعروض من الوحدات السكنية :النموذج األول  ۱-۱-۱
نظ�راً لع�ہم ص�الحيتها للس�كن  ۱۹۹٦مليون وحہة في مقابل المساكن الجوازي�ة الموض�حة ف�ي تع�ہاہ  ۱٫۱  -

 .اآلہمي
عہہ  ۲/۳تقہر بحوالي (و أكثر ألف وحہة في مقابل تخفيف الكثافة السكانية التي تسكن في حجرة أ ۳٥۱٫۱ -

 ).الوحہات التي تنہرج ضمن حجرة أو أكثر
، )م�ن إجم�الي الوح�ہات القائم�ة% ۱تقہر بنحو (ألف وحہة في مقابل اإلحالل حل الوحہات السكنية  ۹۱٫٦ -

وه��ذه ه��ي النس��بة الت��ي تق��وم األم��م المتح��ہة باس��تخہامها لحس��اب االحتياج��ات المطلوب��ة م��ن المس��كن لعملي��ة 
 .لاإلحال

، وه�ي نس�بة الوح�ہات الس�كنية )من الوحہات القائمة% ۹(ألف وحہة في مقابل ظاهرة االحتياطي  ٦۰۹٫۳ -
 .المخصصة لتلبية احتياجات األسر من المسكن في حاالت االنتقال إلى أماكن جہيہة للعمل أو الہراسة

  :الوحدات السكنية في مقابل تخزين الشقق وذلك وفقاً لسيناريوهين   ۱-۱-۱-۱
ملي�ون وح�ہة تقريب�اً وه�ذه الوح�ہات تمث�ل  ۲٫۳بلغ عہہ الوحہات السكنية المغلقة والخالية  :السيناريو األول -

وذل��ك وفق��اً لتق��ہيرات الجه��از المرك��زي للتعبئ��ة (فائض��اً ف��ي الوح��ہات الس��كنية المتوس��طة وف��وق المتوس��طة 
 ).العامة واإلحصاء

مليون وح�ہة س�كنية تمث�ل  ۳٫۱ط إلى أن هناك ما يقرب من تشير  تقہيرات وزارة التخطي :السيناريو الثاني -
 .فائض الوحہات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة

o  ظراً لعہم توافر بيانات عن التوزيع الجغرافي للوحہات السكنية المغلقة فقہ تم توزيعها وفقاً لألهمية
 .ہ الوحہات المغلقةالنسبية إلجمالي الوحہات السكنية في كل محافظة قبل استبعا

o  افتراض أن نسبة الوحہات المخصصة لألعمال المهنية من إجمالي الوحہات المنفذة خالل الفترة من
 .]۱[ محہوہة نسبياً لذا لم يتم استبعاہها من إجمالي الوحہات المنفذة خالل تلك الفترة) ۱۹۹۷-۲۰۰٥(

   :طريقة الحساب ۱-۱-۱-۲
مليون  ٦٫۲ –كان على مستوى حضر الجمهورية ـ وفقاً للسيناريو األول بلغ إجمالي الوحہات المتاحة لإلس

وقہ اتخذ  ۲۰۰٥مليون وحہة وفقاً للسيناريو الثاني عام  ٥٫٤، في حين بلغ نحو ۲۰۰٥وحہة سكنية عام 
التوزيع النسبي للوحہات السكنية على محافظات الجمهورية على نفس النقط في كال السيناريوهين حيث 

، تلتها محافظات الوجه %٤۳٫۳لمحافظات الحضرية بالنسبة األكبر من هذه الوحہات بنسبة استأثرت ا
 .فقط% ۲٫٥البحري، ثم الوجه القبلي، وأخيراً محافظات الحہوہ بنسبة 

 ۲۰۰٥إجمالي الوحدات السكنية المتاحة على مستوى حضر الجمهورية في يونيو  )۱(جدول رقم  

 المحافظات
 يناريو الثانيالس السيناريو األول

الوحدات المتاحة 
 لإلسكان

النسبة على إجمالي 
 (%)الجمهورية 

الوحدات المتاحة 
 لإلسكان

النسبة على إجمالي 
 (%)الجمهورية 

 ٤۳٫۳ ۲٫٤ ٤۳٫۳ ۲٫۸ المحافظات الحضرية
 ۲۸٫۳ ۱٫٥ ۲۸٫۳ ۱٫۸ محافظات الوجه البحري

 ۲٥٫۹ ۱٫٤ ۲٥٫۹ ۱٫٦ محافظات الوجه القبلي
 ۲٫٥ ۰٫۱ ۲٫٥ ۰٫۲ حہوہمحافظات ال

 ٤۳٫۳ ٥٫٤ ۱۰۰ ٦٫۲ إجمالي الجمهورية

 :تم حسابها من :المصہر* 

 .۱۹۹۸، سبتمبر "النتائج النهائية لتعہاہ المباني"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

 .، بيانات غير منشورة"۲۰۰٥حتى يونيو  ۱۹۹٦إجمالي عہہ الوحہات السكنية المنفذة من يوليو "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

يتضح من الجہول تساوي األهمية النسبية لتوزيع الوحہات السكنية على مستوى محافظات الجمهورية في 
كال السيناريوهين وذلك نظراً لتوزيع الوحہات السكنية المغلقة في كال السيناريوهين وفقاً لألهمية النسبية 

 .ي كل محافظة قبل استبعاہ الوحہات المغلقةإلجمالي الوحہات السكنية ف
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۳۸٤ 

 :تقدير الطلب على اإلسكان ۱-۱-۱-۳
 :الفروض الخاصة بالطلب على اإلسكان 

 .تم االعتماہ على إجمالي عہہ األسر في الحضر كمؤشر للطلب على اإلسكان
 .۱۹۹٦طبقاً لتعہاہ  ٤٫۳بلغ متوسط عہہ أفراہ األسرة في حضر الجمهورية 

  :ة الحسابطريق ٤-۱-۱-۱
مليون نسمة وبالتالي يكون عہہ  ۳۰نحو  ۲۰۰٥بلغ إجمالي عہہ السكان في حضر الجمهورية في يونيو 

وقہ اتخذا توزيع األس في حضر الجمهورية نفس . مليون أسرة تقريباً  ۷األسر التي تقطن المناطق الحضرية 
بة األولى من حيث عہہ األسرة بنسبة نمط توزيع الوحہات السكنية، حيث احتلت المحافظات الحضرية المرت

 %.۱٫۷، في حين المحافظات الحہوہية في المرتبة األخيرة بنسبة ٤٤٫۳
 ۲۰۰٥إجمالي عدد األسر في حضر الجمهورية في يونيو  )۲(جدول رقم 

 عدد السكان  المحافظات
 )مليون نسمة(

متوسط عدد أفراد األسرة 
 )فرد(

 عدد األسر 
 )مليون نسمة(

ألسر  إلجمالي نسبة عدد ا
 %الجمهورية 

 ٤٤٫۳ ۳٫۱ ٤٫۱ ۱۲٫۷ المحافظات الحضرية
 ۲۷٫٥ ۱٫۹ ٤٫٤ ۸٫٤ محافظات الوجه البحري

 ۲٦٫٥ ۱٫۹ ٤٫٥ ۸٫۳ محافظات الوجه القبلي
 ۱٫۷ ۰٫٤ ٤٫۹ ۰٫٦ محافظات الحہوہ

 ۱۰۰ ۷٫۰۰ ٤٫۳ ۳۰ إجمالي الجمهورية

  .۱۹۹۸، سبتمبر "۱۹۹٦النتائج النهائية لتعہاہ المباني "لعامة واإلحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة وا  :تم حسابها من: المصہر

 .مركز المعلومات وہعم اتخاذ القرار، كتاب وصف مصر بالمعلومات، أعہاہ متفرقة      

   :تقدير الفجوة اإلسكانية -
ية تعاني يتضح من تتبع واقع قطاع اإلسكان على مستوى حضر الجمهورية، أن معظم المحافظات المصر

، حيث بلغ إجمالي عہہ المحافظات التي تعاني من عہم قہرة )فائض على اإلسكان(من وجوہ فجوة إسكانية 
الوحہات اإلسكانية المتاحة فيها على تلبية الطلب عليها عشرون محافظة وفقاً للسيناريو األول ويرتفع هذا الرقم 

 .محافظة وفقاً للسيناريو الثاني ۲۳ليصل إلى 
تة محافظات فائض من الوحہات السكنية وفقاً للسيناريو األول، بينما انخفض هذا العہہ إلى ثالث شهہت س

محافظات فقط وفقاً للسيناريو الثاني، وذلك باإلضافة إلى مہينة األقصر التي شهہت فائضاً في كال 
 .السيناريوهين

 : العجز في الوحدات السكنية -
وفقاً للسيناريو  -ألف وحہه ۹۰۰انية في حضر الجمهورية نحو بلغ إجمالي العجز في الوحہات اإلسك

وفقہ جاءت المحافظات . مليون وحہه وفقاً للسيناريو الثاني ۱٫٦في حين ارتفع هذا العجز ليصل إلى   -األول
الحضرية في المرتبة األولى من حيث إجمالي العجز في الوحہات السكنية، تلتها محافظات الوجه القبلي، ثم 

 .ظات الوجه البحري في حين جاءت محافظات الحہوہ في المرتبة األخيرة وذلك وفقاً لكال السيناريوهينمحاف
 لعجز في الوحدات السكنيةا )۳(جدول رقم 

 المحافظات
 السيناريو الثاني السيناريو األول

الوحدات المتاحة 
 لإلسكان

النسبة على إجمالي 
 (%)الجمهورية 

الوحدات المتاحة 
 لإلسكان

النسبة على إجمالي 
 (%)الجمهورية 

 ٤۷٫۱ ۷٤۹٫۹ ٤۹٫۱ ٤٤۱٫۸ المحافظات الحضرية
 ۲٤٫٤ ۳۸۸٫۷ ۲۱٫۰ ۱۸۸٫٥ محافظات الوجه البحري

 ۲۸٫۳ ٤٤۹٫۹ ۲۹٫۸ ۲٦۷٫۳ محافظات الوجه القبلي
 ۰٫۲ ۲٫۹ ۰٫۱ ۰٫٦ محافظات الحہوہ

 ۱۰۰ ۱٥۹۱٫٥ ۱۰۰ ۸۹۷٫۱ إجمالي الجمهورية

 :كنيةالفائض في الوحدات الس -
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۳۸٥ 

ألف وحہة في السيناريو األول، في  ٥٥حقق حضر بعض المحافظات فائضاً في الوحہات السكنية تجاوز 
ألف وحہة في السيناريو الثاني وذلك كنتيجة لزياہة عہہ الوحہات  ۲۰٫٥حين انخفض هذا الفائض على نحو 
وقہ استحوذت  المحافظات  .]۲[ مليون وحہة ۳٫۱مليون وحہة إلى  ۲٫۳المستبعہة مقابل تخزين الشقق من 

الحہوہية، باإلضافة إلى مہينة األقصر على النسبة األكبر من الفائض في الوحہات السكنية على مستوى حضر 
الجمهورية في كال السيناريوهين، وهو ما يرجع في المقام األول على أن معظم الوحہات السكنية المتاحة في 

موسمي نظراً ألن السياحة تمثل أحہ األنشطة الرئيسية في هذه هذه المحافظات هي وحہات ذات استخہام 
 .المحافظات

 الفائض في الوحدات السكنية )٤(جدول رقم 

 المحافظات
 السيناريو الثاني السيناريو األول

الوحدات المتاحة 
 لإلسكان

النسبة على إجمالي 
 (%)الجمهورية 

الوحدات المتاحة 
 لإلسكان

النسبة على إجمالي 
 (%)رية الجمهو

- -  ۱۲٫٦ ٦٫۹ المحافظات الحضرية
- -  ۱۰٫۰ ٥٫٥ محافظات الوجه البحري

 ۱۰ ۱٫۷ ۱٤٫٥ ۸٫۰ محافظات الوجه القبلي
 ۹۰ ۱۸٫۷ ٦۲٫۹ ۳٤٫۷ محافظات الحہوہ

 ۱۰۰ ۲۰٫٤ ۱۰۰ ٥٥٫۱ إجمالي الجمهورية

 :النموذج الثاني ۱-۲
نفس الہرجة بالنسبة لمختلف مستويات إن فجوة اإلسكان في المناطق الحضرية من الجمهورية على 

اإلسكان أم أن هذه المشكلة تتركز في مستوى معين من اإلسكان ہون غيره أو بمعنى آخر ما هي طبيعة 
المشكلة اإلسكانية في مصر وهل هي مشكلة كمية أو مشكلة نوعية، وفي هذا السياق تم التفكير في صياغة 

ير حجم العجز في الوحہات اإلسكانية طبقاً لمستوى اإلسكان النموذج الثاني القائم باألساس على تقہ
 ).االقتصاہي، المتوسط، فوق المتوسط والفاخر(
  :البيانات المطلوبة ۱-۲-۱

يتطلب تنفيذ النموذج الثاني توافر مجموعة من البيانات، أمكن توفير يبعضها إال أن البعض اآلخر يتطلب 
 .و ہقيقإجراء مسح أو استبيان لتقہيرها على نح

 تنفيذ النموذج الثانيل البيانات المطلوبة )٥(جدول رقم 

 كيفية التغلب عليها الصعوبات البيان م

إجمالي الوحہات السكنية في  ۱
مقسماً إلى  ۱۹۹٦الحضر عام 

االقتصاہي، (ثالث مستويات 
 ).المتوسط، فوق المتوسط والفاخر

 ۱۹۹٦البيانات المتاحة في تعہاہ 
وى اإلجمالي فقط موجوہة على المست

 وغير مقسمة إلى مستويات اإلسكان

يقترح تقسيمها باالستناہ إلى األهمية 
النسبية للوحہات المنفذة في كل مستوى 
من مستويات اإلسكان خالل الفترة من 

 ۱۹۹٥/۱۹۹٦حتى  ۱۹۸۲/۱۹۸۳
الوحہات السكنية المتاحة في حصر  ۲

مقسمة وفقاً لمستوى  ۱۹۹٦عام 
 اإلسكان

بيانات عن الوحہات المنفذة  عہم توافر
في مہينة األقصر موزعة على 

مستويات اإلسكان خالل الفترة من 
 ۱۹۹٥/۱۹۹٦حتى  ۱۹۸۲/۱۹۸۳

يقترح تقسيم الوحہات السكنية في مہينة 
األقصر وفقاً لنفس النمط السائہ في 

محافظة قنا خالل الفترة من 
 ۱۹۹٥/۱۹۹٦حتى  ۱۹۸۲/۱۹۸۳

مقسمة الوحہات السكنية المغلقة  ۳
 وفقاً لمستوى اإلسكان

البيانات المتاحة عن الوحہات السكنية 
 المغلقة غير مقسمة

يقترح عمل استبيان في عہہ من 
 المحافظات لتقہيرها على نحو ہقيق

نسبة االحتياطي في كل مستوى من  ٤
 مستويات اإلسكان

الطرق المستخہمة لحساب هذه النسبة 
ى تصلح فقط لتقہير نسبة االحتياطي عل

 المستوى اإلجمالي فقط
نسبة الوحہات السكنية المخصصة  ٥

لممارسة األعمال المهنية مثل 
 ....).العياہات

ال توجہ بيانات متوافرة عن هذا 
حتى  ۱۹۹٦العنصر خالل الفترة من 

نظراً ألن أحہث بيان متاح  ۲۰۰٥
 ۱۹۹٦يقتصر فقط على تعہاہ 
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المؤشرات الهامة التي تعكس الوضع االقتصاہي المحلى حيث ويمثل قطاع االستثمار العقاري بمصر احہ  
مليون عامل بنسبة  ۱٫۷ويعمل به %  ۸٫٤مليار جنيه في الناتج المحلى بنسبة  ۲٥٫٦يسهم النشاط العقاري بــ 

من األنشطة االقتصاہية األخرى مثل % ٦۰كما يؤثر بصورة غير مباشرة في , من حجم العمالة بمصر% ۱۰
والحہيہ واالسمنت والسيراميك والزجاج واأللومونيوم ومواہ الہهانات واألرضيات صناعات الطوب 

من خالل  تفعيل قانون  ہومواہ أخرى عہيہة ومن ثم فان الخروج من ہوامة الركو. .والتكييفات واألخشاب
 .التمويل العقاري الذي يمثل بوابة العبور لالستثمار العقاري

 :السوق العقاري المصري -۲
 :صد عامر ۲-۱

تمثل منظومة اإلسكان مہى التكامل بأطرافها المتعہہة ومن خالل التشريعات السائہة التي تخہم المنتج 
قامت الحكومة , مليون وحہة سكنية  ۳٫۱عاما تم بناء  ۲۰النهائي وهو المستعمل للوحہة السكنية ففي خالل 

% ٦۰ألف وحہة سكنية سنويا منها  ۲٥۰مليون وحہة منها والباقي للقطاع الخاص اى بمعہل  ۱٫۲بتنفيذ 
% ٤٫٦, لإلسكان فوق المتوسط %  ۹, لإلسكان المتوسط % ۲٥, لإلسكان منخفض التكاليف واالقتصاہي 

 .لإلسكان الفاخر
مليار جنيها للقطاع  ۳٦مليار جنيه منها ٦۰) عاما  ۲۰( بلغت استثمارات اإلسكان خالل هذه الفترة 

بينما تمثل , مليار جنيه  ۱٤٫۱۳مة وكذلك وفرت الہولة قروضا لإلسكان بقيمة مليار جنيه للحكو ۲٤,الخاص 
 .مليون جنيه ٦۲٥فقط   ۲۰۰۳ – ۲۰۰۲االستثمارات خالل 

ألف  ۱٥۰ألف وحہة سكنية سنويا بينما ما يتم بناؤه سنويا ۲۲۰حجم الطلب على اإلسكان مصر يمثل 
وبرغم ذلك فان الركوہ الناتج عن , وحہة سكنية سنويا  ألف ۷۰اى أن هناك عجز يمثل ) حاليا ( وحہة سكنية 

كل ذلك أہى . .ضعف ہخل الفرہ وضعف القہرة الشرائية لألفراہ باإلضافة إلى تعہہ االولويات لہى المواطن
من حجم العمالة في مجال اإلسكان وكذلك تعثر شركات % ۲۷إلى االستغناء عن العمالة المؤقتة التي تمثل 

 .اري عن تسہيہ مستحقات قروضها من المصارفاالستثمار العق
 :أسباب الركود في السوق العقاري المصري في فترة سابقة ۲-۲

 : ويمكن أن  تتناول أسباب الركوہ في مجال االستثمار العقاري إلى ما يلي 
س�نويا % ۳إل�ى % ۱االختالل في التوازن الكمي والن�وعي ب�ين الع�رض والطل�ب بينم�ا يزي�ہ الع�رض م�ن  -

 .سنويا%  ۸إلى % ٥يہ الطلب من فيز
يظهر بوضوح االختالل الن�وعي ف�ي زي�اہة الع�رض م�ن قط�اع اإلس�كان ذات المس�توى الف�اخر ع�ن الطل�ب  -

 .من اجمالى الطلب% ۱٥إلى % ٥بنسبة من 
 .من إجمالي الطلب%  ۹٥ :۸٥يقل العرض من اإلسكان المتوسط واالقتصاہي بنسبة من  -
 :وبين القوة الشرائية لألفراہ نتيجة ةأسعار السوق السائہ يوجہ خلل واضح في التوازن بين -

o ضعف ہخل المواطن المصري بالمقارنة بتكلفة الوحہة السكنية. 
o  ارتفاع أسعار األراضي)land value  (۳[ وذلك لنتيجة المضــاربات وتزايہ فوائہ المصارف[. 
o مية مما يعكس الفجوة بين مستوى ارتباط بعض المواہ األساسية إلنتاج المسكن بأسعار السوق العال

 .وارتفاع أسعار مواہ البناء كرہ فعل لتحرير أسعار الصرف. .األجور العالمية والمحلية
 ):۲۰۰۷(رصد لدراسة الطلب الفعال في مصر  -۳

وخبراء  ۲۰۰٦وهي ہراسة قامت بها وزارة االستثمار بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية في يناير 
 :يتمثل في الهہف من الہراسة و .]٤[ ج بوينت لہعم إصالح السياساتشركة بيرن

 :تحديد الطلب الفعلي على اإلسكان من جانب محدودي الدخل ۳-۱
 إلى أي مہى يمكن للقطاعات غير الحكومية االستجابة لهذا الطلب ؟ -
 ما المواضع التي يفضل للحكومة أن تتہخل فيها ؟ -
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۳۸۷ 

 ر محہوہة الہخل ؟ما نوع اإلسكان الذي تحتاجه األس -
 ما هي المواقع التي يجب أن يبنى فيها إسكان محہوہي الہخل ؟ -
 ما حجم اإلسكان محہوہ الہخل المطلوب ؟ -
 :رصد القدرة على الدفع لدى األسر المصرية الفقيرة ۳-۲
 كم تستطيع األسرة محہوہة الہخل أن تہفع كمقہم وكم تستطيع أن تہفع كقسط شهري؟ -
الشروط الہفع لفئة مستهہفة معينة أم يجب وضع بہائل وتن�وع حس�ب الق�ہرة المالي�ة  هل يجب أن يتم توحيہ -

 وحسب أولويات األسرة وحسب المواقع الجغرافية المختلفة بمصر؟
 :تصميم برنامج فعال لدعم اإلسكان الحكومي ۳-۳
 هل يجب وضع برنامج واحہ أم عہة برامج لتستهہف فئات معينة من محہوہي الہخل ؟ -
 المقہم واألقسام الشهرية ؟.. .ة الہعم الذي يجب أن توفره الحكومة إلنشاء اإلسكانما قيم -
به��ہف وف��ق المض��اربة والوص��ول ) خل��ق قاع��ہة بيان��ات(كي��ف يمك��ن تص��ميم أنظم��ة للتخص��ص والف��رز  -

 .بالتالعب إلى الحہ األہنى
 :]٥[ طرح آليات فعالة للرصد والدعم ٤-۳
الحك�ومي لوص�ول ال�ہعم المس�تحقية والقض�اء عل�ى ك�ل وس�ائل  كيف يمكن رص�ہ ومتابع�ة ب�رامج اإلس�كان -

 السوق السوہاء التي تحاول االستفاہة من الہعم؟
 .كيف يمكن االستعانة بنتائج هذا الرصہ لتحسين تصميم البرامج في المراحل المتتالية -
الق�ہرة (ل�ہفع تحہي�ہ م�ہى ق�ہرة األس�ر الفقي�رة عل�ى ا :تحہيہ الطل�ب الفعل�ي عل�ى اإلس�كان لمح�ہوہي ال�ہخل -

 .تحہيہ مہى فاعلية برامج الہعم الحكومية) االقتصاہية
 .مع مراعاة التصنيفات المختلفة الطلب الفعال، خلق قاعہة بيانات شاملة عن العرض -
 .الہخل الثابتو الہخل المتغير خلق قاعہة بيانات شاملة للہخل حسب -
 :غياب االتزان في السوق العقاري المصري ٥-۳ 

 .رض للوحہات السكنية لألسر مرتفعة ومتوسطة الہخلفائض في الع -
 .عجز شہيہ في العرض للوحہات السكنية لألسر منخفضة الہخل -
ظ��اهرة االحتف��اظ ) ۱۹۹٦لس��نة  ٤ق��انون رق��م (وح��ہات س��كنية مغلق��ة ب��رغم ص��ہور ق��انون اإليج��ار الجہي��ہ  -

 .بالوحہات السكنية المغلقة
حت�ى  ۱۹۸٦للعق�ارات المبني�ة م�ن (لعق�اري المص�ري م�ن الس�وق ا% ٤٥قطاع اإلسكان غير رسمي قلي�ل  -

۱۹۹٦( 
 %.۲۸نسبة المباني السكنية الحكومية  -
 %.۲۷نسبة القطاع الخاص الرسمي  -
 %.٦۰-٤٥عہہ السكان بالقاهرة الكبرى قاطني الوحہات اإلسكان الغير رسمي  -
 :۲۰۰۷حتى  ۲۰۰۰منذ عام  -

o  ألف وحہة سنوياً بمصر ولكن معظم  ۱٤۰-۱۰۰ظل القطاع الخاص مصہراً للوحہات السكنية الرسمية
 .الوحہات للشرائح العليا والمتوسطة

o  ۱۲۳۲۸وحہة إلى  ٥۲۲۱۱عہہ  ۲۰۰۱في عام ) تناقص(تم إنشاء وحہات حكومية لمحہوہي الہخل 
 .۲۰۰٤وحہة عام 

o  لألسر الجہيہة والمساكن البہيلة بالمناطق ۲۰۱۷حتى  ۲۰۰۷من ) الطلب(تم تقہير الحاجة إلى السكن 
 .مليون وحہة سكنية لمحہوہي الہخل ۱٫٦مليون وحہة سكنية منها  ۲٫۱الحضرية 

 :وقہ وضعت هذه التوقعات مع مراعاة
 .تم استبعاہ المناطق شبه الصحراوية والريفية المتحولة حالياً لمناطق حضرية -
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 .تم فرض أن كل الوحہات المعلقة سيتم إشغالها وتفي بجزء من االحتياجات -
 .ألف وحہة سكنية لمحہوہي الہخل ۱٥۰نية تصل الفجوة اإلسكا -
 .يقوم القطاع الغير رسمي بالقيام بواجب تسہيہ هذه الفجوة -
 .هناك سوء مستوى الصيانة والتہهور العمراني مما يزيہ من معہالت اإلحالل -
أي أن العم�ر  ۱۹٥۰بالمناطق الحضرية أنشئ قب�ل ) قانون اإلسكان القہيم(من مناطق اإلسكان % ۱۰-۱٥ -

 .االفتراضي لها انتهى وتحتاج إلحالل كلي
مازال العميل يبحث عن الوحہة السكنية عن طريق السماسرة واإلعالنات بالصحف واالفتالت والمعلومات  -

 .الشفهية ومازال التسجيل بعيہاً عن المواطن برغم تخفيض قيمته عہة مرات وتيسره
ليف اإلس�كان مازال�ت أه�م مش�كلة تواج�ه أع�ہاہاً مشكلة القہرة االقتصاہية للمواطن المص�ري عل�ى ہف�ع تك�ا -

 .كبيرة في المناطق الحضرية
) ۱۹۹٦لس�نة  ٤ق�انون جہي�ہ رق�م (متوسط الہخل للفرہ المصري ال يكفي الستئجار وحہة مقبولة المستوى  -

 .]٦[ من سكان المناطق الحضرية% ۳۰أو وحہة تمليك صغيرة المساحة 
 ).من الہخل% ۲٥(جنيهاً شهرياً لإلسكان  ۱٥۰يمكنهم تخصيص  ۲۰۰٥جنيهاً عام  ٦۱۰بلغت متوسط ہخولهم  -
 .معہل اإلہخار في هذه الفئة منخفض جہاً فهذه الفئة ال يمكنها تہبير المقہم -
من هذه الشريحة حہيثي الزواج أو مقبل�ون % ۳۰وجوہ شرائح متباينة الخصائص في فئة محہوہي الہخل  -

 .على الزواج
 .غب في تحسين مستوى معيشتهامن هذه الشريحة فقط تر% ۱۰ -
من هذه الشريحة هناك فئة ليس لہيهم عمل ثابت ولہيهم قسط مح�ہوہ م�ن التعل�يم يحص�لون عل�ى ہخ�ل أق�ل  -

 .جنيهاً شهرياً  ۱٦۰جنيهاً وقسط شهري  ٥۰۰جنيهاً سنوياً ويمكنهم ہفع مقہم أقل من  ۹۰۰۰من 
. .والتعل�يم المح�ہوہ) ہخ�ل متغي�ر وغي�ر ثاب�ت(أي أن هناك عالقة بين الہخل الضعيف وعہم ثبات الوظيفة  -

 .وبين القہرة االقتصاہية على الہفع
بہرجات إہارية صغيرة ولہيهم شهاہات جامعي�ة ) ہخل ثابت(ہاخل هذه الشريحة يوجہ فئة أغلبهم موظفون  -

ئ�ة جنيه�اً وأغل�ب ه�ذه الف ۱٥۰۰۰جنيه�اً و  ٥۰۰۰جنيهاً سنوياً وي�ہفعون مق�ہم ب�ين  ۹۰۰۰والہخل أقل من 
 .جنيهاً ۱٦۰طلبت أال يزيہ القسط الشهري عن 

وح�ہة  ٥۰۰۰۰عاماً الماضية كان متوسط حج�م اإلس�كان أكث�ر م�ن  ۲۳خالل الـ  :بالنسبة لإلسكان المہعوم -
منه��ا ومج��الس الم��ہن الجہي��ہة منه��ا % ۲۲وأنظم��ة اإلس��كان التع��اوني % ٤٤س��كنية، الحكوم��ة تول��ت منه��ا 

 .ني قہ تضاءل واختفى، مع مالحظة أن اإلسكان التعاو۲۰%
من تكلفة الوحہة السكنية باإلضافة إل�ى % ٥۰أن عنصر الہعم المباشر على اإلسكان الحكومي قہ زاہ عن  -

 %.۱۰-٥من ) لألرض(الہعم الغير مباشرة 
قہ تكون الوحہات السكنية الحكومية في مواق�ع غي�ر مالئم�ة وال تس�تطيع األس�ر مواص�لة الحي�اة به�ا وتتس�م  -

 .]۷[ ت بمستوى إہارة منخفضهذه المشروعا
 حتى اآلن ۱۹٥۲رصد للسياسات الحكومية في مجال اإلسكان بمصر من  -٤

حاولت الحكومات المتتابعة طرح مشكلة اإلسكان ضمن أولوياتها بما تمثله من مشكلة مزمنة للفئات االقتصاہية 
 :سكان األولوية من خالل ما يليمن بہاية قيامها أن تولي مشكلة اإل ۱۹٥۲وقہ حاولت ثورة يوليو .المختلفة

 .عہة تخفضيات في القيم اإليجارية للوحہات السكنية حتى تشتمل جموع المستأجرين -
في ) العرض والطلب(تحہيہ القيم اإليجارية للوحہات السكنية من خالل لجان حكومية إليقاف آليات السوق  -

ب المستثمرين من المجال العق�اري وبہاي�ة العج�ز عملية تحہيہ القيمة، وكان لذلك انعكاساً سلبياً أہى النسحا
 ).۲۰۰۷(التراكمي في الوحہات السكنية سنوياً والذي تعاني منه الحكومات المتتالية حتى اآلن 

برغم المحاوالت المحہوہة للحكومة المصرية بعمل وحہات إسكان اقتص�اہية إال أنه�ا تض�اءلت قيمته�ا أم�ام  -
ى الخ�تالل الت�وازن ب�ين الع�رض والطل�ب م�ع س�يطرة الحكوم�ة الش�ہيہة الطلب الشہيہ على اإلسكان مما أہ

 .على كافة مستلزمات اإلنتاج من أسمنت وحہيہ
 :حاولت الحكومة من خالل سياسة الہعم بصوره المختلفة -
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o وهو الہعم الموجه مباشرة للمواطن بغرض اإلسكان :ہعم مباشر. 
o الحہيہ.. .األسمنت(تكلفة مثل ہعم ماہ البناء من خالل بيع السلع بأقل من سعر ال :ہعم غير مباشر (

 .وہعم القروض من خالل القروض المہعومة. .وہعم األراضي والمرافق
o  وهو عہم وصول الہعم لمستحقيه وإنشاء طبقة من ) بالسوق السوہاء(إال أنه ذلك أنشأ ما يسمى

 .السماسرة والمنتفعين مازال المجتمع المصري يعاني منهم حتى اآلن
  :مرحلة ما قبل الثورة ۱-٤
الطبق��ة ، واألث��ـرياء، والہول��ة :ل��ه ث��الث جه��ات رئيس��ية ۱۹٥۲اإلنت��اج اإلس��كاني بالحض��ر قب��ل ث��ورة يولي��و  -

 .المتوسطة
وحہة سكنية فق�ط، وت�ولى األثري�اء بن�اء القص�ور والعم�ارات  ۱۲۰۰أنشأت الہولة  ۱۹٥۲حتى  ۱۹۳۲من  -

 .]۸[ العائہ العقاري أعلى من العائہ المصرفي السكنية، والطبقة الوسطى أنشأت العمارات حيث
 :م۱۹۷۰ – ۱۹٥۲مرحلة الثورة وحكم ناصر  ۲-٤
أہت الثورة إلى ت غير الكيان السياسي واتخ�ذت مب�اہئ العہال�ة االجتماعي�ة وتك�افؤ الف�رص واتخ�اذ خمس�ة  -

 :محاور أساسية هي
o برنامج لإلسكان الشعبي لمحہوہي الہخل ولإلسكان المتوسط. 
o ہن لالستصالح الزراعي وللمجتمعات الجہيہة مثل مہينة نصرإنشاء م. 
o  برنامج اإلسكان العالمي حيث توفير مراكز صناعية خارج المہينة الستيعاب فائض السكان والحہ من

 .نمو المہينة كشبرا وحلوان
o باط برنامج تعاونيات نصر لإلسكان حيث كان نواة لإلسكان التعاوني فظهرت منه مہينة األوقاف والض

 .والصحفيين والتهمت هذه المشروعات أراضي زراعية كثيرة
o  على المستوى القومي أقامت الہولة مراكز صناعية كبرى في حلوان وأسوان والسويس وألحقت بها

 .مناطق سكنية
o  انكمش القطاع الخاص في المجال العقاري مع بہاية الستينيات لضعف العائہ ولتعہہ تشريعات تخفيض

 .رية للوحہات السكنيةالقيمة اإليجا
o  مع إنشاء السہ العالي وبہاية حرب اليمن انشغلت الحكومة عن توفير المساكن لمحہوہي الہخل ثم

منها في المجال العسكري % ۷٥وتركزت الميزانية على الحرب حتى أن  ۱۹٦۷يونيو  ٥النكسة في 
 .مما أہى لظهور اإلسكان الغير رسمي

 :م۱۹۸۱ -۱۹۷۰ت مرحلة االنفتاح وحكم السادا ۳-٤
نظراً لظروف الہولة العسكرية أہت لظهور بؤر سكنية على األراضي الزراعية لم تأخذ االهتمام  حتى عام 

 :حيث طرح رئيس الجمهورية خطة إلعاہة توزيع السكان معتمہاً على أربعة محاور رئيسية هي ما يلي ۱۹۷٤
 ).بہر –الشروق  –مايو  ۱٥ –رمضان  ۱۰ –بر أكتو ٦(إنشاء عہة مہن جہيہة المتصاص الزياہة السكانية  -
مع تنمية ش�به جزي�رة س�يناء م�ع إنش�اء م�ہن ) بور سعيہ –اإلسماعيلية  –السويس (إعاہة تعمير مہن القناة  -

 ).ہمياط –جہيہة على المحور السويس 
 .إعاہة توزيع السكان بالحضر واالرتقاء بالمناطق المتہهورة بها -
س��ارع غي��ر الم��نظم ف��ي المج��االت االقتص��اہية واالجتماعي��ة لم��ا في��ه حي��ث تمي��ز اتج��اه الہول��ة لالنفت��اح المت -

 :اإلسكان بما يلي
o  تشجيع نمط التمليك لجذب القطاع الخاص لالستثمار العقاري حيث حہہت الہولة مسئوليتها لمحہوہي

 .الہخل ہون باقي الفئات
o جذب االستثمارات األجنبية لقطاع التشييہ. 
o  مواہ البناء مما أہى لالستيراہظهور العجز في توفير. 
o  جذب مجال التجارة في السلع االستهالكية للمستمرين في ظل سياسة االنفتاح االقتصاہي ثم تحققت

 .أرباحاً باهظة استغلت في المضاربة العقارية أتى الرتفاع أسعار األراضي الوحہات السكنية
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o ربة المحلية باإلضافة لجذب منطقة الخليج اتجاه الہولة لتعمير مہن القناة أہى لجذب العمالة المہ
 .للعمالة المصرية مما أہى لعجز شہيہ فيه۱۹۷۳وارتفاع أسعار البترول بعہ حرب أكتوبر 

o  التركيز على الہراسات التخططية حيث أن سياسة االنفتاح جذبت المكاتب االستشارية ؟؟ مع وضع
حضرية وطرح ہراسات عن تكلفة اإلسكان الغير  مخط عام إلقليم القاهرة الكبرى وتقسيم البالہ ألقاليم

 .رسمي وإنشاء المہن الجہيہة
o  تحسين عناصر البنية األساسية والخہمات العامة بالمہن الجہيہة والقائمة وتحہيہ شبكات البنية األساسية

 .ومشروع مترو األنفاق
o  ثم . وحہات سكنية ؟؟وقہ استخہمت هذه المشروعات جزء كبير من الميزانية ولم يتبق فائض إلنشاء

؟؟؟ .فإن محہوہي الہخل لم يبق لهم نصيب في الوحہات السسكنية لہى الحكومة أو القطاع الخاص
 .تولي بہوره بناء اإلسكان الفاخر مما أہى إلى زياہة حجم اإلسكان الغير رسمي

ي ف�ي سياس�ة أہركت النخبة الحاكمة ضرورة تعمير مہن القنال ثم تلى ذلك المض� ۱۹۷۳عہ حرب أكتوبر ب -
 :االنفتاح االقتصاہي حيث تم إعاہة توزيع األہوار بين القطاعين العام والخاص وترتيب على ذلك

o  جذب القطاع الخاص لقطاع اإلسكان بعہ فترة طويلة من تحجيمه بالتشريعات المنظمة للقيمة اإليجارية
 .بالتخفيض وبالتحہيہ

o ت العقاريةجذب رؤوس األموال األجنبية والعربية لالستثمارا. 
o زياہة حجم االستثمارات القومية في مجال اإلسكان كما يلي: 
o ۸۰  وهي تساوي ضعف االستثمارات المخصصة لإلسكان  ۱۹۷٥مليون جنيه استثمارات اإلسكان عام

 .٦٦/۱۹٦۷في ميزانية 
o  ألف  ۳۰۰ألف وحہة سكنية باإلضافة إلى  ٤٥۰مليون و ۱۹۷۷بلغ العجز في الوحہات السكنية عام

 .حہة يجب إزالتهاو
o  حوالي  ۷٦/۷۷واستهہفت الخطة في عامي  ۱۹۸۰-۷٦تم رصہ مشكلة اإلسكان في الخطة الخسمية

 .۱۹۷٥ألف وحہة سكنية عام  ٦٥ألف وحہة سكنية مقابل  ۱۰۰
o  على ضرورة أال يزيہ المقابل للمسكن ) الحزب الوطني الہيمقراطي(نص برنامج الحزب الحاكم

 .من متوسط ہخل األسرة %۲٥المالئم للمواطن عن 
o  مثملة (إنشاء واستكمال مليون وحہة سكنية تتولى الہولة منه  ۱۹۹۲-۸۷وقہ استهہفت الخطة الخمسية

منها والباقي ينفذه القطاع الخاص، بينما استهہفت الخطة الخمسية % ٤۰) في وزارة التعمير وأجهزتها
 .وحہة ۱۰٦٦٦۱٦٥تنفيذ  ۹۲-۱۹۹۷

 :ثة الرئيسية لإلسكان وهي ما يلياالهتمام بالمحاور الثال -
o سياسة االستيراہ لمواہ البناء لمواجهة زياہة الطلب عليها: مواہ البناء. 
o إعہاہ كواہر عمالية مہربة بمراكز جہيہة للتہريب بالمحافظات :العمالة. 
o وضع سياسة عامة لتوفير األراضي المخصصة للبناء لتنب البناء في  :األراضي الصالحة للبناء

 .اضي الزراعيةاألر
 :كان نتيجة لذلك ما يلي -

o ۱ألف وحہة سكنية ۷٦أكثر من المستهہف  ۱۹۸۰-۷۹ألف وحہة سكنية عام  ٦. 
o  ۱۹۸۰مليون جنيهاً عام  ٦۱إلى  ۱۹۷۹مليون جنيهاً عام  ٤۰زياہة االستثمار في مجال اإلسكان من. 
o  مليون  ۳۳۰إلى  ۱۹۷۹عام  مليون جنيهاً  ۱۰٦زياہة استثمارات القطاع الخاص في مجال اإلسكان من

 .۱۹۸۰جنيهاً عام 
o  إلى  ۱۹۷۹مليون جنيهاً عام  ۲٥زياہة حجم القروض للقطاع التعاوني والخاص في مجال اإلسكان من

 .۱۹۸۰مليون جنيهاً عام  ۷٥
 :م۲۰۰۷ – ۱۹۸۱مرحلة حكم مبارك من  ٤-٤
حاولة تلبية احتياج�ات فئ�ات المجتم�ع تبنت الحكومة سياسة معتہلة في جميع القطاعات الخہمية واإلنتاجية م -

ولكن ضعف الموارہ وانخفاض الق�ہرة اإلنتاجي�ة ل�م يمكنه�ا م�ن ذل�ك وق�ہ م�رت ال�بالہ بع�ہة تغي�رات أث�رت 
 :]۹[ تأثيراً مباشراً في آليات السوق العقاري أهمها ما يلي
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۳۹۱ 

o  ۱۹۸٦ثم انهيارها عام  – ۱۹۸۱(ظهور شركات توظيف األموال.( 
o مليار ہوالر ٤٥وصلت  ۱۹۹۰جية في عام زياہة الہيون الخار. 

 :سياسة الحكومة تلخصت في المحاور اآلتية -
o  الشروق / ہمياط الجہيہة/ بني سويف الجہيہة / أكتوبر  ٦/ رمضان  ۱۰(سياسة المہن الجہيہة /

 ...)..العبور/ بہر / القاهرة الجہيہة 
o  أن يقوم القطاع الخاص بنسبة  ألف وحہة سكنية على ۱٦۰استهہفت بناء  ۱۹۸۷-۸۲الخطة الخمسية

فقط ولكن نظراً لعہم إقبال القطاع الخاص على اإلسكان الشعبي لمحہوہية % ٦والقطاع العام % ۹٤
% ۳۷ –منها إسكان اقتصاہي % ٥٥(للقطاع العام % ۲٥العائہ منه فقہ عہلت الحكومة النسبة إلى 

 .اصللقطاع الخ% ۷٥) إسكان إہاري وفوق متوسط% ۸إسكان متوسط، 
o  من استثمارات القطاع العام لإلسكان في الفترة % ۱٦ارتفع معہل إنجاز الوحہات السكنية تم تخصيص

 .۱۹۸٤-۸۰من 
o  ألف وحہة سكنية ۸۰۰استهہفت إنشاء  ۸۲/۱۹۸۷الخطة الخمسية. 
o  تطور الفكر لہى الہولة إلى مبہأ المشاركة حيث اتجهت إلى تحمل الہولة جزء من تكلفة المسكن

 .مواطن جزء على شكل ہفعات تناسب مع ہخله الحالي والمستقبليوتحمل ال
o  مشروع (تم التركيز على ہور الرأسماليين الوطنيين في مجال اإلسكان كبہيل عن االستمارات األجنبية

يوليو إلى مہينة  ۲٦سوزان مبارك إلسكان الشباب بمساهمة رجال األعمال المصريين وإنشاء كوبري 
 ).ال األعمال بنصف تكلفتهأكتوبر مع تحمل رج ٦

o بہأت الحكومة في مشروعات إسكان مبارك للشباب بنماذج مختلفة بأسعار مہعومة كجزء من تحمل مسئوليتها. 
o  استوعبت الحكومة أن القطاع الخاص يبني اإلسكان الفاخر وليس االقتصاہ ومن ثم بہأت االهتمام

حيث بہأت  ۱۹۹٦يمات رئيس الوزراء نهاية عام بعوہة سياسة اإليجار بہالً من التمليك بناء على تعل
 .۱۹۹۷هيئة األوقاف المصرية من تأجير الوحہات السكنية بہالً من تمليكها في بہاية عام 

 
 ٦۰/۱۹۹۲معدل إنتاجية الوحدات السكنية لكل ألف نسمة من السكن بمصر  )٦(جدول رقم 

 ۱/۷/۱۹٦۰ البيان
۳۰/٦/۱۹٦۱ 

۱/۱/۱۹۷٦ 
۳۱/۱۲/۱۹۷٦ 

۱/۷/۱۹۸۲ 
۳۰/٦/۱۹۸۳ 

۱/۷/۱۹۸٦ 
۳۰/٦/۱۹۸۷ 

۱/۷/۱۹۸۷ 
۳۰/٦/۱۹۸۸ 

۱/۷/۱۹۸۸ 
۳۰/٦/۱۹۹۲ 

عہہ الوحہات المنفذة سنوياً جملة تعہاہ 
 السكان باأللف 

۱٤۱٥۸ 
۲٥۹۸٤ 

۱۹٦۰۰۰ 
۳٦٦۲۷ 

۱٦۸٥۷۷ 
٤٥۷٥٥ 

۱۸۱۰۰٥ 
٤۸۲۰٥ 

۱٤۸٤۰۳ 
٥۰۷۰۷ 

٦۸۱۱۸۲ 
٥٦۰۰۰ 

معہل الوحہات المنفذة لكل ألف نسمة من 
 ۳٫۰٤ ۳٫۷ ۳٫۷٥ ۳٫٦۸ ۰٫٥۳ ۰٫٥٤ )يفحضر ور(جملة السكان 

 .، وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجہيہة واإلسكان والمرافق، القاهرة)۱۹۸۹(اإلسكان في مصر  :المصہر

 
 ٦۰/۱۹۹۲إنتاج اإلسكان بمصر  )۷(جدول رقم 

 السنة
إجمالي المنتج السكني  اإلسكان الخاص اإلسكان الحكومي

 )باأللف(

ية الزيادة السكن
النسبة  باأللف )مليون(

 %النسبة  باأللف %

۱۹٦۰-۱۹٦٥ ۱۰۹٫۷ ٥۸ ۷۹٫٦۰ ٤۲ ۱۸۹٫۳ ۳٫۷ 
۱۹٦٦-۱۹۷۰ ٥٦٫۱۰ ۳۲ ۱۱۹٫۷۰ ٦۸ ۱۷٥٫۸ ۳٫۰ 
۱۹۷٤-۱۹۷٥ ۳۳٫۹۰ ۳۱ ۷٦٫٤۰ ٦۹ ۱۱۰٫۳ ۳٫۹ 
۱۹۷٦-۱۹۸۰ ۸۹٫۷۰ ۱۹ ۳٦۹٫۱۰ ۸۱ ٤٥۸٫۸ ٥٫۷ 
۱۹۸۱-۱۹۸٦ ۱٦٦٫۸ ۱۸ ۷٦۹۳٫۸۰ ۸۲ ۹۳٦٫ ٦٫٦۰ 

۷۷/۸۸-۸۹/۹۰ ۲۰٦٫٦۱ ۳۸ ۳۲۷٫۳۱ ٦۲ ٥۳۳٫۹۲ ۷٫۰ 
۹۰/۹۱-۹۱/۹۲ ۱٥۸٫۳۳ ٤۷ ۱۷٤٫۳٥ ٦۳ ۳۳۲٫٦۹ ۲٫٤ 

 ۳۱٫۷ ۲۷۳۷٫٤۱ ۱۹۱٦٫۲۷ ۸۲۱٫۱٤ إجمالي

ورقة عمل مقہمة إلى المؤتمر اإلقليمي العربي  –، استراتيجية اإلسكان في جمهورية مصر العربية )۱۹۹۲(ورقة عمل جمهورية مصر العربية  :المصہر
 .ہيسمبر ۱۷-۱۳ –القاهرة  –راتيجيات الوطنية لإلسكان حول االست
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۳۹۲ 

 : Wet Core مشروع نواة المنافع  ٥-٤
يہ بمصر فقہ حاولت الحكومة طرح منهج لضغط النفقات من خالل وحہة نظراً النتشار مناطق وضع ال

إنشاء المسكن  سكنية بها وہورة مياه ومطبخ ويتم توصل المرافق األساسية بمقاولين متخصصين ويترك تكملة
 المسكن تراوح مساحة أرضت .للقاطنين أنفسهم وطبقاً إلمكانيتهم االقتصاہية واحتياجاتهم االجتماعية المتغيرة

 .]۱۰[ مع مالحق كل وحہتين متجاورتين لتخفيض التكلفة وتجميعه على وحہة صرف واحہة ۲م ۱٥۰-۸۰بين 
 :وقہ ظهرت عيوب هذا المنهج من خالل ما يلي

o  البناء واختالف مواہ البناء وظهور التلوث البيئيعشوائية. 
o عہم إيجابية التفاوت المكاني للمأوى وعہم وجوہ طابع خاص بالمنطقة. 
o مما سبق فقہ ظهرت من خالل هذه التجربة مناطق سكنية سيئة بالمناطق الحضرية. 

 : Core Housing نواةال مسكن ٦-٤
بواسطة   Core Housingعلى األكثر عليها وتحولت إلى  بإضافة حجرة أو حجرتين Wet Coreتطورت فكرة 

) حمام+ مطبخ + غرفة (تعتمہ فكرة المشروع على بناء خلية أولية للوحہة السكنية  .المقاولين المتخصصين
ولكن  Wet coreوقہ حاولت هذه المنهجية معالجة مشاكل  .ولها من المرونة األفقية والمرونة الرأسية لالمتہاہ

 :ل أخرى وهي كما يليظهرت مشاك
 .عہم توافق هذا المنهجية مع العاہات والتقاليہ االجتماعية -
 .الفاقہ الكبير في مواہ البناء والعمالة -
 .عہم التزام المواطنين بالنماذج المطروحة -

مما سبق ظهرت مشكلة التكہس العمراني وارتفاع الكثافات السكنية بالمشروعات وسوء التهوية واإلضاءة 
استخہام الفراغاغت العمرانية مما انعكس على انتشار األمراض والمشاكل االجتماعية وارتفاع  بها وسوء

 .]۱۱[ معہالت الجريمة بها
 :(Site and Services)برامج المواقع والخدمات  ۷-٤

تعتمہ هذه البرامج على منهجية توفير األراضي مع إضافة الحہ األہنى من الخہمات للمواقع ولضمان 
 :ه المنهجية فإن هناك محاور أساسية بها كما يلينجاح هذ

 .خلق أشكال للبناء ضمن إطار التنمية لتطرح مسكن صحي -
 .توفير الموارہ المرتبطة بالمسكن بأقل تكلفة ممكنة -
تكوين مؤسسات وسياسات لإلس�كان ق�اہرة عل�ى ت�وفير الطاق�ة الم�ؤثرة م�ع ط�رح ب�ہائل تمويلي�ة م�ن خ�الل  -

 .آليات محہوہة
 ).المهارة –المال  –الوقت (الطاقات المتاحة استخہام  -
 .توجيه هذه العوائہ توجيهاً موجه وقانوني من خالل التشريعات -
 .خلق مناخ للثقة بين الحكومة والمواطن والتأكيہ على الشراكة الشعبية -
 .التأكيہ على المشاركة الشعبية وأهمية ہور اإلراہة الفنية للمشروع -

 :]۱۲[منهج كما يلي ولكن ظهرت مشاكل في هذا ال
غي��اب التج��انس ب��ين طبق��ات المس��تهہفين م��ن المش��روع مم��ا انعك��س عل��ى المش��روع وبالت��الي مب��ہأ الش��راكة  -

 .وأصبحت هناك جزر منفصلة ہاخل كل مشروع وانعہام الثقة والترابط بينهم
ب�ہأ الحري�ة ف�ي تہاخل الجهات المسئولة عن المشروع في البرنامج الزمني للمشروع مما أفقہ المس�تهہفين م -

 .البناء في الوقت المناسب لهم طبقاً لتطور إمكانياتهم االقتصاہية
غي��اب م��نهج البن��اء ال��ذاتي وبالت��الي أص��بحت التقليہي��ة ف��ي البن��اء ه��ي األس��اس مم��ا أفق��ہ المش��روع هہف��ه  -

 .األساسي
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۳۹۳ 

 :االرتقاء بالمناطق العشوائية ۸-٤
بالمناطق العشوائية التي ظهرت نتيجة مباشرة لعجز  هناك محاوالت عہيہة للحكومات المتتالية لالرتقاء

ومن أهم هذه المحاوالت االرتقاء بمنطقة المنيرة الغربية حيث تولى هذا  .الحكومة عن توفير المسكن للمواطن
 :وقہ تلخصت هذه التجربة فيما يلي ،)۱۹۹۳(عبہ الرحيم شحاتة وهو محافظ الجيزة حينئذ / المشروع ہ

لمشروع بإعاہة وتخطيط منطقة الہراسة بإعاہة تخط�يط المنطق�ة م�ن خ�الل إنش�اء ش�بكة قام ا :شبكة الطرق -
مم��ا ك��ان أث��ر س��لبياً م��ن قب��ل حي��ث ك��ان (ط��رق جہي��ہة م��ن خ��الل توس��يع الط��رق المح��ہوہة مث��ل المش��روع 

وذلك من خ�الل عم�ل ش�ارع ) يصعب ہخول سيارات الطوارئ مثل سيارات المطافي واإلسعاف والشرطة
ارع البوهي وكذلك ربط المنطق�ة بمنطق�ة المهنہس�ين م�ن خ�الل ك�وبري أحم�ہ عراب�ي ال�ذي رئيسي وهي ش

 .يربط منطقة المنيرة الغربية بشارع أ؛مہ عرابي بالمهنہسين
ت��م توص��يل كاف��ة عناص��ر البني��ة األساس��ية بالمش��روع م��ن ص��رف ص��حي ومي��اه  :عناص��ر البني��ة األساس��ية -

 .مشروع مما انعكس على الحياة االجتماعية ہاخل المنطقةصالحة للشرب والكهرباء إلى كافة مناطق ال
تم إنشاء عہة مہارس ومرك�ز ص�حي ومرك�ز ش�باب بالمنطق�ة مم�ا ك�ان أكب�ر األث�ر عل�ى  :الخہمات العامـة -

 .البيئة العمرانية بالمنطقة وانعكس على إعاہة جہار الثقة بن المستعملين والحكومة
 :تجربة المدن الجديدة ۹-٤

مانينات تم انتهاج سياسة المہن الجہيہة وذلك بهہف الخروج من الشريط الضيق المستخہم على في أوائل الث
 –مہينة العاشر من رمضان (من مساحة مصر وذلك من خالل عہة مہن كان منها % ٥واہي النيل بما يمثل 

مہينة الفيوم  –الجہيہة  مہينة الصالحية) العامرية الجہيہة(أكتوبر ومہينة الساہات ومہينة برج العرب  ٦ومہينة 
برغم نجاح هذه المہن في جذب اآلالت من السكان لكالً منها  ).وغيرهم ،مہينة بني سويف الجہيہة –الجہيہة 

 :]۱۳[ إال أن المسافة بين المستهہف والفعلي في نسبة األشغال مازال بعيہاً لعہة أسباب منها ما يلي
تكامل��ة ہاخ��ل منظوم��ة التنمي��ة اإلقليمي��ة وم��ن خ��الل آلي��ات ض��رورة التعام��ل م��ع الم��ہن الجہي��ہة كمنظوم��ة م -

 .وبہائل يمكن التعامل معها
أهمية ربط شبكات الطرق للمہن الجہي�ہة بخط�وط المت�رو مم�ا يزي�ہ عناص�ر الج�ذب ويقل�ل عناص�ر الوق�ت  -

 .وتكلفة النقل
ورة متواكب��ة م��ع ض��رورة االهتم��ام بالخ��ہمات العام��ة م��ع ض��رورة االلت��زام ب��البرامج الزمني��ة لإلس��كان بص�� -

الخہمات العامة بما يعكس الطاقة االستيعابية ومكان ونطاق نفوذ الخہمات وبما يخہم المستهہفين من الم�ہن 
 .الجہيہة

أهمية ربط فرص العمل بالمسكن كمنهج للمہن الجہيہة لتوفير القاقہ اليومي في الوق�وہ والوق�ت والم�ال م�ن  -
 .خالل االنتقال اليومي للمستفيہين منها

 :التمويل في المدن الجديدة ۱-٤-۹
 :]۱٤[مليار جنيه تفاصيلها كالتالي  ۱۰۰يبلغ إجمالي االستثمارات بالمہن الجہيہة بمصر بما يزيہ عن  -

o ۲۲ مليار جنيه لعناصر البنية األساسية واإلسكان. 
o ۳۰ مليار جنيه لقطاع الصناعة. 
o ٥۰  الفاخر والمشروعات الخہمية  في مجال اإلسكان(مليار جنيه الستثمارات للقطاع الخاص

 ).والترفيهية
مہينة أخرى وقہ تركز التموي�ل الحك�ومي ف�ي إقام�ة  ٤۱مہينة جہيہة تم تبعتها بـ  ۱۹قامت الحكومة بإنشاء  -

البنية األساسية والخہمات وجزء من اإلسكان بينما ت�ولى القط�اع الخ�اص ف�ي مج�االت الص�ناعة والزراع�ة 
فاخر وقہ اعتمہ التمويل الحكومي وعلى المصاہر الحكومية والعوائ�ہ الذاتي�ة واألنشطة الخہمية واإلسكان ال

والقروض الہاخلية من الهيئات التعاونية والقروض والمنح الخارجية حي�ث بل�غ إجم�الي االس�تثمارات لهيئ�ة 
 منه�ا م�ن% ۹۲٫۹ث�م ت�وفير  ۱۹۹۳ملي�ار جني�ه ع�ام  ۳٫۷المجتمعات العمرانية الجہيہة في المہن الجہي�ہة 

 .منها من مصاہر خارجية% ۷٫۱مصاہر محلية و
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مليار جنيه  ۱۰٫۱، ۳۰/٦/۲۰۰۲في ) المحلية والخارجية(وبلغت قيمة القروض المخصصة للمہن الجہيہة  -
مع أهمية رصہ أنه بالرغم من تعہہ األجهزة الت�ي تق�وم بالتموي�ل إال  ۳۰/٦/۲۰۰۱مليار جنيه في  ۹مقابل 

 .بين هذه المصاہر المتعہہةأنه ال توجہ جهة موحہة للتنسيق 
بش�أن تع�ہيل بع�ض أحك�ام ق�انون المجمع�ات العمراني�ة الجہي�ہة رق�م  ۱۹۹۷لس�نة  ۸٦وقہ صہر قانون رقم  -

حي�ث آل�ت ف�وائض هيئ�ة المجتمع�ات العمراني�ة الجہي�ہة س�نوياً للخزان�ة العام�ة م�ع اعتب�ار  ۱۹۷۹لس�نة  ٥۹
يئة أم�واالً عام�ة وك�ان له�ذا التع�ہيل ه�ہفاً أساس�ياً حصيلة إہارة واستغالل األراضي العقارية المخصصة لله

 .وهو أحكام الرقابة على أموال الهيئة والتأكہ من حسن استخہامها
 :مشروع إسكان الشباب ۱۰-٤
يتلخص الهہف األساسي لمشروع مبارك القومي إلسكان الشباب في تقہيم سكن مناسب، من حيث المساحة  -

أل�ف وح�ہة ف�ي  ۷۰وذلك بالمہن الجہيہة حيث تم طرح  .على تكوين أسرةوالتكلفة المحہوہة للشباب المقبل 
وقہ تحہہت ثالث مراحل لتنفيذ هذا المشروع ليتناسب مع إمكانيات الش�باب بالم�ہن الجہي�ہة  .إسكان الشباب

الش�يخ  –التجمع�ات ش�رق الق�اهرة  –م�ايو  ۱٥ –العب�ور  –الش�روق  –العاشر من رمض�ان  –أكتوبر  ٦(
 :)طيبة –أسيوط  –المنيا  –بني سويف  –ہمياط الجہيہة  –ہات السا –زايہ 

o  وحہة ۱٥۰۰۰" ۲م ۱۰۰المرحلة األولى بمساحة." 
o   وحہة ۳٥۰۰۰" ۲م ۷۰المرحلة الثانية بمساحة." 
o  وحہة ۲۰۰۰۰" ۲م ٦۰المرحلة الثالثة بمساحة." 

باإلضافة إلى % ٤۰روع بت وقامت الہولة من خالل هيئة المجتمعات العمرانية الجہيہة بہعم وحہات المش -
 .األرض والمرافق وتحملها فرق القرض بحيث الشاب بتسليمه الوحہة كاملة التشطيب والمرافق

المستثمر يشترك بشكل غير مباشر عن طريق ش�راء وح�ہات متمي�زة ہاخ�ل المش�روع بس�عر الس�وق الح�ر  -
 .]۱٥[ ويستفاہ من هذا العائہ في تمويل وہعم المشروع

 :قتصاہيات الوحہات بالمراحل الثالثةالہراسة  )۸(ويوضح جہول 
 تكلفة الوحدات السكنية والدعم الحكومي المخصص لها )۸(جدول رقم 

 المرحلة األولى 
 ۲م ۱۰۰مسطح  

 المرحلة الثانية
 ۲م ۷۰مسطح 

 المرحلة الثالثة
 ۲م ٦۳مسطح 

 ۲۸٥۰۰ ۳۹۰۰۰ ٥۱٥۰۰ التكلفة الحقيقية شاملة تكاليف المرافق 
 )%۳٥( ۱۰۰۰۰ )%۳٦( ۱٤۰۰۰ )%۳۹( ۲۰۰۰۰ كومي بالجنيهالہعم الح

 مقہم حجز الوحہة
 ہفعة استالم

 سنوات  ۳شهور لمہة  ۳/ القسط 

۱۳۰۰۰ 
۳٥۰۰ 
٦۰۰ 

۱۰۰۰۰ 
۲۸۰۰ 
٦۰۰ 

۳٥۰۰ 
۳٥۰۰ 

 -
 القروض الميسرة

 القروض التعاونية . ۱
% 

 فائہة القرض
 فائہة القرض) اختياري(قروض بنك ناصر . ۲

 
۱٤۰۰ 

۲۷% 
 سنة ۰ لمہة% ٦

٤٥۰۰ 
 سنة ۱٥لمہة % ۸

 
۱٥۰۰۰ 

۳۸% 
 سنة ٤۰لمہة % ٥
 -

 
۱٥۰۰۰ 

٥۳% 
 سنة ٤۰لمہة % ٥
 -

 :]۱٦[ مشروع إسكان المستقبل ۱۱-٤
 .سوزان مبارك/ قام مشروع إسكان المستقبل لمحہوہي الہخل تحت رعاية السيہة الفاضلة 

لمح�ہوہي ال�ہخل وذل�ك بحل�ول  الهہف األساسي للمش�روع تق�ہيم س�كن مناس�ب م�ن حي�ث المس�احة والتكلف�ة -
عملية وغير تقليہية حيث قام مستثمرو القط�اع الص�ناعي والعق�اري والزراع�ي وممثل�و ش�ركات المق�اوالت 

 .آالف وحہة سكنية ۷العاملون بالمہن الجہيہة بتقہيم مساهمة قہرها مليار جنيه لتمويل نصف تكلفة إنشاء 
ملي�ار جني�ه،  ۲٫۱بتكلف�ة إجمالي�ة ح�والي  ۲م٦۳نية بمساحة آالف وحہة سك ۷عہہ الوحہات التي تم تنفيذها  -

وق��ہ تح��ہہت ث��الث مراح��ل لتنفي��ذ المش��روع ليتناس��ب م��ع إمكاني��ات مح��ہوہي ال��ہخل وتح��ت إش��راف وزارة 
 :من ثالث مراحل .اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

o ۱/٥/۲۰۰ى إل ۱/٥/۱۹۹۸مہة التنفيذ المخططة من : ألف وحہة ۱٥ :المرحلة األولى. 
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o ۱/۲/۲۰۰۲إلى  ۱/۱/۲۰۰۰مہة التنفيذ المخططة من : ألف وحہة ۲٥ :المرحلة الثانية. 
o ۱/٥/۲۰۰٤إلى  ۱/٦/۲۰۰۱مہة التنفيذ المخططة من : ألف وحہة ۳۰ :المرحلة الثالثة. 

وق�رض تع�اوني ) جني�ه ۱۰۰۰(بمق�ہم حج�ز  ۲م٦۳أل�ف وح�ہة بمس�احة  ۱٥عہہ وحہاتها  :المرحلة األولى -
 –الش�روق  –أكت�وبر  ٦(جنيه بم�ہن ) ٦۸(بقسط شهري % ٥سنة بفائہة  ٤۰جنيه، يسہہ على  )۱٤۰۰۰(

 ).طيبة –أسيوط  –بني سويف  –المنيا الجہيہة  –الساہات  –التجمعات  –العاشر من رمضان  –العبور 
 :إسكان منخفض التكاليف ۱۲-٤

خالل وزارة اإلسكان وهيئاتها المختلفة في الثمانيات تم البہء في مشروع اإلسكان المنخفض التكاليف من 
وقامت الوزارة بإنشاء اآلالف من الوحہات السكنية المنخفضة  .وشارك في المشروع بنك التعمير واإلسكان

التكاليف حينئذ، وفكرة المشروع تقوم على الوحہة السكنية التي بها غرفة واحہة فقط وحمام ومطبخ وباقي 
والوحہة بہون تشطيب ہاخلي ولكن المنشأ بمرافقه وخہماته المشتركة والواجهة الوحہة السكنية مساحة مفتوحة 

 .والسلم كاملي التشطيب
 :المحاوالت التشريعية ۱۳-٤

وهو ما ) السكنية والتجارية(بشأن تحہيہ المہة اإليجارية للوحہات  ۱۹۹٦لسنة  ٤تم إصہار قانون رقم 
 .يعرف بقانون اإليجار الجہيہ

التغلب على الوحہات المغلقة وهو ما يؤہي إل�ى إه�ہار الث�روة العقاري�ة لغي�اب الص�يانة  :الهہف من القانون -
الہورية فعنہ رصہ الوحہات المغلقة تبين أنها تصل إلى عہة آالف ب�رغم أزم�ة اإلس�كان الطاحن�ة ول�ذلك ت�م 

 .إصہار القانون
ل�ه ت�أثير مح�ہوہ ألن�ه مازال�ت  بتطبي�ق الق�انون م�ن أكث�ر م�ن عش�ر س�نوات فإن�ه ك�ان :مزايا تطبيق القانون -

القيمة اإليجارية للوحہات المح�ہہة الم�ہة قيم�ة عالي�ة نظ�راً لمغ�االة الم�الك ولك�ن بتطبي�ق آلي�ات الس�وق م�ن 
ع��رض وطل��ب س��وف يح��ہث ات��زان نس��بي ي��ؤہي إل��ى تخفيض��ها بم��ا يناس��ب الفئ��ات االقتص��اہية للمجتم��ع 

 .المصري
الفئ��ة االقتص��اہية المرتفع��ة ال��ہخل والف��وق متوس��طة نظ��راً م��ازال الق��انون يح��اكي : عي��وب تطبي��ق الق��انون -

 .لضعف ہخل المواطن المصري مقارنة بتكلفة الوحہات
 :)۲۰۰۷(محاوالت الحكومة الحالية  ۱٤-٤
 :مشروع اإلسكان العائلي ۱-۱٤-٤

ہة حيث تطرح  وزارة اإلسكان من خالل المجتمعات العمرانية الجہيہة مجموعة من األراضي بالمہن الجہي
هذا المشروع يستهہف الفئة االقتصاہية الفوق متوسطة  .بمساحات مختلفة من خالل بنك التعمير واإلسكان

 :]۱۷[وتفاصيله كما يلي  الہخل 
 .من ثمن األراضي المطروحة% ۱۰يقوم المواطن بہفع  -
 ).فترة البناء(سنوات سماح  ۳سنوات بخالف  ۷من ثمن األرض على % ۹۰يتم تقسيط الـ  -
 .يتم سحب األراضي وعرضها مرة أخرى ۹بغرض المضاربة(لة عہم البناء في حا -
 :مشروع ابني بيتك بنفسك ۲-۱٤-٤

تطرح وزارة اإلسكان من خالل هيئة المجتمعات العمرانية الجہيہة مجموعة من األراضي بالمہن الجہيہة 
 .وبالتعاون مع بنك التعمير واإلسكان) ۲م ۳۰۰(بمساحات صغيرة 

 .ذج حتى ال يتحول إلى مناطق عشوائية في النسيج العمرانييطرح عہة نما -
 .ألف جنيهاً ہعماً للمواطن من خالل تطوره تنفيذه للمشروع ۱٥يتم ہفع  -
 .في حالة عہم التنفيذ يتم سحب األراضي وإعاہة طرحها مرة أخرى -
 .يستهہف هذا المشروع الفئة االقتصاہية متوسطة الہخل -
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 :)مبارك(ان المشروع القومي لإلسك ۳-۱٤-٤
) مہة والية السيہ رئيس الجمهورية(سنوات  ٦ألف وحہة سكنية خالل   ٥۰۰يهہف هذا المشروع طرح 

 .ألف وحہة سنوية بمختلف المحافظات بمصر ۸٥بمتوسط 
 .۲م٦۳األراضي يتم توفيرها مجاناً والوحہات السكنية بمتوسط مساحة  -
 .آالف جنيهاً  ٥يتم ہفع مقہم من المواطن  -
 .ألف جنيه ۱٥للمواطن  يتم ہعم -
 .جنيه للسنة األولى ۱٦۰يتم تحويل باقي قيمة الوحہة من التمويل العقاري بأقسام شهرية متزايہة تبہأ من  -
 :مشروع الفئة األولى بالرعاية ٤-۱٤-٤

آالف وحہة سكن بمساحة  ۸أعلن وزير اإلسكان أنه تم التعاقہ مع محافظتي السويس والفيوم على إنشاء 
أجيرها للمواطن الذي ليس لہيهم قہرة مالية على سہاہ مقہمات الوحہات السكنية التمليك وهي ما لت ۲م ٤۰

نحو خمس األسر (من األسر المصرية % ۱۸وهم يمثلون حوالي ) الفئة األولى بالرعاية(يطلق عليهم 
 ).ى بالرعايةاألول(يسكنون في غرفة واحہة والحمامات مشتركة فإن المشروع يخہم هذه الفئة ) المصرية
ألف أسرة منهج تحتاج لوحہات سكنية  ٥۰۰ألف عقہ زواج يتم في مصر سنوياً عنہ فرص أن  ٦۰۰ومتوسط 
 ۳۸٥ألف وحہة لفئة األولى بالرعاية وحہ الكفاف  ۲٥۰يستحقوا الہعم فهناك حاجة سنوياً إلى % ٥۰سنوياً و

ويمكن من خالل بيع الخہمات بهذه  .قيمة مناسبةجنيهاً شهرياً ويعتبر  ۱۰۰فإن الربع يصبح  ۱۹۹٤جنيهاً عام 
المناطق إلى عمل وہيعة بقيمة هذه الخہمات لتصبح لها عائہ لصيانة هذه الوحہات حيث أن قاطنها ال يملكون 

 .]۱۸[ صيانتها
 :برنامج تطوير العشوائيات ٥-۱٤-٤

ة السكنية لهذه المنطق في إطار للحاج ية على نحو بہيل امتہاہاً طبيعياً تخطيط المناطق المتاخمة للعشوائ
فكر جہيہ يهہف إلى وقف زحف العشوائيات من خالل توازن يستهہف إتاحة أراضي للبناء تتفق مع اختيارات 

بين الشباب العاطل ) قروض صغيرة –تہريب حرفي (التركيز على تطوير برامج لخلق فرص عمل  .المواطن
 .]۱۹[ جتماعي بهابذلك المناطق لرفع المستويين االقتصاہي واال

 النتائج والتوصيات -٥
 .يحتاج الہعم لإلسكان إلى ہراسات واضحة لتحہيہ مہى وكيفية التمويل -
 .ضرورة تصحيح عہم التناسق في استهہاف الفئات المحتاجة للہعم -
 .تعزيز رصہ مشروعات اإلسكان وہراسات ما بعہ التنفيذ وتسليم المشروعات -
 .سكان الحكوميتحہيہ مواقع أفضل لمشروعات اإل -
 .توضيح األوضاع القانونية وأنماط الحيازة -
 .ضرورة ابتكار للمہخالت وطرح أفكار مثل إسكان النواة -
 .لتخفيف الكثافات السكانية العالية% ٦۰من الوحہات اإلسكانية لألسر الجہيہة و% ٤۰ضرورة تحہيہ  -
 .التهم االجتماعية واالقتصاہيةيجب أال يكون البعہ االقتصاہي منفصل فيجب تنميط الفئات طبقاً لح -
 .أنماط اإلسكان،أنماط الحيازة و بہائل التمويل:ضرورة وضع بہائل مختلفة لـ -
 :فمثالً يجب أن يكون لہينا -
 .برامج تمليك وحہات إلسكان شباب خريجي الجامعات -
 .برامج لتأجير اإلسكان لشباب العمال وأصحاب األعمال الحرة -
 .برامج للتأجير التمويلي -
 .انية تحويل المستأجر في نهاية المہة إلى مالكإمك -
ضرورة مراعاة البعہ اإلقليمي والجغرافي حيث ينعكس ذلك على الہخول االقتصاہية وفرص العم�ل فحت�ى  -

التوزيع الجغرافي عل�ى مس�توى المحافظ�ات يج�ب أن يك�ون تفص�يالً فإس�كان مرك�ز المحافظ�ة يختل�ف ع�ن 
 .فكل منطقة وكل محافظة لها خصوصية يجب التعامل معها إسكان المراكز األخرى لنفس المحافظة
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۳۹۷ 

السياسة المقترحة ه�ي السياس�ة التمكيني�ة لمح�ہوہي ال�ہخل ألن المس�كن يمث�ل س�لع س�وقية والسياس�ات الت�ي  -
تؤثر في السوق العقاري أفضل من السياسات الت�ي تت�ہخل مباش�رة ف�ي آلي�ات الس�وق المحل�ي األساس�ي ه�و 

للبن��اء والتكنولوجي��ا والتموي��ل والس��ماح آللي��ات اإلس��كان الرس��مي والخ��اص م��ن ت��وفير األراض��ي الص��الحة 
 .البناء والصيانة وكل ذلك مبني على قاعہة بيانات شاملة وتفصيلية

ض��رورة تعظ��يم ہور القط��اع الخ��اص ف��ي مج��ال اإلس��كان حي��ث أن الب��رامج الحكومي��ة ف��ي مج��ال اإلس��كان  -
تع��رض لمخ��اطر مالي��ة وي��تم اس��تنزاف الم��وارہ باإلض��افة مركزي��ة وم��ن أه��م ذل��ك أن الحكوم��ة حينئ��ذ ق��ہ ت
 .لظهور السوق السوہاء في مجال الہعم اإلسكاني

 .ضرورة االستفاہة من فاعليات اإلسكان الغير رسمي -
 ۱۹۹٦لس�نة  ٤أهمية ہراسة اس�تمرار الوح�ہات الس�كنية المغلق�ة ب�رغم ص�ہور ق�انون اإليج�ار الجہي�ہ رق�م  -

 .كن بالمناطق الحضرية مما يعكس إهہار للثروة العقاريةوهي وحہات مشبطة وجاهزة للس
 .ضرورة وضع مؤشرات إسكانية متكاملة يتم تحہيثها سنوياً  -
 .ضرورة تيسر استخراج رخص المباني -
 .تيسر إجراءات التعامل بين المقاولين والبنوك -
ر الم��واہ الخ��ام تخف��يض الرس��وم والض��رائب الت��ي تفرض��ها الہول��ة عل��ى المه��اجر والتوس��ع ف��ي فتحه��ا لت��وفي -

 .بسعر مناسب
 .بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة وتيسري إجراءاه بالريف ۲۰۰٦لسنة  ۱۳۸تفعيل قانون رقم  -
 .وضع برامج متكاملة مستمرة لالرتقاء بالمناطق العشوائية لضمها في النسيج العمراني لإلسكان الرسمي -
 .ناسبوضع برامج إلنشاء وحہات اقتصاہية للشباب بسعر م -
 .زياہة القرض التعاوني الممنوح وتخفيض سعر الفائہة -
 .طرح برامج نمط اإليجار للمسكن إلى جانب التمليك -
 .التوسع في توزيع األراضي المتاحة لإلسكان العائلي مع استمرار الضوابط التي تمنع السوق السوہاء بها -
 .رائہ مع تفعليه من خالل التمويل العقاريتعہيل قانون اإلسكان التعاوني بما يضمن مشاركة هذا القطاع ال -
تع��ہيل ق��انون اإلہارة المحلي��ة بم��ا ي��ہعم الالمركزي��ة وم��نح المق��اولين مراقب��ة ومتابع��ة المش��روعات تح��ت  -

 .اإلنشاء
 .تفعيل قرار رئيس الوزراء بتعويض المقاوين لہفع المشروعات واستقرار سوق المقاوالت بمصر -
 .ألساسية من خالل برامج زمنية محہہة لالرتقاء بمستوى الخہمةہعم إحالل وتجہيہ شبكات البنية ا -

 
 قائمة المراجع -٦
 ۲۰۰۲جامعة القاهرة كلية الهنہسة قسم العمارة  -رسالة ماجستير -مشكلة االسكان بين العرض والطلب–هبة اللة طارق  ]۱[
رة جامع�ة الق�اهرة كلي�ة الهنہس�ة قس�م هبة اللة طارق نح�و م�ہخل علم�ى الع�اہة ص�ياغة الي�ات االس�كان ف�ى مص�ر رس�الة ہكت�وا ]۲[

 ۲۰۰٥العمارة 
رس�الة ہكت�وارة كلي�ة الهنہس�ة جامع�ة الق�اهرة -نحو نموذج متطور الہارة اليات السوق العقارى المصرى-نهلة احمہحميہالقاسمى ]۳[

 ۲۰۰۸قسم العمارة 
ح السياس�ات بمص�ر، الق�اهرة، أبري�ل ہراسة وزارة االستثمار م�ع الوكال�ة األمريكي�ة للتنمي�ة وخب�راء بي�رنج لوبني�ت ل�ہعم إص�ال ]٤[

۲۰۰۷. 
 ۲۰۰۷-مؤتمر وزارة االسكان تخفيض تكلفة المسكن-رصہالسوق العقارى المصرى-سيف الہين فرج ]٥[
 ۱۹۹۷القاهرة-الوكالة االمريكية للتنمية بحث عن الہخل واالستهالك واالنفاق ]٦[
 ۲۰۰۷سبتمبر -ةالقاهر-مجلس الوزراء مركز المعلومات وہعم القرار-سوق الغقارت فى مصر ]۷[
 .۱۹۹٤-جامعة القاهرة–قسم العمارة –كلية الهنہسة -رسالة ماجستير–تقييم التشريعاتفي مجال العمران -سيف الہين احمہ فرج ]۸[
 ۱۹۹۸-جامعة القاهرة–قسم العمارة –كلية الهنہسة -رسالة ہكتوراة–اليات االسكان -سيف الہين احمہ فرج ]۹[
 ۱۹۹٦-جامعة القاهرة–قسم العمارة –كلية الهنہسة -رسالة ماجستير -ةاسكان الفئات االقتصاہي-تامر فاہ حنفي ]۱۰[
 .۱۹۹٦ہار الراتب الجامعية، القاهرة  –اإلسكان والتنمية المستہامة  –أحمہ منبر سليمان  ]۱۱[
 .۲۰۰۲-جامعة القاهرة–قسم العمارة –كلية الهنہسة -رسالة ہكتوراة -تنمية المجتمعات العمرانية الجہيہة-ريمان محمہ ريحان ]۱۲[
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 ۲۰۰٦-جامعة القاهرة–قسم العمارة –كلية الهنہسة -رسالة ماجستير -اہارة العمران بالمجتمعات العمرانية الجہيہة -ريهام حافظ ]۱۳[
-الق�اهرة-م�ؤتمر وزارة االس�كان تخف�يض تكلف�ة المس�كن -التمويل العقاري كالي�ة م�ن االلي�ات االقتص�اہية-سيف الہين احمہ فرج ]۱٤[

۲۰۰۷ 
–كلي�ة الهنہس�ة -رسالة ہكت�وراة -امج االستيطان واالستثمارات العقارية في تطوير سياسات االسكانہور بر-محمہ حليم صبري ]۱٥[

 ۲۰۰۷-جامعة عين شمس–قسم العمارة 
 .۱۹۹۹وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع إسكان المستقبل،  ]۱٦[
الق�اهرة  -وزارة االس�كان تخف�يض تكلف�ة المس�كن م�ؤتمر-رص�ہ السياس�ات الحكومي�ة ف�ي مج�ال االس�كان-سيف الہين احمہ ف�رج ]۱۷[

۲۰۰۷ 
 .۲م ٤۰شقق الـ  ۹/۱۱/۲۰۰۳األهرام  ]۱۸[
-جامعة القاهرة–قسم العمارة –كلية الهنہسة -رسالة ماجستير -مؤثرات التنمية المستہامة في الہول النامية-عصام رشہي البكري ]۱۹[

۲۰۰٦ 
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7-5 PE R SONA L  A ND I NST I T UT I ONA L  F I NA NC E  I N T H E  R E A L  E ST A T E  SE C T OR :  
T H E  E X PE R I M E NT  OF  T H E  K UW A I T I  F I NA NC I NG  H OUSE  

 

 

M r . A bdulhakeem A lK hayyat.  

Managing Director & CEO 
Kuwaiti Financing House-Bahrain 

Manama, Kingdom of Bahrain. 
hkhayyat@kfh.com.bh 

 
*  Presentation of an Experience. To get a copy of the presentation, see the web site  

 

A bstr act:  
Driven mainly by the growth in population and the emergence of new businesses, demand for residential 

and commercial properties will continue to grow depending on the prevailing economic conditions. Due to 
the mismatch between the asset price and the purchasing power of individuals and institutions, it has become 
inevitable, than ever before, to introduce innovative financing solutions and forms of funding to facilitate the 
acquisition and the development of appropriate real estate products that fulfill the requirements and needs of 
individuals and Institutions. 

In this presentation we will go through some of the most prominent Islamic Banking vehicles and 
products and illustrate the different applications and features of these products. In doing so, we will refer to 
the contribution of Kuwait Finance House towards the Real Estate Development Industry and the experience 
it had with Mega Real Estate development projects such as Durrat Al Bahrain and Diyar Al Muharraq. 

 

K eywor ds:   
Real Estate Development, Real Estate Financing, Islamic Banking, Durrat Al Bahrain, Diyar Al 

Muharraq. 

 
B iogr aphy:    

Mr. Abdulhakeem Alkhayyat is the Managing Director and Chief Executive Officer of Kuwait Finance 
House - Bahrain (KFHB), as well as the Chairman of the board for the two largest real estate projects in the 
Kingdom of Bahrain Durrat Al Bahrain and Diyar Al Muharraq. He is also the Chairman of Mena Telecom. 
Mr. Abdulhakeem Alkhayyat is a regular speaker on a variety of topics including business and finance and 
frequently participates at local and international conferences. He also has dedicated part of his time to 
participate in the Board of Directors of non-profit Bahraini organizations. In 1997 Mr. Alkhayyat passed his 
Certified Public Accountant (“CPA ”) exams from the State of California; he graduated from the University 
of Texas at Austin in 1990 and 1991 with bachelor degrees in both majors of Business Administration and 
Middle Eastern Studies. 

mailto:hkhayyat@kfh.com.bh�
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٤۰۰ 

 تجربة بيت التمويل الكويتي: التمويل الشخصي والمؤسسي في القطاع العقاري ٦-۷
 

 

عبد الحكيم الخياط. أ  
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 البحرين-بيت التمويل الكويتي
  المنامة، مملكة البحرين

hkhayyat@kfh.com.bh 

 
 ندوةعرض لتجربة عملية، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني لل* 

 
 : المستخلص

إستناہاً إلى النمو في التعہاہ السكاني وإنبثاق الشركات والمؤسسات الجہيہة، سيستمر النمو في الطلب على العقارات السكنية 
القوة الشرائية لہى األفراہ والمؤسسات و ونظرا لوجوہ فجوة بين أسعار العقارات. ائہوالتجارية متأثراً بالوضع اإلقتصاہي الس

الناشئة، يتحتم علينا إيجاہ وطرح حلول إبہاعية متطورة تساهم في تقليص هذه الفجوة وتسهل من عملية شراء وتطوير العقارات 
 .المناسبة لسہ إحتياجات األفراہ والمؤسسات الناشئة

سنتطرق إلى شرح بعض المنتجات وصيغ التمويل السائہة في صناعة الصيرفة االسالمية مع بيان وفي هذا العرض 
وأثناء ذلك سيتم استعراض مساهمات بيت التمويل الكويتي في مجال . الخصائص والمميزات لهذه المنتجات وتطبيقاتها العملية

 .لتطويرية الكبيرة مثل ہرة البحرين وہيار المحرقصناعة التطوير العقاري وتجاربه الفريہة المتمثلة في المشاريع ا
   

 : الكلمات الدالة
 .التمويل العقاري، البنوك اإلسالمية، ہرة البحرين، ہيار المحرق التطوير العقاري،

 
 :السيرة الذاتية

مجلس إہارة ہرة  ورئيس البحرين، -والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عضو المنتہب الهو الخياط  الحكيمالسيہ عبہ
. كما يرأس مجلس إہارة شركة مينا تليكوم في مملكة البحرين، وهما أكبر مشروعين عقاريين ہيار المحرق،شركة البحرين، و

كما أنه عضو في مجلس اہارة عہہ . حہث في مجال المال واألعمال ويشارك بإستمرار في المؤتمرات المحلية والعالميةوهو مت
من والية كاليفورنيا في عام القانوني محاسب امتحانات الالخياط  عبہالحكيم السيہاجتاز .  اہفة للربحمن المؤسسات غير اله

الثانية و”إہارة األعمال" واحہة في بكالوريوس تيشهاہب ۱۹۹۱و ۱۹۹۰تخرج من جامعة تكساس في أوستن في عامي و. ۱۹۹۷
 . في نفس الجامعة”ہراسات شرق اوسطية"في تخصص 

 

mailto:hkhayyat@kfh.com.bh�


  Session 7: The Economics of Real Estate towards Sustainable Development              اقتصاہيات عملية التطوير العقاري للتنمية المستہامة: الجلسة السابعة
  Khaled Kaied, Constraints Facing Real Estate Sector and their Impact on Real Estate Investments 6-7      تثمارات العقاريةالمعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وأثرها على االس،  حامہ حمرى القحطانى ٥-۷

 
 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

٤۰۱ 

7-6 C ONST R A I NT S F A C I NG  R E A L  E ST A T E  SE C T OR  A ND T H E I R  I M PA C T  ON R E A L  
E ST A T E  I NV E ST M E NT S 

 

 

 E ng. H amid H amr i A l-Qahtani 

Executive Prisident,  
Tamkean Investment & Real Estate Development Co. 

kkaied@tamkean.com 

 
*  Presentation of an Experience. To get a copy of the presentation, see the web site  

 

A bstr act:  
Driven mainly by the growth in population and the emergence of new businesses, demand for residential 

and commercial properties will continue to grow depending on the prevailing economic conditions. Due to 
the mismatch between the asset price and the purchasing power of individuals and institutions, it has become 
inevitable, than ever before, to introduce innovative financing solutions and forms of funding to facilitate the 
acquisition and the development of appropriate real estate products that fulfill the requirements and needs of 
individuals and Institutions. 

In this presentation we will go through some of the most prominent Islamic Banking vehicles and 
products and illustrate the different applications and features of these products. In doing so, we will refer to 
the contribution of Kuwait Finance House towards the Real Estate Development Industry and the experience 
it had with Mega Real Estate development projects such as Durrat Al Bahrain and Diyar Al Muharraq. 

 

K eywor ds:   
Real Estate Development, Real Estate Financing, Islamic Banking, Durrat Al Bahrain, Diyar Al 

Muharraq. 

 
B iogr aphy:    

Eng. Hamid Hamri Al-Qahtani had a B. Sc and an M. Sc of Architecture and Planning from 
King Faisal University in 1989 and 1995, respectively. He worked as an assistant lecturer at KFUy 
from 1989 until 1995 and lecturer at the University from 1995 to 1998. He had served as Director of 
enterprise sales and hire purchase in Qahtani Company from 1994 to 2004, during which the 
exclusive marketing of implementation plans has lifted sales by almost 700% . He founded a branch 
of developers and builders who specialized in construction and sale of villas for middle-income as 
he established his own Office (Office of Hamid Bin Hamri) in 1998 put an abstract academic 
backgrounds and experience the harvesting process so that in a few years to develop distinctive 
imprint for himself as one of the Saudi architects who value and respect professionalism within and 
outside the Kingdom. He is a member of Saudi Society of Engineers, the  Development 
Association, the American Society of engineers, the Saudi and Trade Committee, and Chamber of 
Commerce and Industry in Dammam. He also contributed as a lecturer in several forums and 
conferences on real estate and housing issues. Eng. Hamid currently serves as Executive Prisident of 
Tamkean Investment & Real Estate Development Company, a closed Saudi joint stock company 
contributing to the development of several housing projects in the Eastern Province. 
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 لمعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وأثرها على االستثمارات العقاريةا ٥-۷
 

 

حامد بن حمرى القحطانى المهندس  
 الرئيس التنفيذي لشركة تمكين لالستثمار والتطوير العقاري

  الدمام، المملكة العربية السعودية
kkaied@tamkean.com 

 
 عملية، لإلطالع على العرض يراجع الموقع اإللكتروني للندوةعرض لتجربة * 

 
 : المستخلص

رغم العجز الواضح فى حجم العرض من الوحہات السكنية  لمواجهة الطلب المتنامي على اإلسكان، ورغم وجوہ حجم هائل 
التي تعوق قہرته على استغالل من السيولة ہاخل االقتصاہ السعوہي إال أن االستثمار العقاري يواجه الكثير من الصعوبات 

الفرص المتاحة بالسوق وعليه تم إعہاہ هذه الورقة البحثية من واقع خبرتنا العملية في مجال االستثمار والتطوير العقاري والتي 
ذه تهہف إلى معرفة  أهم المعوقات التي تواجه نشاط التطوير العقاري وأثرها على االستثمار العقاري وقہ روعي في ہراسة ه

المعوقات التعرض ألحہث البيانات واإلحصائيات المنشورة والمعتمہة كما اعتمہت الہراسة على مسح فعلى للمطورين العقاريين 
معوقات مرحلة ہراسة واختيار الفرصة العقارية، معوقات : بالمنطقة الشرقية بحيث تعرضت الورقة للمعوقات الرئيسة التالية

 .معوقات مرحلة التمويل، معوقات مرحلة التنفيذ، وأخيراً معوقات مرحلة البيع مرحلة تخطيط الموقع والوحہات،
 :وقہ أسفر البحث عن النتائج التالية

ان هناك تضارب كبير فى أرقام الطلب المقہر على الوحہات السكنية  من قبل الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاص�ة كم�ا ال يوج�ہ 
 .ہراسات تتعرض للطلب النوعي

واج��ه ص��ناعة التط��وير العق��اري معوق��ات كثي��رة ف��ي مرحل��ة تخط��يط المواق��ع والوح��ہات بس��بب االفتق��ار لوج��وہ ہراس��ات تس��اعہ عل��ى ت
 .الوصول لقرارات سليمة في هذا الجانب

 .رغم وجوہ زخم نقہي متاح باالقتصاہ السعوہي إال أن قطاع التطوير العقاري غير قاہر على تہبير التمويل الالزم  ألعماله
المق�اولين بين�ا بل�غ ع�ہہ المق�اولين  إجم�اليم�ن % ۲٫۳تمثل )   ۱المصنفة من الہرجة ( عہہ الشركات الكبيرة  توصلت الہراسة الى ان 

المقاولين ومن ثم يكون ع�ہہ المق�اولين  إجماليمن % ۸٤٫۳مقاول يمثلون    ۷۹٦٤نحو)  ٥او  ٤(الصغار المصنفين من الہرجة 
 .وهذا يمثل عائق أمام شركات التطوير العقاري عنہ تنفيذ مشاريعها %۱۳٫٤ثلون مقاول يم ۱۲٦۸المتوسطين 

 .تواجه شركات التطوير واالستثمار العقاري صعوبات تتعلق بعہم وجوہ شركات تسويق قاہرة على تسويق وحہاتها
 : الكلمات الدالة

 .االستثمارات العقارية التطوير العقاري،
 :السيرة الذاتية
البكالوريوس العمارة والتخطيط من جامعة الملك فيصل عام حاصل على ہرجة  بن حمرى القحطانى حامد المهندس

 ۱۹۸۹عمل معيہاً بالجامعة خالل الفترة من عام . م۱۹۹٥العمارة والتخطيط من نفس الجامعة عام  الماجستير فيم ثم ۱۹۸۹
وقہ تولى منصب مہير عام مؤسسة . ۱۹۹۸وحتى عام  ۱۹۹٥ثم محاضراً بنفس الجامعة خالل الفترة من عام  ۱۹۹٥وحتى عام 

م تمكن خاللها من تنفيذ خطط تسويقية متميزة ساهمت  ۲۰۰٤وحتى عام  ۱۹۹٤القحطاني للبيع والتقسيط خالل الفترة من عام 
الفلل  وقام خاللها بتأسيس فرع بناءات للتطوير العمراني والذي تخصص في بناء وبيع% ۷۰۰فى رفع مبيعات المؤسسة بنحو 

ليضع فيه خالصة حصاہ تحصيله األكاہيمي  ۱۹۹۸عام ) مكتب حامہ بن حمرى(لمتوسطي الہخل كما قام بتأسيس مكتبه الخاص 
وتجربته العملية ليتمكن في خالل سنوات معہوہة أن يضع لنفسه بصمة مميزة كواحہ من المعماريين السعوہيين الذين يحظون 

ي ہاخل وخارج المملكة حيث نال عضوية جمعية المهنہسين السعوہيين وعضوية جمعية بتقہير واحترام على المستوى المهن
كما ساهم كمحاضر . العمران السعوہية وجمعية المهنہسين األمريكية وعضوية اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالہمام

حامہ حاليا منصب الرئيس التنفيذي / ويتولى المهنہس .في عہہ من المنتہيات والمؤتمرات المعنية بالشأن العقاري واإلسكاني
لشركة تمكين لالستثمار والتطوير العقاري وهى شركة مساهمة سعوہية مغلقة تساهم في تطوير مشاريع سكنية عہيہة بالمنطقة 

 . الشرقية
 . 
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٤۰۳ 

 
 معوقات مرحلة دراسة واختيار الفرصة العقارية  :اوال

 ديرات حجم الطلب وتضاربهاعدم دقة المعلومات الخاصة بتق -۱
تضارب ارقام تقہيرات الطلب فنجہ ان الہراسة التى قامت بها مہينة الملك عبہ العزيز للعلوم والتكنولجيا 

وحتى  ۲۰۱۰وحہة خالل الفترة من  ۷۹۱۲٦۱قہرت الطلب التراكمى المتوقع على الوحہات السكنية بنحو 
وحہة  بزياہة  ۱۲٥۰۰۰۰طلب خالل نفس الفترة بنحو فى حين قہرت خطة التنمية التاسعة حجم ال ۲۰۱٥

 .عن تقہيرات مہينة الملك عبہ العزيز للعلوم والتكنولجيا% ٥۸
 ۲۰۲۰كما اشار تقرير للبنك السعوہى االمريكى ان حجم الطلب السنوى عاى العقارات بالمملكة حتى 

كما اشار مہير عام , م  ۲۰۱٥- ۲۰۱۰وحہة خالل الفترة من  ۸۱۸،۷٥۰وحہة مايعاہل  ۱٦۳،۷٥۰يقہر بنحو 
مليون وحہة  ۲٫٦شركة ہار االركان العقارية الى ان المملكة تواجه عجز فى الوحہات العقارية يقہر بنحو 

مليون وحہة مما يعنى ان حجم الطلب السنوى فى حہوہ مليون  ٤وتجتاج خالل العقہين القاہمين الى نحو 
 .وحہة

لكثير من كبار المستثمرين والممولين يحجمون عن الہخول بثقل فى ومن المؤكہ ان هذا التضارب يجعل ا
 .)۱(جہول مجال االستثمار العقارى 

 :إجمالي الطلب التراكمي المتوقع على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة) ۱(جدول 

 )م  ۲۰۱۰- ۲۰۰٥( تقديرات الطلب من  المنطقة
 تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط بخطة التنمية التاسعة م والتكنولجياتقديرات مدينة الملك عبد العزيز للعلو

 ۱٦٦،۳۰۰ ۸۷،۲۸۹ المنطقة الشرقية
 ۳۲٥،۰۰۰ ۱٦۱،۸۷۳ الرياض

 ۳۷۰،۰۰۰ ۱۹۹،۳۲۲ مكة المكرمة
 ٥۰،۱۰۰ ٥٥،۹٦٥ جازان
 ۸۳،۱۰۰ ٦٥،٤٤٦ عسير
 ٥۱،۰۰۰ ٤۱،۱٤۷ القصيم
 ۲۰،٥۰۰ ۲۱،۲٥۷ حائل

 ۸۱،۲۰۰ ٥۹،۲٦۱ المہينة المنورة
 ۱۷،۳۰۰ ۳٤،۱٥٦ الباحة

 ۱۱،٥۰۰ ۷،۸۳۰ الحہوہ الشمالية
 ۳۸،۹۰۰ ۲٤،۳۰٦ تبوك

 ۲۱،٦۰۰ ۱۸،۹۸٤ نجران
 ۱۳،٥۰۰ ۱٤،٤۲٥ الجوف

 ۱،۲٥۰،۰۰۰ ۷۹۱،۲٦۱ المجموع

 امدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التكنولوجي:المصدر

ال أن التوصيف النوعى للطلب هو القاہر رغم ان الطلب الكمى هو المحرك الرئيسى للقطاع العقارى ا
على ترشيہ االستثمارات العقارية وجعلها تصب فى مصلحة المطورين والمشترين للوحہات السكنية وتزيہ من 

ويبہو هذا واضحا من خالل نتائج المسح الذى قامت به شركة .انتاجية االستثمارات بزياہة معہالت ہورانها
والذى تبين منه ان اجمالى   ۲۰۱۰بالہمام والخبر خالل الربع االول من مطور عقارى  ۳۲تمكين على نحو 

وحہة لم تباع فى الوقت الذى تشير فيه  ۱۱۷٥وحہة وباقى  ۲۸٦وحہة بيع منها  ۱٤٦۱الوحہات المعروضة 
كما تبين من المسح ان عہہ وحہات الشقق المعروضة لہى هؤالء .الہراسات الى نقص فى المعروض

من المعروض فى حين يظهر من التعہاہ السكانى االخير ان نسبة % ۳۳وحہة تمثل  ٤۸٤ا المطورين وعہہه
 )).۱(وشكل ) ۲(جہول % (۳۷٫۷ق من الوحہات السكنية تمثل الشق

 :ويرجع ذلك الى عہة اسباب منها
 .سوء موقع الوحہات المعروضة -
بجامع�ة المل�ك )  Struyk( س�يہ عہم تناسب السعر مع القہرات الش�رائية للمس�تهلكين حي�ث اش�ارت ہراس�ة ال -

 .%٥۰فى الوقت الذى تتزايہ فيه اسعار المنازل بنحو % ۲٥سعوہ الى ان القوة الشرائية تزيہ بمعہل 
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٤۰٤ 

 . عہم مراعاة الخصوصية فى المنزل او االحتياجات الخاصة باالسرة -
 .عہم جوہة البناء للوحہة المعروضة -

 )م  ۲۰۰٤( عداد العام للسكان والمساكن الوحدات السكنية حسب النوع وفقا للت) ۲(جدول 

 نوع الوحدات السكنية
معدل النمو  التغير م ۲۰۰٤تعداد  م ۱۹۹۲تعداد 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد السنوى المتوسط

 %٤۰ %۲۲٫٦ ۲۷٥٤۱٥ %۱۸٫۳ ۷۲۹۷۸۰ %۱٦٫٤ ٤٥٤۳٦٥ فلل
 %۱٫۷ %۱٦٫۹ ۲۰٥٤٥۱ %۲۷٫۹ ۱۱۱٤٤٥٦ %۳۲٫۷ ۹۰۹۰۰٥ مساكن شعبية

 %٤٫۹ %٥٤٫۲ ٦٥۸۱۹٦ ۳۷٫۷ ۱٥۰٥٤۲۹ %۳۰٫٥ ۸٤۷۲۳۳ شقق
 %٤ %۱۲ ۱٤٥٥۹٤ %۹٫۷ ۳۸٦۹۱۱ %۸٫۷ ۲٤۱۳۱۷ ہور او فيال أو عمارة

 %۲- %٥٫۷- ٦۹۷۹٥- %٦٫٤ ۲٥٥۲۰۷ %۱۱٫۷ ۳۲٥۰۰۲ مساكن اخرى
 %۳٫۱ %۱۰۰ ۱۲۱٤۸٦۱ %۱۰۰ ۳۹۹۱۷۸۳ %۱۰۰ ۲۷۷٦۹۲۲ اجمالى الوحہات المأهولة

 

 
 ۲۰۰٤توزيع المساكن وفق تعداد ) ۱(شكل 

 
عہم االخذ فى االعتبار الطلب الخاص بفئة الراغبين بالشراء بغرض االستثمار  ضمن حسابات حجم 

 .الطلب وكذلك عہم معرفة متطلبات هذه الفئة
 

 .االفتقار لوجود دراسات  متخصصة تساعد فى اختيار المواقع -۲
ہراس��ات منش��ورة ف��ى الم��ہن ع��ن حج��م ونوعي��ة الحرك��ة المروري��ة عل��ى الط��رق الرئيس��ية االفتق��ار لوج��وہ  -

 .والفرعية
االفتقار لوجوہ مسوحات بوحہات االہارة المحلية عن الخصائص االجتماعية واالقتصاہية للسكان باالحي�اء  -

 .المكونة لكل مہينة
ن الم��ہن الرئيس��ية وتوزي��ع الس��كان االفتق��ار لوج��وہ ہراس��ات مس��حية ع��ن المن��اخ االس��تثمارى بك��ل مہين��ة م�� -

 .والقاعہة الوظيفية ومستوى الہخل واالنفاق
 . حيث ان االفتقار لوجوہ مثل هذه الہراسات يرفع حجم المخاطر  فى االستثمار العقارى -



  Session 7: The Economics of Real Estate towards Sustainable Development              اقتصاہيات عملية التطوير العقاري للتنمية المستہامة: الجلسة السابعة
  Khaled Kaied, Constraints Facing Real Estate Sector and their Impact on Real Estate Investments 6-7      تثمارات العقاريةالمعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وأثرها على االس،  حامہ حمرى القحطانى ٥-۷

 
 
 

 
 كتاب البحوث وأوراق العمل م۲۰۱۰أكتوبر  ۲۷-۲٥هـ الموافق ۱٤۳۱ذو القعدة  ۱۹-۱۷  الدمام    التطوير العقاري واإلسكان المستدام : ندوة التنمية العمرانية األولي

The 1st Built Environment Development Symposium: Real Estate and Housing Sustainability, Dammam 17-19 Zul Qaedah 1431/ 25-27 october 2010   Book of Procedings 
 

٤۰٥ 

 
 معوقات مرحلة تخطيط الموقع والوحدات :ثانيا

 .تاثر التخطيط العمرانى والمعمارى بالثقافة المحافظة -
 .ط المعمارى بالمناختاثر المخط -
 عہم النضج لہى المستهلك واثره فى تحہيہ نوعية الطلب -
 تواضع ہور المعماريين فى تنمية الذوق العام -
 معوقات مرحلة التمويل :ثالثا  -

بناء على تقہيرات خطة التنمية التاسعة فأن االستثمار المستهہف لتشييہ الوحہات السكنية وغير السكنية 
مليار لتشييہ المبانى غير  ٤۸٥٫۲مليار لتشييہ المبانى السكنية و  ۱۸۱٫٦( لایر  مليار ٦٦۷سيصل لنحو 

مليار  ٦۲٫٦وبالنظر لجانب التمويل الموجه لقطاع التشييہ والبناء والقطاع العقارى نجہه يبلغ نحو .) السكنية 
اہية المختلفة متراجعا فقط من اجمالى االئتمان الموجه لالنشطة االقتص% ۸٫٥بما يمثل  ۲۰۰۹لایر خالل عام 

كما انه و رغم توسع البنوك حاليا فى مجال االقراض العقارى %. ۱۲عن مستواه فى نهاية التسعينات وهو 
وانشاء شركات متخصصة فى التمويل العقارى االان حجم التمويل العقارى فى ہول االتحاہ االوربى اضعاف 

من اجمالى التمويل خالل خطة التنمبة الثامنة التى انتهت % ۸٫۱النسب السائہة فى المملكة والتى بلغ متوسطها 
  :حيث ان تمويل النشاط يواجه بعض الصعوبات ومنها.۲۰۰۹فى 
 عہم وجوہ مصاہر تمويل طويل االجل تتناسب فى السعر واالمہ مع طبيعة االستثمار العقارى -
 عہم وجوہ ضمانات كافية للبنوك لعہم وجوہ نظام للرهن -
 .راہ على شرعية اساليب التمويل الحاليةتحفظ بعض االف -
 صعوبة توقع االيراہ ومن ثم صعوبة االرتباط بہفعات عنہ االقتراض -
 .صعوبة التمويل من المشترين فى ضوء الضوابط االجرائية لنظم بيع الوحہات على الخارطة -
 .تعارض عمليات المشاركة باالرض مع نظام البيع على الخارطة -

 
 )مليون لایر( م ۲۰۰۸-۱۹۹۸مصرفي للعقار ومواد البناء خالل الفترة التمويل ال) ۳(جدول 

 

 السنوات عقار %نمو   البناء والتشييد %*نمو اجمالى االئتمان المصرفى نسبة اعقار ومواد البناء

11.8% ۱۷۸۸۲۷  ۱۹۳۹٥  ۱۷۷۹ ۱۹۹۸ 

12.9% ۱٦٦۳۲۳ ۰٫۱% ۱۹۳۷۳ ۱۷ ۲۰۸۱ ۱۹۹۹ 

12.8% ۱۷۳٥۳۳ ۰٫۲% ۱۹٤۱۷ ۲۳٫۰ ۲۷۲٤ ۲۰۰۰ 

10.7% ۱۸۷٦۲۰ -۱۳٫۷% ۱٦۷٤٦ ۲۱ ۳۲۹٥ ۲۰۰۱ 

12.1% ۲۱۰٦٥۷ ۲٥٫۳% ۲۰۹۸۲ ۳٦٫۸ ٤٥۰٦ ۲۰۰۲ 

11.0% ۲٤٦۹٦۷ ٤٫٦% ۲۱۹٥٥ ۱٥٫۲ ٥۱۹۱ ۲۰۰۳ 

9.6% ۳۳۲۱۳٥ ٦% ۲۳۰٥۷ ٦۹٫۳ ۸۷۹۰ ۲۰۰٤ 

10.0% ٤٥۲٥۰۱ ۳۷٫٦% ۳۱۷۲٥٥٫٤ ٦ ۱۳٦٥٦ ۲۰۰٥ 

10.4% ٤۹۷۰٦۷ ۱۹٫۳% ۳۷۸٤٥ ۰٫۲ ۱۳٦۹۰ ۲۰۰٦ 

9.7% ٥۹٤۸٤۰ ۱٤٫۷% ٤۳٤۲۱ ۳٫۳ ۱٤۱۳۷ ۲۰۰۷ 

9.3% ۷٤٤۸۰۲ ۲٥٫۲% ٥٤۳۷۱ ٥٫٤ ۱٤۹۰٦ ۲۰۰۸ 

8.5% ۷۳٦۹۰٥ -۱۷٫۷% ٤٤۷٤۱ ۱۹٫۸% ۱۷۸٦۰ ۲۰۰۹ 

 المتوسط  ۲٤٫۲  ۹٫۱  



  Session 7: The Economics of Real Estate towards Sustainable Development              اقتصاہيات عملية التطوير العقاري للتنمية المستہامة: الجلسة السابعة
  Khaled Kaied, Constraints Facing Real Estate Sector and their Impact on Real Estate Investments 6-7      تثمارات العقاريةالمعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وأثرها على االس،  حامہ حمرى القحطانى ٥-۷
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 مؤسسة النقہ العربي السعوہي: المصہر

 
 معوقات مرحلة التنفيذ :رابعا

 يععہم وجوہ طاقات كافية لہى كبار المقاولين لتنفيذ المشار -
م  ۲۰۰۰ملي��ار لایر ف��ى ع��ام  ٥۷رغ��م ارتف��اع ن��اتج انش��اءات المب��انى الس��كنية وغي��ر الس��كنية م��ن ح��والى  -

% ٤٥٫۳ملي�ار لایر مايع�اہل  ۱۳۸من اجمالى رأس المال الثابت فى ذلك العام الى ح�والى % ٤۳مايعاہل 
اى  ۲۰۰۷ف�ى  ۹٤٤۸م ال�ى  ۲۰۰۲مقاول ف�ى ع�ام  ۳٦۹۰م االان اعہاہ المقاولين زاہ من ۲۰۰۷فى عام 
من اجمالى الش�ركات المس�جلة ف�ى المملك�ة ف�ى ه�ذا الع�ام ويس�تقر معظ�م المق�اولين ف�ى %  ۲۷٫۷٥مايمثل 

كم�ا ان ع�ہہ  .% )۱۳( وفى منطق�ة مك�ة المكرم�ة % ) ۱٦( وفى المنطقة الشرقية % ) ٥٤٫٤( الرياض 
ق�اولين بين�ا بل�غ ع�ہہ المق�اولين م�ن اجم�الى الم% ۲٫۳تمث�ل )   ۱المص�نفة م�ن الہرج�ة ( الشركات الكبيرة 

من اجمالى المق�اولين وم�ن % ۸٤٫۳مقاول يمثلون    ۷۹٦٤نحو)  ٥او  ٤(الصغار المصنفين من الہرجة 
 %۱۳٫٤مقاول يمثلون  ۱۲٦۸ثم يكون عہہ المقاولين المتوسطين 

التنفي�ذ ف�ى االضطرار للتعامل مع مق�اولين ص�غار اليملك�ون امكاني�ات تنظيمي�ة وماہي�ة ق�اہرة عل�ى ض�مان  -
 .المہہ المتفق عليها

 .عہم عہالة المنافسة بين المطورين االفراہ والشركات -
 معوقات مرحلة البيع :خامسا  -
 ضعف وجوہ مسوقين مؤهلين للتسويق العقارى -
 .ضعف سوق تمويل االفراہ لشراء العقار فى ضوء عہم وجوہ  نظام للرهن العقارى -
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 FINAL RECOMMENDATIONS 
  

سيتم إضافة التوصيات النهائية للندوة على 
النسخة اإللكترونية من كتاب البحوث التي ستعلن 

 على الموقع اإللكتروني للندة
 .،،،.وهللا ولي التوفيق    

 

 
The final recommendations of the Symposium 
will be added in the digital copy of the Book of 
Proceedings to be posted on the web site of the 
Symposium 
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