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   إلمارات العربية المتحدةبدولة ادراسة تحليلية لعمليات إدارة العمران إلسكان ذوي الدخل المتوسط 

 

 فرج عادل أحمد نبيه
 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات –كلية الهندسة  - قسم الهندسة المعمارية

 ملخص البحث    
دراسة آليات التحكم في التنميةة العمرانيةة وقتقتهةا باسةكاي اود الةدمت المتوسةع والتعةرف قلةى  سةالي  إلى الورقة البحثية  هدفت  

راتيجية و سةالي  ماةةاركة الععةاخ المةام والمنامةةات الميةر حكوميةة فةةي معةع التنميةةة الرقابةة والةتحكم فةةي تنايةا الممععةات ا سةةت
، والةك قلةى النحةو لتجربة مدينة  بوابي  مي متت االقتماد قلى المنهج التحليليوالك وبرامج التنمية  سكاي اود الدمت المتوسع 

- :التالي
 

ض المحددات العمرانية الممتلاة التةي يمكةي  ي يواجههةا الممعةع  و المعةور استعراض آليات التحكم في التنمية العمرانية وبع -: والا 
 ثناء التمعيع  سكاي اود الدمت المتوسع وسبت مواجهاتها وتعاةيم االسةتاادم منهةا، وبيةاي العوامةت المةلثرم قلةي آليةات الةتحكم فةي 

 0التنمية العمرانية  سكاي اود الدمت المتوسع بالمدي المليونية
 

فةي تمعةيع إسةكاي اود ( كنمةوا  للمةدي المليونيةة)    لعاء الضوء قلي تجربة مدينة  بو ابي بدولة ا مارات العربية المتحةدم -:ثانياا 
 .المتبعة  الرقابةالدمت المتوسع وسياسات 

 
اتةرم اخميةرم نتيجةة في مدينة  بو ابةي فةي الاود الدمت المتوسع إسكاي كتت التي واجهت السوق الععارد توضيح  هم الما -:ثالثاا  

 .لألزمات االقتصادية والمتميرات العالمية والتعرق إلى المعع الحكومية المستعبلية المعترحة لعتجها
 

قنةد تنايةا بةرامج  اخزمةات إدارمقدد مي النتائج منها  همية استمدام  سالي  الرقابة الحكومية المتواصلة و  إلىتوصت البحث  -:رابعاا 
لععاخ المةام كمناةا ومسةتثمر، و هميةة تنةوخ  سةالي  تاةجيم االسةتثمار فةي قعةاخ إسةكاي اود الةدمت المتوسةع ا االتنمية المكلف به

وتعاةةيم االسةةتاادم مةةي دور الععةةاخ  ليصةةمد الممعةةع  مةةام التميةةرات الديناميكيةةة فةةي الواقةةم االقتصةةادد واالجتمةةاقي المتميةةر بسةةرقة
 . المام في تنايا برامج التنمية

 

استملم البحث الي  همية تاجيم الععاخ االسةكاني المةام قةي عريةق تةوفير محاةزات التنميةة و تسةهيت : ات البحثتوصي -:مامسا
قملية االستثمار في التنمية العمرانية مي متت تنوخ العرض والعل  ، كالك  همية رقابة الدولة ممثلة في جهة االمتصام لعمليةات 

  .كيت مجلس ممتم بعملية ادارم قمليات االسكاي لاود الدمت المتوسعضرورم تاالتنايا لممععات تنمية االسكاي و
 

 : ةمقدم -أ 
تواجه المجتمعات العمرانيةة العربيةة قوائةق متزايةدم فةي تةوفير ا سةكاي لةاود الةدمت المتوسةع الةايي يمثلةوي الاةريحة اخكبةر مةي   

م الموجهة  لاود الدمت المرتام في الاترم اخميرم مةم النمةو إجمالي حجم العل  قلي ا سكاي نتيجة لزيادم استثمارات الععاخ الما
 .المعرد خحجام المدي و المتميرات االقتصادية الداملية والعالمية

لاا فاي آلليات التحكم في العمراي  همية كبرد في تنايا الممععات ا ستراتيجية لسد العجز بيي العل  والعرض قلي ا سةكاي       
الدوت معام ااهرم االناجار السكاني التي تعانى منها  تعد .سع لما له مي  ثر في تحسيي الاعالية العمرانية للمجتمم لاود الدمت المتو

 ثرت باكت واضح في تحديد مااهر النمو العمراني دامت المدي سةواء فةي االتجةاأل اخفعةي  و الر سةي،  مي  هم الاواهر التي العربية
ويتمثت  هم تأثير لااهرم التضمم السةكاني قلةى حركةة العمةراي دامةت  .د نمع البناء السائد دامت المديكما لعبت دوراا كبيراا في تحدي

تنةوخ اخناةعة ا داريةة سكاي ، با ضةافة إلةى الحاجةة الماسةة مةي المةدمات وإلالمدي في الكم الهائت مي المساكي المعلو  توفيرها ل
 .ة الدور اخكبر في سد الاجوم بيي العرض والعل  قلي االسكايوقليه فاي لعمليات التنمية العمراني والتجارية

 
 

 :إشكالية البحث



 
 

    مارات العربية المتحدمبدولة ادراسة تحليلية لعمليات إدارم العمراي  سكاي اود الدمت المتوسع 

 

 

 

آلليات التحكم في العمراي  همية كبرد في تنايا الممععةات ا سةتراتيجية لسةد العجةز بةيي العلة  والعةرض قلةي ا سةكاي لةاود  إي
قوائةق تواجةه المجتمعةات العمرانيةة العربيةة  ا ضةافة إلةى  يب ،سيي الاعالية العمرانيةة للمجتمةممي  ثر في تح االدمت المتوسع لما له

متزايدم  في توفير ا سكاي لاود الدمت المتوسع الايي يمثلوي الاريحة اخكبر مةي إجمةالي حجةم العلة  قلةي ا سةكاي نتيجةة لزيةادم 
خحجةام المةدي و المتميةرات االقتصةادية  استثمارات الععاخ المام الموجهة لاود الدمت المرتام في الاترم اخميرم مم النمو المعرد

 ، وبهاا تحددت إاكالية البحةث فةيمما يستدقي استنباع اليات للتحكم في التنمية العمرانية واخعراف المااركة فيها الداملية والعالمية
 . دراسة دور آليات التحكم في التنمية العمرانية في إسكاي اود الدمت المتوسع

 بحثفرضية ال
 وسياسات وبرامج مجتمعية  لها كبيةر اخثةر فةي العةاء الضةوء قلةي التحكم في التنمية العمرانية مي تاريعات  آليات ي  حثباترض الي

بدوي استنزاف موارد الدولة قي تنايا برامج الممععات ا ستراتيجية والتناياية  سكاي اود الدمت المتوسع  دور الععاخ المام في
 .ا سكايقلي سد الاجوم بيي العرض والعل  

 البحث هدف
و ثةر التاةريعات العمرانيةة فةي تعاةيم االسةتاادم مةي  التنميةة العمرانيةة آلياتلتحكم في لالممعع   سالي  دراسةفي  بحثهدف ال مثتت  

فةي موضةوخ  الدراسةات العلميةة مراجعةةولتحعيةق هةاا الهةدف تةم اود الةدمت المتوسةع  إسكايدور الععاخ المام في المااركة في 
كاةاءم ماةاركة الععةاخ المةام فةي تنايةا ممععةات االسةكاي لةاود توضةح انيةة نتائج دراسة ميدبا ضافة إلي  ، و العريبة منه حثالب

 .المتحدم  العربية با ماراتممعع مدينة  بو ابي ل عبعاالدمت المتوسع و ثر الك في تلبية العل  وفق اليات التحكم في العمراي 
 منهج البحث

ويسةتعرض البحةث  ،تمتم النتةائج والتوصةيات المهمةةصاة  ساسية قلى المنهج التحليلي للتحعق مةي الارضةية واسةواقتمد البحث ب
و سةالي  ماةاركة الععةاخ  االسةتراتيجيةآليات التحكم في العمراي مةي قبةت الممعةع و  سةالي  الرقابةة والةتحكم فةي تنايةا الممععةات 

بعض المحةةددات لة كمةا يتعةةرضة وبةةرامج التنميةة  سةكاي اود الةةدمت المتوسةع المةام والمنامةات الميةةر حكوميةة فةي معةةع التنمية
العمرانية الممتلاة التي يمكي  ي يواجهها الممعع  و المعور  ثناء التمعةيع  سةكاي اود الةدمت المتوسةع وسةبت مواجهاتهةا وتعاةيم 

 .االستاادم منها 
 

 -:التحكم قي التنمية العمرانية  آليات - ب

 :التحكم في تنايا الممععات يستلزم اوال استعراض ماهوم الناام التمعيعي   سالي لتحديد 

  في هةاأل الدراسةة هةو الةك الناةام الاةامت خناةعة كافةة الجهةات الحكوميةة ، وماصةة  الناام التمعيعي
والةةك . جهازهةةا التمعيعةةي الرسةةمي، المعنيةةة باةةئوي مجةةاالت وقعاقةةات التمعةةيع والتةةشنمية العمرانيةةة الاةةاملة

مي متت اةبكة متداملةة . ااركة ممتلف جهات وملسسات المجتمم المدني، والععاخ المام والععاخ اخهليبم
وهةاا الناةام يضةم مناومةة الجهةات والهيئةات الحكوميةة . ومترابعة ومتكاملة مي العتقات واخناةعة المتااقلةة

ومناومةة تاةريعية قانونيةة مةي  وجهازها التمعيعي الرسمي، ومناومة اللجاي والمجالس العليا والمتمصصةة،
 .العوانيي والعرارات واللوائح المنامة للعمراي، ومنامات المجتمم المدني المعنية

وهةي مةا . وناام العمت دامت هاا الناام تحكمه مجموقة مي اآلليات وإجراءات التشنسيق والتكامت والتعاوي بيي  جزائه الممتلاةة      
مةي الوضةوح والتكامةت والتعةاوي  ةويتحدد معدار نجاح الناام بالعدر الاد تةشتسم بةه العمليةة التمعيعية .يعلق قليها العملية التمعيعية

 .والتشنسيق بيي كافة قناصر هاا الناام كالك بدرجة تحعيعه لألهداف والمايات المرجوم منه
لة، المايات واخهداف قلى المستوى الةوعني، ومي  هم مدمتت الناام التمعيعي العمراني ، التوجهات والسياسات العامة للدو       

العموحات والرغبات واآلمةات المجتمعيةة، البيانةات والمعلومةات العمرانيةة مثةت المةرائع المسةاحية ومةي  هةم مدمتتةه كةالك المةوارد 
 .وا مكانيات المادية والبارية

ى الةوعني لمسةتعبت و وضةاخ العمةراي، واسةتراتيجيات رلية إسةتراتيجية قلةى المسةتو في ممرجات الناام التمعيعي تتمثتكما       
إراادية وتوجيهية لممتلف قعاقات  -وسياسات قامة تمعيعية  -المحافاات والبلديات -وممععات إراادية قلى المستوى ا قليمي 
،  .....رى، ومحلية تاصيلية، هيكلية وقامة للمدي والع -ممععات تشنمية وتعمير محلية  -ومجاالت وقضايا التشنمية العمرانية الااملة 

 . وتاريعات ولوائح منامة للعمراي، وبرامج وماروقات تعمير وتشنمية قمرانية
 

توصل البحث إلى أن هناك العديد من األسااليب التاي يعتماد عليهاا المخطاط لتشاكيل منلوماة الاتحكم والرقاباة والتاي تتم ال فاي قد و
- :اآلتي

 : طات اإلستراتيجيةأساليب التحكم في تنفيذ المخط -  ج

  اةةميت واخداء لكافةةة قناصةةر الممعةةعلمنامةةة لعمليةةات التنايةةا والتوهةةي مجمةةت العةةوانيي ا: التاةةريعات 
 .و هميتها ترجم الي انها مرجم  ساسي للتحكم في تنايا الممععات وفق رلية الدولة

  والتنايا وتاةكت االعةار  قملية التمعيعوهي كت التوجهات الي تتبناها الجهات المسئولة قي : السياسات
 ي  ومجلس مدينة  بو ابي للتمعيع العمراني مثات قلى الك حيةث يةرىالعام لعمليات وبرامج التنمية العمرانية 

تةوفير مسةاكي قاليةةة الجةودم وبأسةةعار مناسةبة هةةو قنصةر هةام مةةي التنميةة االسةةتراتيجية  مةارم  بةةو ابةي قلةةى 
مناسةبة لةاود الةدمت المتوسةع مةي اخمةور الضةرورية التةي تعمةت  المدى العويت ويعتبر تةوفير مسةاكي بأسةعار



 
 

    مارات العربية المتحدمبدولة ادراسة تحليلية لعمليات إدارم العمراي  سكاي اود الدمت المتوسع 

 

 

 

قلى تحسيي مستوى المعياة والاعالية االقتصادية وتوجد حساا بالمكاي لدى الاريحة اخكبر مي السةكاي فتتكامةت 
العامةة والماصةة للممععةات  اخهةدافلتحعيةق  واخقةاليمالسياسات العمرانية مم الممععات االستراتيجية للمدي 

 .الااملة 
 : للمشروعات لمدى الزمني للتنفيذل أساليب الرقابة وفقا -  د

 ـ الرقابة المستمرة الموجهة 1
وتهةدف إلةى  مةي التنايةا واالنتهةاءهي الرقابة التي تصاح  قملية التنايا وتتم في المراحت اخولى مي العمةت وقبةت اكتمةات النتةائج     

الةاد يمثةت جهةة االمتصةام مةي جهةاز او مجلةس التمعةيع المنةاع لةه  مةي المةدير المبااةرمنم وقوخ اخمعاء منةا البدايةة وتمةارس 
 . و الممارسة يهبا لتوجاء معتصحيح اخوتتم قمليات مكاي التنايا مسئولية نعاق 

 
 :ـ الرقابة المرحلية 2 

تم قياس نتائج التنايا الاعلي هي الرقابة قلى كت مرحلة مي مراحت المعة بعد تناياها ، حيث تعسم المعة إلى مراحت ثم ي
بعد اكتمات كت مرحلة ومعارنتها بالمعايير ، وال يتم تنايا المرحلة التالية إال بعد التأكد مي  ي المرحلة السابعة قد ناات كما 

لمعة خنها تتم قلى فترات دورية وفعاا لاترات المعة للتأكد مي  ي كت جزئية مي ا) معع لها وتسمى بالرقابة التمعيعية 

 :بسبب العوامل التالية وتعتبر من أفضل أنواع الرقابة ( الطريقة المناسبة ب و الوقت المناسب قد تمت في
  يتوقف اتماا كت اجراء قلى ا جراء السابق له 

 يسةاقد قلةى اكتاةاف نعةاع  تساقد قلى التسالت قي  سبا  ومبررات وجود كت معوم مي معةوات التنايةا، ممةا
التةةي  االمتناقةات و سةبا ت والتعةرف قلةى المعةوات غيةر الضةةرورية فيهةا وقلةى  مةاكي وجةود الضةعف فةي ا جةراءا
 .تعرقت سير المعاملة

 :ـ الرقابة بعد التنفيذ3
،  د  ةلمعارنةةة النتةةائج الاعليةةة بالممععةةوهةةي الرقابةةة التةةي تةةتم بعةةد تنايةةا العمةةت كلةةه  و بعةةد انجةةاز جميةةم مراحلةةه 

 : وتاتمت قلي نوقيي بما هو معلو  والتعرف قلى اخمعاء وتصحيحها تم انجازأل ومعارنته  مراجعة ما
  وهي الرقابة التي تركز قلى اكتااف اخمعةاء واالنحرافةات ، وتصةيدها دوي التركيةز : الرقابة السلبية

تعةديم الحلةوت لمعالجةة ماةاكت العمةت ، تهةدف إلةى منةم حةدوث  قلى نعاع العوم والضعف فةي التنايةا  و
 استمدام السلعة ومعاقبة مرتكبها نم سوء الممالاات،وم

 واخنامةةوهي الرقابة التةي تتأكةد مةي  ي التصةرفات وا جةراءات تسةير وفعةاا للةوائح : الرقابة ا يجابية 
ودراسة العمةت لمعرفةة االنحرافةات المحتملةة لمنةم حةدوثها  وتحليتوالتعليمات بما يكات تحعيق اخهداف 

العمت والرقابة السلبية تتصيد اخمعاء واالنحرافةات ير ة تضمي حسي سالرقابة ا يجابي مم متحاة  ي
، ويجةة   ي يكمةةتي بعضةةهما ، ومةةي المتحةةا  ي الةةدوت الناميةةة تركةةز قلةةى الرقابةةة السةةلبية وتتجاهةةت 

 .الرقابة ا يجابية
  

 : المخطط أ ناء التخطيط إلسكان ذوي الدخل المتوسط تقابلالمحددات التي  -  ه -
  الاجوم بيي العرض والعل  والمعع الحالية والمستعبلية لسد العجز اي وجدحجم تحديد 
  يتم دراسةة مصةائم الائةة المسةتهدفة  و همية هاا انه :مجات الدمت المتوسع المستهدف توفير االسكاي له تحديد

 اقتصاديا واجتماقيا و حضاريا لتحديد حجم و سمات االسكاي المعال  توفيرأل 
 هةي مجةرد تةوفير وحةدات  زفةي قديةد مةي المجتمعةات كانةت وسةائت سةد العجة: ي المعلةو  تحديد نوقية االسةكا

 سكنية ال تتوافق مم المصائم السكانية والحضارية للسكاي مما  فات العديد مي الماروقات 
 دراسة سمات المجتمم االقتصادد ومدد امكانية مااركته في معع التنمية 
 مرانية لتحديد  ثرها قلي قملية توعيي االسكايدراسة للتاريعات المنامة للعملية الع. 
 التنمية  سكاي اود الدمت المتوسع مااركة الععاخ المام والمنامات المير حكومية في معع التنمية وبرامج -

حةيي كانةةت اخوضةاخ االقتصةةادية مزدهةةرم كانةت اةةركات التعةوير مناةةملة فةةي تعةديم المةةدمات خرقةةى 
 ما اآلي وبعدما وصت هةاا السةوق الراقةي إلةى نععةة التاةبم بةد ت اةركات الاركات دوي مواجهة  د صعوبات 

التعةةوير باقةةادم تركيزهةةا قلةةى الععةةاخ السةةكني بأسةةعار مععةةوت والةةاد يناسةة  مةةا يسةةتعيم اود الةةدمت المحةةدود 
والمتوسع تحمت تكالياه وناراا للنعم السةكني الةاد تعةاني منةه هةاأل الائةة فلةيس مةي المةدهش إي تضةم اةركات 

 .عوير هاا السوق ضمي  هدافها المستعبليةالت
المااريم السكنية لائتي الدمت المحدود والمتوسع تاهد نعصاا اديداا فعلى سةبيت المثةات تعةاني مازالت و

وحةدم  280,000وحدم سكنيه سنويا بينما يةنعم مصةر  15,000المملكة العربية السعودية مي نعم يزيد قلى 

كات التعوير في تعديم مدماتها لائتي الدمت المحدود والمتوسع لي يكايهةا تمييةر سكنيه سنوياا ولكي لكي تنجح ار
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المعع االساسيه وحس  بت سيلزمها مراجعةة نمةاا  تاةميت  قمالهةا حةيي تةزداد نسةبة إنتاجهةا وفاقليتهةا  ولكةي 
قمالهةةا تحعةةق اةةركات التعةةوير نجاحةةاا فةةي سةةوق فئةةة الةةدمت المحةةدود والمتوسةةع يتوجةة  قليهةةا تمييةةر نمةةاا   

 .وتوجهاتها الاكرية ماصة مي حيث  سعار اخراضي والربحية

 التكةةاليفمةةي % 03وتتاةةق  غلبيةةة اةةركات التعةةوير قلةةى انةةه ال ينبمةةي خسةةعار اخراضةةي  ي تتجةةاوز 

وهةاا لكةي ال تتعةرض الماةاريم الةي المعةر ومةم الةك فعةد  دت المضةاربات التجاريةة  لعملية التعةوير ةاالجمالي
إلةي إنهةا  با ضةافةراضي في العديةد مةي منةاعق الاةرق اخوسةع الةي ارتاةاخ بةاها فةي اخسةعار حوت  سعار اخ

 .صعبت قملية انجاز المااريم السكنية لائة الدمت المتوسع
 ما بالنسبة للربح فيجة  قلةى المسةتثمريي والمسةاهميي  ي يتمةاوا عةرق جديةدم للتعامةت مةم متعلبةات  

 . السوق
ئت الاد يج  إرضائه يصبح الهدف اخوت هو سد الاجوم بيي العةرض والعلة  وناراا لعدد السكاي الها

لاا يج   يضا قلى الحكومات والبلدات  ي تتدمت لضماي التةوازي بةيي الةربح والعيمةة وهةاا مةي مةتت مراقبةة  .
 سةةعار االراضةةي او قةةي عريةةق العيةةام بعمليةةات تاةةجيم لمسةةتثمريي قلةةي االسةةتثمار فةةي االسةةكاي لةةاود الةةدمت 

   .المتوسع او قي عريق زيادم متوسعات الدموت ومصادر التمويت لرفم العدرم الارائية لاود الدمت المتوسع
حيةث فةي قمليةات التنميةة العمرانيةة بالماةاركة المبااةرم الععةاخ المةام  دورمما سبق يمكةي تحديةد و

ود الةدمت المتوسةع بمةا يتمااةي تعوم جهة االمتصام بتحديد الممعع االستراتيجي لتلبية احتياجات االسكاي لةا
الععةاخ المةام ووفةق مناومةة الضةريبة المجتمعيةة الميةر المبااةرم قةي عريةق اسةتمتت  وإمكانيةاتمم مةوارد 

الموازنة العامة في توفير جزء مي العل  وقي عريق الضريبة المجتمعيةة المبااةرم الواقعةة قلةي  خمواتالدولة 
ي لعمليات توفير الجزء المتبعي مي العل  قلةي االسةكاي لةاود الةدمت الععاخ المام بتحمله العوقي والتاريع

  .ابي المتوسع كما تم استمدامه في سياسات توفير االسكاي لاود الدمت المتوسع لمدينة  بو
 

 : ذوي الدخل المتوسطاالسكان ل عرض التحكم في -  و -
 
كما في الععاخ الععارد فمي االمثله الناجحة في كت لعد حععت المنتجات منماضة التكلاة نجاحات في قدم قعاقات       

الممسينات،اركة تيندا البرازيليه في الستينات،اركة امكات  اركة فينيكس الارنسيه في:  مي الدوت النامية والمتعورم

 .م3990وام دد سي االمريكيتاي في السبعينات، اركة تي دد اى الهندية في الثمانيات واركة بروكسا في 

 : نوقية وحجم العرض في سوق فئة الدمت المتوسع يج  دراسة  ربعة قواقد وهي همية تحديد ول    
العوامت  حيث هناك قتقات عردية بي السعر وزيادم العل  تبعا للعدرم الارائية للسكاي كما تساهم:  السعر المعبوت

 :سعالوحدات السكنية للعمتء مي فئة الدمت المتوزيادم العرض مي  في التالية
 تمايض سعر الوحدم السكنية  -
 تصمير مساحات الوحدات السكنية -
 تمايض رلوس المات العاملة  -
 .زيادم ا نتا  -

والموضحة  ولتمعيع احتياجات اود الدمت المتوسع مي االسكاي يج  اي يتوافر في العرض العوامت اختية

 :( 3)باكت رقم 
 مبيعات اركات التعوير حيث إنها تساقد معوع االتصات المباارم في زيادم  حيث:التوفر

 .ستلدد إلي توفير احتياجات العمتء
 يستعيم المستثمروي  ي ينااوا ماروقات قعاريه معبولة لعمتئهم مي متت تاهم  :العبوت

 قمق االحتياجات المحلية التي ياضلها المستهلكوي اود الدمت المتوسع و يضا مي متت االبتكار في صنم 
 .تهم منتجات تاوق توقعا
 تأسيس  فرخ : تتضمي العوامت التي ستزيد مي وقي السوق بالمنتجات الجديدم  : الوقي

 .ممصصه لائة الدمت المتوسع وتعزيز منتجات المااريم التعويرية الجديدم مي متت منافا بيم منماضة التكلاة
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  -:دراسة حالة مدينة أبو لبي  -ز  - 
 النااع  و المساحة حيث مي سواء المتحدم العربية ا مارات دولة في السبم  ماراتا كبرى ابي  بو إمارم تعد

- :وفيما يلي استعراض  االقتصادد

 : لبي النمو العمراني لمدينة أبو -3 

تعور النمو العمراني باكت متسارخ للماية في السنيي اخميرم نتيجة للماروقات العمتقة التي تبنتها  مارم  بو   

 متوسع بلغ 1339 إلى 1333 مي الاترم فاي اخمير، الععد متت مسبوق غير و اقتصاددنملك نتيجة ابي وا
مما انعكس قلي النمو العمراني المتسارخ نتيجة زيادم حجم السكاي و المستمدميي كما % 9  المحلي الناتج نمو

ي حدود الكتلة العمرانية لسمة وبي 1339بيي حدود الكتلة لسنة  (1)الموضحة باكت رقم  نتحا في المعارنة

فنجد نمو بحوالي ثتثة  ضعاف المساحة مما ياير الي  ضرورم توافق السياسات العمرانية لتوعيي  3993

 .نمو المتسارخ للكتلة العمرانيةاالسكاي مم ال

 
 
 

 
 

 
 
 :دراسة الوضع الحالي إلسكان ذوي الدخل المتوسط  - 2

 : بالمدينة  سوق العرض والعل  للسكاي المعيميي -
 الماتروي يستمر حيث  بوابي، في الماكتت مي لمزيد السكنية الاعق قيم تتعرض: تأثير اخزمة العالمية 

العربية  ا مارات دولة في البنوك تزات فت التمويت، قلى الحصوت في الصعوبات مي المزيد في مواجهة المحتملوي

 .1332المالية العالمية في  منا االزمة.بسياسات  كثر تحااا ملتزمة المتحدم

 من االسكان احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط فيرتوقواعد (  1) شكل 

  http://www.atkearney.ae at 23-11-2011    المصدر :-   

 2116حتي  1691يوضح النمو العمراني لمدينة أبو لبي من ( 2)شكل 

 (2111) مجلس أبولبي للتخطيط العمراني -:المصدر 
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إيجار  قيمانمااض  قلى كبير تأثير الراحة وااعئ الريم جزيرم في نتهاء الماروقات الععاريةال كايوقد  
 كت في مزيد مي الوحدات عرح استمرار مم مي االنمااض مزيداا  ا يجارية العيم هاأل تاهد  يومتوقم  الاعق
 .يالموقعي

 :سوق العرض والعل  للعادميي مي مار  المدينة  -
وتهدف السياسة المام بالتحكم في االسكاي في زيادم  العامليي يجتازوا رحلة قملة يومية بيي دبي و بوابي مي العديد 

عابت في رحتت يومية ال تنتهي وقلي الجان  الم المستهلكةلتوفير الموراد  العاصمة في لإلقامة انتعالهم التاجيم قلي
 في االنمااض مم للعيش تكلاة  قت مكاناا  باقتبارها  بوابي يناروي إلىنجد  ي هناك العديد مي العامليي بدبي الايي 

 .الاعق إيجار مستويات
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 في 2011 قام مي اخوت الربم في مستمراا  انمااضاا  اهدت فعد استعراراا، اخكثر المناعق في ا يجارات  سعار  ما
 مكونة اعة استئجار للمرء ويمكي .%  33-5مي  تتراوح بنس  االنمااضات انتارت حيث ، السوق مي الدنيا الائة
  ما .سنوياا  درهم  لف 55 يبلغ قرابة بسعر )  ( و  ) ( ملياة ومدينتي زايد بي محمد مدينة في واحدم نوم غرفة مي
 بعدر لكي انمااضات اخمرى هي اهت  بوابي فعد جزيرم مي الامالية المناعق مي بالعر  السوق مي العليا الائة
 سنوياا، درهم  لف 100 قرابة يبلغ بسعر واحدم نوم غرفة مي مكونة اعة استئجار 1333في  يمكي حيث  قت،

و (  0) ويمكي متحاة تعور العرض والعل  والتنبل بالاكت رقم  1333 لعام اخوت الربم قي 4.5% بلغ بانمااض

 (.5) الاكت رقم
 

 :سياسات اإلسكان لذوي الدخل المتوسط  -ح  
تعمت هاأل السياسة جنبا مم جن  مم االسكاي االيجارد قي عريق توفير قعم اراضي : المستعت  ا سكايسياسة 

ممصصة للمواعنيي اود الدمت المتوسع للبناء قليها وحدات سكنية مستعلة مم توفير الدقم الاني والمالي مي متت 
لتلبي احتياجات معتمدم  نماا برنامج الايخ زايد لتسكاي حيث تم وضم قدم كما نتحا في  لععارية با مارمالبنوك ا

بارتااخ دور واحد مثت ا  انم و لمبني ارتااقه دوريي( 5)ارائح متعددم مثت نموا  الماس الموضح بالاكت رقم 

 .(6)الياقوت كما هو موضح بالاكت نموا  
وضم مجلس  بو ابي للتمعيع العمراني سياسة تهدف  إلى التأكد مي توفير مساكي مناسبة : ارد سياسة االسكاي االيج

لاود الدمت المتوسع قي عريق ضماي توفير هاأل المساكي في المااريم العمرانية المستعبلية مي متت التاريم قلي 

 الوحدات يوضح اجمالي العرض المتوقع ب( 3)شكل 
 لإلسكان

 (2111) مجلس أبولبي للتخطيط العمراني -:المصدر 

العالقة بين العرض  قيميوضح ( 4) شكل

 والطلب المتوقع
مجلس أبولبي للتخطيط  -:المصدر 

 (2111) العمراني
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اخسر ضمي المااريم العمرانية المناام مي إجمالي المساحة المبنية في المباني السكنية متعددم % 13 تمصيم مساحة

 .تحت إاراف معوريي قعارييي ليتم تعويرها وإدارتها كمساكي إيجار لمتوسعي الدمت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واجهة والمساقط االفقية يوضح ( 5) شكل

 لنموذج الماس

  https://www.szhp.gov.ae -:المصدر 

at  27-11 5002-  

 

https://www.szhp.gov.ae/
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 الياقوتنموذج والمسقط االفقي ل واجهةيوضح ( 9) شكل
https://www.szhp.gov.ae at 27-11 5002- -    -:المصدر  

https://www.szhp.gov.ae/
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للاتحكم فاي حجام العارض فيما يلي السمات االساساية للسياساة المشارعة وفال مجلاس أباولبي للتخطايط العمراناي     
- :المستقبلي من وحدات االسكان االيجاري لذوي الدخل المتوسط

مةي إجمةالي % 05درهم سنوياا مما ياةكت   88,200درهم و  25,200تم تحديد  سعار ا يجار لتتراوح ما بيي  -

 (سيتم إقادم تعييم هاأل اخسعار سنوياا )الدمت السنود لهاأل اخسر

 .سنوات كحد ادني 33 دات لإليجار لمدمقلى المعور قرض هاأل الوح -
ال تنعبق السياسة اال قلى إجمالي المساحة العابعيه للاعق ولي يتم تعبيعها قلةى مكونةات  د ماةروخ يتةألف مةي  -

 (المساكي الماصة والالت)مباني ممصصه لألسر المناردم 
ت دامةت المبةاني او ضةمي حيةث يمكةي توزيةم الوحةدا: سيعوم المعور بتحديد توزيم الوحدات ضمي كت ماةروخ -

و يعتبةر تةوفير مسةاكي متوسةعي الةدمت معلوبةا فةي ممتلةف مراحةت  .مبنى يتم بناءأل مصيصةاا لهةاا المةرض
 .الماروخ او في حالة اقتراح إنااء مبنى مام  ثناء المراحت اخولى مي الماروخ

توسةعة والكبيةرم التةي تضةم يسةتوج  تعبيةق هةاأل السياسةة قلةى الماةاريم الم: الماةروقات المسةتهدفة بالسياسةة -
 .وحدات سكنيه متعددم اخسر بما سيتم إقااء المااريم الصميرم مي هاأل السياسة

 
 :عمليات إدارة العمران لذوي الدخل المتوسطمنهجية العمل للتحكم في   -ط  
ر لمتوسعي الدمت سيتم تعييم مساكي ا يجامجلس ابوابي للتمعيع العمراني  ا لتاتراعات المحددم مي قبتوفع    

ضمي ماروخ معيي وفعاا للمنهجية المكونة مي  ربم معوات ستستعرض الحعا كما هو الحات في قملية مراجعة 
 :المااريم مم اخما بعيي االقتبار العوامت التالية

 الموقم وسهولة الوصوت اليه -
 توفير المدمات المجتمعية والمساحات الماتوحة -
 اعنيي في الماروخقر  الموقم مي  ماكي قمت الع -
 قتقة الماروخ بالماروقات االمرد  -

 
 
 

  -:هي (  7) الموضحة بالشكل رقم  وهذه الخطوات
 :االجتماع التوضيحي -1

سيعوم  حد مسئولي مجلس ابةوابي للتمعةيع العمرانةي بحضةور اجتمةاخ مةم الاةركة المعةورم وتوضةيح متعلبةات 
 .لمتوسعي الدمت السياسة التي وضعها المجلس بمصوم توفير السكي

 :في هاأل المرحلة يج  توفير المعلومات التالية: مراجعة المخططات المبدئية  -2

 (الاعق)إجمالي المساحة العابعيه السكنية للوحدات متعددم اخسر -

مةةي إجمةةالي المسةةاحة العابعيةةه السةةكنية للوحةةدات متعةةددم اخسةةر ليةةتم تعويرهةةا % 13تمصةةيم  -

 عي الدمتوإدارتها كمساكي إيجار لمتوس
سةواء كانةت هةاأل النسةبة مدمجةه فةي )وصف للكياية التي سيتم بهةا تةوفير مسةاكي متوسةعي الةدمت -

إدارم الوحةةدات الممصصةةة  ةالمبةةاني العائمةةة او ممصصةةه فةةي مبةةاني مسةةتعلة ضةةمي الماةةروخ ومسةةلولي
 (.لإليجار

- :في هاأل المرحلة يج  توفير المعلومات التالية: اعتماد المخططات المبدئية  -3

 .ممعع مام بعععة اخرض يبيي بوضوح موقم وتوزيم مساكي ا يجار لمتوسعي الدمت -
توضةةةيح المبةةةاني الممصصةةةة لمسةةةاكي متوسةةةعي الةةةدمت فةةةي كةةةت مرحلةةةة مةةةي مراحةةةت الماةةةروخ  -

ومعلومةةات حةةوت الوحةةدات الارديةةة حسةة  رقةةم قععةةة اخرض ورقةةم الوحةةدم ورقةةم العةةابق ونةةوخ الوحةةدم 
 يجاروالمساحة االرضية وقيمة ا 

عات يوضح منهجية العمل بخطط التنمية العمرانية الموجهة لمشرو(  7) شكل رقم 

 اسكان ذوي الدخل المتوسط
  -:المصدر 

http://www.middle-east.atkearney.com/ at 21-11-2011  
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معةة التةزام توضةح كيايةة تسةليم وإدارم مسةاكي ا يجةار لمتوسةعي يجة  تةوفير : اعتماد المخططاات التفصايلية  -4

 :إحدى الوثائق الهامة لكونها خطة االلتزاموتعتبر . الدمت والتي تعتبر احد الاروع المعلوبة القتماد الماروخ
 يجار لمتوسعي الدمت ضمي ماروخ معييلمساكي ا  متعمت قلى تعريف كياية التسليم و االدار -
 احد الاروع المعلوبة القتماد الماروخ -
 ستستمدم مي قبت كافة الجهات المعنية لمتابعة قملية التعبيق -
- :مضموي معة االلتزام يعتمد قلي المعلومات التالية -

  ملمم الماروخ : 
التي  ةوالوحدات االيجارييحود هاا العسم ملمصاا لإلحصائيات والمعلومات الرئيسية قي الماروخ 

سةيتم توفيرهةةا لألسةةر متوسةعة الةةدمت والمعلومةةات الماصةةة بةالمعوريي الععةةارييي ومةةتك  راضةةي 
 .الماروخ

 

  قملية توفير مساكي ا يجار لألسر متوسعة الدمت: 
يعرض هاا العسم التااصةيت المتعلعةة بعمليةة تةوفير مسةاكي ا يجةار لألسةر متوسةعة الةدمت فةي كةت 

 .مراحت الماروخ وفي كت مبنى سيضم وحدات إيجاريه لألسر متوسعة الدمت مرحله مي

 تااصيت وحدات ا يجار لاود الدمت المتوسع 
يوفر هاا العسم قائمه اامله بكافة الوحدات االيجاريه لاود الةدمت المتوسةع موزقةه حسة  المبةاني 

 .والتي سيتم تمصيصها ضمي الماروخ
مجلةس ابةو ابةي للتمعةيع العمرانةي سةيتم إرسةالها إلةي بلديةة ابةوابي لمراقبةة  مي قبت معة االلتزامقند اقتماد 

قملية تأجير هاأل الوحدات لألسر متوسعة الدمت قلى مدى مراحت الماةروخ ومةتت فتةرم ا يجةار التةي تسةتمر 

 .سنوات33لمدم 

تم كافة الجهات إي التااصيت الواردم في معة االلتزام ضرورية كونها تعوم باق:  همية معة االلتزام  -
بالحد اخدنى لمتعلبات مساكي (المكات  الععارية والجهات الحكومية،المعوروي مي الباعي)المعنية 

 .ا يجار لألسر متوسعة الدمت ضمي ماروخ معيي
 :بواسعة التعرير السنود حوت سير العمت:  سالي  الرقابة والمتابعة المستمدمة  -

نااء يج  قلى المعور تعديم تعرير حوت سير العمت مرأل واحدأل قند اقتماد الماروخ وبدء  قمات ا 
سيوفر هاا التعرير معلومات حوت وحدات اود الدمت المتوسع التي ( في منتصف اهر ديسمبر)سنويا 

 .تم بناءها واستئجارها حتى تاريمه مما سيسمح لبلدية ابوابي مراقبة ومتابعة قملية التعبيق
 

 :لبي بمدينة أبو المتوسطذوي الدخل إلسكان هت السول العقاري شكالت التي واجأهم الم -ي   -
 

ال يزات العديد مي اصحا  اخراضي الممصم لهم قعم  راضي في االمتدادات العمرانية لم : المرافل  -1

 3999يستعيعوا االستاادم منها لعدم انتهاء العمت بالمرافق ومنهم تم التمصيم له متت

و لم تعد البنوك االمارتية تضح العديد مي الموارد المالية في  1332المالية العالمية في بعد اخزمة : التمويل  -2

 .ماروقات التعوير لتسكاي لاود الدمت المتوسع نتيجة التباقها لسياسات  كثر تحااا 

الوحدات مدد قدرم مالكي والتملك دورا هاما في زيادم العل  مي حيث  حيث يلع  قانوي االقامة: التشريعات  -3

العانوي المام بتنايم مسألة تأايرات ا قامة لماترد  متابعة امتكهم وفعا الي السكنية مي مار  االمارت في
الععارات مي غير المواعنيي ا ماراتييي، بحيث تضم إعارا قانونيا يسمح لماترد الععارات والمستثمريي بزيارم 

 .لععارات قعاراتهم ورقايتها، وبالتالي تعزيز العل  قلى ا
إي العوانيي المحلية ا ماراتية ال تضم قعبات  مام بيم الععارات لجنسيات ممتلاة، لكنها تضم  وقد بينت الدراسة      

وكانت اركات  اروعا بالنسبة لإلقامة،  د  ي االستثمار واراء منزت  و قعار ايء والحصوت قلى ا قامة ايء آمر
لى استثناءات لمنح ماترد قعاراتهم تأايرم إقامة دائمة مم كت قعار مباخ، كبرى مثت إقمار الععارية قد حصلت ق

وتعوم اآللية قلى منح تأايرم ا قامة لماترد الععار بحيث يكوي المعور الععارد كايله ال الععار ااته لعدم وجود قانوي 
 .ينم قلى الك صراحة  و ضمنا 

مليوي نسمة  غلبهم مي ابه  5. 3ا مارات التي يععنها حوالي  في المائة مي سكاي 23وياكت اخجان   كثر مي      

وترى  وساع قديدم  ي بند ا قامة اكت قامت جا  كبيراا لععارات ا مارات . العارم الهندية وإيراي والدوت العربية 

ودوت مجلس سمح لمواعني دولة ا مارات الاد  1336لعام ( 7)قانوي تسجيت الععارات في دبي رقم  نتيجة لتاعيت
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كما يسمح لألجان  بالتملك قلى  ساس التملك الحر  و  و التعاوي المليجي بالتملك الحر خد قعار في  د مكاي في دبي،
 .التملك المحدد باترم زمنية في مناعق محددم في ا مارم 

في ي ا سكاي المتوسع حكومة  بوابي بناء آالف مي الوحدات السكنية م تهدفوللسيعرم قلى ارتااخ ا يجارات،      
في المناعق المحيعة بالعاصمة في مسعى يستهدف التمايف مي حدم  زمة السكي، وماض  سعار الاترم المعبلة 

كما تم تاريم العديد مي العوانيي الحاكمة  للزيادم قلي ” إلى مستويات قياسية في ا مارما يجارات التي وصلت 
 وجدت تاريعات تحدد زيادم مستويات اقلي مي قدرم اود الدمت المتوسع بأي االيجارات بهدف منم ارتااخ االيجار ل

ا لما هو تمايض تتابم الزيادات إلى سنتيي، وفعامكانية وهناك تكهنات تايد . في المائة متت العام  5ا يجارات بنسبة 

 .معموت به حاليا في دبي
توفير مساكي بهدف  يزات للمعوريي العمرانييي ويمكي كالك زيادم االستثمارات قي عريق منح تسهيتت او مم

اهرا  31قّيد تصاقد ا يجارات في  بوابي قبت  1336لعام ( 13)قم رالعانوي  قلي الرغم مي  يمنماضة التكلاة 

التزامات ا يجار والتأجير بما يمم الممتلكات المستمدمة لألغراض السكنية والصناقية والتجارية ويعالج العانوي .
وال ينعبق العانوي قلى اخراضي الزراقية والممتلكات اات الصلة،  ،عة المهنية  و الحرفية في  بوابيواخنا

واخراضي والممتلكات التي تملكها الحكومة والمستأجرم لألغراض السكنية والممتلكات الملجرم لممارسة اخناعة 
 همية ماصة بالنسبة للمستأجريي مي ولهاا العانوي ي الك اعق و ماكي إقامة الموااي السياحية والانادق والاعق بما في

حدوث زيادات كبيرم في ا يجارات   دام تحكم فعالة لمنم خنهنارا جهة، وبالنسبة للسلعات الرسمية مي جهة  مرى 
 .والعل  مي الممتلكات في  بوابي التي يعلبها المتك الايي يسعوي الستمتت التااوت بيي العرض

 
ي الحد اخقصى للنسبة المئوية التي يمكي زيادتها سنوياا قلى ا يجار في حات  ي يكوي الععار الملجر لمدم يحدد العانوو 

في المائة، ولكي ماضت هاأل النسبة لدى المراجعة السنوية  7وهاأل النسبة حددت باخصت بما نسبته . سنوات  و اقت  0

قصى فعع قلى ا يجار ولكي تعبق  يضاا في حات تجديد مدم قعد ال تنعبق زيادم الحد اخ. في المائة  5إلى  1332لعام 

 .ا يجار إلى المستأجر الحالي  و قلى المستأجر الجديد لالك الععار 

قد قدم مراجعة ااملة لناام قعود ا يجار المعموت بها في  1336لعام ( 13)العانوي رقم   يواستملصت الدراسة  

ووفعا خحكام العانوي، وقرار . االلتزامات قلى قاتق كت مي المالك والمستأجر كما يتعرق العانوي إلى .  بوابي 

فعد تم إنااء لجنة لتسوية المنازقات الماصة با يجار والتي تمم كتا مي  1336لعام، 53المجلس التناياد رقم 

اسات التي يعرها مجلس  بو ابي مما يجعله  دام تحكم فعالة في قمليات التنمية العمرانية مم السي.المتك والمستأجريي 
 .الوعني للتمعيع العمراني 

 
  نتائج البحث -

استمدم الممعع العديد مي اليات التنمية العمرانية لدفم وزيادم نسبة مااركة الععاخ المام في سد قجز  -
- :االسكاي لاود الدمت المتوسع قي عريق 

 ي العمت في اسكاي اود الدمت المتوسعتحديد امتيازات وتسهيتت للمعوريي الععارييي لتاجيعهم قل 
  تاجيم التملك وااليجار للوحدات للجنسيات االمرد وتسهيت حصولهم قلي االقامة ارع  ساسي

 لتاجيم حركة العل  مي مار  العاعنيي
 تناغم تاريعات التملك واالقامة يص  في صالح تنايا سياسات الممعع 
 لتسكاي اود الدمت المتوسع يساقد قلي زيادم  االقتماد قلي سياسات ممتلاة في سد قجز العرض

 .1332مرونة الممععات ومدد مواجهاتها للتعلبات االقتصادية مثت اخزمة االقتصادية العالمية في 
  امكانية تعليت مراقام المصائم االجتماقية والسمات الحضارية لائات االسكاي فعلي الرغم مي

ات توفر منتج اسكاني جيد يتئم متعلبات اود الدمت مسعحات الوحدات اال اي المجلس اتبم سياس
المتوسع مي سكي مناصت كما ارخ سياسات لتوفير نسة كبيرم مي العل  االيجارد قي عريق 

مي الماروقات الععارية الماتركة المعامة مي المعوريي العمرانييي وهاأل نسبة % 13تمصيم 

راتيجية والتناياية  سكاي اود الدمت المتوسع مااركة مجتمعية جيدم لتنايا برامج الممععات ا ست
  .بعيداا قي استنزاف موارد الدولة

 ممععات التنمية في مواجهة  زمات تنايادور الرقابة الحكومية المستدامة  همية  -
تتحكم مي تاريعات ونام يتعل  وجود جهة امتصام   العمرانية التنمية همية تاعيت دور آليات التحكم في  -

ير قملية التمعيع واالدارم العمرانية لمنم  د تدامت في المسئوليات ولتعمت قمت رمانة الميزاي بيي وتراق  وتد
 المجتمم  اتتوجه الععاخ المام للربحية واحتياج
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 :هي العوامت الملثرم قلي آليات التحكم في التنمية العمرانية  سكاي اود الدمت المتوسع بالمدي المليونية -
  التي تستهدف  سالي  زيادم العرض الععارد المعلو التاريعات الواضحة 
 السياسات التوافعية بيي جهة االمتصام والمعوريي الععارييي لتعايم مااركة الععاخ المام 
  اقتماد الممعع قلي قدم مصادر وسياسات لتمويت الاجوم في اسكاي اود الدمت المتوسع . 
 موارد وفعا للممععات االقليمية لاستمتت المصائم المجتمعية تعايم االستاادم مي ا. 

 -:التوصيات -
  مستعبليه حوت النمو العمراني في المدي الكبرى رليةال تحديد متابعة دورية لممععات -
ادارم قمليات التمعيع متابعة ممععات الماروقات العمرانية قي عريق ة امتصام مستعلة تتولي هتحديد ج -

مم  همية تاعيت هيكت ادارد تنايمي لتعوير سياسات التنمية العمرانية  والتاميت لمناومة اسكاي اود الدمت المتوسع
 .المستهدفة 

وفعا للدراسات وسياسات التنمية العمرانية المستهدفة  التحتية بالبنية المتعلعة البرامج التنايايةضرورم التنسيق بيي  -
 .التزمة لمعدالت العل  المتوقعة قلى الععارات

احتياجات المجتمم ودراسة مستايضة  باأي واضحة رلية إليتستند نمية العمرانية ه للتاامل سياسة همية صياغة  -
 .للدموت ومصادر التمويت وتحديد محازات التنمية العمرانية المعترحة 

 مم كااءم مي متت دقم االقتصاد واستيعا  النمو السكانينمية العمرانية عويلة اخجت للت استراتيجية همية تاعيت  -
 .العمرانيةوالععاخ المام في ماروقات التنمية  الحكومية االدارمبيي  التواصت

 
 :المراجع -

- :أوالً المراجع العربية

الوضم الراهي ورفم الااقلية ،رسالة  متعوي: مصر، التاريعات المنامة للعمراي في يلرحم يمي هاام قبد ا -0
 م0991العاهرم، العاهرم جامعةالتمعيع العمراني وا قليمي ،جامعة  مناورأل ، كليةماجستير غير 

مجلس  بو ابي للتمعيع  ،مجلس  بو ابي للتمعيع العمراني ش تمعيع اخحياء السكنية، شتعرير مناور -5
 5000العمراني، ا مارات العربية المتحدم ،

مجلس  بو ابي للتمعيع العمراني، :شتعرير مناورش   5030مجلس  بو ابي للتمعيع العمراني ش رلية  -3
 5000العربية المتحدم ، ا مارات

سعاد يوسف باندد، تأثير العوانيي والتاريعات المنامة للتمعيع العمراني قلى الممععات العمرانية وعرق  -4
وزارم التعمير والمجتمعات الجديدم : التحكم في العمراي ، ندوأل قي التمعيع العمراني ودورأل في معع التنمية

 م0993وا سكاي والمرافق، العاهرأل،اكتوبر

قصام الديي محمد قلي، دور الماروقات العمرانية في قملية التنمية الحضرية المستدامة في مصر،الملتمر  -2
 م5000،العامة للتمعيع العمراني،العاهرم التوازي البيئي والتنمية الحضرية المستدامة ، الهيئة : العربي ا قليمي

التنمية المستدامة والااملة في المجتمعات العربية،في ،سياسات التمعيع العمراني ودورها في فائق جمعه المنديت -1
 .م5002المبادرات وا بداخ التنمود في المدينة العربية،قماي،:الملتمر ا قليمي

ماروخ رلية، مجلس  بو ابي للتمعيع العمراني، ا مارات العربية  -الممعع التاصيلي لمنععه بني ياس -7
 4،م5000المتحدم،

مجلس  بو ابي :لعمراني ش مساكي ا يواء لاود الدمت المتوسع، شتعرير مناورش مجلس  بو ابي للتمعيع ا -2
 5000للتمعيع العمراني، ا مارات العربية المتحدم ،

 -:االنترنت مصادر من ثانيا
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