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إهداء
أهدي هذا العمل إلى والدي العزيزين وإخوتي وزوجتى وابني عاصم.
إهداء إلى كل من علمني حرفا ً ونهلت من علمه.
راجيا ً من هللا عز وجل لهم جميعا ً دوام الصحة والعافية.

III

اإلجازة

أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول على درجة دكتوراة الفلسفة في االقتصاد بتقدير ممتاز
بتاريخ 2015/4/26م بعد استيفاء جميع المتطلبات.

اللجنة

األستاذ المتفرغ بقسم االقتصاد –

 -1أ.د  /فخري الدين علي الفقي

كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
جامعة القاهرة.

مدير مركز بحوث العمارة واإلسكان -

 -2أ.د  /ابراهيم مصطفى الدميري

المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء.

األستاذ المتفرغ بقسم االقتصاد -

 -3أ.د /حسن أحمد عبيد

كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
جامعة القاهرة.

األستاذ بقسم التخطيط العمراني –

 -4أ.د /محمد شحاتة درويش

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني.
جامعة القاهرة.

IV

شكر وتقدير
الحمد هلل حمداً كثيراً طيبا ً مباركا ً فيه ،الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل الذي وفقنى لهذا
العمل الذي أرجو أن يكون ثمرة من ثمرات العلم والمعرفة بصفة عامة ،وإضافة حقيقية إلى علم
االقتصاد العمراني بصفة خاصة.
وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين ،صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه
أجمعين.
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي أ.د /حسن عبيد أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية – جامعة القاهرة لتفضله باإلشراف على رسالة الدكتوراة ومتابعته للباحث وتوجيهاته
العلمية للباحث خالل مراحل البحث المختلفة ليكون العمل على أحسن وجه ممكن ،كما أتوجه بالشكر
والتقدير إلى أستاذي أ.د  /محمد شحاتة األستاذ بقسم التخطيط العمراني – كلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني – جامعة القاهرة على تفضله باإلشراف على الرسالة وتوجيهاته العلمية للباحث خاصة
في الجانب العمراني خالل مراحل البحث المختلفة ،فشكراً جزيالً لهما وبارك هللا في علمهما
ووقتهما.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ أ.د /فخري الدين الفقي أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية جامعة القاهرة ،وأ.د /ابراهيم مصطفى الدميري مدير معهد بحوث العمارة واإلسكان
بالمركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء لتفضلهما بالموافقة على االنضمام إلى لجنة المناقشة والحكم
على رسالة الدكتوراة للباحث.
وأتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس قسم التخطيط العمراني – كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني –
جامعة القاهرة ومجلس قسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة لحرصهما
على توجيه النصائح العلمية للباحث من خالل عقد السيمنارات العلمية.
وأتوجه بالشكر والتقدير إلى زوجتى م  /سارة نصر محمد شاذلي ،على مساندتها وتشجيعها إلتمام
هذ ا العمل خالل مراحله المختلفة.
والشكر لكل من قدم لى نصحا ً أو أرشدني إلى مراجع أو بيانات أو دعا لى بظهر الغيب ،أو أنار لى
طريقا ً فالشكر الجزيل لهم.

V

بيانات
الجنسية :مصري

االسم :محمد محمود عبدهللا يوسف
محل الميالد :الوادي الجديد  -مصر
الدرجة :الدكتوراة
التخصص :االقتصاد
المشرفون

 -1أ.د /حسن احمد عبيد
أستاذ االقتصاد بقسم االقتصاد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.
 -2أ.د /محمد شحاتة درويش
أستاذ التخطيط بقسم التخطيط العمراني – كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني – جامعة القاهرة.

عنوان الرسالة " :تقييم آثار االستثمار العقاري وتشابكاته القطاعية في االقتصاد المصري ..دراسة تحليلية للفترة
( 2010 -1970م)".

الملخص
يتناول الباحث بالرصد والتحليل آثار االستثمار العقاري على االقتصاد المصري وتشابكاته القطاعية
خالل الفترة (2010 -1970م) ،والتي مرت فيها مصر بسياسة االنفتاح االقتصادي في عصر
الرئيس الراحل محمد أنور السادات ،ثم برامج االصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي ثم سياسات
الخصخصة وتعظيم دور القطاع الخاص والرأسمالية الجديدة في عهد الرئيس األسبق محمد حسني
مبارك.
وبالتالي يدرس الباحث آثار االستثمار العقاري المباشرة وغير المباشرة في هذه الفترة الزمنية
كدراسة مقارنة ،ومعرفة التوزيع النسبي لالستثمارات المختلفة والوزن النسبي لالستثمار العقاري،
ومعرفة العالقة بين القطاعات االقتصادية المختلفة والقطاع العقاري.
وينقسم البحث إلى أربعة فصول رئيسة ،فالفصل األول " اإلطار النظري " يتناول المفاهيم المختلفة
وأدبيات االستثمار ودراساته النظرية والتطبيقية وخصائص االستثمار العقاري واآلثار االقتصادية
والعمرانية المتوقعة لالستثمار العقاري ،كما تناول هذا الفصل استراتيجيات وتوجهات االستثمار
العقاري في مصر ،أما الفصل الثاني "رصد وتحليل توجهات االستثمار العقاري في مصر" فقد
تناول بالشرح والتحليل سياسة االنفتاح االقتصادي ( 1981-1974م) و سياسة التكيف واإلصالح
الهيكلي وتعظيم دور القطاع الخاص ( 1981م 2010-م) ،أما الفصل الثالث " االستثمار العقاري :
المدخالت والمخرجات" فقد تناول اإلطار التشريعي لالستثمار العقاري في مصر وصيغ ومصادر
التمويل العقاري المختلفة مع عرض نماذج من التجارب الدولية والعربية في التمويل العقاري
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كالتجارب األمريكية واإلنجليزية والفلبينية والسعودية واإلماراتية واألردنية والمصرية مع عقد
المقارنات بينهم وسبل االستفادة منهم في الحالة المصرية ،كما تناول هذا الفصل تحليل طبيعة المنتج
العقاري وطرق التصنيف المختلفة ،أما الفصل الرابع " تقييم آثار االستثمار العقاري على االقتصاد
المصري خالل فترة الدراسة" فقد تناول بالرصد والتحليل آثار االستثمار العقاري المختلفة
االقتصادية والعمرانية خالل فترة الدراسة (2010 -1970م) ،باإلضافة إلى استشراف دور
االستثمار العقاري في محافظة السويس.
وخلص الباحث إلى عدد من النتائج وهى أن هناك اتجاه عام متزايد لالستثمار العقاري عبر الزمن،
القطاع العقاري جاذب لالستثمارات بصفة عامة والستثمارات القطاع الخاص بصفة خاصة،
االستثمار الخاص يهيمن على االستثمارات العقارية ،االستثمار العقاري يساهم في الناتج المحلي
اإلجمالي ،االستثمار العقاري يساهم في التوظيف ،االستثمار العقاري يساهم في توليد األجور ،هناك
تشابكات قطاعية عديدة أمامية وخلفية لالستثمار العقاري ،االستثمار العقاري يساهم في تحقيق بعض
أهداف التنمية العمرانية ،هناك آثار عديدة متوقعة لالستثمار العقاري بمحافظة السويس.
وقدم الباحث عدة توصيات إلصالح وتحسين منظومة التمويل العقاري ،كما قدم عدة توصيات
لتعظيم دور االستثمار العقاري والشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم تحقيق أهداف التنمية
العمرانية ،كما قدم الباحث عدة توصيات لتفعيل دور االستثمار العقاري في محافظة السويس ،وذلك
لكي يحقق االستثمار العقاري في السويس األهداف واآلثار االقتصادية والعمرانية المتوقعة.

المشرف المشارك
أ.د /محمد شحاتة
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
جامعة القاهرة

المشرف الرئيسي
أ.د /حسن أحمد عبيد
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة

VII

المستخلص
يتمثل الهدف العام للبحث في دراسة واستكشاف آثار االستثمار العقاري المختلفة في مصر خالل
فترة الدراسة (2010 -1970م) ،والتي مرت فيها مصر بسياسات اقتصادية مختلفة مثل االنفتاح
االقتصادي في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات ،ثم برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف
الهيكلي ثم سياسات الخصخصة وتعظيم دور القطاع الخاص والرأسمالية الجديدة في عهد الرئيس
األسبق محمد حسني مبارك.
وبالتالي يجري الباحث تقييما ً آلثار االستثمار العقاري في هذه الفترة الزمنية من خالل المؤشرات
وأدوات التحليل المختلفة.
وينقسم البحث إلى أربعة فصول رئيسة :اإلطار النظري ،رصد وتحليل توجهاات االساتثمار العقااري
في مصر ،االستثمار العقاري  :المدخالت والمخرجات ،تقييم آثار االستثمار العقاري على االقتصااد
المصري خالل فترة الدراسة.
وخلص الباحث إلى عدد من النتائج منها أن هناك اتجاه عام متزايد لالستثمار العقاري عبر الزمن،
القطاع العقاري جاذب لالستثمارات بصفة عامة والستثمارات القطاع الخاص بصفة خاصة،
االستثمار الخاص يهيمن على االستثمارات العقارية ،االستثمار العقاري يساهم في الناتج المحلي
االجمالي ،االستثمار العقاري يساهم في التوظيف ،االستثمار العقاري يساهم في توليد األجور ،هناك
تشابكات قطاعية عديدة أمامية وخلفية لالستثمار العقاري  ،االستثمار العقاري يساهم في تحقيق
بعض أهداف التنمية العمرانية ،هناك آثار عديدة متوقعة لالستثمار العقاري بمحافظة السويس.
وقاادم الباحااث عاادة توصاايات إلصااالح وتحسااين منظومااة التموياال العقاااري ولتعظاايم دور االسااتثمار
العقاري والشراكة مع القطاع الخاص ،وكذلك لتفعيل دور االستثمار العقاري في محافظة السويس.

الكلمات الدالة
االقتصاد المصري  -سياسة االنفتاح االقتصادي -سياسة التكياف واإلصاالح الهيكلاي  -الرأسامالية الجديادة  -التنمياة
العمرانيااة  -الماادن الجدياادة  -اقلاايم قناااة السااويس – محافظااة السااويس  -االسااتثمار العقاااري – التثمااين العقاااري –
التطوير العقاري  -قطاع التشييد والبناء – قطاع اإلسكان – العشاوائيات  -مصاادر التمويال العقااري – قاانون التمويال
العقاااري  -االسااتثمار العااام والخاااص– الااوزن النساابي لالسااتثمار العقاااري  -التشااابكات القطاعيااة ،جاادول الماادخالت
والمخرجات  -تجارب دولية وعربية  -التوظف  -الناتج المحلي اإلجمالي – األجور.

المشرف المشارك
أ.د /محمد شحاتة
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
جامعة القاهرة.

المشرف الرئيسي
أ.د /حسن أحمد عبيد
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة
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List of Abbreviations
االسم
"مجلس مواصفات التقييم "األمريكي

Name
Appraisal Standards Board

Abbreviation
ASB

"مجلس تأهيل المقيمين العقارين "األمريكي
معدل الرهن المتحرك
البناء والتشغيل ونقل الملكية
البناء والتشغيل والتملك ثم نقل الملكية
البناء والتشغيل واالمتالك
البناء والتشغيل والتأجير ونقل الملكية
البناء ونقل الملكية والتشغيل
البناء والتأجير ونقل الملكية
البناء والتشغيل وتجديد االمتياز
المنافع التمويلية لالستثمار العقاري

Appraiser Quantification Board
Adjustable Rate Mortgage
Build , Operate and Transfer
Build , Operate , Owns and Transfer
Build , Operate and Own
Build , Operate ,Lease and Transfer
Build , Transfer and Operate
Build , Lease and Transfer
Build , Operate and Renew concession
Cash Income, Asset Appreciation,
Tax Benefits, Equity Buildup
Federally Related Transaction
Geographic Information Systems
Graduated payment Mortgage
Habitat For Humanities

AQB
A.R.M
B.O.T
B.O.O.T
B.O.O
B.O.L.T
B.T.O
B.L.T
B.O.R
CATE

معيار المحاسبة الدولي
رهن للفائدة مع تسهيالت ضريبية

International Accounting Standards
Individual Savings Account

IAS
ISA
Mortgage

التوازن العام في سوقي السلع والنقود

Investment Savings-Liquidity
preference Money supply
Loan To Value
Multiplier

IS-LM
LTV
M

التحديث أو التطوير والتشغيل ونقل الملكية
الميل الحدي لالستهالك
دراسة السياسة الحضرية القومية
التشغيل والصيانة
صناديق االستثمار العقاري
"أو " االستثمار في األسهم العقارية

Maintain , Operate and Transfer
Marginal Propensity to Consume
National Urban Policy Study
Operation and Maintenance
Real Estate Investment Trust

M.O.T
MPC
NUPS
O.M
REIT

إعادة التأهيل والصيانة وتشغيل ونقل الملكية
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

Rehabilitate , Operate and Transfer
Saudi Organization for Certified Public
Accountants

R.O.T

ألغراض الحكومة الفيدرالية
نظم المعلومات الجغرافية
رهونات المدفوعات المتدرجة
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
."“الهابيتات" أو "الموئل

نسبة القرض إلى القيمة
المضاعف

نظام المحاسبة البريطاني

Statement of Standard Accounting
Practice
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FRT
GIS
G.P.M
HFH

SOCPA
SSAP

