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مشاكل مشاريع شقق التمليك من مرحلة التطوير إىل مرحلة التشغيل
مكة املكرمة - حالة دراسية

حامد بن سليم القريش

طالب دكتوراه بكلية العامرة والتخطيط، قسم العامرة وعلوم البناء، جامعة امللك سعود
hamedsq@gmail.com

قدم للنرش يف 1438/8/19 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1439/9/7 هـ

من  املكرمة  مكة  التمليك يف  تواجه شقق  التي  العوائق  إىل  التعرف  إىل  البحث  هذا  البحث. هيدف  ملخص 
وجهة نظر املطورين العقاريني واجلهات احلكومية ذات العالقة، حيث قام الباحث بمقابلة عدد من املطورين 
العقاريني وبعض مسؤويل اجلهات احلكومية، وسوف يتم مقابلة مالك الشقق والتعرف إىل آرائهم يف بحٍث 
آخر. واعتمد البحث عىل املنهج الوصفي جلمع وحتليل البيانات، وتم استخدام املقابلة شبه املقننة أداًة رئيسية 
جلمع البيانات، حيث احتوت هذه االستبانة عىل جمموعة من األسئلة التي حتقق أهداف البحث واإلجابة عن 

تساؤالته وتم حتليلها حتلياًل نوعيًا. 
   وأظهرت نتائج البحث أن شقق التمليك يف مكة املكرمة تواجه جمموعة من العوائق، من أمهها: تدين جودة 
بعض مشاريع شقق التمليك وكثرة املشاكل التي حتدث فيها، وهي يف الغالب ختص بعض املطورين الذين 
شقق  مشاريع  وفرز  إنشاء  عن  املسؤولة  احلكومية  اجلهات  تعدد  كذلك  اجلودة،  حساب  عىل  الربح  هدفهم 
املشرتكة  األجزاء  تكاليف صيانة  دفع رسوم  الشقق يف  كبرية من مالك  نسبة  تقيد  إىل عدم  إضافة  التمليك، 

للعقار، وتعد هذه املشكلة من أهم العوائق التي تواجه شقق التمليك يف مرحلة التشغيل. 
   وخرج البحث بعدٍد من التوصيات سوف تساهم يف حل هذه العوائق وتساعد القائمني عىل قطاع اإلسكان 

يف اململكة العربية السعودية من اختاذ القرارات املناسبة جتاه هذه العوائق.
 

الكلامت املفتاحية: شقق التمليك، املطورون العقاريون، احتاد املالك.
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1. املقدمة

ملكيــة الشــقق الســكنية ليســت ظاهــرة عقارية 
جديــدة، بــل إهنــا قديمــة جــدًا، حيــث ظهــر مثــل هذا 
النــوع مــن امللكيــة يف رومــا القديمــة واملــدن املســورة 
يف القــرون الوســطى. ولقــد جلــأت هــذه املــدن ملثــل 
ــام  ــن االزدح ــل م ــارات للتقلي ــن العق ــوع م ــذا الن ه
واالكتظــاظ وســط املــدن، وكذلــك للحاميــة األمنيــة 
للســكان؛ حيــث لوحــظ أن هــذه املبــاين رفعــت مــن 
مســتوى الشــعور باألمــن، وســامهت يف تضــاؤل 

ــوص.  ــامت اللص ــوع هج وق

وقــد صاحــب ظهــور هــذا النــوع مــن امللكيــة 
تعقيــدات قانونيــة واجتامعيــة، وهــو مــا أدى إىل 
ــز  ــد مــن دول العــامل بســنِّ ترشيعــات جتي ــام العدي قي
ــة  ــط الالزم ــع الضواب ــكنية، وتض ــقق الس ــع الش بي
لذلــك، فقامــت الــدول األوربيــة يف وقــت مبكــر مــن 
ــة  القــرن العرشيــن بســن القوانــني التــي تنظــم عملي
ــة،  ــا الغربي ــة دول أورب ــكنية؛ خاص ــقق الس ــع الش بي
ــن  ــييل يف س ــل وتش ــدأت الربازي ــام 1937م ب ويف ع
قوانــني مماثلــة، ومــن أعــوام 1940م إىل 1950م 
ســنت العديــد مــن الــدول يف أمريــكا اجلنوبيــة 

) Bocklage،1989( ــقق ــة الش ــني ملكي قوان

أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام 
ويف مكــة املكرمــة بشــكل خــاص، فــإن رشاء الشــقق 
ــدة  ــة جدي ــرب جترب الســكنية مــن القطــاع اخلــاص يعت
ــرف  ــي؛ للتع ــث والتق ــن البح ــد م ــاج إىل املزي حتت
ــك  ــقق التملي ــاريع ش ــه مش ــي تواج ــق الت إىل العوائ
ومــدى تأثريهــا عــىل انتشــار هــذا النمــط مــن 

امللكيــة وتقبــل النــاس هلــا. لقــد الحــظ الباحــث مــن 
خــالل خربتــه يف العمــل يف املكاتــب اهلندســية ومــن 
ــرض  ــة، تع ــف اليومي ــب يف الصح ــا يكت ــالل م خ
ــتوى  ــىل املس ــق ع ــن العوائ ــدٍد م ــك لع ــقق التملي ش
التنظيمــي والتخطيطــي والتشــغييل. إضافــة إىل أن 
ــري  ــي تس ــة الت ــة اآللي ــول فعالي ــًا ح ــاك غموض هن

ــاريع. ــذه املش ــا ه عليه

وممــا ســبق يمكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف 
الســؤال التــايل: 

ــك يف  ــقق التملي ــه ش ــي تواج ــق الت ــا العوائ م
ــبباهتا؟  ــا مس ــة؟ وم ــة املكرم ــة مك مدين

ــئلة  ــي األس ــؤال الرئي ــذا الس ــن ه ــق م وينبث
ــة: ــة التالي الفرعي

مــا العوائــق التــي تواجــه شــقق التمليــك . 1
ــن  ــر املطوري ــة نظ ــن وجه ــة م ــة املكرم ــة مك يف مدين

العقاريــني؟

ــك يف . 2 ــقق التملي ــه ش ــي تواج ــق الت ــا العوائ م
مدينــة مكــة املكرمــة مــن وجهــة نظــر بعض مســؤويل 

اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة؟

ــاريع . 3 ــذ مش ــًا لتنفي ــة حالي ــوات املتبع ــا اخلط م
ــا؟  ــدى فعاليته ــا م ــك؟ وم ــقق التملي ش

ومــن ثــم فــإنَّ هذه الدراســة هتــدف إىل دراســة 
وحتليــل العوائــق واملشــكالت التي حتدث يف مشــاريع 
شــقق التمليــك؛ لفهــم ومعرفــة مســبباهتا، ليتــم عــىل 

ضوئهــا وضــع احللــول املناســبة. 
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وسيســاهم هــذا البحــث - بــإذن اهلل - يف 
إثــراء جمــال البحــوث يف قطــاع اإلســكان بشــكل عــام 
ــاعدة  ــاص، ومس ــكل خ ــك بش ــقق التملي ــال ش وجم
ــاذ  ــىل اخت ــك ع ــقق التملي ــن ش ــؤولة ع ــات املس اجله
قــرارات مالئمــة تســاعد يف جعــل هــذا النمــط 
ــل  ــني، وجتع ــدى املواطن ــوالً ل ــر قب ــة أكث ــن امللكي م

ــاًم.  ــك منظ ــقق التملي ــاع ش ــتثامر يف قط االس

2. اإلطار النظري والدراسات السابقة

ــبيًا،  ــًا نس ــك حديث ــقق التملي ــوم ش ــد مفه يع
ــات؛  ــة الطبق ــمى ملكي ــام يس ــرف ب ــت تع ــاًم كان فقدي
ــاين طابقــني، وكل  ــاع املب ــث مل يكــن يتعــدى ارتف حي
ــدة،  ــكنية واح ــدة س ــن وح ــون م ــًا يتك ــق غالب طاب
ــوب  ــون مكت ــاك قان ــن هن ــك مل يك ــىل ذل ــاًء ع وبن
لتنظيــم العالقــة بــني املــالك وحفــظ حقوقهــم، وكان 
األمــر يعتمــد عــىل عالقــة اجلــوار، واجتهــادات 
ــالك.  ــني امل ــأ ب ــي تنش ــات الت ــل اخلالف ــاة يف ح القض
ــق، وكل  ــدة طواب ــىل ع ــوي ع ــاين حتت ــًا فاملب ــا حالي أم
ــكنية  ــدات الس ــن الوح ــدد م ــىل ع ــوي ع ــق حيت طاب
ــع  ــتوجب وض ــا اس ــو م ــققًا؛ وه ــمى ش ــي تس الت
قوانــني مكتوبــة حتكــم العالقــة بــني املــالك، وتســاهم 

ــا. ــاين وصيانته يف إدارة املب

 وشــقق التمليــك هــي ملكيــة مشــرتكة جتمــع 
بــني امللكيــة املتميــزة )املفرزة( وهــي املتعينــة واملحددة 
ــزة  ــة غــري املتمي وغــري خمتلطــة بملــك الغــري، وامللكي
ــاع  ــري، وش ــك الغ ــط بمل ــا اختل ــي م ــاعة( وه )املش

فيــه دون تعلــق بجــزء معــني )ســمك، 1430هـــ(.

ــاك عــدة تعريفــات لشــقق التمليــك مــن  وهن
الناحيــة االصطالحيــة، فهنــاك مــن ذكــر أهنــا: »عبارة 
عــن مبنــى واحــد يتعــدد مالكــه ويســتأثر كل منهــم 
بإحــدى شــققه أو طوابقــه عــىل وجــه اإلفــراز، فضــاًل 
عــن متلــك كل منهــم حلصــة مــن األجــزاء املشــرتكة، 
التــي ينشــأ بشــأهنا شــيوع إجبــاري بــني املــالك« )أبــو 
قريــن، 2001م(. ويف اململكــة العربيــة الســعودية 
ورد هلــا تعريــف يف نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة 
وفرزهــا يف املــادة الثانيــة، حيــث تــم تعريــف الوحــدة 
ــقة،  ــة أو الش ــدار أو الطبق ــا: »ال ــىل أهن ــة ع العقاري
ــن  ــي يمك ــاء النظام ــن البن ــزء م ــرآب أو أي ج أو امل
فــرزه، وإجــراء حقــوق امللكيــة عليــه والتــرف بــه 
مســتقاًل عــن أجــزاء البنــاء األخــرى« )نظــام ملكيــة 

الوحــدات العقاريــة وفرزهــا، 1423هـــ(. 

ــح  ــف مصطل ــدد تعاري ــن تع ــم م ــىل الرغ وع
ــة ومجيعهــا يشــري إىل  شــقق التمليــك، إال أهنــا متقارب
ــل  ــون داخ ــي تك ــقة الت ــدة أو الش ــي: الوح ــا ه أهن
بنايــة، وتكــون معــدة للتملــك بموجــب صــك يثبــت 
ــة يف كل  ــة املتبع ــب األنظم ــا حس ــا هل ــة صاحبه ملكي
ــالك  ــة امل ــع بقي ــرتكة م ــة مش ــة إىل ملكي ــة، إضاف دول
ــذا  ــوء ه ــىل ض ــى. وع ــة باملبن ــارص اخلدمي ــىل العن ع
التعريــف فــإن شــقق التمليــك هلــا عنــران رئيســان 

مهــا:

التــي  ● األجــزاء  وهــي  املفــرزة:  األجــزاء 
ــاع  ــرض االنتف ــالك بغ ــن امل ــد م ــا كل واح يملكه

واخلــاص. الشــخي 
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األجــزاء املشــرتكة: وهــي األجــزاء املبنيــة مــن  ●
ــار املخصصــة لالنتفــاع واالســتعامل العــام مــن  العق

قبــل مجيــع املــالك.

ــاج شــقق التمليــك إىل احتــاد بــني مــالك  وحتت
الشــقق يتــوىل إدارة العقــار وصيانتــه واملحافظــة عليــه 
مــن التدهــور والتهالــك الرسيــع، وبخاصــة األجــزاء 
ــف  ــرات ومواق ــد واملم ــدرج واملصاع ــرتكة كال املش

ــطح.  ــيارات واألس الس

ــاري  ــور العق ــح املط ــص مصطل ــا خي ــا م أم
ــى وإدارة  فهــو: الشــخص املســؤول عــن تشــييد املبن
مراحــل اإلنشــاء والتنســيق مــع األطــراف املشــاركة. 

   وعــىل الرغــم مــن الــدور الــذي تلعبــه 
توفــري  التنميــة احلرضيــة ويف  التمليــك يف  شــقق 
بديــاًل  عليهــا  االعتــامد  أن  إال  املالئــم،  املســكن 
ــا  ــرية منه ــادات كث ــه انتق ــة واج ــاكن املنفصل للمس
ــر  ــة توف ــة وقل ــدام اخلصوصي ــم، وانع ــوء التصمي س
ــر مصاعــد بشــكل  املســاحات اخلــرضاء، وعــدم توف
قانونيــة  مشــاكل  إىل  إضافــة   ،)Sajan  ،2015( كاٍف 
وتشــغيلية واجتامعيــة، ومجيــع هــذه املشــاكل معتمــد 
ــكلة  ــة مش ــن دراس ــال يمك ــر، ف ــىل اآلخ ــا ع بعضه
بمعــزل عــن املشــكالت األخــرى، وفيــام يــيل بعــض 
ــي  ــكالت، وه ــذه املش ــت ه ــي تناول ــات الت الدراس

ــايل: ــو الت ــىل النح ع

2.1 اجلوانب التصميمية والتخطيطية:

يعــد تصميــم الشــقق الســكنية ومــدى مراعــاة 
ــارص  ــم العن ــن أه ــكان م ــات الس ــات واحتياج رغب

التــي تؤثــر عىل تســويق هــذه املشــاريع، ويســتخدم يف 
بعــض األحيــان مــؤرشًا لقيــاس مــدى رضــا الســكان 
ولتقييــم البيئــة الســكنية لشــقق التمليــك. ومــن ثــم 
فــإن املشــاكل التــي تنشــأ عــن اجلوانــب التصميميــة 
ــىل  ــري ع ــكل كب ــر بش ــك تؤث ــقق التملي ــاريع ش ملش
رضــا الســكان، وقــد تقيــد التفاعــل االجتامعــي 

.)Sajan, 2015( ــك ــقق التملي ــاين ش ــل مب داخ

وأكــدت دراســة أخــرى عــىل النتيجــة الســابقة 
بجــودة  الرضــا  مســتوى  ارتبــاط  وهــي  نفســها 
التصميــم املعــامري، حيــث اتضــح مــن هذه الدراســة 
رضورة فهــم احتياجــات األرس وطريقــة شــغلهم 
للفــراغ الداخــيل مــن أجــل حتســني جــودة التصميــم، 
وأن تقييــم الســلوك البــرشي داخــل الفضــاء الداخــيل 
ــم املعــامري ومــن  يعــد وســيلة لتحســني أداء التصمي
 .)Ornstein, 2010( الرضــا  ثــم حتســني مســتويات 
ــة  ــن دراس ــىل املطوري ــرضوري ع ــن ال ــه م ــذا فإن ل
ــد  ــتهدفة وحتدي ــة املس ــاة للفئ ــط احلي ــص نم خصائ
ــت  ــام كان ــة، فكل ــات داخلي ــن فراغ ــبها م ــا يناس م
ــك  ــدًا أدى ذل ــة جي ــة ومدروس ــص واضح اخلصائ
ــي  ــذي يلب ــب وال ــم املناس ــول إىل التصمي إىل الوص

متطلبــات األرس.

ويؤثــر أيضــًا تصميــم الشــقة الســكنية بشــكل 
ويف  اإلدارة،  فعاليــة  يف  املســتخدمة  واملــواد  عــام، 
عمليــة التشــغيل والصيانــة عــىل األمــد الطويــل. لــذا 
ــل  ــب يف مراح ــذا اجلان ــاة ه ــة مراع ــن األمهي ــه م فإنَّ
التكاليــف  مــن  احلــد  ليتــم  والبنــاء،  التصميــم، 
املرتفعــة للتشــغيل والصيانــة الحقــًا؛ ومــن ثــم 
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زيــادة فعاليــة اإلدارة وتقليــل حــدوث النزاعــات بــني 
املــالك وهــو مــا ينعكــس إجيابــًا يف أداء احتــاد املــالك 

.)Easthop, 2016(

ــرب  ــام واخل ــي الدم ــة يف مدينت ــرت دراس وأظه
أثــر التصاميــم املعامريــة املتوفــرة حاليــًا للشــقق 
ــة  ــىل صياغ ــددة األدوار، ع ــة متع ــكنية يف األبني الس
النمــط  هــذا  حــول  الســعودية  العائــالت  رأي 
ــذه  ــت ه ــث توصل ــور؛ حي ــث الظه ــكاين حدي اإلس
الدراســة إىل أن مــن العوامــل املهمــة يف اختيــار الشــقة 
ــل  ــد إذ تفض ــى الواح ــكنية يف املبن ــقق الس ــدد الش ع
ــث  ــن حي ــددًا م ــل ع ــاين األق ــالت املب ــم العائ معظ
ــى، إذ  ــل للمبن ــدد املداخ ــا. وع ــكنية فيه ــقق الس الش
ــى ذي  ــكنى يف املبن ــعودية للس ــالت الس ــل العائ متي
املداخــل الكثــرية أو التــي تتصــف باخلصوصيــة. 
وأظهــرت هــذه الدراســة أيضــًا وجــود عالقــة قويــة 
بــني الدخــل الشــهري ونــوع املســكن، إذ تتزايــد 
نســبة العائــالت التــي تســكن الشــقق الســكنية التــي 
ينخفــض معــدل دخلهــا الشــهري نظــرًا النخفــاض 
ــر  ــم انح ــن ث ــكنية، وم ــقة الس ــة للش ــة الكلي الكلف
اإلقبــال عــىل هــذه الشــقق عــىل العائــالت ذات 
ــك  ــطة وكذل ــدودة واملتوس ــة املح ــات املادي اإلمكان
يف العائــالت حديثــة التكويــن بعــدد أفــراد يقــل عــن 
ــكنية  ــقق الس ــاحات الش ــق مس ــرًا لضي ــة، نظ اخلمس
عمومــًا. ومــن نتائــج الدراســة أن الرغبــة الســائدة يف 
ــو  ــه نح ــكن تتج ــعودية يف الس ــالت الس ــب العائ أغل
ــة  ــالت امللتصق ــة أو الفي ــكنية املنفصل ــالت الس الفي
ــا  ــتقرار لقرب ــعور باالس ــبب الش ــس(، بس )الدوبلك
مــن األرض واإلحســاس باخلصوصيــة املطلقــة يف 

ــد،  ــة )وع ــة خاص ــل وحديق ــل منفص ــري مدخ توف
2008م(.

ــإن  ــة ف ــب التخطيطي ــق باجلوان ــا يتعل ــا م أم
القــرب مــن األعــامل الرئيســية يعــد مــن أهــم 
اعتبــارات  إىل  إضافــة  التخطيطيــة،  االعتبــارات 
الفئــة  ختطيطيــة أخــرى تعتمــد عــىل خصائــص 
املســتهدفة واألنــامط احلياتيــة والتغــريات االجتامعيــة 
واالقتصاديــة، فعــىل ســبيل املثــال: ترغــب العائــالت 
الصغــرية وحديثــة الــزواج يف العيــش قــرب اخلدمات 
ــة  ــب الرياضي ــي واملالع ــم واملقاه ــق واملطاع واملراف
ــي لدهيــا أطفــال يف  واملتاجــر، يف حــني العائــالت الت
ســن املدرســة يركــزون عــىل العيــش عــىل مقربــة مــن 
ــق  ــي واملناط ــارات امل ــات ومس ــدارس واملنتزه امل
ــال،  ــطة األطف ــة األوىل بأنش ــة بالدرج ــة املتعلق اآلمن
وبالقــرب مــن مواقــع العمــل ومنطقــة األعــامل 
الرئيســة. أمــا العائــالت التــي جتــاوز أعــامر أفرادهــا 
ــر  ــالمة وتوف ــن والس ــب األم ــم بجان ــنة فتهت 55 س
أنظمــة اإلنــذار، والســكن بالقــرب مــن العمــل. 
ــب  ــرشوع بحس ــم امل ــب تصمي ــن األنس ــه م ــذا فإن ل

ــون، 2015(.  ــتهدفة )ك ــة املس ــات الفئ متطلب

2.2 اجلوانب التشغيلية واإلدارية:

ــن  ــة م ــات العقاري ــة وإدارة امللكي ــد صيان  تع
ــي  ــام فه ــكل ع ــاري بش ــر العق ــارص التطوي ــم عن أه
وتنميهــا  العقاريــة  األصــول  قيمــة  عــىل  حتافــظ 
املبنــى.  عمــر  مــن  وتطيــل  أفضــل،  ملســتويات 
وكذلــك فــإن اإلدارة الســليمة والصيانــة اجليــدة 
ــك؛  ــقق التملي ــاين ش ــتدامة مب ــًا يف اس ــاهم أيض تس
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ــو  ــة وه ــة املحيط ــة العمراني ــتدامة البيئ ــم اس ــن ث وم
ــاح  ــى. ونج ــكان املبن ــىل س ــًا ع ــس صحي ــا ينعك م
اإلدارة يتطلــب مشــاركة فعالــة مــن الســكان يف إدارة 
ــع        ــامء للمجتم ــاس باالنت ــى، واإلحس ــة   املبن وصيان

.)Yau, 2011(، (Ariff and Davies  2011(

وتــزداد صعوبــة اإلدارة والصيانــة يف مبــاين 
وكثــرة  املــالك،  تعــدد  بســبب  التمليــك  شــقق 
بينهــم، حيــث مــن الصعــب  االختالفــات فيــام 
الوصــول إىل اتفــاق بــني كل املــالك. فعىل افــرتاض أن 
املجموعــات ســوف تعمــل بطريقــة عقالنيــة لتحقيــق 
ــرد  ــًا، إالَّ أنَّ يف الواقــع كل ف مصلحــة مشــرتكة مجاعي
ــة  ــه اخلاص ــق مصلحت ــة لتحقي ــة عقالني ــر بطريق يفك
ــن  ــن أن م ــم م ــىل الرغ ــك ع ــة لذل ــي أولوي ويعط
ــة.  مصلحتهــم التعــاون حلــل مشــكلة اإلدارة اجلامعي
ومــع ذلــك توصلــت بعــض الدراســات إىل أن أكثــر 
ــالك  ــادات امل ــاركة يف احت ــىل املش ــًا ع ــاس حرص الن
ــراء              ــل ث ــاًم واألق ــل تعلي ــن واألفض ــار الس ــم كب ه

.)Yau, 2011(، (Ariff and Davies  2011(

2.3 اجلوانب القانونية والترشيعية:

يف  مهــاًم  جانبــًا  القانونيــة  اجلوانــب  متثــل   
مشــاريع شــقق التمليــك، وأحيانــًا كثــرية قــد تكــون 
ــو  ــرة نح ــر عث ــة حج ــات القانوني ــاكل والنزاع املش
تعزيــز دور شــقق التمليــك يف دعــم مســرية اإلســكان 
ــاين،  ــذه املب ــرتكة يف ه ــة املش ــدات امللكي ــبب تعقي بس
ــابح  ــف واملس ــرات واملواق ــد واملم ــالمل واملصاع كالس
ــريان،  ــالك واجل ــلوك امل ــك س ــه، كذل ــق الرتفي ومناط
ــة  ــة اجلامعي ــص امللكي ــني خت ــب قوان ــا يتطل ــو م وه

ــة  ــني خاص ــك قوان ــرتكة، كذل ــق املش ــة املراف وملكي
ســلوك  يف  للتحكــم  بالســلوك  خاصــة  بقواعــد 
املــالك، وللتحكــم يف األمــن والســالمة، والضوضاء، 
ــم  ــن ث ــات. وم ــي النفاي ــة، ورم ــات األليف واحليوان
ــه مــن الصعــب النظــر والدراســة بدقة يف مشــاريع  فإنَّ
ــب  ــم للجوان ــدون فه ــكنية ب ــدات الس ــك الوح متل

 .)Sherry,  2009( القانونيــة 

ويف هــذا اإلطــار فــإنَّ هنــاك عــددًا مــن 
الدراســات بينــت أمهيــة الترشيعــات، ودورهــا املهــم 
يف اســتدامة شــقق التمليــك، والتقليــل مــن حــدوث 
ــة  ــم العالق ــامهة يف تنظي ــات، واملس ــاكل والنزاع املش
بــني املــالك، حيــث أظهــرت دراســة يف مدينــة جــدة 
ــم  ــي حتك ــة الت ــر القانوني ــاب األط ــة لغي ــه نتيج أنَّ
ــمي  ــري الرس ــب غ ــاب اجلان ــكان ولغي ــات الس عالق
يف العالقــات بــني اجلــريان، فــإنَّ ذلــك أدى إىل غيــاب 
االجتامعــات الدوريــة بــني الســكان عــىل الرغــم مــن 
ــي  ــاكل الت ــة املش ــات يف معاجل ــذه االجتامع ــة ه أمهي
ــا،  ــبة هل ــول املناس ــاد احلل ــريان وإجي ــني اجل ــدث ب حت
إضافــة إىل عــدم وجــود احتــاد مــالك يف معظــم أحيــاء 

ــف، 2009(.  ــد اللطي ــري وعب ــدة )العم ــة ج مدين

وأمــا مــا يتعلــق باملشــاكل القانونيــة التــي 
ــا  ــاك ثــالث قضاي ــًا بــني املــالك فــإن هن حتــدث غالب
رئيســة قــد تكــون موجــودة أيضــًا يف عــدد مــن 
الــدول، القضيــة األوىل تتمثــل يف: التنظيــم والتعامــل 
ــث  ــم، حي ــام بينه ــم في ــدم تعاوهن ــالك، وع ــع امل م
ــة  ــة وصيان ــون بنظاف ــالك ال يبال ــن امل ــدد م ــاك ع هن
ــع  ــاون م ــامم أو تع ــى اهت ــرون أدن البنايــة وال يظه
ــام  ــًا أم ــزًا رئيس ــد حاج ــر يع ــذا األم ــريان، وه اجل
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نجــاح احتــاد املــالك، أمــا القضيــة الثانيــة فهــي: قضية 
نســبة التمثيــل يف اللجنــة التنفيذيــة لرشكــة املــالك أو 
ــة  ــة: كيفي ــة الثالث ــالك، والقضي ــاد امل ــمى احت ــا يس م
إهنــاء امللكيــة املشــرتكة بــني املــالك بعــد انتهــاء 
ــاج  ــا حتت ــذه القضاي ــى. وه ــرتايض للمبن ــر االف العم
إىل إدارة حرضيــة فعالــة إلدارهتــا بكفــاءة عاليــة                            
 .)Esthope & Randolph 2008)، (Guilding et al, 2005(

2.4 اجلوانب االجتامعية:

يف  االجتامعيــة  باجلوانــب  االهتــامم  يعتــرب 
ــث  ــاًم، حي ــرًا مه ــك أم ــقق التملي ــاين ش ــم مب تصمي
أوضــح العديــد مــن الدراســات أن العزلــة بــني 
الســكان هلــا تأثــري عــىل النواحــي النفســية، وأن قلــة 
التفاعــل بــني اجلــريان مــن أكثــر املشــاكل التــي تعــاين 
ــاهم  ــي تس ــور الت ــن األم ــك. وم ــقق التملي ــا ش منه
يف احلــد مــن هــذه املشــاكل وحتســن العالقــات بــني 
اخلــرضاء  واملناطــق  املســاحات  وجــود  اجلــريان 
ــاعد  ــث تس ــكان، حي ــني الس ــرتكة ب ــة واملش املفتوح
ــي  ــي اليوم ــري واللفظ ــال الب ــادة االتص ــىل زي ع
بــني اجلــريان، وتعــزز العالقــات االجتامعيــة وتنمــي 
املجتمعــات،  داخــل  الســكان  بــني  الصداقــات 
ــل  ــا جيع ــو م ــن، وه ــار الس ــات كب ــة جمتمع وبخاص
املناطــق  وجــود  أيضــًا  متاســكًا.  أكثــر  املجتمــع 
املشــرتكة يف هــذه املســاكن مهــم للســكان ألهنــا 
ــم  ــن ث ــدة، وم ــعور بالوح ــع الش ــىل من ــاعدهم ع تس
فــإن فهــم اخلصائــص االجتامعيــة للســكان والتعــرف 
تغــريات  عــىل  املســتمر  واالطــالع  رغباهتــم  إىل 
ــكل  ــة بش ــل، واألرسة، والبيئ ــاه العم ــلوكياهتم جت س
ــة  ــرارات التصميمي ــاذ الق ــىل اخت ــاعد ع ــق، يس دقي

ــكنية  ــقق الس ــام، وللش ــكل ع ــاكن بش ــبة للمس املناس
 .)Kweon et al  ،1998( بشــكل خــاص 

ــرتكة يف  ــق املش ــة واملناط ــة املادي ــب البيئ وتلع
مبــاين شــقق التمليــك دورًا كبــريًا يف زيــادة التواصــل 
ــني  ــات ب ــزز الصداق ــكان، وتع ــني الس ــي ب االجتامع
ــكان  ــني الس ــل ب ــادة التفاع ــاهم يف زي ــريان، وتس اجل
ــريًا  ــإن كث ــذا ف ــدًا. ل ــاًم جي ــة تصمي ــت مصمم إذا كان
مــن املشــرتين يرغبــون يف رشاء شــقق ســكنية يف 
ــاًم  ــة تصمي ــرتكة مصمم ــا املش ــي مرافقه ــاريع الت املش
ــإن  ــم ف ــن ث ــي، وم ــل االجتامع ــىل التواص ــاعد ع يس
ــل  ــامم بمث ــكان االهت ــال اإلس ــتثمرين يف جم ــىل املس ع
هــذه األمــور؛ ألن ذلــك ينعكــس بشــكل إجيــايب عــىل 
اســتثامراهتم وعــىل زيــادة تســويق مثــل هــذه املشــاريع 

 .)Tyvimaa  ،2011(

3. املنهجية

ــل  ــث املتمث ــي للبح ــدف الرئي ــىل اهل ــاًء ع بن
يف التعــرف إىل عوائــق شــقق التمليــك، وحتديــد 
أســبابا، فقــد اعتمــد البحــث يف مجــع البيانــات عــىل 
ــدد  ــم: ع ــة وه ــراد العين ــع أف ــة م ــبه املقنن ــة ش املقابل
ــض  ــك وبع ــقق التملي ــني لش ــن العقاري ــن املطوري م
مســؤويل اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة )مهندســو 
البلديــات، ثالثــة مــن مهنــديس أمانــة العاصمــة 
املقدســة، واثنــان مــن كتابــة العــدل املعنيــني بإصــدار 
ــب  ــة مكات ــدد ثالث ــارة لع ــة إىل زي ــوك(، إضاف الصك
هندســية للتعــرف إىل العوائــق التــي تواجــه مشــاريع 
شــقق التمليــك وأخــذ وجهــات نظرهــم حــول 
ــة  ــىل املقابل ــامد ع ــم االعت ــق. وت ــذه العوائ ــباب ه أس
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ــيل: ــام ي ــي ك ــارات وه ــدة اعتب ــذات لع بال

ــن  ● ــة ع ــرة ودقيق ــات غزي ــة إىل معلوم احلاج
عوائــق التطويــر العقــاري لشــقق التمليــك وبخاصــة 
ــة  ــب املواجه ــر يتطل ــذا األم ــا األوىل، وه يف مراحله

ــر. ــني باألم ــع املعني ــارشة م املب

يعــد أفــراد عينــة البحــث مــن املطوريــن  ●
كتابــة  وموظفــي  البلديــة  ومهنــديس  العقاريــني 
ــم  ــس لدهي ــن لي ــني الذي ــار املوظف ــن كب ــدل؛ م الع
الوقــت الــكايف لقــراءة االســتبانة وتعبئتهــا بأنفســهم 
ــة إىل  ــتبانة، إضاف ــىل االس ــامد ع ــم االعت ــة ت يف حال
أهنــم يريــدون مــن يشــعرهم بأمهيتهــم حتــى يتجابــوا 

ــث. ــداف البح ــق أه ــتطيع حتقي ــم نس ــن ث وم

ــة  ● ــاد عالق ــاهم يف إجي ــخصية تس ــة الش املقابل
قويــة مــع أفــراد العينــة وتزيــد مــن درجــة تفاعلهــم 
مــع الباحــث ومــن ثــم احلصــول عــىل أكــرب قــدر مــن 

ــاوب. التج

وتــم تصميــم اســتبانة خاصــة باملطوريــن 
العقاريــني لفهــم وجهــة نظرهــم جتــاه العوائــق التــي 
ــة  ــل عملي ــل تفاصي ــوا كام ــم عايش ــا؛ ألهن يواجهوهن
ــم  ــىل الرغ ــك. وع ــقق التملي ــاري لش ــر العق التطوي
مــن وجــود هــذه االســتبانة إال أن املقابــالت اتســمت 
باملرونــة بحيــث كانــت هنــاك حريــة للمســتجيب أن 

ــال.  ــة واسرتس ــدث بحري يتح

   وللتأكــد مــن مــدى مناســبة أســئلة االســتبانة 
ــن  ــخة م ــرض نس ــم ع ــد ت ــا، فق ــدى وضوحه وم
أربعــة مــن األكاديميــني ألخــذ  االســتبانة عــىل 

رأهيــم حوهلــا. وبعــد اســتعادة هــذه النســخ تــم 
إعــادة صياغــة بعــض األســئلة التــي كان بــا بعــض 

ــة.  ــن رضوري ــي مل تك ــئلة الت ــوض واألس الغم

   وتنوعــت األســئلة مــا بــني أســئلة مفتوحــة 
وأخــرى مغلقــة، وإن كان االعتــامد بشــكل كبــري 
ــة  ــىل ثالث ــا ع ــم توزيعه ــة، وت ــئلة املفتوح ــىل األس ع
ــاور  ــن حم ــور األول م ــوى املح ــة، احت ــاور رئيس حم
االســتبانة عــىل معلومــات عامــة عــن املطــور وخربتــه 
يف جمــال شــقق التمليــك وعــن معايــري اختيــاره ملوقــع 
ــكان  ــات الس ــم احتياج ــد أه ــًا حتدي ــاريع، وأيض املش
ومتطلباهتــم، إضافــة إىل اســتطالع رأي املطــور حــول 
تكاليــف الصيانــة التــي تفــرض عــىل املــالك لصيانــة 
ونظافــة األجــزاء املشــرتكة. بينــام ركــز املحــور الثــاين 
ــاء  ــور أثن ــا املط ــي يواجهه ــق الت ــد العوائ ــىل حتدي ع
عملــه يف جمــال تطويــر مشــاريع شــقق التمليــك. أمــا 
ــن  ــارة ع ــتبانة فعب ــاور االس ــن حم ــث م ــور الثال املح
اســتطالع رأي املطــور حــول نوعيــة اإلجــراءات 
املقرتحــة التــي تســاهم يف حــل املشــكالت التــي 
تواجههــم يف جمــال تطويــر مشــاريع شــقق التمليــك، 
ــتثامر يف  ــتمرار يف االس ــاص لالس ــاع اخل ــز القط وحتف

ــال.  ــذا املج ه

ــت  ــة فكان ــات احلكومي ــؤولو اجله ــا مس    أم
ــة بحيــث تــم طــرح أســئلة حمــددة  املقابلــة غــري مقنن
عــن اخلطــوات املتبعــة إلهنــاء معامــالت شــقق 
يواجهوهنــا وأســبابا.  التــي  التمليــك والعوائــق 
ــهر،  ــة الش ــات قراب ــع املعلوم ــة مج ــتغرقت عملي واس
وتراوحــت مــدة املقابلــة مــن نصف ســاعة إىل ســاعة، 



151 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

ــا  ــة م ــاء املقابل ــارشة أثن ــات مب ــن اإلجاب ــم تدوي وت
عــدا مقابلتــني ســمح املبحوثــون بتســجيلهام تســجياًل 

ــًا.  صوتي

ــامء  ــمية بأس ــة رس ــد قائم ــه ال يوج ــث إنَّ وحي
املطوريــن العقاريــني نســتطيع مــن خالهلــا أخــذ عينــة 
عشــوائية، جلــأ الباحــث إىل العينــة القصديــة واالعتامد 
عــىل طريقــة كــرة الثلــج، بحيــث إنَّ كل مطــور يــدل 
عــىل املطوريــن اآلخرين يف الســوق العقــاري. وكانت 
ــن  ــول إىل املطوري ــا يف الوص ــم اتباعه ــوة ت أول خط
هــو الذهــاب إىل أكــرب الــرشكات املتخصصــة يف بنــاء 
وبيــع شــقق التمليــك يف مكــة املكرمــة وهــم: رشكــة 
ــتطعنا  ــان اس ــوار، اللت ــوت اجل ــة بي ــون، ورشك مكي
مــن خالهلــام التوصــل إىل عــدٍد مــن املطوريــن، ومتــت 
االســتعانة أيضــًا ببعــض املكاتــب اهلندســية للتعــرف 
ــاًء  ــقق، وبن ــرز الش ــون بف ــن يقوم ــالء الذي إىل العم
عــىل مــا ســبق تــم التوصــل إىل 18 مطــورًا عقاريــًا. 

أمــا اجلهــات احلكوميــة فتــم الذهــاب إىل 
املحكمــة العامــة ومقابلــة مديــر إدارة اإلحــاالت 
وزيــارة أمانــة العاصمــة املقدســة ومقابلــة مديــر 
ــاين،  ــر املكاتــب اهلندســية واملب خدمــة العمــالء ومدي
ــة املوظــف املختــص  ــة العــدل فتمــت مقابل أمــا كتاب
ــىل  ــق ع ــقق والتدقي ــرز الش ــالت ف ــة معام بمراجع

مجيــع وثائــق هــذه املعامــالت وإحالتهــا إىل املســؤول 
عــن إصــدار الصكــوك، وكذلــك مقابلــة أحــد 

ــوك. ــدار الصك ــن إص ــؤولني ع املس

ــث  ــإن البح ــات ف ــل البيان ــق بتحلي ــا يتعل وم
الكمــي  التحليــل  أســلوب  عــىل  اعتمــد  احلــايل 
والنوعــي، حيــث تــم االعتــامد عــىل التحليــل الكمــي 
ــي  ــل النوع ــىل التحلي ــامد ع ــة، واالعت ــئلة املغلق لألس
األســاليب  أنســب  باعتبــاره  املفتوحــة،  لألســئلة 
ــث أن  ــث رأى الباح ــة، حي ــئلة املفتوح ــل األس لتحلي
ــاري  ــر العق ــوات التطوي ــلة خط ــتخدام سلس ــم اس يت
لشــقق التمليــك بوصفهــا نموذجــًا لتنظيــم إجابــات 
املطوريــن  أن  اتضــح  حيــث  املفتوحــة،  األســئلة 
ــة  ــوات املتتابع ــن اخلط ــلة م ــون سلس ــني يتبع العقاري
ــة إدارة  ــرشوع إىل مرحل ــط للم ــة التخطي ــذ مرحل من
العقــار. وتتكــون كل مرحلــة مــن كل اإلجابــات التي 
هلــا عالقــة بــذه املرحلــة لتكــون النتائــج بشــكل عــام 
ــذا  ــددة وه ــة وحم ــاص واضح ــكل خ ــق بش والعوائ
ــد أســبابا بشــكل أدق.  األمــر يســاعد أيضــًا يف حتدي

 وحيــث أن خطــوات التطويــر العقــاري تتســم 
 Mike et al,( ــة إىل أخــرى ــد وختتلــف مــن دول بالتعقي
1991(. إال أن الباحــث ومــن خــالل مــا حتصــل عليــه 

مــن إجابــات وبنــاًء عــىل حجــم ومــدة تنفيذ مشــاريع 

التخطیط•
والتصمیم

األولى المرحلة

الموافقة•
الرسمیة

الثانیة المرحلة
قالتسوی•

الثالثة المرحلة

ذالتنفی•
الرابع ةالمرحلة

االنھاء•

الخامسة المرحلة

الشقق• فرز
وإصدار
الصكوك

السادسة المرحلة
إدارة•

العقار
السابعة المرحلة

الشكل رقم )1(. مراحل التطوير العقاري ملشاريع شقق متليك. املصدر: الباحث
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ــبع  ــن س ــون م ــوذج يتك ــرتح نم ــك اق ــقق التملي ش
خطــواٍت رئيســية للتطويــر العقــاري لشــقق التمليــك 
هــي: مرحلــة التخطيــط والتصميــم، واملوافقــات 
ــرز  ــاء، وف ــذ، واإلهن ــويق، والتنفي ــمية، والتس الرس
ــة إدارة  ــريًا مرحل ــوك، وأخ ــدار الصك ــقق وإص الش
العقــار كــام هــو واضــح يف الشــكل )1(. وهــذه 
اخلطــوات تتســم بالرتتيــب بشــكل عــام وإن كان 
ــىل  ــدة ع ــة واملعتم ــوات املتداخل ــض اخلط ــاك بع هن

ــا. بعضه

4. النتائج

4.1 وصف أفراد عينة هذه املرحلة: 

املطوريــن  خصائــص  بعــض  يــيل  فيــام 
العقاريــني الذيــن شــملتهم الدراســة وهــي عــىل 

التــايل: النحــو 

عــدد املشــاريع: يوضــح اجلــدول )1( عــدد أ. 
ــن  ــني أن 40% م ــث يتب ــور، حي ــكل مط ــاريع ل املش

املشاريع املطورينعدد %عدد النسبة
528مشاريع٥إىل١من

833مشاريع١٠إىل٦من

210مرشوعًا١٥إىل١١من

16مرشوعًا٢٠إىل١٦من

16مرشوعًا٢٥إىل٢٠من

من 317مرشوعًا٢٥أكثر

18100املجموع

اجلدول رقم )1(. عدد املشاريع لكل مطور

الشكل رقم )2(. خربة املطورين املشمولني باالستبانة
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املطوريــن تــرتاوح أعــداد مشــاريعهم مــن ســتة 
مشــاريع إىل عــرشة وهــي النســبة األعــىل.

خــربة املطوريــن: تتبايــن خــربة املطوريــن الذيــن 	. 
ــرتاوح  ــم ت ــح أن أغلبه ــن يتض ــم، لك ــت مقابلته مت
ــق  ــذا يتف ــنوات، وه ــس س ــنة إىل مخ ــن س ــه م خربت
ــس  ــالل مخ ــه يف خ ــث إنَّ ــابقة، حي ــة الس ــع اإلجاب م
ســنوات يســتطيع املطــور أن ينفــذ مــن 6 إىل 10 
مشــاريع، ويوضــح الشــكل )2( خــربة املطوريــن 

ــمولني باالســتبانة. املش

عــدد الشــقق يف كل مــرشوع: يتبــني مــن الشــكل ت. 
رقــم )3( أن 50% مــن املطوريــن يعتمــد عــدد عــرش 

شــقق يف كل عقــار يبنيــه.

4.2 مراحل تنفيذ مشاريع شقق التمليك 

كــام ذكــر ســابقًا فقــد اســتخدم الباحــث 
نمــوذج خطــوات تطويــر شــقق التمليــك املكــون من 
ــك  ــقق التملي ــق ش ــرف إىل عوائ ــل، للتع ــت مراح س
ــوذج  ــذا النم ــن ه ــتفدنا م ــك اس ــق، كذل ــكل دقي بش

يف احلصــول عــىل بعــض املعلومــات املهمــة ذات 
ــام  ــة. وفي ــات كل مرحل ــات ومتطلب ــة باحتياج العالق
يــيل تفصيــل ملراحــل تطويــر مشــاريع شــقق التمليــك 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــعودية ع ــة الس ــة العربي يف اململك

4.2.1 مرحلة التخطيط والتصميم 

ــىل  ــا ع ــني ومه ــة خطوت ــذه املرحل ــمل ه تش
ــايل: ــو الت النح

اخلطــوة األوىل هــي: التخطيــط للمــرشوع،  ●
وأهــم عمــل يف هــذه اخلطــوة ذكــره املبحوثــون هــو 
ــع  ــد موق ــث يع ــبة، حي ــن األرض املناس ــث ع البح
ــاح  ــؤدي إىل نج ــي ت ــل الت ــم العوام ــن أه األرض م
ــي  ــري الت ــم املعاي ــن أه ــة، وم ــه برسع ــرشوع وبيع امل
اتفــق عليهــا مجيــع املبحوثــني الواجــب توفرهــا 
املســجد،  مــن:  القــرب  هــو  املناســبة  األرض  يف 
ــة، واملرافــق  واحلديقــة، وحمــل بيــع املنتجــات الغذائي
إضافــة  واملســتوصفات،  كاملــدارس  احلكوميــة 
إىل الســعر املناســب لــألرض. وبعــض املطوريــن 

22%

50%

11%

17%

شقق عشرة من اقل الشقق عدد

شقة عشرین الى عشرة من الشقق عدد

من الشقق شقة30الى20عدد

من الشقق شقة40الى30عدد

الشكل رقم )3(. إحصائية ملتوسط عدد الشقق يف كل مرشوع لكل مطور
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حيــرص عــىل أن يكــون املوقــع عــىل أكثــر مــن شــارع 
للحصــول عــىل هتويــة وإضــاءة طبيعــة أكثــر، حيــث 
ــقة،  ــعر الش ــىل س ــًا ع ــس إجياب ــر ينعك ــذا األم إنَّ ه
فالكثــري مــن املشــرتين يفضلــون الشــقق املطلــة عــىل 
ــة  ــب طبيع ــة. وتلع ــقق اخللفي ــس الش ــوارع بعك ش
األرض دورًا يف اختيــار املوقــع، فكلــام كانــت األرض 
ــامل  ــل أع ــل لتقلي ــت أفض ــتوية كان ــة مس ذات طبيع
ــك  ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــر، وع ــري واحلف ــدم والتكس اهل
ــىل  ــون ع ــن حيرص ــن املطوري ــددًا م ــاك ع إال أنَّ هن
ــىل  ــول ع ــتوية للحص ــري مس ــة غ ــع ذات طبيع مواق
مــا يســمى بــدور التســوية لزيــادة مســطحات البنــاء 
ــاء  ــبة البن ــة إىل أن نس ــقق. إضاف ــادة الش ــم زي ــن ث وم
ــه  ــن أن ــد املطوري ــر أح ــث ذك ــة، حي ــي مهم يف احل
ــاء التــي وصلــت نســبة النمــو فيهــا  يســتهدف األحي
إىل 75%. والشــكل )4( يوضــح بعــض العنــارص 
ــىل  ــن ع ــد املطوري ــرص أح ــي ح ــة الت ــة املهم املكاني

ــا.  ــرب منه ــاء بالق البن

أهــم  مــن  املســجد  مــن  القــرب  ويظــل 
العوامــل، حتــى أن بعــض املطوريــن حيــرص عــىل أن 
يبنــي مســجدًا داخــل املــرشوع يف حالــة عــدم وجــود 

ــكل )5(. ــح يف الش ــو واض ــام ه ــب ك ــجد قري مس

التخطيــط  ● مرحلــة  مــن  الثانيــة  اخلطــوة 
ــم املــرشوع وهــي مــن أهــم  ــم هــي: تصمي والتصمي
املراحــل، ففــي فــرتات ســابقة كان بعــض املطوريــن 
يعتمــدون بنــاء عــدد كبــري مــن الشــقق وبمســاحات 
ــع  ــة منهــم لرف صغــرية داخــل عقــار واحــد يف حماول
اجلــدوى االقتصاديــة لــألرض، ولكــن هــذا احلــل قد 
ال يكــون مناســبًا يف الفــرتة احلاليــة حيــث اتضــح مــن 
ــوا  ــرتين أصبح ــن املش ــريًا م ــالت أن كث ــالل املقاب خ
ــل  ــقق أق ــىل ش ــوي ع ــذي حيت ــار ال ــون العق يفضل
ــام  ــه كل ــرون أن ــم ي ــقة، ألهن ــرية للش ــاحات كب وبمس
ــث  ــاكل. حي ــت املش ــار قل ــقق يف العق ــدد الش ــل ع ق
ــالل  ــن خ ــك م ــظ ذل ــه الح ــن أن ــد املطوري ــر أح ذك
قيامــه بتســويق مشــاريعه عــىل املشــرتين ووجــد أهنــم 

ــل. ــقق األق ــاين ذات الش ــىل املب ــون ع حيرص

ملعب

حدیقة

تملیك شقق

مسجد

الشارع من القرب
التجاري

الشكل رقم )4(. خريطة توضح بعض العنارص املكانية املؤثرة يف اختيار املوقع.

 نالحظ يف هذه اخلريطة حرص مطور مشاريع شقق التمليك عىل القرب من االعتبارات ذات األولوية عند الراغبني يف رشاء الشقق ومتلكها.
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أن  املطوريــن  مقابلــة  مــن  اتضــح  كذلــك 
ــرتين  ــل املش ــن قب ــة م ــرف املطلوب ــدد الغ ــط ع متوس
الذيــن يرغبــون يف الســكن الدائــم هــو مخــس غــرف 
مــع وجــود دورة ميــاه خاصــة بغرفــة نــوم الوالديــن، 
وذلــك لتــاليف اآلثــار الســلبية الناجتــة عــن اإلقامــة يف 
ــل: فقــدان  ــع مث شــقة صغــرية تقــل غرفهــا عــن أرب
ــة  ــة نتيج ــات االجتامعي ــر العالق ــة، وتوت اخلصوصي
غرفــة  يف  االشــرتاك  أو  ميــاه  دورة  يف  االشــرتاك 
نــوم، ومتوســط مســاحة الشــقة 200م2. أيضــًا 

ــتقلة  ــائق مس ــة س ــود غرف ــة وج ــارص املهم ــن العن م
لــكل شــقة وهــذا العنــر يســاهم يف تســويق الشــقة 

ــكل )6(. ــع الش ــكل رسي بش

ويقــوم املطــور يف هــذه املرحلــة بالتعاقــد مــع 
مكتــب هنــديس يتــوىل عمليــة تصميــم املــرشوع بنــاء 
عــىل االحتياجــات التصميميــة للفئــة املســتهدفة. 
واجلــدول )2( يوضــح أهــم االحتياجــات التصميمية 

ــم. ــذي يرغــب يف الســكن الدائ للمشــرتي ال

الشكل رقم )5(. صورة توضح بناء مسجد داخل أحد عقارات شقق التمليك لعدم وجود مسجد قريب

الشكل رقم )6(.صورة توضح مواقف السيارات بالدور األريض ويظهر يف الصورة غرف السائقني 
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4.2.2 مرحلة املوافقات الرسمية

ــه  ــد مع ــذي تعاق ــديس ال ــب اهلن ــوم املكت يق
إىل  املــرشوع  بإرســال  املــرشوع  لتصميــم  املطــور 
البلديــة ألخــذ املوافقــة الرســمية واســتخراج رخصــة 
البنــاء للمــرشوع، حيــث يتم إرســال املــرشوع مرتني، 
ــث  ــي حي ــرشوع االبتدائ ــىل امل ــوي ع ــرة األوىل حتت امل
حيتــوي عــىل املســاقط األفقيــة للمــرشوع مــع واجهــة 
وقطــاع، واملــرة الثانيــة حتتــوي عــىل املــرشوع النهائــي 
ــان  ــان وقطاع ــة وواجهت ــاقط األفقي ــه املس ومكونات
والكهربائيــة،  والصحيــة  اإلنشــائية  والرســومات 
وعــىل الرغــم مــن أن هــذه العمليــة تتــم آليــًا إال أهنــا 
يف الوقــت نفســه تتطلــب أن يقــوم املطــور أو وكيلــه 
بزيــارة للبلديــة ملتابعــة إجــراءات اســتخراج رخصــة 

ــاء.  البن

يقومــون  املطوريــن  مــن  عــدد  ويوجــد 
ــك  ــامد يف ذل ــهم واالعت ــاريعهم بأنفس ــم مش بتصمي

ــل  ــن داخ ــني م ــني واملعامري ــن املهندس ــق م ــىل فري ع
رشكتهــم تــم اســتقطابم خصيصــًا لذلــك، بســبب أن 
بعــض املطوريــن جيــدون يف هــذا اإلجــراء اختصــارًا 
للوقــت ورفــع كفــاءة التصميــم، فهــذا الفريــق عــىل 
ــور،  ــاريع املط ــات مش ــح ملتطلب ــم واض ــة وفه دراي
ــع  ــه طاب ــون لدي ــأن يك ــور ب ــة املط ــة إىل رغب إضاف
خــاص ملشــاريعه وبخاصــة تصميــم الواجهــات كــام 

يف األشــكال أرقــام )7(،)8(.

ــر أن  ــة ذك ــع األمان ــن أن موق ــم م ــىل الرغ وع
هــذه املوافقــة حتتــاج إىل يــوم، فــإنَّ أغلــب املطوريــن 
يعانــون يف هــذه املرحلــة مــن تأخري يف ســري إجــراءات 
أخــذ املوافقــة واحلصــول عــىل رخصــة البنــاء، حيــث 
ذكــر عــدد مــن املبحوثــني أنَّ مــن أســباب تأخــر ســري 
ــدس  ــا مهن ــع فيه ــي يراج ــة الت ــراءات؛ الكيفي اإلج
ــدس  ــظ مهن ــا يالح ــاًل عندم ــرشوع، فمث ــة امل البلدي
ــه  ــه يرجع ــرشوع فإنَّ ــىل امل ــة ع ــة أي مالحظ البلدي
مبــارشة إىل املكتــب اهلنــديس لتعديــل املالحظــة 

الغرف١ عدد إىل5توسط بعضاألحيان يف للمشرتي.7غرفويصل املالية غرفبحسباملالءة
للوالدين.٢ الرئيسة النوم بغرفة خاصة مياه دورة وجود ثالثمع عن املياه دورات تقل ال
شغالة.٣ غرفة وجود
غسيل.٤ غرفة وجود
للشقة.٥ مدخلني وجود
حدود٦ يف الشقة .٢م200مساحة

موقفخاصللسيارة.٧
مستقل.خزان٨ وعلوي سفيل
املساحة.غ٩ كفاية املواقفلعدم دور يف شقة وموقفلكل سواق غرفة حتقيق منصعوبة الرغم عىل سواق رفة

اجلدول رقم )2(. االحتياجات التصميمية للشقة املرغوبة من قبل املشرتين



157 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

الشكل رقم )7(.صورة لواجهة أحد مشاريع شقق التمليك لرشكة البيت السعيد. 

حيث يالحظ أن الرشكة تضع اسمها عىل الواجهة بواسطة رخام كام هو يف الصورة املكربة، إضافة إىل استخدام احلديد املشغول أسفل الشباك مع عمل إطار عىل 
الشبابيك من الرخام بلون بني.

الشكل رقم )8(.صورتان ملرشوعني خمتلفني لرشكة واحدة توضح التشابه بينهام يف الطابع املعامري للواجهات. 
يرغب املطور الرئيس للعقار يف خلق هوية ملشاريعه جلذب املشرتين وزيادة قيمة العقار، ومن ثم يعترب ذلك أداة تسويقية مهمة.
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بــدون النظــر إىل بقيــة املالحظــات، وإذا قــام املكتــب 
اهلنــديس بتعديــل املالحظــة وأعادهــا إىل البلديــة فــإنَّ 
مهنــدس البلديــة يراجــع املــرشوع مــرة أخــرى وعنــد 
اكتشــافه مالحظــة ثانيــة يعيــد املــرشوع مــرة أخــرى 
إىل املكتــب اهلنــديس وهكــذا، وهــذا األمــر يســتهلك 
ــر  ــي تؤخ ــباب الت ــن األس ــدًا. وم ــاًل وجه ــًا طوي وقت
ســري املعامــالت اختــالف تطبيــق األنظمــة بــني 
ــد  ــون يف حتدي ــاوت املبحوث ــة. وتف ــات الفرعي البلدي
املــدة التــي تتطلــب اســتخراج رخصــة البنــاء حيــث 
ــض  ــهر ويف بع ــبوعني وش ــني أس ــدة ب ــت امل تراوح
موقــع  كان  إذا  أشــهر  ثالثــة  إىل  تصــل  األحيــان 
املــرشوع حيتــاج إىل دور تســوية. وبعــد احلصــول 
ــويق  ــة التس ــك بمرحل ــدأ املال ــاء يب ــة البن ــىل رخص ع

ــة.  ــىل اخلريط ــع ع ــرشوع والبي للم

4.2.3 مرحلة التسويق

ــور  ــول املط ــد حص ــويق بع ــة التس ــدأ مرحل تب
العقــاري عــىل رخصــة البنــاء فيبــدأ بتوزيــع مطويــات 
ــع  ــض املواق ــات يف بع ــرشوع، واالعالن ــة للم دعائي
ــة  ــة مرحل ــت.  ويف بداي ــبكة االنرتن ــىل ش ــة ع العقاري
التنفيــذ يزيــد املقــاول مــن عمليــة تســويق املــرشوع، 
حيــث تــزداد ثقــة املشــرتين يف املطــور العقــاري 
عندمــا يــرون املــرشوع عــىل أرض الواقــع، فيقومــون 
بحجــز الشــقق التــي يرغبــون برشائهــا ومتلكهــا 
ــور  ــتفيد املط ــًا. ويس ــايل مقدم ــغ م ــع مبل ــل دف مقاب
ــغ  ــىل مبال ــول ع ــوة باحلص ــذه اخلط ــن ه ــاري م العق
ماليــة تســاعده يف عمليــة التنفيــذ. ولقــد ســاهم 
ــة.  ــذه العملي ــم ه ــة يف تنظي ــىل اخلارط ــع ع ــام البي نظ

ومــن الوســائل التــي يتبعهــا املطــور لبيــع أكثــر كميــة 
ــاء فــرتة التنفيــذ هــو التخفيــض مــن  مــن الشــقق أثن
ســعرها بحيــث جيعــل ســعرها أقــل مــن ســعرها بعــد 
ــويقية  ــائل التس ــن الوس ــك م ــرشوع. كذل ــاء امل انته
املتبعــة هــو تنــوع تصاميــم الشــقق وبأحجــام خمتلفــة 
لتكــون مالئمــة لعــدة فئــات مــن املجتمــع كفئــة كبــار 
الســن واألرس الصغــرية وحديثــي الــزواج. أيضــًا مــن 
ضمــن األعــامل التســويقية التــي يلجــأ هلــا املطوريــني 
هــي توفــري بعــض اخلدمــات املســاندة كخدمــة ادارة 
ــات  ــم ضامن ــن، وتقدي ــن الزم ــة م ــرت معين ــة لف امللكي
عــىل املصاعــد لفــرتات طويلــة مــن الزمــن تصــل اىل 
ــب األرس  ــبيل ترغي ــك يف س ــنوات. وكل ذل ــرش س ع

ــقق.  يف رشاء الش

4.2.4 مرحلة التنفيذ 

ــع  ــد م ــور بالتعاق ــدأ املط ــة يب ــذه املرحل يف ه
مقــاول لبنــاء املــرشوع، ومــن خــالل املقابــالت 
اتضــح أنَّ هنــاك عــددًا مــن املطوريــن لدهيــم رشكات 
ــون  ــم يتول ــم فإهنَّ ــن ث ــم، وم ــة ب ــاوالت اخلاص املق
ــر  ــا توف ــة أهن ــذه النقط ــرون يف ه ــاء وي ــة البن عملي
عليهــم مــن الناحيــة املاديــة إضافــة إىل أهنــم يرفعــون 
مــن جــودة العمــل، حيــث إنَّ لدهيــم العاملــة اخلاصــة 
ــاء  ــن بن ــور م ــي املط ــا ينته ــة. وعندم ــم واملدرب ب
ــه يبــدأ بإجــراءات إيصــال التيار  اهليــكل اإلنشــائي فإنَّ
ــار  ــراءات للعق ــذه اإلج ــد ه ــث متت ــي: حي الكهربائ
حتــى االنتهــاء مــن تشــطيبات املبنــى بالكامــل، 
ــد  ــاء عن ــة الكهرب ــب إىل رشك ــدم بطل ــم أوالً التق فيت
التــي  اإلنشــائي،  اهليــكل  مرحلــة  مــن  االنتهــاء 
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ــزل  ــذ الع ــن: تنفي ــد م ــارات للتأك ــالث زي ــوم بث تق
احلــراري للجــدران، ثــم عــزل األســقف، ثــم التأكــد 
ــة مطابقــة الشــرتاطات رشكــة  مــن أن النوافــذ املركب
الكهربــاء التــي تلــزم مجيــع املــالك بــأن تكــون 
ــدة  ــف م ــزدوج. وختتل ــاج م ــوع زج ــن ن ــذ م النواف
ــاول  ــاريع. وحي ــم املش ــب حج ــة بحس ــذه املرحل ه
ــدة  ــر م ــاريعهم يف أق ــاز مش ــن إنج ــب املطوري أغل
ــن  ــا الذي ــقق إىل أصحاب ــليم الش ــن تس ــوا م ليتمكن
ــاء  ــرشوع أو أثن ــري امل ــاء س ــودًا أثن ــم عق ــوا معه وقع
البيــع عــىل اخلريطــة. وهــذا األمــر يؤثــر عــىل جــودة 
البنــاء. وأهــم مشــكلة يف هــذه املرحلــة تكمــن يف عدم 
وجــود آليــة إرشافيــة صارمــة مــن قبــل البلديــات عىل 
ــاري  ــور العق ــرشوع، فاملط ــل امل ــل مراح ــذ كام تنفي
ــل  ــارات قب ــل زي ــديس لعم ــب هن ــع مكت ــد م يتعاق
صــب خرســانة أي عنــر إنشــائي؛ للتأكــد مــن 
الشــدات اخلشــبية وأعــامل احلديــد واســتالمهام. 
ــاك  ــاء فهن ــودة البن ــامن ج ــي لض ــر ال يكف ــذا األم وه
ــًا  ــي تتطلــب جهــازًا إرشافي ــد مــن األعــامل الت العدي
ــامل  ــع أع ــة مجي ــوم بمتابع ــم يق ــكل دائ ــودًا بش موج
ــات  ــواد للمواصف ــة امل ــن مطابق ــد م ــذ والتأك التنفي
ــى  ــارات الالزمــة حت ــدة، وإجــراء االختب ــة اجلي الفني
ــب  ــدون عي ــة ب ــورة هنائي ــرشوع بص ــليم امل ــم تس يت
ــوم  ــائي يق ــكل اإلنش ــامل اهلي ــة أع ــل. ويف هناي أو خل
املطــور بالبــدء بإجــراءات توصيــل التيــار الكهربائــي 
للمبنــى، ولــن يتــم توصيــل التيــار الكهربائــي حتــى 

ــى.  ــل املبن ــن كام ــاء م ــم االنته يت

4.2.5 مرحلة اإلهناء

اهليــكل  اكتــامل  بعــد  املرحلــة  تــأيت هــذه 
عــىل  بالعمــل  املطــور  يبــدأ  حيــث  اإلنشــائي، 
إهنــاء التشــطيبات الداخليــة واخلارجيــة للعقــار، 
وحيــرص كثــري مــن املطوريــن عــىل تنفيــذ هــذه 
ــار  ــي للعق ــر اخلارج ــة؛ ألن املظه ــة عالي ــة بدق املرحل
واملظهــر الداخــيل للشــقة يؤثــران عــىل قــرار الــرشاء 
ــة  ــذه املرحل ــالء. ويف ه ــن العم ــتهدفة م ــة املس للفئ
ــار  ــل التي ــراءات توصي ــور إج ــتكمل املط ــًا يس أيض
ــذ،  ــة التنفي ــر مرحل ــا يف آخ ــي بدأه ــي الت الكهربائ
حيــث يقــوم املطــور بمراجعــة البلديــة الفرعيــة مــن 
ــذي  ــاء وال ــة الكهرب ــايس ملعامل ــم األس ــالل الرق خ
اســتلمه املطــور برســالة نصيــة مــن رشكــة الكهربــاء. 
ــد  ــع والتأك ــارة املوق ــة بزي ــاح البلدي ــوم مس ــا يق وهن
مــن التــزام املالــك بتنفيــذ العقار بحســب اشــرتاطات 
ــادة يف  ــود زي ــدم وج ــن ع ــد م ــة التأك ــاء وبخاص البن
ــن  ــد م ــاك العدي ــح أن هن ــث اتض ــطحات، حي املس
املطوريــن ال يتقيــدون باملســاحات املعتمــدة مــن 
ــون  ــام خيالف ــاء، وإن ــة البن ــددة يف رخص ــة واملح البلدي
ذلــك ويقومــون بزيــادة نســبة املســطحات مــن أجــل 
ــات  ــة املخالف ــع قيم ــل دف ــرادات مقاب ــادة يف اإلي زي
ومــن ثــم اســتخراج رخصــة جديــدة تســمى رخصــة 
ــادة  ــن يف زي ــات تكم ــر املخالف ــع؛ وأكث ــوية وض تس
مســطحات دور املواقــف واملحــددة بـــ 10% إىل %13 
وبعدهــا يمنــح املالــك املوافقــة ويتــم ســداد الرســوم 
اخلاصــة بإيصــال التيــار الكهربائــي. وقــد تصــل املــدة 

ــي.  ــار الكهربائ ــال التي ــهر إليص ــة أش إىل ثالث
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ــدار  ــة وإص ــدات العقاري ــرز الوح ــة ف 4.2.6 مرحل
الصكــوك

قامــت وزارة اإلســكان بتغــري اآلليــة التــي 
ــت  ــي كان ــرز الت ــة الف ــابقًا يف عملي ــة س ــت متبع كان
إحــدى مشــاكل شــقق التمليــك، حيــث كانــت 
ــب  ــك إىل مكت ــدم املال ــن تق ــدأ م ــابقة تب ــة الس اآللي
ــدات  ــاحي للوح ــع مس ــداد رف ــب إع ــديس بطل هن
والشــقق املــراد فرزهــا، ثــم حتــال املعاملــة إىل البلديــة 
ــة  ــة املعني ــي اجله ــدل وه ــة الع ــم إىل كتاب ــة، ث فاألمان
ــذه  ــت ه ــة. وكان ــه النهائي ــك بصيغت ــدار الص بإص
ــرى  ــة إىل أخ ــن جه ــة م ــال املعامل ــد انتق ــة تعتم اآللي
ــن  ــل م ــة تنق ــت املعامل ــد أصبح ــا اآلن فق ــًا. أم يدوي
املكتــب اهلنــديس إىل وزارة اإلســكان إىل كتابــة العــدل 
ــدات  ــرز الوح ــًا لف ــدَّ خصيص ــج ُأع ــطة برنام بواس

ــكنية.  الس

4.2.7 مرحلة إدارة امللكية العقارية

يف  املطــورون  تناوهلــا  قضايــا  عــدة  هنــاك 
ــع  ــويق وبي ــة تس ــا: قضي ــن أمهه ــة، م ــذه املرحل ه
الســوق  يمــر  التــي  األوقــات  هــذه  يف  الشــقق 
العقــاري فيهــا بركــود، الــذي يــرون أن مــن أســبابه 
ــات املتكــررة مــن وزارة اإلســكان والوعــود  اإلعالن
ــا أدى  ــو م ــكنية، وه ــدات س ــليم وح ــري وتس بتوف
ــل  ــن قب ــقق م ــىل رشاء الش ــال ع ــاض اإلقب إىل انخف

ــأن  ــم ب ــبب توقعه ــاس بس ــف الن ــني، وتوق املواطن
ــر  ــر ينتظ ــض اآلخ ــم، والبع ــوف تعطيه ــوزارة س ال
مزيــدًا مــن النــزول، وهــو مــا أدى إىل زيــادة يف 
املعــروض، حيــث ذكــر أحــد املطوريــن أن لديــه مــا 
ــْع.  ــقة مل تَب ــل 1000 ش ــن أص ــقة م ــارب 300 ش يق
وهنــاك بعــض املطوريــن قــام ببيــع العقــار بالكامــل 
عــىل مالــك واحــد نتيجــة قلــة الطلــب عىل الشــقق يف 

ــعارها. ــاض أس ــة وانخف ــرتة احلالي الف

ــدي  ــور جم ــو الدكت ــن وه ــد املطوري ــر أح وذك
حريــري مــا نصــه:

»أنَّ العقــار مــن أهــم اقتصاديــات أي دولــة يف 
العــامل ويعتــرب ثــروة، فــإذا الدولــة مل تتدخــل بجهاهتــا 
خللــق  اإلســكان  وزارة  رأســهم  وعــىل  املختلفــة 
التــوازن بــني العــرض والطلــب وصــار هنــاك فجــوة 
ــاس  ــن الن ــة ولك ــاك حاج ــر، هن ــًا تؤث ــلبًا أو إجياب س
متوقفــة بســبب انتظــار انخفــاض األســعار وبانتظــار 
منتجــات وزارة اإلســكان. وهــذا األمــر أدى إىل 
ركــود يف القطــاع العقــاري للشــقق وإذا اســتمر 

ــاد«. ــؤدي إىل كس ــد ي ــع ق الوض

ــىل  ــة ع ــار واملحافظ ــة العق ــث إن صيان وحي
ــن  ــًا م ــرًا رضوري ــد أم ــتمر تع ــكل مس ــه بش نظافت
أجــل احلفــاظ عليــه وإطالــة عمــره، إال أن كثــريًا مــن 
ــالك  ــن امل ــد م ــة العدي ــن مماطل ــون م ــن يعان املطوري
ــرتكة  ــزاء املش ــة األج ــة ونظاف ــف صيان ــع تكالي يف دف
املفروضــة عليهــم ســنويًا. وهنــاك عــدة أســباب 
وراء هــذه املامطلــة، منهــا: عــدم وجــود نظــام صــارم 
ــك  ــهرية، وكذل ــوم الش ــع الرس ــىل دف ــالك ع ــرب امل جي

المكتب
الھندسي

وزارة
اإلسكان

كتابة
العدل

الشكل رقم )9(.مراحل فرز وإصدار صك ملكية الشقة . 
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ــباب  ــاك أس ــالك. وهن ــاد امل ــام احت ــل نظ ــدم تفعي ع
ــد  ــرى أح ــاًل: ي ــات فمث ــذه الترف ــة وراء ه ثقافي
املــالك أنــه ال يســتخدم املصعــد ألنــه يســكن الــدور 
ــه نظافــة  ــه ال يعني ــه، أو أن األريض فهــو ليــس بحاجت
املمــرات املشــرتكة وأن كل مــا يعنيــه هــو نظافــة 
ــم  ــن املفاهي ــذه م ــي أمامهــا، وه ــاحة الت ــقته واملس ش
ــد يكــون هــذا األمــر ناجتــًا عــن جهــل  ــة. وق اخلاطئ
ــم  ــدم إملامه ــم وع ــة عليه ــؤولية الواقع ــالك باملس امل
بااللتزامــات القانونيــة التــي فرضهــا النظــام عليهــم، 
ــذه االلتزامــات ولكــن  ــام ب ــد يكــون لدهيــم إمل أو ق
هنــاك قلــة يف الوعــي والثقافــة حــول العمــل اجلامعي، 
وهــذا األمــر يســتمر حتــى بعــد أن يبيــع املطــور كامل 
ــال  ــم ف ــام بينه ــون في ــالك ال يتعاون ــإنَّ امل ــقق، ف الش
ــون  ــالك ويتهرب ــن امل ــار م ــإدارة العق ــب ب ــد يرغ أح
ــار  ــة إدارة العق ــىل أنَّ عملي ــدل ع ــا ي ــو م ــا، وه منه
حتتــاج بالفعــل إىل احتــاد مــالك يملــك الصالحيــات 
ــار  ــا إدارة العق ــن خالهل ــتطيع م ــي يس ــة الت الالزم

ــة.  ــكل فعالي ب

ويــرتاوح املبلــغ الســنوي مــا بــني 1000 ريــال 
يف حــد أدنــى و2000 ريــال يف حــد أعــىل بمتوســط 
مبلــغ ســنوي 1800 ريــال، يتــم يف الغالــب حتصيلــه 
شــهريًا بواقــع 150 ريــاالً. وذكــر عــدٌد مــن املطورين 
ــي  ــات الت ــل اخلدم ــًا مقاب ــرب رمزي ــغ يعت ــذا املبل أن ه
تقــدم للعقــار حتــى يكــون يف اســتطاعة املالــك 
ــض  ــام بتخفي ــه ق ــن أن ــد املطوري ــر أح ــه. وذك دفع
ــون  ــى يك ــاالً حت ــن 1800 إىل 1080 ري ــوم م الرس
ــرية  ــبة كب ــاك نس ــك هن ــع ذل ــالك، وم ــاول امل يف متن
ال يتقيــدون بدفعهــا. حيــث تــرتاوح نســبة الذيــن ال 

يتقيــدون بالدفــع بــني 40% و60% مــن مــالك الشــقق 
بحســب أقــوال املطوريــن. وقــد يكــون عــدم تفعيــل 
نظــام احتــاد املــالك يف اململكــة العربيــة الســعودية أحد 
أســباب عــدم التــزام املــالك بالدفــع. وهــذا األمــر قد 
يكــون عائقــًا كبــريًا يف وجــه تفعيــل دور متلك الشــقق 
يف معاجلــة أزمــة اإلســكان، وعائقــًا أيضــًا أمــام تطــور 
ــذه  ــا، وه ــات إدارة املرافــق وصيانته العمــل يف قطاع
املشــكلة إذا مل حتــل تعتــرب حاجــزًا رئيســًا أمــام نجــاح 
احتــاد املــالك، فنجــاح مشــاريع شــقق التمليــك قائــم 
عــىل نجــاح احتــاد املــالك ومــدى تعــاون املــالك مــع 

هــذا االحتــاد. 

وقــد يكــون مــن أســباب ارتفــاع نســبة مــن ال 
يدفعــون رســوم الصيانــة املقــررة عليهــم عــدم وجود 
معايــري حتــدد آليــات تســعري وحســاب تكلفــة رســوم 
ــع  ــىل مجي ــد ع ــغ موح ــرض مبل ــة، فف ــة الصيان خدم
ــقق  ــاحات الش ــالف مس ــاة الخت ــدون مراع ــالك ب امل
ومواقعهــا يف املبنــى يعــد غــري عــادل. واجلــدول 
ــغ  ــط املبل ــع متوس ــطًا لتوزي ــاًل مبس ــوي حتلي )3( حي
ــة  ــامل الصيان ــاه أع ــالك جت ــىل امل ــرر ع ــنوي املق الس
ــذا  ــاس أن ه ــىل أس ــقة، ع ــن 15 ش ــون م ــار مك لعق
ــرارًا  ــر تك ــقق األكث ــدد الش ــن ع ــع ضم ــدد يق الع
ــغ  ــني املبال ــز ب ــظ العج ــث نالح ــن، حي ــني املطوري ب
املدفوعــة ســنويًا مــن املــالك واملطلــوب فعليــًا، ومــع 
ذلــك هنــاك عــدم تقيــد مــن نســبة كبــرية مــن املــالك 

ــوم. ــع الرس يف دف

املفاهيــم  مــن  أن  أيضــًا  املطــورون  وذكــر 
ــؤولية أي  ــور مس ــل املط ــالك حتمي ــدى امل ــة ل اخلاطئ
ــن  ــن ضم ــو مل تك ــى ل ــار حت ــل يف العق ــكلة حتص مش
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ــود العقــد، وبخاصــة إذا حدثــت يف الســنة األوىل.  بن
ومــن أكثــر املشــكالت شــيوعًا يف هــذه املرحلــة هــي 
ــق  ــىل إىل طاب ــق أع ــن طاب ــات م ــاه احلامم ــرسب مي ت
أســفل منــه. وهــذه املشــكلة شــائعة حتــى عــىل 
زال  وال   .)Christudason, 2004( العاملــي  املســتوى 
حــل هــذه املشــكلة غــري واضــح، فهــل هــذه املشــكلة 
تعتــرب مــن ضمــن مشــكالت األجــزاء املشــرتكة 
ــؤوليات  ــام ومس ــن مه ــع ضم ــم تق ــن ث ــار وم للعق
احتــاد املــالك؟ أم أن مســؤوليتها ختــص أصحــاب 
الشــقتني فقــط؟ وفيــام يــيل اجلــدول رقــم )4( الــذي 
ــر  ــا التطوي ــر ب ــي يم ــت الت ــل الس ــص املراح يلخ
العقــاري لشــقق التمليــك وأهــم العوائــق التــي 

ــة. ــه كل مرحل تواج

ولدعــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فقــد 
تــم زيــارة املــرشف عــىل برنامــج احتــاد املــالك بــوزارة 
اإلســكان، الــذي أوضــح أن املرشفــني عــىل الربنامــج 
يعملــون حاليــًا عــىل توعيــة أصحــاب شــقق التمليك 

ــات  ــاء كيان ــىل إنش ــم ع ــالك وحثه ــاد امل ــة احت بأمهي
ــر  ــاركة يف أكث ــًا باملش ــوا أيض ــالك، وقام ــادات امل باحت
ــادات  ــا احت ــي تعقده ــات الت ــع يف االجتامع ــن موق م
املــالك. ووصــل عــدد املســجلني حاليــًا إىل 115 
احتــاد مــالك عــىل مســتوى اململكــة، 40 احتــادًا منهــا 
ــالل  ــن خ ــرشف م ــاد امل ــمي. وأف ــكل رس ــل بش تعم
ــالك  ــاد امل ــج احت ــأن برنام ــرتوين ب ــد إلك ــال بري إرس
ــا  ــكوى، منه ــو 30 ش ــتقبل نح ــكان اس ــوزارة اإلس ب
15 شــكوى حــول عــدم تقيــد املــالك بســداد رســوم 

ــم.  ــة عليه ــاد املفروض االحت

ــات  ــق باختالف ــكاوى تتعل ــبع ش ــاك س وهن
ــل:  ــرتكة مث ــزاء املش ــتخدام األج ــول اس ــالك ح امل
اختــالف املــالك عــىل اســتخدام ســطح العقــار، 
ــال  ــًا لألطف ــون ملعب ــل أن يك ــالك يفض ــض امل فبع
وبعضهــم اآلخــر يفضــل أن يكــون مســتودعًا أو 
ــوش(.  ــة )الدش ــون الالقط ــب الصح ــًا لرتكي موقع

السنويالعملالتسلسل املبلغ مالحظةمتوسط
العامل١ الشهر١٥٠٠SRراتب والنظافة١٨٬٠٠٠SRيف احلراسة يشمل
املصعد٢ واحد٤٠٠٠SRصيانة مصعد وجود افرتاض
واملمرات٣ الدرج ملبات ١٨٠٠SRاستبدال
اخلدمة٤ كهرباء عداد فاتورة ٥٠٠٠SRسداد
العقار٥ سكان بني املشرتك املياه خزان ١٠٠٠SRتعبئة
٢٩٬٨٠٠SRاإلمجايل٥

املتوسط٦ باعتبار املالك عىل املقرر السنوي املبلغ متوسط
السنة١٨٠٠ يف مالك ٢٧٬٠٠٠SRلكل

حاليًا٧ املدفوع واملبلغ دفعه املفرتض املبلغ بني ٢٬٨٠٠SRالعجز

اجلدول رقم )3(. حتليل ملتوسط املبلغ السنوي ألعامل الصيانة واإلدارة ومقارنته مع متوسط ما يدفعه املالك حاليًا
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مرحلةجراءاتاإلاملرحلةم بكل املتعلقة املشكالت
املطوردور

الواقعيالنظامي

التخطيط١
سواملرشوعتصميموالتصميم مشكالتتذكر توجد ىال

األرايضاملميزة أسعار ارتفاع

يرشفعىل
التخطيط

والتصميم.

التخطيط يرشفعىل
والتصميم

املوافقات٢
الرسمية

الرسميةاملوافقةأخذ
للمرشوعالرتويج

لتمويلاخلريطةعىلالبيع
املرشوع

املوافقة إجراءاتأخذ تأخرييفسري
البناء عىلرخصة منواحلصول

البلدية

اجلهاتمراجعة
احلكومية

اجلهات مراجعة
أحيان احلكومية. ويف
ينوب من املطور يوكل

عنه

التسويق٣

دعائية عىلوسائل االعتامد
مطوياتدعائية كتوزيع بسيطة
يف )برورشات( واالعالن
عىل العقارية بعضاملواقع

االنرتنت شبكة

يرشفعىل
التسويق عملية

عملية يرشفعىل
التسويق

التنفيذ٤

بطلبإىلرشكة التقدم يتم
من االنتهاء عند الكهرباء

وتنفيذ اإلنشائي اهليكل مرحلة
احلراري العزل

من صارمة إرشافية آلية وجود عدم
كامل تنفيذ البلدياتعىل قبل

االنشاء مراحل

جهاز مع التعاقد
إرشايفلإلرشاف
األعامل عىلمجيع

بمتابعة املطور يقوم
أغلب يف األعامل
ماعدا مراحلها
اخلرسانية األعامل

اإلهناء٥
التيارتوصيلمعاملةاستكامل

املياه وتوصيل الكهربائي،
والرصفالصحي

املطورين تقيد باملساحاتعدم
يف واملحددة البلدية من املعتمدة

البناء رخصة

البلدية مراجعة
الكهرباء ورشكة
املياه ورشكة
الوطنية

من ينيباملطور قد
اجلهات هذه يراجع

الوحدات٦ فرز
العقارية

وإصدارالوحداتفرز
وحدةبكلاخلاصةالصكوك

عقارية

املطورين خمالفاتعىل وجود
العقاريني.

الصكتأخر إصدار قبلعملية من
عدل كتابة

اجلهات مراجعة
احلكومية

اجلهات مراجعة
أحيان احلكومية. ويف
ينوب من املطور يوكل

عنه

امللكية٧ إدارة
العقارية

العقار,  وحراسة ونظافة صيانة
بأعامل اخلاصة النفقات ومجع

الصيانة
السنوية الصيانة رسوم دفع املالكعدم املطوراحتاد

اجلدول رقم )4(. مراحل التطوير العقاري لشقق التمليك وعوائق كل مرحلة
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ــزام  ــدم الت ــول ع ــكاوى ح ــامين ش ــاك ث وهن
ــذه  ــققهم، وه ــة لش ــة الداخلي ــامل الصيان ــالك بأع امل
ــذا  ــه يف ه ــل إلي ــم التوص ــا ت ــع م ــق م ــكاوى تتف الش
ــرية  ــبة كب ــاك نس ــن أن هن ــة، م ــن الدراس ــل م الفص
مــن املــالك ال يتقيــدون بدفــع النفقــات الســنوية 

ــة. للصيان

أيضــًا قــام الباحــث بزيــارة للمحكمــة العامــة 
املتعلقــة بشــقق  القضايــا  بمكــة املكرمــة ملعرفــة 
التمليــك التــي تــرد للمحكمــة، وآليــة ســري القضايــا 
املتعلقــة بالعقــار بشــكل عــام، وقضايا شــقق التمليك 
ــه مــن الصعــب احلصــول  بشــكل خــاص، واتضــح أنَّ
ــة أو معلومــات بــذا اخلصــوص نظــرًا  عــىل إحصائي
ــي  ــة الت ــة العام ــة باملحكم ــر القضائي ــرة الدوائ لكث
ــرة  ــي دائ ــة ه ــرة القضائي ــا - الدائ ــر يف القضاي تنظ
ــر يف  ــا النظ ــكرتارية مهمته ــاٍض وس ــن ق ــون م تتك
القضايــا التــي حتــال إليهــا مــن قبــل مركــز اإلحاالت 
باملحكمــة. وعــىل الرغــم مــن أنَّ التخصــص الرئيــس 
للمحكمــة العامــة هــو النظــر يف قضايــا العقــار ومــا 
ــا تســتقبل  يتصــل بــه والقضايــا املروريــة فقــط، إالَّ أهنَّ
األحــوال  كقضايــا  املختلفــة  احلقوقيــة  القضايــا 
الشــخصية واملطالبــات املاليــة وغريهــا وهــو مــا 
ــة،  ــري عقاري ــا غ ــة بقضاي ــام املحكم ــبب يف ازدح تس
فأصبــح أصحــاب قضايــا العقــار وبخاصــة القضايــا 
العقاريــة التــي حتــدث يف شــقق التمليــك ال يلجــؤون 
ــن  ــراءات وم ــري اإلج ــول س ــم بط ــة لعلمه للمحكم
ثــم يفضلــون حــل القضايــا وديــًا أو الرضــوخ لألمــر 
ــوق  ــاع احلق ــه ضي ــب علي ــر يرتت ــذا األم ــع، وه الواق
ــك  ــقق التملي ــكن يف ش ــن الس ــاس ع ــزوف الن وع

لعلمهــم بعــدم وجــود اجلهــة التــي حتمــي حقوقهــم. 

5. اخلالصة 

أن  الفصــل إىل  الدراســة يف هــذا  خلصــت 
عمليــة التطويــر العقــاري ملشــاريع شــقق التمليــك ال 
ختتلــف يف خطواهتــا عــن تنفيــذ أي مــرشوع عقــاري 
ــدار  ــة وإص ــدة العقاري ــرز الوح ــة ف ــر إال يف عملي آخ
ــاء  ــة إنش ــه عملي ــا. وتواج ــاص ب ــة اخل ــك امللكي ص
مشــاريع شــقق التمليــك بعــض العوائــق مــن وجهــة 
ــقق  ــر ش ــة تطوي ــاركة يف عملي ــراف املش ــر األط نظ
التمليــك )املطــور العقــاري، واملكتــب اهلنــديس، 
والبلديــة، واألمانــة، ورشكــة الكهربــاء، وكتابــة 
العــدل(، بعضهــا يكــون مصــدره اجلهــات احلكوميــة 
ذات العالقــة، وبعضهــا مصــدره املطــورون أنفســهم، 
ــق تقلــل  وبعضهــا مــن مــالك الشــقق. وهــذه العوائ
الرغبــة يف الدخــول يف جمــال التطويــر العقــاري لشــقق 
التمليــك، وتؤثــر عــىل اســتمرار املطوريــن احلاليني يف 
ــص  ــن تلخي ــك. ويمك ــقق التملي ــال ش ــل يف جم العم

ــة: ــاط التالي ــق يف النق العوائ

 تــدين جــودة بعــض مشــاريع شــقق التمليــك  ●
ــدم  ــبب ع ــا بس ــدث فيه ــي حت ــاكل الت ــرة املش وكث
ــقق  ــوق ش ــن، فس ــض املطوري ــة بع ــة واحرتافي مهني
ــه  ــل في ــان أن يعم ــوح ألي إنس ــًا مفت ــك حالي التملي
بالتنفيــذ والبيــع حتــى لــو مل يكــن لــه ســجل أو 
عنــوان رســمي، ومــن ثــم أن يبنــي بــأي كيفيــة 
لعلمــه بأنــه يســتطيع اخلــروج مــن الســوق العقــاري 
بســهولة ودون حتمــل أدنــى مســؤولية، وهــذا األمــر 
أيضــًا أثــر عــىل ســمعة بقيــة املطوريــن الذيــن 
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ــة. ــة ومهني ــون باحرتافي يعمل

 تعامــل مشــاريع إنشــاء شــقق التمليــك معاملة  ●
أي مــرشوع عقــاري آخــر مــن حيــث اخلطــوات 
املتبعــة للحصــول عــىل رخصــة البنــاء وإدخــال 
ــني  ــري ب ــالف جوه ــاك اخت ــني هن ــاء. يف ح الكهرب
ــكنية،  ــقق الس ــاريع الش ــة مش ــك وبقي ــقق التملي ش
حيــث إن شــقق التمليــك هــو نظــام إســكان متعــدد 
امللكيــات يســاهم يف حــل املشــكلة اإلســكانية ويرفــع 
نســب التملــك وحيــد مــن التمــدد األفقــي للمدينــة. 

 تعــدد اجلهــات احلكوميــة املســؤولة عــن  ●
إنشــاء وفــرز مشــاريع شــقق التمليــك، وهــذا األمــر 
ــاريع  ــذه املش ــل ه ــن مث ــتفادة م ــر االس ــبب تأخ يس

اإلســكانية. 

ــاص  ● ــاء اخل ــداد الكهرب ــة ع ــل ملكي ــدم نق  ع
باخلدمــات املشــرتكة كاملصعــد والســالمل، واملدخــل. 
املــرشوع.  مطــور  باســم  مســجلة  تظــل  حيــث 
وكذلــك صعوبــة نقــل ملكيــة عــداد الشــقة مــن اســم 
ــد  ــك اجلدي املالــك األســايس )املطــور( إىل اســم املال
ــن  ــرض م ــق ق ــن طري ــرتي ع ــة إذا كان املش وبخاص

ــك. البن

 عــدم تقيــد املطــور بمســاحات البنــاء املحــددة  ●
يف رخصــة البنــاء، وخمالفــة ذلــك بزيــادة املســطحات 
ــو  ــرشوع، وه ــادي للم ــد امل ــع العائ ــه يف رف ــة من رغب

مــا يســبب تأخــرًا يف إصــدار الصكــوك. 

 عــدم دفــع رســوم الصيانــة الســنوية مــن قبــل  ●
املــالك. 

ومــن أجــل تــاليف العوائــق التــي حتــدث 
لتطويــر شــقق التمليــك فــإن البحــث يــويص بــام ييل:

مجيــع  ● عمــل  تنظــم  رســمية  هيئــة  إنشــاء 
ــقق  ــوري ش ــام ومط ــكل ع ــني بش ــن العقاري املطوري
ــًا  ــًا خاص ــئ نظام ــاص، وتنش ــكل خ ــك بش التملي
بــم، بحيــث يكــون لــكل مطــور يرغــب بتطويــر أي 
مــرشوع عقــاري ســجل متكامــل داخــل هــذه اهليئــة، 
ــات  ــور مالحظ ــة أو ظه ــه أي خمالف ــة ارتكاب ويف حال
عــىل مرشوعــه فإنــه مــن الســهل الوصــول إليــه 

ــام.  ــذا النظ ــق ه ــبته وف وحماس

جيــب أن تعامــل مشــاريع شــقق التمليــك  ●
ــة خاصــة بحيــث يكــون هلــا مســار إلكــرتوين  معامل
خــاص مــن بدايــة الطلــب عــىل رخصــة إنشــاء 

املــرشوع إىل طلــب الفــرز وإصــدار الصكــوك.

أن يكــون هنــاك إرشاف كامــل عــىل هــذه  ●
املشــاريع مــن قبــل مكاتــب هندســية، بحيــث ال 
ــاحات  ــف يف املس ــاري أن خيال ــور العق ــتطيع املط يس
املحــددة يف رخصــة البنــاء بالزيــادة، ويف حالــة القيــام 
ــن  ــزءًا م ــل ج ــديس يتحم ــب اهلن ــإن املكت ــك ف بذل

ــات.  ــذا املخالف ه

ــة  ● ــوم الصيان ــع رس ــالك بدف ــد امل ــامن تقي لض
ــالك،  ــاد م ــاء احت ــالك بإنش ــة امل ــدم رغب ــبب ع وبس
فمــن الــرضوري أن يتــم إلــزام املطــور بالتعاقــد 
مــع رشكات متخصصــة يف إدارة وتشــغيل شــقق 
التمليــك، ويف حالــة عــدم تقيــد أحــد املــالك بالدفــع 
تســتطيع الرشكــة خماطبــة اجلهــات الرســمية إليقــاف 

ــه.  خدمات
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Abstract. This research aims at identifying the obstacles facing the projects of building apartments for 
ownership in Makkah, from the point of view of the real estate developers and the relevant government 
authorities. The researcher interviewed a number of real estate developers and some government agencies. 
The owners of the apartments will be interviewed in another research to get acquainted with their opinions. 
The research was based on the descriptive approach to data collection and analysis. The semi-structured in-
terview was used as a main tool for collecting data. A questionnaire comprising a set of questions that meet 
the research objectives was administered, and the responses were analyzed qualitatively.
The results of the study showed that the ownership apartments in Mecca face a number of obstacles, the 
most important of which are: the low quality of some of the ownership projects and the many problems that 
occur in them, mostly related to some developers who aim at profit at the expense of quality; the multiplicity 
of government agencies responsible for establishing and sorting projects for ownership apartments; and the 
failure of a large proportion of owners of apartments to pay the cost of maintenance of the common parts of 
the property, which is one of the most significant obstacles facing ownership apartments during operation.
The research came out with a number of recommendations that will contribute to solving these obstacles 
and will help the housing sector in the Kingdom of Saudi Arabia to make appropriate decisions about these 
obstacles.

Key words: Ownership apartment, Real estate developers, Association of owners.


