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يسري الشرقاوى/ د



:أركانثالثة من العالقة بين النمو السكاني والتنمية االقتصادية يمكن النظر اليها •

.أن النمو السكاني عامل مشجع للتنمية االقتصادية1.

.االقتصاديةالنمو السكاني ليس عامال ذو أهمية لعملية التنمية أن 2.

.النمو السكاني عامل مقيد للتنمية االقتصاديةأن 3.

3

الزيادة السكانية والتنمية اإلقتصادية

أين نحن؟ و أين نريد أن نكون؟

التجربة المصرية
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المشكلة السكانية فى مصر

مليون مصري 104= 2019



العشرينالقرنأوائلفيُملّحةمشكلةظهرت•

منتظمةغيرزيادةإلىتُشيرالحاضروقتناوحتّى

عددتطورحيث،السكانعددفيومدروسة

عامنسمهمليون4.5منمصرفىالسكان

2018عامنسمةمليون104الى،1846

محددةمناطقفىمتركزة

عدممصرفيالسكانيهالمشكلهاسباباهمومن•

والخدماتالمواردوبينالسكانعددبينالتوازن

تسبقالسكانيالنمومعدالتأنولهم،المقدمة

واالجتماعىاالقتصاديالنمومعدالت
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المشكلة السكانية فى مصر



المجتمعات العمرانية الجديدة6



عمرانيرة، لكل مشاكل مصرر الالناجح الحكومة المصرية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة على أنها الحل تنظر •

ل أكثرر توازنارا ومنذ أن ُخِطَط إلنشائها في السربعينيات مرن القررن الماضري، بهردي توزيرع النمرو العمرانري بشرك

دة عبر األراضي الصحراوية الشاسعة في مصر، توالى ظهور هذه المجتمعرات المخططرة مرن قبرل الدولرة واحر

.تلو األخرى في جميع أنحاء الجمهورية

جرراه ولكررن الدفعررة القويررة تالماضررى، منررذ خمسررينات القرررن ” مرردن تابعررة فررى الصررحراء“برردأ طرررر فكرررة بنرراء •

”االنفتار“وبدء سياسات 1973الصحراء حدثت بعد حرب 

وهرى أول مدينرة توصري بانهرا مرن المجتمعرات–كانت عملية إنشاء مدينة العاشر من رمضران 1977بحلول •

دة اقتصرادية قرد دخلرت حيرز التنفيرذ، كران مرن المقررر أن تتمترع تلر  المدينرة بقاعر–العمرانية الجديدة فى مصر 

.  مستقلة تعتمد على المنشئات الصناعية واإلسكان الذى تقيمه الحكومة وأيضا األراضى المدعومة
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انيةالعمرنبذة تاريخية عن نشاة المجتمعات 



تمعرات تلر  المجالسرلطة الحكوميرة الرسرمية الترى تترولى تنميرة لتصربح 1979فرى ” هيئة المجتمعرات“تم إنشاء •

.العمرانية

ت مرن المردن الجديردة، وتكونر” الجيرل األول“تم تخطيط سبع مدن جديردة، ترم اعتبارهرا 1982و1977ما بين •

المستقلةبشكل أساسي من مدن منفصلة لها قواعدها االقتصادية 

لتكرون مردناا صرممت ، والترى 1986فرى ” مردن الجيرل الثرانى“طررر سلسرلة شرملت تسرع مردن بدأت الدولرة فرى •

.األقاليمشقيقة أو توأمية لمدن 

.توأميةالتي كانت جميعها مدناا إقليمية ” الجيل الثالث“، تم البدء فى سبع مدن من 2000وفى •

يرذ، من مجتمعات عمرانية جديدة فى مختلي أنحاء مصر ،وهنا  خمس مجتمعرات تحرت التنف23توجد وحالياا •

مجتمع عمرانى جديد28وهو ما يصل بالمجموع إلى 
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انيةالعمرنبذة تاريخية عن نشاة المجتمعات 
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رانيةالعمنبذة تاريخية عن نشاة المجتمعات 

أن الهردي منهرا هرو خلرق” هيئرة المجتمعرات“يذكر القانون الذى أنشرا •

يط جديردة، وإعرادة توزيرع السركان بعيرداا عرن الشرر” حضرارية“مراكز 

الضرريق لرروادى النيررل، وإقامررة منرراطق جررذب مسررتحدثة خررار  نطررا  

المدن والقرى القائمة، ومد محاور العمران الى الصرحراء و المنراطق

ما وهو. النائية، والحد من الزحي العمراني على االراضي الزراعية

ى هرو جرذب السركان إلر” هيئة المجتمعات“يعنى أن مبرر وجود وبقاء 

.تل  المدن الجديدة



64.6”المجتمعاتهيئة“ميزانيةبلغت،2015/2016في•

لموقعقااوفبها،المشروعاتميزانيةبلغتحينفىجنيه،مليار

.جنيهمليار33.2الهيئة،

مخصصةالمشروعاتميزانيةمنجنيهمليار5.6أنويالحظ•

نمالعاشرمدينةتاتىبينماوحده،الكبرىالقاهرةإلقليم

.جنيهمليار3.5قدرهابمخصصاتالثانيةالمرتبةفىرمضان

الجديدةمةالعاصوفىالمدينتينهاتينفىالعاماالستثمارويصل

ميزانيةفى”المجتمعاتهيئة“مشاريعمن%42حوالىإلى

2015/2016.
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الجديدة التكلفة اإلستثمارية للمدن 
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المحلي االجماليالناتج %العقاريمساهمه االستثمار 



-:الجيل األول

15مررررن رمضرررران، والعاشررررر 

مرررايو، والسرررادس مرررن أكتررروبر، 

والسررررررادات، وبررررررر  العرررررررب 

ة، الجديررردة، والصرررالحية الجديرررد

.ودمايط الجديدة
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المجتمعات العمرانية فى مصر

-:الجيل الثاني

مدينرررررة بررررردر، وبنررررري سرررررويي 

الجديرررررردة، والمنيررررررا الجديرررررردة، 

خ والنوباريررررة الجديرررردة، والشرررري

.زايد

-:الجيل الثالث

هليوبررررروليس الجديررررردة،مدينرررررة 

والشرررو ، والقرراهرة الجديرردة ،

وأسرررررريوط الجديرررررردة، وطيبررررررة 

الجديرررردة، وسرررروها  الجديرررردة، 

ة، وأسوان الجديدة، وقنرا الجديرد

والفيرررررروم الجديرررررردة، وأخمرررررريم 

.الجديدة

ماعيلية العلمررين الجديرردة، ومدينررة المنصررورة الجديرردة، وشررر  بورسررعيد، ومدينررة الجاللررة، واإلسررمدينررة -:الجيررل الرابررع

ر، ومدينرة الجديدة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وتوشكى الجديدة، وحردائق أكتروب

.شر  ملوى، والفشن الجديدة

مليون نسمة3.5حوالى مليون نسمة1.5حوالى مليون نسمة3.5حوالى 
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الجيل الرابع  من المدن الحديثه
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الجيل الرابع  من المدن الحديثه

مشروع إنشاء جيرل مرن 

لرة المدن الجديردة المتكام

أحررررررررررد المشررررررررررروعات 

هرررررا القوميرررررة التررررري تبنت

الحكومرررررة فررررري إطرررررار 

أولويررات وبرررامج ر يررة

، وتحقيرق2030مصر 

علرق هدي استراتيجي يت

بزيادة مساحة األراضي

المضرررررررررافة للمعمرررررررررور 

لتصررررررل إلررررررى حرررررروالى 

بحلررررررررول عررررررررام % 11

2030.



تضرم مدن الجيل الرابع هرى مشرروعات عمالقرة تخلرو مرن مظراهر العشروائية وتسرتخدم بردائل الطاقرة الحديثرة و•

.مقومات صحية للسكن والحياة والسياحة التى تاتى إليها من الداخل أو الخار 

ه المردن علرى وتعد مردن الجيرل الرابرع أحرد أبررز األسرباب لتردفق االسرتثمارات، حيرث ترم التخطريط والتنفيرذ لهرذ•

زحري أحدث النظم التخطيطية، كمرا روعرى إقامتهرا بعيردا عرن الشرريط الضريق لروادى النيرل، وذلر  للحرد مرن ال

.العمرانى على الألراضى الزراعية

.وتهدي المدن الذكية إلى حل مشاكل المرور بشكل كامل، وتعديل أشكال التخطيط•
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ُمدن تحقق التنمية المستدامة
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اإلدارية الجديدةالعاصمة 



قرافي تم البدء فرى إنشراء العاصرمة اإلداريرة الجديردة شرر  القراهرة مرن أجرل تحويرل القراهرة إلرى مركرز سياسري وث

ة واقتصررادي رائررد لمنطقررة الشررر  األوسررط وشررمال إفريقيررا مررن خررالل بيئررة إقتصررادية مزدهرررة ترردعمها األنشررط

ة المميرزة الترري االقتصرادية المتنوعرة وتحقيرق التنميرة المسرتدامة لضرمان الحفرراظ علرى األصرول التاريخيرة والطبيعير

ميرز وقربهرا مرن تمتلكها القاهرة، وتسرهيل المعيشرة فيهرا مرن خرالل بنيرة تحتيرة تتميرز بالكفراءة ، وذلر  لموقعهرا المت

ة األولررى منطقررة قنرراة السررويس والطررر  اإلقليميررة والمحرراور الرئيسررية ويبلررس عرردد السرركان المسررتهدي خررالل المرحلرر

ألي موظي حكرومي يرتم نقلهرم برالمقرات الجديردة، 50إلى 40مليون نسمة باإلضافة إلى حوالى من 0.5حوالى 

ألي موظري بعرد الثالثرة أعروام األولرى، وتبلرس المسراحة اإلجماليرة 100مع التخطيط لزيادة الطاقة اإلستيعابية إلى 

ماليرين نسرمة، وفررص العمرل المتولردة حروالي 6.5ألي فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 170للمدينة 

فدان10,000مليون فرصة عمل، وتقام المرحلة األولى للعاصمة الجديدة على مساحة تقدر بـ 2
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الجديدة اإلدارية العاصمة 



كرومي الشمالي ومركز للم تمرات ومدينرة للمعرارو وحري حزايد العاصمة الجديدة من تجمع محمد بن تتكون •

مجلرس النرواب ومبنرى كرم 8كامل وحي سكني ومدينة طبيرة ومدينرة رياضرية وحديقرة مركزيرة تبلرس مسراحاتها 

المبانيومجلس الوزراء، باإلضافة إلى المرحلة األولى من 

كيلرو مترراا مررتبط بجميرع أحيراء وجامعرات المدينرة ليحراكى نهرر35تحتوى العاصمة على نهر أخضرر بطرول •

عاصررمة النيررل بمدينررة القرراهرة، ويعتبررر النهررر األخضررر أكبررر محررور أخضررر فررى العررالم، وسرريتم ربررط مشررروع ال

اشرر مرن الجديدة بخط سركة حديرد جديرد مرع كافرة شربكات سرك  الحديرد فري الجمهوريرة، و سريتم ربرط مدينرة الع

ة علرى رمضان ومدينرة بلبريس عرن طريرق القطرار الكهربرائي، كمرا سريتم إنشراء مطرار دولري بالعاصرمة اإلدارير

.كم16مساحة 

رية، ويكرون الخرط بعررو الدولرة المصر” القطار فائق السررعة“مستهدي ان يقام ألول مرة في مصر مشروع •

ا مرن  اصرمة الع“كرل مرن للرربط ” الشرمال إلرى الجنروب“حيث أن الشائع في مصر إنشاء خطوط القطارات رأسيا

ة اإلسكندريةاإلدارية الجديدة، بمنطقة العين السخنة، وكذل  بمدينة العلمين، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدين
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الجديدة اإلدارية العاصمة 
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الجديدةالعلمين مدينة 



ا، وإحردى مر• ا عالميا ا وثقافيا دن الجيرل الرابرع، تعد مدينة العلمين الجديدة، أحد النماذ  الحضارية، ومقصداا سياحيا

لرذى أنشر  وتشهد نسبة مشرروعات غيرر مسربوقة، فالمدينرة سرتغير خريطرة السراحل الشرمالى باكملره والمفهروم ا

ط كمرا هرو على أساسره، فهرى سرتكون مدينرة سركنية تسرتقطب المرواطنين طروال العرام، ولريس فصرل الصريي فقر

آالي فردان، عبرارة عرن قطراع سراحلى، 8معتاد، وتتكون المرحلة األولرى مرن قطراعين أساسريين بمسراحة نحرو 

.ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع األثرى، والحضرى

مشررروعات كبرررى بهررا، عبررارة عررن إنشرراء المنطقررة السررياحية، ومنطقررة جنرروب الطريررق 3تشررمل المدينررة إقامررة •

ألري فردان، ويشرمل القطراع السرياحى 12الساحلى بالسكة الحديرد، والقطراع الحضررى، وذلر  بلجمرالى مسراحة 

ا، ومسجداا، بينما تشرمل منطقرة 15إنشاء  عمرارة 12إنشراء " الرداون تراون"ألي غرفة سياحية، ومنتجعاا صحيا

آالي وحردة سركنية، وترم االنتهراء مرن األعمرال 5إنشراء " إسركان مصرر"أبرا  سكنية، كما يشرمل مشرروع 8و

فردان، كمرا سريتم إنشراء منطقرة تاريخيرة 3000وحردة، وتبلرس مسراحة القطراع السرياحى 2000الخرسانية لعدد 

.وثقافية، تضم مكتبة عامة تماثل مكتبة اإلسكندرية
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الجديدةالعلمين مدينة 



طرريط ، أحررد أهررم مخرجررات مشررروع تخ"الطررراز الرابررع"مررن " صررديقة للبيئررة"وتعتبررر مدينررة العلمررين أول مدينررة •

ي الضرغط وتنمية الساحل الشمالي الغربى، الذى يهدي إلى استيعاب ما يقرب من مليرون مرواطن، بهردي تخفير

صرممة ، حيرث ترم بنراء منشر ت م"إدارة الدولرة"على المحافظرات المكتظرة بالسركان، و يوجرد بهرا مقرر صريفي لرـ

ا الستضافة بعو االجتماعات الرئاسية، ورئاسة الحكومة، ووفقا للمخطط ستصبح مدينرة العلمرين الجديردة مقررا

.صيفياا للرئاسة والحكومة المصرية؛ حيث تم إنشاء مقرات رئاسية وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء

اهقة، ترتفع باإلضافة إلى ما يتضمنه مخطط المدينة من سلسلة فناد  على أحدث التصميمات، وأبرا  سكنية ش•

ا، وتشمل المرحلة األولى إقامة المناطق السياحية والحضرية واألثرية والتاري38إلى أكثر من  خيرة، ومرن طابقا

مليرون 100أهم تقسيماتها المنطقة الشاطئية، وإنشاء شاط  عام، ومنطقرة ألعراب، وعردد مرن الكبراري، بتكلفرة 

شربكات جنيه، ومجموعة من الفناد  العالميرة، ومرد لشربكات الميراه والصرري الصرحى بالمدينرة، باإلضرافة إلرى

.مليون جنيه30أخرى لتصريي مياه األمطار، وشبكات للرى وللكهرباء، بتكلفة مليار و
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مدينة العلمين الجديدة
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تطور السكان فى المجتمعات الجديدة

احصائيات

2016



:القطاع العقاري 

ا السرتيعاب الزيرادة الترى 750الرى 700تروفير مرا اليقرل عرن تتطلب الزيادة السكانية • الري وحردة سركنية سرنويا

ا مليون نسمه 2تقدر ب  سنويا

للعام الحالى% 18المحلى االجمالي لمصر ومستهدي ان يصل الى من الناتج % 16بنسبه يساهم •

ا  من امكانيات الجهاز المصرفى لصالح النشاط العقاري% 7التمويل العقارى يساهم بنسبه • تقريبا

ماليرين عامرل دائرم فرى القطراع، باإلضرافة إلرى 4نحرو عامرل، مرنهم مليرون 8نسربة العمالرة فرى القطراع برـ تقدر •

القومية الجديدةفرصة عمل تم توفيرها فى المشروعات مليون 3.5موسمى، ومنهم  عامل ماليين 4
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الخاصمنظور القطاع من العقاري التطوير 



فرص القطاع العقاري

هة التحرديات يمثل قاطرة نمو التشغيل و يسهم فى تحسين اداء الم شرات االقتصادية وهو كلمة السر في مواج•

االجتماعية وعلى رأسها البطالة

تحديات القطاع العقاري 

ن الحرراجزين للوحرردات فررى مواعيررد االسررتالم ومواصررفات الوحرردات، كمررا يقررنمررن ضرررورة  تنظرريم القطرراع مررن •

فى مجرال اإلعالن عن المشروعات الخالل إصدار قانون ينظم السو  ويضع معايير وضوابط  لكل المتعاملين

االستثمار العقارى ويحفظ حقو  العمالء عقارية وفق المعايير المعمول بها فى العالم

عالميا% 15من التكلفة مقارنة بنحو % 50ارتفاع سعر األرو ما رفع نسبتها كمكون فى المنتج إلى نحو •

(مستندات الملكية)الوصول الى التسجيل العينى السريع للعقار •
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فرص وتحديات–العقاري التطوير 



األسئلة و اإلستفسارات

شكــــــراا 
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