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ABSTRACT 
The paper focuses on analysis of the urban & architect characteristics of the gated communities, 
and studying the impact of these characteristics on the homogeneity of urban features in new 
cities, in an attempt to monitor and analyze the pros and cons of this urban pattern, where the 
pattern of gated communities became the most prevalent pattern now in the new cities. Also 
studies how to exploit the characteristics of these communities to develop the new cities by 
achieving the homogeneity between these characteristics. With focusing on these axes as 
follows:- 
* The urban fabric of these Gated communities in terms of: planning patterns, street networks, 
urban spaces design, motion paths, and services. 
* Architectural features in terms of: elevations characteristics and styles, the means of security in 
terms of fences, gates and entrances. The paper ended by suggest some general controls to control 
the urban & architect characteristics in the gated communities, to ensure the reduction the urban 
& architect heterogeneity problems that could be occur in these communities within the  new 
cities in the future. 
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  بالتجمعات السكنیة المغلقة على 
  "الة مدینة الشیخ زایددراسة ح"مالمح تشكیل المدن الجدیدة  

  
  أیمن حمزة ثابت

  معھد بحوث العمارة واألسكان   بالمركز القومى لبحوث اإلسكان و البناء
  

 خصائص الطابع العمرانى للتجمعات السكنیة المغلقة و دراسة  اثر ھذة   تركز ھذه الورقة البحثیة على تحلیل-:الملخص
  .ن الجدیدة العناصر على تجانس المالمح العمرانیة  بالمد

معات المغلقة ھو النمط االكثر ١ لھذا النمط العمرانى ،حیث اصبح نمط التج  فى محاولة لرصد وتحلیل االیجابیات و السلبیات
إنتشارا االن بالمدن الجدیدة وھى مستقبل العمران بتلك المدن و كذلك دراسة كیفیة تطویع الخصائص العمرانیة لتلك التجمعات 
لتطویر عمران المدن الجدیدة لتحقیق التجانس العمرانى في مختلف عناصر العمران مع دراسة اآلثار المترتبة على إنتشار ھذا 

   اثر عناصر الطابع العمرانى رانیة وذلك من خالل التركیز على دراسة المحاور التالیةالنمط السكنى فى البیئة العم
  

 النسیج العمرانى لھذة التجمعات المغلقة من حیث االنماط التخطیطیة و شبكات الشوارع ، وتصمیم الفراغات  -
 ٠العمرانیة ومسارات المشاه، والخدمات
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المالمح المعماریة من حیث طابع الواجھات والطراز المعمارى ووسائل تأمین التجمعات المغلقة من حیث األسوار  -
 والبوابات والمداخل 

وتخلص الورقة البحثیة إلى أن نمط التجمعات السكنیة المغلقة ھو نمط عمرانى منتشر بالمدن الجدیدة ویمثل مستقبل العمران بھا 
 وعالج المشاكل العمرانیة الناتجة عن ھذا النمط مع ضرورة وضع ضوابط عامة لمختلف عناصر العمران لذلك یجب التحكم بة

 .لیتم االلتزام بھا داخل التجمعات المغلقة بما یضمن تحقیق التجانس فى الطابع العمرانى بالمدن الجدیدة 
   الطابع المعمارى - ج العمرانى النسی- الطابع العمرانى –التجمعات السكنیة المغلقة : الكلمات الدالة

  : مقدمة
تعتبر مدینة الشیخ زاید مدینة سكنیة فقط فال یوجد بھا منطقة صناعیة كما یوجد بھا أكبر عدد من التجمعات السكنیة الخاصة 

 في حین المساحة ٢٠١٣ فدان حتى عام ٤٥٠٠ بلغ إجمالي مساحة التجمعات المغلقة بھا حوالي  حیث بالنسبة لمساحتھا
من مساحة المدینھ وھو ما یقارب نصف مساحھ ھذه المدینة وقد % ٤٤ ألف فدان أى حوالى نسبھ ١٠.٣إلجمالیة للمدینة حوالي ا

عینة متكاملة ممثال فیھا جمیع انماط التجمعات الخاصة  ویتضح بھا مدى عدم تم إختیارھا كعینة للدراسة حیث انھا تعتبر
 أدى انتشار التجمعات المغلقة داخل المدن ):المشكلة البحثیة( أھمیة البحث - .رانى التجانس بین مختلف عناصر الطابع العم

  .الى حالة من عدم التجانس فى النسیج العمرانى  و الطابع المعمارى لھذه المدن) خاصة المدن ذات الطابع السكني( الجدیدة 
ت المغلقة و كیفیة تطویع عناصر الطابع لتحقیق  تحلیل عناصر الطابع العمرانى للتجمعایھدف البحث إلى - : الھدف  -

األول وصفي :  **اعتمد البحث على منھجین: منھجیة البحث  - .في مختلف مالمح العمرانالتجانس العمرانى و المعمارى 
حیث تم تجمیع بیانات عن عمران مدینة الشیخ زاید من عدة جھات ) Descriptive Analytical Approach(تحلیلي 

وذلك من خالل الدراسة المیدانیة التي ) Field Approach(والثاني المنھج المیداني . **حكومیة معتمدة ثم تنظیھما وتحلیلھا
قو رئیسي في الفریق البحثي وفریق العمل المیداني بمش روع بحثي قومي بالمركز القومي قام بھا الباحث باالشتراك فیھا كع

  ".مستقبل التجمعات العمرانیة المغلقة في مصر"لبحوث اإلسكان والبناء، بعنوان 
نظام  ( G.I.S حیث تم تحلیل نتائج الرصد المیدانى ورصد جمیع التجمعات السكنیة المغلقة بمدینة الشیخ زاید وذلك باستخدام 

انات التى تم رصدھا میدانیا مع االستعانة بالصور الفضائیة لخریطة منطقھ الدراسة من لتحلیل البی) تحلیل المعلومات الجغرافیة
، كما تم رصد وتوقیع بعض التجمعات على الخرائط وھي التجمعات الحدیثة المضافة إلى  GOOGLE EARTHبرنامج 

  . مخطط المدینة وغیر المرصودة أو الموقعة على الخرائط من قبل
  .ى باستخدام التصویر الفوتوغرافي والمشاھدة وتدوین المالحظات بتلك التجمعاتاالسلوب التوثیق  مع

  
 -: نماذج من التجارب العالمیة-١

بالنظر الى التجارب العالمیة للتجمعات المغلقة نجد ان السمة الغالبة عالمیا على ھذة التجمعات انھا فرادى ومتفرقة بمناطق 
مناطق المتمیزة داخل المدن ولكنھا ال تكون متجمعھ فى صورة مدینة اال قلیال فى مختلفة على اطراف المدن او فى بعض ال

حاالت محدودة و تكون عبارة عن توسعات مخطط لھا مسبقا كشبھ مدینة صغیرة من االسكان المتمیز للطبقات الراقیة بتجمعات 
ا العمرانى و متكاملة العناصر و الوظائف والنھا مخططة مسبقا فتأتى تلك التجمعات فى صورة متجانسھ فى طابعھ. مغلقة 

توضح بعض األمثلة العالمیة ) ٦-١(و األشكال  .ولیست تجمعات مغلقة عبارة عن جزر منفصلة غیر متجانسة بنسیج المدینة
ى و تبرز أھمیة دراسة الشیخ زاید كحالة خاصة لمدینة محلیة تحولت أحیاؤھا السكنیة فى التخطیط االصلى للمدینة إل .لھا

مما نتج عنة حالة من عدم التجانس بالطابع وعدم التكامل فى الوظائف . مجموعة من التجمعات المغلقة مختلفة الطابع العمرانى 
وإذا لم یتم اإلنتباة إلى ھذة الظاھرة فقد تصبح تلك التجمعات عبارة عن عشوائیات .بین العناصر المكونة للنسیج العام للمدینة

  . الطبقة المتمیزة

    
  )٢٠١٣،  طارق شفیق -ایمن حمزة  (-    Old Oyster Bay in Long Island المغلق بالوالیات المتحدة" ھاملت" تجمع  )١(       شكل 
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   شبة مدینة صغیرة مغلقة مخططة مسبقا- بفرنسا-  بمدینة نیس Les Hauts de Vaugrenierالتجمع المغلق  )٢(شكل 
  )٢٠١٣،  ناھد اإلبیارى –ایمن حمزة (

 
 ------------                    ----------------            -----------           -----------                     ---------                      ----------       

          
  )٢٠١٣،سحر سلیمان ( شبة مدینة صغیرة مغلقة مخططة مسبقا – اندونیسیا -  Lippo Karawaciالمجتمعات المغلقة بمدینة ) ٣( شكل 

  
 )http://www.marinapart.hu-2018( المجر - بودابست- السكنىMarina Part مشروع )  ٤(شكل 

http://www.marinapart.hu-2018
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   البرازیل- بمدینة ساوباولوAlphaville" "التجمع المغلق ) ٦(           شكل  Guangzhou Xintangالمجتمعات المغلقة بمدینة) ٥( شكل 
  )                      (https://www.thepolisblog.org -2018 شبة مدینة صغیرة مغلقة مخططة مسبقا                     - بالصین -   

https://www.cliffordelementarybilingual.com-2018)       (  
                   

وفیما یلى دراسة للطابع العمرانى لمدینة الشیخ زاید كنموذج محلى تظھر بة بعض المشكالت نتیجة تحول المدینة من نمط -
  .االحیاء السكنیة إلى نمط التجمعات المغلقة التى حلت محل تلك االحیاء مكونة للنسیج العمرانى لتلك المدینة الصغیرة

  بمدینة الشیخ زایدالتجمعات المغلقة 
   النسیج العمرانى-٢
  االنماط التخطیطیة  ١-٢

تعددت األنماط التخطیطیة للتجمعات المغلقة بمدینة الشیخ زاید فشملت التخطیط اإلشعاعى والنسق الحر والمركزى والشریطى 
، وذلك تبعا لموقع التجمع السكنى ومسطحھ وتشكیل )٧(كما ھو موضح بالشكل " ”Finger Typeوالشبكى المنتظم واألصبعى 

الحدود الخارجیة لقطع األراضى وأحیانا تبعا لمنطقة الخدمات بقلب التجمع العمرانى، وأیضا تبعا لنوعیة اإلسكان ومقدار 
  . الخصوصیة المراد توفیرھا بالمناطق السكنیة

بالتخطیط الحر الذى یراعى خطوط الكنتور خاصة )  فدان١٠٠أكبر من (مسطحات الكبیرة اتسمت التجمعات العمرانیة ذات ال
بالنسبة للتجمعات التى توفر مالعب الجولف أو البحیرات الصناعیة أو مسطحات كبیرة من المناطق الخضراء والفراغات 

إلسكان فإختلف التخطیط فى منطقة الفیالت أیضا تعددت األنماط التخطیطیة فى نفس التجمع العمرانى تبعا لنوع ا. المشتركة
وبالنسبة للتجمعات الخاصة صغیرة الحجم .عن منطقة العمارات السكنیة) التاون ھاوس أو التوین ھاوس(المنفصلة والمتصلة 

  .فإتسمت بالتخطیط  الشریطى المتصل أو المتقطع)  فدان١٠التى یقل مسطحھا عن (

       
  )بفرلى ھیلز(تخطیط شریطى منتظم )              بفرلى ھیلز(تخطیط مركزى                       )ألجریا(تخطیط حر            

https://www.thepolisblog.org
https://www.cliffordelementarybilingual.com-2018)
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  )الربوة(تخطیط اصبعى )                جرین(تخطیط إشعاعى )                 الیاسمین(تخطیط شبكى منتظم 

  
 األنماط التخطیطیة بالمجتمعات الخاصة) ٧(شكل 

  .2015- 2014،  ایمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان-ماجده متولى: المصدر
(www. google earth/historical imagery/(2017) 

  
الفراغات المفتوحة وشبكات عن خارجھا ویظھر االختالف واضحا فى اختلف التخطیط العمرانى داخل التجمعات المغلقةو قد 

 ینتھى عند حدود سور التجمع المغلق والعالقھ لة بالضرورة بما فى خارجة الشوارع فداخل كل تجمع نمط تخطیطى خاص بھ
األمر الذى أدى إلى تفتییت النسیج إستمراریة نسق التخطیط بالمدینة مما أدى إلى عدم . من فراغات مفتوحة أو شبكة شوارع

 . الحضرى بالمدینة ككل
  
  شبكات الشوارع٢-٢

ات الشوارع وذلك من حیث األھمیة والعروض، وقد إختلف التصمیم تبعا لإلستخدام تدرج شبكراعى تصمیم التجمعات المغلقة 
تمیزت شبكات الشوارع بالتخطیط الطولى والمشع والمركزى والمغلق النھایات، والشوارع .والكثافات وإلرتفاعات المبانى

قدصممت العدید من التجمعات المغلقة بحیث تكون محاطة بشارع شبھ و).٨( كما ھو موضح یالشكل loop Streetsالحلقیة 
ویتفرع منھ شوارع أفقیة لخدمة المناطق الداخلیة مما حقق اإلنغالق ) موازى للسور(دائرى موازى لحدود التجمع السكنى 

تجمع المغلق و سور وراعى متطلبات األمن حیث یعتبر ھذا الشارع منطقھ عازلھ بین حدود المساكن التى على أطراف ال
  . وقد حققت التصمیمات توفیر الخدمات المطلوبة مع قدر مناسب من الخصوصیة. التجمع الذى یفصلة عن الخارج

  

  
  )جرین (  المركزیة الشوارعنھایات              المغلقة     الشوارع                                     لقىشارع ح                 

  تصمیم الشوارع داخل المجتمعات الخاصة) ٨(شكل 
  .2015- 2014،  ایمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان-ماجده متولى: المصدر

(www. google earth/historical imagery/(2017)  
  
  
  
  
  

   تقییم تصمیم شبكات الشوارع
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 . أثر نسق الشوارع المغلقة النھایات والشوارع الحلقیة على االتصالیة داخل التجمع المغلق مما یقلل الترابط ویزید من العزلة-
 ال توجد أماكن كافیة مخصصة إلنتظار السیارات خاصة فى التجمعات الخاصة بالفیالت حیث یتوفر جراج لسیارة واحدة ، -
لذا یتم ركن السیارات بالشوارع الداخلیة مما یتسبب فى ) مع العلم بأن اإلسكان الفاخر غالبا ما توجد بة أكثر من سیارة لألسرة(

  .الشوارع الداخلیةزحام وفى بعض األحیان إختناق 
  .  ال یتم تصمیم جراجات للسیارات أسفل العمارات أحیانا مما یؤدى لإلزدحام عند إكتمال المشروع-
  .  لم یؤخذ فى االعتبار تصمیم ممرات للدراجات فى اغلب التجمعات المغلقة-
بب عدم وجود أى خدمات علیھا فھى المتاخمھ ألسوارھا ھى شوارع غیر آمنة للمشاة بس الشوارع خارج التجمعات المغلقة -

مما أدى إلى االستخدام الواسع النطاق للسیارات،فتحتاج كل أسرة المتالك أكثر . شبھ شاغرة مع عدم توافر وسائل للنقل العام بھا
  . من سیارة 

لھ خارج  ظاھرة اإلزدواجیة فى شبكة الشوارع حیث یوجد شارع خاص بسكان التجمع المغلق وكذلك شارع عام موازى -
كما ینعكس ایضا على إزدواجیة .التجمع مما یعنى زیادة مسطح األسفلت فیؤدى ذلك الى زیادة تكلفة شبكة الشوارع بالمدینة

  .ما یعنى زیادة إستھالك الطاقة الكھربائیة ) إضاءة داخلیة وأخرى خارجیة(عناصر اإلضاءة 
نتیجة  ). ریتش مونت - السلیمانیة ( یوجد قصور فى مستوى تشطیبات رصف بعض الشوارع كما ھو حادث فى تجمعات -

 .غیاب للتشریعات التى تلزم المطور العقارى بمواصفات رصف الشوارع 

  
  الشوارع العامة  خارج التجمعات المغلقة المتاخمھ ألسوارھا ھى شوارع شبھ شاغرة) ٩(شكل 

  ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان-  ماجده متولى( :المصدر
  
 الفراغات العمرانیة ومسارات المشاه ٣ -٢

یوفر التصمیم العمرانى للتجمعات المغلقة التدرج واإلنغالق من خالل العدید من الحلول، فتتوفر الفراغات المتدرجة المساحات 
 .وتنقسم إلى فراغات خاصة وشبة خاصة وقلیل من الفراغات العامةوالوظائف، 

  
وبالتالى تكون ھذه الفراغات محاطھ تماما بأسوارمن المبانى . وصیةوتتمثل فى حدائق الفیالت فتوفر الخصالفراغات الخاصة -أ

والحدید المشغول ویتم زیادة إرتفاع األسوار لتوفیر المزید من الخصوصیة من خالل إستعمال الفیبرجالس أو البالستیك غیر 
ات لغلق األجزاء الحدیدیة من كما تستخدم تلك المعالج) ١٠(الشفاف أو الخوص أو األسوار النباتیة كما ھو موضح بالشكل 

ورغم أن بعض المشروعات تمنع إقامة األسوار العالیة حول الفیالت  .السور حتى یصعب رؤیة الفراغ الخاص من الخارج
الخاصة إال أنھ غالبا ما یتم التحایل على ذلك بزراعة النباتات واألشجار العالیة حول األسوار وذلك لطبیعة المجتمع المصرى 

.ل الخصوصیة إحتیاجا إجتماعیا ھاماحیث تمث  
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  األسوار الداخلیة حول الحدائق الخاصة) ١٠(شكل 

   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر
وتتمثل فى الفراغات المشتركة كالمیادین ومسارات المشاه والحدائق والمناطق الخضراء التى لفراغات شبھ الخاصة ا-ب

صممت ونسقت بعنایة فى العدید من التجمعات حیث أن الغرض منھا ھو تعزیز العالقات االجتماعیة والتواصل واأللفة بین 
 كما تم فصل ممرات المشاه عن مسارات السیارات فى بعض التجمعات السكان وتوفیر المسطحات الخضراء بالتجمع السكنى

مثل تجمع الربوة ذات التخطیط اإلصبعى و بعض مناطق تجمع بفرلى ھیلز ذات التخطیط المركزى بحیث تم وضع مسارات 
ھامة عند تصمیم تلك السیارات على المحیط الخارجى للكتلھ السكنیة بینما ممرات المشاة فى قلب الكتلة السكنیة وھى میزة 

التجمعات و ذلك إلعطائھا طابع مقارب لطبیعة النادى مما یوفر إمكانیة ممارسة الریاضات البسیطة مثل المشى وركوب 
الدراجات كما یوفر عنصر األمان لألطفال فى التحرك بحریة داخل التجمع السكنى و إمكانیة الوصول إلى مختلف مكونات 

  )١١(شكل .ان وبدون سیارة إما سیرا على األقدام أو بالدراجةوخدمات التجمع السكنى بأم
  

  
             الندى                                        الربوة

  
   تخصیص ممرات للدراجات-                                                          بفرلى ھیلز

  ".المناطق الخضراء والمیادین ومسارات المشاه والدراجات"الفراغات شبھ الخاصة ) ١١(شكل 
   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر

 
  الخدمــــــــــــــات٤-٢

تتنوع و تتوزع الخدمات بالتجمعات المغلقة حسب احجام ھذة التجمعات حیث یتضح أن نوعیة ومسطح الخدمات یتناسبان 
وتنوعت بة الخدمات و كلما زادت نسبة مسطح الخدمات بة   طردیا مع حجم التجع السكنى فكلما زاد حجم التجمع  كلما توافرت

.  
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 فدان ١.٥التجمعات المغلقة بالمدینة إلى أربعة مجموعات تبعا للمسطح تتراوح مساحات تلك التجمعات ما بین  حیث تم تصنیف 
  :وھى كالتالى. مجموعات ٤یمكن تصنیفھا الى . فدان٥٨٨إلى 

  ". فدان١٠٠ ذات مسطح اكبر من  الكبیرة ) ١( المجموعة االولى-
   فدان ١٠٠أقل من  : ٣٠المتوسظة  ذات مسطح) ٢( المجموعة الثانیة -
  ٣٠أقل من  فدان : ١٠أقل من المتوسط ذات مسطح من  ) ٣( المجموعة الثالثة -
  .فدان١٠أقل من  : ١.٥الصغیرة  ذات مسطح من ) ٤( المجموعة الرابعة  -
 

بتوافر مالعب الجولف واألندیة " المجموعة األولى "-فدان١٠٠ التى تزید عن الكبیرة الحجمتمیزت التجمعات  -
كمدارس لغات ( الریاضیة واالجتماعیة ،ھذا باإلضافة إلى المبانى اإلداریة والتجاریة والترفیھیة والخدمات التعلیمیة 

  ).ودولیة كما بتجمع بفرلى ھیلز وبتجمع الیاسمین
  

وجمیع ). ت تاونویس( كما بدأ حدیثا التوجھ نحو إقامة مبانى فندقیة داخل نطاق تلك التجمعات السكنیة الخاصة كما فى تجمع 
وأیضا تخدم  المجتمع " بفرلى ھیلز، وألجریا"ھذه المشروعات تخدم سكان أكثر من تجمع سكنى كما بمشروعات سودیك 

  .الخارجى بالمدینة ككل
 
 فدان ١٠٠ فدان إلى أقل من ٣٠ التى تتراوح مسطحات التجمعات المغلقة بھا ما بین المتوسطة الحجم  تمیزت المجوعة الثانیة -

  .بتوافر الخدمات التجاریة والترفیھیة والریاضیة والدینیة
 أفدنة فقد توافرت بھا ١٠ فدان ویزید عن ٣٠ التى یقل مسطح التجمع بھا عن أقل من المتوسطاما المجموعة الثالثة ذات الحجم -

  .من عدد التجمعات المغلقة% ٥٠مناطق خضراء وحدائق ترفیھیة لألطفال فى نسبة 
  
 أفدنة فقد توافرت  المسطحات الخضراء فى الفراغات الناتجة ١٠ التى یقل مسطحھا عن الصغیرة الحجملتجمعات  وبالنسبة ل-

  .من المینى كمبوند، بینما ال تتوافر خدمات فى النسبة الباقیة % ٤٠عن تشكیل الكتل كما توافرت حمامات السباحة فى نسبة 
  
طع أراضى لم یتم بناؤھا على أطرافھا فقد إستقطعت بعض الخدمات من المسطح   أما فى التجمعات األحدث التى ما زال بھا ق-

والمول التجارى بتجمع . كما حدث فى تجمع زاید دیونز " مطاعم وكافیتریات"السكنى وأقیمت علیھا بعض الخدمات العامة مثل 
ن خارج المدینة األمر الذى أثر على حدائق الكونتننتال  وذلك كنوع من اإلستثمار فأصبحت مناطق جذب للمستعملین حتى م

كما تم تحویل العدید من أراضى الخدمات . ھدوء المنطقة السكنیة نتیجة الزحام الشدید للسیارات خاصة فى الفترات المسائیة
بالمخطط االصلى للمدینة الصغیرة إلى خدمات إقلیمیة تجذب السكان من مختلف أرجاء القاھرة الكبرى وذلك بعد شق طریق 

 وتخصیص -سوق ھایبر وان:  إستعماالت أخرى مثل لمحور كذلك تحولت منطقھ الحزام االخضر على حدود المدینة إلىا
 و ظھور تجمع مطاعم ترفیھى أركان  مما زاد الضغط على شبكة الطرق داخل المدینة -أرض لجامعة القاھرة كإمتداد لھا

إلعتبار ما قد ینتج عن الخدمات االقلیمیة من ضغوط بیئیة على سكان وحدوث إختناقات مروریة بتلك المناطق، ولم یؤخذ فى ا
  المدینة من ناحیة الضوضاء و قصور أماكن انتظار السیارات 
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  زاید دیونز                                                      حدائق الكونتننتال                            ویست تاون

من تجمع زاید دیونز والمول التجارى من تجمع حدائق الكونتننتال "مطاعم وكافیتریات"الخدمات المستقطعة ) ١٢(شكل   
 .www).    2015-2014،  ایمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان-ماجده متولى(:  المصدر -- الخدمات التجاریة واالداریة  داخل تجمع ویست تاون-

google earth/historical imagery/(2017)  
  

  
   الخدمات التعلیمیة بتجمع بیفرلى                                                                           الخدمات التعلیمیة بتجمع الیاسمین

 
،  ایمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان-ىماجده متول(:  المصدر –الخدمات التعلیمیة بتجمع الیاسمین وتجمع بیفرلى ھلیز)  ١٣(شكل  2014-2015   .

 (www. google earth/historical imagery/(2017) 
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  المالمح المعماریة
   الواجھات١-٣

إستخدم المطورون العقاریون نماذج عالمیة متنوعة من الطرز الحدیثة والكالسیكیة وطراز البحر المتوسط  واالندلسى و ما بعد 
الحداثة بحثا عن طابع معمارى متمیز یحقق أحالم المستعملین فى الشعور بالتمیز، األمر الذى أدى إلى إختالط الطرز وكثرة 

وقد ظھر ذلك فى واجھات بعض النماذج من خالل استخدام األسقف المائلة واألعمال الجبسیة . التفاصیل والمفردات المعماریة
التى بدأ إنشاءھا منذ عام ) الجریا-دیونز(وفى بعض المجتمعات األحدث مثل .والبرامق واألعمال الحدیدیة والقرمید 

مصممین (نماذج تصمیمیة تقترن بإسم المصمم فقد استخدمت ) .١٥( شكل –تمیزت الواجھات بمفردات ما بعد الحداثة ٢٠٠٨
وقد ادى ذلك الى حالة من عدم التناسق وعدم التجانس فى ). عالمیین أو مصریین والتباھى بالنموذج الذى یحمل إسم المصمم

 عملیة و تزداد مشكلة عدم التجانس فى المجتمعات التى قسمت بھا األراضى وتركت.طابع الواجھات بین تلك التجمعات المغلقة
، و فى بعض التجمعات )١٤( شكل –بالواجھات مثل تجمع الیاسمین  التنمیة للسكان فقد كثرت التفاصیل والمفردات المعماریة

  االخرى استخدمت األعمدة االغریقیة والرومانیة فى الواجھات مع عدم الحفاظ على نسبھا
)  األعمال الجبسیة- القرمید- البرامق- األعمدة(كیة  كما ظھرت بعض المبالغات فى استخدام مفردات العمارة الكالسی-

بالواجھات كمحاولة للبحث عن نمط أو طابع ممیز، وكثرت التفاصیل فى تلك الواجھات بصورة زائدة حتى و صل االمر فى 
  ).١٧( شكل –بعض النماذج الى خلط مفردات اكثر من طراز مختلف فى واجھھ واحدة 

شوش البصرى و عدم وجود طابع معمارى متجانس للواجھات و تنافر بین مالمح التشكیل  ادى كل ذلك الى حالة من الت-
المعمارى للواجھات وتباین كبیر فى تصمیم الواجھات من حیث الطرز و االلوان  و اشكال الواجھات و مواد التشطیب و 

  . ظھور فوضى بصریة

  
  إستخدام البرامق و القرمید فى واجھات لفیالت سكنیة بتجمع الیاسمین) ١٤(شكل 

   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر
  

  
  استخدام مفردات ما بعد الحداثة طوب تكسیة واجھات، الزجاج العاكس الملون مع خطوط قویة بالكتلة بتجمع دیونز) ١٥(شكل 

   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر
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  استخدام القرمید و اسقف مائلة                         استخدام مفردات بمالمح اغریقیة  بتجمع تارا) ١٦(شكل 

  بعض مالمح اندلسیة تجمع جرینز
   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر

  
  

  
  واجھات میدوز بارك                                              واجھات  رویال سیتى)   ١٧(شكل 

  استخدام مفردات مختلطة من العمارة االندلسیة من القرمید و االسقف المائلة مع شكل فتحات ما بعد الحداثة-
   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر

  
رتفاعات بین دورین إلى ثالثة  تنوعت إرتفاعات المبانى فى التجمعات المغلقة ففى الفیالت والتاون والتوین ھاوس تراوحت اال-

ادوار بینما تراوحت  ارتفاعات العمارات السكنیة ، عمارات إسكان الشباب داخل نطاق التجمعات المغلقة ما بین أربعة أدوار 
  .  أدوار٥إلى 

تجمعات المغلقة،  تم استخدام عدة الوان مختلفة بالواجھات مثل اللون األبیض و درجات البیج والسیمون فى معظم المبانى بال-
التى عادة " المینى كمبوند"بینما تمیزت التجمعات الصغیرة . بینما استخدم اللون الطوبى واألبیض فى عمارات إسكان الشباب 

تكون مجموعة محدودة العدد من العمارات محاطة بسور خارجى  تمیزت باستخدام اللون البرتقالى واألصفر واالحمرالطوبى 
ود نسق متجانس بین االلوان فى الواجھات و التنافر بینھا و تشویة الطابع المعمارى مما یؤثر بشكل كبیر مما ادى الى عدم وج

  .على المشھد الحضرى للمدینة
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  )الوان االحمر الطوبى و البیج المصفر( بمشروع حدائق الكونتننتال، ومشروع الكرمة ریزیدنس-واجھات العمارات إلسكان الشباب )١٨(شكل

   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر

  
   تداخل عدة الوان االصفر و البیج و الروز- واجھات العمارات السكنیة تجمع اوبرا سیتى) ١٩(شكل

   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر
 
  )وسائل التأمین( األسوار الخارجیة والبوابات والمداخل ٢-٣
  سوار بالخارجعالقة األ-أ

ھذه . أحیطت التجمعات الخاصة بأسوار وبوابات بغرض الحمایة واألمن، وتوفیر اإلنغالق والتمیز والوجاھة اإلجتماعیة
األسوار تحدد الملكیة وتخلق عازل بصرى یوفر الخصوصیة وتعكس ممارسة السلطة واإلنضباط فى الفراغ كما تؤكد على 

 األسوار على عزل وتفتیت النسیج العمرانى للمدینة وأثرت على إعادة تشكیل العالقة عملت ھذه. خصخصة الفراغ العمرانى
فعزلت النسیج العمرانى األصغر داخل ھذه التجمعات عن النسق العام ". المدینة بأكملھا"والكل " داخل األسوار" بین الجزء 

 بالمدینة الى مجموعات منفصلة من التجمعات للمدینة الذى أصبح نسق متقطع بدال من نسق متصل،فتحولت ما كانت احیاء
المغلقة المسورة ففقدت المدینة النسق المتكامل بین اجزائھا وقد أثر ذلك على تدرج وسالسة ووضوح شبكة الطرق داخل 

آلخر وقد إختلفت أسوار التجمعات المغلقة من حیث اإلرتفاع والكثافة والطابع فبعضھا ذو ارتفاع منخفض ، والبعض ا.المدینة
كذلك تنوعت اشكال و مواد انشاء تلك االسوار فبعضھا من اسوار الحدید المشغول و البعض سور من المبانى . أكثر إرتفاعا

 واذا كان من المقبول ترك الحریة لكل تجمع بان . السد و البعض كان جزء منة مبانى و باقى ارتفاع السور من الحدید المشغول
 انة یجب ان یراعى ان یكون للسور الخارجى طابع و نسق متجانس  مع بقیة اسوار التجمعات یفعل ما یشاء داخل نطاقة اال

كما ان ھذة االسوار غیر المستغلة خارج التجمعات تخلق بیئة موحشة بالشوارع المار بجوارھا حیث ال توجد علیھا . االخرى 
  ات اى استعماالت او خدمات تجاریة تساعد على خلق جو آمن بھذة المسار
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 بین المبانى و الحدید الحدید المشغول و المبانى السد و الخلیط–تنوعت اشكال أسوار التجمعات المغلقة بمدینة الشیخ زاید بین ) ٢٠(شكل رقم 

  المشغول
   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر

  -: اشكال األسوار -ب
  -:أدت عدة عوامل إلى وجود تباین شدید فى اشكال االسوارالخارجیة للتجمعات المغلقة بالمدینة كما یلى 

قدأحیطت بأسوار من النباتات ) بفرلى ھیلز، الربوة( لوحظ أن التجمعات األقدم التى اقیمت فى النصف الثانى من التسعینیات -
فقط لتحدید حدود األرض والملكیة ولتوفیر الخصوصیة حیث لم یكن لعنصر األمن أھمیة قصوى فى تلك الفترة، وقد ارتفعت 

 الزمن ولكن حدیثا بدأت إدارة ھذه المجتمعات فى إنشاء أسوار من األسالك الشائكة خلف ھذه األشجار وزادت كثافتھا مع مرور
  .وھو ما یعنى عدم األمان بالمجتمعالسور الشجرى كنوع من زیادة الحمایة لتوفیر األمان للسكان 

  

  
  )بفرلى ھیلز، تجمع الربوة (  سیاج من االشجار و النباتات -األسوار الخارجیة للتجمعات األقدم بالمدینة  ) ٢١(ل رقم شك

   ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر
أقیمت معظم أسوار التجمعات المغلقة من المبانى المكسوة بالطوب أو الحجر أو )٢٠١٣ حتى ٢٠٠٤منذ عام ( فى الفترة -

ما بین األعمدة الخرسانیة، وغالبا ما تتواجد أسوار نباتیة خلف " الفیرفورجیة"المطلیة بالبیاض یعلوھا أعمال الحدید المشغول 
سوار من حیث االشكال واإلرتفاعات وأضیفت وحدات لإلضاءة بأشكال مختلفة كعنصر وقد إختلفت األ.األسوار الخرسانیة

  .إضافى لتوفیر االمن 
 وفى اآلونة األخیرة إزدادت إرتفاعات األسوار واضافة اسوار حدیدیة اعلى سور المبانى وزاد اإلنغالق مراعاة لألمن الذى -

 بعض األحیان كوسیلة إضافیة لتأمین التجمع السكنى، و إضافة األسالك وإستخدمت الكامیرات فى. أصبح مطلبا رئیسیا للسكان
   .الشائكة فوق االسوار لزیادة التأمین كنتیجة لعدم األمان بالشارع خارج التجمع المغلق

صمیم أدت تلك العوامل المختلفة إلى عدم وجود طابع متجانس لالسوار الخارجیة لتلك التجمعات وحدث تباین شدید من حیث الت-
و مواد التشطیب و االلوان و اشكال الواجھات وارتفاع االسوار مما أدى إلى تشویش بصرى كبیر بالمدینة وتباین كبیر فى طابع 

حیث تسھم ھذة االسوار بشكل كبیر فى تكوین الصورة البصریھ للمناطق المختلفة .االسوار الخارجیة بالمناطق المختلفة بالمدینة
  .بالمدینة
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                                                                                     سور تجمع جرینز٢-سور تجمع كرمة

 األسوار الخارجیة للتجمعات االحدث بالمدینة ازدیاد االرتفاعات و اضافة اسوار حدیدیة -األسوار الخارجیة للتجمعات األحدث بالمدینة ) ٢٢(شكل رقم 
  اعلى سور المبانى

   )٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر
 
 ” والمداخلالبوابات"-ج

 شدة -مدى التمیز والوجاھة االجتماعیة : من تجمع إلى آخر وأخذت طرز وأشكال مختلفة معبرة عناختلف تصمیم البوابات 
 حیث تم تقسیمم وقد إختلفت أعداد المداخل بالتجمعات المغلقة تبعا لمسطح التجمع السكنى.التأمین والشعور بالھیبة والقوة

  . مجموعات تبعا لمساحتھا٤التجمعات المغلقة الى 
بلغ عدد  فدان ١٠٠زید مساحة التجمع عن  التى تحتوى ثمانیة من التجمعات المغلقة وت األولى كبیرة الحجمالمجموعة -

    فدان٧٣ بمعدل مدخل لكل  مدخل٤٢المداخل
فقد بلغ عدد  فدان، ٣٠ فدان وأكثر من ١٠٠ تجمع بمسطح أقل من ٢٠ التى یبلغ عددھا  أماالمجموعة الثانیة متوسطة الحجم-

  .  فدان ٢٠ بمعدل مدخل لكل  مدخل٥٨المداخل 
 ١٣بھا فقد بلغ عدد المداخل  فدان، ٣٠: ١٠ تجمعات بمسطح یتراوح ما بین ٧عددھا  لمجموعة الثالثة أقل من المتوسط ااما -

  . فدان١٠بمعدل مدخل لكل مدخل 
 فدان وھى ١٠ تجمع بمسطحات تقل عن ١٥غ عددھا  التى یبلMini Compounds”" المجموعة الرابعة صغیرة الحجم اما -

 فدان حیث یوجد مدخل لكل عمارة ٣ بمعدل مدخل لكل  مدخل١٢٣بھا  بھا فقد بلغ عدد المداخل عبارة عن عمارات سكنیة،
  .سكنیة على الشارع مباشرة

م تلك المداخل الى  حدوث حالة  وقد أدت تلك الزیادة فى أعداد المداخل بالمدینة عموما مع عدم وجود طابع متجانس لتصمی
حیث انفرد كل تجمع بطابع للمداخل .من التشویش البصرى و تنافر بین تلك المداخل المتناثرة على حدود تلك التجمعات

والبوابات یختلف عن ما یجاورة من تجمعات و یزداد التشویش فى حالة التجمعات صغیرة الحجم ذات العمارات السكنیة 
 . لكل عمارة مدخل خاص على الشارع الخارجىالمتجاورة حیث ان

  
        بوابة رویال سیتى                                                                                     بوابة زاید ھایتس
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    بوابة أوبرا سیتى                                                                 

  

  
        بوابة تارا                                                                                بوابة بیل فیل

  

  
                                                                               ٢                               بوابة كرمة       بوابة مونالند                                             

  عدم وجود نسق متجانس لطابع بوابات ومداخل التجمعات المغلقة) ٢٣(شكل رقم 
  ).٢٠١٥ - ٢٠١٤،  أیمن حمزة وآخرون- سحر سلیمان- ماجده متولى(  :المصدر

  
  -:  من خالل التحلیالت السابقة خلصت الدراسة للنتائج التالیة-:النتائج ** 
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تعددت األنماط التخطیطیة داخل التجمعات المغلقة كما اختلف التخطیط العمرانى داخل التجمعات المغلقةعن خارجھا حیث * 
مما أدى إلى عدم إستمراریة نسق .  خارجةینتھى النمط التخطیطى عند حدود سور التجمع المغلق وال عالقھ لھ بما فى

  .التخطیط بالمدینة األمر الذى أدى إلى تفتیت النسیج الحضرى بالمدینة ككل
تحولت الشوارع خارج التجمعات المغلقة والمتاخمھ لألسوار إلى شوارع شبھ شاغرة وأصبحت غیر آمنة للمشاة بسبب عدم * 

  .لنقل العام بھاوجود أى خدمات علیھا مع عدم توافر وسائل ل
فى بعض التجمعات المغلقة تم فصل ممرات المشاه عن مسارات السیارات بحیث تم وضع مسارات السیارات على المحیط * 

 وتتوفر تلك المیزة مع - میزة ھامة یفضل توفیرھا وھى الخارجى للكتلھ السكنیة بینما ممرات المشاة فى قلب الكتلة السكنیة
 .نمط التخطیط اإلصبعى مثل تجمع الربوة وكذلك مع نمط التخطیط المركزى كما فى بعض مناطق تجمع بفرلى ھیلز

 إلى خدمات عامة  تم تحویل بعض االستعماالت السكنیة على أطراف بعض التجمعات المغلقة األحدث و التى تحت اإلنشاء* 
نشطة تجاریة ومطاعم كإستثمار لتصبح مناطق جذب للمستعملین حتى من خارج المدینة وذلك یظھر مدى جاذبیة تلك كأ

  .التجمعات وفى نفس الوقت یظھر مدى إحتیاج تلك التجمعات لزیادة وتنویع الخدمات بھا
 بالتمیز مما أدى إلى إختالط  لتحقیق رغبات المستعملین فى الشعوراستخدمت طرز معماریة عدیدة بتصمیم الواجھات* 

حالة من التشوش البصرى و عدم وجود طابع معمارى متجانس للواجھات و تنافر بین مالمح التشكیل  الطرزمما نتج عنة
  .المعمارى للواجھات و ظھور فوضى بصریة

كال الواجھات وارتفاع عدم تجانس فى طابع اسوار التجمعات المغلقة من حیث التصمیم و مواد التشطیب و االلوان و اش* 
  .االسوار

عدم وجود نسق متجانس  وطابع یمیز تصمیم بوابات مداخل التجمعات مما أدى  الى تشویش بصرى و الى تنافر بین تلك * 
  .المداخل المتناثرة على حدود تلك التجمعات

  :التوصیات ** 
ًشھدت المدن الجدیدة المحیطة بالقاھرة إنتشارا واسعا لظاھرة التجمع ات المغلقة و أصبحت واقعا عمرانیا یفرض نفسة على عمران ً

  -:تلك المدن و أفرزت تحوالت و تأثیرات على الطابع العمراني ال یمكن تجاھلھا وقد خلصت الدراسة بالنتائج و التوصیات التالیة
مدینة وبعضھا البعض  من بدایة ضرورة التنسیق بین األنماط التخطیطیة داخل التجمعات المختلفة المكونة للنسیج العمرانى لل •

 .المخطط العام للمدینة و ذلك لمنع تفتییت النسیج الحضرى بالمدینة ككل 
األخذ فى اإلعتبار عند بدایة تخطیط شبكة الطرق تالفى وجود شوارع خارج التجمعات المغلقة موازیة للشارع داخل سور  •

ادى لتكالیف رصف الطرق بالمدینة ككل وتكالیف إضاءة تلك المدینة مما یمثل إزدواجیة فى شبكة الطرق و إھدار إقتص
ویمكن بالتالى ضم التجمعات المغلقة قدر اإلمكان بحیث یفصل بینھا سور مشترك أو إلغاء الشارع .الشوارع بالطاقة الكھربائیة

ن حدود التجمعات الداخلى المالصق لسور التجمع و إستبدالة بمساحات خضراء مكشوفة و عدم ترك الشوارع الفاصلة بی
المغلقة بدون إستعماالت أو خدمات مخططة على جانبى الطریق ألن ھذة الشوارع تصبح محاور مھجورة غیر آمنة بالمدینة و 

 .مجرد أسوار لحدود تلك التجمعات 
معات مراعاه توفیر ممرات خاصة للمشاة و للدراجات ومراعاه فصل تلك الممرات عن مسارات السیارات عند تصمیم التج •

السكنیة عموما ألن ذلك یعطى میزة إضافیة  للتجمع السكنى بتوفیر عنصر األمان لألطفال فى التحرك بحریة داخل التجمع 
السكنى وإمكانیة الوصول لمختلف مكونات التجمع السكنى وخدماتة بدون سیارة ویوفر إمكانیة ممارسة الریاضات البسیطة مثل 

 .على التجمع السكنى طابع مشابة لطابع النادى مما یعطیة تمیزا إضافیاالمشى وركوب الدراجات كما یضفى 
ضرورة النظر إلى التجمعات المغلقة المكونة للمدن الجدیدة بصورة متكاملة من البدایة عند وضع المخطط العام للمدینة بحیث  •

حیث توفر التجمعات كبیرة الحجم نوعیة تأتى خدمات تلك التجمعات مكملة لبعضھا البعض لتفى بإحتیاجات سكان المدینة ككل  
 .من الخدمات ال تتوفر بالتجمعات المتوسطة و الصغیرة الحجم 

ضرورة تنسیق الطابع المعمارى لمختلف التجمعات المغلقة المكونة للمدینة ككل بحیث یكون لطابع المدینة ومالمح الواجھات  •
رغبات المستعملین فى التمیز و أال تترك  االلوان و طرز الواجھات یتناسب مع الذوق العام  ویحقق متجانس نسق عام متناغم 

تبعا لتصمیم الشركات المطورة عمرانیا بدون تنسیق فیما بینھا وذلك بوضع اشتراطات خاصة لطابع ومالمح الواجھات و 
 . البنیة االساسیة او غیرةاالسوار مع تشجیع المطورین العقاریین على االلتزام بھا من خالل تقدیم تسھیالت فى الضرائب او

  
  -:المراجع

، )  مدینة الشیخ زایداألبعاد اإلقتصادیة للمجتمعات العمرانیة المغلقة فى مصر دراسة حالة (أحمد شلبى ، سارة العریان  -١
 .٢٠١٣،المركز القومى لبحوث االسكان و البناء -مؤتمر مستقبل التجمعات العمرانیة الخاصة نحو تنمیة عمرانیة مستدامھ
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، ) نشأة وتطورالمجتمعات العمرانیھ المغلقة فى الوالیات المتحده وكندا و دول أمریكا الالتینیة (طارق شفیق ، ایمن حمزة  -٢
 .٢٠١٣، المركز القومى لبحوث االسكان و البناء -مؤتمر مستقبل التجمعات العمرانیة الخاصة نحو تنمیة عمرانیة مستدامھ

الخصائص الممیزة لنشأة و تطور التجمعات العمرانیھ المغلقة فى دول  أوروبا الشرقیة و (ناھد االبیارى ، ایمن حمزة  -٣
المركز القومى لبحوث االسكان و البناء -مؤتمر مستقبل التجمعات العمرانیة الخاصة نحو تنمیة عمرانیة مستدامھ، ) الغربیة

 ،٢٠١٣. 
 .حماد العظیم عبد  حازم-القاضي  لطفي محمد  شوكت-محمود  الراضى عبد رجب أیمن -٤

 الریش أبو قرى حالة رسة ا د"بجنوب مصر التقلیدیة المساكن لعمارة المعماري التشكیل على المعاصرة المستجدات تأثیر(
  .٢٠١٠  نوفمبر – أسیوط  جامعة - الھندسة كلیة المجلة الھندسیة) أسوان  غرب سھیل غرب

دراسة توثیقیة، تقییم تجربة السكنى في  أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا،-اإلسكان والبناءي لبحوث المركز القوم -٥
 .٢٠٠٥ التقریر السنوي األول، التجمعات العمرانیة الجدیدة على أطراف إقلیم القاھرة الكبرى،

رسالة ) الطابع العمرانى كمؤثر على التشكیل البصرى للمدینة فى ضوء تغییر االنشطة ( مرسى محمد صالح رباب -٦
 .٢٠٠٤، القاھرة  جامعة - الھندسة كلیة - المعماریة الھندسة قسم -ماجستیر 

مر مستقبل مؤت، )المجتمعات المغلقة كنموذج الستدامة البیئة السكنیة التجارب الدولیة والدروس المستفادة  (سحر سلیمان -٧
 .٢٠١٣، المركز القومى لبحوث االسكان و البناء - التجمعات العمرانیة الخاصة نحو تنمیة عمرانیة مستدامھ

" مستقبل التجمعات العمرانیھ المغلقھ فى مصر"مشروع البحث القومى ،  ایمن حمزة وآخرون-  سحر سلیمان-ماجده متولى -٨
 العمارة بحوث  معھد–االسكان والبناء لبحوث المركزالقومى-ئیھ التنمویھالبی،اإلجتماعیھ،اإلقنصادیھ،األبعاد العمرانیھ

  . ٢٠١٥ - ٢٠١٤، التحلیلیة  الدراسة) الجزء الثانى  ( - واالسكان
، )التنمیة المستدامة للمدن الجدیدة فى مصر، تخطیط وتنمیة مدن التجمعات السكنیة المغلقة( سحر سلیمان، -ماجدة متولى  -٩

 .٢٠٠٦، )العربیة فى ظل الظروف العالمیة الراھنة، القاھرةندوة تنمیة المدن 
10- (www. google earth/historical imagery/2017). 
11- http://www.marinapart.hu-2018. 
12- http://www.cliffordelementarybilingual.com-2018 
13- https://www.thepolisblog.org-2018 
14-   M.Metwally,  S. Soliman, Impact of Gated Communities on urban Development of New  

Cities in Egypt, 6th. International conference of Research Network "Private urban 
Governance &Gated Communities ",Istanbul  ،Sept. 8-11-2011 

15-  M.Metwally, S. Soliman, Major Trends of the Gated Communities Development in Egypt 
an Approach to Urban Sustainability “International conference-privat urban Governance & 
Gated Communities ,University of Brighton , UK  , 2013 
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