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Abstract - Housing is one of the most basic problems facing the world, which has not been 

able to find a radical solution. It is one of the most pressing problems due to the increasing 

demand of the population. Therefore, providing adequate housing for various population groups 

in a society is not only to meet the needs of housing units, but it is a mobile problem that changes 

with the development of peoples and a system that integrates economic, social, urban, 

organizational, administrative, design and planning, and any failure in any part leads to a defect 

in housing plans and programs, and then many countries of the world developed plans programs 

to support and finance low-income and poor families to obtain adequate shelter at their lowest 

levels. 

The lack of an integrated housing policy for urban development, which ensures integrated 

programs and projects that link housing and the sustainability of settlements to the apparent lack 

of adequate housing and housing needs, has become an extremely difficult issue for different 

classes of people especially low-income class. 

As the affordable housing programs for the youth and low-income groups in the new 

Egyptian cities did not achieve the urban efficiency and economic suitability of the low-income 

group, the paper focused on this problem, analyzing its causes and presenting some suitable 

solutions through studying some of the international experiences in the field of affordable 

housing. The objective of this paper is to determine the success factors of housing plans and 

programs that can be applied in the new Egyptian cities through an analytical study of some 

international experiences in addressing the affordable housing problems of low income groups 

and comparing them with the Egyptian experience. 

The methodology was based on the theoretical thought and its emphasis on practical reality, 

through a presentation of the problem of urbanization and affordable housing, the poor and the 

low-income, then a presentation of the housing problem in Egypt in general, and the problem of 

low-income housing in particular, This is followed by an analytical study of some of the global 

experiences in affordable housing projects to arrive at a set of results that represent the strengths 

and weaknesses that can be observed in the Egyptian experiment, and then put forward some 

recommendations that help in the development of economic housing projects and programs in 

Egypt in light of lessons learned from global experiences to achieve urban economic efficiency 

and appropriate for the desired category of low-income people. 

The paper dealt with the analysis and study of this problem as follows: 

1. Basic Definitions (Poverty - Low Income - Urbanization - Affordable Housing) 

2. The problem of affordable housing in Egypt. 

3. A theoretical study of the Egyptian experience in the new cities. 

4. Analytical study of some of the global experiences (Thailand - India - Algeria - Jordan). 

5. Comparison and evaluation of the Egyptian experience in the light of the analysis and 

evaluation of different global experiences. 

6. Conclusions and Recommendations. 
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 .الملخص
لها، وهو من أكثر المشاكل  جذري اإلسكان من متطلبات الحياة التي لم تتمكن أي دولة من دول العالم من إيجاد حل  يعتبر

ومــن  ــم فــين تــوفير المســكن الم فــم لمستلــب فتــات الســكان بمجتمــ  مــا  ب ــفة  ،تفاقمــاب بســبط الطلــط المتلاهــد عليــن مــن الســكان
لشـعو  امشـكلة متحركـة تتريـر مـ  تطـور لكنهـا حتياجات من الوحـدات السـكنية االمجرد تلبية خاصة فتة محدودي الدخل  ليس 

والتسطيطية، وأي ق ـور فـي  والت ميميةمنظومة تتكامل فيها الجوانط االقت ادية واالجتماعية والعمرانية والتنظيمية واإلدارية و 
دعم ل العـالم بوعـ  خطـط وبـرامج مستلفـة لـ، ومن  م قامت العدهـد مـن دو جانط منها هؤدي إلى خلل في خطط وبرامج اإلسكان

 المأوي الم فم في أدني مستوياتن.للح ول على ألسر محدودة الدخل والفقيرة اوتمويل 
فتـة  فة خاصـةب ـو المجتمـ  الم ـري  فتـاتصـعوبة بالرـة لكثيـر مـن ذات أصبحت فرصة الح ول على مسكن م فـم وقد 

بــين تــربط متكاملــة ومشــروعات متكاملــة للتنميــة العمرانيــة تاــمن بــرامج  محــدودي الــدخل حيــع أدو عــدم وجــود سياســة إســكانية
لمستلـب ببقـات  (2(،)1)المسكن الم فم وتلبيـة االحتياجـات العمرانيـة توفير في  الواعح ق ورالاالستيطان إلى استدامة اإلسكان و 

 .الشعط خاصة فتة محدودي الدخل
لكفــا ة ا لــم تحقــ  الجدهــدةالم ــرية بالمــدن المقامــة  ومحــدودي الــدخل فتــة الشــبا ل االقت ــادي ســكاناإلبــرامج  تولمــا كانــ
فقــد اهتمــت تلــق الورقــة البحثيــة بهــذح المشــكلة وتحليــل أســبابها  ،محــدودي الــدخلوالم فمــة االقت ــادية المنشــودة لفتــة العمرانيــة 

 ن االقت ادي.وعرض بعض الحلول الم فمة لها من خ ل دراسة بعض التجار  العالمية في مجال اإلسكا
 وبـرامج اإلسـكان التـي يمكـن تطبيقهـا بالمـدنخطط هتمثل في تحدهد عوامل نجاح  من هذح الورقة البحثيةالهدف ومن  م فين 

وذلــق مــن خــ ل دراســة تحليليــة لــبعض التجــار  العالميــة فــي معالجــة مشــك ت اإلســكان االقت ــادي لفتــات  الجدهــدةالم ــرية 
 ربة الم رية.محدودي الدخل ومقارنتها بالتج

عرض لمشكلة التحاـر واإلسـكان ، وذلق من خ ل ر النظري وتأكيدح بالواق  العمليقد ارتكلت المنهجية المتبعة على الفكو 
 ن الم ــريةبالمــدالمتبعــة فــي اإلســكان االقت ــادي وبــرامج  لسطــطســرد ،  ــم فــي م ــر االقت ــادي والفقــرا  ومحــدودي الــدخل

 النتـافجللوصول إلى مجموعـة مـن  اإلسكان االقت اديفي مشروعات  لتجار  العالميةا لبعض دراسة تحليلية، هلي ذلق الجدهدة
تنميـــة ،  ـــم بـــرح بعـــض التوصـــيات التـــي تســـاعد فـــي بالتجربـــة الم ـــريةالتـــي يمكـــن مراعاتهـــا نقـــال القـــوة والاـــعب  تمثـــل التـــي

لكفـا ة العمرانيـة بمـا يحقـ  ا جـار  العالميـةمشروعات وبرامج اإلسكان االقت ادي في م ر في عو  الدروس المستفادة من الت
 .محدودي الدخلوالم فمة االقت ادية المنشودة لفتة 

 :وقد تناولت الورقة البحثية تحليل ودراسة تلق المشكلة على النحو التالي
 اإلسكان االقت ادي( –التحار  -محدودي الدخل -. تعريفات أساسية )الفقر 1
 ي م ر.. مشكلة اإلسكان االقت ادي ف2
 .. دراسة نظرية للتجربة الم رية بالمدن الجدهدة3
 .األردن( -الجلافر  -الهنـد  -تاه ند للتجار  العالمية ) لبعض . دراسة تحليلية4
 . مقارنة وتقييم التجربة الم رية في عو  تحليل وتقييم التجار  العالمية المستلفة.5
 .والتوصيات . النتافج6
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 الكلمات الدالة.
 .م ر - المدن الجدهدة -محدودي الدخل -الفقر -ان االقت ادياإلسك

 .تعريفات أساسية. 1
من المهم قبل البد  في برح مشكلة البحع استعراض 

المتعلقة بمشكلة اإلسكان بعض المفاهيم األساسية 
 –التحار  -محدودي الدخل -الفقر االقت ادي ومنها 
 :اإلسكان االقت ادي

الحالة التي  تلقعلى أنن  يعرف الفقر. . الفقر1-1
تنشا عن عدم كفاية دخل األفراد لتوفير متطلباتهم من 

في دراسة مؤشرات الفقر ببقاب ، و (3)الحاجات األساسية
/  2012لبيانات بحع الدخل واإلنفاق واالسته ك لعام 

وع  الجهاز المركل للتعبتة العامة واإلح ا   2013
 ومنها: أنواعنمجموعة من التعريفات للفقر وحدودح و 

هو عدم القدرة على توفير الحد األدنى  :الفقر الماديأ. 
من االحتياجات األساسية للفرد أو لألسرة، والتي تتمثل في 
الطعام والمسكن والم بس وخدمات التعليم وال حة 

 والمواص ت.
هو تكلفة الح ول على السل  : خط الفقر القوميب. 

، وتشمل حدود خط الفقر سرةوالسدمات األساسية للفرد أو لأل
 مكونين أساسيين: 

هو تكلفة سلة من السل  الرذافية : *مكون غذائي
تنسجم م  السلوك االسته كي للفقرا  وتوفر السعرات 
الحرارية ال زمة للقيام الفرد بالنشال الطبيعي، ويمثل خط 
 الفقر الرذافي إلى حد كبير كلفة البقا  على قيد الحياة.

: هتم تقدهرح بعد تحدهد خط الفقر غذائي*مكون غير 
الرذافي، وهي أسر اعطرت إلى التراعي عن جل  من 
اإلنفاق على الرذا  حتى تتمكن من ترطية نفقات عرورية 

 ال يمكن االسترنا  عنها مثل المسكن والمواص ت.
تلق الفتة من الفقر المدق  أنن عرف ي المدقع: الفقرج. 

 تحت خط الفقر الرذافي.السكان الذهن يق  إنفاقهم 
 
محدودي  فتةيمكن تعريف  محدودي الدخل:. 1-2
 ذات فتاتالهي الطبقة المستهدفة بالدراسة بأنها  الدخل

الدخل المنسفض التي ال هتناسط دخلها م  متطلباتها 

الح ول على السكن  إمكانياتالمعيشية ، وال هوجد لدهها 
 .(4)كان ل آليات السوق الرسمية لإلسالم فم من خ

 
زيادة التركيل السكاني  هو التحار: . التحضر1-3

السكان من  نتيجة هجرة في المدن والمناب  الحارية
بحثبا عن الوظافب  الحارية المناب  الريفية إلى المناب 

وما هتب  ذلق من تلاهد  ،وما يأملون أنن سيكون حياة أفال
بة في نسبة السكان المقيمين في المناب  الحارية عن نس

 .(5)ةأولتق المقيمين في المناب  الريفي
 
هو  االقت ادي اإلسكاناإلسكان االقتصادي: . 1-4

األسر ذات الدخل  فتاتالسكن المناسط الحتياجات 
على أن يكون تكلفتن م فمة ألوعاعهم  ،منسفضال

تلبية تكاليف المعيشة األساسية  المادية حتى هتمكنوا من
 .(6)األخرو 
 
 .كان االقتصادي في مصراإلس كلةمش. 2

ألوعاع المجتم   اب يمثل العمران انعكاساب حقيقي
م ر منذ زمن  تعاني، واالقت ادية والسياسية واالجتماعية

 المسكنليس بالقريط من مشكلة اإلسكان وقاية توفير 
مشكلة إال أن تلق ال  ،المجتم فتات لكافةال حي الم فم 
وافر الوحدات تتحيع في اإلسكان الفاخر  قد ال تظهر
طبقة الدخول لتناسط الرغبة والقدرة الشرافية  السكنية التي
المشكلة الحقيقية تظهر بالنسبة لطبقة  لكن ،المرتفعة

التي تمثل شريحة عرياة من المجتم   لمحدودي الدخ
 تمكنهم منالتي شرافية القدرة لمحدودية النظراب الم ري 

 القت ادية.إلمكانياتهم ا مةفتوفير وحدات سكنية م 
لبعض اإلح افيات  اب عرع (1الجدول )رقم ويتامن 

التي توعح حجم مشكلة اإلسكان االقت ادي في م ر 
األوعاع : وتأ يرح على الرقعة العمرانية القافمة من خ ل

السكانية والدخل الشهري والعجل في وحدات اإلسكان 
 .االقت ادي

   



Journal of Advanced Engineering Trends (JAET), Vol. 38, No. 2, July 2019 

- 23 - 

 بم ر )األوعاع السكانية والدخل الشهري والعجل في وحدات اإلسكان االقت ادي(قت ادي مشكلة اإلسكان االزيادة عوامل (1جدول رقم)
  بيان األوضاع في مصـــــــــــــــر 

نية
سكا
ع ال

ضا
ألو
ا

 

 السكان

  2017مليون نسمة عام  94,8سكان الهبلغ عدد.  
  2025مليـون نسـمة بحلـول عـام  23نحـو  إلى عدد سكانها الحالي م ر ستايففي حالة استمرار المتريرات الديموجرافية على مستواها الحالي فين ،

 .(7) 2050مليون نسمة بحلول عام  45 وما يقار 
  2نسمة/ كم  4,90في حين تنسفض الكثافة الكلية إلى  2نسمة/كم 1162,9الكثافة السكانية المأهولة إلى  تبلغ  الكثافة
 .2017 في ٪38,8 نسبةنسبة التحار  تبلغ  التحضر
 .2017 في ٪ 27,8نسبة الفقر  تبلغ  الفقر

 الدخل

  إلـى  ارتفـاع كبيـر فـي سـعر الـدوالر وتعـويم الجنيـن الم ـري  صـاحبهاالتريرات السياسية واالقت ادية الكبيرة التي مرت بهـا الـب د والتـي  أدت 2017في
ص أشسا 5مكونة من السرة واأل ،ردوالر تحت خط الفق 60 يساوي  ماجنين في الشهر وهو  900الفرد الذي هبلغ دخلن  حيع أصبح ،ارتفاع نسبة الفقر
 .(8)أسرة فقيرة  جنين شهريا هي 4500يكون دخلها 

العجز في 
وحدات اإلسكان 
 االقتصادي

 هنـاك  ببقاب لدراسات البنق الدولي على العمران في م ر فـين مؤشـرات العجـل فـي جانـط العـرض السـنوي لوحـدات اإلسـكان االقت ـادي دلـت علـى أن
 220، كما يظل هناك عجل سنوي ي ل إلى2017وحتى  2005ألب وحدة سكنية في العام على مستوو الجمهورية فيما بين األعوام  300حاجة إلى 

  (9)ألب وحدة سكنية لمحدودي الدخل في تلق الفترة
 :يتضح ما يلي (1) رقم بتحليل الجدول السابق

 ة عام مليون نسم 3,98 أدو ارتفاع عدد السكان
إلى ، الذي صاحبن ارتفاع الكثافة السكانية (10)2017

، إلى انتشار ظاهرة التحار في (11) 2كم نسمة/ 1162,9
 (12)٪8,38كثير من مدن الجمهورية إلى ان بلرت نسبة 

 من إجمالي السكان.
  2017في  الجمهورية سكانارتفعت نسبة الفقر بين 

يرة التريرات السياسية واالقت ادية الكب أدتحيع 
ارتفاع كبير في  صاحبهاالتي مرت بها الب د والتي 

إلى ارتفاع نسبة  سعر الدوالر وتعويم الجنين الم ري 
جنين  900الفرد الذي هبلغ دخلن  حيع أصبح ،الفقر

 دوالر تحت خط الفقر، 60 ما يساوي في الشهر وهو 
 4500أشساص يكون دخلها  5مكونة من السرة واأل

 (13)يرةأسرة فق جنين شهريا هي

 دراسات البنق الدولي على العمران في م ر  أقرت
مؤشرات العجل في العرض السنوي لوحدات  أن

 300حاجة إلى ال تشير إلىاإلسكان االقت ادي 
ألب وحدة سكنية في العام على مستوو الجمهورية 

، كما يظل 2017وحتى  2005فيما بين األعوام 
 ألب وحدة سكنية 220هناك عجل سنوي ي ل إلى
 .لمحدودي الدخل في تلق الفترة

لتكدس السكاني وعي  المساحة لونظراب 
 إستراتيجية وع  الدولة إلى فقد اتجهت ،المعمورة

 إلى تهدف االجتماعيةو  واالقت ادية العمرانية للتنمية

عاماب  40م ر خ ل  في العمراني الحيل مااعفة
بدالب من  ٪ 11( لي ل إلى 2052/ 2012)

إجمالي المساحة المطلوبة  ، حيع تقدر8,37٪
 الستيعا  الليادة السكانية وأنشطتها خ ل تلق الفترة

مليون فدان مطلوبة  1,1مليون فدان منها  12بنحو 
 (14)(2017/  2012توفيرها خ ل الفترة العاجلة )
 .(1( والشكل رقم )2كما هو موعح بالجدول رقم )

 
 .الجديدةبالمدن دراسة نظرية للتجربة المصرية . 3      
  في إبار إيجاد حلول لمشكلة اإلسكان وتحقي  هدف  

المساواة في فرص الح ول على المسكن الم فم بسعر 
مناسط للحالة االقت ادية لطبقة محدودي الدخل، قامت 

بتنفيذ مجموعات متتالية من  1996الحكومة منذ عام 
المشروعات السكنية بالمدن الجدهدة تتحمل فيها الدولة نحو 

من تكلفة تلق الوحدة شاملة المراف  والسدمات وذلق  40٪
بهدف توفير المسكن الم فم لفتة محدودي الدخل، ومن 
 -أهم تلق المشروعات )مشروع إسكان مبارك للشبا  

مشروع إسكان  -مشروع اإلسكان االقت ادي المطور
المشروع القومي  -مشروع اإلسكان الحر  - المستقبل
 سكان االجتماعي(.مشروع اإل -لإلسكان 
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مشكلة من خ ل عرض للتجربة الم رية  وفيما هلي

عرض السطط والبرامج م ر، اإلسكان االقت ادي في 
مشروعات اإلسكان االقت ادي عرض م ر، المتبعة في 

 .بالمدن الجدهدة الم ريةذة المنف

 مصر.المتبعة في اإلسكان برامج خطط و عرض . 3-1
أدو عدم وجود سياسة إسكانية متكاملة للتنمية 
العمرانية وإستراتيجية واعحة تامن برامج متكاملة بين 
اإلسكان واالستيطان وتحرص على الربط بينهما إلى 

ات في تلبية االحتياج تلق البرامج والمشروعاتق ور 
وتوفير المسكن الم فم لمستلب ببقات  (15،2)العمرانية 

الشعط خاصة فتة محدودي الدخل، حيع اتبعت 
الحكومات الم رية المتعاقبة مجموعة من السطط 

وتنفيذها ببقاب لألوعاع  وععهاوالمشروعات التي هتم 
السياسية بالدولة، ويتاح ذلق في أن غالبية الدراسات 

سات اإلسكان في م ر نجدها التي تناولت تاريخ سيا
تقسم مراحل تلق السياسات ببقاب لفترات زمنية مرت خ لها 

والتي على الدولة بمجموعة من التريرات السياسة البارزة 
البرامج والمشروعات التي ت فم كل  أساسها هتم وع 

 مرحلة.
من أبرز المراحل التي مرت خ لها الدولة بتريرات  

البرامج المتبعة في ر وواعح على سياسية لها تأ ير مباش
 هي: مشروعات اإلسكان االقت ادي

فترة االستعداد    1973ما قبل حر   المرحلة األولى .أ
: اتسمت تلق الفترة بتوجن اقت اد الدولة لتجهيل للحر  

كانت الدولة تمتلق اإلمكانيات و  الجيش استعداداب للحر ،
 يستطي  التي تجعلها قادرة دون غيرها على انجاز ما ال

جمي  القطاعات ومن عمنها قطاع األفراد تحقيقن في 
اعتمدت على سياسة اإلدارة المركلية من  حيع، اإلسكان

قبل الدولة التي كانت هي الوحيدة المسؤولة عن وع  
 (16)خطط اإلسكان من ت ميم وإنشا  وصيانة وإدارة 

فترة االنفتاح    1981حتى  1973من  المرحلة الثانية .ب
: شهدت نلق المرحلة انتعاش اقت ادي دي االقت ا

ترسيخ المنهج كبير بالدولة، واتجهت الحكومة لسياسة 
 التمكيني للعمل من قبل األفراد والقطاع الساص

 ومشاركتهم القطاع العام في إقامة مساكنهم.

فترة    2017حتى  1981من  الثالثةالمرحلة  .ج
أهم  : منوما بعدها   2011و ورة  ،االستقرار السياسي

سمات تلق الفترة هو تأصيل االتجاح الرأسمالي المستلط 
الذي سيطر على التعامل م  كافة قاايا المجتم  
ومن أهمها قاية اإلسكان، فبعد أن كان تحقي  
الوحدات السكنية هو مستولية الدولة وحدها أصبحت 

األفراد الذهن يمثلون جانط  ةتلق المشكلة مسؤولي
المستثمر( )الساص والقطاع الطلط من جهة، 

، اللذان يمث  العرض من جهة أخرو  المدنيوالمجتم  
التي مرت  الفترات اللمنية (3ويوعح الجدول رقم)

لها تأ ير مباشر  كان خ لها الدولة بتريرات سياسية
البرامج المتبعة في مشروعات اإلسكان على 

 .االقت ادي

 
الستيعا  الليادة المساحة العمرانية المطلوبة  (1شكل رقم )

 (14)2052/  2017السكانية وأنشطتها بم ر في الفترة من 

االحتياجات المستقبلية من الرقعة العمرانية الستيعا  الليادة ( 2جدول رقم )
 (14)في م ر 2205حتى  2017الفترة من  السكانية واألنشطة المستلفة في

 القطاعات

 االحتياجات
المستقبلية من 

مليون )األراضي
 2017 (فدان

 االحتياجات
المستقبلية من 

 األراضي
 (مليون فدان)

2027 

 االحتياجات
المستقبلية من 

مليون )األراضي
  2052( فدان

 إجمالي
 االحتياجات
 المستقبلية

( مليون فدان)
2017 /2052  

 5,9 3,5 1,8 0,5 الزراعة
 0,5 0,25 0,1 0,07 لصناعةا

 2,6 1,7 0,7 0,3 اإلنتاجيةالخدمات 

 2,9 2,00 0,6 0,3 العمران

 11,9 6,6 3,2 1,17  اإلجمالي
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القافمة على توفير المسكن الرفيسية تتمثل الجهات و 
 :(17)روعات في الجهات التاليةوتمويل تلق المش

 :متمثلة في وزارة اإلسكان والمراف  والمجتمعات  الحكومة
العمرانية الجدهدة والتي يق  تحت إشرافها المحليات 
والمحافظات وأجهلة المدن الجدهدة  هيتة المجتمعات 

وزارة التاامن االجتماعي ووزارة  العمرانية الجدهدة ،
بتمويل من ميلانية  ناألوقاف، صندوق تمويل اإلسكا

 الدولة أو من التعاونيات أو بنق التعمير.
 :متمثل في بعض المستثمرين المشتركين  القطاع الخاص

 في بعض مشروعات اإلسكان االقت ادي.
 مشاركة األفراد في بنا  العدهد من  في تتمثل :األفراد

الوحدات السكنية سوا  كان إسكان رسمي يقوم ببنافن 
مدن القافمة أو الجدهدة في المناب  األفراد داخل ال

المسططة، أو إسكان غير رسمي وهى مشروعات 
 اإلسكان غير القانوني.

 في الفترة األخيرة ظهر دور مؤسسة  :المجتمع المدني
كمؤسسة غير هادفة للربح   معاب لتطوير العشوافيات 

مسجلة بوزارة التاامن، تهدف إلى بنا  مجتمعات 
ي وخدمات وسبل الرزق متكاملة من سكن اقت اد

بالمدن الجدهدة، هتم نقل سكان المناب  السطرة وغير 
اآلمنة إليها في إبار برنامج يشرف علين صندوق 

 تطوير العشوافيات.

عرض مشروعات اإلسكان االقتصادي المنفذة .  3-2
 .بالمدن المصرية الجديدة

بالمدن بدراسة وتحليل مشروعات اإلسكان االقت ادي 
إسكان مبارك، والتي تامنت مشروعات  جدهدةالم رية ال
اإلسكان االقت ادي المطور، إسكان المستقبل، اإلسكان 

اإلسكان ، مشروع لإلسكان الحر، المشروع القومي
، يعرض الباحع بتلق الورقة دة   المليون وحاالجتماعي

ق  المشروعات ا( مو   -2أ، -2البحثية بالشكل رقم )
اختيار مواق  أن ظهر بن ببعض المدن الجدهدة والذي ي

مثل  تلق المشروعات غالباب ما يكون على أبراف المدن
ببني سويف  بمدهنة مشروع ابني بيتق بالمشروع القومي

والمنيا الجدهدة، ومشروع إسكان المستقبل  العبورالجدهدة 
والمستقبل  وأسيول الجدهدة، وإسكان مباركالعبور 

، ةبالمنيا الجدهد ياإلسكان االجتماعو واالقت ادي المطور 
( الذي هوعح دراسة للسطط المتبعة 4 م الجدول رقم )

بكل مشروع فيما هتعل  بالهدف من كل منهم والجهات 
، وذلق للتوصل جهات التمويل والدعمو  في التنفيذالمشاركة 

إلى نقال الاعب والقوة في السطط المتبعة بكل منها، 
   العالمية األخرو.تمهيداب لمقارنتها بما تم اتباعن بالتجار 

 

 

 2017: 1973في م ر في الفترة من  االقت ادي إلسكانتأ ير التريرات السياسية على خطط ا (3جدول رقم )

 المرحلةب تبعةمخطط اإلسكان ال الفترة الزمنية المرحلة

 سياسة اإلمداد )االعتماد الكامل على الدولة( فترة االستعداد للحر   1973حر  ما قبل  األولى

 المشاركة الجلفية بين القطاع العام واألفراد(سياسة التمكين )  فترة االنفتاح االقت ادي 1981حتى  1973من  الثانية

  وما بعدح 2011و ورة ،  فترة االستقرار السياسي2017حتى  1981من  الثالثة
المشاركة بين القطاعين العام والساص سياسة مستلطة )

 واألفراد والمجتم  المدني(
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وقوع مشروعات إسكان المستقبل، ومبارك للشبا  واإلسكان القومي على أبراف  مسطط مدهنة العبور 
  المدهنة وبعيدة عن مركلها السدمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلسكان القومي، اإلسكان االجتماعي على أبراف وقوع مشروعات إسكان مبارك للشبا  و  مسطط مدهنة المنيا الجدهدة 
  المدهنة وبعيدة عن مركلها السدمي

 المدن الم رية الجدهدة بعض مشروعات اإلسكان االقت ادي المنفذة فيمواق   (أ-2رقم ) شكل

 إسكان المستقبل

 مباركإسكان 

 إسكان قومي

 ابني بيتك)القومي(

 إسكان مبارك
 والمستقبل

 اإلسكان االجتماعي
 ابني بيتك)القومي(

 االقتصادي المطور
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ن القومي على أبراف وقوع مشروعات إسكان مبارك للشبا  واإلسكا مسطط مدهنة أسيول الجدهدة 
  المدهنة وبعيدة عن مركلها السدمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحد محاور المشروع القومي، على أبراف المدهنة وبعيدة عن  ابني بيتقوقوع مشروع   بني سويف الجدهدةمسطط مدهنة 
  مركلها السدمي

 المدن الم رية الجدهدة ضبع مشروعات اإلسكان االقت ادي المنفذة فيمواق   (ب-2رقم ) شكل
 
 
 
 
 

 المشروع القومي

 إسكان مبارك

 )القومي(ابني بيتك

 )القومي(ابني بيتك
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 المدن الم رية الجدهدةمشروعات اإلسكان االقت ادي المنفذة في بين مقارنة  (4جدول رقم )

 (24،25،26،27)اإلسكان االجتماعي (22،22،23)لإلسكان المشروع القومي (22)الحراإلسكان  (20)إسكان المستقبل (20،21)المطور االقتصادي (18،19) كإسكان مبار  

دف
اله

 
من  روع

مش
ال

 

ألـــــب وحـــــدة ســـــكنية  74.433 إقامـــــة
للمســـــــــتحقين مـــــــــن  2م 63بمســـــــــاحة 

ــــدخل بقــــروض  الشــــبا  ومحــــدودي ال
28مالية ميسرة تدعمها الدولة

 

وحــــــــدة ســــــــكنية بمســــــــاحة  5260إقامـــــــة
 لمحدودي الدخل من الشبا .2م63

ألـــــــــب وحــــــــدة ســـــــــكنية  15636إقامــــــــة 
ــــدخل مــــن  2م63بمســــاحة  لمحــــدودي ال

بكافــــــة الشــــــبا  علــــــى أراعــــــي تتمتــــــ  
 المراف 

وحـــدة ســـكنية تســـتوعط  3483إقامـــة 
األســر محــدودة الــدخل وبســعر هــت فم 

 م  إمكانياتهم االقت ادية

ألب وحدة سكنية للشـبا   500 إقامة
 2م 63ومحدودي الدخل بمساحة 

ــــون وحــــدة ســــكنية لمحــــدودي  إقامــــة ملي
، وقطــ  أراعـــى 2م70الــدخل بمســـاحة 

سكنية صريرة مكتملة المراف  مسـاحتها 
 2م300و 2م250ين ب

كة 
شار
الم
ت 
جها
ال

فيذ
التن
ي 
ف

 

  هيتــــة المجتمعــــات  القطــــاع العــــا  
 العمرانية الجدهدة 

  هيتــــة المجتمعــــات  القطــــاع العــــا  
 العمرانية الجدهدة 

  هيتــــة المجتمعــــات  القطــــاع العــــا  
 العمرانية الجدهدة 

  هيتــة المجتمعــات  القطــاع العــا  
 العمرانية الجدهدة 

  يتــــة المجتمعــــات   ه القطــــاع العــــا
 العمرانية الجدهدة .

  هيتــة المجتمعــات  القطــاع العــا  
 العمرانية الجدهدة 

-- -- -- --  المستثمرين . القطاع الخاص   المستثمرين . القطاع الخاص  

-- -- -- --  األفراد. -- 

عم
والد
يل 
مو
 الت
ات
جه

 

 "القطاع العا  "الدولة 
 جنين: مليار4* القيمة االستثمارية للمشروع 
مليـار جنيـن  1,5* تتحمل الدولـة نحـو 

 دعما للشبا .
ــتم تقــديم األرض بالمجــان حيــع ال  * ه
ـــــام  ـــــدعم تكلفـــــة األرض المق هتاـــــمن ال

 عليها المشروع.
ألــب  51* ت ــل تكلفــة الوحــدة مــن ) 

ألــب جنيــن ( ويتــراوح  28,5جنيــن إلــى 
 20000:  15000الـــــدعم مـــــا بـــــين ) 

جنيـــــــــن( وفقـــــــــاب لمســـــــــطح الوحـــــــــدة، أي  
( مـــن ٪ 45:  20تتحمــل الدولــة مــن )
 تكلفة الوحدة السكنية

 "القطاع العا  "الدولة 
هتمتـــــ  المســـــتفيد مـــــن الوحـــــدة الســـــكنية 

 بقرعين هما:
ألــب جنيـــن  15* قــرض تعــاوني قيمتـــن 

 سنة. 40تسدد على فترة  ٪ 5بفوافد 
آالف جنيــن  10* قــرض تكميلــي قيمتــن 
ســنة بقســط  40بــدون فوافــد يســدد علــى 

 هرياب جنين ش 80

 "القطاع العا  "الدولة 
 مليار جنين. 1,2* التكلفة اإلجمالية 
جنيـن مـن  15000* هتحمل المستفيد 

تكلفــة الوحــدة بمقــدم حجــل ي ــل إلــى 
 جنين فقط. 1000

* هتمتـــــــ  الشـــــــا  بالح ـــــــول علـــــــى 
جنيــــن  14000قــــرض تعــــاوني قيمتــــن 

يسدد علـى أقسـال شـهرية ال تليـد عـن 
 .٪ 5جنين شهرياب وبفافدة سنوية  67

 "القطاع العا  "الدولة 
* هتمت  المستفيد من الوحـدة السـكنية 

ألــب جنيــن  15بقــرض تعــاوني قيمتــن 
سنة بفافـدة ت ـل إلـى  40تسدد على 

، يقــــوم المنتفــــ  بالوحــــدة الســــكنية 5٪
فـــــي برنـــــامج اإلســـــكان الحـــــر بســـــداد 

ـــــى  مـــــن قيمـــــة  ٪ 25مقـــــدم ي ـــــل إل
 الوحدة

 "القطاع العا  "الدولة 
مليــار  1م مباشــر * قــدمت الدولــة دعــ

 جنين سنويا لتنفيذ الوحدات السكنية.
* هتمتـــ  المســـتفيد مـــن الوحـــدة بمبلـــغ 

ــــــن منحــــــة ال  25000 - 15000 جني
 ترد .

جنيـــن  5000* يقـــوم المـــوابن بســـداد 
كمقـــدم حجــــل للوحـــدة  ــــم يســـدد قســــط 

 160شهري بعد اسـت م الوحـدة وقـدرح 
لمـدة  ٪ 7,5جنين بفافدة تتلاهد بنسبة  

 سنة 20

 قطاع العا  "الدولة"ال 
 مليار جنين. 150تكلفة المشروع التقدهرية 

*يقدم صندوق التمويل العقاري  دعـم 
 ألب جنين ببقاب لدخل الموابن . 25
البنـــق المركـــلي مـــن خـــ ل  ســـاهم* 

 ٪ 7البنــوك العقاريــة بفوافــد مسفاــة 
 وال تترير بوال فترة التمويل.

*ســـــاهمت الهيتـــــة الهندســـــية للقـــــوات 
 مليار جنين 2ـ المسلحة ب

* ســـــــــــــاهمت هيتـــــــــــــة المجتمعــــــــــــــات 
 مليار جنين 12,1العمرانية الجدهدة 

* ســـــاهم الجهـــــاز المركـــــلي للتعميـــــر 
 مليار جنين 5,8

-- -- 

 "القطاع الخاص"رجال األعمال 
قدمت جمعية المستقبل دعماب ي ل إلـى 

 مليار جنين. 1

-- -- 

 .المجتمع المدني 
* قدمت الحكومة اإلماراتية منحة 

 ألب وحدة سكنية 50شا  إلن
 5000*يقــــوم المـــــوابن بــــدف  مقـــــدم 

مــن  مــن الوحــدة  ٪15جنيــن، وســداد 
خــ ل شــهر، وقســط شــهري هبــدأ مــن 

جنيــن بليـــادة ســـنوية ت ـــل إلـــى  480
  عاماب. 15كحد أق ى لمدة  7٪

\نما
ني
مبا
ض ال

لبع
ج 

 

      

 )أسوان الجديدة( اإلسكان االجتماعي لإلسكان )السادات( المشروع القومي )أسيوط الجديدة( اإلسكان الحر )المنيا الجديدة( إسكان المستقبل ديدة()المنيا الجاالقتصادي المطور )أسيوط الجديدة( إسكان مبارك



- 29 - 

Journal of Advanced Engineering  Trends (JAET), Vol. 38, No. 2, July 2019 

 ( النقاط التالية:4) ستنتج من الجدول السابق رقمن
  تشابهت جمي  المشروعات في وقوعها على أبراف

رق التي تربطها بباقي المدن الجدهدة وتفتقر لشبكة الط
أجلا  المدهنة أو بالمدهنة األم، كما أنها تق  بعيدة عن 

 السدمات بالمدهنة.

  كان الهدف الرفيسي في جمي  المشروعات هو توفير
السكن فقط، دون التفكير في خل  مجتم  متكامل 
تتوافر بن فرص العمل التي تساعد على االستقرار 

 واالستيطان بالمجتم  الجدهد.

 مشروعات اإلسكان نت السمة المشتركة بين جمي  كا
القطاع العام هو الجهة الرفيسية المسؤلة عن  هي أن
بعض  في جمي  المشروعات ما عدا وتمويل تنفيذ

 :المشروعات التي اشتركت فيها قطاعات أخرو وهم
مشروع إسكان المستقبل اشترك في تمويلن رجال  -

 األعمال.

 تمويلن وتنفيذح شترك فيا لإلسكان المشروع القومي -
 المستثمرون واألفراد.

 في تمويلنمشروع اإلسكان االجتماعي اشترك  -
 القطاع الساص.

  اعتمدت جمي  المشروعات على القطاع العام في
 تمويل ودعم المشروعات  ما عدا إسكان المستقبل 
حيع قدم القطاع الساص رجال األعمال  تموي ب 

في مشروع مجتم  المدني للمشروع، كما نجد اشتراك ال
اإلسكان االجتماعي من خ ل المنحة اإلماراتية 
المقدمة من دولة اإلمارات العربية للمساهمة في إقامة 

 المشروع.

وخطط وبرامج  عرض مشكلة اإلسكان في مصر بعد
ومشروعات اإلسكان االقت ادي التي تم تنفيذها بالمدن 

في الجل  التالي الجدهدة الم رية، تتناول الورقة البحثية 
للتجار  العالمية من خ ل عرض  دراسة تحليلية

 م  ،لمشك ت اإلسكان االقت ادي في الدول المستلفة
تحليل خطط وبرامج ومشروعات اإلسكان االقت ادي التي 
تم تنفيذها، واستنبال معاهير لتقييم تلق التجار  ومقارنتها 

 بالتجربة الم رية.
 

 .العالمية لتجاربلدراسة تحليلية . 4

مشروعات بعض هتناول هذا الجل  من البحع تحليل 
عض الدول العالمية وهي تاه ند، اإلسكان االقت ادي بب

أسبا  اختيار الجلافر، واألردن، وذلق من خ ل الهند، 
مشكلة اإلسكان االقت ادي في وبرح  تلق التجار ،

عرض السطط والبرامج المتبعة ، التجار  العالمية المستلفة
روعات اإلسكان عرض مش، و في التجار  العالمية المستلفة

،  م في التجار  العالمية المستلفة االقت ادي المنفذة
 .تحليل وتقييم التجار  العالمية المستلفة

 . أسباب اختيار دول التجارب العالمية.4-1
تم اختيار تلق الدول العالمية لما تتميل بن تلق 

ولها مشروعات اإلسكان التجار  من عوامل نجاح في تنا
االقت ادي، ولوجود أوجن تشابن بينها وبين م ر في 
بعض المشاكل التي تواجهها في قاية اإلسكان 

 االقت ادي كاآلتي:
: هي دولة نامية هرتف  بها نسبة الحار تايالند أ.

وتعاني من مشكلة العجل في اإلسكان االقت ادي، لكن 
إسكان محدودي  تميلت خططها المتبعة لتنمية مشروعات

الدخل وخاصة في تقويم السكان تدريجياب على السكن 
بالمناب  العمرانية الجدهدة واستسدام األساليط الحدهثة في 
البنا  لتقليل التكلفة االقت ادية لتكون م فمة لألوعاع 

 المادية لمحدودي الدخل.
: هي دولة نامية هرتف  فيها عدد السكان وما الهند ب.

يادة نسبة الفقر وارتفاع معدالت العجل في هوازيها من ز 
 اإلسكان االقت ادي المتاح لفتة الفقرا  ومحدودي الدخل.

تعاني من ارتفاع نسبة التحار بشكل  :الجزائرج. 
م  وجود عجل في  كبير خاصة في المدن الكبرو بها

تم تقييم التجربة  وحدات اإلسكان االقت ادي، كما أنن
بجافلة اليونسكو كأحسن إسكان  الجلافرية عالمياب وفازت

تعاوني لمحدودي الدخل باستسدام الطاقات البشرية 
والموارد المحلية المتاحة وتطويعهم للح ول على منتج 
سكني متكامل بيتياب واجتماعياب واقت ادياب م  السكان من 

 محدودي الدخل.
ترتف  باألردن نسبة التحار بشكل ملحوظ  :األردن د.

الدخل الشهري لفتة كبيرة من السكان  م  انسفاض مستوو 
من إجمالي  ٪ 45حيع ت ل نسبة فتة محدودي الدخل 
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السكان مما ي عط معن الح ول على مسكن م فم 
 لظروفها االجتماعية واالقت ادية.

وقد تناولت العدهد من الدراسات السابقة كل من تلق 
التجار  وتوصلت إلى تحقيقها لمقومات النجاح في 

إلسكان االقت ادي، ومن  م فقد تمثل الهدف مشروعات ا
من دراسة تلق التجار  في تحدهد نقال القوة والاعب 
بها، األمر الذي يمكن الباحع من استس ص مؤشرات 
ومعاهير النجاح األساسية التي يمكن االعتماد عليها لتنمية 
مشروعات اإلسكان االقت ادي لمحدودي الدخل في 

 م ر.

التجارب بعض في االقتصادي  مشكلة اإلسكان. 4-2
 .العالمية المختلفة

تؤ ر عدة عوامل على ظهور مشكلة اإلسكان ب فة 
وتعرض الورقة عامة واإلسكان االقت ادي ب فة خاصة، 

 -)تاه ند العوامل بدول التجار  العالميةتلق أهم البحثية 
ومنها ارتفاع أعداد السكان  األردن( -الجلافر -الهند

نية، تلاهد نسبة سكان الحار بتلق الدول والكثافة السكا
العجل في عدد الوحدات و وما يقابلها من زيادة نسبة الفقر، 

، ويوعح السكنية المعروعة بقطاع اإلسكان االقت ادي
( مقارنة بين تلق العوامل في دول 5الجدول المرف  رقم )

التجار  التي تتامنها الورقة البحثية تمهيداب لعرض خطط 
تي اتبعتها كل دولة لمواجهة مشكلة اإلسكان اإلسكان ال

 االقت ادي بكل منها.
 

 
 2017 الدخل الشهري و السكانية األوعاع  مشكلة اإلسكان االقت ادي بدول التجار  العالميةزيادة عوامل  مقارنة بين (5جدول رقم )

 (32)األردن (31)الجزائر (30)الهند (29)تايالند العامل

كاني
لس
ع ا
ضا
ألو
ا

 ة

 مليون نسمة 9,7 مليون نسمة 41,5 مليار نسمة 1,345 مليون نسمة 69 السكان

 2نسمة/كم 109 2نسمة/كم 17 2نسمة/كم 450 2نسمة/كم 135 الكثافة

 ٪68,5 ٪ 73 ٪ 32,8 ٪ 51,6 التحضر
 ٪14,4 ٪23 ٪ 30 ٪ 10,5 الفقر
 الدخل
 الشهري 

 1,250ألسرة امتوسط دخل 
 (33)دوالر

 82ألسرة امتوسط الدخل 
 والرد

 1,77ر ألسامتوسط الدخل 
 دوالر

 564 ألسرةامتوسط دخل 
 دوالر

 
 نالحظ: (5رقم )بتحليل الجدول 

  ارتفاع عدد السكان في دول التجار  المستلفة، والتي
في هتلاهد معها عدد سكان محدودي الدخل كما 

 45نسبة فتة محدودي الدخل فين األردن الذي بلرت 
 .من إجمالي عدد السكان ٪

 2كم نسمة/ 450الهند في دة الكثافة السكانية زيا ،
مقارنة  2كم نسمة/109واألردن التي ت ل إلى 
 2كم 89,3التي تبلغ  ب رر حجم مساحة المملكة

 تقريباب.

 حيع الجلافر  أعلى معدالتها في بلرت نسبة التحار
من إجمالي عدد السكان،  م  ٪73ت ل 
في  ، بينما ٪ 51,6، هليها تاه ند ٪68,5األردن
 .٪ 32,8 تبلغ الهند

  تعاني الهند من ارتفاع نسبة الفقر التي ت ل إلى
 حيع تبلغالجلافر هليها من عدد السكان،  ٪ 30
23٪. 
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دولة وجود  على كما تشير الدراسات اإلسكانية بكل

عجل ملحوظ في وحدات اإلسكان االقت ادي على النحو 
 التالي:

 :على القطاع  تاه ندعتمد سوق اإلسكان في ا  تايالند
  حيع بلغ 1997حتى  1993الساص بشكل كبير من  

ألب  800ترة معدل إنتاج الوحدات السكنية في تلق الف
ألب وحدة في السنة، إال أن  160وحدة سكنية بمتوسط 
حيع انسفات معدالت  2007األوعاع تريرت من 

ألب وحدة  90بنا  الوحدات السكنية بشكل ملحوظ إلى 
فقط في السنة مما أوجد عجلاب في أعداد الوحدات السكنية 
المطروحة نشأ عنن مشكلة في اإلسكان خاصة لفتات 

 خل.محدودي الد
 :الهنديةبلرت عدد الوحدات السكنية في المدن  الهنـد 

في  مليون عافلة 78,86مليون وحدة مقابل  78,48
، مما يشير إلى عي  الفجوة بين عدد الوحدات 2011

وعدد األسر، إال أن الواق  غير ذلق حيع أن جل  كبير 
من الوحدات السكنية أصبحت متهالكة وغير صالحة 

ناس إلى اإلسكان العشوافي والتلاحم للسكنى، مما دف  ال
قامت وزارة اإلسكان بدراسة ، وقد (34)في مساكن عيقة

الفجوة الفعلية بين عدد الوحدات السكنية ال الحة للسكن 
وعدد األسر خ ل السمسة عشر سنة األخيرة وأح ت 

مليون  66,30مليون وحدة فقط مقابل  24,71عدد 
سكان الفقرا ، من ذلق العجل يسص إ ٪88عافلة، كان 

في إسكان محدودي الدخل، في حين أن  ٪11بينما 
إسكان متوسطي ومرتفعي الدخل لم هتأ ر بأكثر من 

وإذا  فقط من ذلق العجل في الوحدات السكنية. 0,04٪

استمرت معدالت العجل كما هي سيكون هناك حاجة 
 .(1) 2020مليون وحدة سكنية بحلول  30إلى 

 بالجلافرإشرال الوحدات السكنية ببقاب لمعدالت  :الجزائر 
وحدة سكنية في  مليون  1,200فينن هوجد عجل يقدر بـ 

 .(35)ألب أسرة تتكون كل عام 120مقابل 
 عدد الوحدات السكنية المطلو  توفيرها  هتراوح: األردن

ألب وحدة في حين أن متوسط  32حوالي  باألردنسنوياب 
ألب  20اب عدد الوحدات السكنية المعروعة سنوياب تقريب

وحدة فقط والتي يكون معظمها م فم لفتات مرتفعة 
الدخل مما هنتج عنن عجل أكبر في الوحدات السكنية 

 .المتاحة لمحدودي الدخل

عرض الخطط والبرامج المتبعة في التجارب . 4-2
 العالمية المختلفة

دول التجار  اجتهدت الحكومات المتعاقبة في 
ستلفة لحل مشكلة موع  خطط وبرامج في المستلفة 

 (9رقم )، ويوعح الجدول المرف  إسكان محدودي الدخل
مقارنة بين دول التجار  العالمية في السطط المتبعة  

بمجال اإلسكان االقت ادي من حيع الدعم المقدم لتلق 
المشروعات واألساليط المتبعة في البنا  والجهات 
 المشاركة في تنفيذ تلق المشروعات الستنبال معاهير
وعوامل نجاح خطط كل دولة في التعامل م  مشكلة 

 .اإلسكان االقت ادي
 
          

    

 نسبة الفقر نسبة التحار الكثافة السكانية عدد السكان
 دول التجار  المستلفةنسبة الفقر في و نسبة التحار  و الكثافة السكانية مقارنة عدد السكان و (3شكل رقم)
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(36،37)تايالند 
(38)الهند 

(39،40)الجزائر 
(41،42)األردن 
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 منــذ  االقتصــادي دعــم بــرامج اإلســكان
1970. 

 االقتصــــادي دعــــم بــــرامج اإلســــكان 
 منــــذدور القطــــاع العــــا  تســــهيل و

كركيــــــلة مــــــن ركــــــافل خطــــــط  1994
 اإلسكان االقت ادي بالهند.

 االقتصـــادي دعـــم مشـــروعات اإلســـكان 
وزارة لــــــعشــــــرية السطــــــة وذلــــــق عــــــمن ال
 محــــــدوديلإســــــكان اإلســــــكان إلنشــــــا  

  والعاملين بالقطاع العام. الدخل
  مـــن إنشـــاج مجتمعـــات عمرانيـــة جديـــدة

جـــــذبت  التـــــيالوحـــــدات المحليــــة  خــــ ل
 ليها العدهد من السكان.إ

 االقتصــادي دعــم مشــروعات اإلســكان 
إقامــــة مشــــروعات المواقــــ  والســــدمات، و 

ــــــــــــــدعم تلــــــــــــــق القــــــــــــــروض  وتســــــــــــــهيل ل
 لمشروعات.ا

  ــــــــي ــــــــة ف اســــــــتخدا  أســــــــالي  حديث
  المنشآت سابقة التجهيل .البناج

 اســـتخدا  أســـالي  حديثـــة فـــي البنـــاج 
تقليــل تكلفــة بأق ــى قــدر مــ  الحفــاظ ل

ى  المنشـــآت ســـابقة علــى ســـ مة المبنــ
 التجهيل .

-- -- 

  تـــوفير قاعـــدة اقتصـــاداة بمشـــروعات
 -- اإلسكان

  التعامــــــــــل مــــــــــ  مشــــــــــروعات اإلســــــــــكان
ــــة اقتصــــاداة ، ســــوا  كمشــــروعات تنمي

 كانت لإليجار أو للبي .
-- 

 تحــت رعايــة  إنشــاج منظمــة مجتم يــة
وزارة تطـــــــــوير اإلســـــــــكان االجتمـــــــــاعي 

 وحماية اإلنسان.
 عــــــــسمة  إقامــــــــة مشــــــــروعات إســــــــكان

بمشاركة أكثر من جهة  وزارة اإلسكان 
الوبنيـــــــــــــــــــــة، منظمـــــــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــــــوير 
 المجتمعي،بنق التوفير الحكومي .

 التعاون مع المؤسسـات المجتم يـة 
إلقامـــة مشـــروعات إســـكان محـــدودي 

 الدخل
-- -- 

-- 

 فـــــي  زيـــــادة دور القطـــــاع الخـــــاص
 المشاركة في مشروعات اإلسكان.

 فــــــــي  زيــــــــادة دور القطــــــــاع الخــــــــاص
ركة بمشــــروعات اإلســــكان ب ــــفة المشــــا

عامـــة وإســـكان محـــدودي الـــدخل ب ـــفة 
 خاصة.

 ـــــــــادة دور القطـــــــــاع الخـــــــــاص تقـــــــــديم ب زي
التســــــــهي ت فــــــــي بيــــــــ  وشــــــــرا  األراعــــــــي 

تشــــــجيع المســــــتثمرين لاإلســــــكان لمشــــــروعات 
لالشــتراك فـــي االســـتثمار  المحليــين واألجانـــ 
 .في القطاع السكني

-- 

  ــة فــي إدارة إتبــاع سياســة الالمركزي
 .شروعاتالم

  الالمركزيـــــة فـــــي إدارة إتبـــــاع سياســـــة
أوافـــل الثمانينـــات مـــن  منـــذ المشـــروعات

 القرن العشرين من خ ل:
تشجي  الوحدات المحليـة علـى إنشـا   -

مجتمعـــات عمرانيـــة جدهـــدة جـــذبت إليهـــا 
 العدهد من السكان بعيداب عن العاصمة.

منحـــــــت الحكومـــــــة األراعـــــــي لبنــــــــا   -
ـــــــوفير الـــــــ دعم المشـــــــروعات الســـــــكنية وت

الــ زم إلتمــام تلــق المشــروعات لتشــجي  
 .(43)تلق السياسة

-- 

  مشـــــروعات الســـــدمات والمواقـــــ  إقامـــــة
 1977ومشــروعات المســكن النــواة مــن 

ـــــى  حينمـــــا بلرـــــت المنـــــاب   1980حت
مدهنـــة وتاـــم  300فـــي  5500الفقيــرة 
مليـــــــــون نســـــــــمة ال يســـــــــتطيعون  8,25

 الح ول على المسكن الم فم.
 2000عام  منذعشوائية االرتقاج بالمناطق ال. 

-- -- 

  تـــــم إنشـــــا  هيتـــــة التطـــــوير  1980عــــام
 لتطوير العشوائيات.الحاري األردنية 

--  .تشجيع المشاركة الشعبية -- -- 
 مشـــــروع إســـــكاني عـــــسم  ةقامـــــإBaan 

Mankong Housing Program" لحـل  
مشــكلة اإلســكان والقاــا  علــى العشــوافيات 

 .2003عام 
  وحــــــدة ســــــكنية تنفيــــــذ مشــــــروع المليــــــون

ـــــــة،  200لمحـــــــدودي الـــــــدخل فـــــــي  مدهن
 600وزارة اإلســـــــكان الوبنيـــــــة  أنشـــــــأت

منظمــــــــــــة التطـــــــــــــوير و ألــــــــــــب وحــــــــــــدة، 
ألــــــــب وحــــــــدة، بنــــــــق  300المجتمعــــــــي 

مــن  ألــب وحــدة 100التــوفير الحكــومي 
 .2008حتى  2003عام 

  730وزارة اإلســــــكان الــــــوبني أقامــــــت 
ــــب وحــــدة ســــكنية  محــــدودي الــــدخل لأل

 .2010عام (44)المقامة

  ـــــو ـــــم افير ت محـــــدودي للمســـــكن الم ف
الهيتــة  مــن خــ ل 2007الــدخل فــي 

الوبنية لإلسـكان الحاـري ومنظمـة 
ـــــة   Nationalاإلســـــكان العالمي

Urban Housing and 
Habitat Policy":تدعم   

 تشجي  المشاركة الشعبية. -
 تشجي  القطاع الساص.  -
التعـاون مــ  المؤسسـات المجتمعيــة  -

إلقامة مشروعات إسـكان محـدودي 
 الدخل.

 

  التعامــــل مــــ  مشــــكلة إســــكان محـــــدودي
 الدخل في التسعينات من خ ل:

دعـــم مشــــروعات اإلســـكان ببقــــاب للفتــــة  -
 المستفيدة من المشروع.

تمويل مشروعات اإلسـكان االجتمـاعي  -
)  من أكثر مـن جهـة ومحدودي الدخل

ـــــــــة  ٪ 50 بنـــــــــوك  ٪ 40 –وزارة المالي
المســــــــتفيدهن مــــــــن  ٪ 10 –اإلســــــــكان 
 المشروع(.

 برامج لمشـروعات اإلسـكان أبرزهـا  ةمقاإ
  برنــامج  إســكان م فــم لحيــاة كريمــة  

Decent Housing for Decent 
Living   تــم تمويلــن مــن قبــل مســتثمرين

 أجانط منهم المملكة العربية السعودية.
 

 
 لمية المختلفة( مقارنة الخطط والبرامج المتبعة لإلسكان االقتصادي لمحدودي الدخل بالتجارب العا9جدول رقم )

 :إعداد الباحع من الم ادر الساب  ذكرهاالمصدر
 

 من تحليل ودراسة ومقارنة البيانات الواردة بالجدول السابق 
 امكن التوصل الى أهم النقاط التالية: فإنه (9رقم)
 جمي  الدول في سياستها اإلسكانية على  اعتمدت

 مشروعات اإلسكان االقت ادي.الحكومة لدعم 

 ل من تاه ند والهند إلى استسدام األساليط اتجهت ك
الحدهثة في البنا  لتقليل تكلفة الوحدات السكنية م  

 االهتمام بس مة المنشأ.



- 33 - 

Journal of Advanced Engineering  Trends (JAET), Vol. 38, No. 2, July 2019 

 التعاون م  منظمات إلى  سعت كل من تاه ند والهند
مجتمعية دولية، وتكوين مؤسسات مجتمعية محلية 

 .إلقامة مشروعات إسكان محدودي الدخل
 د والجلافر واألردن بتشجي  اهتمت كل من الهن

القطاع الساص في االشتراك في مشروعات اإلسكان 
االقت ادي من خ ل توفير األراعي وتسفيض 
الارافط وتقديم التسهي ت المطلوبة إلقامة 

 المشروعات.

  تشجي  إلىكل من الهند والجلافر حكومة اتجهت 
 إنشا  مجتمعات عمرانيةلتشجي  سياسة ال مركلية 

 جدهدة.

 رتقا  بالمناب  إقامة مشروعات لإلى  تاه ند لجأت 
هيتة التطوير كما أنشأت حكومة األردن  العشوافية،

 الحاري لتطوير العشوافيات.

في  روعات اإلسكان االقتصادي المنفذةعرض مش. 4-4
 التجارب العالمية المختلفة

( الذي هوعح 7نستعرض في ذلق الجل  جدول رقم )
اإلسكان االقت ادي المنفذة في  مشروعاتمقارنة بين 

من خ ل تحليل عناصر التجار  العالمية المستلفة 
، موق  المشروعمن حيع التشابن أو االخت ف بينهم 

، الجهات المشاركة في التنفيذ، و الهدف من المشروعو 
 .جهات التمويل والدعمو

 
 التجار  العالمية المستلفة مشروعات اإلسكان االقت ادي المنفذة فيبين مقارنة ( 10جدول رقم )

 -بانكوك –مشروع "رو  كالو 
(45،46)تايالند

 
(47)الهند-مشروع "ألوار

 
 –غردااة  –"تافيالت الجديدة مشروع 

(48،49)الجزائر
 

مشروع الرمثا النموذجي 
(50،51)باألردن

 

روع
مش
ع ال
موق

 

  كـــم مـــن العاصـــمة  5,5يقـــ  علـــى بعـــد
 بانكوك.

 ســتان مدهنــة ألــوار فــي محافظــة راج توجــد
كـــم  3بعـــد  المشـــروعيقـــ  و  ،شـــمال الهنـــد

المدهنـة، وقريـط  فـيمن السـدمات العامـة 
 من برق الموا

   كــم  1ويبعــد الجلافــريقــ  شــمال صــحرا
عــــن مدهنــــة غردايــــة وتربطــــن بهــــا بــــرق 

 للمواص ت.
 

   فــي مدهنــة الرمثــا )التابعــة  المشــروعيقــ
 لمحافظة إربد شمال األردن(

 

روع
مش
ن ال

ف م
لهد
ا

 

   الســكن لمحــدودي الــدخل ممــن ال تـوفير
،  دوالر 1,250هليـــــد دخلهــــــم الشــــــهري 

 2000بــــدعم مــــادي مباشــــر ي ــــل إلــــى 
 دوالر أمريكي لألسرة.

  وحـــــــدة ســـــــكنية للفقــــــــرا   3000تـــــــوفير
 "Alwarومحـــدودي الـــدخل فـــي مدهنـــة 

ــــــذي ي ــــــل متوســــــط  مــــــن العــــــاف ت ال
 شهرياب  دوالر 82دخلهم 

 

 لكل من توفير المسكن الم فم: 
 دوالر 1,77ات الــدخل المحــدود ألســر ذا 

 شهرياب 
  الفقـــــرا  ممـــــن ال يســـــتطيعون تـــــوفير مســــــكن

 تتكفل الحكومة بدف  قيمة الوحدة.

 ي دخلهـا تـاللألسـر  توفير المسكن الم فـم
 .دوالر 564الشهري 

 

   تشـــــــجي  األنشــــــــطة االقت ـــــــادية بالمنــــــــاب
السكنية الجدهدة بهـدف تحسـين دخـول الفتـات 

 محدودة الدخل.
 نمية المجتم .دعم وت 
 .دعم األعمال التجارية ال ريرة للسكان 
  تنفيذ برامج تدريبية للسـكان عـن بريـ  الهيتـة

 الوبنية لل حة والسكان.

-- -- -- 

فيذ
التن
ي 
ة ف
ارك
مش
ت ال

جها
ال

 

  ـــــــــة  القطـــــــــاع العـــــــــا )الهيتـــــــــة الوبني
 لإلسكان(.

  شـــــــركة اإلســــــــكان  القطـــــــاع العـــــــا
 .(HUDCO)والتنمية 

 العا  القطاع.  هيتـــــة تطـــــوير العمـــــران العـــــا  القطـــــاع(
 واإلسكان األردنية(.

-- 
 بعــــض شــــركات  القطــــاع الخــــاص(

القطـــــاع الســـــاص تشـــــترك فـــــي بنـــــا  
 الوحدات السكنية(.

 الخاص القطاع. 
-- 

 مؤسســـــة التطـــــوير المجتمـــــع المـــــدني(
 -- المجتمعي(

 منظمات المجتمعية(.المجتمع المدني(  ــــــدني ــــــات  المجتمــــــع الم )تشــــــترك منظمــــــة الهابيت
(Habitat for Humanity in Jordan فـي )

ـــــــم  ـــــــوفير الســـــــكن الم ف ـــــــة لت ـــــــرامج مستلف تنظـــــــيم ب
 لمحدودي الدخل(.

 المشاركة الشعبية( األفراد( -- -- -- 
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 -بانكوك –مشروع "رو  كالو 
(45،46)تايالند

 
(47)الهند-مشروع "ألوار

 
 –غردااة  –"تافيالت الجديدة مشروع 

(48،49)الجزائر
 

مشروع الرمثا النموذجي 
(50،51)باألردن

 

عم
والد
يل 
مو
 الت
ات
جه

 

  القطاع العا 
 دوالر لكل أسرة. 2000دعم مباشر من الحكومة - 
بنـــق اإلســـكان الحكـــومي بمقـــدار مـــن قـــرض  -

مليــون دوالر  7,5مــا يعــادل مليــون بــات ب 300
أمريكـــي لـــوزارة اإلســـكان الوبنيـــة لكـــل مشـــروع 
ســكني علــى أن تقــوم الحكومــة بتســدهد القــرض 

 على أقسال رب  سنوية.
 مـن الوحــدة علـى أقســال شــهرية  تسـدد األســرة-

 مــن الـــدخل الشــهري بفافـــدة ٪ 15ال تليــد عـــن 
 عاماب. 30على  ٪7: 5 سنوية

  القطاع العا 
مـن وتسطيط المشروع توفير األرض  -

قطــــــــــاع التطــــــــــوير الحاــــــــــري خــــــــــ ل 
(UIT). 

شـــــركة مـــــن خـــــ ل تقـــــديم القـــــروض  -
تمويـــــل إســـــكان القطـــــاع العـــــام التابعـــــة 

 .للحكومة الهندية

  القطاع العا 
 دعم من الحكومة وبنق اإلسكان كاآلتي:-
بنــــــــــــــــــــوك  ٪40 –وزارة الماليــــــــــــــــــــة  ٪ 50)

المســـــــــــــــتفيدهن مـــــــــــــــن  ٪ 10 –اإلســـــــــــــــكان 
 المشروع(

حكومــــة أكثــــر مــــن ن ــــب  مــــن التــــدعم  -
الوحدة إذا تأكد لها عدم مقدرة المستفيد من 

 الوحدة من عجلح عن سداد قيمتها.

  القطاع العا 
 البنــــــوك المحليــــــة واإلســــــ ميةتــــــوفير القــــــروض مــــــن -

)تتــــراوح قيمـــــة الوحـــــدة دهنـــــار أردنـــــي  13,000ت ــــل 
دهنــــــار أردنــــــي،  16000: 15000الســـــكنية مــــــا بــــــين 
مليـق حـ  الح ـول علـى قـرض وللمستفيد في حالة الت

من أحـد البنـوك العقاريـة أو اإلسـ مية هـتم سـدادح علـى 
 10دهنـــــــار أردنـــــــي شـــــــهرياب لمـــــــدة  150أقســـــــال تبلـــــــغ 

 سنوات(
والســــدمات  اتلمشــــروعاأراعــــي  تــــوفير -

 الحكومة. من خ ل

-- -- 

 المجتمع المدني 
 AMIDU جمعية 

 المجتمع المدني 
 . Habitatمنظمة الـ  -
 ومة سويسرا.دعم من حك -
 دعم من المفوعية الدنمركية. -

-- -- 
 األفراد 

 المستفيدهن من المشروع.
-- 

 :إعداد الباحع من الم ادر الساب  ذكرهاالمصدر

من تحليل ودراسة ومقارنة البيانات الواردة بالجدول 
 :النقاط التالية إلى( امكن التوصل 7السابق رقم)

 ار الموق  من تشابهت جمي  التجار  في حسن اختي
خ ل ربطن بشبكة برق لسهولة الوصول إلين وتوفير 

 السدمات ال زمة بمواق  المشروعات.
  كان الهدف الرفيسي في جمي  المشروعات هو توفير

السكن، إال أن تجربة تاه ند امتازت بتوفير فرص 
العمل لليادة تحقي  االستقرار واالستيطان 

 بالمجتمعات الجدهدة.

 العام هو الجهة الرفيسية المسؤلة عن  يعتبر القطاع
تنفيذ مشروعات اإلسكان في جمي  التجار  إال أننا 

 ن حظ:

اشتراك المجتم  المدني في كل من تجار  تاه ند  -
 والجلافر واألردن.

اشتراك القطاع الساص في تجربتي الهند والجلافر  -
وكان ذلق تأكيداب لتعظيم دور القطاع الساص في 

 ي مشروعات اإلسكان االقت ادي.االشتراك ف

ظهرت المشاركة الشعبية واشتراك األفراد في تنفيذ  -
مساكنهم في تجربة تاه ند وذلق لتأكيد روح االنتما  

 لمجتمعهم الجدهد واالرتبال بن.

  اعتمدت جمي  التجار  على القطاع العام في تمويل
ودعم المشروعات إال أن أهم ما يميل تجربة الجلافر 

شراك المجتم  المدني واألفراد في تمويل تلق هو ا
المشروعات، كما اشتركت أكثر من مؤسسة مجتمعية 

 في التمويل بتجربة األردن.

 تحليل وتقييم التجارب العالمية المختلفة .4-5
( 10، 9استسلص الباحع من تحليل الجدولين رقم)

بعض المعاهير التي يمكن اإلشارة إليها أنها من أهم أسبا  
اح مشروعات اإلسكان االقت ادي بالتجار  العالمية، نج
قياس كل معيار لأدرج الباحع مجموعة من المؤشرات و 

 على النحو التالي:
  :في مشروعات الخطط والبرامج المتبعة الم يار األول

دعم  :هتامن المؤشرات التالية  اإلسكان االقتصادي
كلفة المشروعات، استسدام أساليط حدهثة للبنا  لتقليل ت

تشجي   -محلية ودولية منظمات مجتمعية اشتراك -المنشآت
التنمية االقت ادية مكملة لتنمية مشروعات  -المشاركة الشعبية

ال مركلية في إدارة  -دور القطاع الساص تشجي  -اإلسكان
 المشروعات.

 هتامن المؤشرات  الم يار الثاني: موقع المشروع
 -طرق المواص ت حسن اختيار الموق  وربطن ب:التالية 

 توفير السدمات.
 ويتامن المؤشرات الم يار الثالث: الهدف من المشروع 

فرص عمل و توفير سكن  -توفير سكن فقط  التالية 
 للسكان.

 هتامن  الم يار الرابع: الجهات المشاركة في التنفيذ
القطاع  -القطاع العام، المجتم  المدني :المؤشرات التالية 

 األفراد. -الساص 
 هتامن المؤشرات  م يار الخامس: جهات التمويل والدعمال

 -القطاع الساص  -المجتم  المدني -القطاع العام :التالية 
 األفراد.
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ومؤشرات كل  تلق المعاهير (11رقم )ويوعح الجدول 
من  مؤشراتتلق الومدو تحقي  التجار  المستلفة ل منها،

ف للوقو خ ل نسبة عدد المؤشرات المحققة بكل معيار 

على أكثر التجار  نجاحاب من خ ل تحقيقها ألكثر عدد 
 من تلق المؤشرات.

 
 تناولتها الدراسة التي التجار  العالميةبذة المنف االقت اديت مشروعات اإلسكان ومؤشرا معاهير( 11)جدول رقم 

 المحققة لكل مؤشرعدد التجارب  األردن الجزائر الهند تايالند المؤشر الم يار

يار
لم 
ا

 
ول
األ

 

ولة 
 الد
طط
خ

عة 
متب
ال

 في
 مع
امل
التع

 
دي
صا
القت
ن ا
سكا
 اإل
عات
شرو

م
 

 4 √ √ √ √ دعم المشروعات
 2   √ √ أساليط حدهثة للبنا  لتقليل تكلفة المنشآت

 2   √ √ محلية ودولية منظمات مجتمعية اشتراك

 2   √ √ تشجي  المشاركة الشعبية

 2  √  √ مشروعات اإلسكان التنمية االقت ادية مكملة لتنمية

 3 √ √ √  دور القطاع الساص تشجي 

 2  √ √  ال مركلية في إدارة المشروعات

 مؤشرات( 7المؤشرات المحققة بالم يار لكل تجربة )اجمالي
 2 4 6 5 عدد

 ٪ 71٪ 85,7٪ 57٪ 28,5 ٪ 

اني
 الث
يار
لم 
ا

 

ار 
ختي
ا

قع 
مو روع
مش
ال

 

 3  √ √ √ ير المواص ت ال زمةحسن اختيار الموق  وتوف

 4 √ √ √ √ توفير السدمات

 مؤشر( 2المؤشرات المحققة بالم يار لكل تجربة )اجمالي
 1 2 2 2 عدد

 ٪ 100٪ 100٪ 100٪ 50 ٪ 

الث
 الث
 يار

الم
من  

ف 
لهد
ا

روع
مش
ال

 

 4 √ √ √ √ توفير سكن

 1    √ توفير فرص عمل

 مؤشر( 2لكل تجربة )اجمالي المؤشرات المحققة بالم يار
 1 1 1 2 عدد

 ٪ 100٪ 50٪ 50٪ 50 ٪ 

رابع
ر ال
 يا
الم

في  
كة 
شار
 الم
هات

الج
فيذ
التن

 

 4 √ √ √ √ القطاع العام

 3 √ √  √ المجتم  المدني

 2  √ √  القطاع الساص

 1    √ األفراد

 مؤشرات( 4المؤشرات المحققة بالم يار لكل تجربة )اجمالي
 2 3 2 3 ددع

 ٪ 75٪ 50٪ 75٪ 50 ٪ 

مس
لخا
ر ا
 يا
الم

دعم 
 وال
ويل
لتم
ت ا
جها

 

 4 √ √ √ √ القطاع العام

 2 √ √   المجتم  المدني

 2  √ √  القطاع الساص
 1  √   األفراد

 مؤشرات( 4المؤشرات المحققة بالم يار لكل تجربة )اجمالي
 2 4 2 1 عدد

 ٪ 25٪ 50٪ 100٪ 50 ٪ 
 (19) بكل المعايير المؤشرات عددإجمالي 

 8 14 13 13 عدد
 ٪ 68,4٪ 68,4٪ 73,7٪ 42 ٪ 

إلى  (11المعاهير بالجدول رقم ) ميقسقا  الباحث بت
تم تحليل تلق و مؤشراب عمن خمسة معاهير أساسية،  19

 وتحدهد نسبة كل منها ببقاب للنتافج المستسل ةالمعاهير 
 على النحو التالي: لمعيارمن إجمالي المؤشرات با

 :"المؤشرات المحققة بالم يار لكل تجربة "أواًل: 
مؤشرات بما هدلل حققت تجربة الجلافر أعلى عدد  .1

ا في التعامل م  مشروعات على نجاح تجربته
 إجمالي من ٪ 73,7بنسبة اإلسكان االقت ادي 

، وقد عمن السمسة معاهير(  مؤشر 14 ) المؤشرات
 :التجربة علىركلت 

  موق  ) ٪100بنسبة تطبي  مؤشرات المعيار الثاني
 لق بحسن اختيار الموق  وتوفير السدماتوذ  (المشروع

لتحقي  عامل الجذ  السكاني للمجتم  العمراني 
 .الجدهد

  عدة جهات لتمويل ودعم راك تباشالتجربة اهتمت كما
مشروعات اإلسكان االقت ادي بالمجتمعات الجدهدة 

قي  جمي  مؤشرات المعيار وهو ما هتاح من تح
مما  (جهات التمويل والدعم) ٪ 100بنسبة  السامس

لتوفر  يامن استمرارية تنفيذ المشروع وعمان اكتمالن
 .الميلانية المالية المطلوبة

في المرتبة الثانية  والهندتجربتي تاه ند  نجحت .2
 المؤشرات إجمالي من ٪ 68,4نسبة  تحقي 
بتحليل تلق المؤشرات و  مؤشر(13) المعاهير السمسةب

 ن حظ:
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  اهتمت ك  التجربتين بتحقي  أعلى عدد من مؤشرات
خطط الدولة المتبعة في التعامل م  ) المعيار األول

حيع حققت تاه ند  (مشروعات اإلسكان االقت ادي
المؤشرات، والهند حققت نسبة  إجمالي من ٪ 71نسبة 
مما هدل على أهمية  المؤشرات إجمالي من ٪ 85,7

اإلسكان  اتمشروع وكفا ة لامان نجاحذلق المعيار 
 .المنفذة

  بتحقي   عن باقي التجار  تاه ندتميلت تجربة
)الهدف من  ٪100أي بنسبة مؤشري المعيار الثالع 

من خ ل توفير السكن وفرص العمل في المشروع( 
المجتم  لامان جذ  السكان واالستقرار واالستيطان ب

 الجدهد.
 إجمالي من ٪42نسبة  دن فقد حققتأما تجربة األر  .3

بعض   فبالرغم من تحقي، (مؤشرات فقط 8 )المؤشرات
 (الجهات المشاركة في التنفيذ) الراب مؤشرات المعاهير 

 (جهات التمويل والدعموالسامس )، منن ٪ 50بنسبة 
نتيجة  أتىالتراج  ، إال أن ذلق أيااب  منن ٪ 50بنسبة 

لة المتبعة في خطط الدو األول) معيارالق ور في 
الذي ( التعامل م  مشروعات اإلسكان االقت ادي

 7مؤشرين من  بيجماليفقط  ٪ 28,5حققت فين نسبة 
نجاح وتقدم مما أ ر بشكل مباشر على  مؤشرات
 .التجربة

 :"ة لكل مؤشرق  التجارب المحق  "ثانيًا: 
خطط الدولة المتبعة في التعامل مع  " الم يار األول .1

 :"القتصاديمشروعات اإلسكان ا

  على   تاه ند، الهند، الجلافر، األردن  تجار  4ركلت
ال زم  دعمتحقي  المؤشر األول وهو االهتمام بتوفير ال

على أن االقت ادي، مما هدل  اإلسكان لمشروعات
لق المؤشر يعد عامل أساسي بأي دولة تا  خطة ذ

 االقت ادي. اإلسكانفاعلة إلنشا  مشروعات 

  في   ، الجلافر، األردنالهند   ار تج 3اتحدت
 (دور القطاع الساص تشجي ) االهتمام بتحقي  مؤشر

 اإلسكانهدعم إقامة العدهد من مشروعات والذي 
 االقت ادي.

 : موقع المشروع   الم يار الثاني .2

  حسن اختيار الموق  )بالرغم من أن المؤشر األول
   تجار  3تم تحقيقن في  (وتوفير المواص ت ال زمة

 ند، الهند، الجلافر  إال أنن يعد مؤشر هام في تاه
وق ور في تجربة األردن التي  نجاح تلق التجار 
 أغفلت ذلق المؤشر.

  :الهدف من المشروع   الم يار الثالث .3
  اتفقت جمي  التجار  على تحقي  المؤشر األول )توفير

)توفير فرص السكن(، وبالرغم من أن المؤشر الثاني 
إال أنن كان  تجربة واحدة  تاه ند  في لم ُيحق  إال عمل(

من أهم عوامل نجاح التجربة لما حققتن من استقرار 
 واستيطان بالمجتم  الجدهد.

  : الجهات المشاركة في التنفيذ   الرابعالم يار  .4

 )هو المؤشر  كان المؤشر األول )القطاع العام
 .بجمي  التجار المحق  ساسي األ
 في  راك )المجتم  المدني(ظهر المؤشر الثاني وهو اشت

 تجار   تاه ند، الجلافر، األردن  3عدد 
  :جهات التمويل والدعم   الخامسالم يار  .5

   الذيهو المؤشر األساسي يعتبر  القطاع العام 
 .التجار  األربعةاعتمدت علين 

  راك  المجتم  تاشب) الجلافر واألردن تجربتياهتمت
مشروعات  في تمويل وهو المؤشر الثاني (المدني

اإلسكان االقت ادي لتوفير الدعم ال زم من جهات 
 وعدم توقب العمل بن.متعددة لامان تنفيذ المشروع 

  وهو المؤشر الثالع في  (القطاع الساص)اشترك
 .تمويل مشروعات اإلسكان في تجربتي الهند والجلافر

  مؤشرات  4هتاح من التحليل أن تجربة الجلافر حققت
عم مشروعات اإلسكان االقت ادي في معيار تمويل ود

ؤكد أنها أكثر التجار  نجاحاب كما هو موعح مما ه
المؤشرات المحققة بالمعيار لكل  بالتحليل الساب   

 . تجربة
مقارنة وتقييم التجربة سيتم  السابقين ينالتحليل وفي ضوج
للوقوف على نقال الاعب والقوة بالتجربة الم رية 
 الم رية.
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م التجربة المصرية في ضوج تحليل مقارنة وتقيي. 5
 وتقييم التجارب العالمية المختلفة

بعد عرض مشروعات اإلسكان االقت ادي بالمدن 
الم رية، وتحليل تجار  مشروعات اإلسكان االقت ادي 

( مدو 12هوعح الجدول رقم )، العالميةبالدول المنفذة 
تحقي  مشروعات اإلسكان االقت ادي بالمدن الجدهدة 

 ير والمؤشرات المستنتجة من التجار  العالمية.للمعاه
 

 
 في عو  تحليل وتقييم التجار  العالمية المستلفة تقييم مشروعات اإلسكان االقت ادي بالمدن الجدهدة الم رية( 12جدول رقم )

 المؤشر الم يار
إسكان 
 مبارك

 االجتماعي القومي الحر المستقبل المطور
التجارب 
المحققة 
 لكل مؤشر

ال
ول
 األ
يار
م 

 

لة 
لدو
ط ا
خط

عة 
متب
ال

 في
مل 
لتعا
ا

 مع
دي
صا
القت
ن ا
سكا
 اإل
عات

شرو
م

 

 6 √ √ √ √ √ √ دعم المشروعات

 0       أساليط حدهثة للبنا  لتقليل تكلفة المنشآت
 1 √      محلية ودولية اشتراك منظمات مجتمعية
 1  √     تشجي  المشاركة الشعبية

 0       كملة لتنمية مشروعات اإلسكانالتنمية االقت ادية م

 2  √  √   دور القطاع الساص تشجي 
 0       ال مركلية في إدارة المشروعات

مؤشرات( 7)اجمالي تجربةالمؤشرات المحققة بالم يار لكل    
 2 3 1 2 1 1 عدد

 ٪ 14٪ 14٪ 28,5٪ 14٪ 42,8٪ 28,5٪ 

اني
 الث
 يار

الم
 

ار 
ختي
ا

قع 
مو
مش
ال

وع 
ر

 

 0       حسن اختيار الموق  وتوفير المواص ت ال زمة

 4   √ √ √ √ توفير السدمات

مؤشر( 2)اجمالي تجربةالمؤشرات المحققة بالم يار لكل     
 0 0 1 1 1 1 عدد

 ٪ 50٪ 50٪ 50٪ 50٪ 0 0 

الث
 الث
 يار

الم
ن  
ف م

لهد
ا

روع
مش
ال

 

 6 √ √ √ √ √ √ توفير سكن  

 0       عمل توفير فرص

مؤشر(2)اجمالي تجربةالمؤشرات المحققة بالم يار لكل     
 1 1 1 1 1 1 عدد

 ٪ 50٪ 50٪ 50٪ 50٪ 50٪ 50٪ 

رابع
ر ال
 يا
الم

 

ي 
ة ف
ارك
مش
ت ال

جها
ال

فيذ
التن

 

 6 √ √ √ √ √ √ القطاع العام

 1 √      المجتم  المدني

 2  √  √   القطاع الساص

 1  √     األفراد

مؤشرات(4)اجماليتجربة المؤشرات المحققة بالم يار لكل     
 2 3 1 2 1 1 عدد

 ٪ 25٪ 25٪ 50٪ 25٪ 75٪ 50٪ 

مس
لخا
ار ا
م ي
ال

عم 
والد
يل 
مو
 الت
ات
جه

 

 6 √ √ √ √ √ √ عدد القطاع العام

 1 √      المجتم  المدني

 1    √   القطاع الساص 
 0       األفراد

مؤشرات( 4)اجماليتجربة رات المحققة بالم يار لكل المؤش   2 1 1 2 1 1 عدد 
 ٪ 25٪ 25٪ 50٪ 25٪ 25٪ 50٪ 

 (مؤشر 19)بكل المعايير  المحققةإجمالي المؤشرات 
 7 8 5 8 5 5 عدد

 ٪ 26٪ 26٪ 42٪ 26٪ 42٪ 36,8٪ 
 :إعداد الباحع من التحليل الساب المصدر

 
 

حققتها التجار  العالمية )في  بمقارنة المؤشرات التي
( ومشروعات اإلسكان االقت ادي بالمدن 11الجدول رقم

 فقط ( نجد أن مشروعين12الجدهدة الم رية )بالجدول رقم
هما مؤشرات بالمعاهير السمسة و  8حققا  )المستقبل والقومي(

كما ن حظ  ، مثل تجربة األردن  بذلق حققا أقل عدد مؤشرات
لكل مؤشر، وهو ما ة ق  التجار  المحق  تباهن كبير في عدد 
 سيوعحن التحليل التالي:

 أواًل: "المؤشرات المحققة بالم يار لكل تجربة ":

 التعامل مع فيالمتبعة خطط الدولة    الم يار األول. 1
ق ور شدهد في  "مشروعات اإلسكان االقتصادي

مؤشراتن بالنسبة لجمي  المشروعات، ما عدا تفاوت 
نسبة من المؤشرات في بعض  بسيط في تحقي 
 المشروعات كما هلي:

   محق  في جمي  مؤشر  دعم الدولة للمشروعات
 المشروعات.



- 38 - 

Journal of Advanced Engineering  Trends (JAET), Vol. 38, No. 2, July 2019 

  من  ٪28,5 نسبةحق  مشروع إسكان المستقبل
في  (دور القطاع الساص)عندما ظهر مؤشرات ال

 االشتراك في سوق اإلسكان االقت ادي.

 28,5نسبة  كما حق  مشروع اإلسكان االجتماعي٪ 
 نتيجة اشتراكأيااب  األولالمعيار مؤشرات  من
في مجال اإلسكان ( محلية ودولية منظمات مجتمعية)

 االقت ادي.

 من  ٪42,8نسبة  بينما حق  المشروع القومي
تشجي  المشاركة )لتفعيل مؤشري نظراب  المؤشرات
 .(دور القطاع الساص تشجي )و (الشعبية

نجد أن من  "موقع المشروع  الم يار الثانيبالنظر إلى  .2
أبرز مشاكل مشروعات اإلسكان االقت ادي في المدن 
الجدهدة هو اختيار الموق  وتوفير السدمات بن، حيع 

 ن حظ:

  ( حسن اختيار الموق )تفتقد جمي  المشروعات لمؤشر
حيع تق  تلق المشروعات على أبراف أغلط المدن 
الجدهدة حيع ال تتوفر برق مواص ت لسهولة 

 الوصول إلين.

   تفتقر بعض المشروعات مثل  المشروع القومي
 .(توفير السدمات)والمشروع االجتماعي إلى معيار 

نجد أن  "الهدف من المشروع  الم يار الثالثبتحليل  .3
جمي  المشروعات تحق  المؤشر األول فقط وهو 

فقط في حين تفتقد جميعها المؤشر  (توفير السكن)
م العوامل التي الثاني  توفير فرص عمل  والذي يعد أه

تساعد على االستيطان واالستقرار بالمجتمعات 
 الجدهدة.

 "الجهات المشاركة في التنفيذ" الرابعبتحليل المعيارين  .4
 :ن حظ  جهات التمويل والدعم" والخامس

  اعتماد جمي  المشروعات على القطاع العام في تنفيذ
ا مشروعي المستقبل وتمويل المشروعات ما عد

والمشروع  (اع الساصاشتراك القط)
في تنفيذ  (اشتراك المجتم  المدني)االجتماعي

 وتمويل المشروعات.

  ن حظ اشتراك كل من القطاع الساص واألفراد في
 تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع القومي.

 ":ة لكل مؤشرق  التجارب المحق  ثانيًا: "

خطط الدولة المتبعة في التعامل مع  " الم يار األول .1
 :"اإلسكان االقتصادي مشروعات

 تجار  على تحقي  المؤشر األول وهو  6 اتحدت
 اإلسكاناالهتمام بتوفير الدعم ال زم لمشروعات 

مما  ،وهو ما هتشابن م  التجار  العالميةاالقت ادي، 
هدل على أن ذلق المؤشر يعد عامل أساسي بأي دولة 

 اإلسكانمشروعات  إلقامةتا  خطة فاعلة 
 االقت ادي.

  دور القطاع  تشجي )غم من أهمية المؤشر الثاني بالر
ل شتراك في إقامة مشروعات اإلسكان  (الساص

االقت ادي الذي ركلت علين التجار  العالمية، إال أننا 
 ذلقحققتا تجربتين فقط  المستقبل والقومي   نجد

 المؤشر.

 تمعية اشتراك منظمات مج) لم هتحق  المؤشر الثالع
جربة واحدة هي  اإلسكان إال بت محلية ودولية(
بالرغم من أهميتن في المساهمة بتلق  االجتماعي 

 النوعية من المشروعات.

   في تجربة واحدة (المشاركة الشعبيةمؤشر )تحق 
  القومي ، ولم هتم تفعيلن بباقي التجار .

  في أي من التجار ، لم يظهر تأ ير لباقي المؤشرات
ى ق ور في على عكس التجار  العالمية مما هدل عل

تلق الفتة من سطط المتبعة في التعامل م  ال
 .مشروعات اإلسكان

 ":موقع المشروع " الم يار الثاني .1

  المستقبل،  إسكان مبارك، المطور،تجار    4حققت
، في حين لم الحر  المؤشر الثاني )توفير السدمات(

حسن اختيار تحقي  المؤشر األول )هراعي أي منهم 
وهو ما يعد ق ور  (ص ت ال زمةالموق  وتوفير الموا

 في التجار  كما حدث في تجربة األردن.

  :من المشروع الهدف   الم يار الثالث .2
  اتفقت جمي  التجار  على تحقي  المؤشر األول )توفير

لم تحق  المؤشر إال أن أي منها  ،كهدف أساسي السكن(
من أهم عوامل  كان يعد الذي (توفير فرص عمل)الثاني
لما حققتن من استقرار واستيطان تاه ند بة تجر نجاح 

 بالمجتم  الجدهد.
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  : الجهات المشاركة في التنفيذ   الرابعالم يار  .3

 ( كان المؤشر األول)هو المؤشر  القطاع العام
والذي اعتمدت علين  األساسي المحق  بجمي  التجار 

الدولة في تنفيذ مشروعاتها، وهو ما يما لن بالتجار  
 .العالمية

 بتجربتين فقط  )القطاع الساص(مؤشر هر ظ
م  تحقي  نفس  المستقبل والقومي ، وهو ما هتف  

شجي  القطاع الساص( بالمعيار تالتجربتين لمؤشر)
 األول.

  )المشروع  تنفيذفي تحق  مؤشر اشتراك )األفراد
 3 القومي  فقط، ومن  م نجد أن تلق التجربة حققت 

مما في التنفيذ الجهات المشاركة مؤشرات في معيار 
التي حققت معاهير نجاح  هؤكد أنها أكثر التجار 

المؤشرات المحققة  التحليل األول  كما هو موعح ب
  بالمعيار لكل تجربة  

  :جهات التمويل والدعم   الخامسالم يار  .4

 )هو المؤشر األساسي الذي  يعتبر )القطاع العام
جمي   دعمتمويل و في  التجار جمي  اعتمدت علين 

 .لمشروعاتا
  راك )المجتم  تاشب  االجتماعي  تجربة واحدةاهتمت

 .المشروعتمويل  في المدني(
 )و المؤشر الثالع في وه اشترك )القطاع الساص

 .تمويل مشروع  المستقبل  فقط
 ج والتوصيات.النتائ. 6

 :النتائــج. 6-1
في عو  ما سب  عرعن من تجار  الدول المستلفة 

سكان االقت ادي لمحدودي ية اإللتنممياب ومحلياب( )عال
على بعض النتافج  لباحعا ص، استسلفي م ر الدخل

 :النحو التالي
عجل في عدد وحدات اإلسكان م ر من تعاني  .1

ألب وحدة سكنية في الفترة  220بـ الذي قدر  االقت ادي
 .2017:  2005بين 

في مستلب دول الدراسة حيع بلغ ارتفاع نسبة الفقر  .2
الهند ، هليها ٪ 38,8م ر بنسبة أعلى معدالتن في 

 من إجمالي السكان. ٪ 23،  م الجلافر 30٪

متطلبات  اإلسكان عدم تلبية خطط ومشروعات .3
والتي من أهمها توفير فرص العمل  محدودي الدخل

وعمان استقرار المستفيد من المشروع في المجتم  
  .كما في تجربتي م ر واألردن الجدهد

ل في المشاركة دور فعا صكان للقطاع السا .4
كما  ةر  العالميبمشروعات اإلسكان االقت ادي بالتجا

في تجار  الهند والجلافر واألردن، في حين لم يظهر 
 محلية.لتجار  البوعوح با هذا الدور

يعد حسن اختيار مواق  مشروعات اإلسكان وتوفير  .5
السدمات والمواص ت من أهم مؤشرات نجاح التجار  

 العالمية.

روعات اإلسكان االقت ادي على أبراف وقوع مشأدو  .6
عدم السدمات والمواص ت  ق ور في حجمم  المدن 

تجربة التحقي  النجاح الكافي لتلق المشروعات كما في 
  .يةم ر ال

 فيالمشاركة والتنفيذ جهات التمويل  عدد قلةأدو  .7
ق ور في نجاح إلى  مشروعات اإلسكان االقت ادي
 .المشروعات كما في تجربة األردن

تعد التنمية االقت ادية المكملة لمشروعات اإلسكان  .8
 .االقت ادي من أهم مؤشرات نجاح تجربة تاه ند

تقليل تكلفة في أساليط حدهثة للبنا  استسدام ساهم  .9
المنشآت م  الحفاظ على س مة المبني وجودة 

 .والهند تاه ندكما في تجربتي  تشطيبن
معها في ، والتعاون إنشا  منظمات مجتمعيةساعد  .10

إلى  تنفيذ وتمويل مشروعات اإلسكان االقت ادي
 تاه ندكما في تجربتي  نجاح تلق المشروعات

 .والهند
تقوية روح االنتما  إلى  تشجي  المشاركة الشعبيةأدو  .11

 لدو المستفيد من المشروع بمسكنن ومجتمعن الجدهد
 .كما في تجربتي الهند والجلافر

ة ال ترد  لذوي الدخل تقديم الدعم المباشر  كمنحساهم  .12
من دخل  ٪15هليد القسط الشهري عن  ال)و المحدود 
فقرا  لكما في تجربة تاه ند، وتيسير السكن ل (الموابن

وتسهي ت في الدف  لذوي الدخل المحدود  بدون مقابل
من  من الوحدة ويتحمل  ٪90تتكفل الدولة بدف  )
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إلى  كما في تجربة الجلافر (فقط ٪10المستفيد 
 .ل تلق الفتات على المسكن الم فم للمعيشةح و 

 .التوصيات. 6-2
 مما سب  يمكن أن نوصي بأهمية ما هلي:

لم فمة سعر  عمل دراسة اقت ادية فعليةعرورة  .1
الوحدات للدخل الفعلي لمحدودي الدخل والدعم المقدم 

 لهم.
التفكير في تنمية محدودي الدخل ليس فقط االهتمام ب .2

 :خ ل من توفير مسكن، لكنب
 توفير مثل  دعم األعمال التجارية ال ريرة للسكان

مشروعات تجارية باألدوار األرعية ببعض الوحدات 
 .تجربة تاه ند  كما في  السكنية

  تنفيذ برامج تدريبية للسكان   تحسين التعليم وال حة
 . تجربة الجلافر  كما في 
  تشجي  األنشطة االقت ادية في المناب  السكنية

بهدف تحسين الدخول للفتات المستهدفة من  الجدهدة
 .تجربة تاه ند  كما في  محدودي الدخل

 ملح  بن نشال تجاري  توفير مسكن   shop house 
كأحد النماذج المتاحة والسماح باالرتفاع سوا  

 .تجربة تاه ند  كما في  بدورين أو    ة
وتقديم التسهي ت  لقطاع الساصا تشجي عرورة  .3

 شاركة بمشروعات اإلسكان االقت ادي.لمال زمة ل

تسطيطية وعمرانية واقت ادية دقيقة  دراسةعمل  .4
الختيار مواق  مشروعات اإلسكان االقت ادي بالمدن 
الجدهدة من خ ل توفير المراف  والسدمات 
والمواص ت بما هتناسط م  إمكانيات محدودي الدخل 

 لتعمير تلق المناب  وتحفيلهم للسكن بها.

ساليط البنا  المستسدمة في مشروعات أ تطوير .5
خفض التكلفة هم في ااإلسكان االقت ادي بما يس
، مثل  المبانيرف  كفا ة و الكلية للوحدات السكنية 

استسدام المنشآت سابقة التجهيل كما في تجربة 
ساعد تالبيتة المحيطة  مناستسدام مواد بنا  تاه ند، و 

أسلو  و مثل استسدام الحجر  على تقليل التكلفة
تناسط م  البيتة المناخية بما هالحوافط الحاملة 

 . كما في تجربة الجلافر بالمنطقة 
دولية وإنشا  و  محلية مجتمعيةم  منظمات  التعاون  .6

جمعيات إسكان محلية تساهم في تنفيذ وتمويل 
 مشروعات اإلسكان االقت ادي.

تقوية روح ل المشاركة الشعبية وتحفيل تشجي عرورة  .7
لتمويل امن خ ل تيسير  الجدهد مجتم للاالنتما  
 إلقامة مسكننللمستفيد وتوفير السدمات ال زمة والدعم 

 .وخاصة بالتجربة الم رية
من  عمل دراسة وح ر فعلي للمستحقينعرورة  .8

إلسكان االقت ادي لامان األفراد لمشروعات ا
 .ح ول فتات الدخل المحدود على المسكن الم فم

 المراجع.
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2- Noha Fahmy - Low Cost Housing Why? 

And for whom? And to where? - Research 

paper presented to the International 

Conference on Housing - Cairo – 1992. (in 

Arabic) 
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Effective Tool in Sustainable Urban 

Development Processes - PhD Thesis - 
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