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 عدد ال نهائي من المباني الخضراء ال يصنع   تشييدإن "

ستدامة  "لنا مدينة م 

 ورائد ،، مهندس معماري دنماركي شهير”Jan Gehl“جان جيهل ) 

 (مدن حضرية تتمحور حول االنسانتصميم مجال عالمي في 

 

اُخطط اُتكاال لمنظواة إدارة أحياء وارافق  وجه الرئيس/ عبد الفتاح السييييييسيييييص اغةر ا   ييييييا ة

؛ خاصةةةةةةةة المنركة المركلية، والحي الحاومي، والمرافة العامة العاصييييييمة ا دارية ال ديدةن وصيييييييانتها

عمليات زدار  وتشةةة يل العاصةةةمة الجديد ، و ةةةمان  المُتنوعة. يصةةةهو  اا التوجل الرئاإةةةي زلز تعليل ك ا  

ا، يرنو  اا  دار  وصةةةةةةيانة الاروات العكارية بالدولة إلنموذج يُحتاى بل  تأصةةةةةةيلنحو  النهجاإةةةةةةتدامتها. زيضةةةةةة 

 .لد ر المُ يُمان تعميمل في جميع ربوعهاحتز المصرية، 

                                                           
والمدير التن ياي لمركل المعلومات ودعم اتخاذ الكرار التابع لمجلس الوزرا   ،عم الكراراإلدار  المركلية لدرئيس و خهير إةةةةةةةياإةةةةةةةات عامة *

 المصري. 

 رأي جهة العمل التي ينتمي زليها. بالضرور  عهر عن رأي الااتب، وال تعاس جميع اآلرا  الوارد  بالمكال تُ

حتليلية ةـــزاوي  
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ا با حتلي حُسيييييية إدارة وصيييييييانة العقاراتأن الالفت لالنتهاه  ا لدى كلٍ من ا تمام  ، والمالاين، األفرادل  

 :اآلتي يأتي في مكدمتها ،ألإهاب عد يعلو ذلك و. وحاومات الدول علز حدٍ إوا والمستأجرين، 

  من زجمالي الاروات العالمية في  يئة أرا ي وعكارات. 70عِظم حجم  اا الكراع؛ حيث تأتي % 

 المسةةةةةةان والمهاني التعليمية والترفيهية عكارات احتياجات زنسةةةةةةةانية متنوعة؛ ألنها تُوف ر ال تُلهي

 . ويعمل في عكاراتٍويلهو ويتعلم نا يعيش والمرافة المجتمعية، فجميعُ

  ُّوأحد المكومات تميل  للمهاني رمل ا لاكافة المجتمعات وحضةةةاراتهاعيارية المُلتصةةةميمات المِاتُعد ،

 . ألحوال الدولةظهر يُؤإس صور  ذ نية م هاأنكما ، الماانيةللتنمية الرئيسة 

زلز زطارٍ  بحاجةفإننا إلدار  وصةةةةةةيانة العكارات ومرافكها، فع ال ا  امصةةةةةةريًّتصةةةةةةميم نموذج ا  يتسةةةةةةنز لناوحتز 

ستلهم لنتهدو أ مية اإتاشاف تجارب وخهرات دولية متميل ،  ،لالك. وفع النضهط تشريعيٍ ومُؤإسيٍ مُ

 .منها ثالثالضو  علز  األإرر التالية تُلكي. واإهام ا في ذلك، منها أفاار ا رصينة

 

 تصميمه أثناءأولًا: إدارة العقار وصيانته تبدأ 

بةةةالتعةةةاون مع  (UN Global Combact) فرية "المياةةةال العةةةالمي لممم المتحةةةد "، أصةةةةةةةةةدر 2018في عةةةا  

دراإةةةة  (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS)"المؤإةةةسةةةة الملاية للمسةةةاحين الكانونيين" 

: االإةتامار العكاريغاية في األ مية، تحمل عنوان "تعليل قراع األعمال المسةتدا  في األرا ةي والتشةييد و

في  اتالعكاراألرا ةةةي ولكراع لرئيس االدور الدراإةةةة علز أكدت جعل أ داف التنمية المسةةةتدامة حكيكة". 

ل تت االنتهاه زلز أن . ليس  اا فحسةةةةةةةب، ولانها 2030األ داف األممية للتنمية المسةةةةةةتدامة  غالهيةزنجاز 

 .زلز ثالث مراحل تم تكسيمها التي كاملة  دور  حيا  العكاربترتهط عملية زدار  وصيانة العكارات 
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التصةةةةةةميم من خالل وفيهةةا يتم ت يير حةةالةةة اإةةةةةةتخةةدا  األر ،  نالعقييارالمرحليية الولب  تطوير تختص 

، مع تن يا عمليات التشييد؛ وجميعها خروات يكو  عليها عاد  أإ لهاالمعماري لسرحها وما فوقها و

. وال شك في أن تخريط األر  أو التصميم السي  للعكار وليس المُست يد النهائي منل المُرور العكاري

ل تداعيات إةةةةةةلهية جمة خالل فتر  عمر العكار، خاصةةةةةةةة زذا كان يعيهل ماالب يسةةةةةةتحيل يحمل بين طيات

ذات جود   من قِهل المسةةتخد  النهائي. ماال علز ذلك، زذا تم بنا  العكار بموادٍفي مرحلة الحكة تصةةحيحها 

ند منخ ضةةةةةةة أو غير صةةةةةةديكة للهيئة، فإن ذلك يخلة مشةةةةةةاالت في عمليات الصةةةةةةيانة الالحكة، وتحديات ع

 ، كما أنل ينتكص من دوره في تعليل االإتدامة الهيئية.في تجديده الشروع

، و ي ال تر  التي من قِهل المسةةةةةةت يد النهائي اإةةةةةةتخداملفي من دور  حيا  العكار  المرحلة الثانية تتمال

 /قرار بإحالللغير صالح لالإتخدا ، أو يتم اتخاذ العكار ، وحتز يُصهح لمست يد مناإتخدا  للتمتد منا أول 

العكار الاي يتم اإتخدا  العكار وصيانتل بماابة وجهين لعملة واحد ؛ حيث أن أن تجديده.  نا، يُمان اعتهار 

لن يحتاج حتم ا زلز عمليات تجديد أو زصالح واإعة يصونل ويُحافظ عليل، جيد،  تش يلل وصيانتل وفة نهج

تتسةةةم الاي إةةةياون عليل زذا كانت عمليات التشةةة يل ، مكارنة بالو ةةةع من حياتل النرال في مرحلة مهار 

 . بالسو  أو يتم الت ريط في صيانتل

نتيجة عوامل عد ، من بينها  تهدأفتر  انتها  الحيا  المادية للعكار، والتي  المرحلة الثالثة والةيرةتعاس 

العكار الاي يملال لهنا  آخر أكار حداثة. كالك،  ةززال؛ فكد يتجل زلز بشأنل المالكالمستخد /  تت يُّر ت ضيال

 وو/ أ، نتيجة إةةةةةةو  أعمال التشةةةةةة يل ، ويُصةةةةةةهح خرر ا علز حيا  قاطنيلاجلئيًّ أو  اكليًّ قد تتردى حالة العكار 

، أو لت يرات تتهنا ا الدولة في إيال عمليات التروير الحضاري، أو الصيانة خالل فتر  االإتخدا ، أو تكادمل

. خالل  اه المرحلة، يترلب األمر زدار  عمليات زصالح/  د  العكار ألم بل ة لاارثة طهيعية أو حادثحتز نتيج

 .وزعاد  تأ يلها التي كانت مُخصصة للاألر  ح اظ ا علز السالمة اإلنسانية والهيئية، باإل افة زلز صيانة 

اإتخدامها، جنه ا زلز جنبٍ مع قهل مرحلة اإتهاقية،  العكارات زلز عمليات زدار  وصيانة تحتاجبعهار  أخرى، 

اإلحالل والتجديد؛ وزن كانت الجهة المنوط بها أدا  ودارتها وصيانتها خالل فتر  التش يل، الحكة إلعمليات 

 ألخرى.عمرية  اه العمليات تختلف من مرحلة 
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 إدارتها وصيانتهايسبق  الوحدة العقارية تقسيم: اثاني  

ية  لدقية للملاية العكار عدُّ التحديد الكانوني ا ية، يُ لدول ا للخهرات ا الإةةةةةةتخدا  الوحدات حجر اللاوية  وفك 

للتدليل . عد  تتاامل فيما بينهاقوانين  لل ، وإن المُشرع مجاالت رحهة األمر الاي أفرد لل، العكارية وزدارتها

العكارية العديد  هاتشريعاتتضم مظلة  التيو، الاريكيةوالية نيويورك  علز ذلك، يمان االإترشاد بتجربة

 :ذات الصلة، في مُكدمتهاالكوانين من 

 قانون المسيييااة المُتعددة (Multiple Dwelling Law) المعني بأحاا  "المسةةةان المُتعدد" الاي ،

ثالث قِهل يتم تعري ل علز أنل المسةةةةةةان الاي يتم تأجيره، أو اإةةةةةةتئجاره، أو شةةةةةة لل، أو تملال من 

يتمال ال ر  الرئيس من فيل بشةةةةةال مسةةةةةتكل عن بعضةةةةةها الهع .  عائالت علز األقل تعيش

جميع األحاا  المتعلكة بهاه الوحدات، وإةةماتها، والخصةةائص الرئيسةةة الواجب الكانون في و ةةع 

 ينص، علز إةةةةةهيل الماال. وللوقوف علز درجة الت صةةةةةيل فيما يخص شةةةةةروط الهنا ، توافر ا فيها

كار من أليمتد عمكها ، ز أنل ال يجوز ألي غرفة في شةةةةةةكة مُاونة من ثالث غرف أو أقلعل الكانون

 علز ال نا  المُكابل لها.بها فتح نافا  ، أال يتم ثالثين قدم ا

 القانون ا طاري للملكية العقارية المُشييييييتراة (Condominium Act) ،علز حالة المهنز  ينرهة

، يملك متعدد الوحدات السةةةانية، أو مُجمع من المهاني السةةةانية إةةةوا  المتصةةةلة أو غير المتصةةةلة

الجديد   وحداتها أشةةةةخات مختل ين، مالما الحال في المشةةةةروعات السةةةةانية بالعاصةةةةمة اإلدارية

يان أحاا  ملاية يهدف  اا الكانون زلز ته. وغير ا، إوا  كانت مشروعات عكارية حاومية أو خاصة

العناصةةةر المشةةةتركة )مال األر  التي يكع عليها المهنز، واألعمد  والممرات والرد ات والسةةةاللم، 

والسةةةةةةةاحات والحدائة والمرافة الترفيهية والمجتمعية، وغير ا( التي يتم تحويلها زلز "مصةةةةةةلحة" 

  كانون.تكسيمها عليهم وفك ا لمعايير ثابتة بالمع يشترك فيها جميع المالاين، 

وتوزيع ملايتها علز لوحدات السةةةةةانية، اتروير الخاصةةةةةة باألحاا   كرنيويووالية تُحدد قوانين بعهار  أخرى،  

أصحابها، بما في ذلك "الملاية ال ردية" األصيلة المتمالة في مساحة الوحد  العكارية، مُضاف ا زليها نصيب 

المُخصةةةةصةةةةة لل نتيجة ملايتل لها، دون تركه ا علز  (Shared Interests)" ةالمُشةةةةتركالمالك من "المصةةةةالح 

ا نظا  المشةةةةةةاع ب ير تحديد صةةةةةةريح.   الوحدات العكارية"( فرز "تكسةةةةةةيم )أو ويُرلة علز  اه العملية أيضةةةةةة 

(Subdivision) يتم من خاللل وصةةةةةةف حكول وواجهات كل وحد  عكارية، مع تنظيم العالقة بين الماُلك،  الاي

 سن االنت اع بها.وحبما يضمن ح ظ الحكول 

الجةةدير بةةالةةاكر أن بع  الهلةةدان العربيةةة قةةامةةت بتوطين  ةةاا النهج الكةةانوني، ومنهةةا علز إةةةةةةهيةةل الماةةال 

، "نظام الكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها"أصةةةةةةةدرت مؤخر ا  التي المملكة العر ية السييييييعودية

يتم تكسيم العكارات زلز وحدات (، والئحتل التن ياية. في  اا السيال، 85الصادر بالمرإو  الملاي رقم ) / 

مُسةةةةةةتكلة، إةةةةةةوا  كانت تجارية أو إةةةةةةانية أو متعدد  االإةةةةةةتخدا ، مع تحديد نصةةةةةةيب الوحد  من األر ، 

 والمناطة المشتركة بين الوحدات. 

 الايوهة المنوط بها اإلشةةةةراف علز نشةةةةاط فرز الوحدات العكارية، وزار  اإلإةةةةاان السةةةةعودية  ي الج تُعدُّ

للحصةةةةول علز  المُرور العكاري /يكو  عليل المااتب الهندإةةةةية والمسةةةةاحية المُعتمد ، بعد تكد  المالك

 .الاترونيًّزالخدمة ومتابعتها 
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 علب ةداة الفرزالمملكة العر ية السعودية: آلية تقديم المالك/ المُطور العقاري لطلب الح ول 

 https://subdivision.housing.gov.sa/article/23 متاح علز ،2021إهتمهر  17الوحدات العكارية، : وزار  اإلإاان السعودية، فرز المصدر

 

 اتوصيانة العقار دارة إل إقامة مؤسساتثالًثا: 

تكو  علز اتجهت بلدان عد  لتأإةةةةيس جهات مُختصةةةةة الارو  العكارية بعد فرز ا وتكسةةةةيمها، علز  اظ ح ا

في والية نيويورك كل مُرور عكاري  يلتل  ماال علز ذلك،. ، بدل ا من اتحاد الماُلك التكليديزدارتها وصةةةةةةيانتها

، و ي مؤإةةسةةة (Homeowners Association) "جمعية اُالك المنازل"ما يُرلة عليل تأإةةيس باألمرياية 

جمع عكاري و/أو وحدات ملاية عكارية مُشةةةتركة. الجدير بالاكر أن والية نيويورك ليس دار  مُيتم زنشةةةا  ا إل

، رك للمؤإسات غير الربحيةولكانون نيويولانها تخضع لديها قانون محدد يحام  اا النوع من الجمعيات، 

 .تل  بأحاا  قانون حماية المستهلككما أن أنشرتها تل

ا ل "فيكتوريا" االسيييتراليةوالية في المُكابل، ت رد  الملاية العكارية الكائمة علز زدار  لشةةةركات قانون ا خاصةةة 

وتجدر . 2006، الصةةةةةادر عا  (The Owners Corporation Act) "قانون شيييييراات المُالك"المُشةةةةةتركة، و و 

 142تكع في  - 2021مارس  29خلت حيل التن يا في التي د -ألخير  من الكانون اأن اإلصةةةةةدار   اإلشةةةةةار   نا زلز

 ص حة.

ا االإةةةةةةتئناس بتجربة  ؛ حيث يُنشةةةةةةي  "الكانون اإلطاري للملاية اُقاطعة "أونتاريو" الكنديةيُمان أيضةةةةةةة 

لاي  –الجديد  (Condominium Act)العكارية المشةةةةةةتركة"  شييييييراات " - 2019دخل حيل التن يا في أكتوبر ا

يتمال  دفها الرئيس في زدار  العكار و، (Condominium Corporation) "ةالملكية العقارية المُشييييييترا

اتخاذ جميع الخروات الالزمة لضةةمان أن مالاي وشةةاغلي الوحدات  معنيابة عن المالاين.  ةواألصةةول الكائم

الجدير بالاكر أن العكارية ومسةةةةتخدمي العناصةةةةر المُشةةةةتركة والعاملين بالشةةةةركة يمتالون ألحاا  الكانون. 

 :الكانون ينروي علز

  يل الملاية العكارية، ومن بينها قيا  الشةركة بإعداد موازنة إةنوية لها، علز أن يُسةهم أحاا  تشة

 الماُلك في المصروفات/ الن كات المشتركة، والتي ال يستاني الكانون أي مالك منها.
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  األحاا  الخاصة بأعمال اإلصالح والصيانة؛ حيث تاون الشركة مسؤولة عن أعمال زصالح الوحدات

 بما يتوافة مع معايير الهنا  المرهكة. مشتركة بعد تعر ها للضرر، ناصر الوالع

 عن العكارية المشةةةةةةتركة نيابة  التأمين علز الملايةالكيا  بعلز الشةةةةةةركة ؛ حيث يجب أحاا  التأمين

 . العكارية والعناصر المشتركةلوحدات تلحة بااأل رار التي قد  في مواجهةالمالاين، 

 (Condominium Authority of Ontario) "هيئة الملكية العقارية المُشييييييتراة"الكانون أنشةةةةةةأ اتصةةةةةةال ا، 

باعتهار ا مؤإسة حاومية غير  ادفة للربح، تسعز لتحسين مستوى المعيشة في العكارات المشتركة، 

 من خالل تكديم خدمات للمالاين والمكيمين ومديري العكار، ومنها علز إهيل الماال:

  هم حكوقهم ومسؤولياتهم.ل ،نون والمكيموالمالا زليها تاجالمعلومات التي يحتوفير  

  الوحدات السانية ذات الملاية المشتركة. تدريب اللامي لمديريتن يا 

 ذات الصلة بالملاية المشتركة، من خالل المحامة المتخصصة التابعة لها تسوية النلاعات (The 

Condominium Authority Tribunal, CAT). 

 

 ختاميةرسالة 

المهاني لج فيها تماليين المصةةةةةةريين، تملزلز خلة نمط حيا  مختلف  العاصييييييمة ا دارية ال ديدةتصةةةةةةهو 

والمسةةةاحات الخضةةةرا  الرهيعية.  ،والخدمات االجتماعية ،والترفيل ،واألعمال ،والمال ،الحاومية والسةةةانية

بما في  –خدماتل قررت اإلدار  الحاومية أن تعهد  الايفي قلب العاصةةةةةةمة الجديد ، يأتي الحي الحاومي و

  اظ ا عليل.زلز شركات خاصة، حِ –ذلك من أمن وصيانة ونظافة 
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كابل،  اة المتوقع أن تغول إدارة الملكيات العقارية الةرى إلب "اتحادات شيييييييا لص العقارات في المُ

العكارية ذات المهاني المُتعدد ؛ ومشةةةةةةروعات التنمية شةةةةةةةأنها في ذلك باقي العكارات ال ردية  المبنية"ن

ال صل في  بشأن زصدار قانون الهنا  )اتحاد الشاغلين(، 2008لسنة  119المنصوت عليل في الكانون رقم 

 .والئحتل التن ياية، وتعديالتهما ،"الح اظ علز الارو  العكارية" بة ناألول من الهاب الرابع للكانون، المُعنو 

التص نحيا  اثير اة العقارات/ الت معات العقاريةا الرا ن، إةةةةةةوف نجد ولان، عندما نتأمل بر ة واقعن

 متناغمةقلما نجد عالقة أيض ا، . شالغيهااتحاد انخفاض استوى فعالية تراجع  ه تها و تئة اة فيها

 فترات طويلةمنا حل  تهحث عن لتلاال مشةةاالت بينهما  في ظلأعضةةائل، جميع بين الكائمين علز االتحاد و

 . انسهيًّ

 تأصيل انظواة تشريعية واغسسية الاثر تطور ا؟ فهل يُمكة 

، لضيييمان اسيييتدااة الوحدات العقارية وسيييالاتها اتكاالة انظواة اسيييتحدا أحسةةةب أننا بحاجة زلز 

زلز نموذج حديث التحول من آلية "اتحاد شةةةةةةةاغلي العكارات المهنية" بداية من تروير قواعد ومعايير الهنا ، و

آلية تسةةةةوية تضةةةةم جهة مسةةةةتكلة تُشةةةةرف عليها، تعيين وملج بين شةةةةركات الملاية العكارية المُشةةةةتركة، ي

 يمتد نرال ت عيلها زلز جميع المجتمعات العمرانية. نأو ،النلاعات ذات الصلة بين أطرافها

 


