
 

 دراسة اآلثار التخطيطية االستراتيجية لسياسات تنمية األراضي بمدينة دبــي
 

  مقدمـــــة -١
 يف منطقة ديب احلضرية زيادة يف التوسع العمراين وزيادة يف قطاعات            Urbanizationلقـد صاحب اجتاهات التحضر      

من إمجايل الناتج احمللى     % ١٧،٦ناء إىل حوايل    وتصل مسامهة قطاعي العقارات والتشييد والب     . العقارات والتشييد والبناء    
  . أي تأتى يف املرتبة الثالثة بعد قطاعي التجارة والنفط ١٩٩٦إلمارة ديب عام 

 
 على اثر التوسع العمراين يف املنطقة احمليطة        ١٩٦٠وقـد زادت الفرص االستثمارية يف قطاع العقارات مع بدايات عام            

قة  األعمال املركزية للمدينة يف الوقت احلاضر وهي تتميز بارتفاع قيمة األراضي             جبـانيب خـور ديب والـيت متثل منط        
 .واملباين نتيجة لتمركز األعمال التجارية مما ساعد على زيادة الطلب على األراضي واملباين هبا 

 
 الفرص االستثمارية   إن زيادة اإلنفاق العام على مشروعات البنية األساسية وحتسني اخلدمات العامة ساعدت على زيادة             

وكما أن زيادة األنشطة    . املـتاحة للقطاع اخلاص احمللى واألجنيب واليت بدورها تؤثر على زيادة اإلنتاجية االقتصادية              
االقتصادية وزيادة السكان أديا إىل زيادة الطلب على األراضي للوفاء باالستعماالت السكنية لفئات خمتلفة من السكان                

 . التنمية التجارية والصناعية وخاصة املساحات املكتبية وجتارة اجلملة والتجزئة واملستودعات والوفاء باحتياجات 
 
  نظام ملكية األراضي  -٢
 

منذ بدء الطفرة االقتصادية احلديثة يف إمارة ديب بدأ اهتمام املرحوم  الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإدارة األراضي                    
 أنشئت ١٩٥٩ففي بداية عام .  يف ضوء زيادة الطلب على تنمية األراضي  وخصوصاLand Managementاحلضرية 

حيث اصبح من الضروري تنظيم عملية حتديد       . دائـرة األراضـي واألمالك لتتوىل مسؤولية حتديد ملكيات األراضي           
طيط أجزاء  األمـالك خصوصـا يف ظل االرتفاع السريع ألسعار األراضي وزيادة املشاريع العامة الناجتة عن إعادة خت                

متعددة من املدينة وشق الطرق وتزويدها باملرافق األساسية كاملياه والكهرباء واالتصاالت األمر الذي أدى إىل احلاجة                
إىل الـتأثري عـلى العديد من األمالك ومن جراء ذلك برزت احلاجة إىل حتديد األمالك وتسجيلها رمسيا ومن مث القيام                     

 .بتعويض أصحاهبا
 

مرور فترة طويلة نسبيا  لعملية التنظيم اإلداري يف جمال إدارة األراضي فأنه واىل هذا اليوم ال توجد أية                   على الرغم من    
قوانـني مكتوبة فيما يتعلق بأصناف امللكيات سواء من امللكية التامة أو ملكية الرقبة أو ملكية االنتفاع ولكنها خاضعة                   

ت الوطنيـة باإلضافة إىل مواطنـي دول جملس التعاون اخلليجي         فيسمح فقط ملواطين الدولة  واملؤسسا     . للعرف فقط 
 . حق متلك األراضي أو حق االنتفاع املباشر هبا ) عمان -قطر-البحرين– السعودية -الكويت( 
 

 :ووفق النظام احلايل تنقسم أصناف ملكيات األراضي إىل
   : Public Landاألراضي احلكومية  -١



 

طق املعمرة من املدينة أو خارجها ضمن احلدود السياسية واإلدارية إلمارة ديب الغري              تشـمل مجيع األراضي داخل املنا     
 .حمولة رمسيا إىل ملك خاص أو منحة أو مت تأجريها جلهة ثانية 

 
 : Private Land    األراضي اخلاصة  -٢
عاون اخلليجي والصادر    تشمل مجيع قطع األراضي اململوكة ملكية خاصة من قبل مواطين الدولة أو من دول جملس الت                

 :وميكن احلصول عليها من خالل أحد الوسائل اآلتية عليها شهادة ملكية خاصة من دائرة األراضي واألمالك 
 .هبة أو شراء مباشر من حكومة ديب •
 .الشراء املباشر من السوق من مالك آخر •
 .عن طريق املرياث الشرعي •

 :وتنقسم امللكية اخلاصة إىل صنفني مها  
 .ص حر والذي ميكن لصاحبه التصرف التام به من حيث البيع ملك خا •
 .ملك خاص غري حر وال ميكن لصاحبه التصرف ببيع امللك •

 
  :  Granted Landاألراضي املنح  -٣

وتشمل األراضي املمنوحة إىل األسر املواطنة لالستعمال السكىن وىف بعض األحيان متنح للهيئات العامة وهيئات النفع                
ادفة إىل الربح ، وال ميكن بيع األراضي املمنوحة أو نقلها إىل الغري أو رهنها رمسيا بدون حتويلها إىل ملكية                    العام غري اهل  

 .خاصة من خالل دائرة األراضي واألمالك بديب بعد موافقة مسو حاكم البالد 
املسكن العائلي  ولقـد مسحت حكومة ديب أخريا برهن األراضي املمنوحة كضمان للحصول على قرض بنكي لتشييد                

 .اخلاص وذلك تيسرياً على املواطنني لتشييد مساكنهم 
 
 : أراضى اإلجيار -٤

وهـي غالـباً  تشـمل األراضي الصناعية اليت تقوم حكومة ديب بتأجريها ملواطين الدولة ومواطين دول جملس التعاون          
التجديد السنوي من خالل دائرة العقار      وخيضع عقد اإلجيار إىل     . اخللـيجي للمسامهة يف دفع عملية التنمية الصناعية         

 .التابع لديوان احلاكم 
 

 وقد مت مؤخراً إدراج بند تعاقدي لألراضي الصناعية املؤجرة ينص علي حق البلدية يف إلغاء األراضي املؤجرة من قبل                   
 من تاريخ   األفـراد واملؤسسـات يف حالـة عـدم قيامهم بالبدء يف إجراءات تعمري القطع املؤجرة خالل ستة أشهر                  

 .التخصيص وذلك منعاً لعملية املضاربة وحجز مسطحات كبرية من األراضي الصناعية عن السوق 
 

 : أراضى األوقاف  -٥
تشـمل مجـيع األراضي املمنوحة من قبل حكومة ديب أو اليت يتربع هبا أصحاهبا لالستخدام كمساجد واستعماالت                  

 .عة اإلسالمية ال جيوز بيع تلك األراضي أو نقل ملكيتها ووفقاً لتعاليم الشري. أخرى كوقف يف سبيل اُهللا 
 



 

  Land Supply جانب العرض من األراضي  – ٣
 

يـتم عرض األراضي اجلديدة  الحتياجات التنمية احلضرية سواء كانت خمدومة باملرافق العامة أو غري خمدومة من قبل                   
قة ديب احلضرية تعترب أراضى حكومية وان احلكومة        حكومـة ديب وذلك الن رصيد األراضي غري املنماة يف حميط منط           

ويتركز الغرض من   .وحدهـا القـادرة عـلى زيادة العرض الفعلي اإلضايف من األراضي اجلديدة يف سوق العقارات                 
 :ختصيص األراضي اجلديدة لتلبية االحتياجات التالية  

 

 :  االستعماالت السكنية ملواطين اإلمارة٣-١
كومة ديب جاهدة لضمان حتقيق سياسة حصول كل آسرة مواطنة علي وحدة سكنية مملوكة               تسعي ح  ١٩٧٠منذ عام   

ومنذ ذلك الوقت تفاوتت أساليب تنفيذ هذه السياسة  فقد  .  owner occupied housing unitمـن قبـلها   
اجملاورة  قدم مربع لألسرة باملناطق      ٥٠٠٠ إىل   ٢٥٠٠بـدأت أوال مبـنح قطع أراضي سكنية تتراوح مساحتها من              

 ) .اخل… املطينة – هور العرت –احلمرية ( لألجزاء املعمرة من املدينة مثل 
 

 ومـع زيادة عدد األسر املواطنة  زاد عدد الطلبات على األراضي السكنية مما أدى إىل قيام احلكومة بتخطيط مناطق                    
ياد الدخل العام ودخول األسر     ومع ازد ) اخل… -منطقة بدر - أبو هيل  – الطوار   –الراشدية  ( سـكنية جديـدة مثل      

 بزيادة أحجام األراضي    ١٩٨٥املواطـنة طرأت احلاجة إىل زيادة مساحات قطع األراضي السكنية، فبدأت ومنذ عام              
 . بتوجيه من حكومة ديب ١٩٨٨ قدم مربع عام ١٥٠٠٠ قدم مربع  ومن مث إىل ١٠٠٠٠السكنية إىل 

 
مة لتحقيق سياسة إسكان املواطنني علي أحقية مجيع مواطين إمارة ديب           وتـنص السياسة احلالية واستمراراً لسعي احلكو      

 قدم  ١٠٠٠٠عاماً من العمر ومل يسبق أن منحوا قطعة أرض سكنية تزيد مساحتها عن              ) ٢٠(مـن الذكور ممن بلغوا      
كن ونتيجة هلذه السياسة أصبحت مجيع مناطق س      .  قدم مربع    ١٥٠٠٠مربع احلصول على قطعة أرض سكنية مبساحة        

 وحدة سكنية   ٣،٢ تعمر بكثافة صافية ال تتعدى       ١٩٨٨املواطـنني الـيت مت ختطيطها وتوزيعها على املواطنني بعد عام            
 . فرد للهكتار٢٤للهكتار الواحد أي مبعدل ال يتجاوز 

 
شاء برنامج   بإن ١٩٩٢ولـتوفري املوارد املالية ملساعدة الراغبني من املواطنني لبناء مساكنهم قامت حكومة ديب يف عام                

 عاماً وفق الشروط    ٢٥ درهم تسدد خالل     ٥٠٠٠٠٠متويل اإلسكان اخلاص ملنح قروض سكنية  بدون فائدة تصل اىل          
 :واألسس اآلتية 

 
 .حصول املتقدم على ارض سكنية أو رغبة يف شراء مسكن  •
 .امتالك الفرد مصدر للدخل ميكنة من سداد القرض  •
 .ى البنك حلني سداد القرض كامالً رهن األرض اليت يقام عليها املسكن لد •

 
 .وتعطى األولوية للمتزوجني منهم والذين يقطنون وحدات سكنية ذات حالة إنشائية غري مالئمة



 

هـذا وبـناءاً على البيانات املتاحة من إدارة برنامج قرض اإلسكان فقد بلغ عدد املتقدمني للقرض منذ بداية الربنامج                    
 .طلب  ٢٤٣٣  ومتت املوافقة على٨٢٣٧

 
 :  األراضي االستثمارية لإلسكان الوافدين واالستعماالت التجارية والصناعة٣-٢

وفقـاً لسياسـة إسـكان الوافدين يف إمارة ديب فإن السوق هي املسؤولة عن توفري وحدات سكنية ملختلف الفئات                    
 .االجتماعية واالقتصادية 

 
لدخل املتوسط واحملدود  يف منطقة      يـتركز الرصـيد األكـرب من وحدات إسكان الوافدين من ذوي ا             •

 –القصيص( األعمال املركزية واملناطق احمليطة هبا وكذلك مناطق سكن العمال ضمن املناطق الصناعية             
وتتنوع . بيـنما يـتوزع إسكان الوافدين ذو الدخل املرتفع داخل املنطقة احلضرية             ) القـوز وغريهـا   

اص باملنشآت وإسكان العمال كأفراد وشقق سكنية       الوحدات السكنية للوافدين من إسكان العمال اخل      
 ١٠٠وتصل الكثافة السكنية يف بعض املناطق إىل        .وفيالت مفردة الوحدات وفيالت متعددة الوحدات       

 وحدة سكنية يف اهلكتار الواحد 
بالقرب )  القصيص   – الرمول   -اخلبيصي( قامـت حكومة ديب يف املاضي بتحديد ثالثة مناطق صناعية            •

ة األعمال املركزية لتوفري املستودعات واملخازن للوفاء بالنشاط التجاري وعملية إعادة التصدير            من منطق 
 جبل  - القوز –راس اخلور   ( كما قامت احلكومة بتحديد مناطق صناعية للصناعات املتوسطة والثقيلة          . 

 .وتتفاوت أحجام القطع  حسب النشاط ونوعيته )  . على 
 

   :Community Facilities Useامة     أراضي للخدمات الع٣-٣
السكان حيث يتم من  مبواقع متركز Community Useيرتـبط الطلـب على األراضي املستخدمة لألغراض العامة   

خالهلـا توفـري املسـطحات لـتوفري خدمات عامة كاملساجد واملدارس واألندية الرياضية واملكتبات ومبان الدوائر                 
طيطية قائمة على عدد السكان ونطاق اخلدمة وهى قيد الدراسة للتوصل إىل اكثر             واملؤسسـات العامـة وفق معايري خت      

 .املعايري فعالية واقتصادية استجابة ملتطلبات السكان بفئاته املختلفة 
 

 :  التايل  effective  supplyومن الوسائل اليت تتبع يف ديب للزيادة الفعلية من األراضي 
الل تغيري قوانني وتقنني استعماالت األراضي عن طريق زيادة  االرتفاعات           زيـادة  الكثافات السكانية من خ       -١

 .وزيادة  معدل املساحات الطابقية 
 أعـاده ختطـيط املناطق السكنية القدمية وتبين خمططات اكثر فعالية من حيث توفري مسطحات سكنية اكثر                  -٢

 .مزودة باخلدمات  
 

 ١٩٥٩وقد كانت املرة األوىل عام      . يادة مساحة األراضي احلضرية     وكما قامت احلكومة بعمليات الردم عدة مرات لز       
. عـندما قامـت احلكومـة بردم جزء من جانب خور ديب  لتوفري مرافئ للسفن وبالتايل زيادة العرض من األراضي                      



 

واملتضمن استعماالت خمتلفة و تشمل مساحات      ) عند تنفيذه   ( وسوف ينطبق ذلك على  مشروع تطوير شواطئ ديرة          
 . متر مربع  لالستعماالت التجارية والترفيهية ٥٠٠٠٠٠ فرد ، وحوايل ١٠٠٠٠إضافية إلسكان قرابة 

 
 :  هتدف عملية عرض األراضي لالستعماالت املختلفة إىل حتقيق أهداف كثرية أمهها ٣-٤

ت الـتأكد مـن توفـري األراضي ملختلف االستعماالت لتحقيق سياسات إسكان املواطنني وتوفري اخلدما               -١
 .باإلضافة إىل متطلبات سوق التجارة والصناعة احمللية 

 .التحكم يف تضخم أسعار األراضي يف السوق العقاري  -٢
 .تعويض املواطنني ممن تتأثر أراضيهم من جراء التخطيط واملشاريع العامة  -٣

 
  Spatial Development Phases تطور النمو العمرانــي  - ٤
 

لتوسع الكبري يف األراضي املنماة تعترب من أهم إفرازات عملية التحضر واليت حولت مدينة              إن عملية النمو العمراين أو ا     
 .ديب من مدينة صغرية إىل مركز لألعمال  على مستوى الشرق األوسط خالل فترة ال تتجاوز الثالثني عاماً 

حجم اهليكل العمراين ناتج   هذا التوسع احلضري الذي غري وجه ديب على كافة األصعدة وعلى وجه اخلصوص تركيبة و              
عـن ثالثة عوامل رئيسية تتبلور يف زيادة الناتج االقتصادي واستجالب التقنية احلديثة يف جماالت النقل واملرافق العامة                  

 .وسياسة احلكومة يف تنمية األراضي احلضرية )  اتصاالت - مياه-كهرباء(
 

 : أهنا مرت بثالثة مراحل رئيسية وهىوبتتبع تطور اهليكل العمراين التارخيي إلمارة ديب جند
 

 :Compact Organic Growth  مرحلة النمو احلضري الطبيعي غري املخطط٤-١
  :١٩٥٥ حىت عام ١٩٠٠املرحلة األوىل من التنمية احلضرية امتدت من عام 

دود وذات العالقة   حيـث عكـس النمو احلضري ملدينة ديب يف هذه املرحلة  منط النمو الطبيعي البطيء ذو التوسع احمل                  
وتركز معظم السكان آنذاك  يف منطقة صغرية عند مدخل خور ديب            .  باألنشـطة االقتصـادية ومنـو السكان احملدد         

ولعـب اخلـور واخلليج العريب دورا كبريا كمصدر للدخل جلميع سكان املدينة من خالل مزاولة نشاط صيد األمساك                   
 هكتار    ٣٢٠وقد بلغ إمجايل  مساحة املنطقة احلضرية حوايل         . حملدودة  والغـوص وصيد اللؤلؤ وبعض أعمال التجارة ا       

 . وغالبية تلك املساحة كانت مستغلة يف إسكان األهايل وبعض األنشطة التجارية ١٩٥٥لعام )  ٢كم٣،٢ (
  

النخيل  وكان   وقد كان النمط السكىن السائد قائم على منط العائالت املمتدة يف مسكن مبىن غالباً من اجلص أو جريد                   
 . يعيش السكان  متجاورين لتحقيق خصوصية احلياة والشعور باألمان االجتماعي 

كما كانت األجزاء الداخلية من املناطق السكنية  مرتبطة مبمرات ضيقة تؤدى إىل ممر للمشاة  وممر للدواب احمللية واليت                    
الوحيد ملياه الشرب هو اآلبار العامة القريبة من حيث كان املصدر . تسـتخدم يف عملية نقل السلع ونقل مياه الشرب    

 .التجمعات السكانية واليت يتم نقلها بواسطة العائالت بأنفسهم أو من خالل تأجري ممن يعملون يف هذه املهنة  
 



 

 :Compact Planned Growth   مرحلة النمو احلضري الطبيعي املخطط ٤-٢
  : ١٩٧٠اىل ١٩٥٥ن العام املرحلة الثانية من التنمية احلضرية تبدأ م

 خـالل هذه املرحلة  أصبح  تأثري النمو االقتصادي واضحا يف زيادة الطلب على األراضي وكذلك علي املرافق العامة           
وقـد أدى الـنقص يف األراضي املتاحة خالل تلك الفترة نتيجة الرتفاع أسعار األراضي باملنطقة القدمية إىل التوسع                   

وخصوصاً يف ضوء االنتشار الواسع يف استخدام املركبات ومتديد         .  احلضرية القدمية    احلضـري خـارج حـيز الكتلة      
 .خطوط املياه والكهرباء بصورة واسعة 

 
واعتمدت .  مت إعـداد أول خمطـط تنمـية ملدينة ديب بواسطة  خمطط املدن الربيطاين جون هاريس           ١٩٥٩يف عـام    

احملدود يف اجتاه املنطقة احلضرية اخلارجية لتوفري األراضي السكنية         إسـتراتيجية تنمية األراضي بصفة عامة على التوسع         
. والصـناعية ملقابلـة االحتـياجات السكنية لألفراد والوفاء مبتطلبات االحتياجات الصناعية خارج املناطق السكنية                  

لتايل ظهرت العديد من    وبا. وهدفت استراتيجية التخطيط إىل زيادة دور النشاط التجاري يف منطقة األعمال املركزية             
 .املباين املرتفعة واملتوسطة االرتفاع يف منطقة األعمال املركزية لتحقيق كفاءة اكرب الستعماالت األراضي 

 أي مبعدل زيادة سنوية     ١٩٧٠عند العام   ) ٢كم١٨(  هكتار   ١٨٠٠وقـد بلغ إمجايل مساحة املنطقة احلضرية حوايل         
 .تصل إىل قرابة اهلكتار الواحد 

 
 
 :Planned Suburban Sprawl مرحلة التضخم احلضري ٤-٣

 :املرحلة الثالثة من التنمية اليت بدأت يف أوائل السبعينات
والـيت مـا زالت مستمرة قد تأثرت كثريا بالطفرة االقتصادية وزيادة متوسط دخل الفرد واالستثمارات الضخمة يف                  

ة نتيجة الطلب على املساكن للزيادة الكبرية يف السكان وزيادة          املـرافق العامة وقد تغريت أمناط تنمية األراضي السكني        
الطلب على األراضي يف الضواحي واليت أصبحت تتميز بالكثافات السكنية املنخفضة من جراء تبىن السياسة اإلسكانية                

 . وحىت اآلن ١٩٨٥بدءاً من العام 
الكتلة السكنية وبعيدة عن منطقة األعمال املركزية       وقـد مت التوسـع يف  املناطق الصناعية وتنميتها يف املناطق خارج              

 . للمدينة للتقليل من اآلثار السلبية الناجتة عن تلك املناطق عالوة على توفر األراضي العامة ذات السعر املنخفض 
صل ولقد شهدت هذه الفترة توسع كبري يف تنمية األراضي احلضرية وطبقا للمخطط اهليكلي ملنطقة ديب احلضرية قد و                 

 . هكتار٤٨٦أي مبعدل منو سنوي يصل إىل  . ١٩٩٣ هكتار يف العام ١٧٨٤١إمجايل مساحة املنطقة احلضرية إىل 
 
 Land Use Pattern النمط العام الستعماالت األراضي الراهنة - ٥

 
 كل من حجم    تـربز التحالـيل التخطيطية التارخيية منذ نشأة مدينة ديب إىل الوقت الراهن قدر التحوالت احلجمية يف                

وتشكل ظاهرة الالمركزية يف حتديد     . األراضي احلضرية املنماة والتغيري يف هيكلية النمط العام الستعماالت األراضي             



 

الـنمط العام الستعماالت األراضي العامل الرئيسي يف تشكيل اهليكل العمراين الذي يتكون من أربعة مناطق مميزة كل                
 . خبصائصها املميزة

 

 :Central Business Districtة األعمال املركزية  منطق- ٥-١
 تقـع منطقة األعمال املركزية ضمن املنطقة اليت تعد النواة القدمية ملدينة ديب على جانيب خور ديب وتؤدى هذه املنطقة                    

ألراضي  ويغلب على استعماالت ا   .دوراً كبرياً  كمركز جتارى إقليمي خيدم كل إمارة ديب وباقي  اإلمارات الشمالية                 
أنشـطة جتارة املفرق وجتارة اجلملة كما يتوفر مبنطقة األعمال املركزية الكثري من الوحدات السكنية اخلاصة بالوافدين                 

 .ويوجد بعض االستعماالت األخرى كالفنادق والبنوك احمللية والدولية واملكاتب . الذين يعملون باملنطقة 
 هذه املنطقة فهي تعد األعلى بني املناطق األخرى يف املنطقة  احلضرية             ونتـيجة لكـثافة ولتمركز األنشطة التجارية يف       

 وترتفع أيضا الكثافة السكانية حيث .  درهم يف املتوسط ٣٥٠٠حيث يصل سعر القدم املربع إىل 
 

ىل كما تصل ارتفاعات املباين مبنطقة األعمال املركزية من أربعة طوابق إ          .  شخص يف اهلكتار الواحد      ٥٠٠تصـل إىل    
 . أربعة عشر طابق حسب املوقع 

 
 

 :Transition Zone املنطقة املمتدة من منطقة األعمال املركزية- ٥-٢
تقـع هذه املنطقة يف احلزام العمراين احمليط  مبنطقة األعمال املركزية ويغلب على املنطقة االستعمال السكىن للوافدين                   

نشطة التجارية وىف السابق كانت هذه املناطق مشغولة بالسكان         ذوي الدخـل احملدود واملتوسط باإلضافة إىل بعض األ        
املواطـنني ونتيجة هلجرة املواطنني هلذه املنطقة فإن معظم الوحدات السكنية املتوفرة يف هذه املنطقة ذات حالة إنشائية                  

  .  Overcrowdingرديئة نتيجة غياب الصيانة الدورية وبروز ظاهرة التكدس 
 

انـني البناء والتشريعات التخطيطية يف بعض املناطق ساعدت على إعادة  بناء الوحدات السكنية               أن الـتغريات يف قو    
 . وبالتايل ساعدت على حتسني احلالة اإلنشائية للعديد من املباين وحتقيق العائد االقتصادي األفضل 

 .الوافدين تليب يف هذه املنطقة  ولكن من املالحظ أن نسبة كبرية من االحتياجات اإلسكانية لذوى الدخل احملدود من 
 

 :Suburban Zone مناطق الضواحي - ٥-٣
هكتار وهي /  وحدة سكنية ٣,٢تتمـيز هـذه املـنطقة بالكثافة السكنية املنخفضة حيث كما سبق الذكر تصل إىل      

االت األخرى  وكما تتوفر بعض االستعم   . خمططة بوجه خاص لتلبية طلبات إسكان املواطنني واخلدمات املرافقة لذلك           
مـثل املراكـز التجارية واألنشطة الترفيهية كناديان للجولف ومضمارين لسباق اهلجن واخليول ومستشفيان ، إضافة                

 .للمناطق الصناعية 
 



 

 :Rural – Urban Fringe منطقة حدود االستعماالت احلضرية والريفية- ٥-٤
هبدف احلد من   )  وحمور راس اخلور الترفيهي البيئي      " خلوانيج  ا" احملور الزراعي الريفي    ( لقد مت مؤخراً حتديد منطقتني      

وتتضمن هذه  . التداخل بني كل من املناطق احلضرية والريفية من اجل محاية املناطق الريفية من توسع املناطق احلضرية                 
ى الدخل املرتفع ،    املـناطق املـزارع  وإسكان املواطنني ذات الكثافة املنخفضة جداً والسكن الترفيهي لألفراد من ذو               

 .إضافة إىل بعض حظائر احليوانات وزرائب اإلبل 
 
 Suburban Sprawl التضخم احلضري -٦
 

 هكتار من   ٨٥٠٠ حىت اليوم إىل إضافة ما يقارب من         ١٩٨٥لقـد أدى تنفـيذ سياسـة إسكان املواطنني منذ عام            
من املساحة اإلمجالية لألراضي املخصصة     % ٤٨األراضـي إىل الكـتلة العمرانـية للمدينة ومتثل هذه املساحة حوايل             
وكما ساعدت هذه   .  فرد للهكتار الواحد     ٢٥ملخـتلف االستعماالت احلضرية لالستخدام السكىن بكثافة ال تتجاوز          

السياسة  على ظهور مشكلة التضخم احلضري غري الصحي واملكلف وساهم يف ابتعاد األسر املواطنة إىل مواقع بعيدة                   
 .  األنشطة التجارية واخلدمات العامة الرئيسية ومواقع العمل عن أماكن تواجد

 
 وإذا مـا اسـتمرت سياسة اإلسكان كما هي بدون تغيري فإن حجم الطلب املتوقع على األراضي إلسكان املواطنني                   

 طبقا لتقديرات املخطط اهليكلي ملنطقة ديب احلضرية وذلك ٢٠١٢ قطعة ارض حىت عام  ٣٤٦٠٠سـوف يصـل إىل      
 . عاما ٢٠ة بلوغ ذلك العدد  من املواطنني الذكور سن نتيج

مما يعىن أن نسبة    )  كيلومتر مربع    ١٠٨( هكتار أي    ١٠٨٠٠ وللوفـاء هبـذا الطلـب فانه البد من توفري           
كل . من إمجايل األراضي املخصصة ضمن منطقة ديب احلضرية         % ٧٥األراضي املطلوبة لتلبية هذه الطلبات قد تتعدى        

ماً إىل عزل األسر املواطنة عن مدينتهم املركزية بصورة اكرب ويلقي بأعباء ضخمة على عاتق مقدمي                ذلك سيؤدى حت  
 .اخلدمات واملرافق ماليا وإداريا 

 
 كيلومتر مربع فأن سياسة     ٩٠٠وعلى الرغم من أن املساحة املتبقية من األراضي القابلة للتنمية يف إمارة ديب ال تتعدى                

وب ختصيص األراضي لالستعماالت احلضرية األخرى ال تأخذ يف االعتبار ندرة األراضي            اإلسـكان احلالـية و أسـل      
و فيما إذا استمر أسلوب ختصيص األراضي بنفس السرعة         . املناسـبة املـتوفرة والـبعد اإلستراتيجي هلذه اإلشكالية          

لقادمة مما يشكل خطرا     سنة ا  ٧٠-٦٠واملسـاحات املخصصة فإن رصيد األراضي املتبقي سوف يستنفذ متاما خالل            
باإلضافة إىل التأثري االستراتيجي الناجم عن استهالك األراضي فإن سياسة ختصيص           . عـلى مسـتقبل األجيال القادمة     

 :األراضي السكنية غري فعالة اقتصاديا فيما يتعلق بالتايل 
 
   :Low Utilization of Land اخنفاض كفاءة  املنفعة  لألراضي ١-٦ 

يد مساحة األراضي املخصصة إلسكان املواطنني ال ميكن تربيره يف ظل تفاوت حجم األسر السيما يف                إن معـيار حتد   
وقد اتضح بعد مراجعة جمموعة     . الفترة األخرية حيث ظهرت بوادر حقيقية عن اخنفاض معدل حجم األسرة املواطنة             



 

 قدم مربع بأن املساحة     ١٥٠٠٠ مساحات   من الرسومات اهلندسية للوحدات السكنية اجلديدة املبنية على قسائم ذات         
من املساحة الكلية يف حني ال تستغل بقية املساحة         % ٢٠املبنية بني غالبية الوحدات السكنية اليت مت دراستها ال تتعدى           

 . ألي استعمال حقيقي ذات منفعة  
تناء باملسكن وكميات املياه    كل ذلك بطبيعة احلال يؤدى إىل ارتفاع تكاليف إنشاء الوحدات السكنية ومتطلبات االع            

وحبساب نصيب الفرد الواحد من املسطح العام للقسيمة السكنية         . املسـتخدمة يف أعمـال الري املرتيل وعدد اخلدم          
 قدم مربع وحىت إذا ما مت تقليل مساحة         ٢٠٠٠ أفراد يتضح أن صاىف املساحة للفرد يصل إىل          ٧،٥لألسرة املكونة من      

 قدم مربع وهذا ال يؤثر      ١٠٠٠ قدم مربع فإن نصيب الفرد من نفس األسرة يصل إىل            ٧٥٠٠القسيمة إىل النصف أي     
 .على نصيب الفرد من املساحة األساسية للوحدة السكنية بل من املساحة الفائضة غري املستغلة 

 
 :  ارتفاع تكاليف املرافق العامة٦-٢

)  صرف صحي  - كهرباء – مياه   –طرق  (للمرافق العامة   إن تكاليف  جتهيز األراضي للتنمية من االحتياجات الرئيسية          
حيث تتفاوت تلك التكاليف مقارنة بأعداد الوحدات السكنية        . هلـا عالقة  مباشرة بأمناط الكثافة السكانية للمنطقة          

ويقدر نصيب الوحدة السكنية أو قطعة األرض املخصصة لسكن املواطنني          . املسـتفيدة من جراء تزويدها هبذه املرافق        
شاملة الطرق  ) البنية األساسية   (من إمجايل التكاليف املنصرفة على  املرافق العامة         )  قـدم مربع     ١٥،٠٠٠( مبسـاحة   

وباملثل قد مت حساب تكاليف املرافق العامة       .  وذلك حسب تقديرات بلدية ديب       ١٩٩٣ درهم عام    ١٥٩٤١٧حبوايل  
 قدم يف نفس العام ١٠٠٠٠ملتوسطة على قطع األراضي مبساحة   يف املـناطق السكنية للمواطنني ذات الكثافة العمرانية ا        

 . درهم ٨٦٤٤٥فأتضح إن نصيب الوحدة السكنية أو قطعة األرض من املرافق العامة تصل إىل 
 

يف اختالف مساحة قطعة    % ٥٠وتشري هذه املقارنة إىل اختالف تكلفة الوحدة السكنية من املرافق العامة بنسبة تفوق              
وميكن أن تنخفض تكاليف الوحدات السكنية يف حالة        .  قدم مربع    ١٠٠٠٠ قـدم مربع إىل      ١٥٠٠٠األرض مـن    

وبناء على ما مت تقديره من تكاليف تزويد الوحدات السكنية باملرافق األساسية فإنه             . مقارنتها بقسائم أصغر من ذلك      
 مليار درهم حىت    ٥،٥ إىل توفري مبلغ يفوق      من املتوقع يف حالة الرغبة يف استمرار تطبيق سياسة إسكان املواطنني احلاجة           

حىت يتم التمكن من توفري األراضي املطلوبة هلذا االستخدام وذلك خبالف التكاليف            ) ١٩٩٣أسعار عام    (٢٠١٢عام  
 .الناجتة عن احلاجة إيل توفري وتشغيل اخلدمات واملرافق  

 



 

 
  Vacant Land  األراضي الفضاء الغري مستغلة -٧
 

من % ٣٧،٦ أن حوايل    ١٩٩٥نات الرمسية لبلدية ديب من خالل مسح استعماالت األراضي لعام           تشـري البيا  
تعترب أراضى  )  ال تشمل مناطق سكن املواطنني اجلديدة واملناطق الصناعية         ( مسـاحة منطقة ديب احلضرية املخصصة       

 أو غالبية  املرافق العامة        هكتار وهى قطع أراضى مت ختطيطها وختصيصها وخمدومة بكامل         ٤٦٧٤فضـاء وتصـل إىل      
 ) .٤(والشكل رقم ) ١( قطعة ارض كما هو موضح من اجلدول ٤٣٠٩٦ من إمجايل ١٦٢٩٤وتصل عددها إىل 

 
وعـلى الـرغم من عدم توفر بيانات تارخيية عن وضع األراضي الفضاء إال أن خمطط التنمية الشاملة إلمارة ديب عام                     

ضي الفضاء الواقعة يف مناطق خمدومة جبميع املرافق األساسية واليت من املمكن أن              أشار إيل توافر الكثري من األرا      ١٩٨٥
 .تستوعب الكثري من متطلبات النمو احلضري ولفترة زمنية طويلة 

 
   .١٩٩٥األراضي املنماة واألراضي الفضاء يف منطقة ديب احلضرية عام ) ١(جدول رقم 

 
النسبة املئوية 

% 
 املساحة
  باهلكتار

 النوع  عدد قطع األراضي % املئوية النسبة

 أراضى منماة ٢٦٦٣٥ ٦٢ ٧٧٤٨ ٦٢،٤
 أراضى فضاء ١٦٢٩٤ ٣٨ ٤٦٧٤ ٣٧،٦
 اجلملة ٤٢٩٢٩ ١٠٠ ١٢٤٢٢ ١٠٠

 

 
 :لعل أهم اآلثار السلبية الناجتة عن هذه الظاهرة تتركز يف اخلسائر اليت تتكبدها احلكومة من جراء 

لعامة يف جمال املرافق العامة من جراء عدم مشاركة العديد من األراضي نتيجة عدم              اخنفـاض مستوى استغالل االستثمارات ا      -١
 .استغالل تلك املرافق بصورة كاملة 

حجـب األراضي عن سوق العقار يؤدى إىل زيادة الضغط على احلكومة لفتح أراضى جديدة للتنمية ومن مث تكبد تكاليف                     -٢
 .ي املخدومة دون أي مردود حقيقي إضافية يف حني تبقى النسبة الكبرية من األراض

 
ومـن امللفت للنظر بأن نسبة  توفر األراضي الفضاء الغري مستغلة يف مدينة ديب إذا ما قورنت بالعديد من مدن العامل                      

ليس ذلك فحسب بل أن منط توزيع تلك األراضي الفضاء املنتشرة يف كافة أرجاء املدينة بدءاً من                 . تعتـرب عالية جداً     
عمـال املركزية ذات األسعار العالية إىل املناطق املنخفضة الكثافة والسعر تؤكد أمهية القيام بدراسة مفصلة                مـنطقة األ  

 .للتوقف على األسباب اليت تؤدى إىل بروز مثل هذه املشكلة 
 

 :أسباب توفر األراضي الفضاء  
ضاء مبنطقة ديب احلضرية يف مخس      بصـفة عامة ميكن تلخيص أهم األسباب إىل تؤدى إىل بروز ظاهرة األراضي الف             

 :أسباب رئيسية مت تأكيدها من خالل املكاتب العقارية العاملة يف املدينة وهى كالتايل 



 

 
جلوء الكثري من املالك إىل املضاربة يف األراضي هبدف زيادة الربح وبالتايل حجب تلك األراضي عن السوق                  -١

 .ماناًحيث أن جتارة األراضي تعد من اكثر االستثمارات أ
يطمح الكثري من املالك إىل زيادة العائد من االستثمار يف أمالكهم  أملني بأن تغيري قوانني التخطيط مستقبالً                   -٢

 .سيحقق هلم ذلك وبالتايل حجب األراضي عن السوق 
اخلالفـات العائلـية بني الورثة حول توزيع األراضي اخلاصة  يف بعض األحيان مما يؤدى إىل االحتفاظ هبا                    -٣

 .اضي فضاء نتيجة التأخر يف التصرف فيها وحجبها عن سوق العقارات  كأر
عدم توفر املوارد املالية لتعمري قطع األرض اململوكة مما يؤدى إىل  االحتفاظ بقطعة األرض فترة من الوقت                   -٤

 . وعدم  استثمارها إىل حني توفر املوارد املالية 
 
  التوصيــات-٨ 
 

اسة تنمية األراضي اهتماما أكرب هبدف تقييم تلك السياسات وحتديد آثارها           توصـي هـذه الدراسة بأن توىل سي       
االستراتيجية وصياغة سياسات أكثر فاعلية على املدى البعيد لتعكس االحتياجات واإلمكانات املتوفرة ومن تلك              

 :التوصيات  
 

ساحة القطع السكنية للممنوحة    القيام بإعداد دراسة ميدانية مستفيضة يتم من خالهلا حتديد احلاجة الفعلية مل            -١
 :للمواطنني  خصوصاً يف ضوء املؤشرات اآلتية 

 
 .ندرة األراضي املتوفرة للتنمية املستقبلية  •
 .ارتفاع تكاليف توفري اخلدمات واملرافق العامة  •
 .صغر حجم األسرة املواطنة مستقبالً من حيث عدد األفراد  •
 .ء إدارة املسكن ارتفاع تكاليف البناء والصيانة وزيادة أعبا •
 

القـيام بـإعداد دراسة لتحديد اآلثار املترتبة على وفرة األراضي الفضاء املخدومة بكافة املرافق وذلك من                  -٢
خـالل متابعة معدالت النمو السنوية والعمل على إجياد سياسات تنفيذية ميكن من خالهلا استغالل االستثمارات                

 .العامة بصورة أكثر فاعلية  
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