منظمة المدن العربية
المعهد العربي إلنماء المدن

أدبيات االستثمار في المدن :نموذج مدينة العاشر
من رمضان بجمهورية مصر العربية
د .محمد محمود عبد اهلل يوسف

المصدر
مؤتمر  :تخطيط وإدارة النمو العمراني وضغوط االستثمار في المدن العربية الكبرى
القاهرة  /جمهورية مصر العربية
 11 – 9رجب 1141هـ الموافق  11 – 19مايو 1114م

سجل البحوث و أوراق العمل

جميع الحقوق محفوظة للمعهد العربي إلنماء المدن

أدبيات االستثمار في المدن :نموذج مدينة العاشر من رمضان
بجمهورية مصر العربية
د .محمد محمود عبد اهلل يوسف
المدرس المساعد بكلية التخطيط العمراني
جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية

الملخص:
تهدف هذه الورقة العلمية إلى عرض األدبيات المختلفة لالستتممار يتي المتدل الكبترل والمتدل الجديتدة يلت اع علتى اعتبتار ل
المدل الجديدة قد تعد امتدادا للمتدل الكبترل القاةمتةع كمتا نهتا تعتد نموذجتا للمتدل التتي تت ولتم مخططتات انهتاةها ونموهتاع
وتحقق بها طفرات استتممارية لتخمة تجتاوتت المخطتطع وحقتق اثستتممار يتي هتذه المتدل الجديتدة هتدايا اقتصتادية وعمرانيتة
مختلفة.
ونتنتتاو هتتذه الورقتتة البحميتتة ت التتتي تنتتدرا يتتي إطتتار المحتتور المتتاني متتل محتتاور المتتالتمرم اتجاهتتات و ولويتتات اثستتتممار يتتي
المراكت الحلريةمت الفصو التالية:
الفصل األول  :دبيات اثستممار يي المدل.
الفصل الثاني :اآلمار المتوقعة لالستممار يي المدل.
الفصل الثالث :نموذا مدينة العاهر مل رملال.
الفصل الرابع :نتاةج وتوصيات
وتوص ت الباحتتى إلتتى نتتتاةج متتل همهتتا تع تاظ هميتتة اثستتتممار المخطتتط يتتي المتتدل القاةمتتة والجديتتدةع وتعتتدد امتتاره العمرانيتتة
واثقتصادية واثجتماعيةع و همية دور القطاع الخاص يي تحم جتء كبيتر متل اثستتممار يتي المتدلع كمتا قتد الباحتى عتدة
توصيات لتفعي دور األطراف المختلفة يي تموي اثستممار بالمدل.
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الفصل األول :أدبيات االستثمار في المدن
يقصد بكلمة اثستممار عادة مالتلتحية بتاألموا الحاليتة يتي ستبي

متوا مستتقبلية مع ويترتبط هتذا التعريتف

ببعديل ساسييل وهما التمل والخطرع يالتلحية تكول يي التمل الحالي وهي مالكدةع ما العاةد ييأتي يي
المستقب وهو عادة غير مالكد (.)1
 1-1مصادر االستثمار في المدن
جتترل العتترف اثقتصتتاد علتتى التفرق تة بتتيل اثستتتممار واثدختتارع حيتتى يعتترف اثدختتار بأنتتا ماثستتتهال
الملحى با مع يي حيل ل اثستممار عادة يترتب عليا تيادة يعلية يي الناتج القومي يي المستقب .
ومتتل المه ت يل ت ا إظهتتار الفتترق بتتيل م اثس تتممار الحقيقتتيم و م اثستتتممار المتتالي مع ياثستتتممار الحقيقتتي
يتلتتمل صتتوثا ماديتتة ملموستتة مم ت األ ارلتتي واآلثت ومعتتدات المصتتانمع متتا اثستتتممار المتتالي ييتلتتمل
عقودا مكتوبة مم األسه العادية والسندات .
ويمكل تقسي مصادر اثستممار يي المدل حسب المعايير اآلتية:
 1-1-1وفقاً للنوع :يمكل تقسي مصادر اثستممار يي المدل حسب النوع إلى
( ) اثستتتممار الختتاص :وهتتو النتتاج عتتل الحتتد متتل اثستتتهال العتتاةليع وتعظتتي المتتدخرات وتوظيفهتتا يتتي
هك استمماراتع إث نا يواجا بصعوبات يي الدو الناميتة همهتا انخفتاض متوستط دخت الفترد التذ
تستقطم منا المدخرات .
(ب) اثستممار الحكومي :الناج عل الفرق بيل إيرادات الحكومة ونفقاتهاع وعادة هذا اثستممار سالب يتي
الدو الناميةع نتيجة تيادة النفقات العامة على اايرادات .
(ا) اثستممارات األجنبية غير المباهرة :والتي تأتي عادة مل البنو التجارية والهيةات الدولية.
 2-1-1وفقاً للجنسية  :تنقس مصادر اثستممار يلا إلى :
 1-2-1-1وسااااا ل التموياااال المحليااااة  :همهت تتا المت تتدخرات القوميت تتة (مت تتل كايت تتة القطاعت تتات) والل ت تراةب
واايرادات السيادية والقروض الداخلية وياةض القطاع العا وااصدار النقد مبما ييا التموي التلخميم.
 2-2-1-1وسا ل التمويل األجنبية :وتنقس إلى :
(أ) الماان واإلعانااات :نقديتتة كانتتت يتتي صتتورة عمتتالت قابلتتة للتحوي ت

و عينيتتة يتتي صتتورة ستتلم وختتدمات

استهالكية وانتاجيةع وهي بطبيعتها ث تمم عبة ا مادي ا على الدولة حيى ث تحم يي طياتهتا
ثحق بالوياء.
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التت ات

(ب) القروض الخارجياة :ستواء كانتت قرولتا عامتة و خاصتةع يتالقروض العامتة الخارجيتة هتي تلت التتي
تحصت ت عليه تتا حكوم تتات ال تتدو النامي تتة م تتل الحكوم تتات األجنبي تتة و م تتل األه تتخاص الطبيعي تتيل و
المعنتتوييل المقيمتتيل يتتي الختتاراع وكتتذل القتتروض التتتي تحص ت عليهتتا حكومتتات التتدو الناميتتة متتل
الهيةات الدولية مم البن الدولي للتعمير والتنمية  IBRDوصتندوق النقتد التدولي IMFوالهيةتة الدوليتة
للتنمية  IDAوصندوق اانماء العربي.
والقتتروض الخاصتتة الخارجيتتة هتتي تل ت القتتروض التتتي يحص ت عليهتتا ك تالا متتل األهتتخاص الطبيعيتتيل
والمعن تتوييل ي تتي ال تتدو النامي تتة م تتل األه تتخاص الطبيعي تتيل والمعن تتوييل والمقيم تتيل ي تتي الخ تتارا وم تتل
المنظمات الدولية مم مالسسة التموي الدولية IFCع وقتد يتت الحصتو علتى القتروض الخارجيتة ويقتا
للهروط التجارية التي تحددها سواق رس الما  Capital Marketلك قرض على حتدةع و قتد يتت
الحصتتو عليهتتا بهتتروط ستتهلة

بهتتروط ق ت متتل تل ت الهتتروط التجاريتتة التتتي تحتتددها س تواق رس

الما )2( .
(ج) االستثمار األجنبي  :وينقس بدوره إلى:
 اثستممار األجنبي غير المباهر :ويتمم يي قيا األهخاص الطبيعييل و المعنوييل المقيميل يي دولة
جنبية بهراء سه الهركات القاةمتة يتي إحتدل و بعتض التدو الناميتةع كمتا قتد تقتو بعتض المنظمتات
الدوليتتة ممت المالسستتة الدوليتتة للتمويت ع والتتتي نهتتأت خصيصت ا منتتذ عتتا  1591للعمت علتتى مستتاعدة
ونهر هركات القطاع الخاص يي الدو النامية باثكتتاب يي سه هذه الهركات .
 اثستممار األجنبي المباهر  :يعرف اثستممار األجنبتي المباهتر بأنتا حصتة مابتتة للمستتممر المقتي يتي
بلد و اقتصاد ما يي مهروع مقتا يتي اقتصتاد اخترع وويقت ا للمعيتار التذ ولتعا صتندوق النقتد التدولي
يك تتول اثس تتتممار مباهت ت ار ح تتيل يمتلت ت المس تتتممر األجنب تتي  %11و كم تتر م تتل س تته رس تتما إحتتتدل
مالسسات األعما ع ومتل عتدد األصتوات ييهتاع وتكتول هتذه الحصتة كاييتة عتادة اعطتاء المستتممر حقتا
يي مهاركة إدارة المالسسة .
ويتنتتوع اثستتتممار األجنبتتي المباهتتر بتتيل عتتدة صتتور متتل برتهتتا اثستتتممار المنتتاةيع حيتتى يهتتار المستتتممر
األجنبي المستممر المحلي يي ملكية المهروعات اثقتصادية المقامة على ارلتياع متا الهتك اآلختر متل
هكا اثستممار األجنبي المباهر األكمر هيوع اع هو اثستممار يي صورة هركات متعددة الجنسياتع التي
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تمتل يروعتا متعتددة تمتتد إلتى عتدة دو مختلفتةع وتتميتت بكبتر حجت إنتاجهتا وتنوعتاع وباحتكارهتا ألحتدى
ساليب التكنولوجياع كما نها تدار مركتيا مل مركتها الرةيس يي الوطل األ .
 2-1التجارب العربية والدولية في االستثمار في المدن :
يمكتل اثسترهتاد بتتبعض التجتارب الدوليتتة والعربيتة يتتي تمويت استتممارات المتتدلع وذلت للتعتترف بعمتق علتتى
دبيات اثستممار بمعرية نواع اثستممار يي المدل كالتالي:
 1-2-1التجربة اإلنجليزية
تعتبتتر بريطانيتتا دولتتة ارةتتدة يتتي تخطتتيط وادارة المتتدل الجديتتدةع يقتتد تبنتتت هتتذه الفك ترة متتم بدايتتة األربعينيتتاتع
وولتتم الءطتتاء الته تريعي لسياستتة المتتدل الجديتتدة اانجليتيتتة يتتي عتتا  1591حيتتى صتتدر قتتانول ختتاص
بتنظي إدارة المتجمعات الجديدة . New Town Act
ويختتو القتتانول الصتتادر يتتي عتتا  1591يتتي بريطانيتتا لجهتتات المدينتتة ل يتقتتد بميتانيتتة تقديريتتة إلتتى و اترة
تخطيط المدل واألقالي ع ويي حالة الموايقة والتصديق عليها تحص المدينة علتى قترض طويت األجت تقتو
بتسديده خال ستتيل عامتا بأستعار ياةتدة منخفلتة %1ع ويكتول تستديد القترض متل العواةتد الذاتيتة للمدينتة.
ويخصص القرض لتجهيت األرض التي ستتقا عليهتا المدينتة واقامتة البنيتة األساستية والختدمات اثجتماعيتة
وااسكال يي المراح األولى )3( .
وقد دلت تجربة إنهاء المدل الجديدة يي بريطانيا على ل انهاء وتنمية هذه المجتمعات يعد استمما ار طوي
األجت ث يبتتد يتتي تحقيتتق التربو قبت متترور يتترة تمنيتتة تتتراو بتتيل  21-19ستتنةع والدولتتة ث تتحمت عتتبء
تنمية المدينة كامالاع ب تركت للقطاع الخاص الفرصة للمهاركة يي تنميتها عل طريتق إنهتاء المهتروعات
الصناعية والعمرانية وبعض الخدماتع وخال السنة المالية  1593-1592تراوحت نسبة مهاركة القطاع
الخاص يي تموي مهروعات بعض المتدل الجديتدة متا بتيل  %99يتي مدينتة رديتت

 ,Redditchو%11

يي مدينة ميلتول كينت . Melton Keynes
ويتتي عتتا  1595اتختتذت الحكومتتة البريطانيتتة قت ار ار ببيتتم األصتتو المملوكتتة لهتتا يتتي المتتدل الجديتتدةع والتتتي
يهرف عليها جهات المدينة إلتى القطتاع الختاصع لكتي يتتولى عمليتة التنميتة بالكامت  ,وتحصت الدولتة علتى
مبالغ نقدية تستخدمها يي إنهتاء وتنميتة مجتمعتات جديتدة خترلع إلتى جانتب إتاحتة مصتادر تمويليتة جديتدة
ألجهتتة المتدل تستاعدها يتي التوستم يتي نهتاطها وااستراع بمعتدثت اانجتات للوصتو بهتذه المتدل لمراحلهتتا
النهاةية.
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 2-2-1التجربة األمريكية
نهطت حركة بناء المدل يي المجتمعات الجديدة يي الوثيات المتحدة عقب الحرب العالميتة المانيتةع ويتذكر
تقريتتر لقست ااستتكال والتنميتتة الحلترية يتتي واهتتنطل ) (HUDل عتتددها وصت إلتتى  13مدينتتة جديتتدة يتتي
عهريل وثية ت بناالها تحت اانهاء خال الفترة  1515 – 1599ع كما يذكر التقريتر ل حتوالي نصتف
هتذا العتتدد تركتتت يتتي متتالى وثيتتات هتتي كاليفورنيتتا و ريتونتتا ويلوريتتدا ع وتراوحتتت مستتاحتها متتا بتتيل – 1211
 93911يتتدال  .ومعظ ت هتتذه المتتدل تمتتت تنميتهتتا متتل قب ت القطتتاع الختتاصع ولع ت

كمرهتتا ولتتوحا علتتى

الخريطة األمريكية مدل كلومبياع مريالندع رستولع ويرجينيا وكلها مل نمط مدل محاطة بح ات خلر.
ونمت المتدل الجديتدة األمريكيتة يتي ظت تهتريم تلتمنا قتانول ااستكال لعتا  , 1519التذ نتص يتي بنتده
ال اربتتم علتتى ج توات متتنو قتتروض طويلتتة األج ت للمستتتممريل ال تراغبيل يتتي إنهتتاء مجتمعتتات و متتدل جديتتدة
بلتمال الحكومتتة الفيدراليتةع بحيتتى ث تتيتد جملتتة هتذه القتتروض علتى  291مليتتول دوثرع و ث يتيتد نصتتيب
المهروع الواحد على  91مليول دوثر.
ويمكل القو إل المدل الجديدة يي مريكا هى نتاا طبيعي لنهتاط القطتاع الختاص واثستتممارات الخاصتةع
يقد اتجهت هذه اثستممارات يي البداية إلى إنهاء لتواحي ستكنية علتى طتراف المتدل الكبترل كمهتروعات
استمماريةع م امتدت إلى إنهتاء المتدل الجديتدة والتتي يبلتغ متوستط عتدد مستاكنها حتوالي  11111مستكل ,
يمكل ل يلمل نجاحا إذا ما توايرت األرض الالتمة للبناء.
 3-2-1التجربة المصرية
اتبعتت مصتتر سياستتة التمويت المهتتر بتتيل القطتتاع الحكتتومي والقطتتاع الختاص يتتي تمويت استتتممار المتتدل,
وبتتذل تكتتول التجربتتة المص ترية قتتد استتتفادت متتل بعتتض التجتتارب العالميتتة الناجحتتة مم ت التجتتارب الفرنستتية
واانجليتي تتة والهندي تتةع اذ اعتم تتدت عل تتى التمويت ت الع تتا ي تتي إقام تتة البني تتة األساس تتية والخ تتدمات وج تتتء م تتل
ااسكالع وتركت جميم اثستممارات يتي مجتا الصتناعة والت ارعتة واألنهتطة الخدميتة متل ااستكال للقطتاع
الختتاصع وقتتد اعتمتتد التمويت العتتا علتتى التمويت الحكتتومي والعواةتتد الذاتيتتة والقتروض الداخليتتة متتل الهيةتتات
التعاونية والقروض والمنو الخارجية.
واتبعتت مصتر سياستة خاصتة لتمويت استتممارات المتدل الجديتدة تقتو علتى ستاس التمويت المهتتر ع وتقتتو
هيةة المجتمعات العمرانية و جهتتة المتدل الجديتدة التابعتة لهتاع بتخطتيط وادارة تنفيتذ مهتروعات إنهتاء المتدل
الجديدةع ويت تقسي عبء تموي استممارات المدل الجديدة بيل جهتيل هما:
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 هيةتتتة المجتمعت تتات العمرانيت تتة الجديتتتدة و جه ت تتة المت تتدل الجدي تتدة التابعت تتة لهت تتا  :وتتحم ت ت عتتتبء تموي ت تالدراسات التخطيطية واستممارات البنية األساسية كامالا ,وتموي الجتء األكبر مل استممارات ااستكال
وكذل تموي الجتء األكبر مل نهطة القاعدة اثقتصادية الخادمة.
ب -القطاع الخاص :ويتر للقطاع الخاص عبء تموي استتممارات نهتطة القاعتدة اثقتصتادية األساستية
كامالاع وتموي الجتء البتاقي يتي استتممارات نهتطة القاعتدة اثقتصتادية الخادمتة ,وكتذل الجتتء البتاقي
يي استمما ارت ااسكال)9(.
والجدول التالي رقم ( )1يبين أنواع االستثمارات في المدن في التجارب المختلفة كالتالي:
جدو
التجربة البريطانية

ق تتروض حكوميتتة طويل تتة
األج ت ت والتست تتديد خت تتال
 11سنة بفاةدة ميسرة.
 المهتتاركة متتم القطتتاعالخت ت ت تتاص عت ت ت تتل طريت ت ت تتق
إنهت ت ت ت ت ت تتاء المهت ت ت ت ت ت تتروعات
الصت ت ت ت تتناعية والعمرانيت ت ت ت تتة
وبع ت ت ت ت ت ت ت تتض الخ ت ت ت ت ت ت ت تتدمات
الخاصة.
 قيت تتا الحكومت تتة عقت تتبذلت ت ت ت ت ببي ت ت ت تتم األص ت ت ت تتو
المملوكتتة لهتتا يتتي المتتدل
الجدي ت تتدة والت ت تتي يهت ت تترف
عليها جهات المدينة إلتى
القط تتاع الخ تتاص ع لك تتي
يتولى هو عمليتة التنميتة
بالكام ت ت ت ت ت ت يت ت ت ت ت تتي هت ت ت ت ت تتذه
المجتمع ت ت ت تتات وتحصت ت ت ت ت
الدولتتة علتتى مبتتالغ نقديتتة
تست ت تتتخدمها يت ت تتي إنهت ت تتاء
وتنميتتة مجتمعتتات جديتتدة
خرل.

رق ( )1مقارنة بيل التجربة المصرية والتجارب الدولية يي تموي المدل الجديدة
األمريكية

 متتنو قتتروض حكوميتتةطويل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة األجت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
للمستممريل الراغبيل يتي
إنه ت ت ت ت تتاء مجتمع ت ت ت ت تتات و
م ت ت تتدل جدي ت ت تتدة بل ت ت تتمال
الحكوم ت ت ت ت ت تتة الفيدرالي ت ت ت ت ت تتة,
بحيى ث تتيد جملة هتذه
الق ت ت ت تتروض عل ت ت ت تتى 291
ملي ت ت تتول دوثر و ث يتي ت ت تتد
نصتتيب المهتتروع الواحتتد
على  91مليول دوثر.
القط تتاع الخ تتاص يق تتويت تتي البدايت تتة باثست تتتممار
يت ت ت تتي إنهت ت ت تتاء ل ت ت ت تواحي
س ت ت تتكنية عل ت ت تتى طت ت ت تراف
المت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدل الكبت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترل
كمهروعات استممارية.

الفرنسية

 وجود مواتنتة وليتة لكتمدين تتة عل تتى س تتاس خط تتة
خمست ت تتية وتخصت ت تتص ك ت ت ت
و اترة اثعتم تتادات الالتم تتة
لمهروعات ك مدينة.

 تقت ت ت ت ت ت تتو إدارة المدينت ت ت ت ت ت تتةبست تتداد اثلت اتمت تتات الماليت تتة
عليه تتا مت تتل عت تتدة مصت تتادر
همهت تتا عاةت تتد المدينت تتة مت تتل
بيت ت ت تتم وايجت ت ت تتار األ ارلت ت ت تتي
ول ت تراةب محليت تتة لصت تتالو
المدل الجديدة.

الهندية

المصرية

 قيت ت ت ت تتا الحكومت ت ت ت تتة المركتيت ت ت ت تتة سياست تتة التموي ت ت المهت تتتربالتموي ت ت يت تتي الم ارح ت ت األولت تتى بت ت ت تتيل القطت ت ت تتاع الحكت ت ت تتومي
يق ت ت تتط مت ت ت تتل خت ت ت تتال القت ت ت تتروض والقطاع الخاص.
الالتم ت تتة لتءطي ت تتة كت ت ت النفق ت تتات -قي تتا الحكوم تتة بالتمويت ت
المطلوب ت ت ت ت ت تتة انه ت ت ت ت ت تتاء الم ت ت ت ت ت تتدل يتتي إقامتتة البنيتتة األساستتية
الجدي ت تتدةع وذلت ت ت بفاة ت تتدة س ت تتنوية والخت ت ت ت تتدمات وجت ت ت ت تتتء مت ت ت ت تتل
ق ت ت تتدرها  %9,9وم ت ت تتدة الق ت ت تترض ااسكال مل خال
عهرول عاما.
-المواتنة العامة.

 اعتمتتدت تجربتتة إنهتتاء المتتدل ب-العواةد الذاتية.الهنديت ت تتة الجديت ت تتدة علت ت تتى جت ت تتذب ا-الق تتروض الداخلي تتة م تتل
است ت ت تتتممارات القطت ت ت تتاع الخت ت ت تتاص الهيةات التعاونية.
د-القت ت ت ت ت ت ت ت تتروض والمت ت ت ت ت ت ت ت تتنو
وتهجيم الصناعات الصءيرة.
الخارجية.
 يكت تتول الت تتدع التمت تتويلي متت تتنو القط ت تتاع الخ ت تتاصمل جانتب الدولتة كبتر متا
يرص ت ت ت تتة اثس ت ت ت تتتممار ي ت ت ت تتي
يمكتتل يتتي الم ارحت األولتتى
مج تتا الص تتناعة والت ارع تتة
لنمو المدينة.
واألنه ت ت تتطة الخدمي ت ت تتة م ت ت تتل
 قي ت تتا القط ت تتاع الخ ت تتاصااسكال.
بإقام ت ت ت ت ت ت ت تتة المه ت ت ت ت ت ت ت تتروعات

الص ت ت ت ت ت ت تتناعية والتجاري ت ت ت ت ت ت تتة
وتمويت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت األنهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتطة
والخدمات التتي تمكنتا متل
الحص ت ت ت تتو عل ت ت ت تتى عاة ت ت ت تتد
ماد .

المصدر :محمد محمود عبد هللا يوسف ،أثر االمتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان ...دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من
رمضان والسادات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة8002 ،م.
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الفصل الثاني :اآلثار المتوقعة لالستثمار في المدن
هنا العديد مل اآلمار العمرانيتة واثجتماعيتة واثقتصتادية التتي تترتتب علتى اثستتممار يتي المتدل وخاصتة
المدل الجديدة ويمكل استعراض بعلها كالتالي:
 1-2يتالد اثستتممار يتي المتدل إلتى لتبط وتصتحيو النمتو ال اتةتد لمدينتة قاةمتة OVER GROWTH
وذل للتخفيف مل تفاق عد التواتل ييها بيل متطلبات الحياة اليومية للسكال وقدرة المدينة على إهباعها.
 2-2توجيتتا النمتتو الحلتتر نحتتو منتتاطق معينتتة مقصتتودةع كمتتا هتتو الحتتا يتتي خطتتط المتتدل الجديتتدة يتتي
الدو اثسكندنايية ,والنمو الحلر يقصد با نمو السكال يي منطقة معينتة تقتو علتى نهتاط اقتصتاد

و

نهطة مختلفةع وتوجيا النمو الحلر يعني إمكانية توتيم السكال يي مناطق خرل قابلة لالستيعاب.
 3-2الحتتد متتل هج ترة الستتكال إلتتي المتتدل القاةمتتة وبخاصتتة المتتدل الكبتترل ,وذل ت عتتل طريتتق تتتويير يتترص
السكل والعم يي المدل الجديدةع والتي تنهأ قريبة مل مصادر الهجرة الداخلية ويطلق على هذا النمط متل
المدل الجديدة (مدل المصدات)ع وكمما لذل ( )9مجموعة المدل التواة  Twin Townsالتي خططت
مصر انهاةهاع وت البدء بالفع يي بناء تلت المتدل يتي اللتفة الصتحراوية المقابلتة لنهتر النيت يتي الوجتا
القبلي مم بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة و سيوط الجديدة و سوال الجديدة وسوهاا ( خمي ).
 9-2تحقيق التوتيم المتواتل للصناعة واثستممارات يي مختلف األقالي يي الدولة ,ويقو مفهو التوتيم
المت تواتل لالستتتممارات علتتى إمكانيتتة توجتتا اثستتتممارات إلتتى منتتاطق و متتدل قابلتتة لالستتتيعاب اثقتصتتاد
وخلق نهطة اقتصادية جديدة وتيادة يرص العمالة والمساهمة يي الناتج المحلي ااجمالي .
ويعتمد التوتيم المتواتل لالستممارات على توجيا األموا بهك متواتل ,يتناسب طرديا مم حج المدينتة و
المنطقة الجديدة ,ويتناسب طرديا يلا مم إمكانيات وموارد المدينة والفرص اثستممارية المقترحة.
ولذل يالد التوتيم المتواتل لالستممارات يي مختلف األقالي يي مصر إلى ما يلي (:)1
 توتيم األنهطة اثقتصادية والعمالة بهك متواتل ,ويتناسب مم حج وموارد المدينة الجديدة.ب -إعتادة هيكلتة الستكال وتحتديى الخريطتة الستكانية لمصتر ,بت وتحتديى الخريطتة العمرانيتة واثقتصتتادية
لمصر بهك إيجابي وملموس.
ا -إيجتتاد نويتتة اقتصتتادية عديتتدة وقاعتتدة اقتصتتادية ساستتية تهتتك ركيتتة قويتتة للحيتتاة العمرانيتتة يتتي المتتدل
الجديدة.
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د -يست تتاه التوتيت تتم المت ت تواتل لالست تتتممارات يت تتي مختلت تتف قت تتالي الدولت تتة إلت تتى تحقيت تتق نت تتوع مت تتل اثست تتتقال
اثقتصاد ,
مما يعني إمراء القاعدة اثقتصادية وتيادة يي توطل األنهطة وتوطل العمرال يي المناطق الجديدة.
هت -التوتيم المتواتل لالستممارات يالد إلى خلق عدالة اجتماعيتة متل ختال تخصتيص جتتء متل المواتنتة
العامة للدولة ,لمد المدينة الجديدة و المنطقتة العمرانيتة الجديتدة القاةمتة علتى النهتاط اثقتصتاد ييهتا
باألموا
تت

و التموي الالت للتوسم.

يعتتد التوتيتتم المت تواتل لالستتتممارات بممابتتة ختتط متتال يحمتتي المجتمتتم متتل مهتتكالت اقتصتتادية خانقتتة,
كالبطالة كما يساه يي تحقيق التوتيم األمم للسكال والموارد.

و -تنوع اثستممارات يي المدينة خاصة اثستممارات يي قاعدة اقتصتادية متنوعتة بالمدينتة يحمتي اقتصتاد
المدينتتة متتل ه تتة اقتصتتادية و ماليتتة نتيجتتة ركتتود يتتي بعتتض األس تواق ,وذل ت بستتبب وجتتود انتعتتا

و

تيادة طلب على منتجات األسواق األخرل مما يجع المدينة مستقرة اقتصاديا)9(.
ل -المستتاهمة يتتي حت مهتتكلة البطالتتة بتقتتدي يتترص عمت مختلفتتة وتيتتادة متوستتط دخت المتواطنيل وجتتذب
متتنخفض التتدخو وتتتويير بيةتتة اجتماعيتتة جذابتتةع يتعتيتتت اثستتتممارات بالمدينتتة يتتالد التتى خلتتق العديتتد
متتل الوظتتاةف ممتتا يعنتتي تهتتءي الهتتباب ومختلتتف الفةتتات األختترل وتوليتتد دختتو جديتتدة تلتتيف إلتتى
الدخ المحلي كما ل القاعدة اثقتصتادية يتي المدينتة قتد تتنتوع متا بتيل الصتناعة والتجتارة والختدمات,
ممتا يجعت هتتذا التنتوع يتي الوظتتاةف ,ويتي النهتاط مصتتدر جتذب لمختلتف الفةتتات اثجتماعيتة والعمتتا
المهرة لتكويل مجتمم محلي متواتل.

الفصل الثالث :نموذج مدينة العاشر من رمضان :
تعد مدينة العاهر مل رملال باكورة المدل الجديدة التي قامت مصر بإنهاةها ,حيى ت ولم األساس لها
عت تتا  1599لتكت تتول مدينت تتة صت تتناعية تست تتاه يت تتي تحقيت تتق عت تتدة هت تتداف اقتصت تتادية واجتماعيت تتة وعمرانيت تتةع
ولتستوعب نصف مليول نسمة عند اكتما نموها ,والمقدر لا  29عاما منذ بدء تعمير المدينة.
 1-3دالالت الموقع
تت اختيتتار موقتتم مدينتتة العاهتتر متتل رملتتال مدينتتة ختتارا نطتتاق إقلتتي القتتاهرة الكبتترل يتتي منطقتتة صتتحراوية
تتوستتط مالمتتة قتتالي هتتي :إقلتتي القتتاهرة الكبتترلع إقلتتي قنتتاة الستتويسع واقلتتي هتترق التتدلتاع وتقتتم المدينتتة علتتى
مساية  99كت متل وستط القتاهرة وحتوالي  19كت متل مدينتة ااستماعيليةع وحتوالي  29كت متل بلبتيسع كمتا
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تط على طريق القاهرة – ااسماعيلية الصحراو  ,كذل ترتبط المدينة بإقلي الدلتا بواسطة الطريق المتجا
إلى بلبيس والذ يتص بطريق القاهرة – السويس(,هك رق . )1
هك رق ( )1موقم مدينة العاهر مل رملال

ويمثل هذا الموقع دورا مهما في توطن الصناعة بالعاشر من رمضان ,وهو موقع جاذب بطبيعته ليس ألنه
بقرار سيادي ،فقد منح الموقع للمدينة ميزة القرب من األسواق الرئيسة التي تتوافر فيها المدخالت الالزمة
للصناعات المختلفة ،والقرب من مصادر العمالة بكافة أنواعها باإلضافة للقرب من الموانئ والمطارات.
 2-3المناخ االستثماري بالعاشر من رمضان
يعد المناخ االستثماري عامال مهما لنجاح دور الصناعة بمدينةة العاشةر وتخضةع المشةروعات االسةتثمارية
بالمدينةةة ألاكةةام القةةانون رقةةم  95لعةةام 1595م فةةي شةةالن االسةةتثمار بالمجتمعةةات الجديةةدة ،وتمثةةل هي ةةة
المجتمعات العمرانية الجديدة الجهة المس ولة عن تنفيذ أاكام هذا القانون ،ومتابعةة تنفيةذ المشةروعات التةي
تالسست وفقا له.
وهناك تبريةر اقتصةادي لقيةام العاشةر مةن رمضةان يتمثةل فةي العديةد مةن األهةدا

االقتصةادية مثةل قةدرة

تصةةديرية أعلةةى للصةةناعات المتوطنةةة بالمدينةةة ،و قامةةة صةةناعات اإلاةةالل محةةل الةةواردات فةةي المدينةةة،
وتخطيط جيد ومختار للصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض ولها روابط باالقتصاد القومي ،وتخطةيط
مادي أو ملموس بمةا يفيةد الصةناعة وقطةاع الخةدمات ،وتحقيةت فةر
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تو يةف نتاجيةة أعلةى للعمالةة غيةر

الماهرة والعمالة شبه الماهرة في المدينة ,باإلضافة لى تحقيت تخفيض تكلفة اإلسكان و مكانية تقديم سياسة
أراضي ايث أن المدينة مقامة وفت برنامج زمني ،مما يعكس زيادة في قيمة األرض ،والةدخل المتولةد مةن
تخصيص األراضي يعد مصدرا مهما لإليرادات الحكومية.

()2

وبمقتضةى هةذا القةانون ـ القةانون رقةم  95لعةام 1595م ـة تتةوافر للمشةروعات العاملةة بمدينةة العاشةر مةن
رمضةةان العديةةد مةةن الضةةمانات القانونيةةة ،وتجنةةي عةةددا مةةن المزايةةا واإلعفةةاتات كاعتبةةار المشةةروعات
أيةةا كانةةت الطبيعةةة القانونيةةة

والشةةركات المنتفعةةة بالاكةةام هةةذا القةةانون مشةةروعات وشةةركات قطةةاع خةةا

لألموال الوطنية المساهمة فيها ،وال يجوز تالميم أو مصةادرة المشةروعات والشةركات المنتفعةة بالاكةام هةذا
القانون.
 3-3االستثمار في مدينة العاشر من رمضان
أرسى المخطةط العةام لمدينةة العاشةر مةن رمضةان أن المسةااة اإلجماليةة لمدينةة العاشةر مةن رمضةان تبلة
 822كةةم ،أي اةةوالي  18402فةةدان ،وأوصةةى المخطةةط بةةثالق منةةاطت صةةناعية مختلفةةة تحقةةت متطلبةةات
الصناعات العديدة والمختلفة في المدينة ، ،كمةا اةدد مواقةع المشةروعات تبعةا لطبيعتهةا فالمشةروعات التةي
تتطلةةك كميةةات ميةةاة عاليةةة أو اسةةتهالك كهربةةات يجةةك قامتهةةا بالمنةةاطت ذات تركةةز عةةالي لشةةبكات البنيةةة
التحتية)5(.

ويعد عامل رأس المال االجتماعي ذا أهمية بالغة في نجاح الصناعة في العاشر من رمضان ,والمتمثةل فةي
أعمةةال البنيةةة األساسةةية كةةالطرق والكبةةاري والميةةاة والصةةر

الصةةحي ،والخةةدمات التعليميةةة والصةةحية،

وتوفير المساكن ،وقد قامت الدولة بإنفاق ما يقرب من  920مليون جنيه كةرأس مةال اجتمةاعي فةي العاشةر
من رمضان وذلك اتى  1551/5/80م ( )10لجذب االستثمارات الصةناعية ،ويمثةل هةذا الةرقم اةوالي 81
 %من جمالي االنفاق االستثماري على المجموعة األولى مةن المةدن الجديةدة ,والتةي تضةم بجانةك العاشةر
مةةن رمضةةان مةةدن السةةادات 19 ،مةةايو ،السةةادس مةةن اكتةةوبر ،بةةرج العةةرب الجديةةدة ،الصةةالحية ،ودميةةاط
الجديةةدة .وتشةةتمل المدينةةة علةةى أربةةع مرااةةل ( ،شةةكل رقةةم  )8وكةةل مرالةةة أربةةع أايةةات سةةكنية ،وعةةدد
الواةةدات السةةكنية المسةةندة والتةةي يقةةوم بتنفيةةذها جهةةاز المدينةةة  4 8١10واةةدة سةةكنية تشةةتمل علةةى عةةدد
 80529وادة سكنية مختلفة المستويات (فيالت  -متميز  -فوق المتوسط  -متوسط  -اقتصادي – مةنخفض
التكاليف) وعدد  852١وادة سكان شباب وعدد  8188وادة سكان مستقبل ،هةذا بخةال
وادة سكنية تم تنفيذها بواسطة الهي ات الحكومية األخرى والقطاع الخا
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عةدد 48985

شكل رقم ( )8تقسيم العاشر من رمضان

 1-3-3البرنامج الزمني لتنفيذ االستثمارات المختلفة بالعاشر
تم تحديث المخطط القديم للعاشر في عام 8008م بحسك المتغيرات الجديدة ،ويقدر المخطط المحدق
للعاشر جمالي رأس المال المستثمر بالصناعات القائمة والتوسعات المقتراة بحوالي  1١5١8مليون
جنيه ,وفيما يلي بيان بإجمالي االستثمارات المقدرة بالمدينة.
جدول ( )8تقدير رأس المال المستثمر بمدينة العاشر
القيمة بالمليول جنيا

النسبة

النهاط
المناطق السكنية

299,19

1,9

مناطق اثستصال التراعي

199,99

1,1

المناطق الترييهية والمقايية والترييهية

319,52

1,5

األنهطة السياحية

191

1,1

األنهطة الصحية

399

2,2

نهطة التعلي والبحى العلمي

131

1,3

األنهطة الصناعية

19999

51,3

ااجمالي

11513

111

المصدر :تحديث المخطط العام لمدينة العاشر من رمضان ،وزارة اإلسكان والمرافت
والمجتمعات العمرانية الجديدة والهي ة العامة للتخطيط العمراني8008 ،م.
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ويالاظ من الجدول السابت أن األنشطة الصناعية تمثةل  %5118مةن جمةالي رسوس األمةوال المقتراةة,
وهى نسبة كبيرة جدا مما ال يراعةي االاتياجةات األخةرى ،و أن االسةتثمارات الموجهةة للمنةاطت الترفيهيةة
والثقافيةةة المقتراةةة تتجةةاوز بدرجةةة كبيةةرة االسةةتثمارات الموجهةةة للمنةةاطت السةةكنية واألنشةةطة السةةيااية.
واقترح المخطط المحدق للعاشر برنامجا زمنيا لتنفيذ خطة تطوير وتحديث المنطقة الصناعية كالتالي:
أ-

الفترة من ( 8008م – 8009م ) :وهي فترة اإلعداد واختيار المواقع الجديدة وبةدت تخطيطهةا وتنفيةذ
البنية األساسية ومدها بالمرافت والخدمات من شبكات طرق وكهربات ومياة وصر

صحي وغيرها.

ب -الفتةةرة مةةن ( 8009م –  8010م)  :البةةدت فةةي تسةةويت القطةةع الصةةناعية الجديةةدة ,والعمةةل علةةى قنةةاع
أصحاب المنشآت التي أقيمت في غير األماكن التي خصصت لها وأدت لى التلوق بةدرجات متفاوتةة
في المناطت المحيطة بها لالنتقال لى المنطقة الجديدة مع تقدير الدعم الالزم لهم.
ج -الفترة من ( 8010م – 8019م )  :وهي الفترة التي يتوقةع تنفيةذ الجةزت األكبةر مةن مرااةل التحةديث
اتى يتم االستخدام األمثل لكافة المسااات الصناعية ,وتعظيم دور التنمية الصناعية في تنمية المدينةة
ومساهمته نحو االكتفات الذاتي على المستويين المحلي واالقليمي.
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 2-3-3حجم رؤوس األموال المستثمرة بمدينة العاشر
يولو الجدو التالي رق ( )3حج رالوس األموا وعدد العمالة وتكلفة يرص العم بالمدل الجديتدة حتتى
. 2119/1/31
جدول ( )8رأس المال وعدد العمال بالمدن الجديدة في 8009/١/80م
رأس المال ( بالمليون جنيه)

عدد العمال

معامل التو ف
(عامل  /مليون جنيه)

مقلوب معامل التو ف
(باأللف جنيه )

11153,111

191911

9,19

11111

119,21
11,19

السادات

2191,9

19999

5,11

111,13

 1كتوبر

1395,195

99111

12,19

92,39

الصالحية الجديدة

592

11911

11,99

99,19

برا العرب الجديدة

3111,922

31593

11,12

59,13

دمياط الجديدة

119,332

9215

31,11

32,29

المدينة
العاهر مل رملال

 19مايو

91

2111

12

92,99

1999

25,19

33,92

بدر

991,199

9922

11,99

99,12

النوبارية الجديدة

99,913

199

9,95

112,92

العبور

3111,2

23299

1,93

199,99

المنيا الجديدة

9,539

211

92,99

23,9

القاهرة الجديدة

19,2

992

12,55

99,11

33193,919

321931

5,19

113,93

بني سويف الجديدة

ااجمالي

المصدر :محمود ثابت اسن علي ،العائد االقتصادي من نشات المدن الجديدة بالتطبيت على مدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة أسيوط800١ ،م،

.18١

ويتلو مل الجدو ( )3ل حج رالوس األموا يي مدينة العاهر مل رملتال بلءتت يتي 2119/1/31
ما يص إلى  11153,1مليول جنيا ,بنسبة  %99,5مل إجمالي رس ما المتدل الجديتدة ,ممتا يعنتي ل
العاهر مل رملال قد حظت بالنصيب األكبر مل اثستممارات الموجهة للمتدل الجديتدةع كمتا يمكتل تحليت
حج اثستممار يي العاهر مل خال الجدو التالي:
جدول ( )4نمو المشروعات الصناعية بالعاشر من رمضان خالل الفترة (1522م – 8009م)

البيان

عدد المصانع

منتجة
تحت اإلنشات

895
895

215
809

588
898

1898
859

اإلجمالي

912

1184

1899

1945

85818
84912

918918
194218

1401919١1
18451085

1١400
1١00

اإلجمالي

99911

2١2819

198١412

12000

منتجة

11١9

10١2911

منتجة
رأس المال المستثمر تحت اإلنشات

(بالمليون جنيه)

اإلنتاج السنوي
(بالمليون جنيه)

* 22/١/80

* 59/١/80

عام ** 8000

عام ***8009

تحت اإلنشات

59١14

140١1١

اإلجمالي

818114

1808519
13

14589199
492192
19824118

ــــــــــــــ-ـــــــ

منتجة

عدد العمالة

األجور
(بالمليون جنيه)

15١50

188102

104١02

148900

تحت اإلنشات
اإلجمالي

1518١
8228١

19120
142822

1114
119988

19900
195800

منتجة
تحت اإلنشات
اإلجمالي

8019
8219
9514

81919
8419
848

8951019
991488
8١١1485

ــــــــــــــ-ـــــــ

ا لمصتتدر :ش هتريف محمتتد علتتي حمتتدع اقتصتتاديات المجتمعتتات العمرانيتتة الجديتتدة بمصتتر متتم د ارستتة تطبيقيتتة علتتى مدينتتة العاهتتر متتل رملتتالع رستتالة
دكتوراه غير منهورةع كلية التجارةع جامعة عيل همسع. 1559
شش غتتادة ابتراهي نتتور التتديل عبتتد الحلتتي ع دور المجتمعتتات العمرانيتتة يتتي تيتتادة تصتتدير المنتجتتات الستتلعة المصترية ..د ارستتة تطبيقيتتة علتتى العاهتتر متتل
رملالع رسالة ماجستير غير منهورةع كلية التجارةع جامعة عيل همسع. 2111
ششش عم الباحى مل خال بيانات موقم هيةة المجتمعات العمرانية الجديدة ( نويمبر .) 2119

ويمكل مل خال الجدو السابق التوص إلى اآلتي:
 معد نمو حج رس المتا المستتممر :بلتغ معتد نمتو حجت رس المتا المستتممر يتي مدينتة العاهتر %1119ع تتا  , 1559مت ت انخف تتض بدرج تتة ملموس تتة وبنس تتبة عالي تتة إل تتى  %99ع تتا  2111ع مت ت
انخفتتض كمتتر إلتتى  % 19,5عتتا  , 2119لتتيعكس اتجاه تا عام تا ثنخفتتاض معتتد نمتتو رس الم تتا
المستممر إث نا يتتايد باستمرار كقيمة موجبة.
ب -متوسط رس الما لك مصنم :بلغ متوسط رس الما  /مصنم يي مدينة العاهر  1,1مليول جنيتا
عتتا  , 1599مت ارتفتتم عتتا  1559إلتتى 9,9مليتتول جنيتتا ,وارتفتتم عتتا  2111إلتتى  11,5مليتتول
جنيا ,م انخفض عا  2119إلى  11,1مليول جنيا .ويالحظ ل معظ العمالة الموجودة صناعية
ومتتايدة ,وتتايدت كمي ار منتذ ل كتال إجمتالي عتدد الوظتاةف الصتناعية يتي متارس  1592ممتا يقترب
متتل  1911وظيفتتة )13(.وقتتد بتتد ت مدينتتة العاه تر متتل رملتتال بحجت ستتكاني يق ت عتتل  211نستتمة
عتتا  1599ع تلتتاعف يتتي العتتا التتتالي ليص ت إلتتى  919نستتمة بنستتبة تيتتادة ح توالي  %111,3ع
وهن تتا م تتل ي تترل ل ع تتدد س تتكال العاه تتر م تتل رمل تتال وصت ت حت تتى  1551/1/31إل تتى 111111
نسمة )19( .وقد بلغ عدد سكال العاهر مل رملال  129121نسمة حسب تعداد . 2111
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الفصل الرابع  :نتا ج وتوصيات :
يتلو مما سبق تعاظ هميتة اثستتممار المخطتط والمتدروس يتي المتدل القاةمتة والجديتدةع لمتا يترتتب عليتا
مل تحديى للخريطة العمرانية واثقتصادية واثجتماعية للمدينة و ااقلي و الدولة كك ع ولما لتا متل امتار
إيجابية متنوعةع كما يتلو همية دور القطاع الخاص يي تحم جتء كبير مل اثستممار يتي المتدل ويتق
القتوانيل وااج تراءات المتبعتتة التتتي تلتتعها الدولتتة .ويجتتب التأكيتتد ل اثعتمتتاد علتتى الدولتتة يقتتط يتتي عمليتتة
تموي إنهاء المدل الجديدة يتالد إلتى تتأخر تنميتهتا وعتد استتمرارهاع كمتا نتا يرهتق ميتانيتة الدولتةع ولتذل
هن تتا مجموع تتة م تتل التوص تتيات ته تتدف إل تتى تخفي تتف األعب تتاء ع تتل الدول تتة دول ااخ تتال بتحقي تتق األه تتداف
الخاصة بتنمية المدل الجديدةع وذل عل طريق مهاركة القطاع الخاص واأليراد يتي م ارحت تنميتة المدينتةع
ويمكل تحديد دور ك مل المجموعات السابقة كالتالي:
( )1دور الدولة :قد يقتصر على مراحل اإلنشاء األولى للمدينة في المجاالت التالية
 اختيار موقم المدينة الجديدة مل خال الدراسات المناخية والطبوغراييةع والبيانتات وااحصتاءات التتيتساعد على ذل .
ب -تخطيط وتصمي المدينةع وذل باثستعانة بالمكاتب اثستهارية المتخصصة.
ا  -إصدار التهريعات الخاصة بالمبانيع وتحديد اثستعماثت المختلفة لألرالي داخ المدينة.
د -تموي

عما البنية األساسية داخ المدينة الجديدة.

هت -تقدي التيسيرات المختلفة لأليراد بءرض اجتذابه لإلقامة يي المدينة الجديدة.
و -تويير الخدمات المختلفة واللرورية للسكال يي المدينة الجديدة.
ل -ااه تراف علتتى األعمتتا التتتي يقتتو بهتتا القطتتاع الختتاص واألي تراد داخ ت المدينتتة متتل ختتال الته تريعات
التي تصدرها الدولةع مل خال تهكي هيةة خاصة بالمدينة الجديدة تختص بهذه األعما ع باالاية
إلى إدارة المدينة بعد اثنتهاء مل تنفيذها.
ل -تهتتجيم القطتتاع الختتاص واأليتراد علتتى المهتتاركة يتتي عمتتا اانهتتاءات يتتي المدينتتة الجديتتدة وذلت متتل
خال المالسسات المالية التي تقد قرول ا بهروط ميسرةع وتويير مواد البناء الالتمة بأسعار مناسبةع
وتيستتير إجتراءات الحصتتو علتتى ت تراخيص البنتتاءع وتتتدريب األيتراد يتتي مجتتا التهتتييد والبنتتاء وصتتيانة
المبانيع باالاية إلى إمكانية إنهاء وحدة تختص بأعما اثستهارات الهندسية لأليراد.
15

( )2دور القطاع الخاص في المراحل والمجاالت اآلتية:
 لو اثستممارات الصناعية والتجارية والخدمية يتي المدينتة متل ختال المهتروعات و إقامتة المصتانمومراكت الخدمات المختلفة وال كانت األخيرة مقاب رسو معينة يتفق عليها.
ب -المه تتاركة ي تتي عم تتا بن تتاء الوح تتدات الس تتكنية ي تتي المدين تتة و إلت تتامه بت تتويير مس تتاكل داةم تتة للعمال تتة
بمصانعه .
ا -المهاركة يي إنهاء المناطق المفتوحة والترييهية يي المدينة وتهءيلها وادارتها.
د -ت تتويير خ تتدمات النقت ت ال تتداخلي بالمدين تتةع وك تتذل النقت ت م تتل المن تتاطق المج تتاورة ويقت ت ا للقت توانيل المتبع تتة
والمنظمة.
هت -القيا بأعما الصيانة للمرايق والمنهآت و عما النظاية يي المدينة.
( )3دور األفراد أو المجتمع داخل المدينة " المشاركة المجتمعية"
مل خال قيا الدولة بتهجيم األيراد داخ المدينة على القيا بمهروعات معينةع ب قد تقو الدولة بتحديتد
مهروعات معينة وتدعو مجتمم المدينة إلى تويير التموي مل ختال األسته ع ل طتر المهتروع لالكتتتاب
الع تتا وقي تتا المت تواطنيل بهت تراء س تته المه تتروع ععل تتى ل ي تتت ته تتكي مجل تتس إدارة للمه تتروع يلت ت عل تتى
المساهميل مل المواطنيلع وجمعية عمومية تلت جميتم المستاهميل و نستبة كبيترة متنه ع للتمال المتابعتة
والتطوير ومتابعة األداء المالي وتنفيذ األهداف المتفق عليها.
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