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  مقدمــة  -١
 خـالل  النامي المتزايد وغير المسبوق للمدن المصرية كمثيالتها من مدن العالم العمرانيمع النمو   

ل مصر مـن دولـة      ، حدثت طفرة عمرانية كبيرة أدت إلى تحو        من القرن العشرين   الثانيالنصف  

 بدايـة القـرن     فـي  السكان   إجماليمن  % ٩٠ يمثل سكان الريف فيها أكثر من        –زراعية ريفية   

مـن  % ٤٥ حـوالي  إلى دولة وصل فيها سكان الحضر مع نهاية القرن العشرين إلى             -العشرين

 إجمـالي مـن   % ٥٥ حوالي مصر إلى    في السكان، ومن المتوقع أن يصل سكان الحضر         إجمالي

 المستمر يفرض تحديات كثيرة أهمها      الحضريوال شك أن هذا النمو      . ٢٠٢٠حلول العام   السكان ب 

ضرورة توافر أساليب فعالة ومتطورة إلدارة العملية الحضرية، وتمويـل وتنفيـذ المـشروعات              

  .١ أعداد سكان الحضر بالمدن المصريةفيالعمرانية المطلوبة لمواجهة هذه الزيادة المستمرة 

 بما صاحبه من تغيرات عالمية وسياسية واقتصادية وظهور – والعشرين   الحادي ومع دخول القرن  

أفكار جديدة كالعولمة، والتكتالت االقتصادية العالمية، والتنافس بين الدول لتوفير البيئة المالئمـة             

لجذب االستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بدور القطـاع              

، كمـا قامـت بوضـع       المـصري  التنمية بصفة عامة من خالل برنامج الخصخصة         فيلخاص  ا

 عمرانية مكانية تتكامل مع تلك األبعاد العالمية الجديدة وذلك من خالل التوصية بتفعيل              إستراتيجية

 تساعد علـى نـشر   التي تملك وإدارة عدد من مشروعات البنية األساسية       فيدور القطاع الخاص    

  . النيلووادي تعانى منه المدن المصرية بالدلتا الذيزالة التركز العمران وإ

 مـشروعات البنيـة     فـي  مجال الخصخصة وبخاصة     فيوقبل عرض وتحليل التجربة المصرية      

 اإلصـالح لبرنامج   التنمية المكانية، فسيقدم البحث عرضاً وتحليالً        بإستراتيجيةاألساسية وعالقتها   

 للخصخـصة علـى الـصعيد       القـومي  عنه البرنامج    انبثق ذيال  المصري والهيكلي االقتصادي

 مـصر،   في ذلك بيان أمثلة عن خصخصة بعض مشروعات البنية األساسية           يليحيث  . المصري

 بشرح وتحليل تأثير خصخصة مشروعات البنية األساسية على استراتيجيات التنمية           ويقوم الباحث 

 التنمية المستدامة للمـستقرات الحـضرية       وتأثير ذلك على   بشكل عام،    ٢٠١٧العمرانية حتى عام    

  .بشكل خاص
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   كمدخل لسياسة الخصخصةوالهيكلي االقتصادي برنامج اإلصالح  -٢
بالعديد من المراحل   " برنامج الخصخصة "وما تشمله من    بمصر   االقتصاديمرت عملية اإلصالح    

 وصندوق النقد   دوليال طلب معونة البنك     في ١٩٨٧حين بدأت الحكومة المصرية اعتبارا من عام        

، حيث تم االتفـاق علـى برنـامج         والهيكلي االقتصادي إعداد وتنفيذ برنامج لإلصالح      في الدولي

 التـي  وتضمن مجموعة مـن العناصـر      ١٩٩١ بدأ تطبيقه اعتبارا من      وهيكلي اقتصاديإصالح  

  :١  أسفرت عن النتائج التاليةوالتيتناولت القطاع العام 

 نـص   والذي والخاص بقطاع األعمال،     ١٩٩١لسنة  ) ٢٠٣(صدور القانون رقم     -

  . الحقوق وااللتزاماتفيعلى أن يعامل القطاع العام معاملة القطاع الخاص 

وأصبحت منشئات قطاع األعمال    " باألسعار االجتماعية " عن ما يسمى     التخليتم   -

  . وتحصل على التمويل بشروط تجاريةاقتصاديملزمة بتحقيق عائد 

 معترفاً به كأداة من أدوات السياسة العامـة       "  للخصخصة وميالقالبرنامج   "أصبح -

  .٢للتنمية الشاملة بمصر

   المصري والهيكلي االقتصادي أهداف برنامج اإلصالح ١-٢

 من اقتصاد يرتكز علـى آليـات        المصرييهدف هذا البرنامج بصفة عامة إلى تحويل االقتصاد         

عتمد على آليات وقواعـد اقتـصاديات    إلى آخر يCommand Economyوقواعد االقتصاد اآلمر 

كما يشتمل هذا البرنـامج  . ٣ وصوال إلى التنمية االقتصادية المستدامةMarket Economyالسوق 

  :على عدد من األهداف األخرى منها

 ما بين   أي ال يقل عن ثالثة أمثال معدل نمو السكان،          اقتصاديتحقيق معدل نمو     -

، بحيث يمكن مـضاعفة     ٢٠١٧ى   إل ١٩٩٧وذلك خالل الفترة من     % ٨و  % ٧

  . ١٩٩٦ سنة األساس عن% ١٥٠ بمقدار اإلجماليالناتج المحلى 

تعتمد بالدرجة األولـى علـى     Macro-Economic اقتصادية -بناء بيئة ماكرو -

تحويل دور الدولة من دور التنفيـذ إلـى دور الرقيـب باسـتخدام الـسياسات                

 ما يعنى أن يتحول دور الدولة من        ، وهو ) اقتصادية –الماكرو  (دية الكلية   االقتصا

  . مجال تنظيم الحياة االقتصاديةفيالدور المباشر إلى الدور الغير مباشر 

  وهى ما تعرف اصـطالحا   Micro-Economic اقتصادية – بناء بيئة مايكرو  -
                                                 

 .١٩٩٤القاهرة . ع والتحدياتاألوضا:  مصرفي تنمية القطاع الخاص – الدوليالبنك  1
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 .١٩٧٧األهرام . واإلستراتيجية
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بحيث تفسح الدولة المجال أمام قوى اإلنتاج بالـداخل         " بيئة األعمال الجديدة  "بـ  

 .  قيادة حركة التنمية المتواصلة في المجال للنشاط الخاص والخارج وإفساح

 لها مـن خـالل      الزمني للتنمية جنبا إلى جنب مع البعد        المكانياالهتمام بالبعد    -

% ٢٥ العمرانية لنشر التنمية على مساحة ال تقل عـن           اإلستراتيجيةالتوافق مع   

  .١.، وإقامة المشروعات القومية الكبرى٢٠١٧من مساحة مصر عام 

   المصري والهيكلي االقتصادي برنامج اإلصالح مراحل ٢-٢

 إلـى  ١٩٩٠ الفترة من عام     مر برنامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي المصري بثالثة مراحل في        

  :يلي  كما)١ (بالشكل التنفيذية لها على النحو الموضح واآلليات األهداف ، حيث تنوعت ٢٠٠١
  

  المصري والهيكلي االقتصادينامج اإلصالح مراحل وأهداف وآليات بر) ١ (الشكل

  آليات التنفيذ  األهداف  المراحل

مرحلة اإلصالح 

  االقتصادي

)١٩٩٣-١٩٩٠(  

 اقتـصادية جديـدة     - إيجاد بيئة ماكرو    

  .االقتصاديقادرة على تحقيق االستقرار 

 السيطرة على معدالت التضخم والهبوط     

  %.٥ حواليبها إلى 

خل المباشر إلـى     تحويل دور الدولة من التد     

  .االقتصادي النشاط فيالتدخل الغير مباشر 

 تطوير السياسات النقدية واالئتمانيـة وسـعر        

  .الصرف والسياسات االستثمارية

  مرحلة اإلصالح 

  الهيكلي

)١٩٩٦-١٩٩٣(  

 القاعـدة   فـي  هيكلـي  تحقيق إصـالح    

 قـادرة علـى     القومياإلنتاجية لالقتصاد   

 الـذي كلى  االستفادة من مناخ االقتصاد ال    

  .وفرته آليات اإلصالح بالمرحلة األولى

 إلغــاء القيــود علــى تخــصيص المــوارد  

  .االقتصادية للوحدات اإلنتاجية األكثر كفاءة

 تحرير األسعار طبقاً لقوانين العرض والطلب       

  ).إعمال آليات اقتصاد السوق(

يـتم  "  للخصخصة قوميبرنامج  " تبنى وتنفيذ    

إلنتاج بالدولـة   بموجبه بيع عدد من وحدات ا     

  .إلى القطاع الخاص

   التنمية تحقيقمرحلة 

 )٢٠٠١-١٩٩٦(  

 تنفيذ عدد مـن المـشروعات القوميـة        

  .الكبرى بجنوب وشرق الجمهورية

  

 للخصخصة واسـتخدام    القومي تنفيذ البرنامج    

 تمويـل جانـب مـن تلـك         فيحصيلة البيع   

  .المشروعات القومية

نبيـة   اجتذاب رؤوس األموال الوطنيـة واألج   

  . هذه المشروعاتفيلالستثمار 

  من إعداد الباحث: المصدر

                                                 
 – المـصري  والهيكلـي  االقتصادي برنامج الصالح في المشروعات القومية العمالقة - العمرانيالهيئة العامة للتخطيط  1
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  )األهداف وآليات التنفيذ( للخصخصة القومي البرنامج -٣
 ١٩٩٣ فبراير   في وتم إعالنه    ١٩٩١بدأت الحكومة المصرية برنامجاً قومياً للخصخصة بدأ عام         

 القوميتمل البرنامج   يشحيث  ،  والهيكلي االقتصاديبرنامج اإلصالح    من عناصر    أساسيكعنصر  

 والمؤسـسي  التشريعيللخصخصة على عدد من األهداف تتعلق بدور القطاع الخاص وباإلصالح           

 الـوطني  مؤسسات القطاع العام وتـشجيع االسـتثمار         فيباإلضافة إلى ما يتعلق بتحقيق الكفاءة       

  :١التالي، وذلك على النحو واألجنبي

 عمليـة  فـي   وتعزيز دوره Private Sectorتشجيع نمو قطاع األعمال الخاص  -

 . التنمية،  مع تطوير األطر التشريعية الالزمة لنمو هذا القطاع

 عن طريق الوصول إلى الحجم األمثل Enterprise Efficiencyرفع كفاءة المنشأة  -

  . تصل إليه المنشأة مع تحقيق أقصى ربحية ممكنة لهاالذيلإلنتاج 

 Regulation and Institution  Reform والمؤسـسي  التشريعيتحقيق اإلصالح  -

 يمتد إلى كل من القوانين واللوائح المختلفة الحاكمة لتنـشيط           الذيوهو اإلصالح   

وحدات قطاع األعمال العام من ناحية والمؤسسات والهيئات الحكومية المختصة          

  .بسياسات االستثمار والسياسات المالية والنقدية من ناحية أخرى

  حيث تعد البطالة من أخطـر المـشاكل   Create New Jobsخلق وظائف جديدة  -

  . تجابه البيئة االجتماعية والسياسيةالتي

 وهو ما تهدف إليه الدولة مـن خـالل    Promote Competitionتشجيع المنافسة  -

  .األخذ بنظام اقتصاد السوق الحديث

 جوهري وهو هدف وشرط Develop Capital Marketتنمية أسواق رأس المال  -

  . للخصخصةالقوميالبرنامج لنجاح 

  :  مصر من عنصرين أساسين همافي للخصخصة القوميتتكون آليات تنفيذ البرنامج و

 برنامج الخصخصة من القيود     فيتحرير الشركات المدرجة    : العنصر األول    -

المفروضة عليها وإتاحة الفرصة أمام اإلدارة الجديـدة لتطويرهـا وتهيئتهـا            

 ومقتضيات جهاز الثمن وإدخالها حلبة المنافسة        رحاب آليات السوق   فيللعمل  

، وتعد هذه النقطة تطبيقا حيا لعملية االنتقـال         واإلداري التكنولوجيوالتطوير  

  . من االقتصاد اآلمر إلى اقتصاديات السوق الحديث 

                                                 
 المحاسـبة   مـؤتمر دور -) إطاللة على التجربـة المـصرية  (التجارب والنماذج :  الخصخصة المقارنة -فريد النجار  1

  .١٩٩٦القاهرة .  مرحلة الخصخصةفيوالمراجعة 



 

 تمتلكها من خالل بيعها إلى      التيقيام الدولة بتدوير األصول      : الثانيالعنصر   -

 تنفيذ المشروعات القومية الجديـدة      فيدام حصيلة البيع    القطاع الخاص واستخ  

  . ١، الذاتيمن خالل آليات التمويل 

 تتنوع ما بين تطـوير  والتي للخصخصة القوميأهداف وآليات تنفيذ البرنامج     ) ٢ (الشكلويوضح  

  .األطر التشريعية والمؤسسية وتوفير المناخ المالئم لالستثمار

  

   للخصخصةالقومييذ البرنامج أهداف وآليات تنف ) ٢ (الشكل

  آليات التنفيذ  األهداف

  . التنميةفي تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره 

 رفع كفاءة المنشأة االقتصادية  مع تحقيق أقصى ربحية         

  .لها

 واللـوائح الخاصـة بقطـاع       التنظيمي تحقيق اإلصالح   

  .األعمال

 تشجيع المنافسة من خالل األخذ بنظام السوق الحـديث         

  ).واجد أكثر من مقدم للخدمة كلها أو بعضهات(

  . المالرأس تنمية أسواق 

 توفير الموارد الحكومية الالزمة لتنفيذ مشروعات البنية       

 وإقامـة   القـومي األساسية الالزمة النطالق االقتـصاد      

  .المشروعات القومية الكبرى

  . تخفيض الضغط وااللتزامات المالية على الدولة

ية بين المواطنين وزيادة حصة القطاع  توسيع قاعدة الملك

  .الوطني االستثمار فيالخاص 

 عدد مـن المـشروعات      في األجنبي تشجيع االستثمار   

  .األجنبيالمملوكة للدولة لتوفير النقد 

 تطوير البنية التـشريعية الحاكمـة      

  .االقتصاديلعملية التحول 

 تحريــر الــشركات مــن القيــود 

  .المفروضة عليها

ة وإدخال التكنولوجيا    تطوير اإلدار 

 التـشغيل واإلنتـاج     فـي الحديثة  

  . والصيانة

 تطوير السياسات المالية والنقديـة     

واالستثمارية وتنشيط وحدات قطاع    

  .األعمال

 تمتلكها الدولة   التي تدوير األصول   

  .من خالل البيع للقطاع الخاص

 عدد مـن الـشركات      أسهم طرح  

العاملين (لالكتتاب أمام المساهمين    

  ).لشركات أو المواطنينبا

  من إعداد الباحث: المصدر

                                                 
 . مرجع سابق- فريد النجار 1
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   للخصخصة وعالقته بالمشروعات القومية الكبرىالقومي البرنامج -٤
 المراحل األولى منه ببيع عدد من الشركات المملوكة للدولة          في للخصخصة   القوميأهتم البرنامج   

رارها أو ال تتم إدارتها بالكفـاءة        أثبتت دراسات الجدوى لها أنها ال تدر أرباحاً كافة الستم          والتي

 تمويـل عـدد مـن       فـي المطلوبة، وقد استهدفت الدولة االستفادة من حصيلة بيع هذه الشركات           

  .القوميالمشروعات الهامة األخرى أو تقليص الدين العام لها على المستوى 

الكبرى مثل  وقد اعتمدت الدولة على تمويل جانب من االستثمارات الخاصة بالمشروعات القومية            

، وشمال غرب خليج السويس من حصيلة بيع عدد من الشركات والمؤسـسات المملوكـة               توشكي

 كمـا يوضـحه     للدولة إلى جانب تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية لتنمية تلك المـشروعات          

  .)٣(الشكل 

تـى   أو كلى منذ بدء البرنامج وح      جزئي مؤسسة بشكل    ١٨٥ حواليوبصفة إجمالية تم خصخصة     

 تنتهـي  مليار دوالر، وقد كان من المتوقع أن         ٥,٢ حوالي وبقيمة إجمالية بلغت     ٢٠٠١نهاية عام   

 تنفيذ هذا البرنامج    في، إال أن التباطؤ     ٢٠٠٢ نهاية عام    فيالحكومة من تنفيذ برنامج الخصخصة      

  .١أرجأ هذا الموعد إلى أجل غير محدد

  )٣(الشكل 

  صة والمشروعات القومية الكبرى للخصخالقومي العالقة بين البرنامج 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث: المصدر

                                                 
 .٢٠٠٢ دبي. اإلمارات العربية المتحدة.  الصيغة األولية-٢٠٠٢ الموحد لعام العربي االقتصاديالتقرير  1

 القوميالبرنامج 

للخصخصة

 برنامج 

اإلصالح 

 االقتصادي

 والهيكلي

 تغــير 

دور الدولة

 تقليص دور

  القطاع العام

المشروعات القومية 

 الكبرى

 تشجيع القطاع الخاص

 التحول من التنفيذ إلى الرقابة

  إصالحات 

 تشريعية ومؤسسية

 تمويل

  التنمية المكانيةتراتيجيةإس
 للجمهورية

   التنمية المكانيةإستراتيجية
 للجمهورية



 

   المكانية لمصراإلستراتيجية إطار فيخصخصة مشروعات البنية األساسية  -٦

 قامت الدولة من خالل وزارة التخطيط وباالشتراك مع العديـد مـن الـوزارات               ١٩٩٧ عام   في

 والتيم  ٢٠١٧ر حتى عام    ص المكانية لم  اإلستراتيجيةبإعداد  والهيئات واألجهزة الحكومية األخرى     

وضع تصور عام لشكل واحتياجات التنمية بكافة قطاعاتهـا االقتـصادية واالجتماعيـة             استهدفت  

وفى ظل  . م٢٠١٧ إلى   ١٩٩٧ الفترة من    فيوالعمرانية والسكانية بالجمهورية خالل عشرين عاماً       

وعات على مستوى الجمهورية تلعب فيها مشروعات        تم تحديد العديد من المشر     القوميهذا التوجه   

 التنمية بشكل عام وفى التنمية العمرانية بشكل خاص، كمـا           فيالبنية األساسية دوراً هاما ومؤثراً      

  .١ إنشاء وإدارة تلك المشروعاتفييمثل بها دور القطاع الخاص دوراً مؤثراً 

لجمهورية على عدد من العناصر األساسـية        المكانية ل  لإلستراتيجيةوقد اشتملت المالمح الرئيسية     

 حددت متطلبات التنمية فيما يخص االتجاهات السكانية واالستثمارية المكانية، واشتملت تلـك             التي

العناصر على المشروعات القطاعات المطلوبة لتنمية أقاليم الجمهورية المختلفة وبخاصة األقـاليم            

ها نظرا إلمكاناتها التنموية الكامنة الكبيرة بهـا مثـل    اتجهت األنظار حالياً إلى ضرورة تنميت  التي

عناصـر التنميـة الـشاملة       أهم   ويمكن إيجاز   . إقليم جنوب الصعيد، وإقليم قناة السويس وغيرها      

  :يلي المكانية فيما باإلستراتيجية

 صوب المناطق الـصحراوية الجديـدة بإنـشاء مـدن           العمرانيتكثيف التوجه    -

بطاقـة اسـتيعابية    )  جديد عمراني تجمع   ٤٤ حوالي(وتجمعات عمرانية جديدة    

  .٢٠١٧ عشرة مليون نسمة حتى عام حواليتصل إلى 

 مليون وحدة سكنية بالتجمعات الريفية والحضرية الحالية، وكـذا          ٥,٣إقامة نحو    -

بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة السـتيعاب الزيـادة الـسكانية المتوقعـة            

  .٢٠١٧بالجمهورية حتى عام 

  .كم٧٥٠٠شاء طرق جديدة بأطوال إجمالية تربو على إن -

إنشاء مطارات جديدة بمواقع التنمية، أهمها مطار مرسى علم، ومطـار دهـب،             -

ومطار رأس سدر، ومكار العلمين، ومطار سيوة، ومطـار قويـسنا، ومطـار             

 .الفرافرة، ومطار الواحات البحرية

  

 مجال المياه والـصرف     في(بنية األساسية   وقد بدأ حديثاً توجه الدولة إلى خصخصة مشروعات ال        

كعنـصر  من الدستور   ) ١٢٣(وفقاً للمادة   ) ، الطاقة الكهربائية، االتصاالت، الطرق والنقل     الصحي

                                                 
 .الباحث 1
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 وكوسيلة لتحقيق االنتـشار     ٢٠١٧ المكانية للجمهورية حتى عام      اإلستراتيجيةمن عناصر تحقيق    

لعمرانية الجديـدة بـالمرافق الالزمـة        من خالل مد التجمعات ا     المصري على المعمور    المكاني

 األهداف العامـة    ، باإلضافة إلى عدد من      لتطورها أو لتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية بها      

  :على النحو التالي يمكن إيجازها التي

 المناطق العمرانية الجديـدة عـن طريـق  مـدها بـالمرافق              فيتحقيق التنمية    -

  .مة لتوطين السكان واألنشطة االقتصادية بهاومشروعات البنية األساسية الالز

رفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة بمشروعات البنية األساسية وبخاصـة تلـك             -

  . تعانى من سوء اإلدارة وتدنى مستوى الخدمات بهاالتي

تخفيف األعباء المالية واإلدارية عن كاهل الحكومة وتخـصيص المزيـد مـن              -

كن إسنادها للقطاع الخـاص نظـراً لطبيعتهـا          ال يم  التياالستثمارات للخدمات   

  . بما يعود بالنفع على المجتمع ككلاإلستراتيجية

تخفيض حجم القطاع العام، وكسر احتكاره لمشروعات البنية األساسية وتقليـل            -

باإلضافة إلى أن حافز الربح لدى إدارة هذه المشروعات تحـت           (البيروقراطية  

  ).غالل الفعال للموارد وتخفيض التكاليفمظلة القطاع الخاص يساعد على االست

 ظـل   فـي حيـث أن اإلدارة     (تنشيط المنافسة وتطوير الكفاءة وزيادة اإلنتاجية        -

، مما الحكومي القطاع العام في ظل قيود اقل من مثيلتها فيالقطاع الخاص تعمل   

  .١ )يتيح فرصة أفضل للتجديد والتطوير

عـدداً  - قطاع الترويج والمكاتب الخارجية      -ق الحرة   وقد حددت الهيئة العامة لالستثمار والمناط     

 البناء والتشغيل  بأسلوبمن المشروعات االستثمارية ليتم إنشاءها وإدارتها بواسطة القطاع الخاص    

، حيث تتعلـق تلـك   B.O.T, B.O.O.T وإعادة الملكية أو البناء والتملك والتشغيل وإعادة الملكية

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة      (ت  المشروعات بأنشطة عدد من الوزارا    

  .)نقل والمواصالت، ووزارة الطيرانالكهرباء والطاقة، وزارة االتصاالت، وزارة ال

  

  

  

                                                 
 .١٩٩٩ القاهرة –ة  إصالح وتطوير مؤسسات المنافع العام-المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 1



 

 تحقيـق التنميـة الحـضرية ضـمن إطـار           فـي  السياسات االقتصادية   دور    -٧

  ٢٠١٧ المكانية للجمهورية حتى عام اإلستراتيجية

 للهيكـل   النـسبي  وتحقيق التوازن    المصريدولة نحو نشر التنمية على المعمور       وفقاً لتوجهات ال  

 والدلتا وبين   الوادي وتضييق الهوة بين الكثافات السكانية للتجمعات العمرانية بمحافظات          العمراني

 االنتـشار   إسـتراتيجية  المكانية للجمهوريـة     اإلستراتيجيةنظيرتها بمحافظات الحدود، فقد اتبعت      

 منطقة شبه جزيرة سـيناء      هي للتنمية العمرانية على محاور ومناطق معينة        إستراتيجيةكالمركز  

 السياسات وتتوافق. الغربي الشماليوالقناة، ومنطقة جنوب مصر، ومنطقة شمال الصعيد والساحل    

 حـددتها   التـي  مشروعات البنيـة األساسـية        خصخصة في تنفيذها والمتمثلة    وآليات ةاالقتصادي

تلك  المكانية لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية العمرانية بصفة خاصة وتظهر أهمية   اإلستراتيجية

  :اآلتيمن خالل بمصر المشروعات وتأثيرها على التنمية العمرانية 

 الـربط   لتحقيق - عرضية وطولية    -توفير شبكة من المحاور الرئيسية للطرق        -

  . والدلتاديالواالقوى بين محاور النمو والعمران الجديدة خارج 

  . النقلفيتطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقتها لتدعيم دورها  -

تطوير ورفع كفاءة النقل الجوى من خالل تدعيم تجهيزات المطـارات وإنـشاء              -

 وتوطين الـصناعات    السكانيتشجيع حركة االستيطان    لمطارات بمناطق جديدة    

  .بما يساعد على سرعة التعمير بهذه المناطق

من خطوط االتصاالت الحديثة، يساعد على سـرعة الـربط بـين            إيجاد شبكة    -

  . بتلك المناطقالتنمويالمناطق المختلفة وزيادة النشاط 

 يساعد على تقوية ودعم     الصحي توفير خدمات مياه الشرب والصرف       فيالتوسع   -

  . بما يحقق األهداف التنميةوالسكاني االقتصاديالنشاط 

مة والجديـدة يمكـن مـن تـوفير الطاقـة            دعم وإنشاء محطات الكهرباء القائ     -

الضرورية ألنشطة النقل والمواصالت والصناعة وتشغيل محطات مياه الـشرب        

  .١والمعالجة وغيرها من األنشطة الحيوية الضرورية للتنمية العمرانية

 الهيئـة العامـة     فيوفى هذا اإلطار قامت وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة           

، ٢٠١٧ بإعداد خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر العربية حتـى عـام             العمرانييط  للتخط

 كمـا   -  جديد عمراني تجمع   ٤٤وتم تحديد    .حيث تحددت فيها المناطق الصالحة للتنمية العمرانية      

،  تختلف وتتنوع قواعدها االقتصادية حسب إمكانات كل منها، وتستوعب           )٤(هو موضح بالشكل    

                                                 
 .الباحث 1
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 ١٩٨٨ الفترة مـن     في عدد سكان مصر     فييون نسمة وهى نصف الزيادة المتوقعة        مل ١٢ حوالي

 حـوالي  تم إعداد مخططات عمرانية لها       التي ويبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة       -٢٠١٧إلى  

  . ١ جديدعمراني تجمع ٢٤ حوالي تحت الدراسة التي، والتجمعات العمرانية عمراني تجمع ٢٠

  ٢٠١٧تجمعات العمرانية الجديدة عام  مواقع ال)٤(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٧ خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر العربية عام - العمرانيالهيئة العامة للتخطيط : المصدر

                                                 
مطـابع  -)   الحاضر وأحالم للمـستقبل فيإنجازات ( مبارك والعمران -وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  1

  .٢٠٠١ القاهرة –الشروق

 البحر المتوسط

 البحر األحمـــر

شرق العوينات
بئر مـــر

تـوشـــكى

آـــــرآــــر

أسوان الجديدة

الخارجـــة

 الداخلــــة

وادى العالقى

أدفـــــو

جديدةنجع حمادى الطيبة

أخميم

سوهاج الجديدة قنــا الجديدة

 الفــرافـــرة الفرافرة/ ديروط 

الواحات البحريــة

المدينة الغربية 
أسيوط 

 ديـــــروط

 بنى مـــزار

 رفــح الجديدة

 وادى التكنولوجيا

شرق البحيرات

 نخــل الجديدة

أبو زنيمة

  فيرانطريق وادى

رأس محمد/ شرق الطور 

غرب /وادى عربة
 راس غارب/بنى مزار

 الفشــــن

الفيوم الجديدة
الزعفرانة/الكريمات

 القاهرة الجديدة

 جنوب سيدى برانى

 جنوب مرسى مطروح

 جنوب الضبعة
جنوب سيدى عبد الرحمن

العلمين/ وادى النطرون 

غرب بحيرة قارون
 العلمين/ الواحات

 شمال سيوة

شرق سيوة
سيوة/ البويطى 

برج العرب الجديدة

 النوبارية الجديدة
 الصالحية الجديدة

 دمياط الجديدة

الصالحية الجديدة
رمضان١٠ 

 الشروق أآتوبر٦
األمــل

 تجمعات عمـرانيـة جديدة قائمة

 تجمعات جديدة تحت الدراســة

تجمعات جديدة تم إعداد مخططاتها



 

   الخالصة-٨

يستخلص الباحث من خالل ما سبق أن الحكومة المصرية قد قامت بتجربة ناجحة في             

تصادية لخدمة التنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية العمرانيـة         تطويع السياسات االق  

كـان مـن     الـذي  للخصخصة   القوميبصفة خاصة، على الرغم من تعثر البرنامج        

 تمويل االسـتثمارات    فياستخدام حصيلة البيع    وب  من خالله   الدولة تقومالمفترض أن   

مالحظ أن البرنامج    إقامة المشروعات القومية الكبرى ، غير انه من ال         فيوالضخمة  

 فـي  انعكس كثيـرا     الذي توقيتاته الزمنية وهو األمر      في للخصخصة لم يتم     القومي

  .توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى

وكنتيجة لوعى الدولة بدور القطاع الخاص في التنمية، ولجذب االستثمارات القـادرة            

تي تعتبر قاطرة التنمية وأهم أدواتهـا التـي         على تنفيذ مشروعات البنية األساسية ال     

 عن سياستها االقتصادية بخصخـصة      نتحقق لها االستدامة، فقد قامت الدولة باإلعال      

 كفـاءة   رفـع  في تؤدى أو تساهم بدورها      والتي عدد من مشروعات البنية األساسية    

  .ةية واإلقليمية والقومي المحلالمستوياتإدارة مشروعات البنية األساسية على 

وخطـط   وتمتاز التجربة المصرية بأنها قامت بالربط بين السياسات االقتصادية         -

 التنمية والتعمير بالجمهورية حتى     إستراتيجية خالل   التنمية العمرانية المكانية من   

  :، وذلك لتحقيق عدد من األهداف منها٢٠١٧عام 

قوميـة لتحقيـق    التعبئة الكاملة للطاقات اإلنتاجية واالستخدام األمثل للمـوارد ال         -

  ).القوميتعظيم الناتج (التنمية الشاملة 

الحفاظ على موارد الثروة النادرة وغير المتجددة مثل موارد الطاقـة والمـوارد              -

 النيـل   لوادي الزراعية بالدلتا والشريط الضيق      األراضيالمائية، والحفاظ على    

  .وتوجيه الحركة العمرانية صوب المناطق الصحراوية

وتات االقتصادية واالجتماعية بين األقاليم والتخفيف مـن ظـاهرة          الحد من التفا   -

  . للقاهرة واإلسكندرية والتركز الشديد لألنشطة االقتصاديةالحضرياالستقطاب 

  . وتنمويةإستراتيجية العتباراتتنمية المناطق الصحراوية  -

  . والمساحات المأهولةالسكاني تصحيح االختالل القائم بين النمو فيالمساهمة  -

 تجاه األسواق الخارجية بتعزيز المراكز      الوطنيتدعيم القدرة التنافسية لالقتصاد      -

  . مختلف أقاليم الجمهوريةفياإلنتاجية والتجارية ذات المزايا النسبية والتنافسية 
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