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 ملخص البحث

 بين العالقة سةدرا علي يعمل البداية في المستدامة؛ والمجتمعات العيش لمالئمة الحضري النمو إدارة على البحث هذا يركز

 ئمتو ومال المسوتدا  المجتمو  خصوائ  دراسوة يقود  وسوو  . األول علوى األخيور وتوثيير اإلدارة ونظريوة الحضوري النموو

 يالحضور النموو ادارة مناقشوة علوي الدراسوة تعمول سوو . حضورية تنميوة أي مون الرئيسوية األهودا  مون وصوفهاب للعويش

 مو  المجتمعوات مون جديود لجيول الحضوري النموو وسياسوات اسوتراتيجيات أفضل لتوليد مصر تمكين على قادرة كخصائ 

  اإلدارة توم تنواول الدراسوة مون خوالل دراسوة مفهوو .الحيواة أفضول لتووفير المعيشوة مسوتويات و التنميوة مسوتويات ارتفوا 

انواعوو  الحضوورية وخصائصووها المختلفووة وو ائفهووا و كووذلت دراسووة التخموويع والمفوواهيم العامووة لوو  ومسووتويات  ومشووكالت  و

  لتخمويع لنظواالمختلفة ومراحل  باالضافة الى دراسة الجوانب االداريوة لعمليوة تخمويع المودن الجديودة مون حيوث متملبوات ا

يوة المودن ص نقوا  لتنمالمختلفة في االدارة ، كذلت العالقة بين التخميع واإلدارة مو  اسوتخال االدارة وبدائلة وادوار االجهزة

 الجديدة لتحقيق الهد  من السياسة المقررة.
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Abstrcat: 

This research focuses on the management of urban growth for the appropriateness of living 

and sustainable societies; first, it examines the relationship between urban growth and 

management theory and its impact on the former. The study will examine the management of 

urban growth as a resource capable of empowering Egypt to generate the best urban growth 

strategies and policies for a new generation of communities with high levels of development 

and living standards to provide the best of life. The study was studied through the study of the 

concept of urban management and its different characteristics and functions, as well as the 

study of planning, general concepts, levels, problems, various types and stages, in addition to 

studying the administrative aspects of the planning process of new cities in terms of planning 

requirements of the management system and the role of different devices in the 

administration.Planning and management with drawing points for the development of new 

cities to achieve the objective of the established policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 -: المـقـدمــة

 التجوا ا هوذا يرجو  وقود .خاصوة بصوفة الحضورية اإلدارة فوي الالمركزية تحقيق إلى الحاضر الوقت في الدول معظم تسعى

 رفضيو الوذي الودولي النقود صوندو  مثل دولية جهات من الدول تواج  بعض التي الضغو  تلت أهمها من ضغو  عد  إلى

 البشورية تنميوةال تقريور) المركزية  ل في يتحقق ال والذي عالية كفاءة ذات إدارة إ ار في إال تنموية مشروعات أي تمويل

٢٠٠٤.) 

 يعالتخمو مهوا  بوين تجمو  الحكوموة المركزيوة أن تبوين حيوث الحكوم، مركزيوة عون المؤشورات مون العديود هنوا  مصر وفي

 :حيث الخدمات وتوصيل والتقويم والمراقبة اللوائح ووض  الموارد وتخصي  والتمويل الموازنة وإعداد

 وميينالحكو التنفيوذيين مسوائلة فوي المنتخبوة الشوعبية المجوال  حوق ١٩٨٨\١٤٥ القوانون ألغوي السياسوي الصوعيد علوي -

 أو محودودة موضووعات حوول للمحواف  األسوللة توجيو  فقوع حقهوا من ( ،وأصبح ٢٠٠٣ الديمقرا ي الو ني )الحزب

 .بالمسائل العاجلة إبالغ 

 لهوم رهوايوف التوي المميوزات اسوتخدا  حوق الجمهوريوة رئوي  يعيونهم الوذين للمحوافظين يحوق ال اإلداري، الصعيد علي  -

 .مركزيا لها التخميع يتم أنشمتهم حيث المبدأ حيث من القانون

 ال حيوث لعاموةا للموازنوة المختلفة البنود علي الموارد توزي  في المرونة عد  من كبير قدر يوجد المالي، الصعيد علي -

 نيخضوعا لكونهموا نظورا آخر) مشرو  إلي معين استثماري لمشرو  مخصصة كانت اعتمادات نقل المحافظة تستمي 

 مون اتمخصصو نقول المحليوة التنميوة لووزارة يمكون حوين فوي مختلفتوين ( ، لووزارتين توابعتين اسوتثماريتين لمووازنتي

  (٢٠٠٢ )الصاوي للمحاف  الرجو  دون أخري إلي محافظة

 (Plan bleu 2003) - :التالي يتضح العمران علي المركزية اإلدارة تثيير وبدراسة 

 يوؤدي مموا غيرةوالصو المتوسمة المدن تواج  التي العمرانية المشكالت بكافة اإللما  على قادرة غير المركزية اإلدارة -

 . والمرافق الخدمات في الشديد النق  إلى

 إلهموالوا إليهوا الهجورة زيوادة علوى يشوج  االقتصوادية واألنشومة الخودمات تووفير حيوث مون الكبور  بالمودن االهتموا  -

 .والصغر  المتوسمة للمدن المتزايد

 . الميا  ونق  العامة المرافق إهمال وزيادة الصحية البيلة توافر لعد  العشوائية المنا ق  هور -

 .اقةوالم الوقود استهال  في وزيادة تلوث من عنها ينتج وما اليومية الرحالت وزيادة المرورية االختناقات -

 .التنمية تحقيق يعيق مما سلبية واقتصادية اجتماعية آيار -

 فوي زيوةالالمرك اعتبورت فقود (ESCWA 2001) العمرانيوة التنمية إدارة في الالمركزية أهمية الدراسات من عدد أبرزت

 كفاءتهوا رفو  لوىع والعمول القورار اتخاذ في المحليات دور بتدعيم هتما  واال المدن، إدارة على األقدر األسلوب هي اإلدارة

 والتمويل. اإلدارة وحق المستقلة والسلمة بالمدينة وربمها

 تبعيوة نتقلوتا حوين ( ، ففي ٢٠٠٤ )عاشور العالم في مركزية النظم أكثر من واحدا مصر في الحالي اإلداري النظا  ويمثل

 الصوحي والصور  الميوا  توزيو  مثول مصر في الخدمات كل تزال البلدان ال معظم في المحلية للسلمات الخدمات من كثير

 .مركزيا تدار السيارات لوقو  المخصصة األماكن وحتى القمامة وجم  الماقة وتوزي  والصحة والتعليم

 واإلداريوة ليوةالما األنظموة علوي وسويمرتها قبضوتها تحكم المركزية الحكومة زالت ما محليا، ينفذ الخدمات تقديم أن وبرغم

 .المحلية الخدمات توفير  ريقها عن يتم التي



 

 

 
 

 يالسوكان النموو معودالت تودني علوي أجمعوت حيوث مصور، فوي الجديودة المودن تجربوة لتقيويم عديودة دراسوات تعرضوت ولقود

 أي لماضويا القورن مون األخيور الربو  خوالل أنشولت والتوي الجديودة المودن كول تحقوق فلوم والتجمعوات المودن لتلت والعمراني

 عوا  فويف أساسوها علوي أنشولت التوي الزمنيوة للبورامج  بقوا وذلوت والعمرانوي السوكاني النموو مجواالت فوي مسوتهدف  معدالت

 أموا ، ( ١٩٨٢ التعميور )وزارة اإلجموالي من %٣ إلي تصل لم المستهد  إلي الجديدة المدن سكان عدد نسبة كانت ١٩٩٦

 .المستهد  العمراني النمو معدالت أيضا مدينة أي تحقق فلم العمراني النمو عن

 رةإدا أسواليب فوي قصوور هنوا  أن إلوي بوضوو  تشوير مصور فوي الجديودة المودن نموو في الخلل مظاهر أن سبق مما يتضح

 .الجديدة المدن بثجهزة العمرانية التنمية

 -: البحث مشكلة

 كانوت1970 فوي . تحديودا الودلتا منمقوة فوي و بالسكان أهلة الكلي  مصر مساحة من 6 % حوالي اليو  الوض  علي  هو كما

 بحلوول مونهم اءاالنته يتم المفترضان من كان بالسكان االهل  المنا ق خارج جديدة مدينة 59 انشاء هي القومية العمل خمة

 الجديودة المودن معظوم أن واألبحاث اإلحصاءات السابقة. تؤكد الحكومات سياسات  ل في مدينة 22 تشيد وتم 2017 . عا 

 لودليلوا القواهرة، العاصومة وخاصوة الرئيسوية المودن مون السوكان عودد اجتوذاب حيث من منها المستهد  تحقق لم مصر في

 مليوون نصو  سووي اآلن حتوى تسوتوعب لوم ولكنهوا نسومة ماليون٦ لتسوتوعب أنشولت مصور في الجديدة المدن أن ذلت علي

 ومودن لهوا المسوتهد  السوكان عدد من جدا اقتربت الجديدة المدن بعض هنا  أن كما المستهد ، من %٩ حوالي أي نسمة

 بعضها في يثح الجديدة للمدن والسكانية السكنية الحالة بين الغريب التناقض يوضح مما اآلن، الهد  هذا عن بعيدة أخري

 االتالحو كول وفوي والقواهرة، الكبر  بالمدن وسكني بشري تكدس وجود م  مساكن، بال سكان واألخر  سكان بال مساكن

 مشوكالت راسوتمرا فوي تسوبب مموا المتعوددة، األبعواد ذات المشوكلة هوذ  لحول إتباع  يجب لما واضح مؤشر يوجد ال السابقة

 في قصور دوجو علي يدل مما السكان من الكبيرة لألعداد الخدمات كفاية وعد  سكاني وتكدس وتلوث زحا  من األ  المدن

 .منها المستهد  تحقيق في المدن تلت تنمية إدارة

 -: البحث أهداف

يوواد أهووتم البحووث بتنوواول دراسووة مشووروعات الموودن الجديوودة فووي مصوور بهوود  الوصووول الووي أهووم األسووباب التووي تووؤدي الووي ح

ن عومخممات المدن الجديودة فوي مصور بهود  الوصوول الوي اهوم األسوباب التوي توؤدي الوي حيواد مخمموات المودن الجديودة 

 لنقا  ا  بالهد  األول من  و ذلت من خالل دراسة أهدافها األساسية و ذلت عن  ريق مقارنة الوض  الراهن للمشرو

 : اليةالت

ن موفوي العديود  القاء الضوء علي أهمية دراسة سياسات تنمية المدن الجديدة بثعتبارهوا الحول األمثول لحول مشوكلة رئيسوية -1

 الدول عامة و مصر خاصة و هي مشكلة تخفي  التكدس السكاني عن المدن القائمة.

 سات الدولة لتنمية المدن الجديدة.التعر  علي سيا -2

 .لفي المستقب يساهم البحث في فهم الوض  الراهن للمدن الجديدة بمصر بصفة عامة سواء كان ايجابي او سلبي لتالفيها -3

 -منهجية البحث:

  البحثية الفرضية البحث استنادا الي منهج وصفي تحليلي واختبار أسللة علي اإلجابة تناول سيتم



 

 
 

 تواجو  التوي العقبات وعرض الالمركزية مؤشرات خالل من مصر جمهورية في الحالي اإلدارة أسلوب وتقييم البحث يقو 

 :يلي ما خالل من وذلت.مصر في الالمركزية لتدعيم المقترحة والخمة اإلدارة المركزية تمبيق

 .مستوي كلب والمسلوليات والمها  القرار اتخاذ عملية في ودور  ومستويات  بمصر والتنظيمي اإلداري الهيكل دراسة -

القورار  تخاذا علي المحليات قدرة وقياس اإلدارة مستويات تعدد دراسة خالل من اإلدارية الالمركزية مؤشرات دراسة  -

 .الشعبية المشاركة وحجم المالية والالمركزية

 .المركزية (  أ  مركزية المصرية ) إدارة المدن في المتبعة العمرانية اإلدارة نوعية -

 .بمصر المتب  اإلداري األسلوب  ل في العمرانية للتنمية المعوقة العمرانية االنعكاسات تحليل -

 .اإلدارة المركزية تحقيق مجال في المتخذة اإلجراءات عرض -

 المشكلة العمرانية في مصر 

لقد تشبعت انظمة العمران في مصر واختلفت انما ها واختلمت  رزها المعماريوة وتعوددت مشوكالت العموران مون ارتفوا  

الكثافووات فوووي الموودن ارتفاعوووا شووديدا وتزايووود الضوووغع علووي المرافوووق والخوودمات   وتفاقموووت االحوووال المروريوووة وانتشووورت 

 .العشوائيات وخاصة علي االراضي الزراعية 

 

 نشأتها من والهدف الجديدة المجتمعات إنشاء إلى المخططين اتجاه إلى أدت يالت األسباب

لتووداعيات تعرضوت مصوور لعديود موون االسوباب منهووا تزايود اعووداد السووكان و التمركوز الشووديد للسوكان و غيرهووا و العديود موون ا

 الناتجة عن ذلت وهي كاالتي :

 اوال : االسباب 

من خوالل اسوتقراء بيانوات التعوداد السوكاني التوي اجريوت فوي مصور خوالل القورن العشورين منوذ عوا   -:تزايد عدد السكان -1

فقد تالح  ان عودد سوكان قود تزايود بواكثر مون خمو  مورات خوالل هوذة الفتورة. حيوث تزايود سوكان  1966وحتي عا   1907

ج  ارتفا  نسبة سكان الحضور الوي الزيوادة .وير1مرة فقد تزايد سكان الري  بحوالي اربعة مرات فقع 13الحضر باكثر من 

هووذا وموون المتوقوو  ان يبلووا عوودد سووكان  المبيعيووة للسووكان باالضووافة الووي الهجوورة موون الريوو  الووي الحضوور بمعوودالت مرتفعووة.

  .نسمة 2مليون 150نحو  2050عا  مصر

% موون 96فالصووحراء تشووغل تتميووز مصوور بخصوصووية شووديدة فووي  بيعتهووا الجغرافيووة  -:محدوديووة المسوواحة المثهولووة -2

% فقوع .. مموا ادي 4مساحتها الكلية مما ادي بدورة الي تركيز االنشمة البشرية في باقي الرقعة الضيقة التي تبلا مسواحتها 

 الي تناق   رديا ومستمرا.

اعد الكثافووة ادي التزايوود فووي حجوم السووكان ويبووات المسواحة المثهولووة تقريبووا الوي تصوو -:تصواعد الكثافووة ومعوودالت التوزاحم -3

ومن جهة اخوري فوان الكثافوة للمسواحة المثهولوة  2001كم في عا  /1470السكانية بشكل واضح حيث وصلت الي اكثر من 

 في محافظة القاهرة. 3ال  نسمة / كم 32ترتف  في كثير من المحافظات عن هذا الرقم فمثال تبلا حوالي 

 ثانيا : التداعيات :

                                                             
 1996تعداد  –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  1
 المرجع السابق 2
 1996تعداد  –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  3



 

 

 
 

 4الو  70الوي  50تقودر قيموة المسوتقم  سونويا مون االراضوي الزراعيوة الخصوبة مون  -:بةتاكل االراضي الزراعية الخص.1

مما ادي الوي تنواق  نصويب الفورد مون االراضوي ’ فدان سنويا نتيجة الزح  العمراني المستمر غير المنتظم وغير المخمع

 .2006عا  حتي  1960الزراعية الخصبة وفيما يلي متوسع نصيب الفرد منها خالل الفترة من عا  

 2006 1996 1986 1980 1970 1960 البيان

المسوووووواحة المزروعووووووة 

 بالمليون فدان

5.6 5.75 5.88 6.2 8.4 9.6 

 0.14 0.14 0.12 0.14 0.17 0.22 ما يخ  الفرد بالفدان

 20065 – 1917( تمور رقعة االراضي الزراعية في مصر ونصيب الفرد منها خالل الفترة من 1جدول )

قود تودهورت تمثل المنا ق التاريخيوة التوراث الحضواري لمصور خوالل اال  السونين ول -:احوال المنا ق التاريخيةتردي  -2

لمنووا ق هوذة المنووا ق بشوكل حوواد بتوايير عوودة عواموول مون اهمهووا التعوديات الصووارخة لالنشوومة المتعارضوة موو   بيعوة هووذة ا

 معدالت التدهور البيلة العمرانية.وتعديات السكان نتيجة الهجرة الداخلية مما ادي الي زيادة 

بسووبب  شوهدت المودن الكبووري وخاصوة القوواهرة تضوخما كبيورا فووي الحجوم -:تضوخم المودن الرئيسووية وانتشوار العشوووائيات -3

 تودهور مسوتو وتيارات الهجرة المستمرة من الري  مما ادي الي  هور العديد من المشكالت مثل ارتفوا  الكثافوة السوكانية 

 لسكنية.امة والبنية االساسية ووسائل المواصالت والمشاكل المرورية وقصور العرض الكلي في الوحدات المرافق العا

يوة فوي كول مون لقد تضوافرت مجموعوة مون العوامول فوي تودهور البيلوة العمران -:تدهور البيلة العمرانية في المدن والقري -4

ل االنمووا  لمودن وا رافهووا ونمووو قمووا  غيوور المنووتظم وتووداخالمدينوة والقريووة وادي ذلووت الووي نمووو العشوووائيات حووول مووداخل ا

 الريفية والحضرية في مجتم  المدينة.

حضورية . حيوث وذلت بسبب الخلل الشديد في توزي  السكان علي هذة المراكز ال -:عد  االتزان في احجا  وتوزي  المدن -5

والي حون هوذا العودد الكبيور مون المراكوز فوان مدينة فوي الوقوت الحوالي وعلوي الورغم مو 216يضم النسق الحضري المصري 

اقي % موون سووكان الحضوور يتمركووزون فووي المركووزين الحضووريين االوليووين ) القوواهرة واالسووكندرية ( فووي حووين تتقاسووم بوو58

 % الباقية من سكان الحضر.42المراكز نسبة 

لعمرانوي وية المواب  اة السكانية الي حد تشامتدت االيار الناجمة عن الزياد -: تدهور الماب  العمراني والمعماري للمدينة -6

 : والمعماري والذي من اهم مظاهر 

 هد  كثير من المباني ذات القيمة المعمارية والحضرية والتاريخية. -

 زح  االنشمة التجارية والمهنية والسياحية الي احياء كان  ابعها اسكاني في المقا  االول . -

واحود اخول الحوي الر السلبية في الماب  المعماري للمودن ومنهوا فقودان المواب  المعمواري دوقد ادي ذلت الي العديد من المظاه

 . واختفاء الحدائق العامة والخاصة واقامة كتل مباني صماء مكانها . واستخدا  الشوار  كمواق  للسيارات

ادي التلوث الصناعي والزيادة السكانية الي  هور عودة مشوكالت حقيقيوة فوي مجوال تلووث الهوواء كنتيجوة  -: تلوث البيلة -7

لحركة التصني  النشمة وغيرها ولقد تجمعت االسباب السابقة جميعهوا واصوبح ضوروري تشوكيل الخريموة السوكانية لمصور 

% من مساحة مصور. وقود وضوعت 25سبة العمران الي بما يحقق التوازن المملوب بين السكان والموارد وذلت للوصول بن

 -استراتيجية للتنمية العمرانية لمصر للتحكم في النمو العمراني وقد قامت الوزارة بوض  عدة اعتبارات وهي :

                                                             
 المرجع السابق 4
 المصدر )وزارة االسكان والمرافق وهيئة التخطيط العمراني( 5



 

 
 

 . متاحةالمكانات الاالستفادة من محاور التنمية العمرانية الحالية م  ايجاد محاور تنمية جديدة  بقا لتوزي  الموارد وا -

كاني علوي استثمار الموارد الكامنة في صحاري مصر وسواحلها لجذب الموا نين الي هذة المنا ق وتخفي  الضغع السو  -

 المدن القائمة.

ة ادة السووكانيخلووق منووا ق جووذب بالصووحراء لخلخلووة المنووا ق المرتفعووة الكثافووة فووي الوودلتا والوجووة القبلووي والسووتيعاب الزيوو  -

 المتوقعة.

ة الودخل والمجتمعوات الجديودة فوي ا وار تخمويع اقليموي عمرانوي نواب  مون تخمويع قوومي عوا  يسوتهد  زيواد انشاء المدن  -

 القومي وتوفير فرص العمالة للموا نين .

 انشاء الصناعات في منا ق محددة لالستفادة من الناتج االقتصادي للمشروعات الصناعية.  -

 ات لتوتمكن مونفي المدن الجديدة عن  ريق التسهيالت والحوافز للمشوروعتهيلة المناخ المالئم الجتذاب رؤوس االموال   -

 اداء و يفتها في المجال الصناعي والخدمات الالزمة. 

 العمرانية السياسة مالمح

اصبحت سياسة المدن الجديدة تقصد في اتجاهها تنظيم التنمية العمرانية حيوث تشومل علوي العديود مون التوجهوات االقتصوادية 

واالجتماعية والنظم االدارية ولكن ما حدث في مصر ان سياسة تنمية المدن الجديدة كانت تغفل المودخل االقليموي للدراسوات 

م توجد خمة قومية توضح اال ار الشامل لهذة المدينة منذ بداية التفكير في تبنوي هوذة المختلفة المصاحبة لكل مدينة جديدة فل

السياسة بحيث يتحدد دور كل من هذة المدن الجديدة وعالقة بعضها ببعض وسائر عناصر النسق العمراني القوائم اي انو  لوم 

ض الواضوح مو  تحقيوق الهود  الرئيسوي مون نتج عون اتبوا  هوذة السياسوات التعواروتكن هنا  سياسة عمرانية شاملة ممبقة 

. عنود بدايوة فكورة انشواء المودن الجديودة فوي مصور عرفوت مصور 6انشاء المدن الجديدة وهو الحفا  علي االراضوي الزراعيوة

 النوعين الرئيسين من المدن الجديدة المخممة وهما " المدن المستقلة والمدن التابعة ".

مل كن ومكان العهد  من انشائهم تكوين تجم  تنموي كبير مخمع يهد  الي توفير المسا: كان ال المدن الجديدة المستقلة -أ

م تحقووق لوووالخوودمات فووي بيلووة جديوودة وتعتموود علووي مقومووات نموهووا وهووي ذات قاعوودة اقتصووادية اال ان هووذة الموودن حتووي االن 

 لسادات (.المرجو منها رغم وجود قاعدة اقتصادية قوية بها مثل ) مدينة العاشر من رمضان وا

نهوا تودور : تستهد  تكوين تجم  تنموي مخمع بالقرب من المودن الكبوري ال يخضو  لنموا  سولماتها ولك المدن التابعة -ب

 رة الكبري (.مايو والسادس من اكتوبر والتجماعت الجديدة حول القاه 15في فلكها االقتصادي واالجتماعي. مثل ) مدينة 

مدينوة جديودة حيوث لجوات هيلوة المحتمعوات العمرانيوة  17الوي  1995ديودة وصول عوا  "وتال ذلوت انشواء عودد مون المودن الج

ج جديوداج اخور توم تحديودها علوي منوا ق  53تستهد  اقاموة  2025الجديدة الي وض  خريمة جديدة لمصر لعا   مدينوة وتجمعوا

  ربع هذة المودن الجديودة بالعواصوم ال  فدان م 190مليون فدان تحتل الكتلة العمرانية  للمدن المزعم انشا ؤها  2مساحتها 

 (2". كما موضح بالجدول )7والمدن االخري القائمة من خالل شبكات النقل السري  

 مدينة  14مدن جديدة مقترحة      مدينة  30مدن تحت الدراسة     

   

 مدينة  17مدن جديدة قائمة       

 العاشر من رمضان    الفرافرة جنوب سيدي براني

 السادات   اخميم الجديدة مرسي ممرو جنوب 

  السادس من اكتوبر   سوهاج الجديدة جنوب الضبعة

                                                             
 مصر -الزقازيق  –مكتبة المدينة  –طلعت الدمرداش ابراهيم  \د -اقتصاديات انشاء المدن الجديدة 6
مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني )خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر  وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باالشنراك 7

 4ص 1998التقرير العام يونيو  2017العربية( حتي عام 



 

 

 
 

 برج العرب الجديدة  شر  المور / رأس محمد جنوب سيدي عبد الرحمن

 الصالحية الجديدة االمل وادي النمرون / العلمين

 مايو  15 الفيو  الجديدة الواحات / العلمين

 النوبارية الجديدة  الخارجة شمال سيوة

 دميا  الجديدة  الداخلة شر  سيوة

 العبور شر  العوينات البويمي / سيوة

 بدر قنا الجديدة وادي التكنولوجيا

 الشيخ زايد نج  حمادي الجديدة رفح الجديدة

 بني سوي  الجديدة اسوان الجديدة نخل الجديدة

 المنيا الجديدة  ادفو ابو زنيمة

 الشرو  توشكى  ريق وادي فيران

 القاهرة الجديدة  غرب الزعفرانة

 اسيو  الجديدة   بني مزار / راس غارب

  يبة الجديددة  بني مزار

   الكوامل

   الكولة

   غرب بحيرة قارون

   الكريمات / الزعفرانة

   ديرو 

   شر  البحيرات

   الفشن / بني مزار

   الواحات البحرية

   / الفرافرة  ريق ديرو 

   المدينة الغربية باسيو 

   بثرمر

   وادي العالقى

   كركر

 8( يوضح المدن الجديدة القائمة والمقترحة وتحت الدراسة بمصر2الجدول )

 المصرية الجديدة للمدن العمرانية التنمية خصائص

 :9 يلي فيما المصرية الجديدة المدن في العمرانية التنمية لمبيعة العامة الخصائ  استخالص يمكن

 :العمرانية  التنمية معدالت بطء -1

                                                             
 المصدر )هيئة التخطيط العمراني( 8

9 Mohamed Refaay , Approach for Housing and Construction Bank, unpublished paper, 2005 



 

 
 

 إلسوكانا قماعوات من كل في الموضوعة من مخمماتها المدن هذ  أهدا  وتثخر النمو معدالت بعء علي االستدالل تم لقد

 العمالة رصف من المحقق قلة إلي باإلضافة هذا .أخري ناحية من المدن لهذ  المستو ن السكان وحجم ناحية، من والخدمات

 .المجال هذا في الهائلة االستثمارات من الرغم علي المدن، بهذ  االقتصادية القاعدة في

  :العمرانية التنمية تبعثر -2

 للمراحول  بقوا نوتظمي لوم للعموران األفقوي النمو أن أي ، الجديدة المدن في العمرانية التنمية ميزت التي المالمح أهم أحد هي

 فوي تكتمول أن دون السوكنية المجواورات مون عودد فوي والخواص العوا  اإلسوكان مشروعات انتشرت حيث المخممة، الزمنية

 .المجاورات هذ  من األخر البعض في عشوائي بشكل الخدمات منشات بعض انتشرت بينما منهم، الغالبية

 :العمرانية  التنمية توازن عدم -3

 قماعوات يفو اإلنجواز معودالت فوي التووازن عود  فوي تتمثول هاموة حقيقوة يبورر الجديدة المدن في العمراني النمو مراجعة إن

 :يلي  ما مالمحها أبرز ومن بها، العمران ومقومات المختلفة المدينة

 فوي لنمووا الصوناعي القموا  فوي النموو يفوو  حيوث للمدينوة، األساسوية المقوموات فوي التنميوة معودالت بوين التووازن عود   -

 للسكان. الجاذبة األساسية العناصر من كونها رغم والخدمات، اإلسكان مثل األخر  القماعات

 والمقوموات عواتالقما فوي اإلنجواز معدالت تفو  كبيرة بدرجة للمدينة األساسية البنية عناصر في اإلنجاز معدالت تقد    -

 .بها  العمرانية للتنمية األخر 

 .علي   الفعال الملب حقيقة عن اإلسكان من المتا  العرض خصائ  اختال   -

 .والمجتمعية العامة الخدمات في اإلنجاز معدالت ضع   -

 المصرية الجديدة المدن تنمية تواجه التي المشاكل

 يلوي وفيموا المنشوودة، األهودا  لتحقيوق الالزموة اإلدارة وسائل غياب الجديدة بالمدن الراهنة لألوضا  الدراسات من أتضح

 :10 الجديدة المدن تواج  التي المشاكل أهم

 .عاتالمشرو بعض تنفيذ تثخر إلي أدي مما البعض بعضها م  ومرتبمة محددة تمويل ونظم تنفيذية خمع وجود عد  -

 بعثرة عن  نشث مما زمنيا محددة أهدا  لخدمة والخاص العا  القماعين أعمال تنظم ومتكاملة محددة برامج وجود عد  -

 .المشروعات تكامل وعد  النمو في

 المودن أغلوب يفو األولوي المراحل انتهت فقد يم ومن قياس معايير وجود عد  إلي باإلضافة والمتابعة التقييم نظم غياب -

 .والفشل النجا  أسباب علي والوقو  المرحلة هذ  لتقيم محاولة أي دون الجديدة األولي

 فعال ردو وللمعلومات والتمور التغيير سريعة عمرانية لمجتمعات المملوب المستوي علي لي  المعلومات جم  نظم -

 أو التخمويع وأ األهودا  تحديود في اإلدارية العمليات كل في المعلومات تدخل حيث وفاعليتها، اإلدارة كفاءة تحديد في

 .األداء وتقييم الرقابة عمليات في أو القرارات اتخاذ

 مون الحكوميوة التقليديوة اإلدارات عون يختلو  ال الجديودة بالمودن اإلداري للنظوا  الوراهن الوضو  أن اسوتنتاج يمكن سبق مما

 اديةاالقتصو والبورامج التشوريعات جميو  وخضوو  الرأسوي بالتسلسول يتميوز والوذي العاموة لوددارة األساسوي الونمع حيوث

 .المحلية السلمة إ ار خارج األساسية القرارات تكون وبهذا المركزية، )الحكومة( اإلدارة موافقة إلي واالستثمارية
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 إدارة التنمية العمرانية أسلوب

عن تخمويع وتنميوة  1979لسنة  59أنشلت هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون الجهاز المسلول في الدولة وفقا لقانون 

، حيوث أن  11المجتمعات الجديدة ، موقعهوا فوي الهيكول التنظيموي لووزارة االسوكان ، ويتبو  هوذ  الهيلوة أجهوزة للمودن الجديودة

تن  علي إن  يجوز للهيلة أن تنشئ أجهزة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديودة. وبنواء علوي هوذا فقود صودر قورار  44المادة 

 12بتشوكيل الجهواز التنظيموي لجهوازي تنميوة كول 1982لسونة  36رئي  مجل  إدارة هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 

  يشوكل البنواء التنظيموي لبواقي أجهوزة التنميوة فوي المجتمعوات من مودينتي العاشور مون رمضوان والسوادات. والوذي علوي نهجو

 العمرانيةالجديدة.

 13( يوضح الهيكل التنظيمي لوزارة االسكان والمرافق3الشكل )

 دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة  /1

بإنشائها في بحث واقترا  ورسم وتنفيذ ومتابعة خمع وسياسات وبرامج إنشواء الخاص  1979( لسنة 59ُحدد القانون رقم )

يووذها لوحوودات الحكووم المجتمعوات العمرانيووة الجديوودة منووذ بدايووة التفكيوور والتوودبير لهووذ  المجتمعووات حتووي تسووليمها بعوود إتمووا  تنف

. وتملوت هيلوة المجتمعوات القائموة 14دة ( يوضح التدريج الحالي للسلمات في الهيكول التنظيموي للمودن الجديو4المحلي . شكل)

حاليا مجموعة أخوري مون السولمات واالختصاصوات ، كسولمة مونح الحووافز لجوذب المشوروعات والسوكان الوي المجتمعوات 

                                                             
11 -The National Urban Policy Study-Working Paper on Urban development Standards and costs,1980"-PADOC-
INC.Engineering Consultant Group – Sherif El Hakim & Association -Egypt -1980 

 18مبارك والعمران ص  –وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 12
 18مبارك والعمران ص  –وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  13

14 -The National Urban Policy Study-Working Paper on Urban development Standards and costs,1980"-PADOC-
INC.Engineering Consultant Group – Sherif El Hakim & Association -Egypt -1980 



 

 
 

تمويليوة ،  الجديدة ويمكن تقسيم مها  الهيلة في هذا المجال الي اربعة مهوا  رئيسوية: مهوا  تخميميوة ، مهوا  تنفيذيوة ، مهموا 

 مها  المتابعة

  

 15يوضح التدريج الحالي للسلمات في الهيكل التنظيمي للمدن الجديدة( 4الشكل )

 مهام تخطيطية  .أ

 .16رسم سياسة المدن الجديدة وإعداد خمع وبرامج تنميتها والتنسيق بينها وبين خمع وبرامج االنتاج والخدمات -

 دولة.ة العامة  للوإعداد التخميمات العامة والتفصيلية لها وذلت  بقا للخماختيار المواق  الالزمة إلنشاء المجتمعات  -

جواالت متنظيم وتبادل المشورة م  الوزارات والهيلوات والجهوات التوي تعمول فوي نشوا ات التعميور وموا يتصول بو  مون  -

 ودراسة وتنفيذ المرافق االقليمية ومنشثت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.

اص . أختيار أماكن إقامة المشروعات والصناعات سواء فوي ذلوت مشوروعات القموا  العوا  أو مشوروعات القموا  الخو -

 وذلت بما يتفق م  التخميمات المقررة لها.

 مهام تنفيذية  .ب

 تنفيذ مشروعات االسكان الالزمة ووض  الشرو  الالزمة للتمليت أو االيجار أو االنتفا . -

االساسوية سوواء تقسويم االراضوي وانشواء المرافوق الداخليوة لهوا او اختيوار وتنفيوذ أنسوب البورامج  تنفيذ إسوتثمارات البنيوة -

 .17االنمائية للمدينة كثنشمة الخدمات المتعددة والمتنوعة

 وسوائل النقولإستيراد ما تحتاج إلي  من المسوتلزمات والمهموات واالالت واالدوات واالجهوزة والمعودات وقمو  الغيوار و -

 وما يتناسب م   بيعة العمل في مواق  الهيلة.واالنتقال 

                                                             
 (المصدر )هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15
 العمراني النمو زـتحفي في الخاص القطاع دور تعظيم نحو دراسة الجديدة بالمدن العمرانية التنمية في االقتصادية القاعدة دور ،أمين محمد  16

 سبتمبر ،السادس األزهر مؤتمر ،الجديدة بالمدن
17 James Aclapp, New Towns and Urban Policy: Planning Metiorolitan Growth New York: Dunellen Publishing 
Co.. 



 

 

 
 

 القيا  بعملية تخصي  االرض للمشروعات مكتملة المرافق والبنية االساسية. -

 منح الموافقة علي االعفاءات الضريبية والجمريكية وأي إعفاءات أخري يقدرها القانون. -

 عات الخاضووعةصوودير الموال المسوتثمر فووي المشوروالموافقوة علوي تقريوور المزايوا التوي يُتيحهووا القوانون مثووال ذلوت إعوادة ت -

 الي الخارج. 1989لسنة  59ألحكا  القانون 

 مهمام تمويلية  -ج

ضومن تعقد القروض أو الحصوول علوي مونح وفقوا للقواعود المقوررة قانونوا باألضوافة لموا يخصو  للهيلوة مون إعفواءات  -

 كفاية التمويل للمشرو .

بموا يسواهم فوي تمويول التنميوة 18ية الجديودة للمسوتثمرين المصورين أو االجانوب بي  أو تثجير أراضي المجتمعات العمران -

 للمدينة ، دون االخالل بالقواعد المنظمة لتملت االجانب.

 المساهمة في عملية التمويل الالزمة لتنفيذ البرامج االئتمانية للمجتمعات العمرانية الجديدة. -

 مهام المتابعة  -د

للدولة والتي يق  عليها االختيار إلنشاء المجتمعات العمرانية الجديودة لضومان عود  التصور  متابعة االراضي المملوكة  -

 . 19أو التقرير ألي حق من قبل الغير لهذ  االراضي

ة لهووا متابعووة االسووتثمارات الخاصووة للتثكوود موون جديووة مشووروعاتها فووي التنفيووذ وموون اتفاقهووا موو  التتخصصووات المقوورر -

 ها .واالغراض التي أنشلت من أجل

ديوة لمشواكل المااإعداد تقارير االنجاز عما تم تنفيذ  مون هوذ  الخموع وموا تبقوي منهوا باإلضوافة الوي إعوداد التقوارير عون  -

 والفنية التي قد تعترض عملية التنفيذ ، والعمل علي تذليلها .

 :ويتكون الهيكل التنظيمي لهيلة المجتمعات العمرانية الجديدة من يالث مستويات أساسية هي  -

  المجلو  يتكون من مجلو  إدارة هيلوة المجتمعوات العمرانيوة الجديودة ، ويتشوكل هوذا المجلو  مون رئويالمستوي االول :  

 يلوة وممثلوونوالذي يصدر بتعين  قرارا من رئي  الجمهورية ، أما أعضاء المجل  فهوم أعضواء مون القيوادات الرئيسوية باله

 ا باإلضافة الي عدد من أهل الخبرة .للقماعات والوزارات والجهات المعنية بنشا ه

بل قلموضوعة من يتكون من الجهاز االداري للهيلة ويقو  باألشرا  علي متابعة تنفيذ الخمع والبرامج ا المستوي الثاني :

ا يقوو  التنفيوذ كمو مجل  االدارة والتحقق من حسن سير العمول واالداء التنفيوذي ألجهوزة التنميوة المختلفوة القائموة علوي عمليوة

 حسن سير العمل بدون توق  . بإزالة المعوقات وتوفير المستلزمات الالزمة لضمان

يتكون من االجهزة االدارية أو ما يملق عليها أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة حيوث يوتم إنشواء  المستوي الثالث :

جهاز إداري لكل مدينة جديدة يملق عليهوا جهواز تنميوة المدينوة ، وتقوو  هوذ  االجهوزة بمباشورة االختصاصوات التوي تحوددها 

لها علي الوج  المبين في القانون. وتعد هذ  االجهزة هي المسلولة عن تنفيوذ موا يوضو  للمجتمعوات العمرانيوة الجديودة الهيلة 

 20من خمع وبرامج إنمائية .

                                                             
18 John W.repos, “Public Erterprise and New Towns : An American Tradition Revisited,” in the New 
Communities. Ggolny Shicago Univ. of Lliners Press 
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ر لمتها إلصودادارات المتخصصوة فوي أجهوزة تنميوة المودن الجديودة وتمتود سوتتحكم هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة في اإل

العوال  اري  جديودة خوارج المسواحة العمرانيوة المخمموة مثول إنشواء مصوان  المووب واالسوتاد ومدينوة اقرارات تتضمن مشو

شوور فووي التلفزيوووني . وتلووت هووي إحوودي الثغوورات الناجمووة عوون مركزيووة القوورارات وعوود  تحديوود االختصاصووات والتوودخل المبا

حوة لوموات المتاداري المصري عموما كما أن المعتوجي  نمو المدن الجديدة من أعلي ، وكلها سمات رئيسية تميز الجهاز اال

ن داللتهوا للمخممين في أسلوب التخميع المركزي تكون عادة قاصرة إن لم تكون مشووهة حيوث تفقود هوذ  البيانوات الكثيور مو

 ومعناها عند التجمي  في متوسمات إحصائية.

 الهيكل االداري لجهاز تنمية المدن الجديدة  /2

بإنشواء الهيكول التنظيموي لجهواز تنميوة المودن  1982لسونة  36معوات العمرانيوة الجديودة قورار رقوم أصودار رئوي  هيلوة المجت

الجديدة لكل من مدينتي العاشر من رمضان والسوادات ، ويتكوون الهيكول االداري التنظيموي لجهواز تنميوة المودن الجديودة مون 

و  هذ  المراكز القيادية بجميو  االنشومة التوي تسوند اليهوا مراكز قيادية تحت إشرا  هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتق

من قبل الهيلة وتقيمها ، كموا تقوو  بتنسويق العمول وتنفيوذ الخموع والبورامج المغموا  لجهواز تنميوة المودن الجديودة مون الهيلوات 

 . ومن دراسة مها  و يفة رئي  جهاز المدن الجديدة يتضح أن : 21العليا

 لبهووا الموقوو جديودة لووي  لديو  الحريووة الكاملووة للتحور  واتخوواذ القورارات السووريعة التوي يتمرئوي  جهوواز تنميوة الموودن ال -

 لمواجهة التغيرات ، كما يجب علي  رف  تقرير لهيلة المجتمعات العمرانية الجديدة التخاذ القرارات.

 قوق حيوث أنو وهوذا ال يتح تتملب مسؤليات رئوي  جهواز تنميوة المدينوة الجديودة منو  البقواء باسوتمرار فوي المودن الجديودة -

 يقضي عدة أيا  في المدينة الجديدة والباقي بالوزارة في القاهرة.

ة ة االقتصوواديمسولوليات رئوي  جهوواز تنميوة الموودن الجديودة التتعوودي الوضو  القووائم أو تعوديل السياسووات التوي تهووم التنميو -

 واالجتماعية والعمرانية في المدينة الجديدة.

 يوجود أي ميوة المودن الجديودة هوي دراسوة أسوباب عود  كفواءة االجوراءات االداريوة كموا أنو  الإحدي مها  رئي  جهاز تن -

 إشارة ل  لتقييم المشاري  المختلفة في المدن الجديدة.

 22ينقسم الهيكل التنظيمي للمدن الجديدة الي سبعة قماعات تابعة مباشرة لرئي  جهاز المدينة الجديدة .

يوة هيلوات المركزالمكتب الفني ، ويقو  بعمل الدراسات التي يملبها رئي  الجهواز ويتلقوي الملحو وات مون الالقطاع االول : 

 بالدولة يم إرسال تقاريرها لها بدضافة لعملهم كسكرتارية تنفيذية .

لمدينة اهة نظرهم في العالقات العامة والمعلومات ، ويقو  باستقصاء اهتما  العامة بالمدن الجديدة وأخذ وجالقطاع الثاني : 

شومة احوة لعمول أن، وجم  البيانات والمعلومات المملوبة ، وهوذا القموا  اليسوتثمر عمليوا الوسوائل والمعلوموات المتاحوة المت

 جاذبة للسكان .

المووا نين  حقق فوي شوكاويلقانونية التي تؤدي المها  القانونية المختلفة ككتابة التعاقدات والتإدارة الشلون االقطاع الثالث : 

 بالمدينة .

ات حود مون التصورفاالمون والوذي لديو  العديود مون المهوا  لمنو  الفسواد االداري والموالي بهوذ  المجتمعوات والالقطاع الرابع  : 

 والسلوكيات االجتماعية المخالفة للقانون .
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نيوة تمعوات العمراالتخميع والمتابعة ويقو  بالربع بوين خموع التنميوة االقتصوادية واالجتماعيوة بهيلوة المجاع الخامس : القط

ذا ال يتحقوق ديدة ولكن هالجديدة والتخميع والتنمية بالمدينة الجديدة ، ويقو  بالدراسات التخميمية المملوبة لتنمية المدن الج

 بتقديم بعض التغيرات القليلة ومتابعة إنشاء المشاري  .عمليا فنشا  هذا القما  محدود 

قة لكن في الحقيمكتب الشلون البيلية وهو خاص بمن  البيلة من التلوث والتدهور وحماية الصحة العامة والقطاع السادس : 

 ال يتم شئ من هذا .

الي الرجو   سهيل مهامهم بدون الحاجةمكتب خدمة المستثمرين وقد أضي  حديثا لمساعد  المستثمرين وتالقطاع الساب  : 

 الي الوزارات المركزية إال أن هذا ال يتم علي الوج  األكمل .

ي بعوة لهوا التوويتضمن الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية المدن الجديدة أرب  قماعوات مركزيوة أخوري مو  عودد مون االدارات التا

 تقو  بشلونها .

 قطاع المشروعات ويقوم باألتي : -1

دراسووات المملوبووة للمشوواري  الهندسووية والتصووميمات المعماريوة . ويشووار  فووي تحضووير خمووع التنميووة بالموودن تجهيوز ال -

 . 23الجديدة وينسق بين تنفيذ البرامج لكل مشرو  في المواق  المختلفة

  موومات والرسو القيا  بعمل الرسومات المساحية والخرائع والبيانات االحصائية وكتابة التقارير ، ويمابق التصميمات -

 تنفيذ مراحل المشرو  حسب الميزانية المتاحة الموضوعة ل  .

 إبرا  عقود المشاري  ودراسة تكلفتها وتجهيز التفاصيل الخاصة بمفاهيم إدارة المشاري  قما  التنفيذ -

 ويقوم قطاع التنفيذ باألتي :

 المتابعة.االشرا  علي تنفيذ المشاري  وتشغيل وصيانة المرافق العامة وتجهيز تقارير  -

 يوتم ن االنشومة التحديد متملبات جهاز تنمية المدينة الجديدة من معدات فنية ووسائل النقل واالحتيا ي ، وهذا النو  م -

 تنفيذ  عن  ريق المقاولين.

 قطاع الشئون االدارية والمالية والعقاري  -2

 ويقوم باألتي : 

لحسووابات االسووتثمارات وعموول الموازنووات التقديريووة واتووولي النووواحي الماليووة موون حيووث قيوود المصووروفات وااليوورادات و -

 واالشرا  علي المخازن .

هواز تنميوة االشرا  علي شلون االفراد والعاملين والسكرتارية واالشرا  وموو في الراعايوة االجتماعيوة والصوحية لج -

 المدن الجديدة واحتياجاتهم من خدمات .

 لبناء بالمدينة .ضمان شراء مواد البناء الالزمة ألعمال التشيد وا -

تنسويق بوين  تجهيز االشترا ات لمال  االرض والبي  وااليجار ، ويقو  بتسويق وبي  العقارات واالراضي ، وال يوجود -

 مها  االدارة العقارية واالدارات االخري علي المستويات المختلفة بجهاز تنمية المدينة الجديدة .

 القطاع المركزي لتنمية وإدارة المجتم  الجديد -3

 ويقوم باألتي : 

                                                             
23 - Mohamed abdelbaki Mohamed Ibrahim ,Management of the urban development operation in new 
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لدولوة )تعلويم نوعا من االنشمة وخودمات ا 19توفير كل متملبات الحيا  في مجتم  المدينة ، وهذا القما  المركزي يتضمن 

ادي مدرسة والنو، وإسكان ، ومرافق .... إلخ( وهذ  االنشمة التسعة عشر ترج  الي الوزارات االخري مثل إقامة وإدارة ال

االنشومة  لمبية .. إلخ، وهذا يوضح ضخامة المها  بحيث تحتاج لعدد جيد من المتخصصين فوي جميو الرياضية والوحدات ا

 في قماعات الدولة .

 

 

 : سلبيات الهيكل التنظيمي االداري لجهاز المدن الجديدة 

تعامول تم أنهوا ال رغو يعتبر الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية المدينة الجديدة عادي مثل االدارات العامة بالوزارات االخري -أ

ة تقريوور مو  المشواكل العاديوة والمعتووادة الموجوودة . وهوو يمثول سوولمات تنفيذيوة لسياسوات محوددة مركزيووا وليسوت سولم

 سياسات . كما ان  ال يوجد نظا  للمتابعة والرقابة .

لالئحوة التنفيذيوة لوم يصودر االذي يهتم بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تبوين إنو   1979لعا   59بالرجو  الي قانون  -ب

لمودن هاز تنميوة اللقانون حتي االن . والتي من المفروض أن تعر  وتشر  المواد المختلفة للقانون وكيفية تنفيذ مها  ج

ن رانيوة بالمودالجديدة ، مما يؤدي الي حدوث تقصير في تحقيق االهدا  والتوازن االجتمواعي االقتصوادي والتنميوة العم

 الجديدة.

فوا  فوي حجوم الضوخم المتوا  للماقوة التشوييدية ورغوم تضواع  هوذ  الماقوات خوالل الخموع الخمسوية إال أن االخرغوم ال -ت

 ي :فبلوغ االرقا  المستهدفة للمن الجديدة ويرج  في جزء كبير من  الي ضع  في الماقات التشييدية يتمثل 

 ن الدخل القومي.نق  المواد الالزمة للتشييد : حيث تستنز  هذ  المواد جانبا كبيرا م -

..الخ(علوي .النق  في المعدات : قد أير القصور في المعداد والتجهيزات الضخمة )كاألوناش وماكينوات د  الخوازيوق  -

  اقة التشييد.

 نق  العمالة الماهرة: حيث يجب توفير مراكز تدريب البناء لتعليم الشباب وتدريبهم علي حر  البناء. -

 ن التنفيذ.جهود شركات المقاوالت في أكثر من موق  وبالتالي تقاع  المقاولون ع الخلل في كفاءة التنظيم : تشتت -

 الجديدة : دور المستثمرين والقطاع الخاص في المدينة -4

قامت الحكومة المصرية بوض  مجموعة من السياسات االدارية والتي تسوتهد  جوذب االسوتثمار الوي المودن الجديودة ، 

 :24ومن أهم هذ  السياسات 

بسويع تمكتب بالهيلة العامة للتصوني  يسومي )مكتوب االسوتثمار الصوناعي للمصوريين بالمودن الجديودة (بهود  تخصي   -

 االجراءات وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمرين.

 لمركزيةالسما  بتثسي  جمعية للمستثمرين في كل مدينة جديدة ترعي شلونهم وتعبر عن مشكالتهم أما  االجهزة ا -

 هيالت الحكومية للمستثمرين لتشجيعهم علي استثمار أموالهم في المدن الجديدة.تقديم التس -

ة ح رخو  مزاولوقيا  هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعوة لهوا بإصودار توراخي  البنواء ومون -

 النشا  داخل المدن.

 الي المدن الجديدة.تقديم مجموعة من التسهيالت المالية واالدارية لجذب العاملين  -
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ين فووي مجووال  االمنوواء : ولقوود حاولووت الهيلووة االسووتفادة موون أراء القمووا  الخوواص وخاصووة المسووتثمرين والموووا ن -

مدينووة  بتشووكيل مجلوو  أمنوواء لموودن الجيوول االول وكانووت 1986لسوونة  101اقتوورا  الخمووع المسووتقبلية ، فصوودر القوورار رقووم 

 لوين عون هيلوةوروعي في تشكيل  تمثيل كافوة الفلوات التوي تورتبع بالمدينوة كممثالعاشر من رمضان هي باكورة تلت المدن . 

والعوواملين  المجتمعووات العمرانيووة الجديوودة ، ورئووي  جهوواز المدينووة ، وممثلووين عوون الوووزارات ، وممثلووين عوون المسووتثمرين ،

عميور ، ومودة مجلو  بقرار من وزير التويتم اختيار رئي  مجل  االمناء    وهيلة االستثمتار والتصني  والمقيمين بالمدينة .

  لوي إنتهواء مدتوعسنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتما  ل  ويعاد تشكيل المجلو  خوالل السوتين يوموا السوابقة  3االمناء 

تو  بمعرفوة ووفقا الختيار كل جهة لممثليها في المجل  . ويكون لمجل  االمناء موازنة خاصة  وحسواب ختوامي يوتم مراجع

مون  ب مالي يحدد  المجل  وتكون سلمة الصر  من االعتمادات المخصصة للمجلو  للسويد رئوي  مجلو  االمنواء أومراق

 ديودة ورئووي ينيبو  أو أمووين سور المجلوو  . ويعود المجلوو  الئحوة ماليووة تعتمود موون وزيور التعميوور والمجتمعوات العمرانيووة الج

امول مون ن التزا  كسة الهيلة لتقرير ما يلز  من هذ  التوصيات دومجل  إدارة الهيلة . وترف  مجال  االمناء توصياتها لرئا

 جانب الهيلة.

وموون خووالل الدراسووة السووابقة يمكوون اسووتنتاج أن أسوولوب االدارة لهووذ  المجووال  لووم تووتمكن موون تحقيووق الهوود  موون إنشووائها ، 

لمودن بالدرجوة االولوي وموا يوصوي بو  واستمرت الهيلة في أعمال االنشاء والتنمية لمدن الجيل االول بواسمة أجهوزة تنميوة ا

مجال  االمناء وكذلت أعمال االنشاء والتنمية لمدن الجيل الثاني بواسمة أجهزة تنمية المدن الجديدة فقوع . كموا أنو  ال يوجود 

جديودة ، بالمدن الجديدة نظا  فعال )بنت المعلومات( للمعلومات المحددة أو البيانوات المتاحوة للنشوا ات المختلفوة فوي المودن ال

 . 25كما اليوجد بيانات محدد  عن التكالي  واالجراءات واالمكانات التي يحتاجها المستثمرون

  الجديدة المدن في العمرانية اإلدارة أنواع

 أن حوين فوي مركزيوة إدارة أي تنفيذيوة إدارة هوو المصورية الجديودة المودن فوي العموران إلدارة المتبو  الحوالي األسولوب أن

 .الصحيحة العمرانية التنمية لتحقيق األقرب هي الالمركزية تفاعلية اإلدارة

 :التنفيذية اإلدارة

 وفي الموازنة من المقتر  التمويل إ ار في المخممات تنفيذ هي أهدافها حيث الدولة، مستويات جمي  علي المستخدمة هي

 تتبو  مركزيوة إدارة هوي التنفيذيوة اإلدارة تكوون وبوذلت .أخوري مشوروعات تنفيوذ إلوي ذلوت بعود لتنتقول لها محدد زمني إ ار

 سونة عشورون إلوي عشور خمو  إلي خم  من الزمنية المراحل تكون حيث للحركة إ ار ضيق خالل من التنفيذية القرارات

ج  المدينة نمواج  لنمو  26.التنفيذ إال ينقصها وال يابتا

 :التفاعلية اإلدارة

 الظورو  مو  يتناسوب الوذي باألسلوب أهدافها تنفيذ علي وتعمل القرارات اتخاذ في واالستقاللية بالمرونة تتص  إدارة هي

 البشوري االسوتيمان بوين التووازن تحقيق هو التفاعلية اإلدارة أهدا  وأهم .الجديدة المجتمعات علي تؤير والتي والمتغيرات

 يوتم التوي هوي التنميوة في فقع األولي فالمرحلة بالمرحلية اإلدارة أسلوب ويتميز .الصناعي واالستيمان الخدمي واالستيمان

 فقوع التاليوة للمرحلوة التنميوة واتجوا  شوكل وض  يتم للتنمية األولي المرحلة أهدا  نجا  تقييم خالل ومن وتنفيذها تصميمها
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 العمرانية الجديدة 



 

 
 

 كما والموارد االستثمارات علي الحفا  في أفضل فهي السو ،  لذلت لنظا   بقا التالية المراحل في المخممات وض  ويتم

 .27التنمية لمخممات مستمرة ومراجعة وتقييم رصد عملية وجود تتملب انها

 والتفاعلية كاالتي: التنفيذية العمرانية التنمية إدارة أسلوب بين مختل  العمراني المخمع دور ويكون

 علي المخممات تلت بتنفيذ لتقو  بالدولة المعنية لألجهزة تسلم مخممات بوض  العمراني المخمع يقو  التنفيذي:  األسلوب

  .للوزارة المخممات بتسليم المخمع دور وينتهي الالز  التمويل لتوفير  بقا مراحل

 للمرحلوة توالخودما التصوميم فوي النوواة وضو  إلوي باالضوافة مسوتمر يكوون العمرانوي المخموع دور فوان التفاعلية:  اإلدارة

 .ملزمة تنمية اتجا  وجود دون سبق ما علي بناء للتنفيذ التالية

 

  المصرية الجديدة للمدن العمرانية اإلدارة في القصور أسباب

  :28منها القصور هذا إلي أدت التي األسباب من العديد هنا 

 :التالي النحو علي العمرانية اإلدارة م  المحلية اإلدارة اختصاصات تداخل -1

 فوي الواقعوة عاموةال المرافوق جميو  وإدارة إنشواء للدولوة العاموة والخموة العامة السياسة حدود في المحلية اإلدارة تتولي -

 لقوانينا بمقتضي الوزارات تتوالها التي االختصاصات جمي  اختصاصها نما  الوحدات  في هذ  تتولي كما دائرتها،

 .بها المعمول واللوائح

 فوقالمرا مختلو  علوي والرقابوة للدولوة العاموة السياسوة حودود وفوي اختصاصوها حودود فوي الشوعبية المجوال  تتوولي -

 .اختصاصها في تدخل التي واألعمال

 :بواجباتها المحلية اإلدارة أجهزة قيا  عد  -2

 الوجوة علوي اتهاباختصاصو القيوا  فوي -القريوة - الحي – المدينة -المركز -للمحافظة المحلية اإلدارة أجهزة فاعلية عد  حيث

 .المناسب

 :التنظيمية العالقات سوء -3

 :حيث العمرانية اإلدارة وفر  المحلية الوحدات بين التنظيمية العالقات في القصور - أ

 المحلية. الوحدات إلي إداريا العمرانية الخدمة فر  تبعية عد  -

 .العمرانية اإلدارة وفر  المحلية الوحدات بين العالقة يحكم ومحدد واضح شكل وجود عد  -

 .العمرانية اإلدارة وفر  المحلية الوحدات من كل الختصاصات دقيق تحديد وجود عد  -

 لعمرانيوةا اإلدارة أفور  أعموال علوي الرقابوة تحقيوق مون يمكنها المحلية الوحدات لدي السلمات من تفويض وجود عد  -

 .لها التابعة

 ةالعمراني اإلدارة أفر  في القصور  - ب

 .والجهد الوقت ضيا  الي يؤدي مما العمرانية ، اإلدارة مستويات بين الفعال االتصال تحقيق صعوبة

 االدارة التنفيذية والمجال  الشعبية. بين التنظيمية العالقات في قصور  -ج 

 :الجهاز رئي  مسلوليات اإلقليم محاف  تحميل -4

تلوت  إتقوان عود  يإلو العمليوة  اقتو  من أكبر بمها  المحاف  تحميل يؤدي حيث العمرانية التنمية عملية علي بالسلب يؤير مما

 .المدينة  تنمية في كاملة كماقة االستفادة وعد  الجهاز رئي  تهميش إلي يؤدي كما ، المها 
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 :من   المرجوة للنتائج العمراني التخميع قانون تحقيق عد  -5

 والتعميور اإلسوكان وزارة مون كول بوين واالختصاصوات المهوا  توداخل فوان ١٩٧٩ عوا  القوانون صودور مون بوالرغم حيوث

 مونهم واحود كول دور وضوو  وعد  الجديدة المدن تنمية وجهاز والمحليات التخميع ووزارة الجديدة العمرانية والمجتمعات

 .29الجديدة المدن تنمية في

 .للمحليات  واالقتصادية واالجتماعية التنظيمية الفوار  مراعاة عد  -6

 :المحليات إلي المركزية الوزارات اختصاصات نقل عد  -7

  هورأ الفعلوي التمبيوق أن إال المحليوات إلوي تودريجيا الووزارات اختصاصوات نقول علوي نو  ١٩٧١ قوانون أن مون بوالرغم

 :إن حيث بسلماتها المركزية الوزارات تمست

 .المركزية الوزارات من مخصصة الموازنات جمي  -

 مون ثيوراك المحليوات أفقود مموا ، للمحليوات والتليفونوات والنقول والكهربواء الصوحي والصور  الميوا  شوبكات تبعيوة عد  -

 فاعليتها

 .   والمحليات  المركزية الوزارات بين العمرانية التنمية أمور تشتيت -8

 . لها  المخصصة السلمة بممارسة المحلية المجال  قيا  عد   -9

 الجديدة المدن مواق  اختيار أسس

 جهواز قتور ا عنودما وذلوت السوتينات عقود إلوي مصور فوي التقليدية الحضرية المنا ق خارج الجديدة المدن إنشاء فكرة ترج 

 توزيو  جهوازال اقتورا  وقد تضمن .القاهرة حول جديدة مدن أرب  إنشاء ١٩٦٦ سنة اإلقليمية خمت  الكبر  القاهرة تخميع

 :وهي القاهرة من الخارجة الرئيسية المر  بعض علي المدن تلت

 .الشمال جهة من اإلسكندرية، إلي المريق في مدينة -１

 .الجنوب جهة من الفيو ، إلي المريق في مدينة -２

 .الشر  جهة من السوي ، إلي المريق في مدينة -３

 .الشرقي الجنوب جهة من قنا، إلي المريق في مدينة -４

 توض  لم المقترحات هذ  لكن نسمة، مليون رب  إلي ١٩٩٠ عا  بحلول سكانها عدد يصل أن المجتمعات لتلت مخمع وكان

 سياسة شكل في ولكن السبعينيات، من الثاني النص  خالل أخري مرة الجديدة المدن أنشاء عملية  هرت يم التنفيذ، موض 

 السوابق العمرانيوة التنميوة إسوتراتيجية خوالل مون والودلتا النيول وادي منمقوة فوي السوكاني التكودس مشواكل لحول قوميوة

 وحتوى 30السوبعينات منتصو  مون تبودأ أجيال يالية إلي مصر في الجديدة والمجتمعات المدن إلنشاء األجيال وامتدت.ذكرها

  :يلي كما الثالية األجيال علي الجديدة المدن هذ  وتتوز  التسعينات، أوائل

 الجديدة. المدن من األول الجيل -

 ويتضومن الثمانينوات وأوائول السوبعينات منتصو  بوين فيموا تتحدد الجديدة والمجتمعات المدن من األول للجيل الزمنية الفترة

 موايو، مون عشر الخام  الصالحية، الجديدة، دميا  العرب، برج أكتوبر، من السادس رمضان، من العاشر مدن الجيل هذا

 مدينة مثل الهد  سنة عند نسمة مليون نص  الستيعاب ومخممة مستقلة مدن بين ما المدن هذ  تنوعت السال  . لقد مدينة

 من عشر الخام  مدينة مثل الهد  سنة عند نسمة أل  ١٥٠ الستيعاب ومخممة تابعة أخري ومدن رمضان، من العاشر
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 الجوذب مراكوز مون إ وار يمثول أنو  القوميوة الناحيوة مون الجديدة العمرانية والتجمعات للمدن األول الجيل يميز ما وأهم .مايو

 والدلتا. الكبر  القاهرة إقليم حول العمراني

 .الجديدة المدن الثاني من الجيل -

 ويتضمن ،31الثمانينات ومنتص  الثمانينات أوائل بين فيما تتحدد الجديدة والمجتمعات المدن من الثاني للجيل الزمنية الفترة

 كموا تابعوة مودن بوين ما المدن هذ  تنوعت ولقد .الجديدة والمنيا سوي  وبني الجديدة والنوبارية وبدر العبور مدن الجيل هذا

 الجديودة، النوباريوة فوي كموا مسوتقلة أخوري ومودن الجديدة، والمنيا الجديدة سوي  بني في كما توأمية ومدن وبدر العبور في

 الثواني الجيول يميوز موا وأهوم نسومة ألو  ٧٥ إلوي نسومة ألو  ٢٥٠ بوين موا الهد  سنة عند المخمع السكاني الحجم وتراو 

 إنشواء فوي والبودء مصور، صوعيد إلوي الدولوة اهتماموات توجيو  بودء واإلقليميوة القومية الناحية من الجديدة والمجتمعات للمدن

 العمل. فرص وقلة والتكدس التضخم مشكالت من تعاني التي واألنشمة، بالسكان المكتظة المدن بجوار التوأمية المدن

 .الجديدة المدن من الثالث الجيل -

 أن الجيول هوذا خصوائ  أهوم ومون الثمانينوات بمنتصو  الجديودة والمجتمعوات المودن مون الثالوث للجيل الزمنية الفترة تتحدد

 حركات أكبر من واحدا الفترة هذ  تضمنت كما مصر، صعيد في يتواجد معظمها وأن قائمة، لمدن التوأمية المدن من أغلبها

وهوذا ادي  .بيونهم الودائري والمريوق الكبور  القاهرة إقليم حول العشرة التجمعات إنشاء بدء وهو مصر في العمرانية التنمية

 عشورة وإنشواء الكبور  القواهرة إلقلويم الرئيسوية المحواور علي تابعة وأخري مستقلة مدن إنشاء إلي تهد  الي وجود سياسة

 مدينوة فوي كموا الجديودة والمودن التجمعوات والتحوا  تالصوق إلوي المواقو  بعوض فوي أدت والتوي الهود ، ذات تخد  ضواحي

  الثاني . والتجم  مايو ١٥ مدينة وكذلت والساب ، زايد( السادس )الشيخ والتجم  أكتوبر من السادس
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 برنامج المجتمعات الجديدة في مصر: /1

 لتوصيفا المالمح 

عالقة 

المجتمعات 

الجديدة 

باالقاليم 

التخميمية 

 في مصر

 33: وتقووو  فيوووة مدينوووة العبووووراقلووويم القووواهرة الكبوووري 

اكتووبر ومدينووة  6ومدينوة بودر ومدينوة االموول ومدينوة 

مايو باالضافة الي التجمعات العشرة الجديدة مون  15

 اقليم القاهرة الكبري.

ويبلوووا نسوووبة مسووواحة اراضوووي المجتمعوووات الجديووودة 

% يوم اجموالي مسواحة 1.3الواقعوة فوي نماقو  حووالي 

المجتمعووووات الجديوووودة ويصوووول نسووووبة عوووودد السووووكان 

هم فووي المجتمعووات الجديوودة ونسووبة المسووتهد  تووو ين

% موووون اجمووووالي العمالووووة 51.4عوووودد العمالووووة الووووي 

 المستهدفة.

ويووودخل فووي نموووا  هووذا االقلووويم  اقلوويم قنووواة السوووي :

مدينتان هما العاشر من رمضوان والصوالحية الجديودة 

ويبلوووا نسوووبة مسووواحة اراضوووي المجتمعوووات الجديووودة 

% موووون اجمووووالي 10.3الواقعووووة فووووي نماقووووة حوووووالي 

ة المجتمعات الجديدة ويصل نسبة عودد السوكان مساح

% موووون جملووووة عوووودد السووووكان 9.9المسووووتهد  الووووي 

المسووتهد  تووو ينهم فووي المجتمعووات الجديوودة ونسووبة 

 % من اجمالي العمالة.1.3عدد العمالة الي 

: ويقووو  فوووي نموووا  مووودينتان هموووا دميوووا   اقلووويم الووودلتا

الجديوووودة والسووووادات ويبلووووا نسووووبة مسوووواحة اراضووووي 

% مووون 19ت الجديووودة الواقعوووة فوووي نماقوووة المجتمعوووا

اجموووالي مسووواحة المجتمعوووات الجديووودة ونسوووبة عووودد 

 % من اجمالي العمالة.12.9العمالة الي 

: ويقوو  فيووة موودينتان جديوودتان همووا  اقلوويم االسووكندرية

بوورج العوورب والنوباريووة الجديوودة يحتوووي ايضووا علووي 

مجموعووة موون القووري السووياحية مثوول موواربيال ومارينووا 

ويبلوووا نسوووبة مسووواحة اراضوووي المجتمعوووات  العلموووين

% من اجموالي مسواحة 5.6الجديدة الواقعة في نماقة 

 المجتمعات الجديدة.

ويصوول نسووبة عوودد السووكان المسووتهد  تووو ينهم فووي 

% 8.5المجتمعووات الجديوودة ونسووبة عوودد العمالووة الووي 

 من اجمالي العمالة.

: ويقوو  فووي موودينتان وهمووا بنووي اقلوويم شوومال الصووعيد

الجديوودة والمنيووا الجديوودة ويبلووا نسووبة مسوواحة سوووي  

% 8.3اراضي المجتمعات الجديدة الواقعة في نماقة 

موون اجمووالي مسوواحة المجتمعووات الجديوودة نسووبة عوودد 

 % من اجمالي العمالة.4العمالة الي 

ويقو  فيوة مدينوة اسويو  الجديودة ويبلوا  اقليم اسويو  :

فوي نسبة مساحة اراضي المجتمعات الجديودة الواقعوة 

% من اجمالي مساحة المجتمعات الجديودة 5.2نماقة 

لالراضووووووي المسووووووتهدفة يبلووووووا المسوووووواحة االجماليووووووة 

 للمجتمعات الجديدة والموزعة علي االقاليم التخميميوة

ال  فدان ومن المسوتهد  ان  986المختلفة في مصر 

مليوون نسومة  6تستوعب عدد سكان يصل الي حووالي 

 مليون عامل. 1.8وعمالة تصل الي 

ا اختلفت المجتمعات الجديدة تبعا لو ائفها والهد  منه

احجامها ويمكن توضيح ذلت من ويم ينعك  ذلت علي 

 خالل التالي : 

تووم تخموويع موودينتي السووادات وبوورج العوورب كمراكووز  -

نمو اقليمية ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من 

اكتوووبر لجووذب الزيووادة السووكانية والصووناعية موون اقلوويم 

القوواهرة الكبووري باالضووافة الووي تشووجي  االسووتثمار بهووا 

هووذة االختالفووات فووي وبووالرغم موون ذلووت نجوود ان مثوول 

الو وووائ  لوووم توووؤير علوووي االحجوووا  المسوووتهدفة بهوووذة 

 المجتمعات.

الحجووم المسووتهد  لمدينووة السووادس موون اكتوووبر فووي  -

ال  نسمة قامت هيلوة التخمويع العمرانوي  350البداية 

 .2017مليون نسمة عا   1.5بتعديلة الي 

الحجووم السووكاني المسووتهد  لكوول موون موودينتي بوورج  -

الو  نسومة ويمكون  500ة والسادات هوو العرب الجديد

ان تنمو لكل منهوا بحيوث تسوتوعب مليوون نسومة هكوذا 

دون النظر لتاييرمثل هذة الزيادة علي متوسوع نصويب 

 الفرد من تكلفة المرافوق واالسوكان وكوذلت كفواءة تقيويم

 الخدمات المختلفة بها.

% مون حجوم 41.3استقماب اقليم القاهرة الكبري ل  -

ج المجتمعووات الجديووودة اي قووا  بتاكيووود السووكان وبرنوووام

استقماب السكان الوي هوذا االقلويم ودعوم عود  االتنوزان 

ن في التوزي  الجغرافي لالنشمة االنتاجيوة والعمالوة بوي

 االقاليم المختلفة للدولة.

 ان انشوواء هووذة الموودن التابعووة داخوول الحوودود االداريووة -

  القليم القاهرة الكبري في  ل النموو الحضوري السوري

لالقلوويم قوود يوووؤدي الووي تحويلهووا الوووي مجوورد ضوووواحي 

 للقاهرة.

انشوواء هووذة الموودن التابعووة سووو  يضوو  المزيوود موون  -

الضغو  علوي مدينوة القواهرة مون ناحيوة تووفير فورص 

 العمل بثلثي زيادة التركيز االقتصادي بها.

ضغو  واالعباء علوي الخودمات الهذا يؤدي الي زيادة 

ة النقوول والمواصووالت والمرافووق بالقوواهرة وعلووي شووبك

 بصفة خاصة.

باالضافة الي ذلت فان انشاء هذة المدن يمكن ان يُنظر 
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% مون 4.1ويصل نسبة عدد السكان المسوتهد  الوي 

اجمووووالي عووووودد السووووكان المسوووووتهد  تووووو ينهم فوووووي 

 المجتمعات الجديدة.

 % من اجمالي العمالة.4.3ونسبة عدد العمالة الي 

: ويق  فية يالث مدن جديدة هوي  اقليم جنوب الصعيد

القصوور الجديوودة واسوووان ويبلووا سوووهاج )اهيمووي( وا

نسبة مساحة اراضي المجتمعات الجديودة الواقعوة فوي 

% موووون اجمووووالي مسوووواحة المجتمعووووات 10.3نماقووووة 

 الجديدة.

% مون 8.2ويصل نسبة عدد السكان المسوتهد  الوي 

جملة عدد السكان المستهد  ونسبة عدد العمالوة الوي 

 % من اجمالي العمالة.8.6

إلي  علوي انو  خلوق لمنوا ق جوذب لالقاموة بوالقرب مون 

القاهرة بدال من االقامة في المجتمعات الجديدة المقاموة 

في وسع الصحراء والبعيودة نسوبيا عون المودن الكبوري 

ي االنتقوال واالقاموة مما يؤدي الي عد  رغبة السكان ف

 بالمجتمعات الجديدة.

 

انوا  

المجتمعات 
الجديدة في 

 مصر

مجتمعووات جديوودة داخوول النمووا  العمرانووي وهووي  -1

منووا ق سووكنية متكاملووة داخوول نمووا  العاصوومة 

 مايو بحلوان. 15مثل مدينة السال  و 

مجتمعووات تابعووة وهووي الموودن التووي تووم انشووائها  -2

السوادس  -االمول حول القاهرة وتتمثل في مدينوة 

 العبور. -بدر  -من اكتوبر 

مجتمعات تووائم وهوي مجتمعوات جديودة متثخموة  -3

لمودن قائمووة مثوول دميوا  الجديوودة والمنيووا الجديوودة 

 وبني سوي  الجديدة.

مجتمعووات مسووتقلة وهووي موودن جديوودة تقووو  علووي  -4

قاعدة اقتصادية مستقلة مثل العاشر من رمضان 

 الصالحية. -العامرية  -السادات  -

مجتمعوات مشوروعات تهود  انشوائها فوي خدمووة  -5

مشروعات قومية محددة مثول مجمو  االلمونيوو  

جنوووب نجوو  حمووادي ومدينووة الحمووراوين لخوود  

مشوورو  شووركة مصوور للفوسووفات علووي سوواحل 

البحووووور االحموووووور ومدينوووووة الصووووووالحية لخدمووووووة 

 ال  فدان. 100مشروعات استصال  

سوكان وهذا النو  اليهد  الي تحقيق تووازن بوين ال -1

وفرص العمول ولكنو  يعتبور مجتمعوات تووأ  تُخصو  

القامة العاملين بالمودن القائموة وهوي تمثول مشوروعات 

 االسكان المزودة بالمرافق والخدمات الالزمة لقيامها

وتهووود  الوووي امتصووواص الزيوووادة السوووكانية وخلوووق  -2

فرص عمل جديدة مو  تووفر مقوموات اقتصوادية توربع 

 بالمدينة اال .

عاب امتدادا  بيعيا لتلت المدن القائمة السوتيوتعتبر  -3

 الفائض السكاني واالنشمة منها.

تهد  الي تحقيق اكتفاء ذاتي وهي تبعد عن المودن  -4

 القائمة بمسافات تدعم استقاللها الذاتي.

استغالل المووارد واالمكانيوات المنتشورة فوي انحواء  -5

 الدولة.

اعتبارات 

واس  

اختيار 
مواق  

المجتمعات 

 لجديدةا

 جديدةالمسافة االقتصادية بين المدينة اال  والمدينة ال-

 قرب الموق  بين شبكات المر  االقليمية.

ما تسفر عن  الدراسات السكانية من وجوود منوا ق  -

  رد سكاني لعد  توافر فرص العمل.

سواء كانت جوفيوة او سومحية  توافر مصادر المياة -

 م  االخذ في االعتبار التكلفة االقتصادية.

مصوووادر الماقوووة والتقووودير المناسوووب القتصووواديات  -

 دراسة  بيعة االرض وميكانية التربة التي يقم عليهوا

 المجتمعات الجديدة.

ة تحديد العوامل الجوية والمبيعيوة للمنمقوة المختوار -

 كيي  معها.بحيث تكون صالحة للتعامل والت

دراسووة اسووتراتيجية الوودفا  علووي المسووتوي القووومي  -

 -تابعووة  -وتحديوود نوعيووة المجتموو  الجديوود ) مسووتقلة 

ويجوووب االشوووارة هنوووا الوووي اهميوووة ان تكوووون ) معوووايير 

اختيوار الموقوو  ( السوابقة فووي  وول مسوح دقيووق للموووارد 

نمووووا  المواقوووو  المختووووارة االقتصووووادية الواقعووووة فووووي 

 واقتصاديات استغاللها.



 

 
 

 مدينة تؤا ( لتحديد قاعدتها االقتصادية.

مراحل 

انشاء 
المجتمعات 

 الجديدة

الجيل االول : وهي مجموعة المودن التوي بودأ تنفيوذها 

وهووي المتمثلووة  78/1987موو  بدايووة الخمووة الخمسووية 

 15 -اكتووبر  6 -السوادات  -في العاشر من رمضان 

 -الصووالحية الجديوودة  -بوورج العوورب الجديوودة  -مووايو 

 دميا  الجديدة.

 الجيل الثاني : وهو مجموعوة المودن التوي بودا تنفيوذها

 91/1992 - 87/1998موو  بدايووة الخمووة الخمسوووية 

بنوي السووي   -بدر  -وهي متمثلة في كل من العبور 

 النوبارية الجديدة. -المنيا الجديدة -

الجيل الثالوث : فمون المسوتهد  ان تحقوق عودد سوكان 

% مووون 44.9ة بنسوووبة مليوووون نسوووم 2.5يصووول الوووي 

اجمووالي عوودد السووكان المسووتهد  للمجتمعووات الجديوودة 

وذلت خالل مراحل زمنية تتوراو  موا بوين يوالث الوي 

عووا   25اربعووة مراحوول فووي فتوورة زمنيووة تصوول الووي 

وبالتوووالي مووون المتوقووو  ان يوووتم نموووو مجتمعوووات هوووذة 

 .2020الي  2006المجموعة بين عامي 

وصول  1986داد عدد سكان المجتمعات الجديدة في تع

  الووي 1996الوو  نسوومة وفووي تعووداد  200الووي حوووالي 

الوووو  نسوووومة اي زاد عوووودد سووووكان هووووذة  600حوووووالي 

ال  خوالل عشور سونوات وهوو يمثول  400المجتمعات 

% فقوع موون اجمووالي زيووادة السوكان فووي مصوور فووي 3.6

مليون نسمة وهذا ال  11.1نف  العشر سنوات والبالا 

ي وجهة الي هذة الوي يتناسب م  حجم االستثمارات الت

 هذة المجتمعات ) التعداد يشمل مدينة السال  (.

النمو 

السكاني 
 المستهد 

الجيووول االول: مووون المسووووتهد  ان تحقوووق عوووودد  -

% 42مليوون نسومة بنسوبة  2.4سكان يصل الي 

من اجمالي عودد السوكان المسوتهد  للمجتمعوات 

الجديدة وذلوت مون خوالل مراحول زمنيوة تتوراو  

ما بين ارب  الوي خمو  مراحول زمنيوة فوي فتورة 

عوا  علوي اسواس ان اغلوب  25زمنية تصل الوي 

هذة المجموعة بودأت مجتمعات هذة المجتمعات ل

 .82/1987م  بداية الخمة الخمسية 

الجيووول الثووواني: مووون المسوووتهد  ان تحقوووق عووودد  -

% 15.1ال  نسمة بنسبة  830سكان يصل الي 

من اجمالي عودد السوكان المسوتهد  للمجتمعوات 

الجديدة وذلوت مون خوالل مراحول زمنيوة تتوراو  

ما بين يالية الوي اربعوة مراحول زمنيوة فوي فتورة 

عووا  وموون المفتوورض ان  30صوول الووي زمنيووة ت

الي  2006يكتمل نمو هذة المدن فيما بين عامي 

علووي اسوواس ان هووذا المجمووو  بوودأت موو   2020

 .87/1992بداية الخمة الخمسية 

الجيوول الثالووث : مووون المسووتهد  ان تحقووق عووودد  -

مليووووون نسوووومة بنسووووبة  2.5سووووكان يصوووول الووووي 

% موون اجمووالي عووودد السووكان المسوووتهد  44.9

الجديووودة وذلوووت مووون خوووالل مراحووول  للمجتمعوووات

زمنيوة تتوراو  موا بوين ياليوة الوي اربعوة مراحوول 

عوووا   25زمنيوووة فوووي فتووورة  زمنيوووة تصووول الوووي 

وبالتالي مون المتوقو  ان يوتم نموو مجتمعوات بوين 

 .2020الي  2006عامي 

لووا الزيووادة السووكانية المتوقعووة  خووالل تنفيووذ البرنووامج تب
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مليوووون نسووومة بينموووا  6تسوووتوعبة المجتمعوووات الجديووودة 

ن يمكن لمنا ق االستيمان القائمة فوي الووادي والودلتا ا

 -مليووووون نسوووومة ) توزيوووو  الكثافووووات  5.6تسووووتوعب 

استغالل المساحات الغير ماهولوة ( اي ان المجتمعوات 

مليوون نسومة  12.0الجديدة والووادي والودلتا تسوتوعب 

% من اجمالي الزيوادة اي ان هنوا  37.5تقريبا بنسبة 

مليون نسمة لم تُض  خمة السوتيعابهم فوي منوا ق  20

 التنمية الجديدة.

النمو 
المخمع 

تسووتهد  الدراسووات التخميميووة للمجتمعووات الجديوودة 

مليووون فرصووة  1.8فووي مصوور توووفير مووا يقوورب موون 

ان غالبية المجتمعات الجديدة تعتمد علي تووفير فورص 

العموول فووي قمووا  الخوودمات العامووة يووم تليهووا الصووناعة 



 

 

 
 

لقوة العمل 

بالمجتمعات 

 الجديدة

سووبة الغالبووة  عموول يمثوول قمووا  الخوودمات والمرافووق الن

% من اجموالي فورص العمول يوم 51.2حيث ان  يمثل 

% يوم قموا  التشوييد 36.1يلية قما  الصناعة بنسوبة 

% مون 1.5% يوم قموا  الزراعوة بنسوبة 11.2بنسبة 

 اجمالي فرص العمل للقماعات االقتصادية المختلفة.

 0.7الجيول االول : موون المسوتهد  ان يوووفر حوووالي -

 مليون فرصة عمل.

 %.50.7الخدمات والمرافق العامة قما  

 %.37.9قما  الصناعة 

 %.9.8التشييد والبناء 

 %.14.6قما  الزراعة 

الوو   220الجيوول الثوواني : موون المسووتهد  ان يوووفر -

 فرصة عمل .

 %.50.9قما  الخدمات والمرافق العامة 

 %.33.3قما  الصناعة 

 %.13.8التشييد والبناء 

 %.2.0قما  الزراعة 

ويختلووو  الوضووو  بالنسوووبة لمدينوووة الصوووالحية الجديووودة 

والنوباريووة الجديووودة حيوووث النسوووبة الغالبوووة مووون فووورص 

 -% 35.9العمووول تكوووون فوووي قموووا  الزراعوووة بنسوووبة 

ي الن الهوود  % علووي الترتيووب وهووذا اموور  بيعوو37.0

االساسوي لهوواتين الموودينتين ان تكوون موودن خوودمات فووي 

 منا ق االستصال  الجديدة.

استعماالت 
االراضي 

بالمجتمعات 

العمرانية 
 الجديدة

الو  فودان  27.6المنا ق السكنية تغمي حووالي  -

% موووون اجمووووالي مسوووواحة النمووووا  17.4بنسووووبة 

 العمراني للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 10.8التجاريووة والخوودمات تصوول الووي المنووا ق  -

% مووون اجموووالي 13.5الووو  فووودان وهوووي تمثووول 

مسوواحة النمووا  العمرانووي للمجتمعووات العمرانيووة 

 الجديدة.

الووو  فووودان  2.6المنوووا ق السوووياحية تصووول الوووي  -

% موووون اجمووووالي مسوووواحة النمووووا  19.5بنسووووبة 

 العمراني للمجتمعات الجديدة.

الو   15.6المر  تصل اجمالي مساحة المر   -

% من اجمالي مسواحة النموا  19.5دان بنسبة ف

 العمراني للمجتمعات الجديدة.

المنووووا ق الخضوووووراء تصووووول اجموووووالي مسووووواحة  -

المنوا ق الخضوراء المسووتهد  تغميتهوا بحوووالي 

% موون اجمووالي مسووواحة 11.7الوو  بنسووبة  9.3

 النما  العمراني للمجتمعات الجديدة.

الوو  فوودان  409.1الحووزا  االخضوور تصوول الووي  -

% موووون اجمووووالي مسوووواحة النمووووا  83.7بنسووووبة 

 العمراني للمجتمعات الجديدة.

هنا  مجموعة من الضووابع التوي توتحكم فوي التشوكيل 

 العمراني للمجتمعات العمرانيوة الجديودة واهمهوا تتمثول

في السياسة العاموة للدولوة ودور المجتمو  الجديود علوي 

 مسووتو  االقلوويم وايضووا المحووددات ) االقليميووة والبيليووة

اعيووة واالقتصووادية واالداريووة ( وكووذلت حجوووم واالجتم

االسووتثمارات والموووارد المتاحووة  فموون المسووتهد  عنوود 

تخميع مجتم  عمراني جيد هوو الوصوول الوي تشوكيل 

عمرانووي متكاموول يعمووي النتووائج المرجوووة موون انشوواء 

 مجتم .

 

 
 

 

 

 
 

لسووائدة الجديوودة يتنوواول المشووكلة ا عوود  شوومولية النظوور الووي المشووكلة وتقوودير حجمهووا فبرنووامج المجتمعووات -

كون هنوا  المتمثلة في زيادة السكان في مدن معينة وارتفا  معدالت النمو السوكاني فوي بعوض المنوا ق ول

مشوواكل اخووري البوود مووون اهتمووا  البرنووامج بهووا وهوووي ترجوو  الووي عواموول هيكليوووة خاصووة بوونمع توزيووو  

 هوا هوو اسواسالسوائدة حيوث يعتبور الخلول الموجوود لاالستثمارات والمووارد للتنميوة االقليميوة واالقتصوادية 

 المشكلة السائدة والمتعار  عليها.

االحجا  المقترحة للمجتمعات الجديودة فوي مصور بوالرغم مون االخوتال  فوي و ائفهوا واهودافها لوم يونعك   -



 

 
 

 
 تائجلنا

ة علي احجا  المدن وان قرار تحديد حجم المجتمعات لم يعتمود علوي اي اسو  نظريوة اقتصوادية او امكانيو

لتحديد االحجوا  المالئموة باالضوافة الوي عود  وضوو  محوددات االحجوا  المسوتهدفة للمجتمعوات العمرانيوة 

 الجديدة محل الدراسة.

ي ان ان المجتمعووات الجديوودة كلهووا بتوزيعهووا الحووالي لوون تسوواهم فووي عووالج مشووكلة السووكان ويرجوو  ذلووت الوو -

القضواء  في صورتها االخيرة ولي  مون خوالل التوزي  الحالي للمجتمعات الجديدة يحاول معالجة المشكلة

لكبري مموا % من المدن الجديدة اقليم القاهرة ا95علي جذورها فالجهود كلها موجهة للقاهرة بحيث تخد  

 قاهرة.ها الي اليعني ان هذا التخميع يسمح بتفاقم المشكلة السكانية في بقية االقاليم وتدفق المهاجرين من

 ت المسوافةالقرب النسبي للمجتمعات العمرانيوة الجديودة مون القواهرة واالسوكندرية علوي اسواس انوة اذا كانو -

جووذب  بووين المراكووز الحضوورية الحاليووة والموودن الجديوودة كبيوورة فووان الموودن الجديوودة لوون تقووو  بوودورها فووي

 )مسووتو ن بعووض الصووناعة والعمالووة اال ان المشووكلة تكموون فووي انووة نتيجووة لقوورب مسووافتها موون العاصوومة

 القاموة فويالعاملين بها بالعاصومة( تميزهوا فوي الخودمات او جمو  بعوض العواملين بهوا بوين االقاموة فيهوا وا

 العاصمة مما لم يحل مشاكل العاصمة.

فوي ضووء كان البد لمثل هذة السياسة ان تتم في ا ار التخميع القومي الشامل علي مستوي الجمهوريوة و -

 قاليم الجمهورية.التخميع االقليمي لكافة ا

 

 يتناول الجدول السابق ما يلي

 برنامج المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر من حيث 

 عالقة المجتمعات العمرانية باألقاليم التخميمية في مصر . -

 أنوا  المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر . -

 اعتبارات و أس  اختيار مواق  المجتمعات العمرانية الجديدة . -

 مراحل انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة . -

 النمو السكني المستهد  -

 النمو المخمع لقوة العمل بالمجتمعات العمرانية الجديدة -

 أستعماالت األراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة -

 تمويل وانشاء المدن الجديدة  /2

 دينة ثخر نمو الممن الصعب انشاء مدينة جديدة ونموها دون توفير حجم التمويل الالز  لهذا النمو ، وغالبا ما يكون سبب ت

راجعووا الووي عجووز فووي التمويوول المملوووب وخاصووة  إذا مووا  اعتموودت علووي الحكومووة المركزيووة كمصوودر اساسووي للتمويوول ، 

زية كمصدر أساسي للتمويل ، وهذا ما حدث بالتحديد بالنسوبة للتجربوة المملوب وخاصة اذا ما اعتمدت علي الحكومة المرك

المصرية .حيث أن حجوم االسوثمارات المملوبوة والمملوبوة إلنشواء المودن الجديودة ال تسوتمي  أن تتحملهوا القودرات التمويليوة 

دخل المودن الجديودة فوي إ وار لالقتصاد القومي وذلت نتيجة للعجز في الموازنوة العاموة للدولوة. فقود كوان مون المفوروض أن تو

إستراتيجية  قومية للتنمية الحضرية حتي يمكن إحداث نمو متوازن في  ل االمكانيات والماقات والموارد الماليوة المتاحوة . 

ولكن ماحدث هو ان الدولة توسعت في عدد المدن الجديدة التوي يجوري العمول بهوا االن والتوي توزامن البودء فوي إنشوائها  فوي 

تقريبا دون رؤية واضحة لحقائق االوضا  االقتصادية في البالد والتي تتمثل في وجود قصوور هيكلوي ال تتووافر  وقت واحد

 .34في  ل  الموارد المالية الكافية الستمرار نمو هذ  المدن بالمعدالت المستهدفة 

                                                             
ندوة المدن الجديدة  –مجدي كمال ريع، طارق عبداللطيف ابوالعطا " المشاكل التطبيقية للمدن الجديدة المصرية" المعهد العربي النشاء المدن  34

 26ص 1993المجلد الرابع  –



 

 

 
 

ت دد قوانون المجتمعوواوقود كانوت مشواركة القموا  الخواص ضوليلة جودا وتركوزت بصوفة أساسوية فوي مجوال االسوكان حيوث حو

 :نمع االستثمار بالمدن الجديدة كاألتي  1979لسنة  59العمرانية الجديدة رقم 

عمول ت: ويشمل جمي  المشروعات الخاضعة لقوانين االستثمار فوي مصور وجميو  المشوروعات التوي  االستثمار الخاص -

عووا  ا  الخوواص أو قمووا  االعمووال الفووي  وول قووانون المجتمعووات العمرانيووة الجديوودة ويسووتوي فووي ذلووت مشووروعات القموو

 االنتاجية أو مشروعات رأس المال العربي االجنبي .

: ويقصوود بوو  اسووتثمار البنيووة االساسووية والخوودمات العامووة وتقووو  بوو  الدولووة ممثلووة فووي هيلووة المجتمعووات  االسوتثمار العووا  -

 ا  الي :، ويقسم االستثمار الع35العمرانية الجديدة أو ما تنوب  عنها في القيا  ب  

 المون مرافق وخدمات عامة : وهي المرافق التي توؤدي خودمات عاموة غيور ذات صوفة اقتصوادية مثول مرافوق الودفا  وا

 والقضاء .

 الصور  المرافق العامة االقتصوادية : وهوي مرافوق سود حاجوات عاموة وذات صوفات اقتصوادية مثول الميوا  والكهربواء و

 ن الجديدة .يعتبر هذا المرافق من أهم الدعامات الالزمة إلقامة المدالصحي والغاز والمر  والمخلفات الصلبة . و

سعتثمارات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة فإن مصادر تمويعل اال 1979لسنة  59( من القانون رقم 32وطبقا للمادة)

 بالمدن الجديدة وما تشمله قد سبق االشارة علي ذلك خالل الفصل الثاني من الدراسة:

ويقووو  بنوت االسووتثمار القوومي بتمويوول المشوروعات االسووتثمارية المدرجوة بالخمووة 36:  العووا  الوذي تتحملوو  الحكوموة التمويول

االقتصووادية واالجتماعيووة وذلووت بعوود أن نقلووت إليوو  اعتمووادات االسووتخدامات االسووتثمارية موون الموازنووة أمووا االجووور والنفقووات 

 حكومة المركزية النسبة الكبري من قيمة االعمال المنفذة بالمدن الجديدة .الجارية فتتوالها وزارة المالية . ويشكل دعم ال

 االضوافة الوويبوينوتج مون حصوويلة بيو  وايجوار ومقابول االنتفوا  باالراضووي والعقوارات المملوكوة للهيلوة  :التمويول الوذاتي -1

 عوائد مقابل االعمال والخدمات التي تؤديها الهيلة للغير .

 . كالمنح والمعونات القروض والتسهيالت االخري -2

لوم يوتم االهتموا  بهوذا النوو  مون التمويول سوابقا فقود كوان االعتمواد الكلوي علوي : 37 التمويل الخواص الوذي يتحملو  االفوراد -3

بهوذا الودور   الدولة في التمويل عند بداية التخميع ولكن م  تغير الظورو  االقتصوادية عالميوا ومحليوا ، ازداد االهتموا 

 حيث يعتبر دور االفراد االن )كستثمرين أو كمؤسسات( قوة مؤيرة في المدن الجديدة . في تمويل المشروعات

ن الجديودة فوي التنميوة العمرانيوة للمود 1999-6-30مليار جنيها مصريا حتي  294 2وقد استثمرت الدولة ما يقرب من 

% مون 65 27هوا )بنسوبةمليوار جني 634 0موايو ، خصو  منهوا لدسوكان حووالي  15العاشر من رمضان والسوادات و

سوتثمارات( % مون إجموالي اال16 9مليار جنيها )بنسبة  211 0إجمالي االستثمارات( وللخدمات االجتماعية والتجارية 

ن الجديودة ومما سبق يتضح أن أفل نسبة استثمارات كانت علي الخدمات مما يفسر وجود القصور الشوديد فيهوا فوي المود

 للسكن في هذ  المدن الجديدة. مما ساعد علي عد  إقبال االفراد

وقد بثت المدن الجديدة بعجز شديد في الوارد نظرا للدعم الكبير الذي نالت  أراضوي المنوا ق السوكنية والصوناعية . كموا 

أدي هذا الدعم الي االقبال علي شوراء قمو  االراضوي بموا يفوو  االحتيواج الفعلوي للصوناعات بصوفة خاصوة. كوذلت أدي 

                                                             
دبلوم من  –دراسة تحليلية بالتطبيق علي مدينة العاشر من رمضان  –االستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة  –حجازي عبدالحميد الجزار  35

 39ص 1988ديسمبر  -القاهرة   –معهد التخطيط القومي 
 العمراني النمو زـتحفي في الخاص القطاع دور تعظيم نحو دراسة الجديدة بالمدن العمرانية التنمية في االقتصادية القاعدة دور ،أمين محمد  - 36

 سبتمبر ،السادس األزهر مؤتمر ،الجديدة بالمدن
 9819قطاع المتابعة الفنية و التنسيق  –هيئة المجتمعات الجديدة  –وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة واالسكان والمرافق  37



 

 
 

مساحات من قم  أراضي االسكان ألفراد ليسوت لوديهم نيوة البنواء وإنموا انحصورت تملعواتهم فوي بيعهوا الدعم الي حجز 

 كبر نتيجة فرو  االسعار والتضخم.بعد ذلت بما يحقق لهم عائدا ماديا أ

 التوصيات

ا قبول ضرورة عمل الدارسوات الالزموة الي منمقوة يوتم اختيارهوا النشواء مدينوة جديودة مون دراسوات جيولوجيوة وغيرهو -1

 تخميمها ودراسة التوس  واالمتداد العمراني المستقبلي لها.

ليوو  عضوورورة المتابعووة والمراجعووة المسووتمرة للتخموويع الموضووو  للمدينووة الجديوودة ومتابعووة التمووورات التووي تموورأ  -2

 )االجتماعية و االقتصادية وغيرها( ومعرفة مدي تثييرها علي المدينة.

 ستشواري الوذيلمرونة الالزمة للتغيروالتعديل علي ان يوتم ذلوت بواسومة المكتوب االضرورة ان يتمت  تخميع المدينة با -3

 قا  بالتخميع سابقا او بواسمة جهة تخميمية مرشحة من وزارة االسكان.

لتنفيووذ يجووب عموول تقيوويم دوري للتنفيووذ الموجووود علووي ارض الواقوو  وبووين المخممووات االصوولية للمدينووة لمعرفووة حركووة ا -4

 يات.والتغلب علي السلب

 يجب وض  استراتيجية كاملة وسياسة عامة  يتم بها تنمية المدينة. -5

 .يجب االلتزا  بمخمع المدينة تبعا للجدول الزمني والخمة االستراتيجية مما يساعد علي اجتذاب السكان -6

 ضرورة وض  القوانين التي تنظم عملية االسكان وتحويل الوحدات السكنية الي ادارية وغيرها. -7

 لمتزايود علويصناعية في المدينة الجديدة هو عامول هوا  الجتوذاب العمالوة مو  االخوذ فوي االعتبوار الملوب ا وجود منمقة -8

 المنمقة الصناعية وعمل تخميع الحتواء هذا التزايد حتي ال يكون عائق في  ريق التنمية.

 منح تسهيالت استثمارية واعفاء ضريبي مؤقت للمشروعات بالمدينة الجديدة. -9

 لقما  الخاص واالفراد م  الحكومة في اعمال االنشاءات في المدينة.ضرورة دمج ا -10

رة يجوب وجوود جهوة رسوومية واحودة هوي مخولووة بمونح الموافقوات والتثشويرات وموونح الصوالحيات للمسوتثمرين مثوول وزا -11

فوي  ستثمارباال االسكان او الهيلة العامة للتخميع المراني حتي اليتعرض المستثمر الى إجراءات معقدة تغير من قرار 

 المدينة.

كبيوورة  ضوورورة االهتمووا  باسوولوب إدارة المدينووة الجديوودة بعيوودا عوون المركزيووة فووي الموودن القائمووة وإعموواء صووالحيات -12

 للمحليات.

مرين توفير مركز معلومات يعمي معلومات عن المدينة الجديدة من خدمات وفرص عمل وغيرهوا للمووا نين والمسوتث -13

 لي المدينة.لتشجي  االستثمار واالنتقال ا

 كاني.ضرورة تحقيق المدينة الجديدة الكتفائها الذاتي سواء من الخدمات وفرص العمل وغيرها تبعا للنمو الس -14

ز ينوة ذات تميواالهتما  بالخدمات وزيادة معدالتها وتنشمها باعتبارها اهم عنصور لجوذب السوكان والعمالوة ولتكوون المد -15

 عن المدن القائمة االخر .

لمونخفض الدولة للقما  الخواص فوي االسوكان فموثال الدولوة تووفر االسوكان االقتصوادي لقموا  الودخل اضرورة مشاركة  -16

 وتتر  باقي المستويات للقما  الخاص م  تقديم التسهيالت والقيا  بدورها في الرقابة والمتابعة.

غيرهوا ومون امون و اموان ضرورة مشاركة الدولة للقما  الخواص فوي الخودمات فموثال تووفر الدولوة الخودمات االساسوية  -17

 هوا وذلوت ضومنكالصحة والتعليم اما باقي الخدمات فيشار  فيها الدولة م  قما  الخاص سواء في انشائها او فوي ادارت

 المخمع التي وضعت  الدولة للمدينة.



 

 

 
 

يو  ضرورة انشاء وتشوكيل بنواء تنظيموي واداري واضوح يحودد توزيو  الواجبوات والمسولوليات وتكوون االختصاصوات ف -18

 واضحة لكل ادارة.

 ضرورة وجود المشاركة الشعبية الفعالة لسكان المدن الجديدة. -19

 العمل علي ان تكون المدينة وحدة ادارية مستقلة.  -20
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 المراج  العربية

حدية جتمعوات المسوتتقييم ادارة العمران بالتجمعات العمرانية الجديدة بالتمبيق علي الم -رسالة ماجستير -ريها  محـمد  -

 .63ص   2006  -كلية هندسة  –جامعة القاهرة  -لالسكان الفاخر

 11،ص 2002احمد رشيد ،التنمية المحلية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،  -

 .محمود امين علي واخرون   العمران المصري ورصد التموورات فوي عموران ارض مصور فويا.د.ابو زيد راجح و د -

 . 68ص 2007، المكتبة االكاديمية، القاهرة ،2020اواخر القرن العشرين واستمال  مسارات  المستقبلية حتي عا  

 96ص أبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، المكتبة التجارية الكبر  بالقاهرة -

 108ص 1997حمد علي اسماعيل، دراسات في جغرافية المدن ، دار الثقافة للنشر و التوزي ، د.أ -

 الو وووووا ، جمووووال الوووودين أبووووو عبوووود م محموووود ابوووون ابووووراهيم، مبوووواهج الفكوووور ومنوووواهج العبوووور، تحقيووووق د. عبوووودالعال -

 89،ص2005الشامي،

 امعوة الكويوتد. احمد حسن ابراهيم، المدن الجديودة بوين النظريوة والتمبيوق ،وحودة البحوث والترجموة ،قسوم الجغرافيا،ج -

 .157ص1985،

 1995ليلي شحاتة ، االدارة العامة ، كلية التجارة ، جامعة عين شم ، -

ديدة ، ية الجمعات العمرانشاهدان احمد شبكة ، سوسن بكر يعقوب ، دور المنظمات الغير حكومية في تنمية المجت -

 لمؤتمر مستقبل المجتمعات العمرانية الجديدة ، هندسة القاهرة  – 50ص  2000مايو  25بحث مقد  

 الووي المعهوود فائوود عبوود الكووريم الشووعيبي ، سووبل تحقيووق الموازنووة للخوودمات البلديووة و االجتماعيووة فووي الموودن ، بحووث مقوود  -

 45ص 1999العربي النماء المدن ، 

 1993حلمي لبيب ، تخميع المدن الجديدة ،الجزء االول ، القاهرة ، دار و مكتبة المهنديسن وحيد    -

    2006–التخميع العمراني  –شفق الوكيل    -

، ١٤ـص ١٩٨٢ -،اإلقليميلتخميع ا، عال لد أحمد خا،  ١٠ـ ص ١٩٦٦اإلقليمي لتخميع الى إل مدخ، عايدة بشارة  -

 .22ـ ص١٩٨٤  -لجغرافية ابعاد  ااإلقليمي ولتخميع الزوكة، محمد خميس ا

امعة ج –لهندسة كلية ا –رسالة ماجستير  –تمبيقات المعلومات الجفرافية لرف  كفاءة تنفيذ المخممات  -مني محروس -

   2004 -القاهرة 

 197 العدد -دي كتاب االهرا  االقتصا –المدن الجديدة وادارة التنمية العمرانية في مصر  –داليا حسين درديري  -

،2004. 

 2002،الزهر د. رافت شمي  ، نظم متابعة تمبيق استرا ات البناء ، رسالة دكتورا  ، كلية الهندسة ، جامعة ا -

 1998 -جهاز تخميع الماقة  –دليل العمارة و الماقة  –أ.د عادل ي  و اخرون  -



 

 
 

 -رسالة ماجستير -راكتوب 6المدن الجدية في مصر بين المستهد  و الواق  حالة مدينة  –رانيا أدهم سيد محمد علي    -

 – 2012 -جامعة القاهرة 

ير توراة غرسالة دك –تخميع و تنمية المجتمعات الجديدة في جمهورية مصر العربية -دكتور هشا  امين مختار   -

 ة القاهرةجامع –كلية الهندسة  –منشورة 

يا كزية و قضابرنامج الالمر –تموير ادارة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر  –د. نجوي ابراهيم محمود    -

 2007-جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد و العلو  السياسية –الحلقة العاشرة  –المحليات 

لتخميع معهد ا – 1968 –بحث منشور  –تقييم المجتمعات العمرانية الجديدة  –أ.د محمود يسري حسن واخرون  -

 1ص –اإلقليمي والعمراني جامعة القاهرة 

 مراني جامعةعكلية تخميع  –رسالة ماجستير  –المدن الجديدة والنمو العمراني المتناخم لها  –هالة ودي  فوزي  -

 46ص – 2000 –القاهرة 

 –مان ة لالستية في غياب استراتيجية و نيتجرية المدن الجديدة في مصر تصور النظري –ا.د/ عبدالباقي ابراهيم  -

 1998 –مركز الدراسات التخميمية والمعمارية  –ورقة بحثية 

كلية تخميع  ،رانيا بيومي جاد احمد سالم ، مناهج التخميع العمراني للمدن المصرية الجديدة، رسالة ماجستير  -

 .235ص -2007عمراني واالقليمي ، جامعة القاهرة ،

 .2004،  197 العدد -كتاب االهرا  االقتصادي –المدن الجديدة وادارة التنمية في مصر  –ديري داليا حسين الدر -

رقة و –مصر  دور القما  الخاص في ادارة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة في –سلوي مصمفي السيد شحات  \د -

 - 64ص -2009 –تبة االسكندرية مك –المؤتمر الدولي لسياسات تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة  –بحثية 

 .198ص - 166ص

كلية  –ماجستير  رسالة –نحو رف  الكفاءة التنظيمية والتنفيذية للمجتمعات العمرانية الجديدة  –نشو  محمد صال   -

 2000 –جامعة القاهرة  –الهندسة 

لرياض ير مدينة االعليا لتموالهيلة  –تقرير المرحلة الرابعة  –المخمع الهيكلي للضاحية الشرقية بمدينة الرياض  -

 2-1ص – 2006 –مكتب الدكتور احمد فريد مصمفي 

 1986 –دار قاب  للمباعة والنشر  –ترجمة ربيح الخرستاني واخرون  –مدينة ايفري  –اندرية الالند    -

 2005 –تمهيدي ماجستير  –محاضرات مادة التخميع العمراني  –ا.د  ار  عبداللمي     -

 –لجديدة امرانية و أ.د. / محمد درويش ، النشا  السياحي ومدي تثيير  على تنمية المجتمعات العد. / سها  هارون  -

 .239 ص 238ص ،2009 –مكتبة االسكندرية 

ي لهندسي الدولمؤتمر االزهر ا –ورقة بحثية  –استراتيجيات واليات تنمية المدن الجديدة بمصر  –سيد عباس على  -

 .92ص -2009 –التاس  

 – 2002 –الزهر جامعة ا –كلية الهندسة  –رسالة دكتورا   –نظم متابعة تمبيق اشترا ات البناء  –شمي   د.رافت   -

 116ص

 – 1981 –القاهرة  –دار الهالل  –الجزء االول  –دراسة في عبقرية المكان  –شخصية مصر  –جمال حمدان    -

 76ص

-473 ص – 1974 –مكتبة االنجلو  –القاهرة  –المدخل في عالم السياسة  –بمرس غالي  –محمد خيري عيش    -

483 



 

 

 
 

 1998 – معة القاهرةجا –كلية الهندسة  –رسالة دكتورا   –عبد الفضيل اسماعيل ، مناهج واليات التنمية العمرانية    -

 1996تعداد  –الجهاز المركزي للتعبلة العامة واالحصاء    -

 رمص –الزقازيق  –مكتبة المدينة  –براهيم  لعت الدمرداش ا \د -اقتصاديات انشاء المدن الجديدة   -

 مة التنميةي )خريوزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باالشنرا  م  الهيلة العامة للتخميع العمران   -

 4ص 1998التقرير العا  يونيو  2017والتعمير لجمهورية مصر العربية( حتي عا  

 1999لقاهرة، امعة افيذ المدن الجديدة، رسالة دكتورا ، كلية الهندسة، جعصا  علي الفولي، نحو منهجية بديلة لتن   -

 18مبار  والعمران ص  –وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  -

ي ا  الخاص فور الق ددور القاعدة االقتصادية في التنمية العمرانية بالمدن الجديدة دراسة نحو تع ي  ، محمد أمين    -

 سبتمبر، مؤتمر األزهر السادس، النمو العمراني بالمدن الجديدة زـتحفي

ستراتيجي يع االسلسة التمور االقتصادي على المستو  المحلي ) تعزيز التمور االقتصادي المحلي من خالل التخم   -

 المجلد الراب  منظمة الهابيتات –( 

يلة ه –مرافق وزارة التعمير و المجتمعات الجديدة واالسكان وال –دليل هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة    -

 1987-6مجموعة القوانين والقرارات واللوائح حتي  –المجنمعات العمرانية الجديدة 

لتنظيمي للهيلة ح الهيكل ايوض 1982لسنة  36قرار مجل  الوزراء لرئي  هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم    -

 التابعة

ة و يمة التنميي " خروزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باالشترا  م  الهيلة العامة للتخميع العمران   -

 التعمير لجمهورية مصر العربية"

ث لمحلية، بحنظرية ان الالبحث ع –عبد الباقي ابراهيم مستقبل التجمعات العمرانية الجديدة بين النظرية والتمبيق    -

 في مؤتمر مستقبل التجمعات العمرانية الجديدة

 لقاهرةامعة اجعبدالفضيل اسماعيل، مناهج واليات ادارة التنمية العمرانية، رسالة دكتورا ، كلية الهندسة،    -

 1999ني ، مبار  والعمران ،وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة ،الهبلة العامة للتخميمالعمرا   -

لمجتمعات تقبل امحمد عبدالكريم،تقييم سياسة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر من منظور عا ، مؤتمرمس \د   -

 العمرانيةالجديدة

هيلة  1997 – 6 هيلة المجتمعات العمرانية الجديدة، استخدامات االراضي حتي –تقرير وزارة االسكان والمرافق    -

 ديدة مبار  والعمران.المجتمعات العمرانية الج

 –الجديدة  العمرانية هيلة المجتمعات –بيانات عن المدن الجديدة  –وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية    -

 2004القاهرة  –مركز المعلومات  –قما  المتابعة الفنية والتنسيق 

 – ية الهندسةكل -يررسالة ماجست -ديدة في مصردراسة تحليلية لمشاكل التنمية بالمدن الج -لمياء احمد عبد القادر   -

 73ص – 2005 -جامعة القاهرة

 – ية الهندسةكل -يررسالة ماجست -دراسة تحليلية لمشاكل التنمية بالمدن الجديدة في مصر -لمياء احمد عبد القادر   -

 73ص – 2005 -جامعة القاهرة

دينة مبيق علي مدراسة تحليلية بالت –رانية الجديدة االستثمار في المجتمعات العم –حجازي عبدالحميد الجزار    -

 39ص 1988ديسمبر  -القاهرة   –دبلو  من معهد التخميع القومي  –العاشر من رمضان 
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